
 פנים מאירות רינ
 ענף לח

׳ י ח ם ב ה ת מ ו ש ע ר ל י י ט צ ה ם ל י י ן ראו י  א
לד עד פעם ב׳ : כי כבר ידעת, שענין  ו
 מםך שבכלי מלכות המובא בדברי הרב לעיל
 בענף ד׳ המקבל או״י ומעלה או״ח, הוא ענין
 אחד עם המ״ן העולים אל הנוק׳ לזווג׳ שמנקודים
 ואילך מכונה המםך בשם מ״ן, להיותו משותף
 ממדה״ר, כנ״ל בענה״ק. גם נודעת׳ שאין הכלים
 נגמרים בהסתכלות א׳ על המסך, כי אז מםפיק
 רק לגלות שורשי כלים׳ המכונים כלים של ראש
 שאינם כלל בחי׳ כלים, ולגלות כלים גמורים
 המכונים כלים דגופא, צריכים לזווג שני, המכונה
 הסתכלות ב׳ עד למלכות דמלכות. כמו שהאריך

 הרב לעיל בענף ה׳׳ עש״ה.
 וזה אמרו כאן׳ כי כל בחי׳ מ״ן שנבררו
 מז״מ ועולים עד הנוקבא עליונה, אינם ראוים
 להצטייר לעשות מהם בחי, ולד עד פעם בי,
 עכ״ל. כי ענין ולד׳ יורה התלבשות העצטות
 בכלים גמורים, שנק׳ התלבשות הנשמה בגוף

 א״כ מוכרח לב׳ זולגים כנ׳׳ל׳ שאינם נגמרים
 בזווג א׳.

ת של נ י ח ר הם ב ר ב ת ה ר ל א ש נ ה ש  אן מ
ת : ו ל י צ ם א ל ו ע ם מ י א צ ו י ת ה ו מ ש נ  ה
 כי הזוץ דאצילות ה״ם ראש לבי׳׳ע, וכל מה
 שיורד מנוק׳ דאצילות ממעלה למטה׳ כבר שייך
 לבי״ע׳ המוגדרים בחסרון אור החכמה מכולהו
 המדרגות דבי״ע׳ ותכלית הגובה מהם הים קומת

 בינה׳ המכונה אור דנשמה, כמ״ש בענה״ק.
 וזה אמרו, אמנם אחר שנגמר להתברר
 מחלק זו״נ עצמם, אז מה שנשאר מלהתברר הם
 בחי׳ נשמות, דהיינו כאמור, שזו״נ דאצילות הם
 מדרגות התחתונות שיש בהם מאור החכמה שנק׳
 אור החיה, ולפיכך אחר שנבררו הם, מתחיל

 בירורין לאור דנשמות, כאמור.
ם ל ו ע ת ה א י ר ׳ בעת ב ג הא׳ שחי ו ו  והנד, ז
: דהנה נתבאר, שע׳״ם ר כ  הי׳ ע״י נם ו
 דראש אינם כלים גמורים אלא שרשים לכלים,
 ועיכ מכונים כלים רוחניים, בהיותם כולם מבחי׳
 הע״ם שיצאו עוד מזווג הא׳ כנ״ל, ולפיכך אחר
 שביה״כ דז״ת שהים הגוף דכללות הנקודים,
 נעשה שם תיקון גדול, שהן הםת״א והן הםת״ב
 נעשו בע״ם דראש גופי׳, כמ״ש לקמן בסוד יציאת
 המ׳יה מהמצח. וע״כ אומר שאין שם הכר נקבה,
 שפירושו, ענין מלכות דמלכות. שה״ם מלכות
 דגופא, אלא רק מלכות דראש שה״ס כלי רוחנית
 בלבד, ובה נעשח הזווג לבריאת העולם, ומזווג
 הזה יצאו מתחילה, כל ה׳ פרצופי אצילות, זה
 למטה מזה עד זו״נ דאצילות, אשר זווג הזה
 מכונה כמו בלי העלאת מ״ן גם בבחי׳ םליק

 ברעותא, כי הם בסוד ראש בלי גוף, כאמור.
ם ל ע ר נ ת ו א י א וכו׳ הו ת ו ע ר ק ב י ל ׳ ס  גם פי
ם וכר: כי י ק י ד צ ת ה ו מ ש  וכו׳ הם נ

 נ#מות

 עץ החיים ענף לט
 ענף טל

 דע כי בעת מיתת המלכים׳ כאשר ירדו
 למטה, היו בהם כל הבחי,׳ שהם אבי׳ע•
 והנה בחלק עשייה עצמה׳ יש ד׳ בחי׳׳ והם
 כסדרן ממטה למעלה יי דומם׳ צומח׳ חי׳ מדברי
 והענין׳ כי בודאי שאפילו בדומם שהוא
א מוכרח ו  עפר׳ והאבנים׳ וכיוצא בהם׳ ה
 שיהיה בהם חיות רוחניות׳ ומזל ושוטר עליו
 מלמעלה, דאליכ לא היתד, עפר מוציאה
 דשאים וזרעים אם לא היה בהם חיות׳ אמנם
 מדרגות חיות דצומח׳ הוא למעלה מהם, כי
 אנו רואין שהוא צומח ונדל כבני אדם׳ ובודאי
 בי חיות אשר בתוכו גורם לו גידול־ הוה.
 וחיות הבעל חי למעלה מהם, שיש
 בהם נפש יותר בבירור, וכמ״ש ורוח הבהמה
 היורדת למטה בארץ• וחיות האדם המדבר

 הוא למעלה מהם.
 ואין לך שום נברא בעולמות כולם׳
 שאין בהם מן בירור המלכים הניל׳ והכל
 נכלל בהן• ומכל הבחי׳ הג׳׳ל יש בקלי׳׳ מן
 מיתת המלכים. והנה מן כל הבחי׳ הנ׳יל הם
ך הקלי׳, ואמנם היותר  נבררין ויוצאין מתו
 מעולה שבהם, הובררה באצילות׳ והגרוע
 ממנו׳ הובררה בבריאה• והגרוע ממנו ביצירה

 והגרוע ממנו, בעשיר,.
 ובעשיר, עצמה׳ יש ד בחי׳ הנ״ל: כי
 המובחר שבו׳ הוא האדם׳ והגרוע ממנו׳ הוא
 בעל חי, והנרוע ממנו, הוא הצומח, והגרוע
 ממנו׳ הוא הדומם, והגרוע מכולם׳ הוא הנהרא
 זוהמא דהתוכא דדהבא דה לא הועיל כלום׳
 ונקרא קלי׳ כי לא יובלו להתברר, והם דינין
 קשים וחזקים עד מאד שהם הקלי׳ ממש.
 והנה מוכרח הוא׳ שיש בתוך אלו
 הקליפות קצת ניצוצי קדושה הטנים עד מאד
 שהם בחי׳ י״א סמני קטרת׳ כמ״ש במקומו
 נמצא כי מכל אלו הבחי׳ הנ־ל יש:בקלי'׳
 וצריך האדם במעשיו לתקנם׳ ולבררם,
 ולהעלותן ממדרגה למדרנה. וכאשר יושלמו
 להתברר כל אלו הייא סמני הסטורת׳ אד

 בלע המות לנצח׳ כנזכר בדרוש א׳.
 והנה ענין הבירור הוא׳ להעלותו בבחי,
 הא׳׳ ואחר כך למדרגה אחרת נדולה ממנו
 ועד״ז כל המדרגות• וכמ׳׳ש בסוד כוונת אכילה
ת הדומם לחלק׳ מחלק  כי יכול אדם לחזור א
 האדם עצמו• והם מתבררים ומתקנים׳ כל
 הדברים שיש בהם פסולת וקלי,. והם מתקנים
 מבחי׳ הדומם עד בחי׳ האדם מדבר ממש.
 ואח״כ אם יזכה במעשיו יותר׳ יעלה הכל
 במדרגת מלאך• באופן׳ שיתברר הכל בירור
ר בירור, עד שיעלה מעלה אהד מעלה ח  א

 למדרגה גבוה מאד.
 והנה כשנולד אדם וחוה׳ והוא היה מבורר
 בו בחי׳ הנשמות, וכאשר קרא שמות לכל
 הבע״ח׳ נתבררו גם הם. אמנם הצומח ודומם
 היה צריך לתהנם אח״כ• ע״י עבודת האדמה
 והאכילה׳ וכאשר חטאו־ חורו בחי׳ הנשמות

 ובחי׳ הב׳׳ח׳ לרדת ולהתערב עם הקלי׳•
 והנה כ״ז נתבאר באורך בדרוש כוונת
 אכילה ובדרוש העגל והגלנולים ע״ש׳ ושם
 יתבאר׳ כי הנה כל בירורי הפסולת מתוכם
 הוא ע״י המחשבה׳ וכמ״ש בפ׳ פקודי׳ ובירר

 פסולת

 פנים מסבירות
 הקדמת עולם התיקון

 וענין מ׳ן ומ״ד מענף ל״ח עד ענד* מ״ה
 הנה בטרם בואנו להדור אל הפרטים שבעולם התקון
 אשר עמקו מני ים, צריכים מקודם לתפוש מושג כללי,
 בענין ההבחן של מ״ה וב״ן הכוללים, אשר פרצופי כל
 חוכרים דר׳ עולמות אבי״ע. נמשכים ממ״ה החדש שנקרא
 מ׳׳ה הכולל. ופרצופי כל הנקבות שבד׳ העולמות אבי״ע
 נמשכות םב״ן הכולל, שה״ס ע״ס דעולם הנקודים. וכללות
 ההבחן שביניהם. הוא בעיקר בבחי׳ נה״י דכל פרצוף
 כנודע, דבל האברים דדו״נ במעט ששויםזל״ז, ועיקר ההפרש
 הוארקכאבריש דנה״י שבהם, והיינו, משוסדב׳ פרצופין
 דמ״ה וב״ן הכוללים הנו׳ המה רק בחי׳ הםטבור ולמטה
 דא׳׳ק הכולל. ונודע דכל הסדרים שבעליון בענין הכלים
 שבו, בהכרח שנפעליס בן גם בתחתונים ממנו׳ עד אפיי
 בהפרצופין שבעשיה התחתונה, כמ״ש הרב לעיל בענף
 יוד, ולפיכר כל ההבחנות שנתבארו עד הנה בפרצוף א׳׳ק,
 בהכרח שיסודרו כן גס בפרצופין התחתונים. וע״ב עיקר
 ההבחן דזכר ונקבה, הוא ע״פ היחס דמ׳׳ה וב׳׳ן.להכללות
 דא״ק, שהוא ע״כ בנה״י דבל פרצוף, היות, ששם הוא

 מקומם בתחילה בפרצוף א״ק.

על סדר רת״ם דפרצוף  ונחזור מקודם בקצרה =
 א״ק, שמתחיל מא״ם ב״ה ונמשך עד לעוה״ז
 בסוד קו אחד עד לנקודה האמצעית ממש. דהיינו לנקודה
 דעוה״ז. וקו הזה מכונה בשם הויה פנימאה דא׳׳ק, משום
 שאור א״ס ב״ה מתלבש בו בסוד או״פ כסוד ד׳ הבחינות
 הנודעים, המכונים: חכמה, בינה, ת״ת, מלבות, אשר
 המלכות מסתיים על סוד נקודת הצמצום הכללית, שכח
 הצמצום שבה מכונה בשם מסך שבכלי מלכות, ושם נעשה
 כחי׳ זווג דהכאה, המעלה או׳׳ח ומלביש הד׳ בחינות
 דאו״י עד הכתר שהים א״ס ב׳׳ה המקיף. וה״ס עשר
 ספירות הראשונים שנאצלו על המסך שבכלי םייכוח,

 ומכונים ע׳׳ם דראש דא׳׳ק הפנימי.
 אמנם אי אפשר שיתגלו כלים בע״ם דראש, משוס
 דהכליס כולם הוא מבחי׳ התפשטות המסך שבכלי
 מלכות שיש בו בחי׳ דין מפני הצמצום, שנעשה בו הסיום
 על אור העליון. וע״ב הוא נותן קצבה ומרה על האור
 שקצבה זו מכונה תמיד בשם כלי. והנה התפשטות המסך
 לעשות כלים כאמור, הוא נוהג רק ממעלה למטה, כלומר
 אחר שכבר הושרש פעולת המסך לסייס על אור העליון
 כבחי׳ שורש עכ׳׳פ, ואח״ז, יכול להתפשט מכח או׳׳ח הכלול
 בו גם ממעלה למטה על ד׳ בחי׳ דאו״י עד למלכות
 שלו, ושם נעשה זווג דהבאה השניה, המכונה הסתכלות
 ב׳ ואו נעשה בהם בחי׳ כלי. םשא׳׳כ בע׳׳ס הראשונים
 הנ״ל, שנתפשטו למעלה מנקודת הצמצום הכללית, בהוווג
 הראשון המכונה הםת׳׳א עדיין אין בהם בחי׳ כלי כלל.
 כי המסך אינו ביכולת להתפשט ולעלות למעלה ממקורו
 ומקומו, שהוא הכלי מלכות הנמצאת למטה מד׳ הבחי׳
 דאור ישר כנ״ל, במ״ש בדברי הרב לעיל כענף הי,

 עש״ה, וגס בשער הקדמות דף ל״ו עש״ה.
 וע״כ נבחן פרצוף א״ק הפנימי הנז׳ : בראש, וגוף,
 אשר הראש מסתיים על המסך דמלכות הכללית,
 ומכונה ג״ב פה של ראש, שהם ע״ם היוצאים מהםת׳׳א,
 ואין בו שום הבר של כלי כנ״ל, ואפי׳ קו אחד אין בו
 מכחי׳ כלי, עד שהמלכות הכללית בכח המסך והצמצום
 שבו, נתפשטה בעצמה לע׳״ס שבמלכות, ועל המלכות
 דמלכות, נעשה זווג ב׳ המכונה הסתכלות ב׳ או פי
 טבור או חזה, ואז יוצאים ע׳׳ס דגופא בבחי׳ כלי אחד
 וקו אחד, דהיינו מהתפשטות המסך שבכלי מלכות.
 ואח״כ, יש עוד כח במלכות דמלבות הזאת, המכונה
 טבור, להתפשט בסוד ע״ס דאור חוזר בלי אור ישר
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 פנים מאירות
 נשמות צדיקים מבריאה ישנם בבחי׳ ראש וחיות
 מםוד נשמה בלבד׳ כנ״ל עש״ה. וכשרוצים אמנם
 לגרום זווג לזו״נ דאצילות, א״כ מוכרחים למסור
 עצמם למיתה׳ כי כשעולים ליסוד הנוק׳ דאצילות
 בסוד מץ, פרחה מהם הנשמה דבריאה, ונשארים
 רק בבתי׳ נוק׳ דאצילות, אשר בטרם הזווג דזרנ
 נבחן להם כמו בחי׳ מיתה מתוך אבדתם של הנשמה
 כנ״ל, ואז מתעורר הז״א להשפיע להם שפע
 האצילות, שה״ם אור החכמה וחיה, להיותו מזדווג
 בנוק׳ ומוריד מ״ד לבחי׳ המ׳׳ן, שה״ם הנשמות
 צדיקים, כמ״ש כל זה באורך לקמן בעיה. וכיון
 שבפעם הא׳ בטרם שנברא אדה״ר עוד לא היה
 מתוקנים הם״ן ע״ד הנ״ל, ע״כ נבחן בבחי׳ זווג

 נעלם.

 ענף טל
׳ שהם אבי״ע : אלא שהי׳ י ח ב ל ה ן בהם כ י  ך
 מעורבבים זה בזח, כמו היין והשמן והדבש
 המעורבים זה בזה. ואין שום דבר מהם ניכר,

 והבן.

ר : ההבחן הזה, הוא ב ד ח חי מ מ ו  דומם צ
 משורש התחלקות ד׳ הבחינות דאורישר
 חו״ב תו״מ׳ וד׳ העולמות אבי״ע, המרומזים בד׳
 האותיות דהויה. וזה הכלל׳ שאין לך דבר בעולמות
 שלא יהיה מסודר על פי התחלקות ד׳ הבחינות
ב חו״מ, הן בכללם, והן בפרטיות, ר  ראו״י ח

 כמ״ש בענה״ק.
ה וכו׳ : כלומר ל ע מ ל ו מ  ושוטר עלי
 שהעולטות משתלשלים ויוצאים זה מזה
 כמו חותם לנחתם, שכל מה שיש בחותם כן
 יש בהנחתם ממנו, וכל הפרטים עם כל תכונותיהם
 שישנם באצילות, ישנם ג׳״כ בבריאה, וכן ביצירה,
 ועשיה. לפי שגם פרטיות המציאות שבהעולמות
 המח משתלשלים ויוצאים זה טזה ע״ר עילה ועלול,
 מראש האצילות עד סוף העשיה, ואין שים חילוק
 בין עולם לעולם אלא בערכי החומר שבהפרטים,
 אבל בצורות יש להם יחם שוה כמו אב לבנו
 היוצא מחלציו. וז״ס דחז׳׳ל אין לך עשב למטה
 שאין לו מזל מלמעלה שמכה אותו ואומר לו
 גדל. כלומר, שגם שפע חיותם מקבלים זהמזרי:
 כל ענף שבעשיה משורשו העומד ביצירה, והוא

 עצמו משורשו שבבריאה׳ וכן למעלה ראש.

 וזה אמרו, דאם לא כן לא היתה עפר
 מוציאה דשאים וזרעים וכו׳. דהיינו כאמור, שכמו
 שפרטי המציאות משתלשלים ויוצאים זה מזה,
 כן שפע חיותם וכל מקריהם מקבלים זה מזה,

 ער גבוה מעל גבוה והבן מאוד.
ה ר ר ב ו ם ה ה ב ה ש ל ו ע ר מ ת ו י  אמנם ה
ת וכר : כי םדר הבירור ו ל י צ א  ב
 ותיקונו של המציאות מתחיל מעילא לתתא,
 ומתהילה עלה כל הכללות של ז״ת מקורים
 מהשבירה מבי׳׳ע, מבתי׳ מץ, לע״ב סיג דא׳יק.
 והמעולה שבהם הוברר לאצילות, והשאר נדחה

 ויצא

 עץ החיים ענף מ
 פסולת מנו מחשבה. והוא׳ ע״י חכמה׳ ועיי
 הבינה אשר בחכמה עצמה- בסוד הבן בחכמה
 וחכם בבינה• נמצא׳ שהכל הוא בחכמה

 וע׳׳ש ענין זה.
 ענף מ

 ונחזור לענין ראשון. כי הנה בדונמת מ״ש
 בענין ד׳ עולמות אבי״ע בכללות׳ בן הדבר
 בכל עולם ועולם• ונתחיל בעולם אצילות׳
 ונאמר כי הנה היותר משובח מכל בירורי
 האצילות׳ שהוברר מוי׳ מלכים כנ״ל- הנה
 אז הוברר ועלה בעתים. והגרוע ממנו בא״א׳
 והידוע באו׳א׳ והגרוע בזו״ן. וכעד״ז׳ בי״ס
 עצמן שיש בכל פרצוולג ופרצוף• וכעד״ז

 בפרטי פרטים׳ והדברים מובנים*
 וצריך שתדע׳ כי בעת שהתחיל בירור
 האצילות. אז עדיין לא הוברר הבריאה כלל
 וכעד״ז בשאר העולמות• וכן באצילות עצמו
 בעת שהוברר עתיק׳ עדיין כל מה שלמטה
 ממנו לא הוברר כלל. וכן כיוצא בזה בכל

 פרטי הפרטים, ואין להאריך•
 נמצא כללות כל הדברים, כל ד׳ עולמות
 אבי׳׳ע וכל הפרטים שבהם׳ הם בירור
 אלו הזי מלכים-וענין זה׳ הוא שורש לכל הידיעה
 הזאת של חכמת האמת, וזכור זה• וכבר ביארנו
 בדרוש א׳ ובי כי א״א לברר שום ניצוצין
 אלא עיי זווג העליון׳ כי אותן הניצוצין עולין
 מלמטה מן מקום אשר נפלו שם ונכנסות
 בבטן הנוקכא העליונה ומשתהות שם דמן ימי
ם ונעשין שם בחי׳  עיבור, ואז מתמתקים ש

 פרצוף.
 והנה בזווג העליון שהיה כדי לברר א״א
 אין אנו רשאין לדבר כי מה שלמעלה מאו־א
 נאמר בו אחד קראתיו בלא שותפא כמא
 דתנינא בזוהר בראשית כיב, ואין זווג ניכר
 שם. כי הנוהבא ראשונה שהיתה באצילות
 היא אמא עלאה׳ ומאו׳א והלאה אנו מתחילין
 להזכיר בחי זווג׳ לכן עתה נבאר זווג או״א

ר בירורין חלקי זוין• ר ב  כדי ל
 והענין, כי אחרי אשר הובררו חלקי
ם להודווג כדי  או״א לגמרי, אז הוצרכו ה
 לברר בירורי חלקי זוינ, ואז עלו שם בירורי
 זו״נ דאצילות בבטן אמא עלאה, ונצטיירו
 שם בדמן ימי עיבור ויצאו מתוקנים- אבל
 דע׳ כי לא נחבררו שם בבטן אמא, רק
 חלקי זו״נ דאצילות׳ ולא יותר׳ ואח״כ עד״ז
 נתבררו חלכןי ראש הבריאה אשר שם׳ ע״י

 נוקבא דז״א בבטן שלה•
 ודע כי לפי שא׳׳א להדביר בחי׳ זווג רק
 מאו״א ולמטה׳ לכן אנו כוללים הניר דבריאה
 לומר שהובררו יחד בבטן גוקבא דאצילות

 אמנם המשכיל יבין הדבר מעצמו.
 ואח״כ באו׳א הבריאה׳ הובררו זו •נ
 דבריאה. וכן כיוצא בזה ער סוף חלקי עשיר,
 ואין ידהאריך• והטעם שאין כח באו״א
א זו״ן בלבד. ל ל מה שלמטה א  לברור כ
ל הניצוצין אינם שוין׳ ויש  והוא׳ כי הנה כ
 בהם מרדנות חלוקות לאין קץ׳ כניל בראש
 הדרוש׳ לכן׳ כל מה שהוא מבחי׳ זו־נישל
 אצילות בלבד׳ יכול להתברר ולעלות עד
 אמא דאצילות׳ אכל כל מה שהוא למטה
 ממדריגת זו״נ׳ אינו יכול לעלות גם הוא

 למעלה

 ריד פנים מסבירות
 עד לנקודה אמצעית מטש. וז״ס התחלקות כל פרצוף על
 ג׳ שלישים, רת״ס, כי נקודת הצמצום הזאת לא יכלה
 לסייס ממש על אור העליון, עד שלשה מדרגות,
 שהם : מלכות הכללית שבראש, ואח״כ, מלכות דמלכות
 המכונה טבור, ואח״כ, עוד לבחי׳ מלכות דאו״ח בלי
 או׳׳י, ואו נעשה סיומו של הפרצוף, כלומר המעבב על
 אוד העליון שלא יתפשט יותר. ונקודת הסיום הואת,
 היא המכונה נקודה אמצעית ממש, והיינו היא הנקודה

 דעוה״ז, משאיכ ב׳ הנקודות הקודמות.
 גם נתבאר לעיל בפמ״ם בענף ט׳ איך כללות רת״ם
 הנ״ל דא״ק הפנימי הנר, נבחן בבחי׳ הויה פנימאה
 שמכל אות דהויה זו יוצא ומשתלשל פרצוף שלם
 ברת׳ים : אשר מיוד דהויה יוצא פרצוף ע־ב לחוץ,
 ומלביש מפה של ראש דא״ק הפנימי עד הטבור. ומה׳
 דהוי׳ פנימאה, יוצא לחוין פרצוף ס״ג ומלביש מפה
 רראש של פרצוף ע״ב עד סיום רגליו של אדם קדמון
 הפנימי, ומה׳ תתאה דהויה פניםאה, יוצא לחוין פרצוף
 ב׳׳ן, ומלביש מפה של ראש הם״ג ולמטה עד סיוס
 רגליו, דהיינו ג׳יכ עד לנקודה דעוה״ז. ובדת שלו,
 קרה המקרה דשביה׳׳כ, ואח״כ מהואו דהויה פנימאה,
 יצא פרצוף מ״ה. המכונה •מ״ה החדש, והוא מלביש
 מפה של ראש הב״ן ער הטבור דב״ן, ושם נפסק. עיין
 כ״ז בענף ט׳ בטעמם ונימוקם. ומה שיצא הב״ן שהוא
 נקבה, קודם המ׳׳ה שהוא זכר, אומר שם בע״ח, שו׳׳ס

 בת תחילה סימן יפה לבנים.
 אית ב׳ וצריך להבין מאד מה שמכנה הרב את הע״ס
 דנקודים בשם בת ונקבה, כי כל שורשי
 החכמח תלויים על עיקר הזה. והנה לכאורה אין כאן
 שום הפרש מביתר הפרצופין, כי גם הוא יצא בג״ר
 וז׳׳תכדרך כל הפרצופין, ואדרבה כל ענין שבירתן דזית
 היה מפני שעדיין לא נתקנה כחי׳ נקנה עד בעולם

 התיקון כנודע.
 והנה ענין זכר ונקבה נתבאר בפמ׳׳ס בענף א׳ משורשם
 כד׳ הבחי׳ חו׳׳ב תו׳־מ דע״ם דאו״י, אשר ג׳ בחי׳
 ראשונות חו״ב וז״א, הםבחי׳ שורש הדבר דכלהו עלמין,
 ובחי׳ אחרונה שה״ס המלכות דאור ישר, היא בחי׳ שורש
 הנוק׳ דכולהו עלמין, ע״ש. אמנם שם רמזנו רק לענין
 שורש לבד, כי אפילו בחי־ עשרה כלים לע״ם אין כלל
 בא״ק, וםכ״ש בע׳׳ם דאו״י שאין שם בחי׳ הבחן זכר
 ונקבה. ותחילת מציאות ב׳ פרצופין בסוד דבר ונוקבא,
 מתחיל מזו״נ דאצילות. אמנם תחילת •צורש, לתיקון אלו
 הפרצופין בהבחן זכר ונקבה מתחיל ממ״ר הכולל ומב׳׳ן
 הכולל, המלבישים מטבור !למטה דא׳׳ק, אשר בחינת
 נוק׳ הושרשה בבין הכולל המלביש מחזה ולמטה דא״ק
 שה״ס ע״ס דנקודים. ובחי׳ דכר הושרש במ״ה החדש
 המלביש מטבור ולמטה דא״ק שה׳׳ס ה׳׳פ דעולס האצילות.
 וכבר נתבאר בענפים הקודמים אשר עיקר השורש
 להעולמות דאכי״ע מתחיל רק מפרצוף ם״ג דא׳׳ק
 להיות הנה״י שלו ירדו לנה״י הפנימיים דא״ק, ונתחברו
 עם המלכות דא״ק כסוד טין, כטיש בענף ט׳ וט״ו בפמיס
 עיש. גס ירעת שפרצוף ם׳׳ג דא״ק מתחיל מפה של
 ראש דע׳׳ב דא׳׳ק, ונמשך ראשו עד חזה הבולל דא״ק,
 והחג״ת עד הטבור הכולל, והנה״י מטבור עד סיום א״ק.
 כנ״ל באות ב/ ונמצא אשר ב״ן הבולל מתחיל מפה
 דראש הס״ג. דהיינ׳ נ!חזה הכולל דא״ק. ונמשך ראשו
 מחזה עד סיום הת׳׳ת דא׳׳ק, ומסיום ת״ת דאיק ולמטה.

 נטשכו זית דב״ן הכולל.
 ותוכן הדבר, כי מבח עליית מ״ן לנוק׳ עיניס ויציאת
 הפרצופין דרך שם, נעשה שינוי בענין הלבשת
 פרצוף תחתון לעליון, כי בפרצופין הקודמין דאיק, היה
 נל תחתון מלביש כל הז״ת דעליון, מפה של ראש ולמטה,

 כנ״ל



 פנים מאירות רטו
 ויצא לבריאה. והוברר מהם הטוב לצורך בריאה

 והשאר נדחה ליצירה ועשיה, וכן עד״ז.
ל עי א זה לא הו ב ה ד א ד כ ו ת ה  זוהמא ד
ם וכר: כלומר, כי כן הובררו ו ל  כ
 לשעתם בעת הבריאה, מצד המאציל ב״ה. אמנם
 אח׳״כ שחזרו ונתערבו מסבת החטא דאדה״ר
 כמ״ש לקמן, ואז נבנו הקלי׳ ג״כ בד׳ עולמות
 אבי״ע דקלי׳, בםר׳ה זר. לעומת זה עשה אלקים
 וכו׳: ודע, שב׳ צדדים ימין ושמאל נבחן בהקלי׳.
 וצד שמאל נק׳ זוהמא דהתוכא ררהבא או דינים
 קשים, וצד ימין נק׳ זוהמא דהתוכא דכספא או

 קליפות הטמאים.
ו ר ר ב ת ח נ י ע ב ל ה כ ת ל ו מ א ש ר  וכאשר ק
כר: שזםר׳ה ויקרא האדם שמות וכר  ו
 היות שכללות הנשאר בז״מ דמיתו, אחר שהוברר
 האדם מהם ונדחו ממנו בבחי׳ פסולת, הנה ראויים
 עוד׳ שיתבררו מהם כל הבחי׳ דומם צומח חי
 הנ״ל, אשד בירור זה כבר שייך להאדם ביתור,
 כמ״ש לקמן, שאין מדרגה נבררת אלא במדרגה
 העליונה ממנה ע״ש. וע״כ הביא הש״י אצלו את
 הבהמה והחיה לקריאת שם, שםודו בחי׳ הבירור

 הגז׳, והבן.

א ע״י ו ה ה ו ב ש ח ו מ ג ת מ ל ו ס  ובירר פ
ה וכר : כלומר שכל ענין עליית חמץ מ כ  ח
 הוא לסיד המחשבה דהעליון,שה״ם בינה׳ער״ש חדל
 כך עלה במחשבה, והבן. והוא אמנם לבחי׳ היםוד
 דבינה׳ ששם מקום הם״ן והמסך המקבל או״י
 ומעלה או׳׳ח, אשר האו׳׳י ה״ם המיין דוכרין המבררים
 לאותם המין, אשר כל אותם הבתינות טהמ״ן,
 שאינם ראוים לזווג מ״ד ום״ן להעליון׳ נמצאים
 נדחין משם כבחי׳ פסולת להתחתון. והנה הארי
 דנז׳ נמשך מהחכמה אל הבינה, וזה אמרו ובירר
 פםולח מגו מחשבה, והוא עיי חכמה, והבן היטב.

 ענף מ
א ל ן י י ד ת אז ע ו ל י צ א ר ה ו ר י ל ב  בעת שהתחי
ר ר ב ו ה ל וכו׳ בעת ש ל ה כ א י ר ב ר ה ר ב ו  ה
ק וכו׳ : וזהו כלל גדול ועיקרי, אשר אין  עתי
 שום מדרגה מתוקנת זולת בהעליונה הסמוכה לח,
 והגבוה ממנה רק במדרגה אחת לבד. וזהו חוק
 מחוייב מצד השתלשלות ה״פ א׳׳ק, שתמצא שם
 שכל תחתון הוא בחי׳ התפשטות פה של ראש
 דעליון. שמסכת ההזדככות הנוהג בכל גוף, עלו
 הןךם דכל גוף לבחי׳ מסך שבמלכות דראש
 שלו, ונעשה שם זווג חדש, ואז יצא פרצוף חדש
 ברת״ס מזווג ההוא, כמ״ש בענף ט׳ עש״ה. והנך
 מוצא, שענין עליית המין היה, מגופא רכל
 פרצוף לבחי׳ ג״ך של עצמו, ומשם נאצל ונתתקן
 התחתון הסמוך לו במדרגה : שהעיב נתקן בפה
 דגולגלתא וד-ם״ג בפה דע״ב וכו׳, ומזה נמשך
 בכלהו התחתונים, שאי אפשר לשום מדרגה
 שיהי׳ נבררת׳ רק בהעליון הסמוך לו שהוא שרשו,
 אכל לא בעלי עליונו. ולפיכך מובן מעצמו,

 שבטרם

 עץ החיים ענף מ
 למעלה מזו״ן עד אמא׳ שהרי הוא מדרגה
 פחותה מזו״נ׳ ואם היה בו כח לעלות עד
 אמא׳ היה גם הוא נכלל בכלל זרג. באופן׳.
 שאינו מתברר שום מדרגה אלא במדרגה
 א׳ שלמעלה ממנו בלבד׳ והדברים מובנים

 ומבוארים.
 ענף מ״א־

ה ברצון המאציל להחיות ל  והנה כאשר ע
 את המתים, ולתקן את המלכים האלו
 הנשברים והנפולים בעולם הבריאה, גזר
 והעלה מ־ן מתתא לעילא׳ וע״י כך היה דווג
 עליון דחו״ב דאיק פנימי, והוציא שם מ׳־ה

 החדש, ונחקנו המלכים.
ל  וכבר נתבאר לעיל׳ כי ד אורות ש
 מלכים דב״ן נחעלו׳ ונתכללו• ונתלבשו, בג׳
 קוי חרב וכתר׳ שנתפשטו עד םוף המקום
 הניל׳ שהם חג״ת׳ והנה עתה חדר התפשטות
 הנ׳׳ל להאםף למעלה וחזר להיות כבראשונה
 שלא היו רנן גיר במקומן למעלה׳ והעלה
 עמהן למעלה במקומן את הז׳ אורות התחתוני׳
 ונמצאו עתה כל הד אורות התחתונים,
 למעלה במקום הבינה׳ כי היא <*ם הבנים

 ושם הוא מציאת מקום הריון ועיבור.
 וכאשר עלו הז׳ אורות למעלה׳ עלו
 נם הכלים שירדו בבריאה למעלה באצילות׳

א נתחברו יחד•  אך ל
 וכמו, שהו׳ אורות היו בבחי׳ עיבור וג׳
 בלילין בג׳ ונקודה מלכות היתד, שביעית
 אליהם בסוד פסיעה לבר׳ כמ״ש . למטה
 בע״ה, גם הכלים היה באופן זה ג׳ בלילין

 בג׳ והמלכות עמהן•
 והיה באופן זה׳ כי הכלים של נצח
 וחםד׳ עלו דרך קו ימין באצילות׳ ושגיהן
 עמדו וישבו במקום ספי׳ נצח דאצילות• וכלי׳
 של הוד וגבורה׳ עלו באצילות דרך קו שמאל
 ועמדו בםפי׳ הוד דאצילותי והכלים יגיל
 הדעת ות׳׳ת׳ עלו מן הבריאה אל אצילוה
 דרך קו אמצעי, ועור במקום היסוד דאציל־ץ׳
 והבלים של היסוד והמלכות׳ עלו מבריאה
 לאצילות׳ ועמדו במקום מלכות האצילות•
 ונמצא שגם הכלים היו כלולים ג׳ בנ׳ והמל׳
לא היה מרחק בין האורות והכלים  עמהם׳ ו
 יותר מג׳ ספי׳ ריקנית׳ שהם חג׳׳ת׳ כי האורו׳

 כולם בבינה הם עומדים׳ כנדכר•
 ואמנם הכלים הז׳ האלו׳ לא עלו יחד
 כולם בפעם אחת׳ רק כשיעור מ׳ יום של
 יצילת הולד׳ באופן זה׳ כי בכל י׳ ימים היו
 עולין ב׳ ספירות; כי בי׳ ימים הראשונים
 עלו חסד ונצח׳ ובי׳ שניים עלו הדעת ות״ת
 ובי׳ השלישים עלו גבורה והוד׳ ובי׳ הרביעי׳

 עלו יסוד ומלכות.
 אמנם בחי׳ המ״נ שאמרנו לעיל שעלו
 לצורך הוווג העליון׳ הוא עצמו ענין עליית ז׳
 אורות למעלה בבינה׳ וזכור הקדמה זו מד,

 היא ענין העלאת מ׳נ.
 והנה בזווג זהי צריך שיתוקנו כל הי״ם
 מבתר עד מלכות׳ כי אפילו ניר אינן מתוקני׳
 ולכן בחי׳ העלאת מינ אלו היו למעלה בע״ב
 ם״ג דא״ק׳ כמיש בע׳׳ה• וע״י זווג ועיבור זה
 נתקן כל עולם האצילות כולו מעתיק יומין

 עד מלכות• ובתחלה

 פנים מסבירות
 בנ״ל, אמנם כאן, מתוך שהראש נחלק על כ׳ מדרגות,
 מסיבת המ׳׳ן שעלה לזווג במקום נוק׳ עינים, שמשום
 זה יצאו ע*ם דראש םנוק׳ עיניס ולמעלה, ובחי׳ חג׳׳ת
 מנוק׳ עינים עד הפה, דהיינו במקום אח״פ, נמצא שלא
 נשאר מפה דראש ולמטה אלא התפשטות ע״ם דנה״י,
 ומאחר שפרצוף התחתין מלביש רק מפה ולמטה, נמצא
 שאינו מלביש רק לנה״י דעליון, ולא כל הז״ת, שהם

 חג״ת נה׳׳י, כמקודם.
 וכאן הושרש ענין התחלקות הנה״י לג׳ שלישין,
 המפורסם בספרי הרב, בי מתוך שכל פרצוף
 בהכרח שמתחלק על רת״ס : בסוד הםת״א, והםתיב,
/ והוא מלביש רק על נה״י , כנ׳׳ל באות א י  וע״ס תהי
 דעליון כנ״ל. א־׳כ גס הנה׳ י דעליון מתחלקים לשלשה
 שלישין, בערך שמתלבשיס ברת״ס דתחתון : ששלישים
 העליונים דנה״י דעליון, מתלבשים בראש דתחתון,
 ושלישים אמצעיים דנה״י דעליון, מתלבשים בחג״ת
 דתחתון, המכונה תוך. ושלישים תחתונים דנה״י דעליון,

 מתלבשים בנה״י דתחתון המכונה סוף.
 אמנם אנו מוצאים בנה״י דפרצופי התחתונים שבעוה״ז
 הגשמיים, שיש בהם ארבעה פרקים, דהיינו :
 עצמות הקוליות, ואחיכ הירנין, ואדדכ הרגלין, ואח״כ
 כפות רגלים. וכללא הוא, שבהבחן צורות הכלים. אין
 שום הפרש מהענפים היותר התחתונים לשורשם שבעולמות
 העליונים, אלא בל ההפרש הוא, רק בהחוטר של הבלים,
 אשר הכלים דעוה״ו הס מחומר גשמי, והבלים דעולמות
 העליונים, הם מחומר דוחני. וזולת זה אין הפרש כלל.
 ראם לא כן, איך הי׳ אפשר לחכמי האמת למסור
 השגותיהם מדור אל דור ע׳פ ההוראות על הענפים
 הגשמיים. וא״ב קשה טובא, איך מחלק הרב בכל מקום
 את הנה״י על ג׳ שלישין, ואנו מוצאים בהם ד׳ פרקין

 כנ״ל.
 אמנם כן משרשי החכמה נרמזים כאן, כי כבר נתבאר
 •עב׳ פרצופין מלבישים על נה׳׳י דא״ק, דהיינו
 ב״ן הכולל ואח״ב ם״ה הבולל, שהוא עולם התיקון.
 ומ״ה הכולל מלביש מפה ולמטה דב״ן הכולל, כנ״ל
 באות ב׳, וע״ב יש כאן ב׳ פנים של הלבשת נה״י

 דעליון.
 אוח ג׳ ומתחילה נבאר את פרצוף ב״ן הבולל. והנה
 מתחיל מפה דראש הם״ג, שהוא במקום
 החזה, וראשו מלביש לשלישים עליונים דנה׳י, שהם
 פרקי עצמות הקוליות, שהם מסתיימים שוה בשוה עם
 םיומא דת״ת, דהיינו םיומא דגופא. והחג״ת דב״ן הבולל
 היו מלבישים לפרקין אמצעים דנה״י, דהיינו לפרקי
 הירכין. והנה״י דב״ן הבולל היו מלבישים לפדקין
 תתאין, דהיינו הרגלין ביחד עם כפות רגלין, כי בזמן
 יציאת פרצוף ב״ן הזה עדיין לא הושרש פרק מיוהד
 לכפות רגלין, אלא שעדיין היו מחוברים יחד עם
 הרגלין לפרק אהד. והטעם, כי פרצוף זה עדיין איננו
 בבתי׳ התיקון לגמרי, כמ״ש בענה״ק דע״ב נשברו אלו
 הז״ת בנודע, י ולא נשאר מהם זולתי הראש והג׳׳ר,
 שהיו מלבישים לפרקים עליונים דנה״י דא״ק, שהם בחי׳

 פרקי עצמות הקוליות עד סיומא דת׳׳ת, כנ״ל.
 והנה נתבאר, אשר כל בחי׳ ב״ן הכולל שהיו מלבישים
 לירבין ולרגלין דא״ק, כל וה נסתלק ונשבר,
 ולא נשאר ממנו, אלא זה החלק העליון, שהואמיביש
 מחזה עד סיומא דגופא, דהיינו עד סיום הת״ת, ולא
 יותר. אמנם תדע, שגם חלק הזה לא נשאר כולו, רק
 בחי׳ הפנים שלו בלבד, אמנם בחי׳ האחורים שהיו שס,

 גס הם נסתלקו ונתבטלו.
 וצריך להבין מאד ענין הפנים והאחווים הכלולים
 בראש הזה, אשר הרב אומד, דהפנים נשאר,

 והאחורים



 פנים מאירות
 שבטרם שהוברר עתיק כולו אין שום מציאות
 שיתברר באפס מה טא״א, שהוא התחתון שלו,
 משום שהעליון של עתיק אינו יכול לבררו
 ולתקנו, רק העתיק לבד, וא״כ בהכרח שיתוקן
 מתחילה פרצוף עתיק על היכנו, ואז הרי העתיק
 הטברר לא״א, וכטוהו ג״כ, בטרם שנתקן א״א
 אין שום בירור כל שהוא לאו״א, להיותם בחי׳
 תחתון לא״א, ואיכ אין עתיק ראוי שיברר אותם
 להיותו העלי עליון טהם, וע״כ בהכרח שיתוקן
 מקודם פרצוף א״א על היכנו, שאז הוא המברר
 לאו״א. ועד״ז כל עליון ביחס תחתון, מראש

 האצילות עד סוף העשיה.
א ל ה א ג ר ד ר שום מ ר ב ת ן מ  באופן שאי
: ו לבד נ מ ה מ ל ע ט ל ה א׳ ש ג ר ד מ  ב
 כמו שהארכנו לעיל עש׳׳ה, אשר חוק הזה נטשך
 מגעסמיב דא׳׳ק, אמנם, ענין אחד נשתנה כאן
 טמה שהיה בא״ק, והוא, כי שם נמצא אשר
 העליון עצמו העלה המץ מז״ת שלו לפה דראשו,
ב העלה ך  לזווג בשביל מדרגה התחתונה: שפה ח
 הןךם שבגופו בכח הזדככות המסך אל פה
 דראשו, ששם נעשה זווג החרש שנאצל על ידו
 ויצאו רת״ם דם״ג כנ״ל, ועד״ז שאר הפרצופין.
 אמנם, בעולם התיקון, נשתנה הענין, שכאן כל
 תחתון מעלה המץ דעליון שלו אל עלי העליון,
 דהיינו לפרצוף הג׳, ואז העליון מתקן בשביל
/ באופן,  תחתונו הסמוך לו שהוא פרצוף ב
 שתיקון מותין דזרנ, וראי שאינם נבררים ונתקנים
 זולת בפה דעליונם, הסמוך להם הנקרא ישםו׳־ת׳
 אמנם המעלה אה הם״ן אינו פרצוף העליון שתוא
 ישסו״ת בעצמו, כמו שהיה בפרצופי א׳׳ק, אלא
 המדרגה התחתונה של הזו״נ, שנק׳ נשמות צדיקים
 שבעולם הבריאה, והמה המעלים את המין
 הראויים למוהין דזו״נ אל העליון מזו׳׳נ, שנקרא
 ישסו״ת, וזכור זה. וטעם הדבר׳ יתבאר בענפים

 הבאים בע״ה.

 ענף מא
א וכו׳ : גזר, ל י ע א ל ת ת ה מין מ ל ע ה  מר ו
 פירושו חתך מלשון הגוזר ים םוף לגזרים.
 ועניןזה הוא עמוק עמוק מי ימצאנו׳ ואבארוכפי
 הנתיצות כאן, כי בטרם שביה״כ לא היו הקלי׳
 ניכרים כלל, היות שעדיין לא היה להם מציאות
 כלל לפי עצמם, אמנם באמת ששורשם היה
 נכלל כבר בזית דנקודים, כי המה היו לסיבה
 לשבירת הכלים ההם, והיינו כדי שיתגלה צורת
 הקלי׳ לבתי׳ טציאות ושליטה לפי עצמם. וכיון
 שנגלו, אז נגזרו ונחתכו מכללות הכלים דקדושה
 לענין נבדל וםזיק, בסוד ארץ גזירה. ואז נעשה
 האפשרות להעלאת טין, לצורך אצילות טלך
 השמיני, שהים היסוד, ואחד שנפרד הערלה׳
 התתיל תיקון של בריאת העולמות, זזה אמרו, גזר
 והעלה טץ. והבן היטב, ועוד יתבאר זה בהרחבה

 בעיה.

 והזר

 עץ החיים ענף מ*
 ובתחלה נתקן ע״י׳ ואח׳כ היה הזווג
 בעתיק יומין והיה תיקון לא״א׳ ואח״כ היה
 הזווג בא״א והיה תימון לארא׳ ואח״כ דווג
 לאו״א והיה התיקון לדרג׳ ואח״כ זווג לוו״נ
 דאצילות והיה תיקון לכל העולמות האחרים.
 ולכן הוצרך בחי, עיבור דה להשתהות
 ולהתאחר שיעור י״ב חודש, כנדכר בתיהונים

 במאמר הנקרא קו המדה.
 והטעם הוא׳ כדי להתתקן כל אצילות
 שהם י״ב בחי׳: עתיק ונוקכא׳ א״א ונוקבא׳
 ואו״א עילאין׳ ויש״ס ותבונה׳ וזו־נ׳ ויעסב
 ולאה׳ א? ו הם י״ב פרצופים שלימים, לכן
 הוצרך זמן העיבור זה להשתהות י״ב חדש•
ם  (ושכחתי מה שנאמר'מפי מורי דלה״ה׳ א
 היב״ח העיבור היה בדווג ראשון העליון׳
 שהוא לצורך עתיס לבדו כגיל. או אם
 גאמר, כי עתיק גגמר בחודש א׳׳ וגוקבא
 בחודש ב׳׳ וא׳׳א בחודש ג׳ כי• אמנם פירוש
ם לצורך  הראשון גראה עיהר׳ שהיב׳׳ח ה
 עתיק לבד, כי הרי גתבאר אצלגו׳ כי בזווג
 או״א לצורך תיקון זרג׳ היו ג׳ עיבורים: א׳
 די״ב חדשים׳ וא׳ דט׳ חדשים׳ וא׳ דז׳ חדשים)•

 ענף מ״ב
 והנה ע־י עליית מ״ג הנ״ל, שהם האורות
 הג׳יל׳ גזדווגו בחי׳ הוי׳׳ה דע״ב
 דיודין׳ אשר הם כללות בחי׳ המוחין דא״ק,
 עם בחי• הטעמים דם״ג׳ שהם אח״פ׳ כנ״ל.
 כי אלו הטעמים דס״ג לא היה בהם שום
 שבירה׳ ולכן הם גזדווגו יחד עם בחי׳ הע״ב
 דא־ק׳ ואין הכוונה על האורות היוצאין מן
 הבל אח״פ׳ רק על בחי׳ עצמן ופנימותן ממש•
ם אור ה  וכאשר נזדווגו יחד, נולד מ
 חדש ע״י הזווג הזה, וזה אור החדש הוא
 בחי׳ מ״ה דאלפין׳ וגם הוא נחלק לד׳ בחיגות
 טגת״א הכוללים כל האצילות והוא כזה: כי
 הטעמים דמיה הוא בחי׳ ע׳׳י׳ והגקודות דמ״ה
 הוא א״א, והתגין דמ״ה הם ארא׳ ואותיות
ם זרג׳ וכמ״ש היטב כל דה לקמן  דמ״ה ה
 ודה מציאת שם מ״ה דאלפין הזה יוצא מן

 המצח דא׳ק.
 וכבר ביארגו לעיל, כי הדברים הורכין
 במדרגה, כי הבל האזן איגו נרגש• ומועט מן
 הבל היוצא מן החוטם׳ והבל החוטם מועט
 מהבל הפה׳ אמגם בזה גשתוו שלשתן,
 שמעליז הבל, אך העין אין לו הבל׳ אלא
 הסתכלות בלבדי וטעם השיגוי הדה׳ לפי
ך העין הוא בחי• ם בחי׳ טעמים׳ א  שהג׳׳ ה
 גקודות: ם״ג׳ שהוא למטה ממדרגות הטעמים.
 והגה אור שם מ״ה החדש הדה היוצא
 מן המצח דא״ק, הוא אחרון מכולם׳ לכן אין
 בו לא בחי׳ הבל כמו הגי׳ ולא כחי׳ הסתכלות
 כמו גקודת העין׳ ואין בו רק בחיי הארה לבדי
 וזה שגובר תמיד בזוהר באדר״ז, במצחא
 אתגלי בו/ כ* אין בה רק גילוי הארה לחורי
 גם זה מ״ש בזוהר במהומות רבים, כד םליס
 כרעותיה למכרי עלמא דאצילות׳ פי׳, כי
 מצח הרצון דא׳ק סליל. כרעותיה למכרי
 עולם האצילות ע״י אור מ״ה חדש היוצא
 ממגו׳ אשר ע״י גתקן כל האצי׳ כמ״ש בע״ה•
 וגמצא כי פי׳ רעותא הוא סוד מצח הרצון

 הגד׳ כי תרגום רצון רעותא.

 רטז פנים מסבירות
 והאחורים נפלו ונתבטלו. וכבר נתבאר זה בפם״א כ״ב,
 וכיד, ונזכיר קיצור הדברים בשיעור הנחוץ להענין׳
 ובדרך אגב יתבאר היטב, ענין ב׳ יציאות דע״ם דנקודיס.
 מתחילה בקטנות, ואחיב בגדלות, וענין אב״א, וענין
 תיקון קוין, וענין אחורי נה״י דבתר שנפגמו, וענין
 אחורי נה״י האלו דכתר, הוא כל הנרצה לעניננו כאן

 להבינו היטב, כי עמוק הוא.
 וענין עליית ם״ן לאור עינים, שה״ם החכמה דאתתקנא
 בנוקבא, כבר נתבאר בהרחבה בפמ״ס בענף ט״ו וט״ז,
 שמתוך זה לא הגיע להפרצוף ההוא! היוצא ע״י הזווג
 לנוק׳ עיניס, אלא ע־״ס בקומת זו״נ, כי האו״י והאו״ח
 העולה מחכמה לכתר, אינו ממשיך רק קומת זו״ן׳
 שה״ם ב׳ אורות של רוח ונפש לבד, אשר אוד הרוח
 התלבש בכלי דכתר והים הזכר, ואור הנפש התלבש
 בכלי דחכםה וה״ס הנקבה, ושאר הבלים: בינה, זז״א
 ובוק׳, היו ריקנים בלי אור, והוא, מפני שבזמן שאין
 בפרצוף אלא ב׳ אורות, נמצאים תמיד שםתיישביס בכלים
 העליונים, בם״ש שם, וכמ״ש בפט״ס בסוף ענף ט׳ עש״ה
 ומשוס זה, היה יציאה הראשונה דע״ס דנקודיס רק

 בבחי׳ קטנות, דהיינו רק בקומת זו׳׳ן, כאמור.
 ונודע, שאור הרוח מבונה בשם אור דחג״ת, ואור
 הנפש מכונה בשם אור דנהי״ם במ״ש היטב
 בענה״ק בטעמו ונימוקו. ונמצא, שבכלי דכתר שהים
 הזכר, יש בו אור דחג״ת, ובכלי דחכמה שה״ס הנוק,״
 יש בה אור דנה״י. גם נתבאר שם, שסוד כלי דכתר,
 הוא רק בחי׳ הראש דבל פרצוף, גם נתבאר שם,
 שבפרצוף נקודים הזה שהוא ב״ן הכולל, יצאו ג׳ ראשים
 שנק׳ כח״ב או ג״ר דנקודים, והוא מטעם התחלקות בל
 ראש לשני מדרגות, על המסך המכונה נוקבי עינים,
 וע״כ יצאו ע״ס דראש הא׳ םנוק׳ עינים ולמעלה, והים
 נקודה א׳ דג״ר דנקודיס, שמקומה בטבור הכולל דא׳׳ק,
 ויצאו ע״ס דראש הא׳ מטבור ולמעלה עד החזה דא״ק,
 ששם מתחיל הב״ן המלביש על פה דראש הם״ג, כמ״ש
 לעיל באות ב׳. אמנם האח״פ דראש ההוא נעשו לבחי׳
 חג״ת לבר מראש האי. וע׳׳כ נתפשט כאן בחי׳ חכמה
 שה״ם ע״ב, לבחי׳ ראש הב׳, והלביש לאח״פ דראש
 האי, וגם ראש החכמה מתחלק לפי עצמו ג״כ על ב׳
 מדרגות: שםעינים ולמעלה נקי חכמה, ואחיפ נק׳ בינה,
 ואלה הס ג׳ הראשים הבלולימ בראש הכולל דפרצוף
 בין ששורשם אמנם הס ג׳ כלים: כתר, חכמה, כינה,

 כמ*ש שם, והטה המכונים ג״ר דנקודיס.
 אות ד׳ והנה האורות שבהם. בבר נתבאר לעיל, אשר
 בראש האי שה״ס בתר, אין שם אלא אוד
 דחג״ת, ובהחכמה שהים ראש חב׳ אין בהם אלא אור
 דנהי״מ, דהיינו אור דנקבה. והנה אע״פ שחכמה הזו,
 יש בה בהכרח ב׳ קוין ימין ושמאל כי מכח עליית
 המלכות בסוד מיין נעשה שם קו שמאל, ובחי׳ החכמה
 עצמה ה״ס קו הימין מכל מקום נבחנים לבחי׳ אחת,
 דהיינו בחי׳ נקבה להכתר, כנ״ל. והוא, משום דכ׳ הקוין

 ימין ושמאל הללו, דבוקים המה אחור באחור,
 ועניין התדבקות הרוחני, כבר ידעת שהוא ענין השתוות
 היות שאין שם בב׳ ד׳קוין אלא בחי׳ אזר הנקבה
 המיוחס למלבות, שהוא צד שמאל, איכ אין שוס
 יתרון בקו ימין על קו שמאל, וע״ב מכונה זה בשם
 התדבקות, אלא מתוך שכללות האור מבונה בשם אור
 דנהי״ם, עיב נבחן קו ימין שהוא החכמה בבחי׳ אור
 נה״י, והקו שמאל בשם אור המלכות. אמנם הנה״י

 והמלכות דבוקים המה׳ כנ״ל, וזכור וה.
 אמנם יש באן ב׳ כחי׳ אור דנהי״ם, דהיינו בחי׳ אור
 אחור ובחיי פנים, ושורש הבחן זה מובא
 בדברי הרב לעיל בענף ט״ו אשר ה״ת עלתה במקום

 עינימ



 פנים מסבירות ריז
 עינים ויהו׳ באח״פ, שטירש המ״ן היא מירידתינה״י דםיג
 לנה״י הפנימיים דא׳׳ק, שביה זה נגנזו הנה״י דסי׳ג בתוך
 נה״י הפנימים דא״ק, גם נודעת, אשר פרצוף הפנימי
 דא״ק ה״ם פרצוף גלגלתא. שהמלכות שלה הוא בחייד
 ממש, דע״ב האו״ח ממשיך קומת בתר. משא״כ פרצוף
 ם״ג דא״ק, אין במסך שלו אלא בחי״ב, שה״ס מלכות
 דבינה, ולא מלכות ממש. ונמצא עתה ע״י ירידת נה״י
 דם״ג הנר, שנגנז כחי׳ מלכות דבינה הנק׳ נה״י דם״ג,
 בבחי׳ מלכות האמתיית הנק׳ נה״י דפרצוף הפנימי דא״ק,
 שהוא בחי׳ ה״ת דהויה פנימאה דא״ק. ולפיכך היה כח
 בהמלכות דא״ק לעלות עד החכמה, כבחי׳ קו שמאל,
 מכח שנתחברה עם בחייב שהוא בינה, והבינה עצם
 מחכמה היא, כנודע. אשר ע״ב עשתה קו שמאל בכלהו
 ע״ס דרך עלייתה עד החכמה, כמיש שם באורך, ומה שאנו
 קוראים להחבמה בשם עיניס, הוא לרמז על ספירות דראש,
 כי בכל מקום שהמדובר מע״ס דראש, אנו מדייקים שמות
 הספירות בשם כלים דראש גלגדתא ועינים ואח׳יפ.
 אןיך! ןק' והנה נתבאר איך ה׳׳ת עלתה במקום נקבי
 עיניס ונעשה שניה לספירת הכתר. אשר
 קודם וה היתה עשירית לכתר, ועתה נעשית שניה לה,
 כי נתחברה עס החכמה, כם״ש הרב שם, בסוד אני
 ישנה. אני שניה, ע׳׳ש, דהיינו כמ״ש לעיל, שהכתר
 נעשה ובר והחכמה לבחי׳ בוק׳, אמנם כ״ז נעשה, רק
 בבחי׳ ראש הא׳ דב״ן, שה״ס מנוק׳ עינים ולמעלה,
 דהיינו המתפשט מטבור ולמעלה עד החזה, כי כל העיס
 דראש הב״ן הנק׳ גלגלתא ועיניס ואח״פ, הם מתפשטים
 מחזה הבולל דא״ק עד םיומא דת״ת דא״ק, וע״ב
 נמצאים העינים דראש הזה בטקזם הטבור, ונמצא בזה
 שהית במקום הטבור הכולל דא״ק, שהם בחי׳ העינים

 דראש הב״ן, וזים שכתב הרב דה״ת בעיניס.
 אמנם בראש הב׳ שהוא ראש החכמה המלביש על
 אח״פ דראש הא׳ כנ׳׳ל, ה״ס יהו׳ בחוסר ה׳׳ת,
 כי סוד המסך דפרצוף ע״ב ה״ם בחי״ג המכונה ואו,
 כמ״ש היטב בענף ט׳ בפמ׳׳ם, וא״כ אין בראש הב׳
 בחי׳ הית האמיתיית, כי היא נשארה בטבור בכחי׳ מסך
 ומ״ן דראש הא׳, כנ״ל, שה״ם כתר, והמסך והמ״ן
, שה״ם ע״ב, כבר נזדכך לבחי׳ ואו, וז״ם דברי  דראש הב,
 הרב יה׳׳ו באח׳׳פ, כי ה״ת דהויה פנימאה נשארת בעינים.
 ודם ב׳ הבחי׳ פו״א דנה״י, כי מסך ומלכות ומ״ן הם
 ענין אחד, בנודע. והם מכונים תמיד בשם נהיי
 כנודע, והיינו על שס האו״ח שהם מעלים, שה״ס אוד
 הנקבה. והנה יש כאן ב׳ בחי׳ מ״ן, כי המ״ן דראש
 הא׳ שנמצא במקום הטבור, ה״ס נה״י דאחור. והיינו
 משום שהמלכות דשם ה״ס כחי׳ אחרונה. דארבע בחי׳
 דאו״י, שה״ם ה״ת, אמנם המין שבראש הב/ מבונה
 נה״י דפנים, משום שהמסך הוה כבר אינו בחינה
 אחרונה, אלא הטזדככת לבחי׳׳ג ועיכ מבונה פה דראש
 הב׳ בשם ואו דהויה, שה״ם בחי׳ ג׳. אמנם תדע, שהן
 בראש הא׳ והן בראש הב׳ נמצאים הפו״א דמ״נ כלולים
 זה בזה, אלא ההבחן הוא רק באותה בחינה המגולה
 כלפי חוץ, כי כל המגולה כלפי חוץ הוא השולט. וע׳׳ב
 בנה״י דאחור, נמצא נה״י דפנים גנווה מבפנים
 ואחוריהם מגולה כלפי הוץ, ובנה״י דפנים. נמצא נהיי
 דאחור גנוזים מבפנים בםו״ה ואחוריהם ביתה, ונה׳׳י
 דפנים מגולה כלפי חוץ, וזכור זה. ובזה תבין דברי
 הרב בענף ל׳ אשר חו״ב דנקודים יצאו אב״א, דהיינו
 כנ״ל, שאחוריהס ביתה, ופניהם דהיינו נה״י דפנים!
 מגולים כלפי חזץי ויש אמנם ב׳ בחי׳ נה״י דפנים, כי
 יש נה״י דפנים ממסך דבהי״ג כנ״ל, שזה משמש בראש
 ע״ב. ויש עוד בחי׳ נה״י דפנים, י-מםך דבחי״ב, שזה
 משמש כראש סיג, הנקרא ישסו׳׳ת, כמ״ש כמקומו.

 אמנם

 עץ החיים ענף מב
 והנה לפי׳ שבחי׳׳ע׳׳ב הוא בראש
 א״ק׳ שהם בחי׳ המוחין׳ ומסומם הוא
 מבפנים כנגד מקום המצח׳ ושם נזדווגו

 המוחין

 הזה, הוא קוטב כל כה התיקון שנמצא במ״ה
 החדים, כמו שמתבאר והזלך.

 וצריך שתדע ג״כ, אשר בכלי דכתר ההוא
 נבחן ב׳ בחי׳: פנים. ואחור, אשר הגלגלתא הוא
 שורש לבחי׳ האחור, והמצח הוא בחי׳ הפנים.
 אמנם בגלגלתא לא נעשה הזווג הזה׳ והוא משום
 שלא עלו למ׳׳ן אלא כלים דפנים ונה״י דפנים
 דכתר לבד, כנ״ל, וע״כ נעשה הזווג בבחי' פנים

 דכתר, שנק׳ מצח, כנ״ל.
ה עלו גם ל ע מ ת ל ו ר ו  וכאשר עלו הז׳ א
ם וכו׳ : ואין להקשות, כיון י ל כ  ה
 שכל עליית םץ הזח היה רק לאצילות פרצוף
 עתיק לבד כנ״ל׳ שבעת שהוברר עתיק לא הוברר
 כלל מה שלמטה ממנו, איכ למה עלו כל האורות
 וכל הכלים למ״ן׳ שהם כוללים כל הי׳׳ב פרצופים
 דאצילות וכל הפרצופים דבי״ע כנודע. אמנם
 כבר מובא לעיל שמתחילה עלה כל המץ דכללות
 הש׳׳ך ניצוצין והכלים כולם לזווג העליון,
 והמובחר מהם נטל עתיק, והשאר נדחו ממנו
 בבחי׳ פםולת, ועדיין הטה ראויים לא״א, ובירר
 מהם הטוב והשאר נדחו לאו״א/ וכוי, עד״ז׳ עד
 שנשאר מחם פסולת שאינו מועיל כלל/ שהם
 המכונים קלי׳. והנך מוצא, שמתחילה עלו כל
 האורות וכל הכלים כדברי הרב כאן. כדי שהעליון

 יברר מהם כל הטוב הנאות לבנינו׳ כאמור.
ם והיה ה ס ת ע ו כ ל מ ה ׳ ו ג ם ב י ל ו ל  ג׳ כ
ן זה וכוי: ובשער אנ״ך בעץ חיים, פ ו א  ב
 כתב הרב, אשר ג׳ בחי׳ יש בענין המ״ן
 שהם: אורות׳ ניצוצין, כלים, אשר האורות עולים
 למ״ן ביסוד דאו״א עילאין׳ והכלים עולים למ״ן
 ביסוד דישםו״ת, והניצוצין עולים לם״ן במקום

 החתך שבין או״א עילאין לישםו״ת, עש״ה.
 וזהו דבריו שבכאן׳ אשר ז׳ האורות עלו
 לג״ר דנקודים דהיינו ליסוד דאו״א עילאין, שה״ס
 ג״ר, כנודע. וז׳ הכלים עלו לנהי״מ דאצילות׳
 שהיא כאן בערך היסוד דישםו״ת, כמ״ש לעיל,
 שראשם בחג״ת שכבר נסתלק משם ועלה לג״ר
 כנ״ל, וגופם במקום נהי״מ׳ ע״ש. והניצוצץ עלו
 למקום דחג״ת המפסיק בין האורות, שהם ביםור
 דאו״א עי׳ שבג״ר, ובין הכלים שהם ביסוד
 דישםו״ת שהם בנהי״מ, והבן. וית׳ עור במקומם.

 ענף מ״ב
ם ל ו ע ל ה ר זה נתקן כ בו עי ג ו ו ו ״י ז  ףן
ן עד ק יומי י ת ע ו מ ל ו ת כ ו ל י צ א  ה
ת כלומר, כל פרצוף עתיק בראש תוך ו כ ל מ  ה
 סוף, כמ״ש הרב בענף מ׳׳ שבעת שהוברר עתיק
 לא הוברר מה שלטטה ממנו כלום׳ וכמ״ש שם
 בפם״א ד׳׳ה בעת, שא״א בשום פנים שאיזה
 מדרגה יתברר במדרגה ג׳ שלמעלה ממנו, כי אם
 במדרגה ב׳ שמלפניו, כדברי הרב שם. וע״כ ברור
 הדבר, שמזווג ועיבור הזה שיצא טמנו עתיס,
 לא יצא משם שום מדרגה שלמטה הימנו. זזה
 אמרו, וע״י זווג ועיבור זה נתקן כל עולם
 האצילות, כלומר שיצאו משם ראש תוך סוף
 דעתיק, המתחיל ממקום יציאתו, דהיינו מפה
 דראש הא׳ דב״ן הכולל, שהוא במקום טבור דא״ק׳

 ומסתיים

 פנים מאירות
ה שלא היו רק נ ו ש א ר ב ת כ ו י ה  וףןןף ל
ם י נ ו ת ח ת ת ה רו  ג׳״ר וכו׳ הז׳ או
ה וכו׳: כלומר לפה נ י ב ם ה ו ק מ ה ב ל ע מ  ל
 דראש הבץ, שנק׳ בכללו ג״ר, שהם כח״ב, ובינה
 ה״ם הפה, כמ״ש בענפים הקודמים. וכבר ידעת
 שכל תחתון עולה להתיקון בםוד מ״ן רק למדרגה
 העליונה הסמוכה לו, וע״כ עלו הז״ת דנקודים
 בבחי׳ ם״ן לג״ר שלהם, ולבתי׳ פה דג״ר האלו
 שנק׳ בינה, במ״ש לעיל בפרצופי א״ק עש׳״ה.
 וזה אמדו, ונמצאו עתה כל הז׳ אורות התחתונים

 למעלה במקום הבינה.
 אולם ענין התפשטות ג׳ קוי כח׳׳ב וחזרתם
 להאםף למעלה לג״ר כבראשונה, שאומר הרב
 כאן, צריכים להבנה יתירה. והנה ענין התפשטות
 ג׳ קוי כח״ב דנקודים למקום חג״ת, כבר נתבאר
 שם במקומו בפמ״א דף קם״ד ד״ה ולכן שה״ם
 ראש הג׳ שנק׳ ישםו״ת, המובא בדברי הרב
 עש״ה. ונתבאר שם ההפרש מאו׳׳א לישםו״ת
 האלו, אשר בחי׳ נה״י דאחור דכתר נתלבש באו״א
 עילאין בסוד ה״ת שבעינים, ובחי׳ נה״י דפנים
 דכחר שחסר משם ה*ת, שה״׳ם יה״ו באח״פ
 בחסרון ה״ח, כמ״ש שם, הם שנתפשטו בישםו״ת
 האלו, אחר שנפגם נה׳׳י דאחור דכתר בסיבת

 שביה׳׳כ דמלכי רעת וחג״ת, עש״ה.
 ובזה תבין ענין המ״ן למ״ה החדש, כי
 ז׳ אורות ח״ת׳ נכללו בראש דישםו״ת הזה הנ״ל,
 ועלה הישםוית למץ לראש דנקודים׳ כלומר לבחי׳
 ג״ר שנשאר אחר שביה״כ, דהיינו רק כלים דפנים
 דאר׳א, שה״ם ראש הב׳ דב״ן הכולל המכונים
 כח״ב, כי או״א נק׳ חו״ב, ונה״י דכתר, נק׳
 נקודה א׳ הנכלל בראש הזה. ואז עלו יהד דהיינו
 נה׳׳י דפנים שהחזיר שם הישםו״ת ובחי׳ או״א
 שח״ם הראש הב׳, כי גם הגיר אינם מתוקנים,
 כמ״ש הרב לקמן ועלו עי׳כ למ״ן לראש הא׳
 דב״ן הכולל, המתחיל מפה דראים הם״ג שנק׳
ע באן י מ  הזה דא״ק, ונמשך עד טבור דא״ק כ
 בפנים מסבירות ע׳׳ש, ואז נעשה שם בפה
 דראש הא׳ זווג חדש על המ׳׳ן האלו שעלו אצלו,
 דהיינו כלים דפנים ונה״י דכתר דפנים, דהיינו
 אותם שנשארו בג״ר דנקודים. ואז יצא פרצוף
 החדש שנק׳ מ״ה החדש, המתקן כל העולם
 דאצילות ובי׳־ע. אמנם ראשיה הזווג נעשה בא״ק

 הפנימי המקבל אור א״ם ב״ה, כמ״ש לקמן.
 ונודע, שראש הא׳ דב״ן שנק׳ גלגלתא או
 כתר דבץ הכולל, אשר באמת הוא רק בחי׳
 מנוק׳ עינים ולמעלה לבד, אמנם אח׳׳פ שלו׳
 ירדו לראש הב׳ שה״ם ג׳׳ר דנקודים הטלבישים
 לא׳יק מטבור עד סיום הגוף כמ״ש בפמ״ם בענף
 ט״ו וט״ז. ובזה תכין, אשר מסיבה שנפגמו נה״י
 דאחור דכתר דראש הב׳ כנ״ל, נעשה כאן חידוש,
 אשר המיץ עלו עד לבחי׳ הבתר עצמו׳ כי בנקידים
 לא עלה המ״ן אלא לנוק׳ עינים דהיינו עד החכמה
 ולא לכתר, והיינו משום שלא נפגם שם אלא
 בחי׳ כינה לבד, כלומר אותם נה״י דם״ג שירדו
 למלכות דא״ק, שזהו אינו מגיע רק עד החכמה,
 משום שהבינה עצמות מחכמה הוא׳ אבל לא
 לכתר. משא״כ כאן, אשר גם נה״י דאחור דכתר
 נפגמו׳ ע״כ עלה המיץ לכתר עצמו, ונעשה
 הזווג למעלה ממק׳ עינים׳ דהיינו בכלי דכתר,
 שנק׳ מצח. וזהו שמדייק הרב להשמיענו מקום
 יציאתו מהמצת, משום שיציאתו מן מקום הגבוה

 הזה



 ריח פנים מאירות עץ החיים ענף מא פנים מסבירות
 אמנם כאן, עדיין לא שימש ראש הב׳ מצד נה״י דפנים
 שבו, אלא ראש הא׳ לבד, היות שאין בבל
 הפרצוף יחד רק אור דזו״נ שהם רוח נפש, שאור דרוח
 התלבש מטבור ולמעלה, ואור הנפש מטבור עד סיום
 הגוף, שהוא ת׳׳ת, אלא שאנו מבחינים בחי׳ המסבים
 שבהם, שסופם להתפשט, לשלשה ראשים כנ״ל. וע״ז
 אומר, אשר ה״ת בנקבי עיניס, שה״ס פה טבור דא״ק.
 ויהו׳ באח״פ שמקומם מפי טבור דא״ק עד פה דבללות
 הע״ס דראש הב״ן, שהוא הפה דסיוס הת״ת, שה״ס פה
 אמתי דראש הב׳׳ן כנ׳׳ל, ופי הטבור דא״ק, ה״ס נקבי
 העינים המיוחם לפה דראש הא׳. באופן, שסוד הית
 דהויה היס פי הטבור, וסוד ן דהויה ה״ס הפה דראש
 הבין שבסיום הת׳׳ת, וכבר ידעת שבכים שנוכר פה או
 נקב מדמו, שיש שם מסך הראוי להעלות טין ואו״ח

 ולקבל או״י, וזכור זה.
 אות ן ועתה נבאר סוד תיקון קוין הנעשה בג׳׳ר
 דנקודיס. כי כבר נתבאר סוד ב׳ הקוין, שיצאו
 מבח עליית מ״ן בבחי׳ החכמה שהים ראש הב׳, אשר
 ב׳ קוין אלו מכונים חו׳׳ב הדבוקים אחור באחור,
 והפנים דנה״י מכונה כלפי חוץ, שה׳׳ס הוא״ו שבפה
 הכולל דראש הב״ן. כנ״ל. גס ידעת שעיקר הסיבה
 אשר פרצוף הזה יצא בתחילה בקטנות, דהיינו באורית
 דרוח נפש, היא מפאת עליית המ״ן לנוקבי עיניס,
 שאח״פ יצאו משום זה לבר מרישא, וע״כ נעשה הזווג
 רק מכתר לחכמה, שאז אין הקומה רק בבחי׳ זו״נ,
 כנ״ד. גם נתבאר בפט״ם בענף ט״ו וט״ז, אשר בעת
 התעוררות שורש הא׳ דא׳׳ק, או שוב מחזיר את האח׳׳פ
 לבחי׳ הראש, שיורדת ה״ת םעינים לפה דראש, כמו
 שהיה בפרצופין הקודמין, ואז נעשה זווג שלם על
 המלכות של ראש, ויוצאים ע״ס בקומת כתר, דהיינו ה׳

 אורות נרנח׳׳י שלימים, עש׳׳ה.
ה תבין שבעת שהופיע הארת יסוד דא״ק לפה דב״ן מ  ו
 הבולל ששם היה המסך של ן דהויה נמצא
 שנתעורר בסבתו בחי׳ שורש הא׳ בא״ק להיותו מסוד
 כלים הפניםיס דאדם קדמון כמ״ש לפנינו, וע״ב מחזיר
 בכח הארתו את בחי׳ האח׳׳פ להראש דב״ן ע׳׳ד הראשים
 הקודמים דא׳׳ק. ונמצא אשר המסך וסוד ה״ת שהיה
 בנוק׳ עינים דראש הזה דהיינו בפי הטבור דא״ק, נמצא
 בהכרח שעתה חזר וירד למקומו בפה הכולל דראש הזה

 במקום הן שמקודם זה.
 ודס קו האמצעי, המיחד ב׳ הקצוות חויב שהיו מקודם
 דבוקים זה בזה אחור באחור, אשד עתה, בכה
 האור דיסוד א״ק, המשיך בחי׳ ה״ת שהיה בפי הטבור
 והורידה עד למטה לסיום התית, והמשכה הזו דה״ת,
 ממעלה למטה, נבחנת כעין קו הנמשך מסה דראש הא׳
 עד המלכות הכללית דראש הב״ן שהיא הפה דראש הב׳,
 ונמצא או הזווג, ממלכות הכוללת דראש הב״ן שכבר
 ירדה למקומה. ועיכ יוצאים עתה ע״ם שלימים בקומת
 כתר. דהיינו בכלהו אורות דנרנחיי. וע״כ מכונה קי
 האמצעי הזה, על שם נח״י דכתר, משום שמתחילת
 אצילותו בטרם שהאיר היסוד, היה משמש המסך הזה
 רק לראש הא׳, כסוד ה׳׳ת בעיניס, אשר עתה הוא
 משמש אמנם בבחי׳ גהיי דכללות הראש דב״ן, כלומר

 לג׳ הראשים ביחד, כאמור.
 אות ן ותדע, שרים סגלתא דטעמים המובא בזוהר
 ובכהאר״י דל, שהם נמשכים מסוד התיקון קוין
 הניל שבג״ד דנקודימ. אשר נהיי דבתר נמשכו לבין
 חדב כנ״ל. ומתוך שקו האמצעי נמשך מלמעלה למטה,
 דהיינו מבתר לבין חו״ב שמתחתיו כנ״ל. ע״כ מרומז
 התיקון קוין, בנקודה א׳ באמצע מלמעלה ובי נקודות
 ימין ושמאל למטה, בזה . גם מכונה בשם כח״ב,

 ולא

ם בחי׳ ס״ג׳ שהם  המוחין׳ שהם בחי׳ ע״ב ע
 אח״פ הטעמים דם״ג׳ שהם למטה מהמוחין
ם  בסווש הראש׳ ולכן, מרוב האור שיש ש

 בזה

 הע״ם ןףי זווג ההוא את קומת הכתר, ונמצא
 שמשיגים גם נדדי שה״ם הגדלות, כמ״ש שם.

 והנה זווג הזה מכונה בשם זווג ע״ב ם׳׳ג
 והיינו על שם תחילת אצילותם, שהיה ודת
 בנזקבי עינים, אשר הפנימי הנמשך על אדדפ דע״ב
 נק׳ זכר וע״ב, והחיצון הנשאר למטה מפה דע״ב
 נק׳ נקבה ום״ג כם׳׳ש שם ומצב הזה נבחן למצב
 הקבוע וקיים שאין בו שינוי. וענין הגדלות הנד,
 המחזיר הע״ב ום׳י׳ג למדרגה אחת, אינו ענין
 קבוע בפרצוף, אלא בבחי׳ עולה ויורד, כי תכף
 בגילויו הא׳ דנקודים, נעשה בו ענין שבירת הכלים
 וביטול האהודים דאו״א ונודי דכתר, שזה כולל
 טטש כל שהגיע אליו בבחי׳ הגדלות הנזכר, ולא
 נשאר שם זולת מה שהיה בו מתחילת אצילותו,
 דהיינו הקטנות לבד, כי זהו שתמיד לא יתםר,

 וזכור זה.

 זבזה תבין ענין הזווג דע״ב ם״ג הטובא
 בדברי הרב לעיל דף צ״ב, בסיג שיצא טנקבי
 עינים לצורך הגדלות דע׳׳ם דנקודים, הטכונה
 שם אור חדש דבקע לפרםא. וכן ענין הזווג דע׳׳ב
 ם״ג המובא כאן, במ״ה החדש שיצא מהטצח,
 שאינם ב׳ הפרצופין דע״ב ם״ג דא״ק בעצם,
 שהע״ב יוצא על מסך לבחי״ג, והם״ג על מסך
 דבחי׳׳ב, אלא הם מבחי׳ התתלקות כל מדרגה
 לפו״ח, המכונים ג״כ ע״ב ום״ג, כאמור, אשר
 זה נוהג שם בנקודים הן בראש דע״ב והן בראש
 דם״ג, אמנם לא בראש הא׳ המכונה כתר או
 גלגלתא, כי הוא לא נחלק, היות המ״ן דשם אינם
 יכולים לעלות רק עד החכמה המכונה עינים,
 משום שרק נה״י דם״ג נפגמו שם, מסיבה שירדו
 לנה״י פנימיים דא״ק, כמ״ש בפם״ם בענף ט׳
 ובענף ט״ו, אשר פגם דם״ג אינו מגיע רק עד
 ההכמה. טשא״כ כאן, שנפגטו גם אחורי נה״י
 דכתר, שבסוד התפשטות ג׳ קוי כח״ב לחג״ת
 נתטעטו ג״כ לבחי׳ פניהם כלפי חוץ, כמ״ש
 בפם״א בענף הקודם, ובפם״ם כאן ע״ש. ולפיכך
 עלו עתה הט״ן גם לגלגלתא, היות שגם הגלגלתא
 נתקן בב׳ טדרגות ע״ב ום״ג, לסיבת הפגם
 דאחורי נה״י שלו, כטו״ש בב׳ ראשים התתתונים

 מטן תיקון ם״ן דנקודים׳ כם״ש לעיל.

 וזהו שמדייק הרב כאן וגם לעיל בדף צ״ב
 לפרש, שהם״ג המדובר אינו אלא אח״פ׳ דהיינו
 להורות, שהם שניהם במדרגה אחד, אלא שנבחנים
 בע״ב וס״ג על שם תתילת אצילותם, אשר אח״פ
 דכל מדרגה יוצאים אז לחוץ, שנבחן מעינים
 ולמעלה להויהדע״ב, ואח״פ בשםהויה דם״ג. וכנ״ל
 בפו״ת. אמנם באמת המה בחי׳ אחד ומדרגה אחד
 משורשם הראשון, ולפיכך יתכן בהם ענין זווג
 מכת הארת שורש הראשון, כנ׳׳ל, וזכור זה בכל

 ההמשך שלפנינו.
ל ב ה ם מ י א צ ו י ת ה ו ר ו א ה על ה נ ו כ  ןאין ה
ם ת ו י מ י נ פ ם ו מ צ , ע י ח א על ב ל  אח״פ א
 כלומר שאין הכונה על בתינת ע״ב ם״ג דשני
 הפרצופין עליון ותתתון שהם יוצאים מהבל אה׳׳פ,
 כלומר מבחי׳ המסכים המזדככים, אשר ממסך
 דבחי׳׳ג המכונה חוטם, יוצא פרצוף ע״ב, ומםםך

 דבתי׳׳כ

 ומסתיים למטה מעט מסיום האצילות. אשר
 באופן זה נמצא שנתקן על ידוכלעולם האצילות
 עד םופו, והבן. וזה אמרו מעתיק יומין עד מלכות,

 כלומר כל רת״ם כולם עד המלכות שבו.
 ודע, שמלכות דעתיק הזאת, ה״ם מלכות
 הכללית המקוריית דעולם האצילות, משום שהוא
 פרצוף הראשון והפנימי מכל פרצופי האצילות,
 וע״כ יש לו קומת רת״ם כשלימות, משא״כ הא״א
 שהוא בחי׳ פרצוף ע׳״ב דמ״ה החדש, נמצא
 קומתו קצרה ומסתיים למעלה מב״ש תתאין
 דנו״ה דעתיק, משום שפרצוף ע״ב יוצא מסוד
 המםך דבחי׳׳ג המכונה ן. ודש הרב בכ״מ שאין
 בא״א אלא נדם המקוריים להורות שחסר מהמלכות
 המקוריית דכללות פרצופי אצילות, שמקומה בבדש
 תתאין דנו׳׳ה דעתיק הנמצאים למטה מסיום
 האצילות. והמר• הם המכונים בכל מקום ב׳ דדי

 בהמה, כמ״ש במקומו בע׳׳ה.
י וכו׳: דהיינו ע״ד שמבואר תקן עי  ובתחי^ד, נ
 בדבריו לעיל בענף מ׳ שכל מדרגה
 נתקנה בהעליונה ממנה מדרגה א׳ עש״ה. וסוד

 העיבור יתבאר בןךה בענפים הבאים.
ן שהם ודי ה דע״ב די י ׳ הו י ח  מדורנו ב
ת נ י ת ן דא״ק עם ב י ח ו מ ת ה ו ל ל  כ
פ : ולכאורה תמוה ״ ח ם דס״ג שהם א י מ ע ט  ה
 טאד הלא הויה דעיב והויה דס״ג הם ב׳ טדרגות
 מובדלות: עליון, ותחתון, כמו אב ובנו, ואיך
 יתכן שיזדווגו זה עם זה, ונודע שאין זווג אלא
 אלא בבחי׳ דכר ונוקבא שהם שניהם במדרגה

 אחת, ולא באב ובנו כמפורש בכ״ם.
 והענין דכבר ידעת, שמםבת הצמצום נה״י
 דא״ק ועליית מ׳׳ן׳ עלה המלכות דא״ק ממטה
 למעלה׳ ועשתה צד שמאל בכל ספירה עד
 החכמה, שמכה זה נעשו הספירות כפולות, כמו:
 ב׳ רגלין, ב׳ ידין, ב׳ נוקבי החוטם, ב׳ אזנים,
 ב׳ עינים. גם נתחדש מזה ענין התחלקות כל
 מדרגה לשנים, כי אדדפ רכל מדרגה יצאה לבר
 ממנה, מסיבת המלכות דאתתקנת בעינים.
 ונתבאר לעיל בדברי הרב בענף נדז אשר בחי׳
 מעינים ולמעלה נבחן תמיד בבחי׳ הוי״ה דע״ב
 בסוד ודת בעינים, ואח״פ היוצאים לבר המה
 שנבחנים בשם הוי״ה דם״ג. וענ׳ן ע״ב ום״ג האלו
 שנהחדשו כאן, המה נוהגים בכל ג׳ ראשים :
 גלגלתא, ע״ב, ם״ג, שנעשו ע״ב ם״ג בגלגלתא
 ע״ד הנזכר, וכן ע״ב ם׳׳ג בע׳׳ב, וכן ע״ב ם״ג
 בם״ג, עש׳׳ה. וכמ״ש שם בפנדם ובפמ״א. גם
 נתבאר שם, ענין קטנות וגדלות שנתחדש ג׳״כ
 םםבת יציאת אודפ, שנשאר הזווג דאו״י ואו׳׳ח,
 מכתר לחכמה וטחכטה לכתר, שאין בעיס אלו
ש רות לבד פ  אלא קומת דא, דהיינו אורות ת
 וחםר נה׳׳י, ונמצא שתתילת אצילותם בקטנות
 באור דדת, וחסר ג״ר שהם נודי. ואז נבחן
 שאור דתג״ת שנק׳ רות מלובש בע״ב, דהיינו
 םנוק׳ עינים ולטעלה, ואור דנהי׳׳מ שנק׳ נ1ש,
 טלובש באח״פ. ונתבאר בפט״ם ק״א שנחלקו

 לפו״ח, שנק׳ ג׳׳כ ע״ב ם״ג.

 וענין הגדלות נעשה, על ידי הארת פרצוף
 הפניטי והתעוררות שורש הקדום דטץ, שטחזיר
 ה״ת לטקוטה הראשון לפה דראש, כי אז שבים
 אח״פ להראש, דהיינו לטדרגה העליונה כטו שהיו
 טטרם צטצום ב׳, וחוזר הזווג דאו״י ואו״ח
 טכתר לטלכות וטטלכות לכתר, שאז םשיגים

 הע״ם



 פנים מאירות ריט
 דבחי״כ המכונה אוזן, יוצא פרצוף ם״ג. דכבר
 נתבאר, שאין ענין זווג נוהג ביניהם כל עיקר.
 אלא רק על בחי׳ ע״ב ם״ג דפרצוף הפנימי עצמו,
 דהיינו של ראש הא׳ שנק׳ פנימי שנבחן על

 פנימי וחיצוני המכונים ע״ב ם״ג כנ״ל.

ר חדש ם או ה א מ צ ו יחד י ג ו ו ד ז  ־וכאשר נ
: ודע, שאין ן י פ ל א ה ד ״ ׳ מ  וכו׳ בחי
 ענין זווג נוהג אלא בב׳ חצאי מדרגה, כי לשון
 זווג יורה על תיקון הפירוד, וע״כ בטרם שנפרדה
 הםדרגה, לב׳ חצאים, דהיינו בג׳ פרצופיןהראשונים
 גע׳׳ם דא׳׳ק׳ לא נזכר כלל לשון זווג בדברי הרב,
 אלא הסתכלות, או התפשטות אור עליון על
 המסך לזווג דהכאה, כנ״ל בענפים הקודםים
 אמנם אתר צמצום ב׳ דא״ק׳ מסיבת ירידה וגניזו
 דנה״י דם״ג בנה״י הפנימים דא״ק, כנ׳׳ל בענף
 ח׳ ובפמ״ם ענף ט׳ וט״ו, שה״ם שיתוף מדה״ר
 בדין, והיא שגרם אמנם׳ להתחלקות כל מדרגה
 לב׳ חצאים׳ דהיינו כתר וחכמה לבד׳ ובינה
 וזו״נ לבד׳ ששניהם שרויים בפגם׳ שבחציה
 העליונה נגרם קטנות האור, שנחסרה משום זה
 מג״ר ונשארת ברוח נפש לבד. וחציה התתתונה׳
 ירדה לגמרי לבר מהמדרגה: שבינה וזו״נ דמדרגח
 ראש ירדה למדרגת גוף׳ ובינה וזו״ן דמדרגת
 תוך ירדה למדרגת םוף׳ ובינה וזו״ן דמדרגת
 םוף ירדה לגמרי לבר מגבול דאצילות׳ ונתטעטה
 לבחי׳ בי״ע׳ שפגם הזה היא מיתה ממש׳ כמ׳יש
 בזוהר׳ דיציאה מעולם לעולם תחתון ממנו הוי

 מיתה׳ שה׳׳ם ז׳ מלכין דמיתו, כנודע.

 וז״ם תיקון חזווג הםתזיר שוב אותם ב׳
 החצאים למדרגה אחת כמתחילה׳ וכיון שהבינה
 וזו״נ חזרו ונתחברו עם הכתר וחכמה במדרגה
 אתת׳ ושוב קונה המדרגה עשר ספירות שלימות
 עד המלכות, נטצא אור העליון טתפשט עד
 הםםך שבכלי םלכות ויוצאים ע״ם שלימות
 בקומת כתר, דהיינו בה׳ אורות הנק׳ נרנת״י.
 וכבר נתבאר שם׳ אשר אור העליון אינו פוסק
 טהתתתונים אפי׳ רגע, אלא התתתון למסך הוא
 צריך, שבאו״ח שלו נמצא טלביש ונאחז באור
 העליון׳ דע״כ לא יתפוס התחתון מאור העליון
 אלא לפי קומת האו״ה שבמםך שבו. ולפיכך׳
 בזמן שאין בהמדרגה רק כתר וחכמה, וא״כ
 המסך שלו קלוש׳ ע״כ אינו משיג רק בחי׳ רוח
 מהעליון. ותיכף באותו העת שחציה התחתונה
 חוזרת אליה, שמשגת אז את בחי׳ המםך שבכלי
 מלכות שלה׳ שמסך הזה הוא קשה ומתוקן בסוד
 נקודה אמצעית דצמצום א׳ או צמצום בי, נמצא
 מאליו, אשר אור העליון שאינו פוםק תיכף
 מתדבק בה, והיא מעלית או״ח עד הכתר, ואז
 מרוחת המדרגה את הג׳׳ר: נשמה, חיה, יחידה,
 כבתחילה. ואחר שנעשה תיקון חיבור הזה
 במדרגה העליונה, אז יורד האור הזה׳ ומחבר
 לכלהו מתצות המדרגות עד םוף. והבן היטב

 סור הפירוד והחיבור הזה׳ ושמרהו.
 וחנה

 דעוה״ז, הוא בחי׳ ע״ס נה״י דסיומא דא״ק הפנימי,
 אשר ע״כ, מתגלה משם ג׳ כוחות, שהם מכונים ג׳
 שלישים דנה״י : עליונים, אמצעים, תחתונים, או ג׳
 פרקים, המכונים : פרקי הקוליות, ופרקי הירכין, ופרקי
 הרגלין, שבכללם גס כפות רגלין עם האצבעות. ושורש

 ג׳

 עץ החיים ענף מא
ר חדש ו  בזה המצח ע׳י הזווג הנ׳ל׳ יצא א

 ממנו ולמטה׳ שהוא שם מיה החדש.
 • והנה כאשר יצא זה האור החדש שם

 מ״ה

 עוה״ז ממש, בסו״ה ועמדו רגליו על הר הזיתים, ובחייד
 הזאת, היתה בבחי׳ מלכות בלחודוי, כלומר, מדת הדין
 לבד מבלי שיתוף דמדת הרחמים וע״כ מכנה אותה הרב
 נקודה אמצעית ממש. אשר ע׳׳ב, אחד שירדו נה״י דס״ג
 ונטמנו בנה״י דפרצוף א״ק הפנימי, שנה״י דס״ג ה״ס
 מלכות דבחי״ב שנק׳ בינה, ונהיי הפנימיס ה״ס מלכות
 דבחי״ד ממש ובחי׳ ה״ת דהויה פנימאה, ובוה נמצא,
 שנשתתפו מדהיר ומדהיד בנקודה דצםצום, דהיינו, מלכות
 דבינה שח״ס מדת הרחמים, ומלבות דבחי״ד שה׳יס מדת
 הדין כנ״ל. ומשיתוף ב׳ המלביות האלו, נעשה הנקודה.
 דצמצוס חדש וגבול חדש, שהוא למעלה מעוה״ו שנמשך
 מנקודה האמצעית הקודמת. ותדע, אשר מנקודה החדשה
 ער נקודה קדםאה, ה״ס המקום לשלשה עולמות בי״ע
 דפידודא, כי פרצופי אצילות מסתיימים בגבול החדש
 הנעשה משיתוף דמדה׳יר, ומשש עד עוה״ו הוא בבד
 מקום פירודא, היות אוד א״ס מסתיים בגבול החדש

/ וזכור זה. ו  הנ
 וראוי שתדע היטב מקום הנקודה דצמצום ב׳ הנז׳,
 היכן מקומה בא״ק הפנימי. וידיעה זו טחוייבת
 היות ששם מסתיים עולם האצילות, ומתחיל בחי׳ הפירוד׳
 וכבר ידעת שכל העניניס בכללם תלויים בא״ק, וא״א
 להבין הפרטים והענפים היותר תחתונים, אס לא
 משורשם היותר עליון. ובעיקר, בדי שתבין הרבה דרושים
 בזוהר ותיקונים, ודברי הרב המדברים מאותו ענין.
 והנה ה׳ פרצופי א״ק, כבר הבאתי סדרם לעיל באות
 בי, וביאורם הוא בענף ט׳ בפמ״ם. אמנם תדע, שעיקר
 ההבחן הוא, דק בפרצוף הפנימי דא״ק. וגן בכל המקומות
 שאנו מדברים מה׳ פרצופין, תדע שעיקרם הוא רק
 פרצוף הפנימי, שנק׳ פרצוף הכתר. וזהו שאנו מבנים
 אותו א״ק הפנימי, דהיינו רת״ם הראשונים שנמשכו
 מא׳׳ס ביה, בסוד קו אחד, עד לעוה״ז שנקראת נקודה
 האמצעית ממש, והוא המכונה בכל מקום הויה פנימאה

 דא״ק.
 והנה טרם כל, צריך שתזכור דברי הרב לעיל כענף
 ה׳. אשר בא״ק כולו, אין שום שורש לבתי׳ כלים
 דאבי״ע, וכל המדובר מטנו, הוא רק בדרך שאלה, כדי
 להכין הענפים התחתונים משורשם העליון בא״ק,
 להיותו הכולל לכל המציאות דכלהו עלמין דאבייע,
 ואם לא יהי׳ לנו המפתחות דהיבלות הראשונים איך
 נבוא להבין ולהשכיל בחאחדוניס. וזהו שפתח לנו הרב
 בבל המשך הדרושים בה' פרצופי א״ק, ברי לגלות לנו
 כל דבר משורשו העליון שבא׳ק, ואע״פ שאינם שם,
 מ״ם בהכרח שיוצאים ומשתלשלים משם, וכל הכוחות
 שבעליון בהכרח שמתגלים לפעולות אצל התחתון, והבן

 זה וזכרהו.
ח ט והנה כוחות הראשונות שנתגלו באיק הפנימי  או
 הנז/ המה ד׳ הפרצוסין ע״ב ס״ג ב״ן מיה,
 שיצאו מדי האותיות דהוי״ה פנימאה, כמיש בפמ״ס
 בענף ט׳ בטעמם ומשם תדרשנם, אשר פרצוף דע״ב
 מתחיל מפה דראש דא״ק הפנימי, ונמשך ראש העיב עד
 הטבור דא״ק הפנימי. כי הםת׳׳ב דעליון נעשה הסת״א
 בתחתון, ועיכ הטבור דאיק הפנימי נעשה לפה דראש
 עיב. ונמצא שעים דאו״י ואו״ח דא״ק, נמשכו מפה
 דראש הא״ק הפנימי עד הטבור. ועדיז בכל הפרצופין.
 והנה מטבור ולמטה דא״ק הפנימי, ששם מקום פה
 דראש הע״ב כנ״ל, הנה משם עד לנקודה

 דעור׳׳ז

 פנים מסבירות
 ולא בשם חב״ד, כי חב״ד ה׳׳ם סגול דנקודות, שהימין
 ושמאל הס למעלה מקו האמצעי כזה •י , שחויב
 למעלה והדעת למטה מהקצוות, כמ״ש לפנינו בעיה.
 והנה נתבאר סדר תיקון הקוין על םתכונתמ משורשם,
 אשר מתחילה בטרם עליית המין ממלכות לחכמה,
 חיה רק קו אהד בהפרצוף, דהיינו סדר ע״ם זה למטה
 מזה, והמסך למטה מכולם בסוד מלבות לבד. ואחייב
 בסיבת השיתוף דנה״י דם״ג בנה״י הפנימים, שהים
 מלכות דבינה עס מלכות דא״ק הפנימי, אז עלה המל׳
 עד לחכמה, והושרש בח הצמצום והדין שבמלכות בכל
 ספירה וספירה עד לחכמה, ונבחן צד הדין הזה שנתחדש
 בהע״ס, כשם קו השמאל, והנה בזה נתקנו ב׳ הקוין
 חסד ודין, שקו החסד ה״ס עצמות הע״ס, וקו הדין הים
 המלכות וכח הדין שנכללה בכל אחד מהם. ואח״כ בכח
 האור דיסוד א׳׳ק, שהמשיך המסך םנוק׳ עיניס למקומו
 למטה בפה דראש, שבזה נזדווגו ימין ושמאל, ועלו
 ע״ם בכל הנרנח״י כנ״ל, והמשכה הזו, נק׳ קו אמצעי,
 כנ׳״ל, כאופן, שקו הימין, ה״ס תכונת הספירה בעצמה.
 וקו שמאל, ח״ם כח הדין הנכלל כה מפאת עליית המ״ן
 וקו אמצעי, ה׳׳ס התפשטות מסך מתוקן הראוי לקבל
 אי״י ולהעלות או״ח. וזכור זה לכל המקומות, כי זולתו

 אין שום תנועה בחכמת האמת.
 ןןןך צריך להשכיל כאן, שענין תיקון קוין שנתחדש
 בכח הארת יסוד א״ק כנ״ל, לא היה זה אלא
 בראש הב׳ כלומר בהחכמה, שהיס ממקום נוק׳ עינים
 ולמטה, דהיינו מפי הטבור דא״ק עד סיום הת׳׳ח. אבל
 לא בלל מטבור ולמעלה עד החזה, שה״ם ראש הא׳
 גופיה. והטעם, משוס דאין כלים בראש האי. ובזה
 תשכיל, איך ב׳ פרקים העליונים דנה״י שנקי עצמות
 הקוליות, המה בדיוק ממקום הטבור עד סיוםא דגופא,
 ששם ראש הב׳ כנ״ל, ולאפוקי מטבור ולמעלה עד
, דכ״ן הבולל, אין שם רק קו  החזה, במקום ראש הא
 אחד בלבד. מפני שהחידושי כלים הבאים םב׳ין, אינם
 יכולים לפעול למעלה ממקום יציאתם, אשר כבר ידעת
 שמקום התחלתם הוא בחיי נוק׳ עיניס דראש הב״ן,
 הטלבישים בדיוק לפי הטבור דא״ק עצמו, וע״ב אין
 פעולתם ניכר אלא מפי הטבור ולמטה, בסוד ב׳ הפרקים
 העליונים דנויה, המכונים רא־=י ירכין או פרקי הקוליות.
 גם צריך שתזכור כאן, אשר כל מה שיש בפרצוף
 מתחילת אצילותו הוא עצמות בנינו של הפרצוף,
 דהיינו הנמצא בו תיכף בעת יציאתו בסיד הקטנות.
 אמנם הנמשך בו אח״כ בסוד תוספות אור של גדלות
 ע״ד הארת יסוד א״ק בפה דדאש הבין, שהוסיף בחי׳
 קו אמצעי בהפרצוף, שהכריע בין ב׳ הקצוות דב׳ פרקי׳
 העליונים דנה׳י׳י. ועי׳י כן הוסיף ג׳ אורות נשמה חיה
 יחידה בהפרצוף, שאלה נקראים אורות דגדלוח, הנה כל
 זה, אינו נבחן לעצמות כנין הפרצוף, משום שלא היו
 בו בעת חחלת אצילותו, בי מתחלה לא היה בו אלא
 ב׳ קיין. ולא היה בו אלא קומת זו׳׳נ, שהים שני האורו׳
 דרוח נפש לבר, כנ״ל. גם מכונים סו׳׳א : דמה שיש
 בו מתחלתו, נקי כלים דפנים. והס לא נשברו. ומה
 שנתוסף לו מזווג יסוד דא״ק, נקי כלים דאחור, והמה

 שנתבטלו גם בג׳׳ר. וזכור זה.
 והגה נתבאר היטב בארוכה בענה״ק, ענין סיבת שביה״ב,
 שהוא, משוס שהארת יסוד דא״ק באה בבחי׳
 נה׳׳י דאחור הנ״ל, היות שכבר נתקן טכח תיקון המ״ן
 בחי׳ נקודה האמצעית לסיום האורות כגבול חדש,
 שהוא מעט למעלה מנקודה האמצעית ממש, ששם היה
 הגבול בצמצום ראשון, כי נקודה האמצעית ממש, יורה
 על דרגה ג׳ רכחי״ד, שסיימה כל פרצוף א״ק הפנימי
 בראש תוך סוף, כנ״ל באות ב׳ עש״ה, וגבול הזה ה׳׳ם

 עוה״ו



 פנים מסבירות
 ג׳ הכהות האלו שנתגלו משם, הוא מסבת פרצוף הס״ג
 דא״ק המלביש מטבור דא״ק הפנימי ולמטה עד לנקודה
 דעוה״ז, ומתיו שפרצזף הסיג מתחלק לרוד׳ס בהכרח,
 כמי ש שס שרת׳׳ם האלו, מלבישים על נה״י דא״ק
 הפנימי כנ״ל ע״כ נעשו משם ג׳ פרקים מיוחדים ע״י
 קשרים, שהקשרים האלו הם סוד ג׳ מדרגות דמלבות
 שמחלק כל פרצוף על דת׳׳ס במ״ש לעיל באות ב׳ עיש.
 והמלכות נק׳ כאן קשר, בסוד או׳׳ח שמעלה לפרק
 העליון ממטה למעלה, ואחייב לפרק התחתון ממעלה
 למטה, שנמצאת םקשרתס זביו. באופן שגי הפרקים
 העליונים דנה״י דהיינו פרקי הקוליות מתלבשים בראש
 הס״ג, ופרקי! האמצעים שנקי ירכין, מתלבשים בתור
 הם״ג עד טבורו, ופרקין התחתונים מתלבשים מטבור

 ולמטה דס״ג.

 ובהמתבאר כאן תבין היטב תוכנם של המקומות
 שאנו מכניס אותם : חזה הכולל דא״ק.
 וטבור הבולל דא״ק. כי פה דראש הע״ב שהוא במקום
 הטבור דא״ק הפנימי כנ׳׳ל, הרי משם ולמטה עד החזה
 נמשך התוך דע״ב. ומחזה ולמטה עד טבור הכולל
 נמשך הסוף דע״ב כנודע, ולפיבך מתחיל ראש פרצוף
 הם״ג מפה דראש ע״כ ששם גלגלתא דס״ג, ונמשך עד
 החזה הכולל, ונמצא שחזה הבולל הזה הוא כולל בתוכו:
 בחי׳ פה דראש הם״ג, ובחי׳ טבור דגופא דע״ב, ובחי׳
 פי היסוד וסיום גיף מפרקין עילאין דנה״י דא׳׳ק הפנימי,
 המכונים פרקי הקוליות או ראשי ירכין, המתחילים
 מטבורא דגופא ומסתיימים בשוה ממש עם הגוף. ומקום
 הזה, מבונה בבל מקום הזה הכולל דהפרצוף. ומשם
 עד הטבור הבולל, מלביש גופא דס״ג. שהחזה הבולל,
 הים פה דראש הם״ג, ונמשך התוך מפה עד הטבור
 כנודע, והנך מוצא, אשר הטבור הכולל הוא בהי׳ טבור
 רק לגופא דם״ג, והוא בחי׳ סיום אצבעות רגלין דע״ב,
 והוא בחי׳ סיום דפרקים האמצעים דפרצוף איק הפנימי
 המבוכים ירכין, ומקום הזה מבונה טבור הכולל. והנה
 משם ולמטה, נמשכים נה׳זי דם״ג דא״ק, שהמה כבר
 מחוץ לפרצוף ע״ב המסתיים למעלה מטבור הכולל.
 כאופן שנה״י דם׳־ג המתפשטים מטבור הכולל ולמטה,
 נמצאים שמתלבשיס על פרקים התחתונים דנה׳׳י דאיק
 הפנימי, המכונים רגלין שבכללם בפות רגלים והאצבעות,
 שנמשכים שניהם עד לנקודה דעוה׳׳ז, כנ״ל, ושמור זה

 היטב.
 אות י ונשאר לנו להבין ענין פרקים תחתונים דא״ק
 הפנימי, שהם הרגלין ונפות עם האצבעות.
 היזת שגם שם נמצאים עוד ארבעה פרקים עם ארבעה
 קשרים, דהיינו, הקשר שבין הרגלין לכפות, וג׳ קשרים
 שבאצבעות, וצריך להכין, האיך הם נמשכים םא״ק, הרי
 לא מצינו שם, אלא בחיי אחת דם״ג שמלביש על כולם,

 והאיך מתגלה מהם פרקים הללו.
 אמנם כבר ידעת, אשר פרצוף ביין הכולל, הוא מלביש
 על בחי׳ מחזה ולמטה דם״ג, דהיינו הע״ם
 דנקודיס כנ״ל כאות ב׳. ונודע שגס הוא נמשך עד
 לנקודה דעוה״ו כמו א״ק הפנימי בטרם תיקון הנקודה
 דצמצום כ׳, כמ׳׳ש הרב בע״ח שער אנ״ך פ״ה. וזיל,
 ודע כי לא די אלו שיצאו בבחי׳ האצילות שהם בפנים
 די ן, אלא גס אחוריהם שהם בי״ע יצאו עמהם עכ״ל,
 עש״ה וכמיש בפמ״א ובפמים בענף ביד ובו׳ אשר זה
 היה סיבת שבירתם, היות שהארת יסוד דא״ק המשיך
 ה״ת מנוק׳ עינים דב״ן עד למלכות דראש הבולל דב׳׳ן׳
 ונכנסו שוב בינה וזו׳׳נ בראש מסבת התעוררות שורש
 הא׳ דא״ק הפנימי, בטרם תיקון מ״ן, אשר אחיפ כולם
 היו שם בבחי׳ ראש. וע״כ נמשכו משם בחי׳ רת׳ים כמו
 בשורש הא׳ בא״ק הפנימי, דהיינו עד לנקודה דעוה״ז,

 ונמצאו

 עץ החיים ענף מכ
 מ״ה דאלפין, בירר מהנהודות דס״ג, שבהם׳
ה השבירה, מה שיוכל לברר מהם, ת י  ה
 ונשתתפו ונתחברו עמו, ואז נעשה המ״ה

 בהי׳

 ותבין זה היטב עם המתבאר לעיל, שסיבת
 השביה״כ וז׳ מלבין דמיתו הוא מסיבת התחלקות
 המדרגות ויציאת אה״פ לחוץ. והגם שכבר היה
 שם זווג דע״ב ם״ג, שחזרו וחיברו כל חצאי
 המדרגות על אותו הדרך שנתבאר לעיל בכדד
 ום״ן, שז״ם אור חרש דבקע לפרםא והאיר דרך
 יםוד דא״ק לנךם דנקודים, כמו שנתבאר לעיל
 בפנים מאירות ד״ה נזדווגו בחי׳ הוי״ה עש״ה׳
 אמנם מסיבת חסרון תיקון קוין בדת לא נתקים
 אור הזווג הזה, וע״כ שוב חזרו ונתפרדו הצאי
 המדרגות זה מזה כמטרם הזודג, וחציה התחתונה
 דכל מדרגה שהם בינה וזו״נ, ירדו ונפגמו׳ עד
 שחציה התחתונה דע״ם דנקודים המלבישים על
 מטבור ולמטה דא״ק שהם בהי׳ ע״ם דםוף ירדו
 לבר מגבול האצילות, לעולם אחר לגמרי שנק׳

 בי״ע, וע״כ מתו, כנ״ל.

 ולפיכך בכח הזווג החדש דע״ב ם״ג, שמביא
 הרב כאן, נמצא שבכח הארת הע״ב בכדג.
 משיב שוב חצאי מדרגות התחתונית להעליונות,
 ומחברם למדרגה ;:חת כבתחילה/ במ׳׳ש לעיל
 באורך עש״ה. ונמצא ע״כ, שנמשך ראש הג׳,
 שנק׳ ישםו״ת ום״ג, שהיא חצי מדרגה שירדה
 לבר מנךב׳ שנק׳ או״א עילאין או ג״ר דנקורים,
 וקיבלה לבתי׳ תוך דגוף דהיינו הג״ת, כמ״ש הרב
 שם בסוד התפשטות ג׳ קוי ג״ר דנקודים לחג׳י׳ח,
 נמצא עתה שחזרו ונמשכו ׳:׳.:הי׳ ג״ר דנקודים,
ת שנפלו ד  דהיינו לבחי׳ ע״ב, וגם האורות ד
 לנה״י הכלולים עמה ג״כ עלו עמה בג״ר, שכולם
 כלולים בנדדי דראש הזה, כמ׳׳ש לפנינו בע״ה.
 ומתוך זה, נמשכו ועלו גם ז׳ מלכץ דמיתו, שהם
 חצי המדרגה התחתונה שהיו למטה בגבול
 האצילות, שהם מתחלקים על ב׳ בחי׳ : תוך,
 וסוף, שהבחי׳ תוך שבהם נק׳ ניצוצין, והבחי׳
 םוף שבהם נק׳ כלים. וע״כ הניצוצין עלו להג״ת
 דנקודים ששם מקום תוך רבץ, והכלים עלו לבחי׳
 גהי״מ דנקודים ששם מקום הסוף. והנה נתבאר
 לך היטב, טעם העליות דישםו״ת ואורות לג״ר
 שה״ם אדדפ ומחצית מדרגה תחתונה דע״ב
 דנקודים, וטעם עליות ז׳ מלכין דםיתו שה׳׳ם
 הניצוצין וכלים מבי״ע להג״ת נה״י דאצילות,
 משום שה״ם חצי המדרגה התחתונה דם׳׳ג
 דנקודים, ונודע כי לא יצא שם אלא ג׳ מדרגות:
 גלגלתא, ע׳׳ב, כדג, ראש וגוף, כמ״ש לעיל

 בפט״א ענף כ״ב וכ״ד עש״ה.
 אמנם ענין מין ומ״ד נוהג מתחילה בראש
 ואח״כ בגוף כנודע׳ וא״כ מובן מאליו אשר ענין
 עליית מ״ן וסוד הזווג דע״ב ס״ג האמור ומפורש
 באורך לעיל, זהו היה רק בעליית ישםו׳׳ת וז׳
 האורות לע״ב דנקודים, שהם גרמו שם בחי׳ מץ,
 כמפורש לעיל, אשר האור המתחדש מבח החיבור
 דע״ב נדג דפרצוף החיצון ה״ם מ״ן, עש״ה. והנך
 רואה שרק הישסו״ת וז׳ האורות המה דוקא
 שנעשו בסוד מ״ן תיכף בשעת העליה וחיבורם עם
 החצי מדרגה עליונה שבהם, אבל הז׳ מלכין
 שעלו, שהם בחי׳ גוף, המה לא נתקנו עתה בבחי׳
 זווג של ט״ן ומ״ד, כי הם צריכים לזווג ב׳ ובסוד

 הםת״ב

 רכ פנים מאירות
 והנה חזרת הג״ר ונה״י האמור. זהו שמכנה
 כאן הרב בשם אור חרש׳ הן כלפי חציה העליונה
 הנק׳ ע״ב. והן כלפי חציה התחתונה הנק׳ ם״ג,
 כי העליונה הרויחה גיר שה״ם עצמות האור׳
 והתחתונה עלתה כולה באור הדש דמדרגה עליונה
 ממנה, ואצ״ל בחצי מדרגה התחתונה שירדה
 מבחי׳ םוף של הפרצוף, שיצאה לבר מגבול
 האצילות לבי׳׳ע׳ כנ״ל שה״ם ז״מ דמיתו׳ הנח
 הם זכו עתה לתחיית המתים ממש, כי חזרו ועלו
 לעולם האצילות כבתחילה׳ ששם השיגו אור

 החיה, כנודע בענה׳״ק.

 ותבין בהמתבאר כאן׳ דיש ב׳ בחי׳ ע״ב
 ם״ג להבחין בענין הזווג. דהיינו ע׳״ב ם״ג
 דהמזתוגים, שדדם פנימי וחיצוני שנעשה בכל
 מדרגה, כמ׳׳ש לעיל בפמ״ס דף ק״א ובפמ״א
 לעיל דף רי״ח עש״ה. כי תחילת התיקון, אינו
 אלא ע״י פרצוף הפנימי המאיר בפרצוף החיצון
 כמ״ש שם באורך. והארת הפנימי בהחיצון נקרא
 בשם מיין דוכרין, שבכחם מעלה התיצון את
 חצאי מדרגות תחתונות לחצאים העליונים שגם
 הם מכונים זווג ע״ב ם״ג, אלא ע״ב ם״ג דפרצוף
 החיצון שהיא נקבה. ואור הדש המושפע מסיבת
 עליית ם״ג וחיבורו עם הע״ב שלה, כנ״ל הוא
 המכונה בשם העלאת מ״ן. באופן, שנבחן בתהילה
 בחי׳ זווג בב׳ חצאי המדרגה : פנימי, וחיצון
 דהמדרגה, שנק׳ ע״ב ם״ג זכר ונוק׳, ואחר כך
 נבחן בחי׳ זווג ב׳ חצאי המדרגה עליון ותחתון
 שבכל א׳ מהם, וגם הם נקי ע״ב ם״ג, כנ״ל.
 אשר האור חדש מזווג ע״ב ם״ג דם״ג מכונה
 בשם מייןנוקבין. ואלו ב׳ האורות מתחברים יחד
 בפרצוף החיצון שהוא הנקבה, ומבין שניהם
 מתהוד, אור חדש הנולד המושפע להתחתון מהם,
 וכבר ידעת שכל הארה מוכרחת להתחלק על
 ראש תוך סוף בםוד הםת״א והםת״כ, ותבין ע״ז
 כאן אשר בחי׳ ע״ם של ראש זהו שנשאר
 בהמזדווגים הנ״ל עצמם, וב׳ הבחי׳ תוך סוף דאור
 החדש המה המכונים אור חדש המושפע להמדרגה
 השניה דהיינו לבחי׳ הב״ן שלהם בםור מוחין. גם
 תדע שזכר ונקבה דג״ר וראש מכנם תמיד
 הרב בשם ע״ב ם״ג. וזכר ונקבה בז״ת וגוף,
 מכונים תמיד בדבריו בשם ם״ה וב״ן. והזהר

 לבל לשכוח הכלל הזה.

 ובכל האמור תבין מה שאומר כאן הרב׳
 וכאשר נזדווגו יחד נולד מהם אור חדש ע״י הזווג
 הזח׳ ואור חדש הזה הוא בחי׳ נדה דאלפין.
 ותבין שאין זד, אמור בכחי׳ הראש דאור חדש
 ההוא, בהיותו שייך להמזדווגים עצמם כנ״ל.
 אלא הבונה על בחי׳ תוך סוף דאור חדש הזה,
 שהוא המועיפע ובא לבחי׳ לירה, כלומר למדרגה
 תחתונה מהם שנק׳ בן שלהם, ואותו מכנה הרב

 בשם מ״ה דאלפין, וזכור זה׳

 וזה אמרו לעיל בענף הקודם, אמנם בחינת
 הנדן שאמרנו לעיל שעלו לצורך זווג העליון׳
 הוא עצמו ענין עליות ז׳ אורות למעלה בבינה,
 וזכור הקדמה זו מה הוא ענין העלאת כדן, עכיל
 ע״ש. וםקודם זה אומר שם וז״ל, והנה עתה
 חזר התפשטות ג׳ קוי כח״ב להאםף למעלה וכוי.
 ונטצאו עתה בל ז׳ האורות התתתונים לטעלה
 במקום הבינה, כי היא אם הבנים ושם הוא

 מציאות מקום הריון ועיבור, עש׳׳ה.
 ותבין



 פנים מסבירות רכא
 ונמצאו שעברו הגבול דבקודה דצםצום ב׳ דהיינו קרקע
 האצילות, וכיון שעברו הגבול הזה נשברו״ כמ״ש בפםיס
 ובפמ״א שמ. והנך מוצא שבל עיקר השבירה הוא.
 מסבה שקו האמצעי היה מבחי׳ בהיי דאחוד, שה״ס
 נחי״ד המגולה כלפי חוץ, שהיתה מקורס בבחי׳ היח
 בעיבים, בג״ל באות וא״ו ואות ז' עש״ה, שה״ס מלבות

 דא״ק הפנימי, והבן היטב,
 ונחזור לעניננו, והנה נתבאר אשר גם פרצוף ב״ן
 הבולל שמתחיל מחזה דאיק הפנימי, היה
 מסתיים ג״כ בטרם שנשברו הז״ת, באותו נקודה
 האמצעית שנסתיים איק הפנימי בשורש הא׳ שמטרם
 עליית ם״ן, ובהכרח שגם הוא מתחלק לרת״ס. כי אין
 המלכות מסיימת להפרצוף בטרם שעוברת בגי מדרגות,
 הנ״ל באות ב' ע״ש. ובזה תבין, אשר אותם ב׳ שלישים
 תתאין דא״ק הפנימי המלובשים מטבור הכולל ולמטה,
 המכובים רגלין עם כפות ואצבעות, גס המה נחלקו
 לדת״ס מחדש, על פי הלבשתו של,פרצוף ב״ן עליו,
 ובעשו בו ג׳ קשרים מחדש כשלישים תחתוביס בעצמם,
 שהם מבחי׳ ג׳ מדרגות דמלכות שעשתה בהב״ן רת״ס.
 באופן, שראש הב״ן מלביש לג׳ פרקין העליובים של
 השלישים התתאין האלו דבה״י דא״ק הפבימי, דהייבו,
 המכונים רגלין עד הכפות. ותוך הבין, דהייבו, מפה
 דראשו עד טבורא דגופו, מלביש על פרקין האמצעים
 המכובים כפות רגלין דא״ק הפנימי. וסוף דב״ן, דהיינו
 הנה״י דב״ן, מלבישים על פרקין תתאין, ומכובים

 אצבעות רגלין דא״ק הפנימי.

 אות יא עתה יצא לנו בדיוק מקום גבול אצילות
 הנרשם מא״ק הפנימי, כי בבר נתבאר לעיל
 בענף יוד, אשר גבול האצילות הוא בטבור דבין הכולל,
 עש׳-ה בטעמו ונימוקו. ונמצא אשד הראש והתוך
 דפרצוף הב״ן, הטלבישים על הרנלין והכפות דא״ק
 הפנימי, עדיין המד, נמצאים בגבול האצילות, אלא דק
 מטבור ולמטה דב״ן, המלביש על עשר אצבעות רגלין
 דא״ק, המה שנמשכו מקרקע האצילות עד לנקודה
 דעוה״ז, אשר שם מקום ג׳ עולמות : בריאה,
 יצירה, עשיה. באופן, שמדת גדלס דבל שלשה העולמות
 בי״ע, המה כשיעור אצבעות רגלין דא״ק, ואותו הקשר
 הנמצא בין פרקי הכפות לחאצבעות. ה״ס גג הבריאה,

 וקרקע האצילות,
 ובהאמור תבין למה נתחלקו האצבעות עצמם על ג׳
 *רקין, והוא, משום דאותם ג' העולמות
 בי״ע, ה״ס פרצוף אחד. שראשו בק׳ בריאה, והתוך שלו
 בק׳ יצירה, והבה״י שלו בק׳ עשיה, כבודע, וע׳ב בתחלקו
 גם האצבעות רגלין דא״ק הפבימי הזה, לג׳ פרקים,
 המיוחדים זב״ז ע״י קשרים, שהם ג׳ מדרגות שבמלכות
 שעושים רתיס בפרצוף כב״ל באות בי. ומה שהמה
 מכובים כפות רגלים, הוא משוס שברצותו פושטפ
 וברצותו כופפס. שאפשר לפושטפ לאורך, אשר אז
 מהגדל הקומה של הפרצוף, כדמיון האדם שבועץ
 אצבעותיו בקרקע ועומד עליהם שאז בגבה קומתו,
 שמתארך עד לבקודה דעוה*ז. אמבם בשעה שכופף אותם
 ועומד על בפות רגליו, נמצא שנתקטן קומתו, שמתקצד
 עד לקרקע אצילות כנ״ל. וז״ס שרמז הרכ לעיל בענף
 י״ז דף קכ״ה בד״ה וזהו, וז״ל, וזה ג״כ סוד ם״ש
 במס׳ שבועות פ״ג, מי שאמרה לו אשתו בשעת תשמיש
 בטמאתי, יבעוץ צפרניו בקרקע. והזרע יוצא דרך צפרני
 רגלים, ויפרזש באבר מת. עכ״ל עש״ה. שעבין זה במשך
 םבחי׳ שביה״ב, שעבין בעיצה בקרקע דעוה״ז היא שיעור
 יציאת הקומה לבר מאצילות, וכביל, שזה גרס מיתת
 המלכים ובפילתן לבי״ע. שח״ס יציאת זרע דרך צפרבי
 אצבעותיו, כי בעץ אותם בקרקע דעוה״ז כביל, ונמצאים

 שעברו

 עץ החיים ענף מב
 בחי׳ דכורא׳ וס״ג נעשה בחי׳ נוקבאי אלא
 שלהיות שהם״נ וה נעשה נוקבא אל המ״ה,
 לכן קנה לו עתה שבם אחר״ והוא שם בין
 דההי״ן כזה : ירד ה״ד, ויו היה, ואינו נקרא
 עתה בשם סע׳ אלא בשם ב״ן• והענין הוא׳

 בי

 בהתחתון מהם. ובזה מובן, דאע׳׳פ שבכל ראש
 אין בו מצד עצמו אלא כלי אחת מכתיבת
 המלכות שבתידוש מסך שבו׳ עכ״ז אותו הכלי
 שכבר נגמרה מהראשים של העליונים ממנו,

 בהכרח שםתפעלים בראשו ג״כ׳ כאמור.
 וטעם השתלשלות ה׳ פרצופין דא״ק נודעת,
 שה״ם ח׳ בחי/.של הזדככות המםך דבחי״ד׳ עד
 שעולה לבתי׳ כתר׳ כנ״ל בפמ״מ ענף ט׳ עש״ה.
 ולפי זה נמצא, שראש הא׳ דא״ק ששם הזווג
 דאז״י ואו׳׳ח ממסך דבתייד, דהיינו במלכות, אין
 בז ודאי רק כלי אתת ממסך דמלכות שנק׳ פה.
 אמנם ראש הע״ב׳ שהזווג דאו״י ואו״ח שלו הוא
 ממסך דבחי״ג. דהיינו שנתעלה המסך לבחי׳ ז״א.
 הרי שיש לו כלי חדש בראשו ממסך דז״א. שהיא
 כלי מלכות דע״ב׳ והוא המכונה בשם חוטם,
 וא״כ יש בו ב׳ כלים כלי דפה מצד ראש הא׳׳
 דהיינו מכת העליון שמתפעל בראשו בהכרח.
 וגם כלי דחוטם מצד חידוש מסך שבו עצמו.
 ובראש הם״ג, שהזווג דאו״י ואו״ח שלו הוא
 מםםך דבחי״ב םעלייתו לבינה׳ הרי שיש לה כלי
 חדש בראשה מה שלא היה בעליונים׳ שהיא כלי
 דראש הנק׳ אוזן, שהיא כלי מלכות דראש הם״ג
 שחט״ר דםיג נמצאים למעלה מאוזן, וא״כ יש
 בה ג׳ כלים : כלי חדש של עצמה, וחו״פ
 המתפעלים בראשה בהכרח מכח העליונים. ובראש
 הב׳׳ן, שהזווג דארי ואויה שלו ממסך דבחי״א
 שה״ם עלייתו בחכמה, הרי שהרויח הבין כלי
 חדש בראשו ממסך דחבמה המכונה עינים, ששם
 כלי מלכות שלו והט״ר למעלה הימנה. וא״כ
 יש לו בראשו ד׳ כלים : כלי חדש מצדו עצמו,
 ואח״פ מכה העליונים שמתפעל בראשו בהכרח.
 ובראש המ״ה החדש׳ שהזווג דאו׳׳י ואו׳׳ת הוא
 ממסך רבתי׳ כתר כג׳־ל, הרי שהרויח ראש המ״ה
 כלי חדש בראשו ממסך דבחי׳ כתר׳ ששם כלי
 מלכות דע״ס דראשז וט׳׳ר למעלה ממנה׳ וא״כ
 יש לו חמשה כלים בראשו, דהיינו : כלי הדש
 מצדו עצמו ממסך רבתי׳ כתר המכונה מצח,
 ועוד ד׳ כלים עינים אח״פ שנתפעלו בראשו
 מכת העליונים בהכרח. והנד, נתבאר היטב,
 דאע״פ שכל ראש וראש בערכו עצמו אין לו
 אלא כלי אחת, דהיינו. בחי׳ המסך שעליו נעשה
 הזווג דהכאד• מאור העליון׳ המכונה בכל מקום
 שהיא, בשם כלי מלכות, ומשוס שנמצא למטר,
 מאו״י נמצאים טיר שלו בלי כלי כגיל, מ״ם
 םםיבת עליית המסך בה׳ המדרגות כחיב זוינ׳
 שנשתלשלו משום זה ה׳ פרצופין, נמצא מאליו
 שנתוםף בכלי׳תתתון כלי אתת מצדו עצמו,
 מלבד ממה שמתפעל בו בהכרח מהעליונים, עד
 שבפרצזף החמישי שהוא מ״ד, התדש יש בו כלי׳
 אפי׳ מבתי׳ מלכות דראש הא/ שהימ בחי׳ מסך
 דכתר כנ״ל, ונמצאים ע״כ בראשו חמשה כלים

 גמורים ושלמים, וזכור זה.
 וענין הזוגות כלים שנמצאים בראש, דהיינו:
 ב׳ נקבי עינים, ב׳ נקבי האוזן, ב׳ נקבי החוטם,

 המה

 ־ פניט מאירות
 דםא״ב, כמו שיתבאר לפנינו. וזה אמרו, שעגין
 המ״ן הנזכר הוא עגין עליות, ז׳ אורות לבינה,
 דהיינו לג״ר שה״ם ע״ב וסזד ראש. זהזא לחזרזת,
 אשר הז״מ שעלו חמה לא נתקנו עתה בסוד
 מ״ן, והיינו כנ״ל, שתתילת העליה הוא לזווג של

 ראש, והבן.
 וזה אמרו, ונמצא עתה כל ז׳ האורות
 למעלה במקום בינה. כי הוא אם הבנים, ושם
 מציאת עיבור והריון. והיינו כדברינו לעיל. שיש
 להבחין כאן ב׳ בתי׳ דזווג ע׳׳ב ם״ג : האחת,
 ח״ם ע״ב ם״ג דע״ב, כלומר דפרצוף הפנימי
 הזכר. והוא שהאיר בפרצוף החיצון שהם הנקודים
 והמשיך כל חצאי המדרגות כנ״ל׳ והאור היוצא
 מזווג ע״ב ם״ג דהפנימי מכונה בשם מיין דכרין.
 כנ״ל, והוא מכונת כאן בשם ע״ב, דכל זכר דבחי׳ ראש
 נק׳ ע״ב׳ והשני ה״ם ג״ר דנקודים שה׳׳ם פרצוף
 החיצון דע״ב ההוא, שיש בו לפי עצמו ג״כ בחי׳
 זווג דע״ב ם״ג, דהיינו התיבור דחציו התחתונה
 שה״ם בינה זז׳ אורות דזוינ, שנתחברו וחזרו
 לחציה העליונה, דהיינו כתר והכמה שנשארו
 בג״ר דנקודים, ואור חדש שנתחדש מסיבת
 חזרתם שמה מכונה בשם מיין נוקבין, כנ״ל.
 והחיצון הזה נעשה נקבת להפנימי שנק׳ ע״ב כנ״ל,
 ובתי׳ נקבה דראש נק׳ ם״ג. ונתבאר, אשר גם
 האור חדש דע״ב ם״ג דפנימי מתתבר בהחיצון
 כנ״ל עש״ח׳ ונודע שחם״ג גק׳ ג״כ בינה. וזה
 אמרו, כי היא אם הבנים ושם מציאות הריון
 ועיבור, להורות לנו, אשר הן המ״ן והן המ״ד
 שניהם מתחברים רק בהחיצון. המכונה מ״ג או
 בינה, מפגי שהיא הנקבה, ולא בהפנימי שנק׳ ע״ב,
 והנה נתבאר היטב סוד עליות מ״ן וירידת
 מ״ד, וענין הזווג הנוהג בפנימי וחיציני רכל
 מדרגה, המכונה זווג ע״ב ום״ג• ושמור המפתחות
 האלו בכל המשך ביאורנו, שא׳י׳א עוד להכפיל
 אריכות כזה ללא צורך, גם תדע שסנקודים
 ואילך עד גמר התיקון אין שום תידוש יוצא
 ונגלה בכל העולמות עד לעולם הגשמי, זולת על
 יד* זווג ב׳ חצאים של מדרגה אחת, ובבל
 הדרכים המפורשים בהזווג לעיל, בדיוק נמרץ.
 אלא שיש עוד להצטרף דברים נוספים מרובים
 על האמור לעיל, שניתוסף והולך בפרצופין
 הבאים אחר עים דנקודים׳ וכל הכותות שבעליונים
 מוכרחים להסתדר בתכונתם ממש אצל התתתון
 מחם׳ כנודע, ויתבאר כל אחד על מקומו בע״ה.
 שם מ״ה דאלפין הזה יוצא מן המצח
 דא״ ק : שה״ם כלי דכתר, והוא משום
 דעליית מ״ן הי׳ עד ראש הא׳׳ כמ״ש לעיל

 בפמ״א דף רי״ז ד״ח ובזה תבין עש״ה.
 ולכאורה קשה׳ איך חושב כאן הרב כלים
 בראש : עינים׳ ואח״פ׳ ואפי׳ בראש הא/ דהיינו
 מצח כנ׳׳ל. ולעיל בענף ה׳ מרחיב להוכיח שאין
 מציאות כלים ניכר כלל בראש זולת בגוף שנק׳
 ז׳ תתתוניות וכם״ש שם׳ שאין עוביות דחתתתון
 פועל למעלה הימנו אפי׳ כמלא נימא, וכיון
 שהמסך עומד במלכות של ראש׳ הרי ט׳ ספירות
 ראשונות נקיים לגמרי מעוביות שלו שה״ס כלים,
 אלא ׳,בהתפשטות המסך לחסת״ב ממעלה למטח
 לבתי׳ ע״ס דגוף, אז פועל עוביות בהם ומתגלה

 בהם כלים, ע״ש.
 אמנם נודע מ״ש הרב לעיל בענף יוד,
 שכל הכוחות שיש בעליונים בתכרת שםתפעלים

 בהתחתון



 . פנים מסבירות
 שעברו על נבול האצילות. ונעשה מקום לבי״ע, שילביש
 על האצבעות האלו, ונתפזרו האורות זהניצוצין דאצילות
 דרך׳ עשר אצבעות רגליו1, דהיינו אותם שיצאו לבר

 מהגבול, ודיל ואין להאריך «ותר.

 אות יב ויש להקשות לכאורה לפי המתבאר בענה״ק
 בביאור השתלשלות הפרצופין על עסמ״ב
 שנמשך מכח הזדככות המסך, אשר מקורו של המסך,
 ה״ם המלכות דאיק הפנימי הנ״ל שהם בחי״ד מדי בחי׳
 דאויי הנקי חויב תו״מ, שה״ס נקודה האמצעית ממש,
 שעליה נעשה הצמצום הנזכר, וע״כ רק הבחי״ד ממשיך
 קומת האו׳׳ח בזווג עם האור העליון, על כל חע״ס
 דאויי, עד הא״ם ב״ה המקיף. אמנם אח״כ, שבסיבת
 התרבות השפע נזדכך המסך הנז׳, כםיש שם, ונמצא,
 שלפי שיעור הזיכוך שבו בן נחלש כח הזווג דהכאה
 מאור העליון עליו, וממילא נמעט שיעור קומת האו״ח
 העולה מהמסך ממטה למעלה, באופן : שבהזדככותו
 לבחי״ג נתמעט מקומת כתר ונשאר בקומת חכמה,
 ובהזדבכותו לבחי״ב נתמעט ג׳יב מקומת חכמה ונשאר
 בקומת בינה. זבהזדככותו לבחייא נתמעט ג״ב מקומת
 בינה ונשאר בקומת ז״א, ובהזדככותו מבחייא נ״ב אז
 פסק העוביות מן המסך ואינו ־ ראוי עוד לשום זווג
 דהכאה עם אור העליון. כמ״ש כ״ז באורך לעיל בפמ״ס
 בענף ד׳ ובפתיחה עש״ה. ולסייז קשה לכאורה איך
 אומר בבין הבולל שיצאו משם ג׳ ראשים גלגלתא ע״ב
 ם״ג, כמ״ש בדברי הרב לעיל דף קמ״ו הרי כל עיקר דבין
 הכולל הוא, מסוד המסך שעלה לבחי׳ הכמה המכונה
 נקבי עינים. ואז נמצאת בבחי״א, שהזזוג דאור העליון
 יוצא מכתר לחכמה, שמשם עולה האויח כקומת זו״ן
 עד הכתר, כמ״ש שם, וא״כ איך יצויר עוד השתלשלות
 הפדצופין דעםם״ב, מהמסך הזה אשר מקורו הוא רק
 בחי״א, שיותר מזה אינו עוד ראוי להזדכך באופן
 שישאר בו משהו עוביות וכח הזווג, וזהו ודאי שצריך

 להבינו היטב שהוא היסוד מכל החכמה.

 ולזה צריך שתכין ההפרש, מענין ההזדככות שנוהג
 בפרצופי א״ק דהיינו מהמסך מצמצום ראשון, בין
 ענין ההזדככות שנוהג מפרצוף הב״ן ואילך, דהיינו
 במסך החדש דצםצום ב׳ דא״ק, המבואר לעיל. והנה
 לכאורה יש קושיי •ותר גדולה בענין הבין, שהרב
 אומר שמסיבת עליית הזווג לנוק׳ עיגים, יצאו אחיפ
 לחוץ, ונפסק אוד האוזן מהתחתון, כנ״ל. ולמה
 בפרצוף ס״ג ששם עלה המסך לבחי׳ בינה, למה אינו
 אומר שם שיצאו משום זה הזו״ן לבר מראש, ונעשו
 לבחי׳ גוף. ואין לחלק בין נוק׳ עינים לבינה, שהרי
 לקמן אצל מ״ה החדש, אומר הרב שחזו״נ יצא סן
 המצח דהיינו לבר מראש לבחי״ גוף. והנה שם נעשה
 הזווג בבינה דכתר, ומ״מ אומד שהז״א יוצא מהראש.
 ועוד יש להקשות, דאצל פרצופי א״ק אומר שענין
 ההזדככות שקרה בגוף דבל פרצוף, אשר לא נגע זה
 לראש אלא דוקא מפה ולמטה במ״ש לעיל דף נ׳ ד״ה
 ובזה תבין בענין, וכאן כב״ן אומר, דביון שנשברו הזית
 נסתלק ג״ב האוד טהג״ד, כנ״ל בדף קם״ה ד״ה ובעת.

 אורת ע והענין בי ענין ההזדככות שבםםך אע״פ
 שבסיבת חזדבכותו נתעלה הזווג בספירות
 העליונות, מ״ם לא נתעבו הספירות, משום עליית המסך
 בהם, שהרי אפיי המסך שהים המלבות גמצא שמזדכך,
 וםכ״ש שלא גרם עיבוי לספירות העליונות ממנו. וענין
 שיעור קומה, שנתמעט משום זח, אין זה מסיבת עוציות
 ודין, אלא אדרבה משום ויכוך העוביות, דמשום זה,
 אין כח העיכוב שבו על אור העליון, גדול בל כך,
 שנמצא ההבאה דאור העליון אינו בחוזק, וע״כיהאו״ח

 מתמעט

 . עץ החיים.ענו* מב
 כי שם סיג הוא כללות טנת׳׳א׳ אמנם אלו
 שהם נקודה דם״ג בלבד. איגו נקרא סיג
 כמו הכלל, כי איגם אלא פרט א׳ שבשם
 ם״ג ולכן כאשר זה הפרט שהם הנקודה
 נתחבר עם שם מ״ה וגעשה אליו בחיי גוקבא,

 ולכן

 בנה״י דא״ק הפנימיים בסוד המין, נבחן תמיד
 כשם סיג וישםו״ת, דהיינו מטבור ולמטה דם״ג,
 וזה החלק מסיג שלא נתחבר בסוד המ״ן דהיינו
 מטבור ולמעלה דם״ג. נבחן בשם או״א עילאין,
 דהיינו עיב, עש״ח. ולפי׳׳ז נמצא שעיקר שורש
 הסיג דכל פרצופי אבייע, מתחילים מע״מ דנקודים,
 והבן זה. ועם זה מובן ענין השתנות כהויה דמיה
 דאצילות להמשך מפה דראש הסיג דאצילות. בי
 שם נשתלשלו ד,, פרצופין בסדר: גלגלתא, ע״ב
 סיג, מיח, ובין. במשונח מסדרם של ה׳ פרצופין
 דא׳׳ק, שהם : גלגלתא, ע״ב, מיג, בין, מ״ה.
 והוא מטעם הנ״ל שזה הב״ן דאיק נחשב לשורש
 בסיג דאבייע, שזה החלק דמ״ג שאין בו מבתי׳
 הבין דאיק, הרי שנתעלה לבחי׳ ע״ב, ואינו גחשב
 כלל לבחי׳ מיג כלפי עולמות דאבייע, וזכור זה.

 p קנה לו עתה שם אחר וחוא שמ ב״ן5
 ד ד,ה י ן וכר: כבר נתבאר בפמ״א לעיל
 דף ר״ה ענין שם ביין דההין, אשר אין בו•בחי׳
 זווג דאו״י ואו״ח ביחמו עצמו, כמו בהפרצופין
 הקודמים לו, מפני שמ״ה וב״ן ביחד נאצלים
 ויוצאים מזווג דאו׳׳י ואו״ח ממםך דבחי׳׳א, אלא
 הפנימ נקי מיה והאחורימ נק׳ ב׳׳ן/ וכל מה
 שיש לה היא נוטלת מהויה דמ״ה< להיותה
 האחורים שלו, ונוטלת ממנו בסוד כמספר
 הנכנםימ כך מספר היוצאים, כמ״ש בע״ח שים
, כלומר כל אותו הכמות שהמ״ד, מרויח  דרוש ד,
 בסבת האחורים שלה, נמצאים שיוצאים ג״כ
 להבין. וע׳׳כ אין לה מילוי מיוחדת לה הרומז
 על תכונת חידוש מסך של הפרצוף, משום שאין
 לה זווג מיותר בחידוש מסך כנ״ל, זעיכ אין לח
 אלא הויד, כפולה לבד, הרומז על ע״ם דמציאותה
 עצמה, ועל מה שגכפלים עיי מת שמשגת מז״א

 בעלה.
 וזח אמרו, שלהיות הסיג הזה נעשה גוק׳
 אל המיה, לכן קנה לו שם אחר, והוא שם בין
 דההיין, ואינו נק׳ עתה בשם םיג אלא בשם בץ.
 והיינו כדאמרן, כי בא״ק היה לו לבין הכולל
 הזה המכונה ם״ג בחי׳ זווג על חידוש מסך
 המיוחד לו, שהים המין הנכללים מגניזו דנהיי
 דםיג במלכות הפנימיית דא״ק, שה״מ בחי״ב
 שנטמנד, בפנימית בחי״ד, כמ״ש הרב לעיל בענף
 ח/ וכיון שהזווג היה שם ע׳׳י עליית מ״ן האלו
 יצא שם פרצוף ב״ן בזווג מיוחד על בחי״ד
 שה״ם ב׳׳ן, כי כל שבגלוי הוא השולט, כמ״ש
 שם בענף כ״ב בפמ׳׳ס, משא״כ בעולם
 אצילות שוב לא נגלה זווג הזה, כם״ש בפמ׳׳מ
 דף קםיז׳ ד״ה והנה, אלא שיצאה יחד עם המ״ה
 דאצילות ונעשית בחי׳ אהודים ובוק׳ אל המ״ה,
 וע״כ נקרא עתח בשם חויה דההין בלי שום

 חידוש במילוי שלה, והבן היטב.
 והענין הוא כי שם ם״ג הוא כללות טנת״א
 אמנם אלו שהם נקודח דם״ג
 בלבד. פירוש, כבר ידעת שם״ג הזה ה״מ כ״ן
 דא״ק, שה״ם ע״ם דנקודים, ונתבאר בפמ״א

 בענף

 רכב פנים מאירות
 המה שנתחדשו בראש הבין מצד תיקון המין
 שבעת אצילותו מכה שיתוף מדת הרחמים בדין,
 כמ״ש לעיל בדף ק״נ בפמיא, אשר המלכות דא״ק
 הפנימי מסבת נה״י דםיג שנתחברה בה השיגה
 כח לעלות ולהכלל בכל ספי׳ וספי׳ עד החכמה,
 שבזה נעשתה המלכות לבתי׳ צד שמאל בכל
 ספירה וספירה, כי עצם המפי׳ נבחנת בכל מקום
 לקו ימין, והמלכות הנכללת בה נבחנת תמיד לקו
 שמאל, ולפיכך נעשה ימין ושמאל בכלי ח״א
 של ראש המכונה ב׳ נקבי החוטם, ונעשה ימין
 ושמאל בכלי דבינד, של ראש המכונה ב׳ נקבי
 אזנים, ונעשה ימין ושמאל בכלי דחכמה של
 ראש המכונה ב׳ נקבי עינים. ומובן מעצמו, שלא
 יתכן להעשות כמוהם גם בנקב הפה, היות שגם
 עצם הספירה שבה, היא רק בחי׳ המלכות, שהיא
 רק בחי׳ נקודת הצמצום שהים נקודה האמצעית,

 ואין משום מה להבחין שם בבחי׳ ימין.
י ה כ ג ר ד מ ם ב י כ ל ו ם ה י ר ב ד  כי ה
 הבל האוזן אינו נרגש וכר: והואענין
 עליות המסך וזיכוכו על דרך המדרגה׳ כי עקרו
 של המםך, הוא מבחי״ד, שהימ הבל חפה,
 שעוביותו מורגש ביותר מכולם להיותה בחי׳
 נקורח האמצעית ממש, שעליה נעשה צמצום א׳,
 שהיא השורש לכל העוביות והדינים. ואליה
 נמשך אור העליון מאים ב״ה המכונה בשם קו
 אחד, שהים עיס הראשונים שנאצלו בבחי׳ ראש
 וםוף שנקרא א״ק הפנימי. ואח״ז נזדכך המסך
 ועלה לבחי״ג המכונה בשם חוטם/ כםיש לעיל,
 באורך עש״ה, שמשם יצא פרצוף ע״ב דא״ק,
 וע״כ הבל החוטם, הוא מועט מהבל הפה. שהרי
 המםך נזדכך מעט טעוביתו. ואח״ז נזדכך ועלה
 לבחי״ב המכונה בשם אוזן כגיל, ונמצא שנזדכך
 בב׳ מדרגות, וע״כ הבל האוזן יותר קלוש, ואינו
 נרגש זולת במשים יד על נקב האוזן. ואחיז
 נזדכך ועלה לבחי״א המכונה בשם עינים, ושם
 כבר כלה ההבל, משום דבחייא אין שם בחי׳
 קבלה כלל, כמ״ש •בפמ״ס ענף א׳ וכפתיחה׳
 אלא עדיין יש שם בחי׳ הסתכלות, כלומר בחי׳
 זווג והכר נקבה, שהאו״י והאו״ח עולה מכתר
 לחכמה ומחכמה לכתר, משאיכ כשמזדכך ועולה
 לכתר, שה״ס השורש, שם כבר נעלם בחי׳ גוקביות
 ועוביות לגמרי מהמסך. כמ״ש בפמים בענף ג׳
 ובענף ד׳, שמשום זה נעלם האור מהתפשטות א׳
 דכל גוף, עש״ה. אמנם בכח עליית מ״ן שנתחדש
 אחר שביה״כ, הושרש בחי׳ זווג גם בעליית המסך

 לכתר. אע״פ שאין שם הכר נקבה, כניל.
 זזה אמרו, לכן אין בו לא בחי׳ הבל כמו
 אחיפ, ולא בחי׳ המתבלות כמו נקודת העין, ואין
 בו אלא בחי׳ הארה לבד וכו׳, וגם ז״מ כד םליק
 כרעותיה למכרי עלםא דאצילות וכו׳ כי תרגום
 רצון רעותא עכ״ל. דהייגו כדאמרן, שאין בו
 הכר נקבה וע״כ מכוגה הזווג #על המסך דשם
 בשם זווג דרעותא, ועיכ מכונה בשם מצח הרצון.

 והבן.
 ןאן נעשה הם״ה בחי׳ דכורא ום״ג נעשה
: והיינו ע״ם דנקודים, שהמה א ב ק ו  בחי׳ נ
 מכונים כשם ם״ג, להיותם בתי׳ התפשטות ב׳
 דפה של ראש הם״ג. ועוד טעמא רבא איכא
 במילתא, והוא כי כל ההבחן שיש בין ע״ב ובין
 ם״ג, שה״ם או״א וישםוית, כנודע, משמיענו הרב
 לעיל בענף ח׳, אשר זה החלק של מיג שנכלל

 בנח״י



 פנים מאירות ׳רבגג
 בענף כ״ב וכ״ד, שע״י הארת •יסוד דאי׳ק יצאו
 שם ה״פ ברת״ם עד לנקודה התחתונה דעולם
 העשיה. שמחזה עד הטבור חיים ראש הא/
 שאינו מצטרף להפרצוף דנקודים/ כמ״ש שם
 וכאן בפם״ס, ונמצא שמתחילים מטבור דא״ק
 ומסתיימים בסוף עשיה, דהיינו בכל המקום של
 ד׳ העולמות אבי״ע דעולם התיקון, וכמיש בעיח
 שי אביך פיה, שגם ג׳ העולמות בריאה יצירה
 עשיה יצאו עםהם עש״ה. ונודע אשר רא# הא׳
 נקרא טעמים או כתר׳ והעיב נקרא נקודות אז
 אצילות, והם״ג נק׳ תגין או בריאה, והמיה ובין

 נק׳ אותיות או יצירה ועשיה.

 ועם זה תבין, אשר כל שיעור הבץ שחזר
 ונתקן בסוד עולם האצילות, אינו רק בחי׳ פרצוף
 עיב שמלפנים, דהיינו בחי׳ נקודות שבו, המתחיל
 מפה דראש הא׳ דבין שהוא במקומ טבור דא״ק,
 ומסתיים בטבור דנקודים עצמו, כדרך העיב דכל
 מדרגה, המסתיים למעלה מטבור דאוחו המדרגה.
 וכבר ידעת, שמקום טבור דנקודיס הוא קרקע
 דעולם האצילות. והנך מוצא, אשר בחי׳ תגין
 ואותיות דפרצוף הבין שמלפנים, המה שנשארו
 בבי״ע, ולא נתקנו עם מיה החדש המסתיים
 בקרקע אצילות. הרי לפניך בדיוק, אשר לא נתקן
 מבחי׳ פרצוף בין רא״ק רק בחיי הנקודות שלו
 לבד, דהיינו בחי׳ עיב דב״ן הזח לבד, משא״כ
 בחי׳ הטעמים דב״ן, שח״ם ראש הא׳ שמלמעלה
 מטבור דא׳׳ק, חמה אינם צריכים תיקון, שחרי
 אינם נחשבים כלל לבחי׳ פרצוף ב״ן, ואדרבה
 ממנו נמשך ויצא חמ״ה החדש הנזכר, כנ״ל
 בדף רי״ז. גם תגין ואותיות דב״ן, המה בהכרח
 שנשארו בבי״ע בלי תיקון כג״ל, וא״כ לא נתקן
 ממנו ע״ י חיבור ם״ה החדש, זולת בחי׳ נקודות

 לבד. י

 וזה אמרו׳ ולכן כאשר זה הפרט שהם
 הנקודות נתחבר עם שם מ״ח, ונעשה אליו בחי׳
 נוקבא, לכן נקרא עתה בשם ב״ן, והיינו כדאמרן,
 דלא נתחבר עמו ולא נתתקן לבתי׳ נוקבא אליו,
 אלא רק בחי׳ נקודות לבד׳ שהם פרט אחד מה׳
 פרצופין כתר ועםם״ב, והוא כג״ל, שהכתר שה״ם
 הטעמים לא הוצרכו תיקון, ום״ג מ״ה ב״ן שהם
 תגין ואותיות, הטה נשארו בלי תיקון, משום
 שהמ״ה אינו מספיק לתקן רק את בחי׳ הפרט
 דאצילות שבהם לבד, הנקרא נקודות׳ לחיותו

 מסתיים למעלה םבי״ע.

 שאע״פ שבכללות הם נקודות עכ״ז
׳ בחי׳ ד  נחלקים גם חם בעצמם ל
 ט נ ת״ א וכו׳ כבר נתבאר זה בענפים הקודמים
 שכל פרט מה״פ געממ״ב נבחן לעצמו, ג״כ
 בגעםמ״ב עש״ה. ומשםיענו׳ שאותם הטעטיס
 דב״ן שנתחברו עם טעמים דמ״ח 7בחי׳ נוקבא
 דעתיק יומין, אינם בחי׳ ראש הא׳ דב״ן דא״ק
 העומד מחזה עד הטבור. כי הוא אינו צריך
 תיקון כלל כנ״ל, אלא חט בחי׳ טעמים דע״ב
 דב״ן הזת, דהיינו כתר דנקודים המתחיל מטבור
 ולמטה, שהוא נקודה א׳ דג״ר דנקודים, וכאמור
 שהוא בחי׳ ע״ב דב״ן הנק׳ נקודות ואצילות׳
 משום דראש הא׳ שהוא פרצוף הכתר והטעמים
 אינו בחשבון פרצוף הנקודים כלל׳ וזכור זה

 מאוד.

 ״עץ דזחיים ענף מב
ם ב״ן כנ״ל. ואמנם ש  ולכן גקרא עתה ב
 אעפ״כ בהכרח הוא, שאפילו שהם בהערת
 הנקודות לבד׳ בהכלח הוא שיש בהם בחינה
 תמתחברת עם הטעמים דמיה׳ ובחינה
 המתחברת עם הנקודה דמ״ה׳ וכן בש^ר
 חלוקות עם היות כולם יחד בחי׳ נקודות לבד

 דם״ג.
 וע״י חיבור שם מ״ה עמו. נתקנו עתה
 אלו הגמדות ונעשו נוקבין אליהם׳ ולכן
 נקרא בשם מלכים׳ מלשון מלכודת׳ להורות

 כי נעשו נוסבא לשם מ״ה דאלפין.
 נמצא כי כאשר עלו אורות הנקודות
 דס׳׳ג למעלה׳ העלו מ׳׳נ׳ ואז יצא אור מ״ה
 החדש ונתחבר עם הז׳ אורות האלו׳ ובירר
 מהם מה שיוכל1 לברר׳ ובהם נעשה תיקון
 אל כל האצילות׳ ולכך• לעשות תיקון וה׳

 הוצרך עיבור כנ״ל.
 וכבר ביארנו׳ כי מן הטעמים דמ״ת
 נעשה עתיק יומין בחי׳ הדבורה׳ ואמנם
 מבחי׳ הטעמים דב״ן שנעשה משם ס״ג זה׳
 כאשר אמרנו׳ שאע״פ שבכללות הם נקודות׳
 עכ״ז נחלקים גם הם בעצמם לדי בחי׳
 טנת״א של ב״ן הזה׳ וטעמים אלו שיש כשם
 ב״ן׳ נעשה נוקבא דעתיק יומין. וכן מנקודה
 דמ״ה נעשה צר הדכורא דא׳׳א• ומנקודות
 של ב •ן נעשה צד נוקבא של א״א. וכעד״ז
 בשאר חלוקי האצילות כמ׳׳ש בע׳יה במהומו

 כל פרט ופרט•
 והנה

 לנזק׳ עיניס, כבד היה בחי״ד בגניזו ובחי״א בגלוי
 כמ״ש לפנינו, מ״מ נבחן עוד אשד החכמה עצמה
 חזרה ונעשית לבחי׳ נוק׳ והית לכתר, בסוד אני ישנה
 אני שניה כניד, והוא מטעם שבחי״ד בעצם עודנה
 גנוזה שם בבחי״א, ועיכ נבחן הבינה וזו״נ של ראש
 ששוב יצאו וירדו י מתחת הנוק׳ של ראש, דהיינו לבחי׳

 חגית דגופא, והבן זה וזכרהו.
 אות ייד ותבין אמנם, אשר ענין חזרת המסך למקומו
 לנוק׳ עיגים דב״ן, לא היד, אלא בסדר
 המדרגה של הזדככות המסך, כי כל הכחות שבעליון
 בהכרח שפועלים בהתחתון, וכיון שדרכה של בחי״ד
 להזדכר בסוד עסם״ב 'כנ״ל אצל א״ק, גס באן בבין
 נתעלמה גיכ בדרך הזה, שמתחילה נזדככה לבחי״ג,
/ והגוף שלו  ואז יצא ראש הב׳ שנק׳ ע״ב או או״א עי
 מכונה בשם חג״ת דנקודיס, דהיינו עד הטבור להיותו
 נפסק תמיד על הטבור של הפרצוף, ואח״כ שנשברו
 החג״ת נזדכך המסך לבחי״ב, ואו יצא ראש הגי דפרצוף
 ב״ן שנקי סיג או ישסו״ת, וגופו נקי נהיי דנקזדים,
 משוס שמלכיש תמיד על נהי׳׳מ דפרצוף הפנימי, ולהיותו
 מתפשט עד לנקודת הסיום של הפרצוף, כניל באות ב׳
 עיש. ואח״כ נזדכך לבחייב ואז חזר המסך במקומו
 הראשון בנוק׳ עינים כםטרם הזווג דגדלות מיסוד א*ק,
 כמ׳׳ש כ״ז בדברי הרב לעיל בדף קמיז ובפמ״א שם.
 אמנם עוד שינוי גדול יש כאן בהודככות ו*מסך דמ״ן,
 בםשזנה מהזדכבות המסך האמור בפרצופי א״ק,
 והוא משום דכאן יש משר בסול מבי בחיי מבחי״ב
 ומבחי״ד כנ״ל, וכללא נקוט אשר מעת שנשתתפו זב״1,
 מאן ואילך לא פסק החיבור מהם לעולם, וכמו שבייל
 לן הרב בטרשב״י בראשית, דלית נקודה שלא תהא
 כלולה בחברתה, וכל השינויין שתמצא בענין השתלשלות
 הפרצופין וההשתנות של המדרגות, אין זה אלא ענין

 פנימיות

 פנים מסבירות
 מתמעט ואינו עולה ומלביש עד למעלה, כמ״ש בפמ״ם
 בענף ג׳ עש״ה, ולפיכך בשנזדבך לבחי״ב ונעשה הזוזג
 מכתר לבינה ומבינה לכתר, ויצאו הע״ם בקומת בינה,
 מ״מ לא נתעבו הזו״ן דראש משוס זה, דסוף סוף נעשה
 הזווג רק בבחי׳ מלבות, והבינה לא נתעבה בלל, אלא
 המלכות היא שנזדככה, ונתגדלה מעלתה כמעלת הבינה,
 ועיכ נחשב הזווג דאו״י עם המסך, כמו שהיה זה
 בבחי׳ בינה. אשר ודאי שהבינה בעצמה אינה מתעבה
 כלום משום זה, ומכיש שאינה נחשבת לבחי׳ נוק׳ ופה
 של ראש, וא״כ אין סיבה כלל לזי׳א שיתעבה מחמתה

 ויצא מבחי׳ ראש לגוף. והבן היטב.
 משא״כ בעליית הם״ן לבוק׳ עינים, כבר ידעת שהם׳׳ן
 אלו בלולים םב׳ בחי׳ ביחד, שהם בחי״ב
 ובחי״ד, בסוד השיתוף דםדה״ר בדין כנ״ל, ולא עוד
 אלא שבעליה הראשונה של הם״ן הללו היה בחי״ב
 בגניזו ובחייד בגלוי, כי כן נשתתפו בסוד נה״י
 הפנימיים, כם״ש הרב לעיל בענף חי, אשר נה״י דם״ג
 נטמנו במיה וכ״ן הפנימיים דאיק, עש״ח ובפם״ס בענף
/ ונודע שכל הגלוי לחוץ הוא השולט, ואיב נבחנים  ט
 המ״ן האלו בסוד עליה הראשונה -לנוק׳ עונים כמעט
 כמו בחייד בעצמה, אלא מכח גחי״ב הטמון בה אספה
 כח ועלתה בכל הספירות עד החכמה כנ״ל, וע״כ נתקנה
 החכמה בזה כבחי׳ הנוקבא דבחי״ד. וכמעט כמותה
 ממש. וז״ס שדייק הרב לעיל דף פ״ה להשמיענו בביאור
 התיקונים, אני ישנה אני שניה, אשר המלכות נעשתה
 שניה לכתר, בלומר במקום שהחכמה צריכה להיות
 ספירה השניה לכתר, נטלה המלכות מקומה, והמלכות
 נעשתה שניה לכתר, שה״ס ח״ת בעינים עש״ה. וב״ז הוא
 מטעם שבחי״ב היתה בגניזו ובחי״ד בגלוי, בנ״ל.
 ולפיכך, כשיצאו משם עיי הזווג הע״ס דראש מחכמה
 עד הכתר, הרי נטלה החכמה בחיי המלכות של ראש
 הקודמת שהיתה מלמטה בפה, באופן שיש כאן קטנות
 כפול : שמתוך שעלה המסך לחכמה. ונעשה הזווג
 מחכמה לכתר. דהיינו בבי מדרגות, ע״כ אין שם אלא
 קומת זו״ן, ונוסף על זה, אשר הבחי״א בעצמה גתעבה
 טבח הדין שבבחי״ד הגלוי׳ ונמצאים ג׳ הספירות בינה
 וזו״ן דראש המכונים אח״פ, בבחי׳ גוף שלמטה מפה

 של ראש, והבן היטב.
 ולפיכך, מתוך שתחילת •יציאת הב״ן מאור העינים,
 היה בקטנות, כנ״ל באות ג׳ ואח״כ ע״י
 הארת יסוד א״ק נמשך ה״ת מנזקי עינים דראש הב״ן
 וירדה למקומה הא• בסוד קו האמצעי מעילא לתתא,
 כםגולחא דטעםים, ושבו האח״פ לראש, בנ״ל, שאז
 יצאו ע״ס שלימות בקומת כתר, והרויח הראש ג׳
 אורות הראשונות נשמה חיה יחידה, הנה כל הגדלה
 הזאת היה מסיבת ה״ת והם״ן שהיו בנוק׳ עינימ, שעתה
 חזרה למקומה, וממילא חזר בחי׳ ראש גם לאח״פ,
 להיות המסך זהמ״ן האלו בסוד הסתכלות ב׳, דהיינו
 לגופא, ושם נשבר, ממילא שבטל ג״כ המסך הזה
 בהראש עצמו, להיותו שם רק שורש בלים, ואינו מתגלה
 רק ע״י הסת״ב בגופא, כמ״ש הרב לעיל בדף קמ״ה
 וממילא שב המסר למקומו בנוקבי עינים, ונמצאים שוב
 ג׳ הספירות בינה וזו״ן שנקי אח״ס, שיצאו מבחינת
 ראש לגופא במקודם. ומובן היטב ששכירות הכלים
 דגופא גרס הםתלקית אור ויציאת הכלים גם מהראש,
 מה שלא שייך זה כלל אצל ההזדככות הנוהג בפרצופי
 א״ק, אשר הספירות דארבע בחי׳ דאו״י של הראש,
 מעולם לא נתעבו משום ההזדככות הזה 'של חמםך,
 אע״פ שנתמעט קומתם, וא״ב אין מקרה הגוף נוגע
 כלל להראש, אשר שם כל הע״ס דאו •י חמה למעלה
 מן המסך, והבן היטב. ולא עוד אלא אע״פ שבחזרתה

 לנוק׳



 פנים מאירות
 ענף מיג

 הנה מקומם במקום שהי׳ מתחילה
 הנקודות וכו׳ : כבר נתבאר זה לעיל
 בפם״ס דף רי״ד ד׳׳ת גם נתבאר, אשר כללות
 הפרצוף הזה שנק׳ ם״ה החדש, ה״ם התפ׳׳ב
 דב״ן הכולל שנק׳ ע״ם דנקודים׳ וע״כ מתחיל
 מ״ה החדש מפה דראש הא׳ דב״ן הכולל/ דהיינו
 מםקום טבור דא״ק, עד טבור דנקודים עצמו,
 שהוא קרקע האצילות; והוא מעט למעלה מסיום
 רגלי א׳׳ק, דהיינו במקום כפות רגלים דא״ק׳
 בשעה שכופפם לאצילות, כם״ש לעיל בפסים דף
 רכ״א ד״ה ובהאמור עש״ה. וזה אמרו, והוא מטבורו
 דא״ק עד סיום רגליו, דהיינו כאמור! אשר שם

 מסתיים גבול האצילות.

 אות י״ן ובזה תבין גיב דברי הסבא בזוהר משפטים
 דף צ״ה ע״ב יי״ל ודא הוא רזא עילאה
 יתירה מכלא׳ בעמודא דקיימא לטקלין גו
 אוירא דנשבד״אית טכולא חדא בהאי סטרא
 ואית טיקלא אחרא בהאי סטרא׳ בהאי םטרא
י א ת  מאזני צדק בהאי סטרא מאזגי מרמה׳ ו
 טקלא לא שכיר לעלמין ונשמתין םלקין
 ונחתין עאלין ותבין וכו׳ ע״ש. והנה הסבא כבר
 מיידי בעולם התיקון וענין האי עמודא נמצא בעולם
 הבריאה שעדיין חסר לנו ידיעות מרובות לפרשו במילואו
 אםנס שורש דבריו אלה נמשכו ממקום הזה המדובר,
 ומתחילה נפרש עני1 אוירא תשבה כי אויר ההוא
 נמשך מהנ״ל. ולהבין זה צריך להבין הזוהר בראשית

 דף ל״א ע׳יב בפסוק ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור.

 וז״ל: יהי אור רעוה״ז ויהי אור לעוה״ב׳ ודא
 איהו נהורא דברא סוב״ה בקדמיתא• וד־!וא
 נהורא דעינא וכו׳. אמר ר׳ יצחס, אור דברא
 קיב״ה בעובדא דבראשית הוה סליק נהוריה
 מסייפי.עלמא עד סייפי עלמא׳ ואתנניו. מאי
א יתהנון מניה חייבי ל  טעמא אתגגיז׳ בגין ד
 עלמא. ועלמין לא יתהגון בגיגיהח׳ והוא טמיר
 לצריקייא. לצדיק דייסא׳ דכתיב אור ורוע
 לצדיק ולישרי לב שמחח׳ וכדין יתבםמון
 עלמין ויהק כולא חד. עו״ש בדף טיז ע״ב בפסוק
 ויאמר אלקים יהי אור יי״ל : ויהי אור. מהכא
 איהי שירותא לאשכחא גגיזין היד אחברי
 עלמא בפרט. דעד הכא הוי בכלל. ובתר
 אתהדר כלל למהוי כלל ופרט וכליל. עד
 הכא הוי כולא תליא באוירא מרוא דא״ס וכוי.
 יהי אור כל מה דגפיק ברזא דא גפיק : יהי
 על רוא דאו״א דאיהי י״ה׳ ולבתר אתהדר
 לנקודה קדמאה׳ למהוי שירותא לאתפשטא
ר דכבר הוה  למלה אחרא. אור ויהי אור! או
 וכו׳ דהא א״ס בקע מאוירא דיליה וגלי האי
 גקודה י׳י כיון דהאי יוד אתפשט׳ מאי

 דאשתאר אשתכח אור. עכ״ל.
 פירוש הדברים, כמ״ש בענה״ק, אשר הא״ק אינו
 נחשב בחי׳ שורש להעולםות, והוא להיות
 שאין בהע״ס שלו, רק כלי אחת, ובחיי כלי אחד.
 ותחילת השורש של העולמות מתחיל םב״ן הבולל,
 ולפיכך מאמר הראשון שה״ם יהי אור, הים הע״ס דראש
 הכ״ן בגדלות, םכח הארת יסוד דאיק כגיל, וזהו אסרם

 דא איהי גהורא דברא קוביה בקדמיתא׳ והוא
 נהורא דעינא : שזהו האור שברא הקב״ה בתחילה,
 והוא אור העינים, כלומר שפרצוף הבין בכללו מכונה

 בשם

 עץ החיים ענף מנ
 ענף מ״ג

 והנה מציאת מפום התפשטות כל אלו
 פרצופי הזכרים והנקבות הנעשין
 מהתחברות מ״דה יבין כגיל, הנה מהומצ!
 במקום שחיו תחלה הנקודות שיצאו דרך
 נקבי העינים, והוא מטבורא דא״ק עד סוף

 רנליו•
 ואור

 אות טין ובהאמור תבין דברי הספרא דצניעותא בזוהר
 תרומה קעיו ע״ב בתחילתו וז״ל י תאנא,
 ספרא דצניעותא : ספרא דשקיל במתקלא,
 דעד לא הוי מתהלא לא הוי משגיחין אפין
 באפין׳ ומלבין קדמאין מיתו, וזיוגיהון לא
ת ובו׳, ע״ש. פירוש, ל ט ב ת  אשתכחו׳ וארעא א
 בי הארת יסוד מבונה בשם ספרא דצניעותא, ע״ד
 שאמרו ז״ל מה ירך בסתר ובו׳. ואומר ספרא
 דשלןיל במתקלא : פירוש, כללות האורות המתוקנות
 הנולדים ויוצאים ע״י אורות היסוד, שהם כולהו עלמין
 דאבי״ע וכל מלואס, מכונים בכללם בשם ספרא בסו״ה
 ונגולו בספר השמים. ומשםיענו, שבל האורות הללו
 אינם מתגלים בי אם ע״י משקל על ב׳ בפות המאזנים
 המבוארות למעלה, שהא׳ ה״ם ה״ת שבנוק׳ עיגיס,
 והבי ה״ס אח״פ : שאור היסוד מעלה האח״פ לגיד
 ומוריד ה״ת לפה, ובהסתלקותו יורדים אח״פ לבר מראש
 לחג״ת דגופא וה״ת עולית לנוק׳ עינים. אשר כל האורות
 המתגלים ויוצאים בכלהו עלמין דאבי״ע, המה יוצאים על
 דרך זה ולא זולת. וזה אמרי׳ םפראדשלןילבמתקלאג
 כי אור היסוד הוא השוקל כנ״ל, והוא מבונה ע״כ בשם

 מתקלא. ואומר עוהדעדדלא הוי מתקלא לא׳ הוי
 משגיחין אפין באפין: פי׳, שבטרם שנתקן מ״ה
 החדש שנקי מלך הדר, שה״ם היסוד שהארתו נקראת
 מתקלא בנ״ל, והנה בטרם תיקונו, עוד לא היה מתקלא,
 ועיכ לא היו החו״ב בכחי׳ פב״פ, כלומר אע״פ שהאיר
 היסוד בראש הב״ן, והוריד ה״ת והעלה האח״פ לגיד,
 שאו יצאו ע״ס שלימות של ראש בקומת בתר, שזה
 נקי הסתכלות עיינין דאו״א. ובזה מלך הדעת ברת״ם,
 כמיש הרב לעיל בדף קמיו, ונמצא שהיו משגיחין חויב
 אפין באסין, אמנם משוס חסרון המתקלא דמלך הדר
 הנר, לא נתקיים שם עלייה הזו, כי נסתלק האור
 ואו״א חזרו אב״א. וזה אמרו, דעד דלא הזי מתקלא
 לא הוי משגיחין אפין באפין. ואומר ע״כ. ומלבין

 סדמאין מיתו וזיוגיהון לא אשתכחו: פירוש,
 דז״ת דבין הכולל מכונים בכ״מ מלבין קדמאין דמיתו,
 כנ״ל בדברי הרב. ואומר טעמא, שמשויה מתו ז״ת
 ונתבטל הפכ״פ דחו״ב, משום דזיוגיהון לא אשתכחה
 דהיינו ששלט בהם בחי׳ ההזדבבות של המסך, כנ״ל
 באות י״ד עשיח, ונודע שהמלכות שה״ס המסך דבחי״ר
 הנ״ל, נקרא שביעי או זיין, ומכונה המסך משום זה
 בשם כלי זיין, מלשון אנשים מזוייניס, וכן עד״ש חז״ל
 אשד, כלי זיינה עליה. ונתבאר לעיל, אשר משוס
 הזדככות המסך, נכנסה הבחי״ד בגניזו לפני ולפנים,
 דהיינו : בחי״א בגלוי בחיצוניות, ובחי״ב ובחי״ג
 בפנימיות, ובחי״ד לפני ולפנים, שהוא הסבה דיציאת
 אח״פ לחוץ ושביה״כ וביטול ג״ר דאויא כנ״ל, וזה אמרו
 ומלבין קדמאין מיהו וזיוניהון לא אשתכחו, כלומר דע״ב
 מתו מלבין קדמאין משום שנעלם הזיון מהמסך ולא
 היה אפשר למצוא אותו, שה״ס ה״ת שנק׳ כלי זיין
 שחזרה לה למעלה לבוק׳ עינים דב״ן ונגנזה לפני ולפנים
 בתוך בחי״א, שז״ם וזיוניהון לא אשתכחו ולא נודע איזה

 מקומה, והבן היטב בי זהו המפתה דעולם התיקון.
 ובזה

ד פנים מסבירות  רנ
 פנימיות וחיצוניות, כלומר שלפעמים בחי״ד מגולה
 לחוץ ולפעמים שנגנזת בפנים, ונמצא שבעת שיצא זווג
 דגדלוח דב״ן עד קומת בתר, נתבאר שהיה אז כחי״ד
 בגלוי, ותבין אשר אח״כ שנזדככה לבחייג לא נסתלקה
 משם בחי״ד^לגמרי אלא שנכנסה לפנים בסוד אחוריהם
 ביתה, כנ״ל באותה', ובחי״ג היה סגולה כלפי חוץ. ואח״ב
 כשנזדככה לבחי״ב, נבחן אשר גס בחי״ג נגנזת לפנים
 ובחי׳ ב׳ היתה מגולה לחוץ. ואח״כ בשנזדככה לבחייא
 נבחן, אשר גס בחי״ב נגנזה בפנים ובחי׳יאהיתה מגולה לחוץ
 אשר אז כבר חזרה למקומה לחכמה ששם םקוס בחי״א
 דהיינו בנוק׳ עינים, ונמצא שנסתלק כל בחי׳ של הקו
 האמצעי שהיה נמשך מקודם עד הפה בכח הארת יסוד
 א״ק, ונשאר הראש במקודם רק רבי קויןיניין ושמאל בלבד
 המכונים חויב אב״א דבוקים זב״ז, בלומד שאחוריהם ביתה
 שפירושם: בחיי חמםך דבחי״גשהוא אחור דחבמהובחי׳
 המסך דבחי״ב שהוא אחור דבינה, בל זה היתד, טמיר וגניז
 בפנימיות המסך. והפנים של המסך, דהיינו בחי״א, הוא
 שנשארת מגולה כלפי חוץ באותם החו״ב. דהיינו בב׳
 הקוין ימין ושמאל שנשארו בראש הבין. באופן שנבחן
 שכל קו האמצעי המכונה נה״י דבתד, שה״ם ה״ת שהיתה
 בנוק׳ עינים ונמשכה מלמעלה למטח עד בחי״ד במקומ
 פה דראש, בל זה חזר ונמשך בחזרה לנוק׳ עיניס,
 אמנם ־בשינוי גדול כי מטרם יציאת הגדלות בסוד קו
 האמצעי, היה בחי״ד בגלוי ובחי״ב בפנימיות, כנ״ל
 עש״ה, משא״כ עתה אחר השבירה וההזדככות, אע*פ
 ששבה למקומה, מ״מ כבר היה בחי״ד בסתר וכחייא
 בגלוי, בםו״ה ואחוריהם ביתה, ופניהם מגולה כלפי חוץ,
 וז״ס שלא נשאר בם״ג דא״ק מכת הב״ן שיצא ממנו רק
 בחי׳ ב׳ עצמות הקוליות, שה״ס ב׳ הקוין ימין ושמאל
 דראש הב״ן הנק׳ חו״ב בנ׳׳ל, ובמקום קו האמצעי שהי׳

 נמשך מקודם זה, נשאר חלל פנוי וריק הימנו.
 אות ט״ן ואין להקשות, ביון שהיה סופו של קו
 אמצעי להתבטל, א״כ למה האיר עליו
 יסוד דאיק מתחילה להמשיכו שם. כי הנה יש בזה הרבה
 טעמים, והעיקר מהם הצריך לעניננו הוא כמו שידעת
 שכל אור רוחני שנמשך וחור ונסתלק מניח רשימו
 במקומו, אשר ענין רשימו הזו הנשאר בכלי, הוא ענין
 בטוח, שסוף סוף מוכרח הכלי ההוא לחזור ולהמשיך
 האור כשיעור שהיה מתחילה בטרם שנסתלק, וזהו
 שנעשה באן בראש הב״ן כי מתוך שהאיר בו היסוד
 דא״ק מתחילה. והמשיך לשם קו אמצעי בזווג הגדול עד
 קומת כתר, ע׳יכ אע״פ שחזר ונסתלק, מ״מ סוף הענין,

 שיחזור האור ההוא למקומו כבתחילה,
 וטעם ב׳ הוא, כי כאן נתקן השורש של ענין ירידה
 והעלאה, כמו שהיה כאן בראש הב״ן, אשר ע״י
 תוספת האור מיסוד א״ק, נמצא שנמשכה ה״ת מנוק' עינים
 וירדה למקומה לפת של ראש, ונמצאים האוזן חוטם פה
 שהיו למטהבחג״ת שמתעלים ובאים למקומם בראש,
 כנ״ל באות ו׳, ואם חוזר ומסתלק האור ההוא נמצא
 שוב שהית חוזרת ועולה מפה דראש למעלה לנוקבי
 עינים, והאוזן חוטם פה חוזרים •משום זה לבר מראש
 למטה למקום חג״ת דגופא, שזה דומה ממש כמו ב׳
 הכפות של מאזנים, שבעלות האחת למעלה נמצא כף
 השנית יורדת בשיעור הזה למטה. ואם כף השנית חוזרת
 ועולה למעלה נמצא כף הראשונה יורדת למטה.כן הענין
 שנתקן כאן, כי בירידת ה״ת םנוק׳ עיניס לפה עולים האח״פ
 מחגית לג״ר, ואס הה״ת עולית למעלה לנוק׳ עיניס, יורדים
 האח״פ שוב מגיר לחגית דגופא, וכן חוזר חלילה. אמנם עדיין
 חסר כאן סוד הםתקלא, שהים הלשון והקו, שעל ידו נעשה
 וניכר משקל השוה במערכת ב׳ כפות המאונים האלו במצב
 הנרצה, וזהו שנתקן אח״כ ביציאת מ״ההחיש מן המצח.

 ובהאמור



 פנים מאירות רכה
 אבל מה שנשתנה וכו׳ כי נקודת הכתר
 נמשכה ונתפשטה ממקומה עד
ק וכו׳ :וצריך ׳ ם רגליא׳ ו י ם ל  למטה קרוב א
 להבין היטב החידוש הזה שנעשה במ״ה החדש,
 אשר כל ספירה וספירה נתגדלח ונתפשטח
 בעצמה עד סיום כל אצילות, שהוא מראשי
 התיקונים כדברי הרב לפנינו. ותבין זה על פי
 מה דכייל לן הזוהר באדרא זוטא דף רפ״ח,
 וז״ל/ בגין דעתיקא אתרשים בתלת׳ אוף הכי כל
 שאר בוצינין דנהרין מניה כלילן בתלת. עוד,
 עתיקא קדישא אתרשים בתרין וכו׳/ כך כל שאר

 בוצינין םתיםין בתרין.
 וחנה דבריהם הללו הם כלל גדול ומקיף
 בכל מרחבי החכמה עד לפרטי פרטיות, כמו
 שיתבארו כל אחד על מקומו בע״ה. ופירושם׳
 הוא ע״ד שנתבאר לעיל, שמסיבת תיקון המ״ן
 לעולם חנקודיס המכונה ב״ן הכולל׳ נתחלקח
 כל מדרגה עד נוק׳ עינים לב׳ חצאים׳ כי אח״פ
 דכל מדרגה יצאה לבר מראש ונעשתה לבחי׳
 חג״ת ותוף ונתבאר שם׳ אשר זה חי׳ רק
 ממדרגת החכמה ולמטה, אבל לא בכתר, מפני
 שהם׳׳ן דב״ן עלו רק עד העינים שח״ם חכמה
 עש״ה, אמנם במ״ה החדש עלה הם״ן עד הכתר,
 והיינו בבחי׳ הפנים דכתר, שה״ם בינה דכתר
 המכונה מצח׳ כנ״ל בפמ״אד׳ רי״ז ד״ה וצריך
 ע״ש. והנה מטעם זה נחלקו חזו״ן גם ממדרגת
 הכתר, ויצאו לבר מכתר ע׳׳ד אח״פ שה׳׳ם ם״ג
 מ״ה זב״ן שיצאו םעינים׳ כג״ל, באופן׳ שיציאת
 הם״ג מ״ה וב״ן מחכמה דראש, מקורו בב״ן
 הכולל. ויציאת המ״ה וב״ן לבדם םחבינה דהראש,

 מקורו במ״ח החדש, כאמור.
 וכבר ידעת, שכל הכוחות שבעליונים
 בהכרח שםתפעלים בהתחתון, ונמצא שיש כאן
 ב׳ יציאות מכל ראש דפרצופי אצילות, משום
 שםתפעלים מב׳ היציאות הנ״ל : ממקור בין
 הכולל, וממקור מ״ה התדש. ומתחילה נבחן יציאת
 את״פ שה׳׳ם ם״ג מ״ה בין לבר מראש, דהיינו
 התחלקות המדרגה לשנים׳ שמקורו מבין. ואתיכ
 גבחן, אשר גם מאותם האח״פ שיצאו לבחי׳ תוך
 נבדלו מהם החדפ שהם מיה וב״ן, ויוצאים לבר
 מתוך, לבחי׳ םיום וםוף, שמקורו ממ״ה החדש;
 ונמצא שנתלקח מחמתו כל מדרגה, לשלשה, שכל
 אחד ואחד נתפשט בעצמו לרת״מ: עינים,אזן, חויפ.
 וזח אמרם דל, כמא דעתיקא קדישא
 אתדשימ בתלת׳ אוף הכי כל שאר בוצינין וכו׳.
 כי נודע שעתיקא ה״מ כתר׳ וראש, אשר ממקורו
 של המ׳׳ח החדש נתתלק הכתר לבדו על שלשה
 מדרגות ראש תוך סוף, כי מנוק׳ עינים ולמעלה
 נעשה לראש וגיר, ואוזן נעשה לבחי׳ תוך ותג״ת,
 וחוטם פה שלו גיכ יצאו לבר מתוך ונעשו
 לבחי׳ סוף ונה׳׳י. וז״ש דעתיקא קדישא אתרשים
 בתלת׳ ובגין כן כל שאר בוצינין וכו׳, כי הכוחות

 שבעליון בהכרח שפועלים בהתתתון כג״ל.
 וזה אמרו כי נקודת הכתר נם^כה'
 ונתפשטה ממקומה עד למטה וכו׳ בכל שיעור
 עולם האצילות. שהרי מכח מ״ה החדש נתארך
 כל מדרגה בהכרת לרת״ם עד סיום אצילות׳
 משום דכל אתת נתפשטה בעצמח על ג׳ החלוקות
 רת״ם׳ ונמצא משום זה דכל מדרגה מתלבשת
 בחברתה, כמו שאומר להלן, שהם עתה מכוסים
 ומתלבשים זת בתוך זח/ וכו׳. והבן היטב. ומח

 שאמרו

 עץ החיים ענף מג
 ואור המצח הנקרא שם מ״ה אע״פ
 שיצא מלמעלה מן המצח׳ הנח מתפשט
 משם ולמטה ומתחיל מציאוחו מן הטבור
 עד סוף םיום רגליו כגיל, אבל מה שנשתנה
 עתה מבראשוגה, בעת יציאת גקודת העינים׳
 הוא זה, כי או היחה גקודת הבתר במקומה
 לבד בפ״ע׳ ואחריה גקודת החכמה לבדה
 בפ״ע, וכעד״ז היו כל דרים׳ אבל עתה גתוסף
 תישן גדול, והוא כי גקודת הכתר, גמשכה
 וגתפשטה ממקומה עד למטה קרוב אל
 סיום רגלי א״ל! כמ״ש בע״ה, וזה ההתפשטות
 הוא כל שיעור הגקרא בשם עולם אצילות,
 וגקודה זו היא גקראת גוקבא דע״י. ובעד״ן
 עתיק יומין דדכורא, הנעשה מטעמים דמיה
 כנ״ל, גם הוא מתפשט לשיעור הנ״ל׳ וכן
 עשו כל השאר : א״א ונוסבא׳ ואו״א, וזר{

 והלבישו זה את זה עד בחי׳ זו״ן.
 באופן שכל רגלי הפרצופים דאצילות
 בין דעתיק בין דא״א׳ בין דארא בין דזו״ן,
 כולן שוין בםיומא, והם מסתיימים יחד׳ מעט
 למעלה מסיום רגלי א״ק׳ ושם הוא סיום
 האצילות כולו, ועי״כ געשה גשמה זה לזה׳
 וזה מלביש לזה׳ וגם כי עי״ז יוכלו הנבראים
 לקבל אורות העליונים שהם עתה מכוסים
 ומתלבשים זה תוך זה. וגם כי הכלים שלהם
 הגדילו ע״ישגתפשטועד למטה׳ ובזה יש בהם
 כה לקבל האורות שלהם בהיותן כלים גדולים•
 והנה האור הזה דמיה החדש היוצא מן
 המצח כניל, הוא סוד המלך החי הנוכר בפ׳
 וישלח הגקרא הדר׳ אשר לא גזבר בו מיתה
א מת כמו האחרים, אדרבא  בתורה, כי ל
 הוא מתקן ומקיים הד מלבין סדמאין שמתו,
 המודמין אליו׳ כגיל׳ כי כבר הודעתיך כי
 אלו המלכים כולם, הם מלכים הנזכר בפי
 וישלח, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ
 אדום׳ ולפי שכאשר יצא התחיל תכף לברר
 בחיי אלו המלכים לעשות בחי׳ נוקבא אליו,
 שהם נקרא עתה ב״ן דההי״ן כנ״ל׳ לכן נאמר
 בו וימלוך תחתיו הדר ושם אשתו מהיטבאל,
 כמ״ש בזוהר דעד השתא לא אידכר דכד
 וגוקבא כלל, בר השתא, ובג״כ אתקיים כלא,
 דהשתא הר דכרוגוקבאכדחזי׳ וגזכרבאד״ר.
 והעגין׳ בי הם בחי, מ״ה וב״ן הגיל, והשתא
ם כולל זו״ן׳ ולכן ד א  גמרא אדם, לפי ש

 תמצא כי שם מ״ה בגימטריא אדם•
 וא״ת והלא בשם מיה לא געשה רק
 הדכורין שבאצילות, ובחיי הגוהבא געשה
 משם ב״ן, ואיך נקרא י אדם. והענק הוא,
 כמ״ש כי שם מ״ה בצאתו היה.מברר משם
 בין ומחברו אליו ונתקן עמו׳ ונמצא כי אז
 היה אור הנוקבא טפל אליו• והיה יונק ממגו
 כדמיון הבן עם הבת• שהכל נקרא ע״שהבן,
 והוא יורש הכל, ואיגו גותן לבת אלא מה
 שיוטב בעיגיו כרצוגו׳ וא״כ נמצא כי הבת
 טפלה וכלולה בבן• ולכן שם ב״ן שהיא הבת׳
 נוקבא,וטפלה לשם מ״ה שהוא הבן הוכר,
 והיא ללולה בו, כי שם מ״ה הוא המבררו

 עמו, והוא גתסן עיי המ״ה.
 ולכן׳ כאשר מברר׳ הוא לוקח תחילה
 מה שמברר לעצמו, כגודע בסוד תרין
 עטרין רירית ברא׳ ב׳ חסדים וגבורות דמיה

 וד״בן

 פנים מסבירות
 בשם האור שיצא דרך נוקבי העינים, כדברי הרב לעיל
 בדף פ״ד, ע״ש, והוא השורש הראשון לבריאת העולמות
 כדאםרן. וזהו שאמר ר׳ יצחק אור דברא קוביה
 בעובדא דבראשית׳ הוי סליק גהוריה מסייפי
 עלמא עד סייפי עלמא ואתגנין: אשר האוד
 שברא הקב״ה במעשה בראשית, היה מאיר מסוף העולם
 עד סוף העולם זגנזו. דהיינו כדאמרן, שיצאו ע״ס
 בקומת כתר, שה״ס הסתכלות עיינין דאו״א שמשם.יצא
 מלך הדעת ברת״ס עד לנקודה דעוה״ז. זזה שאמרו בתחילת
 המאמר, ויאמר אלקימ יהי אור לעוה״ז. וזהו שאומר
 ר׳ יצחק שאור ההוא היה מאיר מסוף העולם עד סופו.
 ואתננין : פי׳ שהאור לא נתקיים בהבלים, כי נשברו,
 כנודע, ונסתלק האור לשורשו, והסםך, שעליו יצא זווג
 חגדול הזה שהים בחי״ד, נגנזה לפני ולפנים בתוך
 המסך דבחייא, ולא נודע מקומו איה, בם״ש בספרא
 דצניעותא הנ״ל׳ וזיוגיהון לא אשתכחו כנ״ל באות
 הקודם עשייה. ועל זה שואל ר׳ יצחק מאי טעמא
 אתגגיז• בגין דלא יתהגון מיגיה חייבי עלמא
 וכו׳ : והוא ג״כ שאלת חדל והלא במאמר אחד יכול
 להבראות זלמה נברא בעשרה מאמרות. שכבר פרשוהו
 הרב לעיל בענף יוד וי״א עש״ה בפמ״א ובפם״ס. ואומר
 והוא טמיר לצדיקייא לצדיק דייקא׳ דכתיב
 אור זרוע לצדימ וכף אשר הוא נגנז לצדיקים,
 ולצדיק בדיוק׳ כם״ש אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה:
 פירוש, שאין האור הזה אפשר שיחזור ויתגלה כולו או
 מקצתו, דק בסוד המתקלא, שה״ם מלך השמיני שנקרא
 הדר שה״ס ם״ה החדש, שה״ס צדיק יסוד עולם, וזהו
 כמ״ש בספרא דצניעותא, דעד דלא הוי םתקלא לא הוי
 משגחי אפין באפין, ומלבין קדמאין מיתו, כמ״ש באות
 הקודם, ע״ש, וזהו שמדייק, לצדיק דייקא כמ״ש
 אור זרוע לצדיק וכו׳ : פירוש. דבל הבונה של
 יציאת האור מתחילה באופן זה שיהי׳ בו שביה״ב,
 שהאורות נעלמו והניצוצין נתפזרו ונזרעו׳ כל זה היה
 בבונה תחילה כדי ליתן שבר טוב לצדיקים שמקיימים
 את העולם שנברא בעשרה מאמרות כםיש בפמיס
 ובפמיא בענף יוד וי״א עיש, שזסו״ה אור זרוע לצדיק
 בלומד בשביל צדיק, ומתוך כך, ולישרי לב, דהיינו
 המכוונים לבם לאביהם שבשמים, להם, שמחה. וזה

 אשיי וכדין יתבסמון עלמין ייחרץ כולא חד :
 אשר אז ימתקו העולמות ויהיו כולם אחד : פי׳, דאחר
 ככלות כל קצירת השדה מסוד אור זרוע הנ״ל, אז ישוב
 הדבר לשורשו הראשון, והושב היוצר על כנו, ויהיה
 ה׳ אחד ושמו אחד, עיד שביארתי בפמ״ס |[בענף א׳,

 עש״ה.
 אות י״ח וזהו אמרם, ויהי אור, מהכא הוא
 שרותא לאשכחא גגיזין היך אתברי
 עלמא בפרט׳ דעד הכא הוי בכלל: מכאן הוא
 המבוא להשגת נסתרות איך נברא העולם בפרט, כי עד
 כאן היה בכלל ; פירוש, כמו שנודעת שבסיבת נקודת
 המלכות שנתקנה בם״ן ועלתה לנוק׳ עינים, נחלקה כל
 מדרגה זנתפדטה לבי חצאים כנ״ל, וזהו שנעשה ונתקן
 בזה המאמר של יחי אור ויהי אור, שה״ס פרצוף ב״ן
 כנ״ל, וזה אמרם, מהכא הוא שירותא לאשכחא גניזין
 היך אתברי עלמא בפרט, כלומר, שכל מדרגה
 נפרמה לב׳ פרטים, ויורנו בזה להשכיל׳ אשר כל ענין
 החפרטות המדרגות עד ביאתם לבחי׳ רשות הרבים
 ולבחי' עלמא דפרודא, הנה ההתחלה דבל זח נעשה כאן
 באור העינים בפרצוף ב״ן, דעד הבא הוי בכלל : שמטדם
 יציאת האור םעיניס, היה כל מדרגה בע״ס על שליםותה
 והיבנה. וכמ״ש בסמוך, כשכל הע״ס כלולים בהמדרגה
 הרי ה״ס אור, ואז מכונה בשם כלל, םשא׳׳כ בסוד

 גהורא



 פנים מאירות
 שאמרו שם באדרא, עוד, עתיקא קדישא אתרשים
 בתרין ובו׳. כונתם שאם אנו מבחינים מצי
 הב״ן לבדו, נמצאים מתחלקים לשנים שנים, דהיינו
 םנוק׳ עינים ולמעלה לראש, ואח״פ לתוך, כנ״לי
 וזה אמרו, שבעת יציאת הנקודים םהעינים
 היתה נקודת הכתר במקומה לבד בפני עצמה,
 ואחריה נקודת החכמה לבדה, וכעד״ז היו כל
 היוד ספירות עכ״ל. והיינו כדאמרן, שהמ״ן דב״ן
 הכולל לא עלו כלל לכתר, וע״כ נמצא ודאי
 נקודת הכתר במקומה בלי שינוי, ואחריה נקודת
 החכמה לבדה, אמנם אח״פ דחכמה ירדה לבר
 מפה תקודים, לבחי׳ חג״ת דנקודיס, ושם היה
 הבינה דנקודים המכונה ישםו״ת, ונמצא אז״א
 עילאין שה״ם החכמה שהם למעלה לגמרי
 מהבינה, כי החכמה בג״ר והבינה בחג״ת, וםכ״ש
 ז׳ תתתוניות שלא היה בהם תיקון קוין ואור
 העינים׳ שלא שייך בהם ענין חילוק מדרגה דב״ן
 לגברי׳ כמ״ש בפם״ם בענף ט״ו. וא״כ היו כלם
 זה למעלה מזה, ואין האחת נכנסת בתחומה

 של חברתה, כאמור.
 באופן שכל רגלי הפרצופין דאצילוח
 בין דא״א וכו׳ כולם שוים
 בם יום א : כי כבר נתבאר, אשר כל ה״פ אלו
 דאצילות הן בחי׳ מ׳׳ה החדש והן מבחי׳ הב״ן,
 המה רק ה״פ דע״ב היוצאים מיוד דהויה פנימאח
 דב״ן הכולל, דהיינו ממסך דבחי״ג, אלא מסבת
 התתלקות כל מדרגה לג׳ תלקים רת״ם, דהיינו
 עד לבחי׳ דרגה ג׳ דמלכות המסיימת לכל פרצוף,
 הנה מסבה זו נמשכה כל מדרגה עד לסיום
 גבול אצילות׳ כנ״ל, ומאחר שכל המדרגות הם
 םםםך דבחי״ג, א״כ בהכרת שמסתיימים בשוח
 דהיינו על הטבור דב״ן הכולל, שה״ם עקביים

 דא״ק, וקרקע אצילות׳ כנ״ל בענה״ק.
 אמנם, ענין השתוות הזה שאומר הרב כאן,
 היינו רק ביחס כללות ה״פ אצילות, כלפי ב״ן
 הכולל, להיותם כולם בחי׳ פרצוף ע״ב שלו,
 שסיומו הוא מםך דבחי״ג, כאמור. אמנם ביחם
 ה״פ אצילות האלו כלפי עצמם, אינם מסתיימים
 בשוד. ממש. אלא עתיק דאצילות ארוך מכולם
 בב״ש תתאין, דנו״ה שלו, וא״א שבפרטיותו
 נחשב ע״ב דמ״ה, דאצילות עצמו, טוכרח להסתיים
 למעלה מב״ש תתאין דעתיק, דוגמת ע״ב דא״ק
 הםםתיים למעלה מב״ש תתאין דנו״ה דא״ק
 הפנימי, כמ״ש בפם״ם דף ר״כ ד״ה המתבאר ע׳׳ש•
 וכן או״א מםתייםים למעלה מטבור דא״א להיותם
 בחי׳ ע״ב דב״ן דאצילות עצמו, המה מוכרחים
 להסתיים למעלה מטבור דם׳׳ג דב״ן דאצילות

 עצמו, כמ״ש כ״ז במקומו בע״ה.
 אלן הנקודות הג״ל הם בחי׳ ס״ג ואיך
 יהיו גרועים וטפלים לשם ם״ה
 החדש וכו׳ : כמ״ש בענה״ק. אשר מ״ה ההרש
 הוא בחי׳ התפשטות ב׳ ותולדה לב״ן הכולל
 שחיים הנקודות, המלבישו מפה דראש הא׳ דב״ו
 ולמטה. ונמצא שהב״ן תמיד גבוה ממ״ה ׳החדש
 בבחי׳ אתת. כמ״ש הרב בע״ח בשער עתיק•
 ומקשה ע׳׳כ, איך יהי׳ הב״ן נקבה למ״ה, שהוא

 שפל ממנה.
׳ הזווג דע״ב  שם מ״ה החדש יצא מבחי
 ם״ ג וכו׳ : ולכאורה קשה, הרי גם הב״ן
 יצא םהזווג ע״ב ם׳׳ג, כמיש הרב לעיל בענף
 י״ז, אמנם כבר נתבאר שם, שכל אור הזה

 שנמשך

 עץ החיים ענף מג מד
 ודב״ן׳ ולבתר יהיב ברא לברתא בשעתא
 דמזדווג עמה׳ עטרה דגבורה. וכאילו נותן לה
 משלו דמי׳ ולכן הוא לבדו נהרא אדם׳ כלול

 תרווייהו•
 והרי עתה כי ב׳ בחי׳ יש לנוק׳ ח״א :
 א׳׳ בהיותה כלולה בתחרה עם הזכר׳ הב/
 בשנפרדת ממנו׳ והוא נותן לה עטרה דגבורה•
 וזה סוד הכתוב ושם אשתו מהיטבאל בת
ה בשם זה יש כללות מ״ה  מטרד־ כי תנ
 וי״ט׳ שהוא המלוי של ד׳ אותיות הראשונים
 שבו, כי אדם הוא שם מ״ה והנקבה ייט׳
 בהיותה כלולה עמו, כיאזהנוקבא נקרא מילוי
 דשם מ״ה׳ גימטריאייט.כמו ענין אדם וחוה,
 כי אדם שם מ״ה׳ וכאשר היתה הנוקכא עמו
 היתה נקראה חרת׳ שהוא נימטריא י״ט,
 שהם בחי׳ מילוי דשם מ״ה׳ כי כל בחי׳
 מילוי הוא גימטריא אלהים׳ שהיא בחינת
 הנוקבא, שהוא דינין. ובוה תבין׳ למה בחי׳
 הנוהבא היא תמיד דינין׳ והוא׳ לפי ששרשה
 הוא בחי׳ המלכים שמתו׳ שעי״ב נקרא

 מלכים, מלשון מלכות.
 ואמנם כאשר נפרדת מעליו׳ ונעשת
 בחי׳ לעצמת׳ ואז שניהן בסוד בעל ואשתו׳
 דכורא לחוד, ונוקבא לחודה, אז נקרא
 מהיטבאל, כי שם זה נחלק למ״ה יטבאל׳
 כי מ״ה הוא דכורא׳ וי״טבאל נימטריא ב ן
 שתוא נוקבא בהיותת לעצמה הוי״ה דההי״ן
 המתבסס עמויזה עם זה׳ דכורא ונוקכא׳ולכן
ם הרע׳ ת ם טוב׳ להורות שיצא מ ש  נקרא ב
 והוברר מהםהטוב• וו׳׳שואתבםמודאבדאכו׳•
 ואמנם צריך לתת טעם אל הנ״ל׳ כי
 הרי אלו הנסודות הניל הם בחי׳ ם״ג• ואיך
 יהיו גתעים וטפלים לשם מ״ה החדש׳ ויהי׳
 מיה זכר׳ ונקודות ם״נ נסכה• ונודע בכמה
 מקומות׳ כי בחי׳ שם ס״ג גדול משם מ״ה•
 והתשובה היא׳ כי שם מ״ה החדש הנ׳ל יצא
 מבחי׳ הזווג דע״ב וסיג כניל׳ לכן כיון שהוא
 גמשך מכח ע׳׳ב עצמו• לכן הוא גדול מס׳׳ג•
ה לא היתד, בו י  ועוד טעם אחר׳ כי בשם מ
 מיתה ושבירה כמו שהיה בשם ם״ג עצמו׳
 ועוד טעם ג׳׳ והוא, כי אלו בחי׳ גקודות לבד
 של ס״ג׳ אכל המיה החדש הוא כולל טנת״א
 כג״ל׳ וביון שיש בחיי טעמים׳ ודאי שהוא
 מעולה על הגקודות דם״ג׳ אבל לא על

 הטעמים דסיג•
 ועוד טעם ד׳׳ כי סיג יש בו גרעון גדול
 עתה׳ והוא, כי עדיין לא הושלם להתברר,
 כנודע׳ ולכן עתה מ״ה גדול ומעולה ממגו,
 אבל לעיל׳ אשר יתוקן כל בחי׳ סיג ויחיו כל
 המלכים ויתבררו לגמרי׳ בסוד בלע המות
 לגצח׳ אז יחזור שם ם״ג לקדמותו ולתועלתו׳
 (ג״א ולמעלתי), ושם ם״ג ישלוט ויאיר בעולם׳
 ואז יתבטל שם מ״ת׳ אשר זהו עגין חורת
ם לתהו ובהו׳ כגזכר בררז״ל ?-ימות ל ו ע  ת
א יהיה רק  המשיח ואז יתבטל מ״ת, ואז ל

 ב׳ אורות של עיב ום״ג׳ ודי בזת•
 ענף מיד

 אח״כ יצא שם מיה מהמצח דא־ק׳ והוא
 סוד טעמים׳ ונהודות הראשונות
 מם״ג נל,רא עתה ב״ן׳ ונתחברו עתה מ״ה

 וב״ן

 רכו &נים מסבירות
 גהורא דעמא כשעלה הנקודה דה״ת ונתקנה בנוקכי
 *ינים, ונםרטה משום זה לב׳ חצאים. נבחן, שהנקודה
 נתישבה בין האותיות אור האלו, ועשתה מהם צירוף
 של אויר, שהיוד הנוספת ה״ם הנקודה שעלתה בעינים

 שמשום זה נעשה המדרגה לפרטים, ומכונים פרט. וגס
 נסתלק ממנה אור דג״ד ונשארה בקומה דבחי׳ רוח

 לבד, שנקרא אויר, והבן.
 וזה אמרם, ולבתר אתהדר בלל למהר בלל ופרט
 וכלל : שאחייכ חזר הכלל להיות כלל ופרט ובלל:
 דהיינו בנ״ל, שבסוד הגדלות והארת היסוד חזרו האח״פ
 ונתיחדו שוב במדרגתם כבתחילה, ושוב יצאו הע״ם
 בקומת יחידה כמקודם, כי הנקודה יצאה מן אויר
 וירדה למקומה בפה בתחתית האח״פ, ונמצא ממילא׳
 שחזר בחי׳ אור להמדרגה, שז״ס פרצוף בין ואור עינים
 בגדלות, כם״ש ד׳ יצחק לעיל, שהאדם היה רואה בי
 מסוף העולם עד סופו ע״ש. וזה אסרס, ולבתר אתהדר
 בלל וכו׳ כלומר דאחר הקטנות דאור העינים שנפרטו
 האורות בניל בסוד אויר, הנה אח״ב חזרו להיות כלל,
 כי בהארת היסוד שבו האח״פ להמדרגה וחזר האוד
 כמקדם. וזה אצרם, שחזרו אמנם למהוי כלל ופרט
 וכלל, בלומר, שלא נשארו קבועים וקיימים באור הגדול
 הזה דבחי׳ כלל, והיינו כמיש ר׳ יצחק דאתגניז לצדיקים,
 ושוב חזרה ועלתה הנקודה בין האותיות אור ושוב
 נסתלקו הג״ר וחזרו לבחי' אויר ונפרמו שוב המדרגות
 לחצאים, שה״ס פרט. וכבר ידעת שאחר זה יצא המ״ה
 החדש ושוב החזיר האח״פ אל המדרגה, אשד ע״כ שוב
 יצאה היוד מהאויר וחזרה לכהי׳ אור, כמ״ש לקמן,
 והנה ז״ס כלל האחרון, וזה אמרם, ולבתר אתהדר
 כלל למהוי כלל ופרט וכלל : כי הכלל הראשון שהיה
 בטרם יציאת אור העינים, לא היה ראוי שיבא באופן
 הכלל ופרט וכלל, שהוא קוטב בל התיקון הנרצה בסוד
 עשרה מאמרות ובםו״ה אור זרוע לצדיק, כט״ש לעיל,
 כאות י״ז, אמנם בכלל הזה שנאצל ויצא באור העינים,
 הושרש כאן תיקון הגדול הזה על סדר בלל זפרט ובלל

 כאמור.
א הוי כלא תליא באוירא כ  ואומר עוד עד ה
 מתא דא״ם וכו/ אשר עד כאן הכל היה
 תלוי באויר מסוד א״ס, פי' כמ״ש הזוהר במקום אחר,
 אשר נכנס ייי באור ונעשה אויר• כלומד, שנקודת
 הצמצום החדשה שעלתה בסוד המין כנ״ל מכונה בשם
 יוד. דבל נקודה היא יוד, וענין האור המדובר כאן
 כבר ידעת שה״ס נהורא דעינא, דהיינו אור העינים,
 כם״ש בתחילת המאמר, באופן, שסוד הנקודה דמ״ן
 שעלה לנוק׳ עינים, ה״ם היוד שנכנסה באור ונעשה
 בנקבי העיניס סוד אויר, ונתבאר לעיל באות חי שה״ס
 ראש הא׳ דב״ן ע״ש, שנק׳ כתר, וה״ס איס. וזה אמרו
א דא״ם, כלומר, שבעת ת  מלא תליא באוירא מ
 יציאת ראש הב״ן לא הי׳ אלא בסוד רוח נפש לבד,
 כמ״ש לעיל באות ד׳, והיינו משום שנכנס הנקודה
 דם״ן באור ונעשה אויר, וכיו היה משום יציאת אח׳׳פ
 לחוץ שנחלקה המדרגה לשנים כנ״ל, באופן שראש הב״ן
 היהתלייאבאוירא םרזא דא״ס, כלומר, בקומת רוח, שהים
 ז״א, בסוד האויר דנוק׳ עיניס. שיצאו האחיפ למטה
 'מראש לבחי׳ חגית דגופא, ומשום זה בראש הא׳ עצמו
 אין שם כי אס בחי׳ מוחא דאוירא שה״ס רוח נפש
 לבד, כם״ש לעיל, והבן היטב שאור א״ס אינו מתגלה
 זולת בראש הא׳ דבל פרצוף, ווהו רדייקי דעד הכא
 הוי כולא תליא באוירא מרזא דאין סוף, כלומר, שמאור
 א״ס ביה לא הגיע לתחתונים בי אס בחי׳ אוירא במקום
 אור, ודע, שרק אורות דג״ר נק׳ אור, משא״ב האורות
 דו״ק נקי בכל מקום בחי׳ דוח ונפש, וזכור ז*ז ממקורו

 שבכאן



 פנים מאירות רכז
 שנמשך לחב״ן מאור חדש שיצא מזווג ע׳׳ב ג״ם
 חזר ונסתלק מםנו בסיכת שביה׳׳כ, ולא נשאר
 מהב״ן, אלא ממה שיש בו מתחילת אצילותו
 מאור העינים, דהיינו אור דרוח נפש לבד, כנ״ל׳

 עש״ה.
 וזהו שמתרץ, כיון שנמשך מכה ע׳׳ב עצמו,
 לכן הוא גדול מם״ג : פי׳ כמ״ש לעיל בפמ״א
 דף ר״כ ד׳׳ה ובכל, אשר אור חדש דבקע לפרםא
 והאיר בנקודים שיצא מכח ע״ב ס׳׳נ, ח״ם מ״ה
 דא״ק, שהאיר בב׳׳ן רא״ק שה״ם הנקודות, באוד
 של גדלות. וב׳ אורות מ״ה וב״ן דא״ק הללו׳
 ה״ם פנימי וחיצוני/ זכר ונקבה, שהפנימי נמשך
 מע׳׳ב, והחיצוני שה״ם הב״ן נמשך מם״ג,
 'עש״ה. וזה אמרו כאן במ״ה החדש, שהוא ג׳׳כ
 בחי׳ פנימי וזכר, שנמשך מע״ב, זע״כ נעשה
 למתקן ומשפיע אל הב״ן שהוא בחי׳ חיצוני
 ונקבה, שנמשכת םם״ג. כי הב״ן דא״ק חזר
 ויצא בבחי׳ פרצוף חיצון באצילות עם מ״ח

 החדש הזד,/ והבן היטב.
 ותדע, אשר אותו בחי׳ ב״ן דא״ק הגבוה
 מם״ה החדש, דהיינו ראש הא׳ דב״ן הכולל,
 שאין הם״ה מלבישו, היא אינה צריכה ואינה
 מקבלה שום תיקון ממ״ה החדש, ואדרבה היא
 משפעת למ״ה החדש, בסוד אור מקיף, כמ״ש

 הרב בשער עתיק ע״ש.
ם י מ ע ׳ ט ן שיש בחי ו י כ ׳ וכו׳ ו ך טעם ג ף ע  ן
ג : כבר ״ ם ם ד י מ ע א על ט ל ל ב  וכו׳ א
 נתבאר היטב לעיל בפט״סידף ק״א וכאןבפט״ם
 דף דמעלת הפנימי שה״ם ם״ה על החיצון
 שה״ס ב׳׳ן, משום שלהפנימי יש לו ראש וג״ר
 מה שחםר זה בהחיצון שה״ם ב״ן, ונודע שכל
 ראש נק׳ טעמים. וזה אםרו, שהב״ן חסר טעמים
 ואינו אלא בחי׳ נקודות, וע״כ מוכרח לקבל

 הארתו על ידי הפנימי שהוא מ״ה.
 וזה אמרו, אבל לא על הטעמים דס״ג :
 פירוש כנ״ל, אשר המ״ה אינו מלביש על ראש
 הא׳ דב״ן שה״ס הטעמים שלו, כי המה עומדים
 מחזה עד הטבור דא׳׳ק, ומ״ה החדש יוצא מפה
 דראש הזה, וע״כ מתחיל טטבור ולמטה כים״ש
 בפמ״א דף רי״ז, וע״כ ודאי שהטעמים דס״ג
 דהיינו ראש הא׳ דב״ן הכולל, הוא מעולה

 מטעמים דמ״ה החדש. י
ל לע״ל וכו׳ ושם ם״ג ב ם ד׳ וכו׳ א ע  ףעףך ט
ל ט ב ת אז י ם ו ל ו ע ר ב אי י ט ו ו ל ש  י
: כבר ידעת, שכל ענין מ׳י׳ה וב״ן הים ה ״  שם ם
 התחלקות המדרגה לשנים, בםוד פנימי וחיצוני
 שזהו נעשה מכח תיקון ם״ן ושיתוף מדת הרחמים
 בדין׳ אמנם מטרם ירידת נה״י דם״ג לנד״״י
 הפנימיים דא״ק, לא היה שם ענין התחלקות
 המדרגה לפנימי'וחיצוני הנק׳ מ״ה וב״ן, אלא
 בםוד דחז״ל, שמתחילה נברא העולם במרת הדין,
 שה׳״ס בכלי אחת דמלכות דא״ק ובחי״ד, וראה
 שאין העולם יכול להתקיים שיתף עמו מדת
 הרחמים, שד,״ם: ירידת נה״י דם״ג, המכונה מדת
 הרחמים, אל נה׳׳י הפנימיים שה״ם מלכות דא״ק
 המכונה מדת הדין, ונשתתפו זה בזה, ונתקנו
 בזה בסוד מץ׳ כנ״ל בפמ״ם ענף ט׳, ואז יצאו
 משום זה ב׳ פרצופין פנימי וחיצוני, כנ״ל בפמ״ם
 דף ק״א, והיה כל זה משום תיקון העולם, אבל
 לעתיד לבא אחר שיתוקן העולם, אז יחזור שם
 ם״ג לקדמותו ולמעלתו הקודמת שבמרס תיקון

 המ״ן

 עץ דחיים ענף מד
 וב״ן, ומהם נתכנו כל הנקודות שהם המלכים
 שמתו, ושאר המלכים שלא מחו׳ שבין
 כולם נקרא אצי>דות, ועתה אחר- התיכון
 נקרא ברודים׳ והוא שבא אחר הנקודים׳

 וזש״ה עקודים נקודים ברודים.

ם של מ״ה היוצא עתה ממצח  ש
 החדש׳ יש בו טנת״א כמו עיב ום״ג: טעמים
 של מ״ה דכורא דעתיק׳ והטעמים דב״ן
 נוקבא דעתיק• ונקודה של מ״ה דכורא דא״א,
 ונקודות דב״ן נקודה דא״א. תנין דמ״ה או״א,
 אותיות דמ־ה זרג (אך למטה כתבתי, שכל
 בחי׳ דמ״ה הוא דכורא׳ וכל בחי• ב״ן הוא
א דתגין כ  נוקבא׳ וא״כ קשיא הא קאמר ה
 דמ״ה ארא ואותיות דמ״ה הם זרנ׳ ואפשר
 לומר דלא דק׳ אלא שאמת הוא כמ״ש

 למטה• ע״ב מהרח״ו זיל).

 ואם חםתכל תראה׳ כי כל אחד מה׳
 פרצופים נחלק לב׳ ג״כ : הכתר של ע־ם
 ממנו נעשה עחיה וא״א׳ דהיינו עתיק עד
 ת״ת שבכתר׳ וא׳׳א משם ולמטה• וכעד״ז
 חכמה וישים׳ בינה ותבונה׳ ודא ויעקב, ורחל

 ולאה.

 ואם תםתכל תראה׳ כי שם מיה הוא
ל כל  כללות כל השם׳ שהוא טנת״א ש
 כללותו׳ ואמנם שם ב״ן אינו רה הנקודות
 דם״גלכד׳ אלא שהנקודות אלו דס׳׳גנחלסים
 לטנת״א ג״כ׳ דכימ שנזכר טנת״א בשם ב״ץ.
 שהוא ם״ג׳ כנודע׳ אינו רק בנקודות לבדו
 של ם׳ג, הכוללים בהם טעמים ונקודות׳ ושמור
 כלל זה. נמצא, שכל א׳ מהשמות הד׳ שהוא
 ע״ב ס׳׳ג מיה ב״ן׳ הם : הא׳ טעמים׳ והב׳
 גהודות, והגי תגין׳ והד׳ אותיות• וכל א׳ מאלו
 הדי׳ כילל כל הד׳ בחי׳ שהם טנת׳׳א׳ אמנם
 בשם ם״ג מצינו תוספת א׳׳ כי גם בחלל,
 הנקודה שבו׳ גם הוא כלול מד׳ בחי׳ טנת־־א•
 (מכאן עד סוף הענף טהרה׳ י ז״ל) נמציני למדין
 מהם׳ כי שם ב״ןהיא חלק הגקודהלבדדם״ג
 וזהו השם של בין נחלל! לד׳ בחינות, ושאר׳
 בחי׳ של ם״ג׳ שהם תנין ואותיות, אפשר
 שהם בבי״ע׳ כנלע־ד חיים להבין כפי הנ״ל•
 גם נלע״ד׳ כי שרשם אינם זולת ב׳ בחינות׳
 שהם עיב ם״ג׳ והם שורש החסד ודין׳ ואמנם
 העיב כולל טגת״א׳ וכן הס״ג ג״ב, והטעמים
 דע״ב הם ברישא כנודע, והנקודות שלהם
ה  ממצחא ולמטה שהוא שם מ״ת׳ ושם ז
 כולל ג״כ טעמים ונקודות ובו׳ נמצא הטעמים
ם גגד הטעמים דס״ג׳ וגקודות דעיב  דע״ב ה
 הוא שם מיה במצחא׳ והם כננד הנקודות של
 ם״ג שהם בעינים׳ וזה נקרא שם ב״ן• אמנם
 קשה לפ״ו, כי הרי נהודות הם סיג ולא מ״ה׳
 א״כ היה ראוי שיצא ם״ג דע״ב שהם נקודה
 דעיב׳ ולא מ״ה שהם תנין. ונשארו עתה
 תגין ואותיות דע״ב ותגין ואותיות דם׳יג׳' ואיני
 יודע מה נעשה בהם׳ ואולי מהם געשה בי״ע,
 ושמור י־ כלל וה׳ שאפשר שתוא אמיתי׳
 ויובן בו כמה דברים• או אפשר שמתנין
 ואותיות רע״ב ם״ג׳ געשת מהם כלים של

 אצילות חדשים:
 נסתפק

 פנים מסבירות
 שבכאן, דע״ב נק׳ אור הזיא בשס רוח, להיותו נמשך
 מזה הוווג אשד הנקודה דמ׳׳ן עלה לאור העיניס,
 ונכנס הנקודה באור ונעשה אויר, עיד שביארנו לעיל,
 וה״ם מוחא דאוירא, השורה בעיקר אשר חסד אור הג׳׳ר

 משם, והבן.

ת ייט וזה אטרם׳ יהי אור כל מה תפיק  או
 ברזא דא נפיק׳ יהי אור׳ על רזא
 דאו״א דאיהי ייה : אשר כל המתחדש ויוצא
 להעולמות הוא יוצא בסוד המאמר יהי אור בסוד או׳׳א
/ דאין שוס פרצוף או מדרגה יוצא  שהם ייה 5 פי
 ונולד בי אם בסוד יציאת הב״ן ע׳׳ד הנ״ל בסיד ב׳ בפות
 המאזנים, אשר אור היסוד מעלה את האח״פ בחורה
 אל הראש, כבו שהיו עומדים בפרצופי א״ק הקודמים
 .למ״ן, כנ׳׳ל באות ט״ז וזהו אמרם על רזא דאו״א
 דאיהי י״ה׳ פי׳ בי אז מתגלה בהנולד בחי׳ האוד
 דג־׳ר שה״ס י״ה בנ״ל, וזה אמרם ולבתר אתהדר
 לנקודה קדמאה למהר שרותא לאתפשטא
 למלה אחרא, אשר אח״ז חזר לנקודה ראשונה בדי
 שיהיה התחלה להתפשטות הנולד לענין אחר, פי', אע״פ
 דהמשכה הזו אינו מתקיים, בי בהכרח שכוחות העליונים
 נפעלים בהחחתון, וא״כ כיון שגם בב״ן השורשי דא״ק
 לא נתקיים התפשטות הזה אלא שהי׳ בסוד אור זרוע
 כנ״ל, וא״כ למה מוכרח בל תחתון לחזור ולצאת דרך
 שם, וזהו אמרם׳ ולבתר אתהדר לנקודה
 קרמאה, בלומר, שבאמת אין התפשטות הוה מתקיים
 בהנולד, בי האור חוזר ומסתלק לסוד הנקודה בנוקבי
 עינים במקדם, אמנם מרויח בזה דע״כ יהיה בו החהלה
 ושורש לענין אחר, דהיינו לבחי׳ אור דג״ר דעוה״ת
 המשותפים ממ״ה וב״ן יחד, במ״ש לפנינו, ותדע שז״ס
 שאמרו חז״ל אין האשה מתעברת מביאה
 ראשונה גם זים אין האשד, כורתת ברית
 אלא למי שעשאה כלי, היות שכל התחלה בהברה
 שיהיה נמשך מהתחלת הבריאה, ובבר ידעת שה״ם ב״ן
 הכולל הנ״ל, וע״ב, ביון שבו קרה המקרה דשביה״ב ושב
 התפשטות הקו למקומו וו״ת מתו ונפלו לבי״ע, נמשך
 מזה ג״כ שאין האשה מתעברת מביאה הראשונה, ואין
 זרעו נקלט להריון ולידה, כי בביאה הראשונה מוברח
 הזרע ההוא לעבור בסוד המאמר דהתחלת הבריאה
 ובסוד השביה״כ אמנם זהו סיבה טובה שהאשה משגת
 כלי ע״י ביאה ההוא אשר בבלי הזו היא מסוגלת
 להעלות מין ולהוליד בניס חיים במוחין דחיה, שו׳׳ס
 אין האשה כורתת ברית אלא למי שעשאה כלי כם״ש

 עוד בע״ה.

 ודש עיי אור ויהי יאור, אורדכבר הוד״ פירוש
 דענין זווג הזה מוגדר שאין בו חידוש של אור,
 אלא שחוזר ומגלה את זה מה שהיה בו למפרע, כנ״ל,
 שמבזז הארת יסוד דא״ק חוזר ונמשך ה״ת בנקבי
 עינים למקום שהיתה בו מתחילה בפרצופי א״ק דהיינז
 לפה של הפרצוף, אשר בזה נמצא מאליו אשר האח״פ
 שיצאו לבר ולמטה ממסך של ראש לצד היותו נמצא
 בעיניס שה״ס כלי דחכמה שלמעלה מאוזן, נמצאים עתה
 אחר שירדה המסך דה״ת לפה ששבו לבחי׳ ראש,
 דהיינו למעלה מהמסך ךמ״ן שישנו עתה בהפה כמלפניס,
 שאז חוזר ומתחדש זווג השלם ממלכות לכתר כמו
 שהיה בפרצופי א״ק שמטרס המין, שחוזרים ע״כ ויוצאימ
 ע״ס בקומת כתר כםלפגיס וא״ב אין באן אור חדש׳
 אלא רק אותו שיעור האור שהיה נעלם מסיבת הם״ן
 שנתעלה לנוק׳ עיניס, נמצא שחזר עתה ונתגלה בסיבת
 חזרתה למקום הפה, שז״ס ויהי אור, אור דכבר

 הוה מטרם המ״ן ולא אור חדש כאמור.
 והנח



 פנים מאירות
 הם״ן, כלומר, שאותם נה״י דם״ג שה״ם מדת
 הרחמים יתעלו מנה״י הפניםים, ויתבטל השיתוף
 דמדה״ר בדין, כי העולמות יוכלו לקבל ולהתקיים
 ממלכות דא״ק בלי שיתופא, כמ״ש לעיל בפמ״ם
 דף כ״ח ד׳׳ה ובזה תבין, בפירוש דברי הזוהר,
 ואין עוד אלהים עמדי דלית עמי שיתופא כלל•
 וזח אמרו, ואז לא יהיה רס ב׳ אורות
 של ע״ב ום׳׳ג, כלומר ע׳׳ב דא״ק זם״ג דא״ק,
 דהיינו כל בחיי א״ק שבטרם צמצום נה״י דא״ק
 שאין שם אלא כלי אחת לכל הע״ם, ואין שם
 ענין פנימי וחיצוני שה״ם זכר ונקבה המכונים
 ם׳׳ה וב״ן, שז״ם חזרת עולם לתוהו וכוחו, כלומר
 לעולם הכתר שה״ם א״ק, שנק׳ עולם התוהו,
 כנודע, ובזה יתבטלו כל היניקה וקיום לחקליפות
 בםו״ה בלע חמות לנצח ומחה ה׳ דמעה מעל כל
 פנים. ותבין שענין הדמעות הוא מלשון המשנה
 מדמע ומנסך, שהוא מסוד עליית ם״ן קנוק׳
 עינים, שנעשה שם דימוע של מדת הרחמים בדין,
 אשר עליית מין הזה הוא שורש העולמות כניל•
 חים דחז״ל, הקביה מוריד שתי דמעות לים
 הגדול, פירוש, שםםוד הדימוע הניל נמצא, שק
 מגיע השפע מחכמה שהים עינים, אל הבינה
 דחכמח המכונה ים הגדול. והבן זה. ומטעם זה
 הוטבע באדם שבעת התעוררוחו ברחמים,
 מתמלאים עיניו דמעות, והוא להיותם סוד השרש
 של מיין נוקבין משיתוף מדהיר, כניל. זזים
 אשר לע״ל נאמר ומחה ה׳ דמעה מעל כל פנים.
 כי לא יוצטרך עוד לזה בדומה לצדיקים של עתה׳
 שאמרו דל, שהמה ניזוגימ בזרוע, כלומר במרת
 הדין לבד, כמו שחיה בטרם השיתוף, והבן היטב.
 ובזה תבין דברי הרב במרשבי׳י דף יוד בראשית
 בסוף ביאור הזוהר בפסוק מי ברא אלה, בפירושו

 לדחז״ל ששערי דמעות לא ננעלו, עש״ה.

 ענף מי׳ד
 וא״כ קשיא הא קאמר הכא דתגין דמיה
׳ א וכו׳ כבר נתבאר זה בפמ״א ענף  א ו
 כ״ז דף קעיג עשיה. ויתבאר עוד בעיה לפנינו•
 וענין התחלקות הטנתיא דמיה ובין בה׳ פרצופי

 האצילות, ית׳ בענפים הבאים בעיה.
 שם ב״ן אינו רק הנקודות דם״ג וכף: כבר
 נתבאר זח לעיל בפמיא דף רכ׳׳ב דיה וחענין,

 עשיה.
ן י ה שבו וכו׳ תג ד ו ק נ ן חלק ה  שם בי
: כבר ע י י ב  ואותיות אפשר שחם ב
 נתבאר זד, בפם״א דף רכ״ג, דיח ועם זה תבין,

 ומשם תדרוש.

 ענף מיה
 א^א שהעצמות חיה שלם והכלים קטנים
 וכף כי כלי נקודת עתיק וכר :
 כי נקודח א׳ דגיר דנקודים נבחנת לשנים. לעתיק
 ואיא. וכן ב׳ נקודות חכמה ובינה נבחנים לשנים:
 שמחצה העליון נקרא או״א או חכמה לבר, או
 עיב. או כלי אבא. ומחציתם התחתון נק׳ ישסו״ת,
 או בינה לבד, או מ״ג, או כלי אמא, וכבר
 ,נתבאר לעיל בפמ״א דף רי״ח ודף ריכ, ענין
 התחלקות כל מדרגה לשני חצאים על העיגים
 עשיה. ולפיכך נבחנים הג״ר דנקודים שהמה ג׳
 מדרגות. כח״ב, לששה מדרגות : עתיק ונוק׳,
 א״א ונוק׳, או״א וישסו״ח, אשר כל אחת היא

 אמנם

 עץ החיים ענן* מד
ו ז״ל נסתפק לי נ׳ ספיקות באחר ״ ח ר ה ט ) 

 התיקון: או דשם סיג
 נשאר עיגולי׳׳ וממ״הלבדו נעשה יושר לבת
 דבל אצילות. או שתחלה יצא ם״ג דענוליס,
ז יצא נס היושר דס״נ  ואח״כ בעת התיקון א
 ויושר דמ״ה׳ שהוא מהיטבאל מלך החי הדר
 כלול זוין דמיה. ונשארו עגולים מס״נ לבד,
 ויושר מפיה ומס״ג, ועיכ הס״ג דיושר נקרא
 ב״ן. כי הס״ג דענולים לא נשתגה שמו והוא
ך היושר דס״ג גקרא בין,  ם״ג כבראשונה, א
 או שתחלה יצאו עגולים דםיג, ובתיקון יצאו
 יושר דס״ג הגקרא בין, וגם עגולים ויושר דמיה,
 ונתחברו ענוליםדמ״ה ועגולים דסינ, וכן יושר

 דמ״ה עם יושר דס״ג הנקרא ב״ן.
 ומההונטרס הנדול דא״ק משמע בהדיא׳
 כי העגולים והיושר דם״ג שניהן יצאו תחלה
 אך שהיו בבחי׳ גפש, ואח״כ יצאו בתיקון
 רוח׳ שהוא עגולים דמיה ויושר דמ״ה, ודץא
 פי׳ ד׳. קרוב לפי׳ ג׳ שנסתפקתי. והראיה, כי
 במיתת המלכים נכתב שם שהיו בדרך מוין,
 שגפלו אהודים דארא J שהגיר לבדו היו
 בדרך מוין, ועיכ לא מהו אלא הדת. ונודע
א ביושר, וכן אין פגים ואחור ל  כי אין קוין א
 אלא ביושר. ואמנם לפי שנכתב בראש
 הקונטרס שלא היה רצוננו לדבר כלל
ם א ביושר, לכן לא נתבאר ש ל  בעגולים א
 עגין מיתת המלכים העגולים אלא דיושר
 לבד. ולכן לא נזכר בתקוגים אלא תושר•
 וכןגראה מהונטרס הקיצור, שכתב כי באח״פ
 לא יש רק יושר. אך בעין שהם הגקודים׳
 ובמצח׳ יש יושר ועיגולים, והנה נראה, כי
 בעין לבדו שהוא ס״נ, וכן במצח לבד שהוא
 מ״ה, יש יושרוענוליםבכ״א מהם ע״ב מהרח״ו ז״?1).

 ענף מ״ה
 תחילה היו הי״ס כוללים כל עולם אצילות,
 עצמות וכלים. אלא שהעצמות הי׳
, כי כלי  שלם והכלים קטנים, ולכן מתו. פי,
 נקודת עתיק היה חצי כתר (דעתיק), עד
 הטבור שלו, וכלי גקודת א״א היה חצי
 התחתון של הכתר׳ ובו גכללין כל הי״ם שלו•
, ובו  וכן בעהיק. וכלי אבא היה חכמה לבד
ה כ  כלולים כל ד״י״ס, וכלי אמא היה בינה ל
 ובו כלולים כל הי״ס שלה• וכלי זו״ן היו ד
 כלים: הא׳ מחסד לבד, וב׳ מגבורה. ג׳
 מת״ת, ד׳ מגצח, ה־ מהוד לבד׳ ו׳ מיסוד
 לבד, הד ממלכות לבד, וכל י״ס שלו כלולים
 בהם• וכלי המלכות היה של מלכות ממש

 שבה לבד, ובל הי״ס שבה כלולים בה.
 ועוד שיגוי אחר היה בהם מהודם
 התיכון, כי כל אחד היה זה למעלה מוה
 ואין זו מתלבשת בוו כלל, ואז גמצא: שהכל
י התלבשות ת ל  גקרא פרצוף אחד, וגס ב
 שום ספירה בחברתה, והיתה שיעור קומתה
 כמו שהוא עתה ממש כל אורך האצילות.
 ואחר כל התיקון, אז גתוספו ט׳ כלים
 "וחצי תחתון, בכתר דעתיק. וגם שגתלבשו
 וגתפשטו אלו באלו, ובזה גתרחבו הכלים
 לאין ר,ק, ויוכלו לסבול כל האורות׳ עד

 שגשארו בקומתן שוה.
 ונתוספו

 רכח פנים מסבירות
 אות כ׳ יהגה זח אמרם, דהא א״ס בקע מאוירא
 דיליה. וגלי האי נקודה, י׳ כיון דהאי
 יוד אתפשט, מאי דאשתאר אשתכח אור:
 שהא״ס בקע מאויר שלו וגילה לנקודת י הזו ומאחר
 שיור חוו אתפשט מה שנשאר נמצא אוף: פירוש דענין
 אויר נתבאר לעיל באות י»ט שה״סהנקודה דם״ןשנק,
 בשם י׳ שעלתה למקום אור העינים ונעשה שפ בחי׳ אויר
 עש״ה. וזה אמרם, שאח״כ בעולם התיקון חזר הא״ם ובקע
 מאוירא דילי' וגלי האי נקודה ץף; כלומר, שגילה
 שאין פה מקומה באור עינים, אלא למטה בפה דראש
ה מאויר׳ רי י  בנ״ל עש״ה, וממילא אתפשט היוד ו
 ומה דאשתאר אשתכח אור: כי מאחר שירדה
 למקומה בפה, שוב נמצאים האחיפ שחזרו ועלז לראש
 ונתחבה לחמדרנה כמקודם ונשלמה המדרגה בע״ס,
 וחיזר לירד אוד א״ם על זווג השלם שבפה בקומת
 יחידה, כדל, זםםילא חזר זנתגלח שם אור א״ס
 כלםפרע, בסוד אוד דכבר הוה, כנ״ל עש״ה. ובזה
 נבין דברי הסבא דםשפטים הנ״ל חיל דא הוא
 רזא עילאה יתירה מכולא בעמודא
ר זה הוא ש א ן א ב ש ג  דהיימא לטקלין גו אוירא ד
 סוד עליון יזהר מהכל, באותו העמוד העשזי למשקלים
 בתוך האויר שנושב. פי׳, שהארת היסוד בעולם התיקון
 ממ״ה החדש נקי עמיד מלשון קו המשקל, והוא עשוי
 למשקלים בתוך האויר שנושב, וענין אייר שנושכ
 במקום האור, כבר נתבאר לעיל שהוא מסיבת עליית
 הנקודה להעיניס, ונתבאר שבכח הארת היסוד נמשך
 הנקודה ההיא וחוזרת למקום הפה במקודם, שמתוך זה
 נמשכים האח״פ מגופא לראש, שדס המשקל בג״ל,
 ונמצא שעמוד הזה עשוי תמיד למשקלים, להטות
 האח״פ לאור דג״ר םכח שמוריד היוד מהאויר וא׳6ותאר

 שם אזר דג״ר כמקודם.
 וזה אמיי, אית טהלא חדא: בהאי סטרא,
 מאזני צדק, בהאי סטרא מאזגי מרמה, שיש
 מאזנים אחת, שמצד זה מאזני צדק, ומצד זה
 מאזני מרמה ז פי׳, שמאזנים האלו נמצא בעולם הבריאה
 מסוד מחצב הנשמות. שבזמן הארת הם״ה שה׳יס צדיק
 יסוד עולם, בנ״ל, שנק׳ עםודא דקייםא לטקלין, כנ״ל,
 אז נמשך חמ״ן מכלי דחכטה דבוק• דזיא אל בחי׳
 המלכות שבה, כנ״ל בסוד יוד המתפשט ויורד מאויר
 ואז עולה הבי״ע למעלה לאצילות, במו בשבתות,
 כנודע, ואז שולט אותו הצד של המאזנים שנק׳ מאזני
 צדק, אמנם כשיש פגם בתחתונים, אז מסתלק משם
 הארת המ״ח, וממילא חוזר המסך למקומו לכלי דחכמה,
 זםמילא יירדים האח״פ דנזק׳, שה״ס בי׳יע למטה למקזס
 פרזדא וקלי׳, שבזה נמצאים הנשמות שכבר היו
 באצילות, יוצאים שוב לבי״ע התחתונים, ואז שולט

 אותו הצד של המאזנים שנק׳ מאזני מרמה, והבן.

 וזה אמרי, והאי טקלא לא שכיך לעלמין,
 ונשמתין סלר״ין ונחתין, עאלין ותבין אשר
 מאזנים האלו לעולם אינם שוקטים, והנשמות עולות
 ויורדות באות ושבות, כלומר דבל אחד ואחד, נידון
 שם, לפי טהרת נשמתו, אשר בזמן הטהרה, זוכה שיאיר
 צדיק העליון בנוק׳, ואז מטה המאזנים כלפי שליטת
 מאזני צדק, ונמצאים הנרין שלו עולים לאצילות וזובח
 לנחי׳ אצילות בנר״ן שלו, ואם חיו שעושה אח׳כ איזה
 6גם' גםצא שמסתלק הארת המ״ה משורש פרטיות נשמתו
 חיו, ואז יורדים הנר״ן שלו, שהם בחי׳ אח״פ משורש
 נשמתו שבנוק׳ דאצילות, ונמצאים חוזרים ויוצאים לבי״ע
 לםקוס הקלי׳ ונדעכו הנר״ן שלו ח״ו בי חטה כף
 המאזנים לחובה תחת שליטת מאזני מרמה, שהט הקלי׳
 הגבאים כגייע התחתונים. וזח אמרי, והאי טמלא

 לא י



 פנים מסבירות רכט
 לא שכיך לעל־מין, כלומר, שבכל עת וכ7י רגע,
 נידונים שם האנשים, אם להטותו כלפי הכף זכות או
 לבך חובה חייו, ע״ד האמור לעיל. ודש ונשטתין סלקין
 ונחתין עאלין ותבין, שעולים ובאים לאצילות, ושבים

 ויורדים לכי״ע, והכן היטב.
 והנה נתבאר היטבענין ב׳ הכפות של המאזנים שה״ם:
 נקודת המין בסוד ה״ת בנוק׳ עיניס, שבסיבת
 התעלות כף הזה ממקום הפה לנקבי עינים, ונשתרשה
 שם לבוק׳ דראש, מסבה זו ירדה הכף של הבינה וזו״נ
 דראש לבחי׳ חג״ת דגופא הנמצא למטח ממסך של
 ראש. ואם הכף של נקודת המין יורדת מנוק׳ עינים
 למטח מבינה וזו״ן דראש דהיינו כמקום הפה, נםצאימ
 כף של בינה וזו״נ חוזרים לבחי׳ גייר של ראש, אמנם
 עדיין לא נתבאר כלל/ ענין המתקלא בעצמה ויתבאר

 לקמן בע״ה.
 אות כ״א ובהמתבאד נבין מה שאמר הרב בע״ח שער
 ט״ל דרוש די כסוד הזווג דנשיקין,
 אשר יש כ׳ בחי׳ זווג דנשיקין, שהם נשיקין שקודטין
 לזווג הגופני, וגשיקין הבאים בשעת הזווג הגופני
 ע״ש. ומתחילה נבאר ענין הזווג דנשיקין עצמו
 שמביא שם בדרוש ט׳, וזיל, ונמצא שוווג התחתון
 עיקר הוא מדת, אבל זווג העליון דנשיקין הוא מהג״ר
 שבו שמזדווגים עם הג״ר שבה, והענין שכל נשיקה
 הוא מבחי׳ הבל הפה היוצא מן הריאה אל הגרון
 שהיא בינה, נמצא שבחם הוא מזית, אמנם אותו אור
 שהיה נמשך מאותם הג׳יד שבראש אל הגוף קודם
 שיכנסו בפנימיות הגוף שבזית יוצא דרך פה לחוץ
. ואמנם סוד חיבור זה הוא בתוך הפה  כסוד הבל ובו,
 שהחיך הוא חכמה והגרון הוא בינה והלשון הוא הדעת
 המזווגס, ושם מזדווגים יחד וכו׳ ואלו הם תרין רוחין:
 א׳ זבד, וא׳ נקבה וכוי. וכל אחד מאלו התרין רוחין
 נחלק לשנים, כמ׳׳ש בזוהר פרשת תרומה, ד׳ רוחין אינון
 בנשיקה, וכל חד וחד כלול בחבריה וכו׳ עב״ל, עשית.
 והנה כבר נתבאר ענין החידוש שנעשה מכח צמצום
 ב׳ דא״ק ותיקון המין, אשר כל מדרגה : מראש
 תוך סוף, שבהפרצוף, מחחלקת על פנימי וחיצוני עשייה,
 גם נתבאר שכל אחד מהם מתחלק ג״כ על ב׳ חצאים
 עליון ותחתון : שגלגלתא ועיניס! שהם כתר וחכמה
 דהמדרגה נשאר במקומו, ואחיס שהם כינה וזו״ן יצאו
 לבר מאותה המדרגה ונעשו לבחי׳ תחתון עש״ה. וגם
 בפט׳׳א דף ריב, באופן, שכל בחי׳ ובחי׳ מרת״ס נתחלקו
 על ד׳ רבעים, דהיינו פנימי בעליון ותחתון, וגם חיצוני
 כעליון ותחתון, ונמצא שמשלשה פרצופין ע״ב
 ס״ג ב״ן דאדם קדמון שהם ראש תוך סוף נעשו כאן
 י׳יב פרצופין, כי כל אחד נתחלק על ד׳ רבעים, כאמור.
 גס נתבאר שכל סוד הזווג דהפניםי וחיצוני שנקרא
 וכר ונקבה אינו אלא להחזיר האח״פ שירדו לבד
 מהמדרגה, שבהיות המדרגה חסרה מאח׳׳פ האלו, אין
 שס אלא רוח נפש לבד, וכשחוזרימ אליה, אז משגת
 נרנחיי שלימים, כנ״ל באות י׳׳ג ובפמ״א דף ר״ב. ובזה
 תבין שענין זווג דבר ונוקבא מוברח שיהיה בכל י״ב
 הפרצופין שבעליון, כדי להאציל לפרצוף תחתון, דהיינו
 כדי להשלים ג׳ המדרגות רת״ם של עצמו, שהם : ע״ב,
 ס״ג, ב״ן, שיהי׳ בכל אחד נרנח׳׳י שלימים. שהדי בסבת
 הצמצום הנ״ל נתחלק ו לי״ב מדרגות, שמשוס זה נסתלקו
 הג״ר דע״ב שה״ם הראש, וגם הג׳יר דס׳׳ג שהים התוך,
 וגם הג״ר דב״ן שהים הסוף, אשר במצב הוה אין
 הפרצוף ראוי להשפיע ולהאציל פרצוף שגי, ולפיכך
 לזוונ פנימי וחיצון הנקראים דו״נ הס צריכים, שאז
 שבים האחיפ למקומם, ומתוך שנתחברו הפנימי וחיצון
 דבל מדרגה והתחתון שהם אח״פ שבו לעליון דהמדרגח,

 א״כ

 עץ החיים ענף מה
 ונתוספו ט׳ כלים וחצי התחתון דכתר,
 באיא׳ וגם שנתלבשו אלו תוך אלו. וגם
 נתלבשו כל הכלים דעתיה בתוך כלים דא״אי
 ונתוספו ט׳ כלים באבא, זולת כלי
 החכמה שבה, שכבר היה בה מעיקרא, וגם
 גתלבשו אלו באלו׳ וגם גתלבשו כל הכלים

 דא״א ועתיק תוך כלים דאכא.
 וגתוספו ט׳ כלים באמא, זולת כלי
ה מעיקרא, וגם  הביגה שבה, שכבר היה ב
 גתלבשו כל כלים : דעתיק, ודא״א, ודאבא

 בתוכה.
 ונתוספו ברא ג׳ כלים הראשונים
ם  דכח״ב וכלי האחרון דמלכות, זולת ו׳ כלי
 דרק שכבר היה בו׳ ולא עוד אלא שכל כלי
 שבו כלול מכל הי, כלים כנודע, וכן בכל
 שאר הפרצופים׳ והבן זה• ונתלבשו אלו
 באלו, וגם נתלבשו כל הכלים : דעתיק,

 ודא״א׳ ודארא בתוך ז״א•
 וגתוספו ט׳ כלים הראשוגים בגוקבא׳
 וולת כלי מלכות שבה שכבר היה בה
 מעיקרא, וגם גתלבשו אלו באלו׳ וגם
 גתלבשו כל כלים : דעתיס, ודא״א, ודאו״א
 ודא׳ בתוך כלים שלה• וכבר ידעת, שמלבד
ל פרצוף, וגם כל כ  שהם י׳ כלים גמורים ב
י מהם כולל י׳ כלים וכו׳ ונמצא כי יוד ל  כ
 כלים נתרחבו לאין תכלית, ושיעור קומתן
 לא נשתנה- כי הרי נתלבשו זה תוך זה׳ והבן
 זה מאד מאד, ובזה יוכלו לסבול האורות•
 והרי נתבאר, מה שהיה קודם התיקון
 ומה שהיה אחר תכלית כל התיקון, אבל
 באמצע, היי שיגויס רבים, כי התחילו להתקן
 מעט מעט; כי כשגתקן עתיק׳ גתקן כל בחיי
 עתיק שיש בכל הייס שממנו ולמטה•
 וכשנתק א״א נתקנו כל בחי, כתרים, שיש
 בכל הכלים ממנו ולמטה, ונעשה הכלים
 דכתרים בהם. וכשנתקנו או״א. נתמנו כל בחי׳
 כלים של חרב׳ שיש מהם ולמטה וכשנתקן
 ז״א, נתקנו כל הכלים של ו״ס שיש מהם ולמטה.
 בכל כלי מהם. וכשנתקן הנוק׳ שהיא מלכות׳
 נתקנו כלים של מלכות בכל כלי מהם,
 ואז נתקנה הנוקבא. הרי ביארנו דרך כלל•
 עוד שורש א׳ בתיקון ו״א, וממנו נלמד

 לכל

 מדרגות, ולז׳׳ת לא הגיע להם כלום מאור עינים׳
 וע׳׳כ לא היה בהם רק ז׳ מלכיות/ והיו חסרי
 ט״ר אפי׳ מכל אחת מדת, ומג״ר לא היו להם
 כלום. גם נתבאר מה שהיה אחר תכלית כל
 כל התיקון/ אשר כל הםדרגות שיצאו בהמשך
 שיתא אלפי שני זה למטה מזה באורך, עלו
 ונתתקנו והלבישו זה לזה בעובי בקומתן שוה,
 אבל באמצע, היו שינויים רבים, כי התתילו
 לתקן מעט מעט מעילא לתתא : עד״מ כמו אדם
 הנטבע בטיט עד למעלה ראש, שמתחילה מוציאים
 ראשו ואת״כ גופו ואח״כ רגליו, כטו כן אותו
 פרצוף הדת הנולד בעולם הנקודים, שהיה נטשך
 עד לנקודה דעוה״ז, אשר נשבר וטת ונתפזרו
 ניצוציו בבי״ע, ונתגלה הקלי׳ כנ״ל. הרי תיקונו
 להחזירו לקומת אצילות כםלפנים : שמתחילה
 נמשך הראש ונתקן, ואח״כ גופו, ואח׳יכ רגליו,

 כלומר, מעילא לתתא.
 וזה

 פנים מאירות
 אמנם חצי מדרגה׳ כאמור. וכבר ידעת שגיר
 דנקודים אלו, המה ג׳ ראשים׳ כמ״ש בפכדא
 בענף כ״ב, שיש בכל אחד עשר ספירות׳ עש״ח.
 וכ^י זו״ן חיו ז׳ כלים וכו׳: והיינו רק ז׳
 מלכיות, דהיינו בחי׳ עשיה של ב׳ מדרגות
 זעיר ונוקבי׳. כמ״ש בפמ״א בענף כ״ז דף קעיג,
 ונמצא שמג״ר לא היה אפי׳ המלכיות שבהם,
 אלא רק מהדת היה לו ז׳ המלכיות מהם, וחםר

 לו גם הט״ם ראשונות מאותם הדת.
 ועוד שינוי אתר וכו׳: כבר נתבאר בפמ״א

 לעיל דףקמ׳׳ח דיה אמנם ע״ש.
 ואחר כל התיקון אז גתוםפו וכו׳ עד
 שנשארו בקומתן שוה : דהיינו כמו
 שאומר לעיל כסוף ענף מ״ג, שלעתיד לבא, אשר
 יתוקן כל בחי׳ הם״ג, ויחיו כל המלכים ויתבררו
 לגמרי, בסוד בלע המות לנצח׳ אז יחזור שם
 סיג לקדמותו וכו׳ עכ״ל. כי אז יתיחדו ויתקשרו
 כל אלו המדרגות והפרצופין שנאצלו ויצאו מכח
 הנקודיס, ומכח נדה החדש, בעלמין דאבי׳׳ע,
 יתיחדו כולם לפרצוף אחד, המתחיל מחזה דאיק,
 ששם הפה של ראש הם״ג דא״ק שמלפני תיקון
 מ׳׳ן׳ ויסתיים בנקודה דעוה״ז כמו א״ק הפגיםי,
 דהיינו ממש כמו התפשטות א׳ דגופא דם״ג,
 שהם עשר ספירות שלימות בקומה שוה שנתפשטו
 לביתי׳ תוך סוף דנדג, עד לנקודה דעוה״ז, וזםדה
 ועמדו רגליו על הר הזיתים, שדם ביטול שם
 כדה המתחיל טטבור דא״ק ששם בחינת
 נוקבי עינים דראש הא׳ דב״ן, אשר לעתיד
 יתבטל לגמרי הגבול הזה דנוקבי עינים ומצח
 שה״ם הטבור, טפני שאודפ ישובו לקוטה אחת
 עם הגלגלתא ועינים בנצתיית כםו שהיה בטרם
 עליית טין לנוקבי עינים׳ שגופא דם״ג היה
 מתחיל מחזה דא״ק, וכולהו ע״ם גלגלתא עינים
 ואח״פ המה בקומה שוה עד החזה, כנודע

 בענה״ק.
 וזה אמרו כאן, ואחר כל התיקון, אז
 נתוםפו ט׳ כלים וחצי תחתון בכתר׳ וגם
 שנתלבשו ונתפשטו אלו באלו, ובזה נתרחבו
 הכלים לאין קץ, ויוכלו לםבול כל האורות, עד
 שנשארו בקומתן שוה, עכ״ל. ויורנו בזה שני
 עקרים גדולים : הא׳ אשר גם אתר כל התיקון׳
 שיתבטל שם מיה, מ״מ מזג הםדרגות שיצאו
 בהעולטות דאבי״ע, לא יחסרו םשום זח כלל,
 כי כל המדרגות זהפרצופין כולם ישארו לנצח:
 ועיקר הב׳ הוא, שיהיה מעלת כל אלו המדרגות
 מגדול ועד קטן בקומה שוה, אשר אפילו
 המדרגה התתתונה שבתתתית העשיה יגבה קומתו
 עד כתר דגופא דם״ג דא״ק שלמעלה מעולם
 הנקודים, באופן, שכל המדרגות שנשתלשלו
 ויצאו זה לטטה מזה באורך עד סוף עשיה,
 נםצאים עולים וטלבישים זח על זה בעובי בקומה
 שוה. שבזה גטצא הרחבה גדולה לאין קץ, מפני
 שכל הפרטים הרבים׳ שנגלו ויצאו בכלהז עלמין
 דאבי״ע, בכל ההמשך דשתא אלפי שני, נמצאים
 שםלבישים זה על זח בעובי עד כתר דם״ג דא״ק
 הקדום, שמתרבים קומות התתתונים בכלהו עלמין,

 והבן היטב.
 והרי נתבאר מה שהיה קודם כל התיקון
ת כל התיקון י ל כ  ומה שהיה אחר ת
ם רבים וכו׳: י י ו נ ע היו שי צ מ א  אבל ב
 כי קודם כל התיקון היו ג׳ ראשונות רק חצאי

 מדרגות



 פנים מסבירות
 א״כ נתחברו בל הי״ב פרצופין, ונעשו שוב לג׳ פרצופי!

 בלבד : רת״ס, כמטרם הצמצום ואז ראוי להוליד.
 וצריך שתזכור שכל רת״ס הנבחן בחיוב בבל פרצי(*׳
 הוא מטעם שאין הכלים נגמרים בהסתכלות אי,
 דעיכ להסת״ב הוא צריך, שזהו מחייב דת״ס, בי הסת״א
 נעשה בפה של ראש, והסת״ב בחזה, ואז נגמרו בחיי
 בלים, והם אמנם בי ראשים המכונים ראש ותוך או ע״ב
 ום״ג, שהם״ג נבחן לתוך כלפי ע״ב להיותו מתחיל
 מתחת הפה שלו עד החזה כנ״ל, והע״ס דםיוםא
 המתפשטימ מחזה עד סיום הפרצוף בסוד בשיעור
 הנכנסים בן שיעור היוצאים כנ״ל בפמ״א דף רכ״ב ד״ה
 לכן, המה שנקי ם״ה וב״ן או כחיי הסוף של הפרצוף.
 ומטעם זה נבחן בל פרצוף סרטי, ברת״ס, כי אם יש בו
 איזה חידוש מסך, בהכרח שיש בו רת״ס שהם נקי ע״ב
 ם״ג ביין, משום שאותו חידוש בלי אין לו מציאות של
 קיום זולתם״ כאמור, וזהו צריך שלא ימוש מנגד עיניך

 שהוא שורש לכל דבר.
 אלא לפי הכלל הזה יקשה לכאורה, מה שלא מצאנו
 בענין הזווג דדבר ובוק', רק בחיי זווג א׳ בפה,
 וזווג ב׳ בסיומא דגופא, ולפי האמור, הנה זווג הבי
 היי צריך שיהיה בטבור או בחזה, במו בפרצופי א״ק.
 זהענין כי מכח תיקזן המ״ן נתארך מקום הזוזג, ומד,
 שהי׳ מקודם בבחי' נקודה נעשה עתה מקום ארוך כמו
 קו, אשר בחי׳ נקודה דהסתכלות א׳ שהיה מקודם בפה
 לבד נתארך לבחי׳ קו, שהים הקנה של הריאה. וגם בחיי
 הנקודה דהת״ב שהיי מקודם בחזה או בטבור, נתארך מפי
 הטבור עד םיומא דגופא, המכונה בית הרחם בפרצוף

 החיצון הנ״ל.
 אות כיב וענין האריכות הזה נתבאר באות ייג אשר
 םכח הארת יסוד א״ק בראש הב״ן נמשכה ה״ת
 שהיתה בסיהטבורדס״גדא״ק, וירדהלפהדראש הכ״ן שהוא
 בסיום הגוף דס״ג דא״ק, ונבחן משוסןה, אשר נקודה דהםת״ב
 שהיתה במקום טבור לבד, נעשה מעתה לקו ארוך,
 שתופס כל מקום הזה מהטבור עד סיומא דגופא. וכבר
 ידעת שבטרם הארת יסוד דא״ק נעשה מקודמ זווג
 פנימי וחיצון של ראש ע״ב דא״ק בפה שלו, וגם שם
 ירדה ה״ת שהיתה בנוקבי עינים דע״ב לבחי׳ פה דראשו,
 שזהו סוד החוטם והחור שבפנימיות של הפה עד םכנגד
 הקנה של הריאה, וזהו שנתקן כלפי מדרגת הראש
 עצמו שנק׳ ע״ב. אסנס כלפי הס״ג שהוא מדרגת התוך
 כנ״ל, שפה דראשו ה״ם חוה. ונוק׳ עינים שלו ה״ם
 שבולת הזקן או שפה תתאה המחובר #ס הגרון, דעיכ
 נפסק שם אוד האוזן כנ״ל בענה״ק עש״ה, נמצא עתה
 שנקודת ה״ת ירדה מנוק׳ עיניס דסיג וחזרה למקוסה
 הראשון במקום החזה, ונעשתה הנקודה כמו קו ארוך
 מגרון עד החזה שה״ס קנה של הריאה. והנח נתבאר
 איך כל נקודה שמלפנים, נתתקגה והיתה לבחי׳ .קו
 ארוך. ותדע שהוא שורש תיקון הקוין, כלומר בבחי׳ קו
 אמצעי, ליחד הימין והשמאל בסוד החזרת אח״פ דבל
 מדרגה לקדמותה, כנ״ל באות טיו עיש״ה. והנך רואה
 איך זווג הב׳ לגמר בלי, הסכונה הסתכלות ב׳, שהיה
 בפרצופי א״ק בבחי׳ נקודה במקום פי הטבור, נתארכה

 ובאה לבחי׳ סיוםא דגופא.
 ולפיכך מכאן ואילך, נקבע הפה לבחי׳ הסתכלות א׳
 ושורש כלים, ופי סיומא דגופאנקכע לבחי׳
 הסתכלות ב׳ לגמור הכלים. ותדע שהסת״א מכונה
 בדברי הרב בשם זווג דנשיקין או זווג רוחני, והוא
 מטעם שאין הכלים ניכרים כלל בראש, שנבחנים
 כמו אור בלי כלים. והםת״ב, שהוא עתה בבחי׳ סיזםא
 דגופא, נקרא עתה בדברי הרב בשם זווג היסודות או
 זווג גופני והוא מטעם ששם נגמרים הכלים כנ״ל. ועל

 פי

 עץ החייט ענו* מה
 לכל השאר, כי אינו דומה עת תיקון ג׳
 רתחתונים, לעת תיקון ג׳ אמצעים ולעת תיקון
 ג״ר• והנה הדת׳ הו׳ כלים שבו הם היו באופן
 זה׳ כי תחלה היו ז׳ כלים. וכל כלי מהם
 היה אחד לבד: חסד מחסד, וגבורה מגבורה,
 ת״ת מת״ת׳ נצח מנצח, הוד מהוד« יסוד
 מיסוד׳ מלכות ממלכות. ובעיבור, גיתוםפו
 גה״י, בכל א׳ שבכל כלי וכלי שבהם׳ שבד
 כלים• אחיכ ביגיקה׳ גתוספו חג״ת׳ ככל כלי
 מהם מן הז׳ כלים הראשוגים• ואח״כ במוחין
 גתוספו ג״ר, בכל א׳ מדת• ועוד גתוסף גידול
 אחר, והם ג׳ כלים ראשוגים כל א׳ כלול מיי׳

 וכל וה נעשת בגדלות האמיתי.
 והגה ג׳ כלים הראשונים, יש בהם :
 אחור, ואמצע, ופגים• ובג׳ כלים האמצעים
 ג״כ ג׳ לבושים, וכן בג׳ כלים התחתונים ניב

 ג׳ לבושים.
 וגמצא׳ כי בעיבור געשה כלים
 דאחוריים לבד בג׳ תחתוגים דגה״י, כל כלי
 כלול מגה״י ומלכות שבו, כי קודם העיבור
 לא היו רק ג׳ כלים דאחור : וה מגצח לבד,
 וזה מהוד לבד, וזה מיסוד לבד. [וע״י העיבור
 גיתוספו כלי גהי״מ בכל אחד מהם•] ובחג׳ת
ם בכל כלי מהם,  גיתוםף ע״י עיבור ג׳ כלי
 כי תחלה היו ג׳ כלים דאת ר : זה מחסד
 לבד׳ וזה מגבורה לבד׳ וזה מת״ת לבד׳ כג״ל,
 וע״י תעיבור געשה ג׳ כלים דאחור בכלי
ם חסד וגהי״מ שבו• וג׳ כלים ת  החסד׳ ו
 דאחור בכלי דגבורה׳ והם גבורה וגהי״מ
 שבו• וג׳ כלים דאחור בכלי התית׳ והם ת״ת
 ונתיימ שבו. אך בג״ר לא היה עדיין שום

 כלי כלל ועיקר•
 וביגיקה נתוסף כלי דגבורה ות״ת׳
 בכלי חסד׳ ובכלי גבורת׳ נתוספו כלי חסד
 ות״ת. ובכלי ת״ת גתוםפו כלי ח״ג• ובכלי
 הנה״י׳ חג״ת בכל א׳ מהם• הרי הם ו׳ כלים,

 כל א׳ כלול מדת.
 ובגדלות, גתוספו ג״ר׳ בכל כלי וכלי
 מזי כלים תחתונים, ונתוםפו לגמרי עוד ג׳
 כלים ראשונים, כל אחד כלול מיי כלים

 גמורים.
 פרטי

 עתה ב׳ בחי׳ נפש רות : ניר תפש, נ״ר דרות.
 ובגדלות נתוםפו ג׳׳ר בכל כלי וכלי
 מז׳ כלים תחתונים ונתוםפו
, כלים ראשונים : דעד כאן  לגמרי עוד ג
 עדיין חסר לו בחי׳ ג״ר דששה הקצוות גופייהו,
 כי אין לו רק חג״ת גהי״מ ככל כלי םהויק.
 שחג״ת נהי״מ דנהיי, הימ נפש רוח דנפש. וחגית
 נהי״מ דחג״ת׳ ה״ם נפש רוח דרוח. נמצא שחסר
 לו הג״ר דגפש רוח עצמם, וגם הגיר הכוללים :
 נרנח״י דנשמה, נרנח״י דחיה׳ נרנחיי דיחידה.
 לכן נתוםפו לו עתה ע״י ביאת המוחין, ג״ר: נחיי
 בכל קצה. וא״כ נשלמו ע״ס בכל קצה, דהיינו,
 ששים מפירות. ונשלמו ב׳ המדרגות תפש ורוח׳
 שכבר יש לו עתה נרנתיי דנפש, ונרנתיי דרוח.
 ועדיין חסרים לו ג״ר הכוללים, שבכל אחד ע״ם
 כמו להויק הניל, וזה שמשיג ג״כ על ידי ביאת
 מותין, ואז יש לו צדיק ספירות, ונשלם קומתו
 בבחי׳ ראש ונשמה, ונמצא שיש לו עתה שלשה

 מדרגות

 דל פנים מאירות
 וזה אמרו, כשנתקן עתיק נתקן כל בחינת
 עתיק שיש בכל הי״מ שממנו ולמטה, כלומר,
 שלא נתקנו כולם בבת אחת, אלא מתחילה הראש׳
 ומתוך שכבר נחלה לב׳ חצאים׳ נתקן מתחילה
 חציו העליונה, שהים עתיק, ואז עדיין לא נתקן
 מא״א ואו״א וזו״נ כלום, עד שנגמר בחי׳ עתיק.
 ואח״כ חצי הראש התחתון, וכו׳ עדיז. וכן
 כשנתקן עולם אצילות, עדיין לא נחקן מבי״ע
 כלום. כדברי הרב לעיל כענף ם׳ ע״ש, ויתר

 דברי הרב כאן ית׳ במקומם בע״ה.
 והנה ג׳ כלים הראשונים יש בהם אחור
ים וכו׳: פי׳, שכל פרצוף  ואמצע ופנ
 נבחן על רתים : שג׳ כלים ראשונים המה בחי׳
 ראש וחביד, וג׳ כלים האמצעים המה בחי׳ התוך
 וחגית, וג, כלים התחתונים המה בתינת םוף
 ונהיים. ועוד יש להבחין בכל פרצוף בחי׳ עיבור
 יניקה מוחין: שבעיבור קונה כלים דאחוריים,
 וביניקה קונה כלים האמצעים, ובמוחין קונה
 כלים דפנים, ואלו ג, בחי׳ נקי ג״כ לבושים,

 משום שמתלבשים זה בתוך זה.
 וזה אםרו, שבג׳ כלים הראשונים יש בהם
 אחור ואמצע ופגים : פירוש, שבבחי׳ הראש
 שהם חב״ד, יש להם ג׳ לבושים זה בתוך זה
 שנק׳ אחור אמצע פנים. וכן בבחי׳ התוך שהםה
 ג׳ כלים אמצעים, יש בהם ג׳ לבושים שנק׳
 אחור אמצע ופנים. וכן בבחי׳ הסוף, יש בהם
 ג׳ לבושים, אחור אמצע ופנים, אשר בחי׳ האחור
 משיג מכח העיבור, ובחי׳ האמצעיים משיג מכח
 היניקה, ובחי׳ הפנים משיג רק בביאת המוחין

 והג״ר, כנ״ל.
 ונמצא כי בעיבור געשים כלים דאחוריים
 לבד וכו׳: כלומר, כי לעולם יש בו
 בהז״א ששה כלים חג״ת נהיי אפי׳ בעיבור,
 אלא שהמה רק ששה מלכיות שבהם לבד, דהיינו
 מלכות דחםד, מלכות דגבורה וכו׳. וגמצאשבכח
 העיבור, נעשה ג׳ כלים דאתוריים שנק׳ גה״י
 בכל אחד ואחד : כי נתוםפו לו נהיי בחסד,
 ונה״י בגבורה, ונהיי בת״ת, ונה״י בנצח, ונהיי
 בהוד׳ ונה״י ביסוד, ואיכ יש לו עתה ד׳ כלים
 נהיימ׳ככל קצה וקצה מששה הקצוות, דהיינו :
 נהיים בחסד, ונהי״מ בגבורה, וכו׳, כי ששת
 המלכיות דו״ק היה לו מתחילה משורשו
 שבנקודים, וניתוסף לו ששה בחי׳ נה״י לכל
 קצה מהו״ק, בכח העיבור בכאו״א, וכל ששה
 בחי׳ נה״י האלו נק׳ כלים דאחוריים, ומשיג
 עתה חיי כלים, כי יסוד ומלכות נחשב כאן לא׳׳
 דכ״כ שאין זווג בהמםך נבחנים יסוד וםלכות
 לאחת. ונמצא שיש לו עתה ב׳ נפשות : נפש

 דנפש, נפש דרוח.
 וביניקה גיתוםף כלי דגבורה ותית בכלי
 החםד וכו׳ : כלומר׳ כי כבר השיג
 מכח העיבור ששה בחי׳ גהיים כחג״ת נהיי
 שלו, כניל. ונמצא שיש לו מכבר בכלי החסד,
 ד׳ םפירות נהי״מ דםפירת חסד, ועתה עיי יניקה
 גיתוםפו לו עוד ג׳ כלימ אמצעים שנק׳ חג״ת
 דחםד. ואיכ יש לו ששה כלים בחםד גופיה• ועד״ז
 ניתוםפו לו חג״ת בכלי דגבורה, ונהי״מ יש לו
 מכבר, ויש לו ו״ק שלימים גם בגבורה. ועד״ז
 בכולם, ונמצא שכבר יש לו עתה ל״ו כלים, כי
 כל קצה קונה ו״ק שלימים. ועדיין יםוד ומלכות
 נחשבים לאחת, כניל עשיה. ונמצא שיש לו

 עתה



 פניםימפביורות רלא
 טי זה חבין היטב, שאי אפשר לשום סו*ו^ 0זיא»«ל

 לתחתון זולת בזווג פנימי וחיצוני של• הפרצוף ההוא/
 הנקרא זכר ונקבה, דבל עוד שהםניםי והחיצוני של
 הפרצוף נפרדים זה מזה, נמצאים שניהם • פגומים, שאין
 בכל אחד אלא ב' כלים בתר וחכמה, שבהם ב' אורות
 רוח נפש, וחסרים ג״ר נשמה חיה יחידה, וע״כ אין
 האורות חללו מספ יקים דק לחיותם ־עצמם, ולא להשפיע
 להוליד. אםנם כשהפניםי וחיצוני מתחברים, שאז עולים
 הבינה וזו״נ בחזרה לדרגתם לכל אחד מהם, אשר או
 נשלמים בג״ר שהם גשמה חיה יחידה, ואז משפיעים
 להוליד. כמ״ש בפמ״א דף רי״ט ור״ב עש״ה. אמנם זווג
 א׳ אינו מספיק להם להולדת התחתון, בי מזווג הא׳
 אינו נמשך רק הרוחניות לשורש כלים בגיל, זע״כ
 צריכים לזווג ב׳ לסיומא דנופא, שמשם נמשכים הכלים
 להתחתון כגיל. ותדע אשר זווג פנימי וחיצון דמדיגת
 ראש שהים חםזדווגים דהסת״א, מבונה חזנר כשם עיב
 והנקבה בשם ס״ג, וזווג פויח. דבחי׳ גוף, שחים הסת״ב

 מכונה הזכר כשם ם״ה, והנקבה בשם בין,
 ובלה תבין ענין זווג מ״ה וב״ן דא״ק, חםכזניס בדברי
 חרב אוד חדש דבקע לפרסא וירד והאיר •דרך
 יסוד דא״ק לג״ר דנקודיס, כנ׳ל בדף צ״כ, אשר הם םוד
 פנימי וחיצוני דגזפא דאיק בזווג דהסתכלות כ׳ שלו,
 כדי להוליד הז״ת דנקודים ז שהפגימי ה״ם אוי חדש
 הנזכר שה״ס אור הזכר, והחיצוני ה״ם גיר דנלןודיפ
 הנ״ל והיס נקבה. וכבר ידעת אשר המזדווגים דהסת״ב
 מכונים תמיד בשם מ״ה וכ״ן, ונמצא שאור חדש דבקע
 לסרסא והאור דרך יסוד וכו׳ ה״ם מיה דא״ק, וג״ר
 דנקודיס שקבלו םסנו ה״ם כ״ן דא״ק, וזכור זה. ובזה
 מתורץ מה שהערנו לעיל דף רכ״ב ד״ח ואז בסמ׳יא, בענין
 הכ״ן דא״ק שיצא קודם• למיד, החדש, ושם ביארנו
 דכלפי אבי״ע דעולם התיקון, נבחן כ״ן דא״ק בכל מקום
 לבחי׳ סיג השרשי של פרצוף המ״ה, וע״כ הוכרח
 לצאת גס כאן מקודם למ״ה החדש, להיותו ׳׳שורש מיה
 עש״ה. אמנם התיגח כלפי אבייע, ועדיין צריך להבץ
 את זה כלפי א״ק עצמו, ובהאמור תבין היטב, אשר
 מיה דא״ק הים אור חדש הנ״ל שהאיר דרך יסוד למה
 דאו״א דנקודים, שהוא וראי בא קודם לב״ן שלו
 כאסור, שה״ם פויח דהםתיכ, שהפנימי ודאי קודם
 לחיצון, וזה ברור. ומ״ש הרח״ו זיל בשער מנת״א סוף
 פ״א בע״ח, שה״ס נקבר. תסובב גבר ע״ש, צמתו כמ״ש
 בפמ״א הנ״ל, שיש לו יחס הם״ג בלפ• המ״ח דכלהו
 פרצופי אבי״ע, שהים נקבה תסובב גבר, כי בל מעלת
 הזכר שה״ס ם״ה אשר אין לדיגין שוס אחיות בו, הוא
 משוס שחנקכד• דראש שה״ס הס״ג מסבב אותו מפל

 צך, במ״ש כמקומו בעיה.
 אמנם גם שם לצורך לידת ז״ת דנקודים הי׳ כ' זזוגי0
 בא״ק : דהיינו הסת״א המכונה זווג דנשיקין•
 בפת דראש, שהםזדזוגים מכונים בשם ע״ב..ס״ג, וגם.
 זווג כ׳ שהי׳ס. הסת״כ המכונה, זווג דיסןדות, משזםז
גמתך  דאחר תיקון המ״ן נתאדכה הנקודה י דטבור דו
 יבאה לסיומא דגופא בנ״ל, ומכונה ע״כ וווג יסודות,
 והםזדווגים מכונים מ״ה ובץ כג״ל. צי בן מפורש, ש*ן
 מפי הרב. שמתחילה מדיונו ע״ב מיג וא״ק, והולידו
 אור חדש, אשד אור חדש חוח בקע לפרס* ובא ליסוד
 דא״ק .המלובש בפוםייהו ראו״א דגקידיס, עכ״ל עשיה,•
 שהים הראש דכ״ן חמלבישיעל גח״י.דא״ק*־ ואז הולידו
 הז״ת דנקודים כם״ש שם. וחנך רואה, שמתחילה חיה
 שם זווג א׳ בראש דא״ק שנקי עיכ ס״ג, ואח״כ נעשה:
 זווג כ׳ בסיומא דגופא דא״ק המכונה נה״י דא״ק וג״ר
 דנקודיס, שח״ס מ״ה וב״ן כנ״ל, ואז הולידו הז״ת.
 אוח כ״ג וצריכים אמנם להבין היטב תובן הענין של

 וזוג

 עץהחיי ם:־ענף מ
 ענף מו

 פרטי תכלית התיהון כנ״ל ע״פ הדרושים
ר תכלית העיון. ח  הנוכרי הוא זה א
 הנה כל האצילות שהם ה׳ פרצופין נעשין
 מב׳ בחי/ שהם: שם מ׳׳ה, ובי׳ן שהיה נהרא
 תחלה שם ס׳׳ג׳ ולהיותה בחי׳ נקודות דשם
 ס״ג, לכן נקרא שם ביין עולם הנקודות.
 וזכור וה. ושם מ״ה זכר׳ ושם ב״ן נוקכא

 וזה דוח וזה נפש•
 והנה עתיק, יש בו שם מ״ה דכורא שבו.
 וב״ן נוהבא שבו. וכן א״א מ״ה דכורא, ובי׳׳ן
 נוקבא, אך משם ואילך לא היה כך, והיו
 שם ב׳ שינויים, ושניהן א׳• והענין, כי בא״א
 ועתיק היה הזכר והנקבה שבכל פרצוף מחם
 מחוברים יחד בפרצוף אי, כי עתיל,. הוא
 ונוהבא פרצוף א/ לכן הזכר היה ממי׳ה
 לבת, והנולובא מבי׳ן לבדו, וכן הענק באי׳א׳
 אך משם ואילך. נפרדו הזכרים מהנקבות׳
א זכר ואמא נקבה, ואינם ב  כי א
 מחוברים כמו עתיק וא״א׳ אמנם הם נפרתם
 בב׳ פרצופים: זכר לעצמו׳ ונקבה לעצמה•
ם ה ם בזה נרם שינוי אחר׳ כי כיון ש נ  ו
ת והנוקבא ב  נפרדין, אם יהיה הזכר ממ״ה ל
 מב״ן לבדה, יהיה פירוד גמור ביניהן, ואין
 שם מתוק הדיגין. ולכן מוכרח שיהיה הזכר
 כלול ממ״ה וכיין: חסד דין׳ וכן הגוקבא
 כלולה ממ״ה וביין: חסד דין. ועם זה׳ יהיה
 בין הזכר ובין הגקבה קצת חיבור, אע״פ
 שאינן חיבור גמור בזכר וגהבה׳ כמו פרצוף

 עתיק או בפרצוו* א״א, ובן הענין בזו״ן•
 נמצא כי כפי זה, הם ד׳ זכרים ודי
 נהמת כוללים האצילות, ואמנם ב׳ זכרים
 ובי נקבות העליוגים. כר זוג מהם פרצוף א׳:
 והזוג האי הם פרצוף א׳ הנקרא עתיק, והזכר
 מ״ה לבדו, והנוקבא ב״ן לבדה• והזוג הב׳,
 הם פרצוף אי דא״א והזכר מ״ה לבדו׳ והגוס׳
 ב״ן לבדה• אך הזוג הג׳ או״א: ב׳ פרצופים
 זכר וגקכה, והזכר מעורב ממ״ה וב״ן. והנוה׳

 ממ״ה וב״ן. גמצא
 וב״ן, ואע׳יפ דלית שמאלא בעתיק וכוליה יםינא,
 ם״ם בהכרת שהזווג נעשה על מסך הכלול
 משניהם : וא״כ יש בו ם״ה וב״ן: שה״ם פנימי
 וחיצון, זכר ונקבה, כמ״ש בפמ״א רף רכ״ו ד״ה
 שפ, שבהפגים• יש בו אור דרוח שהוא אור הזכר״
 ובהחיצון רק אור דגקבה שהיא אןר הנפש,
 כדברי הרב שלפנינו, אלא שהב״ן דעתיק אינו.
 בבחי׳ שמאלא, כמ״ש בענה״ב בע״ה. וכן ענין

 זכרים ונקבות הנפרדים ית׳ שם בע״ה.
 בשם מ״ ה יש בו ע״ב םי׳ג ס״ה וב״ן ופן
 בשם ב״ן יש בו וכו׳: וצריך שתבחין
 תמיד בעגין ע״ב ם״ג מ׳יה וב״ן, שמביא הרב
 באיזה בחינת עסמ״ב שמדבר, כי יש הרבה בחי׳
 של עםמ״ב, כמו שנתבאר.בענה״ק. וחנה כאן.
 מדבר בעםמ״ב של ד׳ בתי׳ טנת״א: •#ע״ב, הוא
 טעמים. וס׳׳ג נקודות• ומ״ד. תגין. וב״ן אותיות:
 הטעמים, ה״ס ראש הא׳ וכתר. ונקודות, ה״ס
 ראש חב׳ וחכמה. ותגין ה״מ ראש הג׳ ובינה•

 ואותיות, ה״ס זית וגופא שהם זו״נ.
 והנה הזכר דעתיק לקח ע׳׳ב דמ״ה וכו׳ :
 פירוש, דכבר נתבאר, דאע״פ שהאורות

 דט״ה

 פנים מאירות
 מדרגות שלימות : נרנח״י דנפש, זנרנח״י דרוח,

 ונרנת״י דנשמה.
 באופן, שמצד שרשו מנקודים, אין לו אלא
 ששה מלכיות דויק, ונוםף לו עיי עיבור, ג׳ כלים
 דאחוריים, שנק׳ נה״י, בכל אחד מהם, ויש לו
 ח״י כלים דאחור. וניתוםף לו עיי יניקה, ג׳ כלים
 אמצעים בכל קצה, שנק׳ הגיח בכל קצה, ויש
 לו עתה ששה ושלשים כלים : שהם חיי דאחור
 ודי דאםצעים. וגיתוסף לו בגדלות עוד ג׳ כלים
 דפנים דכל קצה, שנק׳ חב״ד, ובזה גשלמים
 הויק בעים. ויש לו ששים כלים, וכאן גם
 הםלכיות בחשבון, והם : ששה םלכיות, חיי
 דאחור, ח״י קאמצעיס, ח״י דפגים. וכל זה עדיין
 בחי׳ גוף בלי ראש, שסוף םוף אין לו אלא חג״ת
 נה״י שבכל אחד מהם עשרה כלים, וע״כ גיתוםף
 לו עוד ע״י גדלות, גם ג׳ כלים חב״ד דנשמח,
 שבכ״א מהם ע״ם, ואז יש לו ראש, שהים
 נרנח״י דנשמת, ואח״כ ע״י גדלות ב׳ משיג
 נרנחיי דחיה, ואח״כ עיי גדלות ג׳ משיג נרנח׳יי
 דיחידה, כם״ש בענפים הבאים בהרחבה בע״ה.

 ענף מו
 נעשין מב׳ בחי׳ שהם : שם ם״ה, וב״ן
ג : ככר  שהי׳ נק׳ תחילה שם מי
 נתבאר לעיל ב׳ טעמים, על מה שהע״ם דנקודים
 נק׳ בשם ם״ג ע״ש. ויש, עוד להוסיף, כי ע״כ
 מכונים בשם םיג כלפי מ״ה החדש, שהוא על
 פי הבחן היציאה לבר מהמדרגה, כי בכ״ן הכולל
 נתחלקה המדרגה לשנימ: שבחציה עליונה גשארו
 גולגלחא ןעינים, ואח״פ שהם מ״ג מ״ה בין יצאו
 לבר מהמדרגה של ראש לבתי׳ תגית וגוף כניל,
 ונםצא שגם בחי׳ סיג דעליון יוצא וטצטרף
 להמדרגה התחתונה, משא״כ במיה החדש
 שםתחלק לשלשה שגם חו״פ מתחלקים מכללות
 אח״פ שיצאו לבחי׳ חגית הנז׳ ויוצאים לבחי׳
 נח״י וסוף הגוף, כנ״ל בפם״א דף רכ״ה ד״ה וכבר,
 וע״כ נבחן הםדרגה התתתונה, שאין שם םבחי׳
 סיג דעליון, שהם אוזן, אלא רק חו״פ לבד,

 שה״ם ם״ה וב״ן•
 ובהאמור תמצא הפרש גדול בין הכלים
 דמ״ה החדש, ובין הכלים הנבררים ועולים מבי״ע
 בםוד מיין, כי בכלים דמיה החדש אין בחם כלום
 םבחי׳ סיג דעליון, ואין בהם מהעליון אלא חו״פ
 לבד, משא״כ בכלים העולים םבי״ע בסוד מ״ן,
 שהםח מכלים הישנים דעים דנקודים, אשר יש
 בהם גם מבחי׳ מיג דעליון כנ״ל, ונמצאים ע״כ
 חשובים יותר בבתי׳ אתת מהכלים דמיה החדש׳
 דהיינו בבחי׳ הסיג שישנם בכלים דבין, ונחםרו

 מהם״ה החדש, כאמור.
 זזה אמרו, שכל האצילות שהם ה״פ נעשים
 מב׳ בחי׳, שהם שם מ״ה, וב״ן שהי׳ נק׳ תחילה
 שם מ״ג. ויורנו בזה׳ שיש להבחין ע״כ בה״פ
 אצילות כל אלו. השינויים הבאים לסיבת הפרש
 הזה שנמצא בב״ן. אשר יש בהכלים שלו בתי׳
 ס״ג דעליון, שבזה הוא חשוב ,בבתי׳ אתת מהמ״ה.
 והנה עתיק יש בז שם מ״ה דכורא שבו
 וכו׳: כבר נתבאר לעיל בפם״א דף קעיג
 ד״ה אין, שאין לך שום ניצוץ באבי״ע שלא יהי׳
 כלול ממ״ה וב״ן, משום שהזווג דאור העליון
 נעשה בשניהם בבת אחת, ע״ש כל ההמשך• וזה
 אמרו שכעתיש יש ם״ה וב״ן, וכן בא״א מ״ה

 וכץ



 פנים מסבירות
 זווג מנימי וחיצוני שנק׳ ובר ונקבה הנ״ל גבי א״?׳
 ללידת ז״ת דנקודים, להיותם השורש לדבר ונוק׳
 דכלהו פרצופי אבי״ע, ולא יצויר עיב שוס םובן
 בהחכמה זולת בהבנתם. ומתחילה תדע בלל אחד הנוהג
 בכלים דדו״נ, הן בכללם והן בפרטיות, אשר כלים
 דנוק׳ המה גבוהים תמיד בבחי׳ אחת מכלים דדבורא׳
 ונמשך זה ממקורם במיה ובין דא״ק, דבבר נתבאר
 שבפרצוף הפנימי דנקודים יצאו שם ב׳ מדרגות
 הראשונות הנקראים גלגלתא וע״ב, ובשניהם היה ריח
 נפש, שבחצי עליון דגלגלחא הנמשך מחזה לטבור דא״יו
 הי׳ איר דרוח, ובחצי תחתון דגלגלתא שה״ס אח״*
 שיצאו לחוץ הנמשך מטבור עד סיום הגוף, היה אוי
 תפש, ושם נשלם מדרגת גלגלתא. אמנם פרצוף הפנימי׳
 שתמיד נמשך התחתון ומלביש על אחיפ דעליון נאצל
 מסוד נוק׳ עינים דגלגלתא שהים הטבור, ויוצא מדרגה
 שניה דהיינו מדרגת ע״ב. שחציו העליון מתחיל מניק׳
 עינים דגלגלתא דהיינו פי הטבור, ונמשך עד סיום הגיף
 דע״ב, ושם אור הרוח דע״ב, וחציו התחתונה דע״ג
 שהם אח״ס שלו נמשכים מסיום הגוף ולמטה למקים
 שלישים אמצעים דנה״י, ושם מלובש אור הנפש דע״ב.
 ותדע שאח״פ דע״ב האלו הנמשבימ לבר מגופא, נקרא

 בשם יסוד דא״ק.
 אמנם בפרצוף החיצוני שה״ס עיס דנקודיס גופייהו,
 לא יצא בהם אלא מדרגה אחת דגלגלחא
 באור דרוח נפש, אשר בחציה העליונה דהיינו םנוקבי
 עינים ולמעלה הנמשך מחוה עד הטבור מלובש איי
 הרוח, ובחציה התחתונה דהיינו אח״נ! שיצאו לבר
 מרישא הנמשך מטבור עד סיום הגוף מלובש שם אוי
 הנפש, ומתוך שפרצוף חיצוני אינו יכול להתעלות
 למעלה מפה דראש ולהלביש על אחיפ דעליון כמי
 הפנימי כנ״ל, ולפיכך אין מדרגת הע״ב שבו יבול לצאת
 בהחיצון, כי מקומו למטה מפה דגלגלתא שהוא למטה
 מסיום הגוף דא״ק כניל, אשר כבר כלה שם אפי׳ איר

 הנפש דגלגלתא ע״ש.
 והנך מוצא אשר בם״ה דא״ק יצא שם ב׳ מדרגות
 גלגלתא ועיב אפי׳ בהקטנות שבו, גס יש לי
 עכ״פ בחי׳ רת״ס, כי מחוה וטבור ששם כתר וחכמה
 דגלגלתא דהיינו מעינים ולמעלה ה״ס ראד, וטטבור
 עד סיום הגוף ששם בינה וזו״נ דגלגלתא דהיינו אח״נ*
 שעליהם מלביש כתר וחכמה דע״ב כנ״ל ח״ס תוך׳
 וחצי ע״ב התחתון דהיינו אח״פ דע״ב שיצאו לבר מגופא
 ה״ס סוף וה״ם היסוד, ונמצא אשר חציה העליונה דע״ב
 דהיינו םנוקבי עינים ולמעלה שהם כתר וחכמה דעיב
 הרי המה בחי׳ ראש, להיותם מלבישים על אח״פ
 דגלגלתא כנ״ל, משא״כ חציה התחתונה שנק׳ יסור
 שה״ס בינה ווו״נ, הרי המה למטה מכללות הראי*
 דסרצוף בין, ובבר ידעת שמשום יציאה הזו דחציה
 התחתונה לחוץ מהמדרגה, נפגם גם חציה העליונה כי
 אפי׳ בנתר וחכמה דע״ב אין שם אלא אור הרוח דע״ב
 וחסר ג״ר, ועד״ז גם בגלגלתא כנ״ל, באופן שכל
 המעלה שיש לחציו העליונה דעיב על חציה התחתונה
 הוא בסבת המקום לבד, כי חציה העליונה נמצא בהיכל
 הגלגלתא, דהיינו עכ״פ באח״ס דגלגלתא, משא״כ
 חציה התחתונה דע״ב כבר נמצאה מחוץ לכל הע״ס

 דגלגלתא, ואין בה מאור הראש כלום.
 ועדין תכין גם בפנימי וחיצוני הנק׳ ע״ב וסיג דא״ק׳
 המזדווגים בפה דא״ק : שבראש דע״ב שהוא
 פנימי. נמצאים בו ב׳ מדרגות גלגלתא וע״ב, י אלא
 חציה התחתונה דמדרגת עיב דפנימי יצאה לבר מראש#
 שהים י הגרון, שערכו ממש במו היסוד היוצא לבי
 מסיום הגוף. ואין ביניהם הפרש, אלא שהגרון יוצא

 לכר

 עץ החיים ענף מו
 נמצא כי כל כללות האצילות נעשה
 ממ״ה וכ״ן בכללותם׳ ואמנם כל א׳ מאלו
: ע״ב  יש בו ד׳ בחיי׳ כי שם מ״ה יש בו
: ע״ב ס״ג ו  םי׳ג מ״ה ב״ן׳ וכן בשם ביין יש ב

 מ״ה ב״ן.
 והנה הזכר דעתיה׳ לקח ע׳׳ב דמ״ת
ת חצי עליון ח ק  שהוא כתר דמ״ה, ונוקבא׳ ל
 דע״ב דב׳ין שהוא חצי כתר דב״ן. ודכורא
 דא״א׳ לקח ס״ג דמ״ה שהוא חכמה׳ ונוקבא,
 לקחה החצי תחתון דע״ב דב״ן שהוא חצי
 תחתון דכתר דב״ן• ואבא דכורא׳ לקח חצי
 מ״ה דמ״ה שהוא הו ימין׳ וחצי האמצעי של
 בינת דמ״ה׳ ואמא נוקכא׳ לקחה חצי מ״ת
 דמ״ה שהוא קו שמאלי וחצי קו אמצעי

 דבינה דמ״ה•
 ואמנם משם ב״ן היה באופן אחר׳ כי
 אבא׳ להח חכמת : ס׳׳גדב״ן. ואמא׳ לקחה
 בינה : מ״ה דב״ן• ודא׳ לקח ו״הדב״ןדמ״ה,
 וריק דב״ן דב״ן. ונוקבא׳ לקחה מלכות דב״ן
 דמ״ה׳ ומלכות כ״ן דב״ן. והנה שם מ״ה יש
 בו: פניםואחור׳ פנימי וחיצון. וכל זה בכלים
 וכן באורות: אחור ופנים׳ פנימי ומקיף׳ והבן

ה מאד.  ז
 והנה המלכים שמלכו בארץ אדום,
 הם י״ם דב״ן הכולל הנ״ל 5 ונקודה ראשונה
 היא כתר דב״ן׳ והיא נוקבא דעתיק ודא״א.
 ונקודה ב׳ הוא אבא : צד ב״ן שבו• ונקודה
 ג׳ אמא : צד ב״ן שבה• וכל אחד מגי נקודות
 אלו׳ היו כלולים מי׳ גקודות שלימות׳ אך
ה ל ו ד  אח״כ יצאה נקודה הד׳ ולא יצאה ס
 מי׳ נקודות׳ רק בו׳ גקודות התחתוגות שבה
 לבד׳ ולכן גק׳ בשם ו׳ גקודות, ועם ג״ר הרי
 ם׳ נקודות, אח״כ יצאה גהויה הי׳ ולא יצאה
 כלולה מי׳ נקודות שלה׳ רק נקודה א׳ לכד
 חלק עשירית שבנקודה ההיא• הרי נמצא׳
 ששרשם אינם רה ה׳ נקודות׳ ונקרא י׳ נקודות

 דב״ן, ואלו יצאו ראשונה ונשברו ומתו.
 ודע כי לא די אלו שיצאו בבחי׳
 האצילות׳ שהם הפנים דכ״ן׳ אלא נם
 אחוריהם שהם בי״ע יצאו עמהם. ודע׳ כי גם
 באצילות יש פגים ואחור׳ אך כולם נקראו
 פגימים בערך כי״ע שהם' חיצוגות. והעגין כי
 בבריאה היה חיצוגית הפגים דב״ן׳ ויצירה
 חיצונית דאחוריים דב״ן׳ ועשייה חיצוגית
 יותר חיצון דאחוריים דב״ן׳ וכאשר גשברו,
א ל  לא נתקנו כל מה שנשברו׳ רק מעט. ו
 יושלמו להתברר עד ביאת המשיח בב״א.

 דע

 נבחן, אשר אבא דכורא לוקח כתו/וחכמת של
 המדרגה׳ דהיינו כל חלק או״א עילאין דקטנות.
 וזהו לראש שלו׳ גם לוקח בחי׳ ו״ק דישםויח
 השניים, דהיינו הז״א שבהם, ונעשה לבחי׳ גוף
 דאבא. וכנגדו לוקח אמא נוקכא, בחי׳ הראש
 דישםו״ת הנז׳ שה״ם בינה דבינה דמ״ה, כלומר
 שעולה ממקומו למעלה לקומת או״א עי׳ ומתתקן
 לצד שמאל מבחי׳ אבא׳ ונוקבא לאבא עילאה.
 ובחי׳ תבונה השנייה הנ״ל, עלתה ג״כ ומתתקנת

 לבחי׳ גוף לאמא נוקבא.
 באופן, שכל ששה הפרצופין שהם ג׳ שלישי
 המדרגה של הע״ם דבינה דמ״ה, דהיינו: או״א

 קי,

 רלב - פנים מאירות
 דם״ה וב״ן יוצאים מזווג אחד מאור העליון,
 מ״מ יש ביניהם הפרש ע״פ ערכי הכלים, אשר
 כלים דב״ן נמצאים גבוהים בבחי׳ אחת מכלים
 דמ״ה, כנ״ל בפמ״** ע״ש. וע״כ מצד הם״ה
 נבחנים עתיק וא״א לב׳ ראשים, שעתיק ה״ם
 ראש הא׳ שנק׳ טעמים או כתר, וא״א ראש הב׳
 שנק׳ נקודות או חכמה. אמנם מצד הבין הם
 שניהם בבתי׳ טעמים או כתר, אלא הם רק ב׳
 תצאי מדרגות׳ לסיבת הב״ן שמתחלק על שנים
 כגיל.׳ ועיכ יהי׳ חצי העליון דמדרגת כתר לבחי׳

 עתיק, וחצי התחתון לבחי׳ א״א.
 וב׳ הפרצופין אויא וישםו״ת נמצא להיפך
 שמצד המ״ה המה רק פרצוף אחד, דהיינו ראש
 הג׳ או בינה, באופן שעתיק דמ״ה ה״ם ראש א׳
 וכתר׳ וא״א דמ״ה ראש ב׳ וחכמה, ואו״א
 וישםו״ת דמ״ה ראש ג׳ ובינה. אמנם מצד הב״ן
 נמצאים או״א וישםו״ת נבתנים לב׳ ראשים :
 אשר או״א דב״ן ה״ם ראש הב׳ וחכמה.־ וישםו״ת
 דב״ן ה״ם ראש הג׳ ובינה. באופן׳ שעתיק זא״א
 דב״ן הם שניהם •ראש הא׳ וכתר דב״ן. ואו״א
 דב״ן ראש הב׳ וחכמה דב״ן. וישראל סבא
 ותבונה ראש הג׳ ובינה דבין. אמנם בז״ת, שהם
 זו״נ דאצילוח׳ המה מוד גופא, בין למ״ה׳ ובין
 לכ״ן, וענין ההפכיות שבג״ר הנ״ל, הנמצא בין
 מ״ה לב״ן: שאצל המ״ה נחשבים עתיק וא״א
 לב׳ מדרגות נבדלות, אמנם או״א וישםו״ת
 נבחנים שניהם למדרגה אחת. והפכי לו הב״ן,
 שאצלו יהי׳ עתיק וא״א מדרגה אחת׳ אמנם
 או״א וישסו״ת המה שתי מדרגות נפרדות׳ ית׳

 לקמן בענה״ב בע״ה.
 ואבא דכורא לקח חצי מ״ה דמ״ה וכו׳
 ואמא נוק׳ לקחה חצי ם״ה דמ״ה
 וכו׳ : דהיינו כנ״ל, שאו״א וישםו״ת הם שניהם
 מדרגה אתת.אצל המיה, שה״ם ראש הג׳ שנק׳
 בינה. וזה אמרו׳ שאבא דכורא שה״מ או״א
 שנק׳ ג״כ ביחד בשם אבא, לקח קו ימין שהוא
 חח״נ .וחצי קו אמצעי שהוא דת״י, של המ׳יה
 דמ״ח שנק׳ בינה דמ״ה. ואמא נוקבא, שה״ס
 ישםו״ת שנק׳ לפעמים ביחד בשם אמא, לקחה
 קו שמאל שהוא בג״ה וגם חצי קו האםצעי

 שהוא דת״י׳ של מדרגת ביגד׳ דמ״ה.
 • וצריך שתבין מה שאו״א וישםו״ת נק׳
 לפעמים רק אויא לבד : דחיינו שאויא יחד נק׳
 אבא, וישםוית נק׳ אמא. והענין׳ כי באמת הם
 מדרגה אחת, דהיינו בחי׳ ע״ם דראש חג׳ רמייה
 שנק׳ גלגלתא עיגים ואח״פ, אלא בהיותם
 כקטנות׳ אז נחלקו לב׳ תצאים : שתציו העליון
 דהיינו כתר וחכמה נק׳ או״א עילאין, זתציו
 התחתון דהיינו בינה וזו״נ נק׳ ישםו״ת, וזהו
 במקורו של הבין שמתתלק למתצה. וממקורו של
 המ״ח, נמצא, שגם הישםו״ת בעצמו שה״ם
 אחיפ דבינה דמיה׳ מתהלק ג״כ לב׳ : שבחינת
 כינה שנק׳ אוזן, גשאר עכיפ בראש דישםוית,
 ובחי׳ ז״ת שנק׳ חו״פ יוצאים לכהי׳ גוף לגמרי;
 באופן, שמדרגה האחת שנק׳ בינה ום״ה דמ״ה׳
 מתחלק לג׳ שלישים : שכו״ח דבינה דמ״ה
 נעשו אר׳א עילאין. ובינה לבדה מהבינה דמ״ה׳
 נעשו לראש דישםו״ת. וז״ת דבינח דמיה, נעשו
 לבחי׳ גוף וסיום, והמה מכונים גיכ ישסו״ת שניים.
 וידעת אשר בעת הגדלות, חוזרים החצאי
 מדרגות ומתהברים כמקודם התחלקותם, ואז

 נבחן



 פנים מסבירות דלג
 לבר מראש דע״ב של הפרצוף״ והיסוד יוצא לבר מראש,
 דמ״ה של הפרצוף , שמקומו בכללות הפרצוף מנקודה
 דחזה עד םיוס הגוף, שנמצא היסוד לבר מסיום הגוף
 דכלל הפרצוף, וובור היטב. אםנס פרצוף החיצון שנק,
 ס״ג, אין לח שם ג״כ אלא מדרגה א', דהיינו מדרגת
• עינים ק ו נ  גלגלתא שלה באור דרוח נפש, שהרוח מ
 ולמעלה, והנפש באח״פ דגלגלתא, וממה ולמטה
 דהיינו הגרון, הוא בלי אור לגמרי, שהרי אפיי אור

ל ממש במו״ח דגופא. ׳  הנפש מסתיים כולו במה. כנ/
 אות כיד וז״ס זווג דנשיקין, שבהתחבר הפיות דע״ב סיג
 נמצא שנתוסף בחיי כלי דראש להתלבשות אור
 הנפש דע״ב העומד בגרון, כי בהיות האור הזה בגרון
 דפנימי, שהוא לבר מראשו, נמצא שמדרגת העיב של
 הפנימי נבדל והי׳ לב׳ חצאים, שמשום זח גם אפי׳
 חציו העליון חסר ג״ר כנ״ל. משאיב עתה שגם חציו
 התחתון דע״ב דפנימי נמשכה ועלתה מגרון וריאח אל
 הפה של פרצוף החיצון ששם מקום אח״פ דגלגלתא
 ובחי׳ ראש נבחנימ משוס זח אשר אח״מ דע״ב עלו
 לבח״ ראש כמו הכתר וחכמה שלו, ונמצאים עתח
 ב׳ החצאין בהיכל הגלגלתא שוח בשוח, אלא בשיתוף
 כלים דב׳ פרצופין, בי חציו העליון נמצא בהיכל גלגלתא
 דידיה, וחציו התחתון נמצא בהיכל חגלגלתא דידה,
 והבן. ומתוך שאח׳׳פ דע״ב חזרו ונתחברו למדרגה א׳
 עם חעיניס וגלגלתא שלהם, אז אור העליון
 "*שאינו פוסק, יורד לזווג על בחי׳ מלכות דעיב
 הפנימי הנמצא בבחי׳ ראש דהחיצון, ויוצאים ע״ס
 שלימות עד היחידה. ונתבאר, איך ב׳ חצאים דמדרגת
 עיב דפרצוף הפנימי נתחברו ונשלמו בנרגח״י בסבת
 עליית אור בינה זזו״נ דע־יב שהיו לבר מראשו, אל
 פה דראש הנקבה, שעי״ו נתחברו ב׳ חצאים דע״ב בבחי׳
 אחת, ויצא עליהם זווג בקומת נרנח״י כשלימות, וזח
 מכונה אמנם, מיי; דכרין, שח״ס השפע דחשלםת

 החצאים דפרצוף הפנימי גופיה.
 אמנם

 פנים מאירות
 הקדמית דף ם״ה בדרוש בענין השיר עש״ח.
 וזה אמרו ופשוט הוא, שאו״מ גדול מאו״פ
 לפי שאין לו שיעור ומדה מוגבלת לרוב קדושתו
 ואיגו יכול להתצמצם, כלומר, שה״ם אותו האור
 שנקודת הצםצום מעכבתו מלהאיר דרך בחינתה.
 ונבחן ע״כ שהאור אינו יכול להתלבש שם משום
 העוביות וכת הצמצום והדין שבחכלי, וא׳׳כ
 פשוט הוא, שאור הזח גדול לאין ערך מאותו
 האור הפנימי שעוביות הכלי אינת מעכבתו, שהרי
 יכול להתפשט ולהתצמצםבהבלי, ונמצא שישלו

 עכ״פ יחם אליה, והכן.
א וכו׳ : יתבאר לקמן ו ה ך כ ר ד ם  ואמנם ה

 בע״ה.

 ענף מ״ח
 אצילות כולו יש בו בחי׳ כח הא״ם
 בפנים לו וחוצה לו כסוד טקיף וכר:
 .וצריך להבין היטב, עגין בחי׳ כה חא״ם שהרב
 מביא כאן׳ שתוא ענין נסורת הצםצום, חג״ל
 בענף הסודם י שממנה תלוי, הן ענץ או׳יפ
 המלובש בפרצוף, והן שיעור חאו״ם שהיה ראר
 להכנם בפרצוף לולא כה המעכב שבמםך של
 הפרצוף, ונמצא שהן או״מ והן או״פ תלוי בכח
 הנקודה ההיא. וזה אסרו, שבכל אצילות כולו
 יש בו בחי׳ כה האים וכו׳ דהיינו כה הנמשך

 מצמצום ראשון. והבן•
 ועם

 עץ החיים שעי חמקיפיז •ענף מז מח
 ענף מ״ז

 JH כי א״ם הוא ]מתפשט בבל אצי• עד בחי•
 המלכודת: אמנם פשוט הוא׳ כי הבודי
 של אור .המתפשט בא״א׳ היא גדולה מן
 האור המתפשט באו ״א, וכן עד״ז כיוצא
 בוה בשאר הבחי׳. והגה כמו שיש חיות
 ואור נמשך בפרמיות אציי׳ כך צריך שיהיה
 חיות אחר אור המקיו* כולו מסביבותיו,
 ופשוט הוא׳ כי או״מ גדול מאו״פ׳ לפי שאין
 לו שיעור ומדד, מוגבלת לרוב קדושתו. ואיגו
 יכול להתצמצם׳ אבל הפנימי מתפשט
 בכולם ואמנם הסדר כך הוא: כי הנה
 הא״ם ממשיך אורו בא״א בבחי׳ פנימית
 ובבחי׳ מכיף עליו׳ ואו״פ של א״א נעשה
 ממנו או״מ לאו״א׳ כי פשוט הוא שאו״פ
 דא״א הוא גדול מעלתו מן או״מ דאו״א׳ לכן
 או״פ דא־־א געשה או״מ לאו״א• ואור פגימי
 דאו״א׳ געשה מקיף לז״א. ואו״פ דז״א געשה
 מקיף לגוקבא דז״א, שהיא גק׳ מלבות בכל

 מהום•

 ענף מ״ח

 ענין או״פ וארמ׳ דע כי הגה כל אצי׳ כולו
 יש בו בחי׳ כח הא״ם בפגים לו׳
 והוצה לו בסוד מכיף. ותנה כבר גתבאר,
 כי הנה או״פ הזה הוא מוגבל ומצומצם
 ומתעלם בתוך פנימיות הספירות׳ משא״כ
 באו״מ, כי אינו נגבל ונקצב במדה׳ וזה יורה
 מעלת המקיף על הפנימי׳ עם היותן שניהם
ם באצי׳׳  נמשכין מן הא״ם• והנה ה׳ בחי׳ ת
ם ת  והם ה פרצופים : א״א* ואו״א וזי״ן. ו
 מתחלקים בבחי׳ פ נימים ומקיפים׳ עם שהכל

 תוא מן הא״ס׳ ולכן נבאר סדרן.
 דע כי ט׳ םפ*׳ דא״א׳ הם נשמה לכל
 אצי׳, והוא מתלבש תוך פנימיות כולם.
 ואמנם זה םוד או׳׳פ שלי אצי, ובודאי לא
 יהיה שוד, אור ג״ר שבו דיחגי׳ת שבו׳ וכן
 כיוצא בזה בשאר. וז״ס ההפרש שיש בסוד

 האצילות.
 והנה נתבאר אצלינו, כי רישא דא״א
 שהם הג״ר שבו לא נתלבשו כלל׳ אמנם
 נשארים בנלוי. והנד, בחי׳ או״מ שלו הוא
 סיבב וחופף עליו ברחול., אבל אין בו הנבל׳,
 רק שתוא בהרחבה גדולה, אלא שהוא
 בריחוק מועט, ואין לגו רשות לדבר בנסתרות.
 ואתה המעיין תבין מעצמך, איך יש
 או׳׳מ ואו״פ אל ג״ר דעתיק, וארמ איגו מושג
 ומתפשט למטה מאותן ני, אמנם הפגימים
 של א>4ו הגי, הם אשר יצאו ממנו אח״כ,
 ונעשים בחי׳ אי׳מ למטה לז״ת שלו, כי
 אע׳׳פ שלמעלה הוא מוגבל במדה׳ הנה כאן
 אין מדה זו יכולה לכבלו ולהגבילו. ונשאר
 לה בסוד או״מ לדת, מאותו או״פ של הג״ר•
 אמנם או״פ שבו, הוא נכנס בו דרך קו יושר
 ונמשך מן סיום או״פ העליון ממנו. אמנם
 איננו הוא עצמו, כי הוא נשאר מבחוץ לארמ•
 ואו״פ של אלו הר׳ הוא מקיף אל
 ג״ר דא״א, וג״ר רא״א׳ האו׳׳פ שבו הוא
 או״מ אל הד שבו׳ והפגימי שבו הוא מסיום
 או״פ העליון כגודע, וכן עד סיום האצילות.

 והגה

 פנים מאירות
 עי׳ שהם כו״ח דע״ם אלו, זישםו״ת הראשונים
 שהם בינה דע״ם אלו, וישםו״ת השניים שהם
 זו״נ דע״ם אלו, נםצאים שםתיחדים כולם
 לםדרגה אחת ראש וגוף שנק׳ או״א לבד : שצד
 ימין דהםדרגה, כולל או״א עילאין בראש, ויש״ס
 השני בגוף, ונקרא אבא דכורא• וצד שםאל
 דהםדרגה, כולל ישםו״ת הראשונים . בראש,

 ותבונה השניה בגוף, ונקי אמא נוקבא.
 וזד׳ אמרו, שאבא דכורא לקח קו ימין וחצי
 קו אמצעי דבינה דמ״ה, דהיינו בחי׳ או״א עי׳
 בראש, ובחי׳ יש״ס השגי בגוף, שהוא חצי
 המדרגה הימנית דבינה דמ״ה לארכה. ועד״ז
 אמא נוקבא : חצי המדרגה השמאלית, דהיינו
 ג״כ, א׳ וחצי קו מצד השמאל, שראשה
 םישםו״ת הראשונים וגופה מהתבונה כנ״ל.
 וטעם עליית החצאי מדרגות וחיבורם ע״ד הזה

 יתבאר לקםן בע״ה.
 ובזה תבין דברי הרב בע״ת שער כ׳ פרק
 יוד וז״ל. הנה אבא לוקח םשם ם״ה מבינה שבו,
 הכתר והתכמה שביוד ספירות דבינה זו, ואםא
 לוקחת בינה דבינה דמ״ה, ויש״ם לקח ו״ק
 רכינה דמ״ה וכו/ ותבונה לוקחת מלכות דבינה
 דם״ה, עכ״ל עש״ה. שלכאורה הדברים סותרים
 למ״ש כאן הרב, אשר הע״ם דבינה דם״ה

 נתחלקו לארכם בין או״א בלבדם.
 ובהמתבאר תבין היטב, אשר שם מדבר
 בשעת קטנות, שאז הע״ס של המדרגה דבינה
 דמ״ה, מחולקים על ג׳ שלישים. וע״כ אומר שם,
 שאבא לוקח הכתר וחכמה שביוד ספי׳ דבינה זו,
 שה״ם גלגלתא ועינים דראש הג׳ הנק׳ בינה
 דמ״ה, והם שנק׳ או״א עילאין דקטנות. אםנם
 כיון שבגדלות ה״ם ראש אבא, ע״כ אפשר
 לכנותם ג״כ בשם אבא. יזה אמרו, אשר אמא
 לוקחת בינה דבינה דם״ה, שה״ם האוזן דראש
 הג׳ הזה, והם שנק׳ ישםו״ת הראשונים דקטנות'
 כנ״ל. אמנם כיון שבגדלות הסה נעשים לראש

 אמא כנ״ל, ע״כ אפשר לכנותם בשם אםא.
 וזה אמרו, ויש״ם לקח ו״ק דבינה דמ״ה.
 ותבונה לוקחת מלכות דבינה דמ״ה. שה״ם
 חוטם פה דראש הג׳ הנק׳ בינה דמ״ה, שהוטם
 ה״ם ז״א הכולל ו״ק : חג״ת נה״י, ופה ה״ם
 מלכות. והמה בחי׳ ישםו״ת השניים דגופא כנ״ל.
 שבשעת גדלות נוטל אבא היש״ם שה״ם' חוטם
 לגופו, ואמא נוטלת התבונה שח״ס פה לגופד,

 כג״ל, וזכור זה.

 ענף מ״ז
 אף״מ גדול מאו״פ לפי שאין לו שיעור
גבלת לרוב קדושתו וכר:  ומדה מו
 כי אור פנימי, ה״ס האור שהכלי יכולה לקבל
 אותו, ואין המסך שבה מעכב עליו. ודע, שכל
 מהותה של כלי חוא לפי המסך' שבה, ושורש
 המסך הוא מנקודת הצמצום ראשון. וכמו שידעת
 שנוהג בנקודה זו ה׳ מדרגות של הזדככות, וע״כ
 יש ה׳ בחי׳ כלים, שנק׳ כח״ב זו״נ. ותדע, שכת
 הצמצום שבכל בהי׳ מסך נק׳ בוציגא דקרדניתא,
 שה״ם הדין שבה המעכב על אור העליון מלהשפיע
 דרך בחינתה ולמטה, ונותן על כן מדח וקצבה
 על האור. בםו״ה עד פה תבא ולא תוסיף ופה
 ישית בגאון עוזך, שעי״כ מתעכב חאור,מלירד,
 ואינו נמשך כפי כחו למטה, כמ״ש הרב בשער

 הקדמות



 פנים מסבירות
ם יחד עם זח, כיון שנתחברו המיות צטו בלי א' נ מ  א
 שיצא משום זה אור העליון לזווג על בחיי
 טלבות רפניטי שנתלבש בפיח, נטשכח כעת ההיא נם
 ה״ת זחטלבות דחיצוני העוטר בנוק׳ עינים דידה, וירדה
 לםקוס פה דידה, ששם נתלבש עתו? טלכות דפניםי
 ואז ב׳ הםלביות נתחברו יחד, וזווג דאור העליון געשה
 טבין שניהם, ולפיכך נבחן שגם אח״פ שלה חזרו
 לבחי$ ראש וגולגלתא. ונטצא, אשר כטו שיוצאים ע״ס
 בקוטת נרנח״י לפרצוף חפניטי, כםו בן יוצאים עםהם עים
 בקוטת נרנח״י לפרצוף החיצוני, והםח שםבונים בשם
 מין, אטנס יוצאים יחד, םשום שהכלים משותפים
 לשניהם כאחד, והוא טבח התחברות הפיות כנ״ל׳
 וע״כ טכונה זווג דנשיקין. אטנס יש חמרש כין ע״ם
 דידיה לע״ם דידה. כי ע״ס דידיה יוצאים טטדרגת עיב
 כי דק אח״ם דעיב של המניםי התלבשו בפיה, םשא״כ
 ע*ם דידה יוצאים טטדרגת גלגלתא, כי ח״ת דנוקכי
 עיניס דגלגלתא שלח יורדה לפח שלח, וע״כ יוצאים
 מהמסך הזח ע׳יס דמדרגת גלגלתא, ועוד יה׳ במקומו

 כע״ה.

 וכזה תבין למח מכונה זווג הזח בכימ כדברי הרב
 בשם זווג רוחני, וכן בזוחר כשם אתרבקוחא
 דרוחא כרוחא, כי הנך רואה כענין ביאת אח״מ
 החיצונים דובר לפה דראש הנקבה הנ״ל, שלא עלי
 ובאו גופי הכלים האלו, דהיינו הגרון וריאה אל פיה,
 אלא רק האור שבהם לבד בנ״ל, והאור הזח מכונה
 בשם רוח, היות שרק חשליםים בג״ר מכונים חנרנח״י
 שלהם ה׳ אורות, משא״כ בתיקון הם״ן, שעלה הנקודה
 שה״ם י מפה לנוק׳ עיניס. ששם היה מקורם בסוד
 אור דג״ר, ועתה מחמת עליית הם״ן דהנקודה הנר
 נסתלקו הג״ר ולא נשאר שם אלא קומת ריח לבר
 שהים אשר הנקודה שהוא סור יוד נתחבר כאור ונעשה
 אויר, כלומר קומת רוח לכד, כנ״ל באות ח״י ע״ש,
 וע״כ מכונים האורות דדכר ונוק׳ בטרם שנזדווגו בשם
 רוח, ומאחר שלא נכנס מחוכר שום כחיי כלים לפיה,
 אלא רוח לבד כנ״ל, עיכ מכונה חזווג כשם זווג רוחני,
 כלוםר זווג דרוח בלי כלים דהיינו אתדבקותא דרוחא
 דידיח ברוחא דידה, םשא״כ בזווג היסודות נכנסו גם

 הכלים כבחי׳ מזווג, כמ״ש בסמוך.
S ג״כ, שאין כאן שום נתינה וחידוש פעולה \ ^ m 
 מצד הזכר, אלא מה שמוריד המסך םנוקבי
 עינימ דגוק׳, אל כחי׳ פה למקומו המתוקן. בי אז
 יורד אור העליון על המסך ומוציא קומת נרנח״י
 שלימים, והנך מוצא שאור העליון הוא םא״ס כ״ה•
 והמסך המודוזג עמו הוא מםך דידה עצמה שירד
 ממק׳ עיניה לפיה, וכל טיבו ויםוי כוחו של הדבר, היא
 רק להוריד המסך למקום המתוקן להמשיך נרנודי
 השלימיס. ובזה תבין. אשר מטרם תיקון ם״ן לא חיה
 צורך שיכנסו בסוד הזווג, דאור העליון על המסך,
 שני הפרצופין זכר ונקבה, והוא משוס דהססכים שכאיק
 אעיפ שהית בהם שינוי מעשה, שח״ס ה׳ בחי׳ שינויים
 שבהזדככות. אמנם עכ״ז, היח כל דרגא שבמסך
 כמקומו, כי מסך דבחי״ד הי׳ במלכות. ומסך דבחי״ג
 היה כמקים ז״א, ומסך דבחי״ב חיה כמקום כינה, ומתוך
 שאור העליון םא״סכ״ה אינו מוסק מן חתחתינים אמי׳
 רגע. נמצא ע״כ שחזווג נעשה מאליו מיניה וכיה על
 המסך בכל המדרגות שבזיכובו, םשאיב בתיקון מ״ן
 ועליית המסך דבחי״ד לנוק׳ עיניס, שנתחדש בו עני!
 שינוי מקום בנוסף על שינוי מעשה דהזדככות, אשר
 ענין שינוי מקום זה אינו םתתקן, זולת ע״י חסיוע
 דחיבור ב׳ המרצופין זה כזה כנ״ל. ולמיכך אין עוד
 שו8 חידוש של טהות יכול להתגלות טתיקון מ״ן ואילך

 באולמות

 עץדוחיים «mp״w ענף מדו
 והנה נודע כי או״א הם מלבישים
 לחניית דא׳יא. והג״ת דא״א הם מלובשים
 תוך או״א, וא״כ או״פ של גייר שבו, אשר
 נעשו בחיי או״מ אל ז׳׳ת שבו, הוא מוכרח
 שיקיף ארת או׳יא אשר הם לבוש לחני ת
 דא״א, ואמנם הושם עליהם בחיי שערות
 שבדיהנא דא׳יא החופפים עליהם ומכסים
 אותם מצד פנים• ובחי׳ שערות הראש דא״א
 אשר הם רתרויין מאחוריו, מכסים אותם
 מצד האחוריים׳ -ועי״כ נמצא שיש הפסק
 בינם לבין או״מ, ועי״כ יכולין לקבל הארתו,
 ואו״פ של או״א, אשר הם חנ״ת עצמם
 דא״א, הוא עושה מקיח אל דת של ארא•
א ד א  ואמנם סוד או״פ הזה של דת ד
 נחלה לב׳ חצאין, 'כי הציין שהם נ׳ ספירות
 וחצי, הם בחי׳ או׳׳מ לו״א עד חציו בטבורא
 דלבא, והנ׳ ספי׳ וחצי אחרות׳ הם מקיפים
 נם את הנוקבא תעיר אנפין י העומדת

 מטבורא דדא ולמטה, כנודע.
 והנה גם הנ״ה דאריך אנפין׳ אשר הוא
: חציו לז׳׳א  או״פ תעיר אנפין, נחלק לבי
 וחציו הב׳ לנוקבא דז״א, אשר היא עומדת

 מחציו דז״א ולמטה.
ך כל הבחי׳ שבו  והנה נתבאר אי
 הולכים מג׳ שבו לז׳ שבו בכל בחי׳ אציי.
 אבל דע, כי הג״ר שבכל בחי׳ ובחי׳, האור
 שלהן הוא שוד, בהשואה א׳׳ וכן אור הדת
 שבכל בחי׳ ובחיי, אור שליהן שוה, ואין
 חילוק אחר רק שהאור הוא יותר בהרחהה
 אל הבחינה הב׳. יותר מן הא׳, ואל הגי יותר
 מן הבי, וכן על דרך וה בכל הבחי׳׳ אמנם
 האור בכחי׳ עצמו הוא שוד, בהשוואה אחת•

 ענין

 ועם זת תבין, אשר חמשה טקיפים הנ׳׳ל
 שבה״פ געםמ״ב רא״ק, כולם המה בתי׳ או״ם
 ריושר, ואין בהם םקיפי חוזר כלל, שהרי מעודם
 לא התלבשו בכלים : כי או״מ דגלגלתא, שהוא
 אור א״מ ב״ה, וראי לא התלבש מעולם בהבלים
 דגלגלגלתא כנ״ל׳ גם או״מ דע״ב, שהוא בחי׳
 אור הכתר דגלגלתא, גבחן גיכ אצל הע״ב
 שםעודו לא התלבש בכלים דע״ב, ואע״פ שהתלבש
 בראש דגלגלתא אין זה חשוב כלל לפרצוף ע״ב
 שיש לו כלים משונים םהגלגלתא כנ״ל.־ ועוד
 שגם עתה נשאר משמש שם בהעליון בבתינת
 או״פ דראש, ואינו יוצא מהכלים ההם, ולפיכך
 נבחן אור הכתר דגלגלחא׳ שח״ם או״מ דיושר
 ויחידה לפרצוף עיב. זעד״ז כתר דע״ב, נבחן
 מטעם הניל שהוא או״ם דיושר לפרצוף ם״ג.
 ועד״ז כתר דמ״ג׳ נבחן לאו״מ דיושר לפרצופי
 ם״ה וכץ. דהיינו. משום שםעודם לא התלבשו
 באותם הכלים שהמה לתם לאורות מקיפים׳ והבן

 היטב.
 והנה נתבאר לך ל1כון׳ םור ח׳ אורות
 םקיפין דיושר דא׳־ק: אשר אימ ביה הוא
 חםקיף הגדול הא/ וג׳ הכתרים דגלגלתא ע״ב
 ם״ג, כל אחד מהם מקיף להתחתון ממנו, אלא
 שבמ״ג נמצא ב׳ מקיפים: למ״ה, ולב״ן׳ משום
 שמ״ה וב״ן יוצאים ביחד מחזרככות דבחי״א,
 כנ״ל כענף ט׳. וכנגדם יש ח׳ אורות פנימיים,
 דהיינו אותם האורות שהתלבשו בח״פ בגעםמ״ב

 חנ״ל

 רלד פנים מאירות
 ועם זה תבין, שבחי׳ או׳ימ הנבחן מא׳׳ם
 ביה מקורו םבחי׳ צמצום ראשון וקו א׳, שהים
 ע״ס הראשונות שנמשך מאים ב״ח המכונים ה׳
 פרצופי א״ק : גלגלתא,. ועםמיב, כנודע. ושם
 יצאו בסבת הנקודה ההיא׳ ה׳ אורות פנימיים
 והי אורות מקיפים, כםדר הזה : שמתחילה ביציאת
 פרצוף גלגלתא דאיק, שהוא בדוגמת פרצוף עתיק,
 הנה •מראשו אין מדובר כי שם יש רק בחי׳
 שורש למםך בלבד, ותתילת הםםך יצא בדת
 שלו דהייגו בגופא• דפרצוף גלגלתא, והנה משום
 זה תדע, שבגופא דגלגלתא הזה, נתגלה בחינת
 קצבה ראשונה על אור א״ם ביה, כי לא הופיע
 אורו יהי בהבלים הללו זולת עיפ הקצבה של
 המסך שלהם. . וממילא נבחן בסיבתו של המסך
 ב׳ בחי׳ באור א״ם ביה : שבחי׳ אור א״ם ביה
 שהיה׳ ראוי להתפשט לאותם הכלים לולי כח
 המסך המעכב אותו, ה״ם אור מקיף דא״ס ביה..
 ואותו בחי׳ האור.מא״ם ב״ה שנתלבש בהבלים׳
 כי •המסך• אינו מעכב אותו, הוא שנק׳ אור פנימי

 מא״ס •ביה.
 גם ידעת, שבכל גוף נוהג ב׳ בחינות
 התפשטות כדברי הרב לעיל בענף ר ובפםים
 בענף •ט׳, חיות שהתפשטות אור אים שנתפשט
 בהגוף חזר ונתעלם לטלכות של ראש, ובמקוטו
 חזר־ ונתפשט התפשטות שני שמילא מקומו של
 התפ״א הנעלם.• ונודע שהתפשטות השני הזח
 חםר בו הכתר דהתפיא, גם נבחן לפרצוף שני
 הנמשך ממלכות,של ראש דפרצוף הראשון, משום
 שהמסך- דהתפ״ב נמצא תמיד שמזוכך בו הםםך

 בבחי׳ אחת •כלפי התפשטות א/ כמבואר בפמ״ם •
 בענף ט׳-עש״ה, דעי׳כ חםר בו הכתר כלפי
 הת»יא> כי המסך דהתפיא היה טבתייד וםםך
 דהתפ״ב כבר הוא םבתייג, שעים שלו רק בקומת
 חכמה, וע״כ יש לו כלים מחודשים, •וע״כ גבחן
 לתולךה ופרצוף שני שנק׳ ע״ב. ועד״ז התפשטות
 דנופא ,. דע״ב נסתלק גיכ למלכות של ראשו,
 ואתיכ תזר. ונתפשט התפשטות תדש על מסך

 דבחי״ב שגקרא -פרצוף סיג, וכו׳ עש״ה.
 ... 1הנך רזאה איך כל פרצוף תחתון חםר
 כתרי שהים ג״ר׳ כלפי פרצוף העליון: שהע״ב
 חםר.כתר, טפרצון: גלגלתא. והם״ג, חסר כתר
 םפךצוף ע״ב. וטיח . ובין הםח חסרי כתר
 מפרצוף ם״ג, ולפיכך. נבחן בכלל הפרצוף דא״ק.
 שיש ^בו ה׳ פנימיים וה׳ מקיפים׳ כי כל ראש
 דפרצוף העליון, נבחן לאור מקיף לפרצוף התחתון

 הימנו.
 באופן, שהא״ס ב״ח הוא מקיף הראשון׳
 מםבת הםםך דהתפשטוח א׳ דפרצוף גלגלתא
 דא״ק שעכב אותו מלחתלבש בתוכו כנ״ל. וראש
 דגלגלתא הוא אוי מ ב׳, דהיינו לפרצוף עיב.
 וראש• דעיב, הוא אוימ ג׳ המקיף לפרצוף םיג.
 וראש דם׳׳ג, הים מקיף ד׳ וחי לפרצופי מיה

 וב״ן דא״ק.
 ונתבאר לקמן בדברי הרב. שיש ב׳ מיני
 מקיפין: הא׳ ארמ דיושר או מקיף דיחידה.
 וחב׳ אוימ חוזר או מקיף חיה. וההבחן ביניהם
 אשר או״מ הא׳ שנק׳ מקיף דיושר הוא אותו
 האור שמעולם לא נכנס לכלי, אמנם מקיף הב׳
 שנק׳ מקיף חוזר היינו ץשכבר התלבש בכלים,
 אלא שחזר ויצא מהם ונשאר מבחוץ ונעשה

 לאוימ, במיש לקמן.
 ועם



 פנים מסבירות דלה עץ החיים www ענף מט
 נעולכ1ות דאבי״ע, זולת ע״י זו<ג שני ג1דצופין• דכר

 ונוי{׳, והבן היטב.
 אמנם זווג הרוחני הזה דדו״נ שבראש הנקי ע״ב ם״ג!
 כנ״ל, אינו מספיק להאציל להחחתון מהם, להיותו
 בסוד־ הסתכלות א׳ שאין בו זווג דבלים אלא וווג
 דאורות לבד, שה״ס אתדבקותא דרוהא ברוחא כג״/.
 ולפיכך עדיין לזווג דיםודות הס צריכים, שה״ם הסתיב
 כנ״ל, והמזדווגימ האלו המה ג״ב בחיי פנימי וחיצוני

 אלא פו״ח דגוסא, אשר הפנימי הים הזבד ומכונה כאן
 מיה, והחיצוני דגופא, ה״ם הנקבה ומכונה ב״ן. אמנם
 אין חמ״ה וב״ן מתעוררים להזדווג זולת בהקדם זווג
 פו״ח של ראש, שנקי ע״ב ם״ג, או זווג רוחני או זווג
 ן־גשיקין, כי אחר שנזדווגו הע׳׳ב עם הס״ג, כנ״ל בסוד
 אחדבקותא דדוחא ברוחא, אז יש בהם סוד ד׳ רוחין
 ״דאהבה״, כמיש בע׳יח ש׳ מין ומ״ד דרוש די, אשר
 הרוחין נכפלו זה מזה : ויש ב׳ רוחין דדו״ג בפה
, רוחין דו״נ בפה של  דזכד, בסוד א״ה דאהבה, ויש ב

 הנקבה, וה״ס ביה דאהבה, עש״ה,
 וביאור הדבר הוא כניל, אשר רוחא דאח׳פ דע״ב דזכר,
 שעלה מגרון וריאה שלו לפיה וחזרו שסה לכחי׳
 ראש : מפאת הגלגלתא ועינים שלו, שנתחברו עי״ב
 כולהו ע״ס דע״ב במקום אחד. שנמשכו לו משום זה
 ה' אורות נרנח׳׳י שלימים בנ״ל, ויחד עם השלמה דע״ס

 דע״ב דזכר ע״י הסיוע דפה שלה, נמצא שמוריד המסך..
 גם םנוק׳ עיניס שלה לחפה, ושבים אח״פ דגלגלתא
 שלה ג״כ למדרגת גלגלתא. וביון שנתחברו ב׳ החצאים

 שלה, נמשכה לה ג״כ ה׳ אורות נרנח״י דגלגלתא כג״ל. •
 וחנה אלו ב׳ כחי׳ נרנחיי דידיה ודידה, יש ביניהם י •
 הפרש גדול, כי נרנחיי דידיה. הוא בחיי נרנחיי דע״ב,׳
 ונרנחיי דידה הוא בחי, נרנח״י דגלגלתא, ננ״ל. אמנם
 נודעת, שאחר שיוצאים העים ממטה למעלח •בהסת״א,
 אז םתפשטים אח־כ ממעלה למטה להגוף בסוד הסת״ב,

 עד לטבור או םיומא דגופא. והנה בהמשכה זו שמטעלה .
 למטה. הרי שמתערבים דוחא דידיה ברוחא דידה זה
 בזה, כי המסכים והמלכיות דדו״נ, כבר נתחברו

 ונתערבו זה בזה, כנ״ל, ואור העליון מא״ס יורד על׳
 שניהם יחד, אלא בסוד נרנח״י של ראש שהמסך נמצא
 למטה מהע׳׳ם, ע״כ האורות אינם מתערבים בסיבת
 המסכים, אמנם ההתפשטות הנמשך מהמסכים ההם,

 ממעלה למטה להסת״ב לסיום הגוף, נמצאים גם.
 האורזת מתערבים זה בזה, בסיכת המקור שלהם שהם
,  המסכים. וע״כ נמשך אל גופא דובר מהפח ולסטה, ב
 אודות ביחד דידיה ודירה, ונקי, איה דאחבח. נם נמשך
, אורות דידיה ודידה,  אל גופא דנוק׳ מהפח ולמטה, ב

 הנק, כ״ה דאחבה.

 וככר

 שהוא לא נכנס מעולם אפי׳ בחגדול שבחם'
 דהיינו בבחייר דחמםך שחוא פרצוף גלגלתא
 דאיק, ואציל לחמדרגות הגרועים ממנו, וע״כ אינו
 מבחין כלל בה׳ מדרגות הנמשכים מחזדככות
 חםםך, וקטן וגדול שוח לפניו, ומאיר לכולם
 בהארה שוח ממש כלי שום הפרש כלל, ,וזכור

 זה היטב.
 ותבין ג״כ אשר אלו ד׳,המקיפים שנעלמו
 מחיפ דנקודים לא נעלמו זולת מכל תחתון דהינו
 אלו. אמנם ודאי שנשארים עכ״מ בבתי׳ או״מ
 להעליון עצמו, כלומר באותו מקזס שחיו מקודם
 בבחי׳ אויפ. בי כבר ידעת, שאד׳פ דראש גלגלחא
 דא״ק, היה בחיי או״מ דיושר לע״ב דא״ק. וכן
 או״פ דראש ע״ב דא״ק, היה למקיף ריושר

 לפרצוף

 ענף מיט
 עני ן המקיפין של האצילות: דע, כי ראשונה
 יצא מן א״ם אור גדול ונחלק מבי
 חלקים, א׳ יצא וגכגס בםוד ארפ ומה שלא
 היה יכול להכגס ולהצמצם מרוב גדלו,
 גשאר בהק בסוד ארמי כמבואר בדרוש
 א׳ה. וזה האור המקיף, הוא המקיף לכל
 האצילות כולו, כי הלא גם הכתר, שהוא
 עתיק וא״א כגודע, הם מתפשטים בכל
 האצילות, כמבואר אצלנו• והנה או־מ וה

 הוא בסוד אור ישר• מלמעלה למטה•
 ואמנם אור שנכנס בסוד או״פ, גם
 הוא אין יכולת בכתר לםבול את כולו, ולכן
 הלק אחד ממנו נשאר עומד בפנים של
 הכתר. וחלה א׳ ממנו יצא ממטה למעידה,
 דאחר שנכנס ונתפשט בתוכו חוזר לעלות,
 ויוצא דרך השערות. ואלו הם סוד בחי׳
 השערות אשר בראש, שהם צינורות
 והמשכות של זה האור היוצא. ובצאתו מן
 השערות בסופי קצוותיהן, שהם סופי
 צנורותיהן, אז הוא בחיי ארמשעלה ממטה

 למעלה, ונקרא אור חוור.

 הרי נתבאר ב׳ מיני אורות מקיפין:
׳ אור ישר, וא׳ אור חוזר. אלא שהאור  א
 הישר, הוא כולל לכל אצילות כולו ומקיף
א מקיר* ו  כולו, אמנם אור המקיף החוזר ה
 אל פרטי הכתר ל־בדו, ולא אלי שאר

 האצילות,
 ואס תשאל, א״כ׳ מאחר שסוף האור
 הזה לצאת אח׳׳כ בסוד ארמ, לפי שלא היה
 יכול הכתר לסובלו בתוכו כולו, א״כ מה
 טעם נכנס כתחילה, והיה לו לישאר כסוד
 המקיף כמו הראשון שלא גכנם כלל.
 והתשובה היא, כי אחר שכווגת המאציל היה
 לישיהיה בחי׳ ב׳ מקיפין, א• בסוד מקיף
 לכל אצילות כולו אור ישר בבחי׳ יחידה,
 ומקיף א׳ לכתר בבחי׳ אוד חוזר סוד חיה
 שנכנס בפנים, ואח״כ מבחק׳ וכבר גודע
 בדרוש א״ק, כי בכל הפרצופים שמטבור
 ולמטה דא׳־ק א״א להיוה רה ב׳ מקיפים
 ליכד, לכן היה מוכרח תחילה לכנוס בבחי׳
 ארפ, לפי שאם בתחילה היה נשאר בחוק
ה היה אורו נחל מאד׳ ה נכנם, הנ  ולא הי
 והיה מתפשט נם הוא עד סוו* האצילות

 כולו

 ויצאו מהיפ בין מזמן עליית ה״ת לנזקבי עינים
 כניל, כי אור הכתר דגלגלתא המשמש לאו״מ
 בשביל ע״ב אצל א״ק, נעלם מע״ב רנקודים,
 חיות שחזר ויצא מגלגלתא דב״ן, וכל שכן הוא
 שאינו מאיר עוד כלום, לע״ב דנקודים אפי׳
 בבחי׳ אדמ. ועד״ז אחר שנעלם הג״ר מראש
 דעיב עצמו, ודאי שנעלם לגמרי ואינו מאיר
 להם״ג אפי׳ באו״מ. ועד״ז אחר שנעלמו הגיר
 מראש דם׳׳ג, נעלמו ב׳ המקיפים למיה ובין
 לגמרי. וחנך רואה שלא נשאר מכל ה׳ אורות
 מקיפים דא״ק, אצל היפ דנקודים, זולת מקיף
 הראשון דא״ס ב״ה לבד. והבן היטב אשר מקיף
 הזח דאיס ביה מאיר לכל אחד ואחד, מהיפ
 בשוח, כלומר, שאינו מבחין כלל בשינוי של
 המסכים. שבחם נבחנים ח׳ המדרגות, והוא משום

 שהוא

 פנים מאירות
 הו״ל דאיק, חמה נבחנים לפנימיים, ודע שהפרט
 שוח לחכלל, כמ״ש הרב לקמן ועיכ גם
 בכל אחד מח״פ דאיק נוהג בו ענין הזדככות
 הםםך לה׳ בחי׳ כחבזו״ן, וממילא נוהג בו ג״כ
 ה״פ וה״מ ע״ד הגיל, שהוא ממש כמו בכללים׳
 דר,״פ דאיק, והבן היטב. יחד דברי חרב בענף

 הזה, יתבאר בענף חםטוך בע״ה.
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 ב^ז* הפרצופין שמטבור ולמטה דא׳׳ק
 א״א להיות רק ב׳ מקיפים לבד: כבר
 נתבאר הימב בעגה״ק, אשר כל אלו ג׳ פרצופין
 גלגלתא עיב 0יג דא״ק, שבהם נשלמו ח״מ
 דא״ק כנ״ל בענף הקודם בפם״א. חנה חמה
 נבחנים שמסתיימים למעלה מטבור דא״ק, ורק
 ב׳ פרצופין מ״ח ובין דא״ק מצויים למטה מטבור
 עש״ה. גם נחבאר׳ אשר שם יצאו ע״מ דנקודים
 המכונים פרצוף ב״ן הכולל, שהוא נבחן לבחי׳
 מטבור ולמטה דא״ק, כמ״ש שם בפםיס בענף

 ט׳, ובהקדמת עולם התיקון ואכמיל.
 ונתבאר שם, מקור יציאת ע״ם נקודים
 חללו, שהוא םכח עליית ה״ת לנקבי עינים, שמתוך
 זח נתחלק כל םדרגה לחצאים ונסתלק ממנה
 בחי׳ ג׳ ראשונות גשמה חיה יחידה, ונשאר בד,
 בחי׳ רוח נפש לבד, עש״ה. ונמצא שאותם האורות
 שכבר נתלבשו בגעםם״ב דאדם קדמון, נסצאים
 שםםתלקים םת״פ דנקודים, כי לא נשאר בפרצוף
 גלגלתא רנקודים זולת רות נפש כניל, ונמצאים
 שג׳ חאורוח פגיםיים גשםה חיה יחידה, שחיו
 ראויים לבא בפרצוף גלגלחא הזח, אינם יכולים
 לבא ולהתלבש כאן, מכח המסך שנתחדש
 בעליית ח״ת לנוק׳ עינים, ונמצאים ע״כ בכחי׳
 אורות מקיפים מחוצה להם, לסיבת המסך דבין
 הזה הםעכבתם, כניל בפמ״א בענף תעבר עש״ה.
 ועדיז בפרצוף ע״ב מקורים נחםרו ג״כ גיר
 הפניםיים דעיב, וכן בסיג מיה וב״ן דנקודים.
 באופן, שכל בחי׳ נשמה חיה יחידה הפנימים
 שכבר נתלבשו בכלים בהיפ א״ק, חזרו ויצאו
 מה׳ פרצופין גלגלתא ע״ב םיג ם״ה ובין דנקודים,
 מטעם פיסוק הםדרגה לחצאים ויציאת את״פ
 רכל מדרגה לחק. כמ״ש שם. ולא גשאר בהם
 מה׳ אורות פנימיים נרנת״י דאיק, זולת ב׳ אורות

 הפנימיים רוח נפ# לבד עש״ה.
 ותדע, שאין אנו מחשבין מקיף דיושר
 ומקיף דחוןר בבחי׳ אחת של מדרגה אחת, והטעם
 משום דכל שכן הוא, דאם אנו מבחינים שיש
 שמח מקיף חוזר א״כ אין שום צורך להבחין בו
 עוד בחי׳ מקיף דיושר, כי בטרם שהמדרגה
 משגת את מקיף החוזר שבה לבחי׳ התלבשות
 פנימיית, אינגה ראויה כלל לקבל בתי׳ מקיף
 דיושר שלח, כמ״ש לקמן. וע״כ אין מקום שם
 לדבר מחסרון דםקיף דיושר, ואנו מבחינים רק

 מקיף דחוזר, שנק׳ מקיף דחיח, כלבד.
 ועם זה תבין שמכל ה׳ האורות המקיפים
 שנתבארו בענף הקודם שמשמשים בא״ק, עש״ח.
 לא נשאר מהם בע״ס דנקודים רק מקיף הראשון
 בלבד, שחים בחי׳ א״ם ב״ה שמקיף לפרצוף
 גלגלתא דאיק. אםנם שאר ד המקיפים : דהיינו
 מקיף דעיב מגלגלתא, ומקיף דםיג, מראש ע״ב,
 וב׳ מקיפי מיה וב״ן מראש הסיג, כולם נעלמו

 ויצאו



 פנים מאירות
 לפרצוף ם״ג דא״ק וכר, כם״ש בפמ״א בענף
 הקודם עש״ה. ונמצא, אשר כאן בהיפ דנקודים,
 נעשה אויפ דגלגלתא דנקודים, לכהי׳ אור מקיף
 לגלגלתא בעצםו, שהרי לא יכול עתה להתלבש
 בהגלגלתא דנקודיב, משום עליית ה״ת לעינים,
 וע״כ נעשת לאו״מ לגלגלתא בעצמו, באופן שאותו
 או״ם שהיה משמש בא״ק בשביל העיב, נעשה
 לאו״מ עתה בגלגלתא עצםו, ונשאר העיב של

 עתה בלי אוימ כלל טבחי׳ גלגלתא.

 ועד״ז או״פ דע״ב נתתפך לאוימ בע״ב
 עצמו, ונשאר הם״ג בלי אוימ כלל מצד העליון
 שלו שהוא ע״ב. ועד״ז או״פ דם״ג נתהפך לאו״מ
 למ״ג בעצמו. ונשארו המ״ה וב״ן בלי או״ם מצד
 העליון שלהם׳ ץהבן היטב. והנך מוצא שכל אחד
 מד׳ הפרצופין ע״ב ם״ג ם״ה ובץ, אבד כל אחד
 ואחד בחי׳ או״מ דיושר, שהיה להם מצד העליון
 דכל אחד׳ ולא נשאר.בהם אלא אוימ דיושר
 מא׳׳ם ב״ה לבד׳ משום שמאיר לכולם בשוה׳

 כנ״ל.

 אמנם נתבאר שאלו או״פ שנעלמו׳ נתהפכו
 ונעשו לאו״מ לכל עליון בעצמו׳ ותדע, שהם
 אםנם מכונים מקיף החוזר, כלומר׳ שכבר היו
 באותו פרצוף. עצמו מלובש בפנימיות הכלים׳
 אלא שחזרו ויצאו מהכלים, ונעשו לאו״מ על
 הכלים ההם׳ מסבת עליית ה״ת לנקבי עינים׳
 כאמור. ונק׳ ג״כ מקיף חיה׳ משום שםאו״ם
 הללו נמשך םוד תחיית המתים, .כמ״ש במקומו

 בע״ה.

 וזה אמרו׳ שםטבור ולמטה דא״ק אי אפשר
 להיות רק ב׳ מקיפים לבד׳ כלומר, ב׳ מקיפים
 לכל פרצוף ופרצוף. דהיינו מקיף אחד מא״ם
 כ״ח המאיר לכלהו מדרגות באופן אחד בלי
 הפרש, והוא המכונה מקיף דיחידה או מקיף
 ריושר. ומקיף שני, הוא זח האו״פ עצשו שנעלם
 ויצא מהמדרגה ונתהפך לאו״מ מחוצה לה׳
 שהוא נק׳ מקיף דחיה או מקיף החמר׳ כנ׳׳ל•
 וזהו• שמדמה אותו למקור של מעיין,
 שכפי גובי• המקום ומוצא המקור שממנו יצאו
 המים תחילה כפי ערך גובה זה יכולים לעלות׳
/ וכן היה כו  אע״פ שירדו בעומק במאד מאד ו
 הענין כאן׳ כי אחר שהאור הזה נכנם וחזר
 לעלות אין בו כה לעלות רק עד ראש הכתר
 בלבד, וכר עכ״ל. כי השאלה היתה מאחד שסוף
 או׳׳פ הזה לחז>ר זלצאת מהכלי ולהעשות. ארם
 מחוצה לה׳ א״כ מתחילה למה נכנם להיות
 בחי׳ או״פ ולהתלבש בפנימיות הכלים. כלומר׳
 למה נכנסו הג״ר בה״פ דא״ק לבחי׳ או״פ׳ וחזרו
 לצאת םה״פ ב״ן׳ וכן באצילות׳ כיון שעיקר
 הכוונה היא בהכרח׳ שלא יתלבשו בכחי׳ אר׳פ׳
 אלא כמו שהם עתה בעולם התיקון׳ א״כ למה

 י נתלבשו באו״פ בפרצופי א״ק מקורם לכן•
 וע״ז משיב ומדמה למקור של.מעיין, אשר
 ברצותינו להוריד המעיין דרך מקום עמוק בשפל
 המדרגה׳ ולהעבירו משם על מקום גבוה רצוי׳
 צריכים אז להעלות את המקור של המעיין למקום
 גבוה׳ שיהיה בהשואה לאותו הגובה של ה^קים
 הנרצה להמשיכם שמה׳ ואז אפשר להעביר את
 המים דרך מקום העמוק׳ ומשום שיש להם בתחילתם
 טקור גבוה בטוחים אנו שםאליהם יאזרו חיל
 וכת לתזור ולעלות טתוך העמק׳ כפי שיעור אותה

 הגובה

 עץ החיים שעי המקי«יז ענו* מטי
 כולו, כמו שעשה מקיר* הראשון, ועתה׳
 אשר נכנם בפנים ונתפשט ממעלה למטה׳
 ואח״כ חוור להתפשט ולעלות ממטה למעלה,
 ואחר כך חוור ומתפשט מלמעלה למטה
 מבחוץ בסוד אור מקיף׳ נמצא שעי־כ נתמעט
 אורו, ואינו מקיף רק אל הכתר ל־בדו, ודם
 המל,ור של מעין׳ כי כפי גובה המקום ומוצא
 המקור שממגו יצאו המים תחלה, כפי ערך
 גובה זה יכולין לעלות, ואע״פ שירדו בעומק
ל שיעור גבתו  במאד מאד יכולין לעלות א
 הראשון שממנו יצאו׳ כגראה בחוש הטבע׳
כן היה הענין כאן, כי אחר אשר האור הזה  י

 נכנס וחור לעלות׳ אין בו כה לעלות רק עד
 ראש הכתר בלבד, אשר הוא נעשה מקום
 המקור של האור הזה, וע״כ אין יכול לעלות
 עד א״ס. משא״כ אלו לא נכנם תחליה אור
 זה בכתר׳ שאז אור זה יכול לעלות יותר
 ולהדבל. במסרו תראשון שהוא הא״ם, והיה
 אורו רב׳ והיה יכול להתפשט עד סוף

 אצילות.
 ואח״כ מן יסוד א״א, אשר כבר ידעת
 שהוא כלול מחו״ג: םוד שם מ״ה, ושם ם״ג׳
 זה מימיגו וזה משמאלו׳ כמבואר בדרוש
 א״ק׳ ושניהן גתקבצו ביסוד הזה• וכאשר
 יוצאין ממנו לחוץ דרך פי תיסוד׳ הנה הם
 מתחלקים או: החסדים שבימין ניתנים אל
 אבא׳ אשר הוא מלביש לזרוע ימין של א״א
 כגודע׳ ותגבורות ניתנים לאמא׳ שהיא
 בשמאל של א״א׳ שהוא הכתר• ואע״פ
 שכולם נתקבצו יחד ונתחברו ביסוד׳ עב״ז
 כיון שהם באין מלמעלה נפרדין: אלו בנצח
 וחסד׳ ואלו בגבורה והוד דא״א׳ כנודע׳ וע״כ.
 כאשר חוורים לצאת דרך פי היסוד ולחוץ,

 הם חוזרים ליפרד כמו שהיו תחלה.
 ובזה תבין עכשיו עגין או״א שאמרו
 באדר״ז׳ תתייהו שלןלי כחדא ושריין כחדא
 והטעם הוא׳ כי הנה מאור א׳ שניהן מאירין
 בשיווי א׳ ממש׳ ואין חילול, ביניהם, אלא
 שאבא לקח אורות דחםדים מימין, ואמא
 האורות של הגבורה מהשמאל• וז״ש באדר״ז

 אבא טמיר יתיר•
 והנה אור הימין׳ נם הוא נחלק לב׳
 חלקים : א׳ נכנס בפנימים בסוד או״פ וא׳
 נשאר בסוד או״מ אלייו• וכן עד״ו׳ נחלק אור
 השמאל : חלק א,״ נכנס בסוד ארפ דאמא,

 וחלק א׳ נשאר בחוץ בסוד או־ מ אליה•
 אמגם לפי שאבא טמיר וגניז יתיר
 כנ״ל, לכך נם אור הימין של אבא שנכנס בו
 בסודי ארפ, יוצא אח״כ דרך היסוד של אבא
 עצמו לחוץ : וחציו נכנם בסוד או״פ לאמא,
 וחציו נשאר בסוד או״מ לאמא. והרי תבין
 עתה, איך אמא, כשם שהיא לוקחת מן הכתר
 שהוא א״א׳ כך היא לוקחת מן אבא עצמו׳

 וצריכה אליו, והבן זה•
 וא״ת א״כ גדול אור אמא מאור אבא,
 כי אמא לוקחת מן השמאל ומהימין׳ ואבא
 לוקח דרך ימין לבד• אבל הענין הוא׳ כי
 כבר ידעת׳ כי תדיר אתכלייד שמאלא
 בימינא, וכאשר אנו אומרים ימינאיכניל,
 כ״ש שהשמאל נכלל בו, אלא שאינו עולה
 בשכם, לפי שהוא טפל אליו ואינו ניכר בו,

 לב•

 רלו פנים מסבירות
 אות כ״ך־, וככר נתכאר סוד המסך דחסתיכ שח״ס
 המלכות של מסך דהסתיא עצמו, כי המסך דהםת״א
 כענםו, שח״ס המלכות של ראש מתפשט מעצמו מיניה
 וכיה עד למלכות דמלכות המכונה טכור או סיום הגוף,
 ובחכרח שחטח שניחם ממדרגת אחת : או שניחם
 םגלגלתא או שניהם מע״ב ובו׳, כי סחםתיא דגלגלתא
 נמשך גיכ חסתיכ דגלנלתא, ולא יתכן כלל שיתפשט
 ממנו בחיי חסתיב דע״ב או מדרגח אחרת כמובן, ולפי״ז
 םובן ג״ג שבחי׳ רוחא מהסתכלות כ׳ דפה הנקבה,
 חמעורכ כרוחא דהסתכלות ב׳ מפה חובר הנ״ל לא
 יתכן בלל שיזדווג על בחי׳ מסך דהסתיב דובר : שח״ס
 מסך דכחי״ג יעיב, ורוחא דנוקבא המעורב שם הוא
 רוחא לחסת״ב דגלגלתא, שלמסך דכחייד הוא צריך^
 שססך הזה נמצא בנוקבי עינים דב״ן, שה״ס פי הטבור
 דבלל הפרצוף. וכמו כן בחיי רוחא דזבר המתפשט
 להסת״ב דמסך דבחייג שה״ם ע״ב, והמעורב ברזחא
 דנוקבא המתפשט להסת״כ דידה, לא יתכן שיזדווג על
 מסך דהםת״ב דידה שה״ס בחי״ד. אלא למסך דבחי״ג
 הוא צריך, שססך הזה נמצא בסיומא דגופא דהזבר,
 שה״ס נוק' עינים דע״כ דמ״ה כנ״ל : שנוק׳ עיניס
 דגלגלתא דמ״ה הוא בטבור דבלל הפרצוף, ונוק' עיניס

 דע״ב דמ״חהוא בםיומא דגומא, עש״ה.
 ולפיכך אחר שנזדווגו דבר ונוק׳ של ראש בסוד
 הסתיא, ונשלמו ויצאו נרנחיי של ראשם
 סמטה למעלח, שמשם נמשכו להסת״ב בסוד אתדבקותא
 דרוחא דידיח ברוחא דידה, שמשום זה מוכרח הזכר
 למסך דה״ת שבנוק׳ עינים דידה, שמקורו בטבור דכלל
 הפרצוף. וגם היא מוכרחת להםסך דכחייג שה״ס ו
 שבסיומא דגופא דידיה, הנח מטעם וה נמשכים ונכנסים
 גם הכלים בהזווג דדו״נ שבגופא, כדי לגמור הםת״ב

 דרוחין הכפולים דאחב״ה.
 והנה הזווג דמ״ה וב״ן האלו, חמה דומים לגמרי כמו
 המזדווגים דדאש הפרצוף המכונים ע״ב ס״ג.
 דהיינו ג״כ שאחיפ דע״ב דמ׳יה, נכנסו באחיפ דגלגלתא,
 דב״ן, שע״י ביאת אח״פ דע״ב בהיכל הגלגלחא
 מתחברים ב׳ חצאי מדרגה דע״ב דמ״ה, למדרגה אחת
 של ראש, אלא רק בשיתוף פרצוף ב׳: שהרי בתר וחכמה
 דע״ב נמצאים באח״פ דגלגלתא דמ״ה בעצמו, ובינה
 וזו״נ דע״כ שלו נמצאים באח״פ דגלגלתא, דפרצוף
 הב״ן. אמנם מתוך שב׳ חצאי העיב דמ״ה נמצאים
 עכ״פ בדרגח אחת, דהיינו באח״ם דגלגלתא, נתחברו
 בזח כטטרס שנחלקו, ויוצאים ע״ם שלימות כנרנחיי
 בראש דמ״ה, אשר אז נמשכה ג״כ ה״ת העומדת בניקבי
 עינים דכ״ן ויורדת למקובה כפה דב״ן, שכזה מתחברים
 ב׳ חצאי המדרגח דגלגלתא דב״ן לאחת ויוצאים ע״כ
 ע״ס שלימות בקומת נרגח״י, גם בראש הב״ן, והיינו
 ממש על אותו הסדר שנתבאר בזכר ונקבה של ראש,
 ובל העודף שיש בזכר ונקבה דגופא הוא רק במה
 שגס גוף הכלים דאח״פ דע״ב דזכד נכנסו בעצמותם
 באחיפ דגלגלתא, וע״כ מכונה זווג הזה בשם זווג
 גופני, משום שגוף הכלים נכנסים בהזווג, כאמור, אשר
 ע״כ נאצל מזווג הזה חולדה גמורה באורות וכלים,
 מה שלא היה אפשר שימשוך מזווג הרוחני של ראש,
 היות שאין שם אלא זווג דרוחין בלי כלים, כי רק
 הסלכיות לבדם נתחברו זה לוה שה״ס הפיות שלחם
 כלבד, ולא כלים דאח״פ גוסייהו, כנ״ל', *'והבן היטב,
 אות ב״ו ועם המתבאר בענין ב׳ הזווגים רוחני וגופני,
 תבין היטב'דברי חרב לעיל בענףט״ו, סוד הזווג
 דע״כ ס״ג דא״ק, שה״ס זווג הרוחני, וסוד הזוונ דאוד
 חדש שהאיר דרך יסוד לאו״א דגקודיס שילדו לזית
 דנקזדים, שח״ס זווג טיח וב״ן דהיינו זווג הגופני,

 ותכין



 'פניט טאיףץת דלו
 כשלימות ע״ד שהיה בדרגתו בה״פ א״ק, אלא
 את״כ נתעורר בו הכה של שורש הב/ שהאח״פ,
 יוצאים מהמדרגה אשר אז ממתלק ממנו חג״ר
 דאו״פ ויוצא חוצה לו בםוד או״ם חוזר לבה

 כניל בענף הקודם עש״ה.
 וזה אמרו, כי תחלה נכנם בכתר שבו בחי׳
 אויפ ואו״מ, כלומר, שאו״מ דכתר נמשך מא״ם
 ביר, כנ״ל, ואו״פ שלו הוא כל אותו השיעור
 שהיה במדרגתו בשורש א׳, דהיינו בכתר דא״ק,
 שה״ם נרנחיי כשלימות. וזה אמרו, ומן או״פ
 יצא אור חוזר דרך השערות, כלומר שמכח
 התעורר בו שורש הב׳, שנבדלים האחיפ של
 המדרגה ויוצאים לחוץ׳ להםדרגה של התחתון, ע״כ
 מוכרת להסתלק חלק הג״ר של אויפ, ׳•שנכנס בו
 מתתילת, ויוצא ומאיר עליו םבתוץ כסוד <1ו״מ
 חוזה ולא נשאר באו״פ שלו דק נפש רות לבד,
 אשר כניסה ויציאה הזאת, מוציאים שערות ראש׳

 כמ״ש במקומו בעיה.
 וזה אמרו, ומחיםוד דכתר דא״א, יוצא
 או״פ לחכמה ובינה שלו, חיינו החיך שבפה
 דא״א שנק׳ יסוד וכונתו אל דבריו שבענף הקודם
 אשר מיסוד דא״א יוצאים חסדים וגבורות אל
 פרצוףארא שחחםדיםנוטל אבא, ונחלקלב׳ חלקים:
 א׳ לאו׳׳פ, וא׳ לאו״ם, והגבורות נוטלת אמא,
 ונחלק ג״כ לב׳ חלקים : א׳ לאו״פ, וא׳ לאו״מ׳
 עכ״ל. פירוש, ע״ד שנתבאר בכתר, שנוטל מאור
 העליון או״פ ואו״מ, כן הדין באו״א, שנוטל
 האורות שלו מן פח של ראש דא״א, שנק׳ כתר,
̂ז דא״א, משפיע  אשר מן האויפ הנשאר ברא
 לאו״א או״פ ואוימ, שםוד או״מ ה״מ אוימ
 דא״ם ב״ה, המכונה מקיף דיחידה, שהוא מקיף
 הכולל, הנוהג בכל פרטי הפרצופין בשוה כנ״ל.
 ואו״פ דאבא הוא נוטל טתחילח בכחי׳ שורש
 הא׳׳ דהיינו או״פ שלם של נרנה״י, כסו שהיה
 בדרגתו בה״פ דא״ק, ואחר זה םחעורר עליו
 שורש הב׳, המבדיל האח״פ דאז״א למדרגה
 תתתוגח׳ שגק׳ ישםו׳ית, ואז בהכרח שחוזרים
 וםםתלקים היםנו הג״ר דנרנת״י דאו״פ, שנכנסו
 בו בתחילה, ונהפכו להיות לאו״מ תוזר לאו״א.
 וזח אמרו שם, והנה יש לכתר מקיף אחד
 כולל, ומקיף אחד פרטי, ולאבא יש לו אותו אור
 המקיף הכולל אשר בכתר כנ״ל. ועוד מקיף אחד
 שלו בלבד כנ״ל, וכן באמא הענין כן עכ״ל.
 והיינו כדאמרן, אשר גם חאו״פ, נכנסו באבא
 מתחילת כשלימות נרנח״י. כמו בדרגתו שבהי׳פ
 א״ק, ואח״כ חוזרים הנשמה חיה יחידה
 ומםתלקים הימנו, דרך שערות ראשו, ונהפכו
 לאו״מ חוזר, ונשאר באו״פ דאבא רק נייר לבד,
 ועד״ז באםא, להיותם פרצוף אחד, כמו פרצוף
 ע״ב דא״ק, אלא שנבדלין בםוד הקוין, לימין
 ושמאל כנודע, וע״כ המח מקבלים יחד בשוח
 אח האור מפה דראש של א״א, ע״ד העיב דא״ק
 המקבל האור מפרצוף כתר ראי׳ק, ואין האחד
 מקדים לחבירו, כמ״ש בזוהר דאו״א שקילי כחדא
 כנודע׳ וז״ש שם, ואין חילוק ביניהם ובו,״ והנה
 נתבאר איך יש לכל אחד מקיף כולל, דהיינו
 או״ם דאים שנק׳ מקיף יושר הנוהג בכל המדרגות
 בשוה, ואח״כ יש מקיף פרטי דהיינו האו״פ
 שנכנס מתחילה וחזר ויצא דרך שערותיו, ומקיף
 זה מכונח מקיף חוזר או מקיף חיה, והוא אינו
 מאיר לתחתון רק לעליון לבד, כלומר לאותו

 המקום

 עץ דזחייפ שסי ענף מט נ
 לכן אינו נזכר בו רק הימין לבד. נמצא,
 כי אבא שלוקח הימין כ׳ש הוא שהשמאל
 נכלל בו, אלא שאינו ניכר שם אורו, ונמצא
 כי יש לו ימין ושמאל• אך הנוקבא, אין לה
 רק השמאל לבד, ומן האור הימין אינה
 לוקחת רק מה שנשאר בלבד מן אבא, וגם
 לפי שהיא לוקחת אוהו מעורב באור אבא,
 וכבר אינו נקרא בשם אור דא״א, אלא בשם
 אור אבא•(נמצא אור אבא נדול מאור אמא)•
 והנה «ש לכתר, מקיף א׳ כולל ומקיף
 א׳ פרטי׳ ולאבא, יש לו אוהו אור המקיף
 הכולל אשר בכתר כנ״ל, ועוד מסיף אחר

 שלו בלבד כנ״ל• וכן כאמא הענין כן•
 והנה לאמא, יש ארמ וארפ יותר מן
י שנם היא לקחה מא״א כמו  אבא, לפ
 שלהח אבא ועוד לקחה נ״כ מאבא כנ״ל.
 והגה מן או״פ של אבא, גם ממנו חוור ויוצא
 בחי׳ ארמ ממטה למעלה אור חוור בםוד
 השערות כמו בא״א׳ וכן העגין ג״כ באמא•

 וא״צ להאריך בוה.
 ואחיכ מאו״פ של אמא יצא דרך פי
 היסוד שלה אור אל כל הדת ביחד, וגחלק
 לב׳ חצאין •• חציו א׳ נכנס בסוד או״פ שלהם
 ביחד, וחציו בסוד ארמ להם• ואח״כ מבחי׳
 ארפ שלהם• חזר ויצא אור חוזר מקיף בסוד

 השערות הג״ל, עיד הנד בא״א וארא.

 ענף נ,
 הנה עד עתה דברנו בכללות עולם
 האצילות׳ ועתה נדבר בפרטיות. כי
 הגה גם בי״ס פרטיות של א״א עצמו יש
 בהן כל הדל ממש י• כי תחלה נכנס בכתר
 שבו בחי׳ ארפ ואו״מ׳ ומן או־פ יצא אור
 חוזר דרך השערות. ומהיםוד דכתר דאיא׳
פ אל חרב שבו׳ הכלי עיר הנ״ל ר  יוצא מן א
 ממש כמו בכללות ייס הכוללות כל עולם
 האצילות, וא״צ להאריך בו, כי הכל מובן

 מאליו ככל פרטי האצילות.
 ואמנם צריכים אנו להודיעך׳ כי יש
 חילוק בין ג׳ ראשונות של האצילות וכין
 דת של האצילות׳ וכעד״ז גיכ יש חילוק בין
 ג״ר של איא ובין זית שבו, וכן באבא׳
 וכן באמא, ובז״א, ובנוכבא דדא׳ כמו
 שכבר הסדמתי׳ שכל שיש בכללות יש

 בפרטות ג״כ ממש, וא״צ להאריך בוהי
 והעגין הוא, כי ג״ר א״צ זו לזו׳ כי אותו
 אור המסיף החוזר ממטה למעלה בכתר או
 בחרב, איגו מקיף אלא לכתר לבדו׳ או
 לחכמה לבדו או לביגה לבדה, אבל המקיף
 העליון של כתר דרך אור ישר מהמעלה
 למטה, הוא כולל כל האצילות שממגו
 ולמטה : כיצד, מקיף של כתר, הוא מקין*
 מן כתר עד סוו* כל האצילות. ומקיף דחכמה,
 הוא מקיף מחכמה עד סוו* אצילות• וכן
 מקיף דביגה, מקיף ממגה ולמטה עד סוף
 אצילות. וכל זה הוא מלייף של אור הישר•
 אבל מקיף של אור החוזר ממטה למעלה׳
 איגו מקיו* רק אל מי שיוצא ממנו וחוזר
 לעלות• כיצד הרי המקיף החוור של שערות
ר לבדו׳ ושל חכמה ה  הכתר מקיף אל כ

 לחכמה

 ״פנים מאירות
̂טה  הגובה שבמקורם׳ וכן הענין כאן׳ שמתוך שנע
 הכנה באלו הג״ר, שיהיו מקודם בתוך הכלי
 בבתי׳ או״פ בקומת כתר לכל פרצוף פרטי מה״פ׳
 אע״פ שחזרו ונעלמו מהם׳ ונעשו למקיפים מבחוץ,
 מ״מ כבר נשתרש להם שורש הגובה בקומת
 כתר דכל פרצוף׳ ובטוחים אנו שיחזרו הג״ר
 למקומם כמו שהיו בא״ק, ולא יפגמו כלל, במשך
 דשתא אלפי שגי, אע״פ שירדו מאד מדרגתם
 עמוק עמוק, כי מתוך שהוכן להם שורש ומקור
 בכתר הגבוה מאד נעלה, סוף םוף םוכרתים
 לחזור לשם כבתחילה׳ אמנם בינתים׳ לסבה
 שהתתתונים יוכלו לקבלו׳ היח חיוב למעט האור
 עד שפל המדרגות, באופן שהתחתונים יוכלו
 לקבלו, ולפיכך נתעלמו ד׳ המקיפין דיושר: חיה,
 נשמה, רוח, נפש, מה״פ דנקודים, ולא נשאר
 מחם רק מקיף הא״מ ב״ה, שהוא מקיף לכתר,
 שחים יחידה דיושר, כאטור, והבן היטב. יתר

 דברי הענף יה׳ בע״ח בסמוך,

 ענף נ,
 כי תחלה נכנם בכתר שבו בחי׳ או״פ
 ואו״מ, ומן או׳׳פ יצא או״ח יוכו׳ :
 וכן אומר בענף הקודם בכללות ע״ם הכוללות
 כל העולם אצילות, וז״ל ואח״כ מן יםוד דא״א
 וכו׳, החסדים שבימין ניתנים אל אבא וכו׳,
 והגבורות ניתנים אל אמא וכו׳, גם אור הימין
 של אבא, שנכנס בו בםוד אויפ, יוצא אח״ז
 דרך היסוד של אבא עצמו לחוץ, וחציו נכנם
 בםוד או״פ לאמא, וחציו נשאר בסוד ארם
 לאםא, והרי תבין עתה איך אםא, כשם שהיא
 לוקחת מן הכתר שהוא א״א׳ כך לוקחת מן אבא

 עצמו, וצריכה אליו והבן זח עכ״ל, עשיח.
 וחבין כל זה, עם המתבאר בפמ״א בענף
 הקודם, אשר משורש הקדום למ״ן, דהיינו בה״פ
 געםםיב דא״ק, חן הפרטיים, והן הכוללים, יש
 בהם: ה״פ, וה״ם׳ שאו״פ דכל ראש העליון׳
 נעשת לאו״ט לתחחון שלו, אמנם בשורש הב׳,
 שהוא בעת עליית מ״ן, לצורך ע״ם דנקודים׳
 נעלמו מקיפי היושר האלו, שהיו משמשימ או״פ
 בראש דעליון ואו״מ דיושר להחחתון, שהוא
 משום שיצאו גם מראש דעליון גופיה מפנימיותם
 לחוץ בסוד או״מ חוזר לעצמותם ולפיכך חדלו
 לגמרי מלהאיר להתחתון מהם, כי או״מ דעליון
 אינו יכול להאיר בשביל התחתון, כי רק בשורש
 הא׳ שחיו בבחי׳ או״פ, המתלבש בפנימיות
 דעליון, חיה מספיק עכיפ להאיר לתחתון מחוץ
 לכלים שלו בבחי׳ הארח חיצוניות׳ משאיכ
 בשורש הב׳, שגם לעליון אינו מאיר בתוך כליו,
 אלא מחוץ לחם, עיכ אינו מגיע ממנו להחחחון
 אפי׳ הארח חיצוניוח, וע״כ לא נשאר ממקיפי
 יושר דשורש הא׳ רק בחי׳ או״מ העליון מא״מ
 ב״ה לבד, שאינו מבחין כלל בין המדרגות

 כניל עש״ה.
 ־ וצריך שתזכור המתבאר כענה״ק, אשר
 ב׳ השורשים משמשים בכל פרצוף, כלומר
 שחתתתונים נפעלים בהכרח מכל הכותות׳ שכבר
 נתגלו בהעליונים, ולפיכך ,בעת שהגיע אור
 העליון לפרצוף הכתר שהיא איא, אע״פ שכבר
 נחלק לשנים מכה שורש חב׳, מימ מתחילה
 פועל עליו שורש הא׳ דהיינו אותו הכח שמקודם
 תיקון מ״ן, וע״כ נכנס בו מתחילה אויפ ואו״ם

 כשלימות



 פנים מאירות
 וזהו שמביא הרב םו״ח ראשית הג״ז הניתן
 לכהן. כי כ״מ שנזכר ראשית יורה על המשכה
 מםוד הכתר, וה׳י׳פ א״ק. כלומר משורש הענין׳
 וע״כ מרומז שם ענין התחלקות הגיר לבדם
 בסוד ג׳ בחי׳ נבדלות הכלולים בבינה, שהיא
 משפעת או״פואו״מ לכל הז״ת בבת אחת, ונמצא
 שאין בהם אלא אז״פ א׳ בתוכיותם, וארמ א׳
 מחוצה להם הסובב על כלי דחםד, והכהן ה״ם
 החסד וכוי, והבן. שאר דברי הענף יתבאר בענף

 הסמוך בעיה.

 ענף נ״א
ות שהם אי  בכ^ בחי׳ ובחי׳ יש ד׳ מצי
ם וכו׳ וצריך להבין מאד דבריו י  א׳ כל
 אלו שבענף שלפנינו להיותם כוללים גדולים
 יורדים ונוקבים בעמקי החכמה׳ ולכאורה תמוה
 מת דכייל כאן שאין יותר בכל פרצוף ובכל
 בחי׳ רק ג׳ אורות פנימיים נר״ן וב׳ אורות
 מקיפים׳ שחמה סותרים לכאורה לרוב המקומות׳
 שאומר להדיא שיש ה׳ אורות פגיםיים בכל
 פרצוף: נ״ר נח״י, ומלבד זה יש לו עוד ב׳
 אורות מקיפים חיה יחידה, כנודע. גם מיש לקמן
 שאבא ה״ם או״מ׳ ואמא ה״מ נר״נ פנימיים
 שבגוף׳ וזווגם זה עם זה היא בחי׳ זווג או״א
 דלא מתפרשין לעלמין׳ שזת תמוה לכאורה׳ כי
 לפי זה לא יש כלל בכל פרצוף רק ב׳ אורות
 אבא ואמא לבד׳ אשר אור אמא מבפנים ואור

 אבא מבחוץ, שהוא תמוה.
 וצריך שתזכור המתבאר בפמ״מ דף םיג
 דיה ולהבין׳ בערך ההפכי הנוהג בין כלים לאורות
 אשר ככלים העליוגים גגדלים מתחילה׳ דהיינו
 מעילא לתתא׳ שמתחילת מתגלה בפרצוף כלי
 דכתר׳ וכשנגדל יותר מתגלה בו כלי דחכמה,
 ואח״כ בגדלות נוםף מתגלת כו כלי דבינה׳ עד
 שבגמר גדלותו מתגלה בו כלי דםלכות. והיפוכו
 באורות, שבהם התחתוגים מתגלים בתחילה,
 דהיינו מתתא לעילא׳ שמתתילה מתגלה בו הנפש
 ומתלבשת בכלי דכתר׳ ואח״כ כשנגדל מתגלה
 בו אור דרוח׳ ואז יורדת הנפש לכלי דחכמה
 ואור הרות בכתר. וכשנגדל עוד מתגלה בו
 הנשמה, ואז יורדת הנפש לכלי דבינה, והרות
 לכלי דחכמה, והנשמה מתלבשת בכלי דכתר,
 כדברי הרב בע״ח שער כ״ג פ״ו עש״ה. באופן,
 שבזמן שחסר כלי המלכות בפרצוף חסר לו
 באורות בחי׳ יחידה׳ וכשחםר לו גם הכלי דז״א
 חסר לו בחי׳ חיה׳ וכשחםר לו גם הכלי דבינה
 חםר לו באורות בחי׳ הנשמח, כי אין בו אלא
 כתר וחכמה דכלים ונפש רוח דאורוח, שחרוח
 מתלבש בכלי דכתר והנפש בכלי דחכמה, כמ״ש

 כ׳יז היטב כענה״ק בטעמם ונימוקם.
 גם נתבאר היטב׳ םוד מקיף החוזר
 שנתחדש מנקודים ואילך, שהוא מםיבת עליית
 מ״ן לנקבי עיניס, שנתתלק כל מדרגת לב׳
 חצאים׳ ואח״פ דכל מדרגה יצאה וירדת למררגח
 תחתונה׳ ולא נשאר בראש רק כ׳ כלים גלגלתא
 ועינים, שה״ס כתר וחכמה, ומאתר שנתסרו
 בינח וזו״ן רכלימ נמצא בהכרח שנעלמו יחידה
 חיה נשמת באורות כנ״ל, ואותם ג׳ אורות
 שיצאו מהראש נעשו שם למקיף חוזר, כמ״ש

 היטב בענה״ק עש״ה.
 אמנם

 עץ החיים ש*י המז״יז.ענוש נ נא
 לחכמה׳ ושל בינה לבינה׳ אמנם ברת׳ לא
 יש מקיו* לכ״א לבדו׳ ר״ל, שאק אור נבנם
 בחסד וממנו נעשה מקיף ממנו ולמטה עד
ל ל אצילות׳ ומפנימיותו יוצא אור א  סוף כ
 הגבורה׳ ונחלק לב׳ לארפ ולאוימ׳ וכן
 מגבורה אל רדת׳ וכיוצא בזה׳ והנה אין הדבר
 כן׳ אמנם מהבינה יצא אור א׳ ונחלה לב׳׳
 חציו נשאר בסוד או״מ ישר לכולו׳ וחציו
 נכנם בסוד או״פ בתוך כל הרה יחד• ואח״כ
 מיסוד דרא׳ יוצא אור ונחלק׳ חציו לאו״פ
 לנוהבא׳ וחציו לאו״מ ישר שלה• וצריך לתת
 טעם׳ ובו יהבאר מצות ראשית הגו הניתן

 לכהן.
 ותחלה נבאר סוד אלפא ביתא דא״ט
 ב״ח ג״ז ריף פו׳׳ כי הלא הוא מדבר בסוד
 המקיפים הנ״ל. כי הנה א״ט הוא בכתר׳
 ורומז כי הכתר הוא אות א דא״ט׳ לרמוז
 כי לו לבדו יש לו מקיף א׳ בפני עצמו׳ והט׳
 אשר תחתיו הם נפרדין ממנו׳ ואינם בכלל
 המקיף הנ״ל אשר לו׳ וזהו ענין א׳יט : א׳
ת ב״ח הם ו י ת ו עד*ן א כ • ו ה ד ב 1 ׳ י ט ׳ ו ד ב  ל
 בחכמה׳ כי החכמה שהוא ב־׳ יש לו מקיף
 א׳ לבדו• ושאר הח׳ ספירות שתחתיו הם
 נפרדין ממנו׳ וזהי ב״ח. נ״ז הוא בבינה׳ כי
 בינה שהיא נ נפרדת מן הזי אשר המה
 תחתיה׳ וזהו נן. אמנם הדת כולם קשורים
 ביחד זו בזו׳ ואין החסד נפרד מדת במקיף
ל חסד הוא המקיף  בפ״ע׳ אמנם הראשון ש
 את הזי ביחד בלי פירוד׳ ומהשר אותם יחד•
 ונמצא׳ כי המקיף של חסד שהוא ראשון
 מדת׳ מהיף לכולם ביחד וכולם נכללים בו׳
 וזים ראשית הגיז הניתן לכהן׳ כי מן ג׳
 שהוא בינה יוצא או״מ א׳ אל כל הדת׳
 שזה אותיות ג״ו. כ״ו ניתן לכהן שהוא החםד׳
 כדי שכל המקיף של הזי׳ היוצאין מן הג׳
 אשר זהו ביאור אותיות ג״ז׳ יהיו בולן נכללין

 בחסד שהוא הכהן•

 ענו? נ״א
5 בחי׳ ובחי׳ יש ד׳ מציאות שהם : א׳ כ  ב
 כלים׳ ב׳ נר״ן פנימים׳ ג׳ חיה מקיף׳ ד׳
 יחידה מקיף אל מקיף. וב׳ בהי׳ אלו האחרונים
 הא׳ נק׳ חיה- שהוא מקיף א׳ ונקרא נשמה
 לנשמה׳ והוא מן החכמה, בסוד והחכמה תהיה
 את בעליה׳ וכן חיי״ם גימטריא חכם׳ והב׳
 שהוא מקיף הב׳ גהרא יחידה׳ והוא מן הכתר
 לפי שאין נוקבא לאריך׳ כמו שיש לז״א, לכן
 נקרא יחידה ואין שני׳ דעליה אתמר כי אחד

 הראתיו

 בענף כ״ב בפמ״א דף קנ״א ד״ה ועתה עש״ה. וא״כ
 ודאי שיש בכל אחד ואחד מזית בחי׳ או״פ
 ואו״מ, משום שאין לך אור שלא יהי׳ בו או״פ
 ואוי׳מ. גם רחוקים הרבה אחד מהבירה שאינו
 דומה גופא דע״ב לגופא דם״ג, גם אינו דומה
 הימין להשמאל או לאמצע, כמ״ש כל אלו
 במקומו. אמנם ענין ב׳ המקיפים שהרב עוסק
 מהם כאן, היינו הנמשכים מה״פ א״ק כנ״ל
 עשיה. ולפיכך • אין כלל להבחין בכל הז״ת רק
 בתי׳ אתת, שה״ם בחי׳ ז״א הכולל לכל הו״ק

 יחד, וגם המלכות כנודע בענהיק,
 וזהו

 רלח פנים מאירות
 המיקום שנכנסו בתחילה וחזרו ויצאו׳ אבל לא
 לתתחון מהם כמו שהיו מאירים בא״ק. והטעם
 כנ״ל, דאו״פ דעליון יכול להאיר גם לתחתון׳
 אבל או״מ דעליון אינו מגיע ממנו להתחתון,

 עש״ה.
 וזה אמרו שם, אמנם לפי שאבא טמיר
 וגניז יתיר׳ לכך גם אור הימין של אבא שנכנס
 בו בסוד או״פ יוצא אח״כ דרך היםוד של אבא
 עצמו לחוץ, וחציו נכנס בסוד או״פ לאםא וחציו
 נשאר בחוץ בסוד או׳׳מ ל^מא עכ״ל. וצריך
 שתזכור כאן המתבאר לעיל בפמ״א דף רל״ב
 ד״ה וצריך שתבין עש״ה, איך אח״פ דאו״א
 יוצאים למדרגת ישםז״ת, ובסוד הגדלות חוזר
 הישםו״ת חזה ועולה למקומו לאו״א עילאין
 לחיוחו בחי׳ אמא נוקכא שלו, וז״ם אבא טמיר
 וגניז יתיר מאמא, כי אמא יורדת למטה בסוד
 אודפ היוצאים לחוץ והיא מתגלית לבחי׳ ראש
 ומוחין לזו״נ, שהמה מוד עלמא דאתגליא. םשא״כ
 אבא נשאר תמיד למעלה בסוד ע״ב, ונמצא ממיר
 וגניז מהתתתונים׳ משום שאינו יורד להתגלות
 בזו״ג. והנה אז נחשבים או״א לב׳ פרצופים
 נבדלים בםוד עליון ותחתון אב ובן, כי בחי׳
 כו״ת שנשאר למעלה נק< אבא וה״ם פרצוף ע״ב,
 ואמא שירדה עם אח״פ לחוץ מאבא הוא שנק׳
 אמא והים פרצוף ם״ג, ונמצא משום זה אשר
 אבא שהוא ע״ב צריך עתה להשפיע אל אמא
 שהוא ס״ג כל האורות שלה, ע״ד עליון ותחתון.
 וזה שאומר שם׳ והרי תבין עתה איך אמא
 כשם שהיא לוקחת מן הכתר שהוא א״א, כך
 לוקתת מאבא עצמו, וצריכה אליו, והבן זה,
 דהיינו כדאמרן׳ שבטרם התתלקותם של או״א
 לב׳ מדרגות עליון ותתתון : עיב וס״ג, הרי
 תרוייהו שקילי כחדא, כי שניהם פרצוף אחד ימין
 ושמאל של הע״ב, וא׳׳כ לוקתים את אורותיהם
 מן הכתר, שהרי הכתר הוא בחי׳ העליון של
 העיב, משא״כ את״ב כשמתחלקין לב׳ פרצופין
 אשר אםא יוצאת בסוד אח״פ היוצאים מן העיב
 למדרגה התתתונד. שנק׳ סיג׳ א״כ צריך עתה
 פרצוף אםא שהוא תחתון וסיג לקבל מפרצוף
 אבא שהוא עליון ועיב, ונמצא בזה שיש לאםא
 ב׳ בחי׳ של קבלת האור: בתי׳ אתת מעת היותה
 עוד במדרגת עיב ביחד עם אבא׳ שאז מקבלת
 מהכתר, ובחי׳ חשניה אתר שיורדת לבתי׳ סיג,
 ונעשית פרצוף נבדל ותתתון של אבא, ובזה
 נמצאת שמקבלת מאבא וצריכת אליו, כי אין
 כלום להתתתון אלא מת שנותן לו העליון שלו.
 וזה אמרו שם, והנח מן או״פ של אבא
 וכו׳ וכן חענין באמא : יורנו בזה, אשר כל
 הנאמר בפרצוף א״א ובפרצוף עיב, נוהג ג״כ
 באמא שירדה לפרצוף מ״ג, כלומר, שיש לה
 מקיף כולל ומקיף פרטי, בכל הםדרים האמורים.
 M״D ראשית הגז הניחן לכהן כי מן הג׳
נת יוצא או״מ א׳ אל כל  שהיא כי
 חז״ת : וצריך לרעת אשר כל הע״ם כחיב הגיח
 נהי״מ׳ המה רק ה׳ בחי׳ לבדם משרשם כאיק,
 דהיינו כהר חכמה בינה ת״ת מלכות. •אלא
 שספירת ת״ת כולל ו״ק חג״ת נה״י, כמ״ש הרב
 לעיל רף עיא ד״ה באופן, אמנם בז״ת דנקודים
 הושרשו הזית לז׳ בחינות נבדלות, שגימ חגית
 געשו שם לג׳ קוין ימין שמאל אמצע של בחי׳
 גומא דע״ב, ונה״י לג׳ קרן דםיג. כמיש הרב

 בענף



 פנים מסבירות רלט
 ותבין עם חנ״ל כל חחסשך שם באר היטב. אםנם עריין
 היו שם חסדי תיקון, וע״ב ירד בן הנולד לבי״ע בסוד
 מיתת ז׳ מלבין דנקודיס. והיה העולם חרב ושטם עד
 שנאצל מ״ה החדש ויצא מן המצח דאיק, כמ״ש כאן
 כדברי הרב בענף ס׳ עש״ה. ותדע שגם מיה החדש
 הזה יצא ג״כ בסוד מנימי וחיצון, שה״ס זכר ונקבה,
 ע״ד שביארנו בב״ן הכולל הג״ל, והמה שנקראו בתורה
 הדר ומהיטבאל, שהדר ה״ם הזבד והפנימי שנקרא ט״ה,
 ומהיטבאל ח״ס החיצוני והנקבה שנק׳ ב״ן, ומ״ה וב׳׳ן
 הללו אינם נחשבים כלל במספר ה״פ דא׳׳ק
 שגעםמ״ב שלו בבר נגמרים בעים דנקודים כנ״ל, ומיה
 החדש שיצא מהמצח המכונה הדר ומהיטבאל, המה
 כלים מחודשים לגמרי, ומשונים הרבה מגעסמ׳׳ב דא׳יק,
 כמ׳יש לפנינו בע״ה, והמה שנק׳ ד׳ עולמות אבי״ע, אז

 עולם התיקון.

 חידושי כלים דמ״ה החדש
 אות כ״ן וכבר נתבאר סוד המ״ה החדש שיצא מהמצח,
 בפנים מאירות ענף מ״כ, שה״ס עליית המ״ן
 לבינה דבתר עש״ה. דע״כ נחלק הבתר עצמו לראש
 וגוף, משומ שהזווג דאור העליון על המ״ן נעשה בבינה
 דכתר ויצאו ע״ם של ראש מבינה ולמעלה, ונמצאים
 הזו״נ דכתר שנתחלקו ויצאו לבר מרישא, דהיינו לבהי׳
 תוך סוף שנק׳ גוף וז׳׳ת דבתר. באופן, שספירת הכתר
 עצמה נתפשטה לראש תוך סוף עד סיום האצילות וגג
 הבריאה, והוא שנק׳ פרצוף עתיק דאצילות, ועדיז יצאו

 שאר הספירות.

 וצריך להבחין כאן, שמבח זה נתחלק המדרגה לה,
 חלוקות, כלומר אותה המדרגה שנתחלקה אצל
 הב״ן הכולל בב׳ חלוקות משום עליית מ״ן לבוק׳ עיניס,
 דהיינו לבו׳׳ח בראש ואח״פ בגוף, הרי שנפלגה עתח
 לה׳ חלוקות על פי ה׳ ספירות שבח : בח׳ב זו״ן, אשר
 בכל ספירה וספירה יש בה ראש וגוף, והוא משוס
 עליית מ״ן לבינה דכתר המכונה מצח, ונמצא שהמצח
 עצמו נתפשט לראש וגוף, שכח״ב דמצח בראש, וזו״ן
 דטצח נתפשט לתוך סוף עד סיום האצילות. ועדי״ז
 ספירת החכמה המכונה עינים, נחפשטה בעצמה לפרצוף
 שלם ראש וגוף עד סיום האצילות, ועדיז ספירת הבינה
 המכונת אונים, וספירת זו״ן הסבונים חו״פ. באופן,
 שאותו הראש דב״ן, שממקודו עצמו נחלק רק לבי
 חלוקות : גלגלתא ועיגיס לראש, ואח״פ לגוף, נמצא
 עתה מצד מ״ה החדש שנחלק לה״פ שלימים, שבכל

 אחד מהם יש ב׳ חלוקות ראש וגוף, באמור.

 והטעם הוא, משום שהזו״ן דבתר עצמו יצאו לבחי׳
 גוף עד סיום אצילות, נמצא, אשר החכמה
 צריך לצאת למטה מהמלכות דכתר הזה, כי בן מקום
 החכמה תמיד למטה מספירת הבתר, כנודע, וא׳׳כ
 צריכה החכמה להמצא מתחת קרקע האצילות, כי שם
 נסתיים מלכות דבתר כנ״ל. ועד״ז הבינה צריכה
 להמצא מתחת סיום החכמה. וא׳׳כ היו מופלגים וה מזה
 מאד. וגס היו נשארים בבי״ע, אמנם מבח ה' פרצופים
 געסמ״ב דא״ק׳ שכל אחד נעשה תולדה לחבירו ויוצא
 דרך פה של ראש דעליון, כט״ש לעיל בענף ט׳ בפמ״ס
 עיש, והנה מכחס נמשך גס כאן תיקון זה, וע״כ לא
 נפלגו אותם הה׳ ספירות של ראש הנ״ל לגמרי, אלא
 כל אחת מלבשת לחברתה מפה של ראש ולמטה, כדמיון
 געםמ״ב דא״ק, אשר החכמה מלבשת לגוף דכחר
 ומסתיימת כאצילות, וכן הבינה מלבשת לגוף החכמה,
 והזו״ן מלבישים לגוף הבינה, ולפיכך מסתיימים כלהו
 בעולם האצילות, אלא שסלבישים זה לזה כעובי, שטשוס
 זה נעשו ונתקנו אותם ה׳ ספירות פראיות של ראש

 שנק׳

ז'ענף נא י פ י  עץ החיים עקי המק
 הראתיו וגו׳ ודם מיש רדל ה׳ שמות יש
 לגשמה׳ והם נגד ה׳ פרצופים- נפש מלכות׳
 רוח ת״ת׳ נשמה בינה׳ חיה חכמה׳ יחידה
 בתיי. והמלכות יש בה בל הה׳ בחי׳ אליו כי
 היא עצמה נפש׳ ומאיר בה נפש של הת״ת׳
 והוא רוח אל המלכות• ובינה נפש שלה נשמה
 למלכות• וחכמה נפש שלו נשמה לנשמה
 למלכות. ונפש כתר יחידה למלכות׳ וכן
 ברדת יש בו בחי׳ רוח של מלכות נפש אליו׳
 והוא עצמו רוח• ורוח בינה נשמה אליו׳ ורוח
 ורוח מאבא חיה אליו, ורוח מכתר והוא יחידה
 אליו• גם בבינה יש נר״ן מצד עצמה׳ ונשמה
 דאבא הוא חיה׳ וגשמה דא״א הוא יחידה אליה
 גם באבא יש בו ד׳ בחי׳ אלו חוץ מיחידה׳

 שנוטל מן חיה דא״א.
 והנך, באדם יש לו חיות פנימי שהוא נר״ן׳
לא היה מספיק זה האור להאיר  ו
 בחומר הנופני שלו׳ ולכן צריך שיהיה לו ג״ב
 נשמת לנשמה׳ מקיף מבחוץ. כי בהיות
 הנשמה שבפנים בחי אמא׳ והנשמה לנשמה
 (נ״א והמקיף עצמה)׳ מקיף* אותה מבחוץ בחי׳
 אבא׳ ששניהם הם בחי׳ ארא דלא מתפרשין
 לעלמין׳ הנה הארפ דאמא מרוב השהו
 להדבק בשל אבא׳ מכה ויוצא בחוזק ועובר
 דדך הגוף החומרי ומאיר בחוץ׳ (ג״א ומשם)
 ושם נדבק באבא• וכן להיפך אור אבא עובר

 ונוקב

 כשלימות׳ המלובשים בה׳ כלים שלהם כתיב
 זו״ן׳ כמו שהיו בת׳ פרצופי א״ק מטרם עליית

 המין והתתלקות המדרגה׳ והבן היטב.
 אמנם הזו״נ האלו שעלו, אי אפשר
 שישארו שם בקביעות׳ אלא סופם לירד למטה׳
 וע״כ אינם נחשבים לכלים ממש דראש אפי׳
 בשעת חעליה׳ אלא נבחנים בשם תוספות כלים׳
 ובשביל זה גם בחי׳ מקיף חתוזר שאמרנו שתזר
 ונכנס באויפ בכתר וחכמה׳ לא נכנם כולו אלא
 רק הארתו נכנם. באופן׳ שעצמותו דמקיף החוזר
 נשאר עוד מבחוץ׳ ורק הארתם נכנם בפנימיות
 הראש׳ ולפיכך נבחן עתה׳ שיש בראש ה׳ אורות
 נרנחיי בבחי׳ או״פ׳ ומים נשארו גם כחוץ כ׳

 האורות דמקיף החוזר גיכ׳ וזכור זה.
 מכך, ויוצא בחוזק ועובר דרך הגוף וכו׳
ים ס מבפנ כנ נ וקב ו נ  אור אבא עובר ו
 ובו׳ : וצריך שתזכור המתבאר בענה״ק׳ שכל
 ענין ההפרש שבין הכלים הוא מסיבת המסך
 שבהכלי׳ ומחוך שיש ה׳ בהי׳ בהזדככות המסך
 עיכ נתגלה מהם ה׳ הכלים כח״ב זו״נ, כמ״ש
 חרב לעיל רף נ״ב׳ וכלי רנוקבא הוא שיש לה
 המסך דבחי״ד׳ וכלי דז״א יש לו מםך דבחי״ג׳
 וכלי דבינה יש לה מסך דבחי״ב, עיש ובפם״ם.
 גם צריך שתדע מיש הרב בכ״מ׳ אשר אור אבא
 אינו מתגלת בשום פנים. זולת עם לבוש םבינה
 שמלבשתו מבחוץ. ולפיכך בעת העליה דזו״ן
 להראש כניל׳ אשר אז מקיפי יחידה היה שמבתוץ
 שנק׳ מקיף חוזר או אור אבא׳ חוזרים לפנימיית
 הראש׳ הנה מתחילה צריך המקיף הזח להזדווג
 עם הבינה שבראש שה״ם בחי״ב׳ שאז עולה או׳יח
 מהכינה׳ ומלבשת את האור דמקיף חיה שנקרא
 בחי׳ אבא׳ מבחוצה לו, ואחר זה מתפשט האור

 דחיה עד הכלי דנוקבא.
 וזה

 פנים מאירות
 אמנם בעולם התיקון׳ מכה עליית מין
 מבייע לבינה דכתר, וכן לשאר הפרצופין, נמצא
 שחזרה הבינה ונקבעה בראש, וא׳׳כ נתקן שם ג׳
 כלים בראש שהם כתר חכמה בינה, וא״כ אינו
 חסר בראש רק ב׳ הכלים דזו״ן, שכנגדם חםר
 באורות ב׳ חבחי׳ חיה יחידה. ובזה חדע, שאותם
 החיה יהירה נתקנו למקיף חוזר, ולא נשאר
 אויפ בכל ראש זולת ג׳ האורות נשמה רוח

 נפש לבד.
 ובזה תבין דברי הרב בכ״מ׳ שלחיה ויחידה
 אין כלים בהפרצוף. ותיינו כדאמרן׳ שםעולם
 התיקון ואילך לא נתקנו בראש בי אם ג׳ כלים
 כתר חכמה בינה׳ שבהם מתלבשים נר״נ: נשמה
 בכתר׳ רוח בחכמה׳ נפש בבינה, וא״כ אין כלים
 בראש בשביל יחידה חיה׳ משום שנשמה ורוח
 לקחו להם את מקומם׳ וע״כ המה מחוץ לפרצוף

 בכחי׳ מקיפי חוזר כנ״ל.
 וזח אמרו׳ בכל בחינה ובחינה יש ד׳
 מציאות שהם : א׳ כלים׳ ב׳ נר״ן פנימיים׳ ג׳
 חיה מקיף׳ ד׳ יחידה מקיף׳ עכ״ל. ובהאמור תבין
 ד׳ העקרים הללו היטב׳ אשר מציאות הכלים
 דכל פרצוף׳ הם ג׳ הכלים כח״ב שנתקנו ככל
 ראש דהיינו מעילא לתתא כנ׳׳ל. ומציאות
 האורות׳ הם נפש רוח נשמה המתלבשים באותם
 הכח״ב בקביעות. ומציאות הגי, ה״ם מקיף החוזר,
 שפירושו׳ אותם האורות שכבר היו םתלבשים
 בהבלים בבחי׳ או״פ ואח״כ חזרו ויצאו התוצה׳
 שהוא משום חסרון ב׳ הכלים התחתונים ז״א
 ונוקבא. וחמה באמת ב׳ אורות יחידה חיה׳
 אמנם נבחנים שניהם רק בבחי׳ חיה ואור
 חחכמה לבד׳ משום שיש כאן מקיף ישר שחים
 יחידה מאים ב״ה׳ שאורו גדול עד אין קץ על
 אותה כחי׳ יחידה דמקיף חוזר׳ וע״כ אין היחידה
 רחוזר עולה בשם, ואנו מבחינים שניהם על שם אור
 התכמה׳ והבן. מציאות החמישי, ה״ם םקיף הישר
 מאים ביה, שהוא נק׳ ג״כ מקיף כולל, םשום
 שמאיר לכל המדרגות בשוה, כמ״ש בענה״ק
 באר היטב עיש. ומה שחושב בכימ ה׳ אויות

 פנימיים יתבאר לפנינו בסמוך.
 וז״ס מ״ש רז״ל ה׳ שמות יש לנשמה והם
גד ה׳ פרצופים וכוי? והוא בםםכת  נ
 כרכות דף יוד ע״א ע״ש וה״ם העשר ספירות׳ שח׳
 אורות אלו הנק׳ נרנחיי מתלבשים בהם׳ גם ה״ם
 ה״פ כמ״ש בענה״ק שהע״ם וה״פ וד׳ בחי׳ דאו״י
 יש להם יתם אתד׳ כמ״ש שם מילתא בטעמיה.
 והנך מוצא כאן, אשר כל ה׳ אורות נרנח״י
 מתלבשימ בפנימית הגוף׳ במשונה מדבריו

 הקודמים׳ אשר חיה יחידה המה מחוצה לו.
 והענין׳ כי יש להבחין בבחי׳ כלים רק
 אותם הכלים שנמצאים בגוף בקביעות׳ שהמה
 רק ג׳ כלים כת״ב שםלובשים בהם ג׳ אורות
 נרין, אמנם יש ג״כ בחי׳ תוספת כלים, כלומר
 שאינם בקביעות רק בסוד העליה, והיינו בזמן
 שאותם הזו״ן שיצאו מהראש למדרגה התחתונה
 חוזרים ועולים לראש כבתחילה, שבעת התוא
 כבר נםצאים שוב ה׳ כלים בהראש כח״ב זוינ׳
 ואז יורדים ג׳ אורות נר״ן לכליהם המיוחסים
 להם, דהיינו בינה וזו״נ, והנה נפנה המקום
 בהבלים דכתר וחכמה דראש, ואז חוזרים ויורדים
 לתוכם ב׳ האורות יחידה וחיה, שהיו ער עתה
 מבחוץ׳ ונמצא עתה ה׳ אורות נרנח״י בהראש

 כשלימות



 §נים מאירות
 זזה אמרו, הנה אויפ דאםא מרוב חשקו
 להדבק בשל אבא מכה ויוצא בחוזק ועובר דרך
 הגוף החומרי ומאיר מבחוץ ושם נדבק באבא.
 פי׳ שאין המקיף חוזר יכול להכנם לגוף בלי
 לבוש חיצון מארח דאמא כניל, ולפיכך נעשה
 מתחילה הזווג דהכאת האור במסך דבהייב, ואז
 יוצא אור אמא מחוץ להכלים/ ומלבשת למקיף
 החוזר שהוא בחי׳ אבא, אשר בהתלבשות חזה

 ראוי להכנס פנימה להכלים.
 וזה אמרו/ וכן להיפך, אור אבא עובר
 ונוקב זנכנם מבפנימ זכו/ כלומר, אחר שנתלבש
 בלבוש מאםא, אז נעשה חזווג בבחי׳ הנוקבא השבח
 לפה דראש, שאז עולה חאויח עד יחידה. וזיש
 אור אבא, דהיינו מקיף החוזר יחידה חיה כניל,
 הוא עובר ונוקב, כלומר, שאורו מחפשט עד
 הנוקכא, שאז נכנמ ומתלבש בפנימ הכלים/
 כאמור. וכבר ידעת סוד התלבשות אזר בכלים׳
 שאינו אלא בםבת חאו״ח העולה מהמסך, ועיכ
 בטרמ שעובר האור עד הנוקבא שמעלית ארח׳
 אינו נחשב לכניסה וחתלבשות, ועיכ מקדים
 הרב ענין עובר ונוקב ואחיכ אומר שנכנס
 מבפנים, כלומר, שאז הריחו מתלבש באו״ח

 העולה מהנוקבא, והבן זה.
 אבל הוא מקיף ומאיר בכל חלק כפי
 מה שתוא וכד : כבר נתבאר זח היטב
 בענה״ק, שמקיף דחוזר ה״מ היחידה חיה שכבר
 היו בראשים דה׳ פרצופים, אלא שחזרו ויצאו
 מהם, ומובן מאליו אשר אינו דומה יחידה חיה
 דע׳׳ב ליחידה חיה דמ׳יג וליחידה חיה דז״א ונוק׳׳
 וע״כ פשוט הוא שבהיותם מאירים לגוף בבחי׳
 אורזת םקיפין/ שחם מאירים לכל חלק כפי מה

 שהוא/ דרך חיצוגיותם.
5 המקיף הגדול זכו׳ מקיף את הכל ב  א
 ב חש ואח א׳ וכו׳ : והיינו כנ״ל, משום
 שהוא אור א״ס ב״ה שלא נכנמ מעזלמ בכלים
 ואפילו בה״פ א״ק, שהוא משום נקודת חצםצום
 דבחי״ד דא״ק, זעיכ אינו מבחין כלל בין
 הםדרגוח, שכל ענין השתנותם זח מזה, אינם
 אלא מהבחנזת שבחמםכים הנובעות מחזדככות
 דבחי״ד׳ שחרי אפי׳ בבחייד עצמח לא חתלבש,
 מכיש בשאר חמדרגוח, אלא כמו שמאיר דרך
 בחייד רק מבחוץ, כן מאיר בהשוואה אתת לכל
 המדרגות מחוצה להם, כי אין לו משום מה

 להבחין ביגיהם, והבן.
 ודע כי גם בראש עצמו יש כל הג׳ בחי׳
: כי ה נ י ח ב  וכו׳ וכן ככל בחינה ו
 עיקר הזווג נעשה בראש המדרגה, וכשיש נרין
 בראש אז מושפעים ג״כ לתוך סוף של המדרגה׳
 כמ״ש הרב בע״ח ש״מ פיד שכפי םםפר הנכנסים
 כן מספר היוצאים וכו׳ עשיח, וע״כ נמצאים
 נר״ ן גם בבחי׳ התוך/ וכן יש נרין גם בבחי׳
 הסוף. וכ״ז אמור רק כבחי׳ הקומה, אמנם ודאי
 יש הבתנות עד אין קץ בין הראש ותוך ובין
 חוך למוף של כל מדרגה, ואצ״ל ממדרגה
 להברחה, אע״פ שיש בכל אחד נרין, כמיש

 בענהיק, וית׳ עוד בענפים הבאים בעיה.

 ענף ניב
ת בענין י״ם עצמן׳של מיה  זד, ההחחלקו
 וכו׳ : כלומר כשאנו מבחינים רק'בחע״ס
 כח״ב זו״נ ^בפרצוף, אז מתחלקים כך, משא׳יכ

 כשאנו

 עץ. החיים שעי w ענף נא נב
 ונוקב ונכנס מבפנים ושם נדבקבאמא, וע״י
 זה׳ הגוף מתהיים׳ שמאירים בו מכל צדדיו•
 והגהמהיףזה הוא גשמה לגשמה הנקרא
 חיה והגה הוא מקיף לכל הגוף בכללות׳ אבל
ק כפי מה שהוא, ל  הוא מקיף ומאיר בכל ח
 כי בחלה הגשמה מקיף לה בבחי׳ אור גשמה,
 ולרוח מקיף בבחי׳ רוח׳ ולנפש מקיףבבחי׳
 גפש• אבל המהיר* הגדול שהוא יחידה שהיא
 בבחי׳ א״א אינו מקיף בצד חלקים רק מקיף
 את הכל בהשוואה א׳, ולכולם נותן אור של
 בחי׳ נשמה. ולכן נקרא יחידה׳ מפני שאין לה
. והנה נרין  אלא בחיי א׳ לבד בהשוואה א,
 שהם פגימיות דאדם כג״ל׳ הנה הנשמה
 מאירה בראש האדם במוח׳ ורוח בלב, וגפש
 בכבד, ובבשר ודם• ודע כי גם בראש עצמו
 יש כל ג׳ בחי׳׳ רק שגובר בראש הנשמה
 ועיקרה במוח׳ ורוח בחוטם׳ ונפש בפה׳ וכן

 בכל בחי׳ ובחי׳ יש כל הנזכר.

 שער עתיק

 ענף נ״ב
 ועתה נתחיל ונבאר איך נתקן כל עולם
 האצילות הנעשה מב׳ בחי׳ הג״ל׳
 שהם מ׳־ה וביין שהם המלכים שמתו והם
 בחי׳ הנקודות דס״ג׳ ושם מ״ה החדש, וצריך
 לבאר׳ מה הוא החלק שלופה עתיק משם
 מ״ה׳ ומה שלוהח משם ב״ן׳ כי כבר נתבאר
 לעיל׳ שיש בעתיק זכר ונקבה׳ וכעד״ז בא״א
 ובאו״א ובזו״ן• וככר ידעת כי שם מיה יש
 לו בחי׳ טנה״א׳ וכעד״ז בשם ביין שהם
 הנקודות של ס״נ׳ נחלק לד׳ בחי׳ הנ״ל שהם
 טגת״א• גם דע׳ כי כמו ששם ב״ן שהוא
 הנקודות דם״ג יש בו י׳ גקודות שהם י״ם
ם מיה יש בו יי׳ס ובאשר  וכנ׳׳ל• כך ש
 מתחברים אלו ב׳ שמות מ״ה וב״ן׳ בחיבור
 וכר ונקבה כנ״ל׳ הם מתחברים י״ס בי״ס.

 וצריך לבאר תחלה ענין הטעמים (נ״א
 טנתיא) והתחלהות לי״ס. ודע, כי בזוהר
 אמרו׳ שהטעמים בכתר׳ ונהודות בחכמה׳
 והגין בבינה׳ ואותיות בז״ת דאצילות׳ שהם
 גקראו זו־ן. אבל דע׳ כי זה ההתחלקות הוא
 בעגין י׳ם עצמן של מ״ה׳ שהם מתחלקים
 בסדר הזה• אמנם כאשר בחי׳ אלו מתחלקים
ם כך׳ אלא באופן ר ד  בעתיה וא״א וכו׳ אין ס

 אחר, וזכור הקדמה זו•

 וזה פרטן הנה עתיק וא״א שניהן נכללין
 בכתר דאצילות 5מ״ש בעיה• והנה העתיה
 להח משם מ״ה בחי׳ כתר כולו׳ שהם הטעמים.
ח ה״ד של כתר שלו, שהם גס ק  ומב״ן ל
 כן בחיי הטעמים. ושד לקח ג״ר דחכמה
ה ד  דב״ן ודייר דכיגה דב״ן, וזי כתרים ד

 דב״ן׳ כג״ל.

 וא׳יא לקח משם מ״ה בחי׳ חכמה,
 שהם הנקודות. ומשם בין לקח ה׳ תחתוגוח
 דכתר של ב״ן׳ שהוא מן הת׳ית שלו ולמטה•
ם מבחי׳ האחרות- שהם חו״ב  והנה נ
ם ה  של ס״נ׳ הובררו מהם קצתם לעשות מ
 עתיק׳ כי מבחי׳ הכתר לא >דקח רק חציו

 כנ״ל

מ פנים.מסבירות ג . 
» ״ ״ ־  *<• י •

 שנק׳ גלגלתא עיניס אח״פ, להיפ געסמ״ב זהבן.
 ואלה הם דברי הרב לעיל דף ם״ו זז״ל, ונמצא שהז״ת
 דעתיק לקחו מקום של אותם הז׳ נקודות
 הראשונות, ובוה תבין בי שיעור קומת עתיק יומין הוא
 כל אצילות כולו, ואמנם כאשר היו דוחין אותם הז׳
 נקודות׳ ודאי' שלא דחו אותם למטה, שהרי ביארנו
 לעיל שאין מיתה רק בכלים שהוא סוד הירידה, איכ
 האורות שלא מתו לא ירדו, רק מה שאמרנו שדחאום
 פי׳ לצדדים, שהיה נכנס הנקודה דעתיק בתוך נקודה
 א׳ של הז׳ נקודות בתוך פנימיותם, ואז היתה נשארת
 אותה הנקודה בסוד לבוש אליה. וכן היה בכל הז׳

 נקודות וכו׳, עכ״ל עש״ה.
 והיינו כדאמרן, שבאמת כיון שספירת הכתר לכדה
 שנק׳ עתיק יומין, נמצאת שנתפשטה בעצמה
 בלכדה לרת״ס עד סיום האצילות כולו, א״כ הסברא
 נותנת אשר שאר הספירות יתחילו למטה הימנה, שהיא
 למטח מקרקע אצילות, זא״כ היו מחויבים לירד לבייע,
 שה״ס מיתה. וע״כ משמיענו שאע״פ שספירת הכתר
 נתפשטה עד סיום אצילות כולו, מ״מ לא דחאה את
 שאר הספירות לבי״ע, אלא שדחאה אותם מפנים לחוץ,
 דהיינו שהלבישו זה לזה, עיר געסמ״ב דא״ק, כנ״ל.
 ומה שהרב מכנה לה״פ בשם ז׳ נקודות, כבר נתבאר

 שס בפמיס עש״ה.
 אות כיח והנה בכד נתבאר לעיל איך האברים
 החיצונים רכל פרצוף נמשכים מה״פ דא״ק
 ע״ש. ותדע, אשר 'כ״ז הוא לבד מהאצבעות דידין
 ורגלין i כי ה׳ אצבעות מקורם ממ״ה החדש, כלומר
 שסוד פילוג מדרגה האחת לה׳ מדרגות, הרי ענין חזה
 נתחדש עתה במיה החדש מכח עליית המ״ן למצח
 כנ״ל. ומתוך שמ׳׳ה החדש יצא אחר ככלות ה׳ פרצופי
 געסמ״ב דא״ק, ע״כ, נתרשמו ה* פלוגות אלו, רק

 בסיוםס של הידים ובסיומם של הרגלים לבד,
 ותזכור אמנם, שענין האצבעות בסוד התחלקותם לד׳
 פרקים באורך שהם הכפות ורת״ם דבל אצבע,
 הנה זה הושרש עוד בב״ן דא״ק. שכל עיס דב׳ן הזה,
 מלבישים על ב״ש תתאין דנה״י דאיק הפנימי דהיינו
 על חלק הרגלין שלמטה מירבין שלו, וכיון שע״ס דכ״ן
 מחולקים על גיר וזית, ע״כ בתחלקו הרגלין האלו ג״ב
 לבי חלקים : שמירכין ולמפה עד הכפות והאצבעות
 מלובשים בג״ר דב״ן׳ והכפות והאצבעות, מלובשים
 בז׳ תחתוניות דבין שהיו מתפשטים עד לנקודה
 דעוה״ו, דהיינו בהמשך ד׳ העולמות אבי״ע, וע״ב
 נחלקו לד׳ חלקים : שחלק העליון הנק׳ כפות נתלבשו
 בעולם האצילות, וג׳ פרקים שבהאצבעות, נתלבשו בג׳
 עלמין דבי״ע עד לעוהיז, שזיס נועץ צ6רני אצבעותיו

 בקרקע, כמ״ש לעיל באות י״א, עשיה.
 אמנם שם, עדיין לא היה בהם ה׳ חלוקות שברוחב
 דהיינו ה׳ אצבעות, אלא שהיו בב׳ בחי׳ קצוות ימין
 ושמאל לבד : שכל בחי׳ היה נחלק לד׳ פרקים באורך,
 ומלובשים בד׳ עלמין אכי״ע׳ דהיינו מסיומא דגופא
 דס״ג דא״ק עד לעוה׳ז, כם״ש שם. אבל עתה ביציאת
 מ״ה החדש, שנעשה חידוש הזה דהתחלקות המדרגה
 הפרטיית בה׳ פלוגות, ואז נתחלקו חכפות והאצבעות
 לה׳ אברים מיוחדים, המכונים אצבעות, שככל אחד ד׳

 פרקים, הן בימין והן בשמאל.
 ועדיין צריך להבין, למה הכפות נראים םחוץ כמו
 אבר אחד, ולא ניכר בהם היותם ה׳ אברים
 נבדלים זה מוה, שעור אחד מכסה עליהם. ומשא״כ
 למטה מהכפות, יוצאים האצבעות בחילוק ה׳ אברים
 בגלוי״ והענין, כי כבר נתבאר, שכל אלו ה״ם דמ״ה
 החדש שיצאו כאצילות, הס בחיי ה׳ הספי׳ כחבזו״ן דראש

 אחר



 פנים מאירות רמא
 כשאנו באים להבחין בענין ח׳ פרצופין, חרי חםה
 באופן אחר, כי מצינו טעמים ונקודות יחד בא״א
 שהוא כתר, וכן נקודות ותגין ביחד באו״א שהם

 חכמה, כם״ש לפנינו.
 flM פרטן חנח עתיק וא״א שניהם נכללין
 בכתר דאצילות : כלומר בכתר דבץ.
 וצריך שתזכור שיש ג׳ הבתנות בכתר רב״ן
 הכולל דהיינו הכתר של הע׳׳ם דנקורים. שחרי
 חוא מתחיל מחזח דא״ק, והתפשט עד למקום
 חגית מקורים. כניל דף קםיג. והנח חלק הכתר
 שמחזה דא״ק עד טבורו אינו כלל בחשבון
 הפרצוף בין הזח, שהים ראש הא׳ שאין בו
 כלים. וזהו הבחן א׳. והנה ע״כ נבחן, שעיקרו מתחיל
 מטבור דאיק ולטטה, שה״ם אח״פ דראש הא׳,
 שיצאו לבר מראש םםבת עליית המ"ן לעינים
 כטיש בענהיק, וע״כ כבר יש בו טבחי׳ כלים
 דבץ, וע״כ הוא בא בחשבון הפרצוף, והוא
 שנק׳ נקודה הא׳ דג״ר מקורים, וזהו הבחן הב׳
 שבכתר רב״[, שמתתיל טטבור ומסתיים בסיום
 גופא דא׳׳ק, שהוא סיום הת״ת דא״ק, אשר שם
 בחי׳ פה של ראש הב״ן הכולל. והבחן חג׳
 שבכחר בין, הוא שגםשך בסוד התפשטות ג׳
 קוי כתיב לתג״ת שנתלבש בראש דישםו״ת,
 שחוא לגמרי לבר מגופא דא״ק ולבר מראש

 הבין, אלא ממש במקום חגית דב״ן.
 והנה מהבחן הא׳ שבכתר בץ אין שום
 דיבור, להיותו בלי כלים, ונחשב משום זה רק
 כבחי׳ אור מקיף מבחוץ לכלים דראש׳ ותתילת
 העםק הוא, רק בהבחן הב׳ ובהבחן חג׳ הגיל.
 ותשכיל אמנם שיש מרחק גדול בין ב׳ חלקי
 חכחר הללו, והוא משום דהבחן חג׳ שבכתר הנו
 כבר עומד בבחי׳ גופא דנקודימ. וכבר ידעת
 שתראש לבדו נק׳ כתר וטעםים, וע״כ גגרע
 מעלתו משום שהתפשט למקום רלאו ריליה, והבן

 היטב.
 ותרע שעיכ נתתלק כתר בץ בשני הפרצופין,
 עתיק ואיא, כי הבחן הב׳ שבכתר העוטר טטבור
 דא״ק עד םיום גופו, שהוא בחי׳ אח״פ דראש
 הב״ן, שנמצא עכיפ כמקום ראש כגיל, זהו
 שלקת עתיק. אםנם הבחן הג׳ שבכתר, שהתפשט
 למטה מפח דראש חב״ן במקום כלים דגוף,
 שנק׳ חג״ת, שהתלבש בראש דישסויח מקורים,

 זהו שלקח איא.
 וזח אמרו, הנת עתיק וא״א שניהם נכללים
 בכתר דאצילות וכו׳, ועתיק לקח מב׳׳ן ה״ר של
 כתר שלו וכו׳. כלומר, שלקח מתצית חכתר
 העומד במקום אחיפ דראש הב׳׳ן, דהיינו הבחן

 הבי כנ״ל.
 וזח אמרו, שא׳׳א לקת מכתר דבין רק ה״ת
 שבכחר שהוא מן הת״ת שלו ולמטה. והיינו
 הבחן הגי, ום״ש מת״ת ולמטה, פירושו מטבור
 ולמטה, שכתר העליון העומד בכחיב רב״ן שחים
 אח״פ דראש הא׳ דבין, שהוא עיקר הכתר
 דנקודים, נבחן שנחפשטו חנה׳׳י שלו מכח״ב
 לחג״ת ונתלבשו בראש דישםו״ת, שאין פרצוף
 העליון מתלבש בתתתון רק בתנהי״ם שלו,
 כנודע, ולפיכך אומר חרב שא״א לקח הית דכחר
 ב׳׳ן, כלוטר, זה החלק שהחפשט מכח״ב למקומ
 חגית למוחין לישםו׳׳ח, שהוא רק בחי׳ מטבור
 ולמטח, דהיינו ח״ם חנהי׳׳מ. ובערך זה אומר
 ג״כ דעתיק לקח ה״ר, דהיינו כח״ב ח״ג הנשארים

 כמקום

יק ענף נב י מת *  עץ החיים ש
 כג״ל, והנה מה שלוקח מחכמה הם נ׳׳ר,
 נמצא כי נשארו לחכמה עצמה ז״ת, ומהם
 נעשה אבא. ווה שאמר בזוהר׳ אבא אחיד
 ותליא בחסד• כי מחסד ולמטה של חכמה

 משם מתחיל אבא.
 ומבעיגלקח דיר׳ באופן״ כי אמא אין
 לה רק מגבורר.£למטה של הבינה• ווה סוד

 אמא אחיד ותליא בגבורה.
ל  הרי ביארגו בחיי עתיק שיש לו כ
 הכתר דמ״ה וממגו סוד הרכורא. וגם לקח
 ה״ד דכתר דב״ן׳ וג״ר דחכמה דם״ג. וד״ר
 דביגה דס״ג׳ ומאלו ג׳ בחי־ של ס״ג געשים
 גוקבא דעתיק• וא״א לקח חכמה ממ״ה כולו׳
 ווז״ת דכתר דב״ן, כי ה״ד דב״ן לפח עתיק•
 ואבא הוא חכמה דאצילות, ולוקח משם
 מ״ה חצי ביגה׳ שהם תגיץ, ומשם ב״ן לוקח
 דת של חכמה רבץ, כי הג״ר לקחם עתיק
 כנ״ל• ואמא היא ביגה שבאצילות, ולופחת
 משם מ״ה חצי ביגה שהם תנין, ומשם ב״ן
ת של בינה דב״ן, כי דיר לקחם  לוקחת ר
 עתיק• וזו״ן לקחו אותיות משם מיה, שהם
 הדת דמיה, ומשם בין לקחו דת שבו׳ חוץ
ם  מן הכתרים של אלו הדת דב״ן׳ שנם ה

 לופחם עתיק לעצמן•

ם בחי׳ ה  ואל תטעה בדברנו לומר ש
ם דבר אחר׳ אבל  א׳, ומה שלוקחים ה
 כוונתינו הוא כי עתיק יומין האצילות כל
 עצמותו נעשה מב׳.בחי׳ אלו, שהם מ״ה ובין:
 ובחי׳ המ״ה שבו הוא הנקרא עתיק דכורא,
 ובחי׳ הב״ן שבו הוא הנקרא נוקבא דעתיק׳

 ווכור ואל תשכח.
 כלל

 החמישי דםצח, יצאה לגילוי בראש ם״ה החדש. אטוס
 קודט יציאתו של המ״ה החדש, היה חסר כלי הזאת,
 וז״מ המקום שמוחו של תינוק רופס. מפני שהארת מ״ה
 החדש עדיין לא נשלמה בו. וע״ב אז עדיין מכונה כל
 הםקום הזה בשם ״בין עיניך״ בםו״ה והיו לטוטפות
 בין עיניך, שפירשו ז״ל במקום שמוחו שלתינוק רופס.
 כי סגולת התפילין להמשיך הארת המ״ה החרש באמצעית
 כלי שלו שנק׳ מצח, אשר בטרם זה שאין שם אלא
 מהארת הב״ן אין שם בחי׳ מצח, וע״כ מוחו רופס
 דהיינו מסבת חסרון הגלגלחא והמצח שם, ועי׳ב הוא
 בחי׳ בין העינים, כי הראש דב״ן נגמר בעינים, שאין

 עצם המצח נבחן בראש הזה, באמור, והבן זה.
 אמנם כלים דגופא שנק׳ ו' קצוות, או חג״ת נה״י,
 הנה תחילת גילויים בתכונת הכלים דגוף
 דידין ורגלין וכו׳ מתחיל סז״ח דנקודיס, דהיינו בגופא
 דב״ן דא״ק, שה״ס ד׳ הגופין שמלכו שמה כזה אחר
 זה : שמתחילח גאצלו ונתפשטו ע״ס דראש
 דאו״א, וב׳ גוםין שלהם המכונים חג״ת, כמ׳יש הרב
 כענף כ״כ ע״ש, והס שורש ב׳ הידיס דכל פרצוף עד
 החזה, ומתחילה נתפשט.גופא דאבא בכלי רחסד ברת״ס,
 ואו חושרשו ג׳ הפרקים שביד ימין : שפרק של היד
 המחובר עם הכפות והאצבעות ה״ם ראש, ופרק הזרוע חיס
 תוך, ופרק הכתפין המחובר בגוף ה״ם סוף ונח״י,
 כמ״ש הרב בשער מרשב״י בפי׳ האד״ז דף מ״ח ע״א,
 ונודע שעצמות הכתפין מסתיימים בשוה עם החזח
 בלפי אחורי הגוף. ונמצא שסוף דגופא דאבא מסתיים
 כנקודה דחזה בצד ימין, וכל אלו חג׳ פרקין, דהיינו היד,
 והזרוע, והכתף עד החזה, מכונים יחד מלך החסד או

 גופא דאבא עילאה.
 ואחר

 פנים מסבירות
 . אחד חנקי גלגלתא ועינים ואח״פ, אלא מבח עליית
 חם״ן לבינה דבתר דראש הזח יצאו זז״ן דאותו הכתר
 ונעשו לכחי׳ גוף, ועדייו בחו״ב וזו״ן כנ״ל, עש״ה. וכבר
 ידעת שבכל ראש אין בו כלים, רק בבחי׳ גוף, ולפיכך
 לא נתגלו כחי׳ ח׳ אצבעות שה״ס פילוג הכלים דם״ח
 החדש, רק מזו״ן דכתר ולמטה, שה״ס חו״פ דעתיק
 שיצא מראש וקבל לבחי׳ גון״, ומלובשבח״פ אצילות, שמקומו
 מסיום גופא דס״ג רא״ק, שהוא מקום הכפות רגלין
 דא״ק הפנימי. משא״ב למעלה מכפות עד הירבין
 המלובש בג״ר דעתיק שהים ראש ומקומו בסייג
 דא״ק מטבורו עד סיום דגופא, כנ״ל באות י׳יא ובאות
 ט׳ עשייה, וביון ששם כחי׳ ראש דמ״ח החדש ע״כ
 אין בחי׳ ה׳ אצבעות ניכר שם כלל, אלא רק הבלים
 ישינים דיםין ושמאל דב״ן כלכדם, שה״ם הרגלין
 דימין ושמאל דא״ק הפנימי מירבין ולמטה עד הכסוח.
 אכל הכפות עצממ שכבר המה מלובשים בזו״ן דעחיק,
 שחמה כבר יצאו לבר מג״ר דעתיק ונעשו לבחי׳ גופא
 דמ״ח חחדש, לכן כבר ניכרים שמה ח׳ האצבעות,
 שה״ם ה׳ פלוגות בלים דם״ה חחדש עצמו. אסנס
 עב״ז, מאחר שמצד שורשם הקודמ נמצאים כל ה׳
 פרצופי אצילות בבחי׳ ראש אחד כנ״ל, והנח מצד זה,
 אינם ראויים עוד כלים דמ״ה החדש -להתגלות כלל
 ככל עולם האצילות, ולפיכך מתכסים \ך<' האצבעות
 כעור אחד, שאין חילוק ח׳ הכלים ניכרים עכ״פ
 לעינים. משא״ב למטה מכסות שח״ס למטה מקרקע
 אצילות, שחמח גוף גמור אפי׳ מצד שורש הקדום, ע״כ
 גגלו בהם פילוג ה׳ כלים דם״ח לעמים, שז״ס ח'
 אצבעות המגולים, שבכל אחד ג׳ פרקים כנגד ג׳

 עולמות בי׳יע.
 וזה דומה לבי עצמי הקוליות ימין ושמאל, שמקורם
 םב״ן דאי׳ק, שה״ם אח״ם דראש דב״ן דא״ק.
 שמטעם יציאת אח״פ הללו לבחי' גופא ־כם״ש שם, ע״כ
 ככד ניכרים כחס, כחי׳ חידוש כלים דזוגות שנתחדשו
 בכיין, שז״ס ב׳ עצמי הקוליות האלו, אסנס מתוך
 שמצד השורש הקדום גם אח״פ חללו שייכים לבחי'
 ראש, ואינם ראויים לגילוי כלים, ע״כ חמה באים
 מכוסים כעור אחד, באופן שאין הימין ושמאל ניכרים
 לעינימ. ווה הכלל, ככל מקום שמצד שורש הקדום
 אינם עדיין כבחי׳ גוף, אלא עתה נעשה בהם בחי׳
 יציאה לגוף, הרי אז םחויכ החידוש כלים שבהם
 להתכסות כעור, שלא יחיו ניכרים לחוץ. שזהו טעם
 הכיסוי דעצמי הקוליות להיותם בחי׳ אח״פ דראש דכ״ן
 חכילל, וזהו טעם הכיסוי דח׳ אצבעות במקום הכפות
 לחיותם בחי׳ חו״פ דראש המ״ח החדש כאמור, וזהו

 טעם הכיסוי דבי הכתפין בתוך הגוף, כם״ש לקמן.
 WH כ״ט אמנם לסי זה נשאר לגו להבין, ענין ה׳
 אצבעות שנכפלו ונתרשמו גם בסופי ידים,
 ולפי האמור לעיל חיו ראוים להמצא רק בסופי רגלים
 דנל פרצוף. שחרי רק הרגלים דב׳ין הכולל יצאו
 לכי״ע כנודע, וא״כ למה נרשםו ד׳ פרקים שבאצבעות

 • גס בסופי ידים דכל פרצוף.
 ולהבין זח, צריך שתדע היטב תכונת האברים שבפרצוף,
 משורשם כה״ם א״ק. והנה ה׳ אברים שבראש
 דבל פרצוף. כבר נתבאר לעיל בפס״א דף רכ״א דיח
 וטעם השתלשלות עש״ה, שנמשכים. מה• ראשים
 דגעסם״כ דא״ק, שמכל ראש נמשך רק כלי אחת :
 כלי רפה מראש דגלגלתא, כלי דחוטס מראש דע״ב,
 כלי ראיון מראש דס״ג, ובראש דבין, גיתוסף כלי
 דעיניס, גס ענין הזוגות דב• נקבי החוטם. ובי אונים,
 ונ׳ עמים, שה״ס ימין ושמאל שהושרש שם בכל ספי׳
 מכח עליית .המלכות עד העיניס כסוד מיין, וכלי

 הח«ישי



 פנים מאירות
fcMteto במקום אחיפ דבין. אםנם בערך עצמם, יש 
 עים שלימות, משומ שתנחיימ יהמתפשטים
 מהעליון אינם מחסירים משום זה כלום בספירות
 דעליון, וכן אעיפ שאין התחתק מקבל מהעליון
 אלא תנחיימ, מ״מ המה מתפשטים בעצמם
 במקום התחתון לעים כח״ב זו״נ כשלימות׳

 כמ״ש במקומו בע״ה, וזכור זח.
כל בחי׳ הדכורים חם ׳ ו ל העולה וכו ל  כ
, : אמנם ישב ן י ן מב קבי ו הנ  ממיה. ו
. חב/ חם ,  מיני דוינ: הא׳ הם דוינ שבגוף א
 דוינ מובדלים בב׳ גופין. ותדע, דמה דכייל לן
 חרב, שכל בחי׳ הדכורין הם מסיה. והנוקבין
P מבין, נוהג רק בדוינ שבגוף אי. 0ה שאין 
 בדו״נ הנבדלים בב׳ גופין, דאז ישי מיה וב״ן

 בדכר לבדו, וכן יש מ״ח ובין בנוקבא לבדה.
 ומה שאומר, כלל העולה כי בעולם אצילות
 יש בו יים והכתר הוא עתיק ואיא וכר. והנח כיל
 זה אסור. רק בבחי' הבין דאצילות, אמנם עיס
 דמ״ה, מתחלקים כאופן אחר. במו שהאריך

 לעיל.
 והמתבאר לנו מכל רבדיו האמורים כאן׳
 אשר בכל גוף דפרצופי האצילות. חן הדכורין
 והן הנוקבין, יש בכל אחד מחם צד זכרות טבחי*
 מיה, וצד נוקכות,מבחי' בין, ומתחלקים באופן זהז
 עתיק דכורא, חימ כתר דמ״ה. עתיק נוקבא,
 נתקנה, מהנדיז דב״ן : שפירושו. ח׳ מפירות
 ראשונות מכתר בין, ג״ר מחכמה דב״ן, דיר
 מבינה דב״ן, ז׳ כתרים מדת דב״ן, ומכל אלה
 נחקנה עתיק נוקבא. אמנם שניחם, הם גוף אחי
 ופרצוף אחד, ודבוקימ זח בזח אחור באחור׳
 דהיינו אחור דמ״ח דבוק באחור רבץ, ופניהם
 דמ״ה ובין מגולים כלפי חוץ, אלא שבחי׳
 הפנים דבין נחשב גיכ לאחוריס, כלפי פנים

 דמ״ה, ועיכ נבחן שדוינ דעתיק עומדים בבחי,
 פנימ ואחור. אמנם מצב דויג בימין ושמאל. אינו
 נוהג בו, כמ״ש בזהר דלית שמאלא בחאי עתיקא,
 להיות השמאל דדכר ניכ בחי׳ מ״ה, והימין
 דנוקכא גיכ בחי׳ בין. ושניהם נק׳ פרצוף עתיק

 דאצילוח,
 אריך דכורא, הוא כחי׳ חכמה דמיה. אריך
 נוקבא, נתקנה םח״ם תחתונות דכחר בין. אמנם
 שניהם גוף אחד ופרצוף אחד, ודבוקים יחי
 במצב ימין ושמאל, המיה בימינו והבין בשמאלו.
 ושניהם נקראים פרצוף א״א דאצילוח, המלביש

 לזית דעתיק.
 אבא דכורא הוא מחצי בינה דמיה,
 כלומר. שע״ס דכינה דמיה נחלקים לאורכן, וחצי
 ימין שבהם, דהיינו כתר חכמה זיא ובינה הזי׳
 לקח לו אבא דכורא. אבא נוקבא, נתקנה מדם
 תחתוניות: חגית גהי״ם דחכםה דבין. ושניהם
 גוף אחד ופרצוף אחד, ורבוקימ ימין ושמאל •י
 מיה בימינו וב״ן בשמאלו. ושניהם נק׳ פרצוף
 אבא דאצילות, שהוא 'מלביש צד ימינו של

 פרצוף א״א.
 אמא דכורא, הוא חצי בינה דמיה השמאלי׳
 אשר צד חימין דעיס דבינח זו שהוא בו״ח
 וזיא, לקח אבא דכורא כגיל, ואםא רכורא׳
 לקחה הצד #סאל שבעים חללו, דהיינו חבינח
 והמלכות של הבינה דמיה. אםא נוקבא, נתקנח
 מן ששה מפי׳ תחתוניות: גבורה חית נהיים ובינה
 דב״ן, משום שד״ס ראשונות. כחיב וחסד רביני׳

 זו

 עץ החיים שסי עתיק״זענף נב
 כלל העולה׳ כי בעולם אצילות יש בו
 י״ס׳ והכתר הוא עתיק NW, וחכמה הוא
 אבא׳ ובינה היא אמא׳ ורה שהם חנ״ת נהיי
 הוא ז״א• ומלכות היא נוקבא דדא. וכל בחי׳
 אלו• נעשה עצמותן מב׳ בחי• מ״ה ובין. וכל
 בחיי הדבורים הם ממ״ה׳ והנוקבין מב״ן.

 מיל, עוד יתבאר כל זה לקמן בעיה.
ה דרך פרט. ונאמר ונתחיל ת ע ם ר א ב נ  ו
 לבאר ענין עתיק יומין ותחלה נבאר
 מי הוא הנהרא ע״י. הנה בתחלת אדריז
 דרפ״ח ע״א׳ ודל, האי ע״ק טמיר ובניד וכד
 נ׳ רישין אתגלפין דא לנו מן דא, ודא לעילא

 מן דא וכוי. והביאור הוא :
 דע׳ כי זה העיק הנזכר כאן אינו מדבר
 על הזכר הנעשה משם מ״ה, אלא על נוקבא
 דעתיק ודא״א׳ הנעשים מבחי׳ ספירת הכתר
ל המלכים שמתו, וזכור  דבין של נקודות ש
 הקדמה זו, כי היא צריכה לך בכל האדרא
 לכל הדרושים דעתיה ודא״א׳ כניל. והנה
 כתר הזה בכללות כולו. נקרא ע״ק, והבן

 זה מאד.
 והנה הכתר שהוא כללות ע׳ק, מתחלק
 לבי חלוקות שהם ני• פירוש, כי הנה נחלק
 לע״י ולא״א. ואח״כ נם האיא נחלק נם ד1א
 לב׳ ראשין: והם, כתר שלו של א״א עצמו,
 החכמה דא״א עצמו׳ שהוא מוחא םתימאה
 שבו ב»״אי באופן, כי ע״ה הנ״ל כאן הוא
 כולל נ׳ ר»שין: רישא א׳ הוא הנקרא ע״י,
 והוא החלק של ראש העליון אשר בע״ק.
ן אשר בע״ק• הם הנהרא  ובי רישין תתאי
 א״א׳ תנחלק : לכתר. ולחכמה שבו עצמו;
 כי ע״ק הוא שם כולל לעיי ולא״א, בבחי׳
 שם בין שבו• והבן זה מאד• ולכן נקרא ע״ק.
ר הזקן שבכל ת  כי הוא מבחי׳ נקודות כ
 י״ס׳ אשר ממנו נעשה עתיה ואיא• משא״כ
 בשם מ״ה הזכר׳ כי עתיק לבדו נעשה מן
ר דמ״ה, אבל א״א לא נעשה אלא ת כ  ה

 מחכמה דמ״ה•
ם מ״ה שנעשה ש  והנה מה שלוהח מ
 ממנו בחי, עתיק דכורא, כבר נתבאר עניינו,
 שהוא הכתר שהם הטעמים דמ״ה; אכל
 נוקבא דעיי• אשר הוא הראש העליון שבניר,
 שהם נקר» דרך כללות ע״ה כנילי הנה יש
 בה ספיקות נדולות׳ מה הם הבחי׳ שלוקח
 משם ב״ן כדי להעשות טמנו הנוהבא דעתיק•
 וז״ש באדריז נ׳ רישין מתנלפק וכוי.
 וביאר ענינם ואמר, כי ראש התחתון שבהם
 הוא מוחא סתימאה דא״א, שהוא בחינת
 החכמה שבו״ וז״ש רישא חדא חכמתא
 סתימאה׳ דאתכםיא ולא אתנליא ולא

 מתפתחא וכוי.
 ולמעלה ממנו הוא רישא עלאה ע״ק
 סתימאה דכל סתימין, והוא בחיי הכתר
 עצמו דא״א׳ אשר נם הוא נקרא ע״ק׳ להיותו

 בחי׳ כתר.
 ולמעדה ממנו הוא רישא דבל רישין.
 רישא דלאו רישא, דלא ידע ודלא אתיידע
 כלל מה דהוי בההוא רישא וכוי. והנה זה
 הראש הנ׳ ממטה למעלה שהו» עליק
 שבכולם, הוא בחיי נוקבא דעיי, ולכן אמר
א אתיידע מה דהוי בההוא רישא, לפי ל  ד

 שבעתיה

 רמב פנים מסבירות
 ואחר שניית מלך החסר, יצא פרצוף אמא עילאה,
 וגופא שלה נתפשט ננלי רגנורה ברת״ס! ואז
 הושרשו ג׳ הפרקים שביד שמאל דנל פרצוף, ע״ר הגיל
 בגופא דאבא שהוא יד ימין, שהיד ונפות גבחגיס לחלק
 העליון, והזרוע לאמצעי, והכתפין שבגוף לסוף ונה״י,
 וםםתיימים כלפי נקודת החוח מאחוריה. ובל אלו ג•
 בחיי רת״ם מכונים יחד, מלך הגבורה או גופא דאםא.
 והנך רואה, איך תבונת ב׳ היריס דבל פרצוף עד
 נקודת החזה שבשליש עליון דגופו, התחלתם
 םמלוכת ג׳ מלבי חג״ת דנקודיס. גם צריך שתשכיל
 מכאן, אשר בתחילת אצילותם דב׳ הידים הללו, היו
 זקופים כלפי מעלה, באו«ן שפרקיהס התחתונים, המה
 ב׳ הכתפין הםלנישיס ונבנים באחורים דבל גוף עד
 החזה, במ״ש הרב שם בענף כ״ב ששם מקום יסודותיהם
 דאו״א ע״ש, כי פרקים התחתונים ה״ם נה״י, ולמעלה
 מהם כ׳ הזרועות שה״ם חגית דירים, ולמעלה מהם חלק
 הידיס עם הכפות והאצבעות שה״ם חב״ד דירים. והנך
 מוצא ג״כ שהמה פרודות מלמעלה, כי ברו״ת דידיס :
 יד ימין עומד נפרד לעצמו, ויד שמאל נפרד לעצמו,
 משא״כ כחלק הסוף שלהם, הרי נתקשרו ונתחברו יחדיו
 כשליש עליון של הגוף עד החזה/במו ב׳ עצמי הקוליות

 שנתחברו מטבור ולמטה שטעם הדבר נתבאר לעיל.
 ואחר שכירת גופא דאמא עד ש״ע דמלך הת״ת,
 יצאו כ׳ פרצופי ישםוית כזה אחר זה, שראשם
 יצא במקום מלכי חג״ת הגיל, כסוד התפשטות ג׳ קוי
 כח״כ לחג״ת, כמ״ש שם הרכ ע״ש, וגופא דיש״ס ה״ם רגל
 ימין בג׳ פרקים רת״ס, דהיינו עצם הקוליות ראש,
 והירך תוך, וחלק הרגלין עם הכסות והאצבעות סוף,
 וכל אלו רתיס גק׳ יחד מלך הנצח, או גופא דישיס.
 ואחר שנירתו יצא ראש וגוף דתנונה, ראשה נת״ת,
 וגופא שלה, הים רגל שמאל בג׳ פרקים רת״ס, עיד
 חנ״ל כרגל הימין, ונקראים יחד מלך הגבורה או גופא

 דתבוגח

 ונתבאר שם בדברי הרב, אשר פרצופי ישםו״ת שמלכו
 אחר שכירת מלכי חג״ת נתלבשו אמנם
 באחורים דמלכים ההם אחר שבירתם ונפילתם לבי״ע,
 והרב קיצר שם כדרכו, אמנם הבונה שהן באורות
 וחן ככלים נתלכשו זה בזח עד לנקודה דעוה״ז כמובן
 ופשוט. ונמצא שמלכי חגית שמשו ככ׳ זמנים: כי
 מתחילה שמשו בכחי׳ ב׳ גופים לאויא עילאין כניל,
 ואחר שנתבטלו כחי׳ אויא עילאין, וכחי׳ מלוכה שלהם
 נשברה, אז חזרו ושמשו ע״י התלבשות כישםו״ת כנ״ל,
 שפרצופי ישסו״ת נתלכשו באחורים אלו דאו״א אחר
 שנתבטלו ונפלו, ע״ש כדכרי הרב בדף קנ״ב דיח
 ונחזור, אשר התלבשות הזה נשאר לתמידיות עד לעיל

 עשיה.
 אות ל׳ אמנם צריך לזכור מיש חרכ לעיל ענף כ״ד
 נאופן עסידת תכלים דחגית האלו אחר
 שכירתם, שאז נתהפכו עליונים למטה ותחתונים למעלה
 חן כחי׳ האחוייפ שנשאר כאצילות, זהן בחיי חבלים
 שגתפשטו בכייע : שכלי דת״ת שהיתח בומן או״א עי׳
 נכחי׳ גחיי וסוף כנ״ל, נתעלית עתח להיות כחי׳ עליון
 וראש, עש״ה, ונם״ש בפמ״א דף קס״כ ד״ה ואח״כ
 מלתא כטעמיה עשיח. וחנה נמצא כזה! שנשתלשלו
 חירים כלפי מטה, כאופן שני פרקי חכחפין העומדים
 גתית עד מקום החזה געשו לבתי׳ ראשדידים״וכ׳ הזרועות
 געשו לבתי׳ תיר דירים, וחלקי חיד עפ תכפות והאצבעות

 געשו לנחי׳ סוף וסיום דירים.
ה תנין הפרש הגדול שיש נכלים דחגית מזמן מ  ו
׳ אזיאעילאין, לזמן שימושם  שימושם ננחי

 עיי החלנשוחם נישסו״ת אחד ניטול או״א עילאין
 ני



 פנים מסבירות עץ החיים שסי m ענף נב ננ פנים מאירות רמג
 זו, כבר 9קחם עתיק כניל. וגם דו״נ אלו הפח
 גוף אחד ופרצוף אחה ודבוקים ימין ושםאל טיח
 בימינה ובין בשמאלה. ושתיהם נקראות פרצוף
 אמא ראצילות המלבשת לצד שמאלו של איא.
 ז״א דכורא, הוא בחיי ששה ספירות
 הגיח נה״י דמיה. ז״א גוקבא, נתקנה
 מששה ספירות חג״ת נח״י דבין. חוץ םהכתרים,
 ושניהם פרצוף אחד וגוף אחד, דבוקים יחד
 ימין ושמאל: מיה בימינו ב״ן בשמאלו, ושניהם
 נקראים פרצוף ז״א דאצילוח, המלביש לאיא

 מטבורו ולמטה.
 נוק׳ דכורא, היא בחי׳ המלכות דמיה.
 נוק' נוקבא, נתקנה ממלכות דבין. ושתיהם גוף
 אחד ופרצוף אחד/ דבוקים יחד ימין ושמאל: מיה
 ביםינה ב״ן בשמאלה. ושחיהם נק׳ נוק׳ חיא

 דאצילות, המלבשת לזיא מחזה ולמטה.
 וחנך מוצא, אשר חדכורין דכלהו פרצופין,
 דהיינו הצר ימין שבחם, המה ממיח. וחנוקכין
 שבכולם, המה מבין, דהיינו הצד שמאל שבהם.
 אמנם תרע׳ אשר דו״נ דפרצוף אבא/ שניחם
 נבחנים רק לבחי׳ דכר. וכן דז״נ דפרצוף אמא׳
 שתיחם נבחנים לבחי׳ נקבה. ועיכ דוינ דאבא,
 עומדים שניהם בימין. דאיא, דהיינו בצך ם״ה
 דא״א. ודוינ דאמא, עומדות שתיהם בשמאל דאיא׳
 דהיינו בצד בין דאיא, ועד׳׳ז דו״נ דפרצוף זיא,
 נבחנים שניחם לבחי׳ זכר. ודו״נ דפרצוף נוק׳,
 נבחנים שתיחם לכהי׳ נקבה, וטעם הסדרים

 הלל(/ יתבאר בעיה לפנינו כל אחד במקומו.
 וכיז אמור׳ רק בהבחן פרצופי אצילות
 על פי סדר העים, שחם רק חמשה כחי׳: כחיב
 תו״מ, שעפ״ז מבחינים בכל האצילות רק חיפ:
 איא, אבא, אמא, זיא, ונוק׳, ופרצוף עתיק ה״ם
 רישא דלא אתיידע, שאינו מצטרף לפרצופי
 אצילות. אמנם המח מתחלקים ג״כ, בהבחן י״ב

 פרצופין, כמ״ש במקומו בעיה.
ו דאתידע ארנ  שבעתיל! [דכורא כבר בי
 מאי דהוי ביה שהוא הכתר םשמ
: כלומר, שבחי׳ אור פנימי שבראש עתיק ה י  מ
 רכורא׳ אתידע לנו שחוא כתר ם״ה, משאיכ או״פ
 דראש עתיק נוק׳ לא אתידע. אםנם האוימ.
 לא אתידע לנו אפי׳ בעתיק דכזרא, כמ״ש לקמן
 בענף נ״ד עש״ה. וביאורם של חג׳ • רישין הללו׳

 ית׳ בעיה לקמן בשער א״א! כי שם מקומם.
ו יודעים מציאת הרישא  משמע שכבר אנ
 בעצמה וכר : כי המיה שבכל פרצוף
 נבחן לעיקר עצמותו של בנין הפרצוף, שע״כ
 נבחן לימינו של הפרצוף או לבחי׳ פנים, והבין,
 הוא בחי׳ טפלה אליו ולפיכך נבחן, שמציאות
 עצמו דרישא רעתיק, נבנה משם מיה, ובחי׳ שם
 בין שבו. נבחן רק לבחי׳ חלק ובתוכו, הנטפל

 עמו. והבן.
ר שם, ש א ן ״  וביאורו הוא על בחי׳ שם ב
׳ ומתחברים עמו כו  כי הוא מברר ו
 וכר: כלומר דכל בחי׳ בין דכל פרצוף, מהחבר
 ובא אל הפרצוף׳ על ידי שם מיה שבחפרצוף המבדח
 ומחברו אליו, וטעם הדבר כם״ש בענה״ק, שכל
 ענין עולם האצילות, ה״ס ע״ם דמ״ח החדש שיצא
 מן המצח דב״ן דא״ק, שה״ס פרצוף העים דנקודים
 הםלביש לסיג דאיק מטבורו ולמטה, שנק׳ בין
 דאיק. והוא אמנם מתחיל מחזה דא״ק, ששם פה

 דראש

 שבעתיס דכורא כבר ביארנו. דאתיידע מה
 דד1י ביה, שהוא הכתר משם מיה׳ אבל מה
 שלוקח משם בין להאי רישא תליתאה׳ יש
 בו כמה ספיקות׳ כמ״ש בע״ת׳ ורש דלא

 אתיידע מה דהוי בההוא רישא.
 ולכאורה צריך לדייס׳ למה לא אמי-
ת הר האי רישא׳ א״כ משמע  ולא אתיידע מ
 שכבר אנו יודעין מציאת הרישא בעצמה
 מה ענינה׳ שתוא הע״י כנ״ל׳ אבל מה שיש
 בתוכה הוא שאץ אנו יודעין מה הוא, וביאורו
 הוא׳ על בחי׳ שם בין אשר שם׳ כי הוא
 מברר מן הבירורין (נ״א מן הכתרים) שיש
ם ב״ן. ומתחברים עמו ונעשים נוקבא ש  ב
 אלץ, זהו שאין אנו יודעין כמה בירר ממנו

 וחיבר אליו.
 ענף ניג

 ותחלת כל צריך, שטרם שנבאר הספיס/
 האלו, נבאר תחלה עניןאלו הנקבות
 שיש בעולם האצילות׳ הן בעיי הן בא״א וכר.
 והענין הוא, כי הנה הודעתיך לעיל, שיש בחיי
 עתיק ונוקבא׳ וא״א ונוקבא, וארא, ווו •ן. אמנם
 יש חילוק בענין הנקבות הנ״ל, והוא, כי הנה
 הנקבה היא דיניץ׳ והיא מבחי׳ בירור המלכי׳
 ואיך יצדק שם נקבה בעתיק וא״א שהם
 תכלית הרחמים, כנזכר בבי האדרות• ועוד
 כי הנה היות בחיי זכר ונקבה, מורה על
 מיעוט ופירוד׳ ואץ אחדות נמוד כמו בהיות
 הוכר לבת, והנה מצינו ראינו בהרבה מהומות
 בזודזר ובאתר דקמ״א ע״ב, בהאי דיומא
 דאדם שארי ותקין כללא רבד ונוקבא• מה
 שאץ בך בעתיקא• וכן בהרבה מקומות
 מצעו, שלא התחיל בחי׳ זכר ונקבה אלא
 מארא ולמטה׳ כנזכר באדר״ו דר״ץ עיא,
 האי חכמתא אתפשט ואשתכח דו״נ, שהוא:
 חכמה אב, בינה אם׳ ובנינייהו כולא אתקיים
 בדרנוכר, איכיאיך אנו אומרים שאפי׳ בעתיק
 וא״א יש בחיי נוהבא, ותנה מצינו היפך זה,
 בהרבה מהומות׳ ובפרט בס״ה פ׳ בראשית
 דב״ך ע״ב׳ דעילת כל העילות אמר האי
א ואין אלהים  קרא׳ ראו עתה כי אני אני ת
 עמדי ונר דאית אחד בשתוף׳ בנון דרנ׳
 ואתמר בהון כי אחד קראתיו׳ אבל איהו חד•
 ולא בחושבן זליא בשיתוף*, ובנ״כ אמר ואין
 אלקים עמדי שהיא בחי׳ הנוקבא׳ הנקרא

 אלתים שהוא די(״
 והנה ליישב המאמרים אלו׳ צריך
 שתדע׳ כי בודאי שבכל הי״ם יש דבר ונוק׳׳
 אלא שיש חילוק במציאותן איך הם. וביאור
 הענץ הוא׳ כי הנה זרן אשר בהם עירך
 המיתה כי [הרי] בהם היו ענץ ד המלכים
 שמתו. ולכן יש בהם בחיי וכר ונקבה׳
 בפרצופים נפרדץ א׳ מחבת. ומה שתמצא
א בהיותן ל  לפעמים שהם מחוברץ׳ אינן א
 אב״א, כי או אחוריהם דבוהים יחד וכותל
 א׳ משמש לשניהן וצריך נםירה באחור
 להפרידם• ,
ם ביטול ה  ואמנם או״א׳ אשר היה ב
 ולא הית בהם מיתה בפועל כמו שהיה בורן
 כנ״ל, לכן היה בהם נ״כ בחי־ וכר ונסבה בל
 אי בפ״ע. פי׳ בבחי׳ ב• פרצופים כדמיון זרן׳

ל ב  א

 צי לוט! או״א חיו הידים זקופות בזיפי עילא, והיו
 חלקי היד עם הנפות והאצבעות בבחי' חביד והזרועות
׳ נהי״מ וסיום, אמנם בוםן  נבחי׳ חג״ת והנתםין ננחי
 ישםו״ת, אחר שנתרוקנו מאור דאו׳יא עי׳ נשתלשלו
 וירדו כלפי מטה : והיו הבתפין בבחי׳ חב״ד, והזרועות
 בכחי' חג״ת, וחלקי היד עם הכפות והאצבעות כבחי׳
 נחי״ם וסיום, דהיינו עליונים למטה ותחתונים למעלה,
 ובם״ש הרנ כענף כ״ד, שענין התלבשות הוה שקרה

 בישסו״ת געשה לקביעות ע״ש.
 ותדע שכ׳ המצבים האלו של חידיס נוהגים בעולם
 התיקון : שלפעמים מתגלח בחי׳ או״א עילאין
 כחפרצוף, ואו נבחנים הידים של תפרצוף שחן נשואות
 בלפי מעלה, שאז יחיו הנפות ואצבעות הידיס בבחי׳
 חכ״ד וגייר בג״ל, שוסז״ה שאו ידינם קודש ונרנו
 את ה׳, גם ז״ס נטילת ידים לנדנה, וזהו אינו בקביעות
 אלא נסור תוספות. ולפעמים נמצאים או״א עילאין
׳ הגיל. ׳ ישסו״ת, דהיינו ע״ד מצנ הנ  מתלנשיס ננחי
 ואז נבחנים הידים ירודות כלפי מטה, שהבתפין נעשו
 לחנ״ד, והנפות והאצנעות לגחי״ם וםיוסא בג״ל, וחוא
 משום שנעלם נחי׳ או״א עי׳ מן הפרצוף, ומצנ זח
 גנחן לקניעות ננ״ל, ונמ״ש נמקוםו נאד היטנ.
 וזכור זח מאד, ני מסרתי לך נאן מפתחות נאמנים

 למוחין דאו״א וישסו״ת.

נ סיד נעלי חי הולני על ״  אות ל״א ונזה תנין ג
 ארנע, ני תיקון ני המצנים חנ״ל נהפרצוף
 >"א נתקן אלא נהמדנר, להיותו ראוי שיתגלה נו
' אי״א עילאין, שה״ס מוחין דחיח וחנמה שה״ם י ח  כ

 היוד דהויח, ננודע, שרומם צומח חי םדנר ה״ם ד׳
 אותיות הויה וח״ס גפש רוח גשמה חית, ונחי׳ מדנר
 שהיא חיה וחכמה, ראוי רק להאדם ננודע, וע״כ גתקן
 נפרציף אדם תיקון זה דגשיאת נפיס והורדתם, וע״נ
 חידיס של פרצוף אדם הם בחיי חכמה לפעמים, דהייגו
 נעת גילוי אז״א עילאין כנ׳יל, זזסו״ה יכל אשח חכסת
 לנ ניריה טוו, נלומר שהחבטה מתגלח נירים. אמנם
 מין חחי נלתי םדנר, שאינם ראויים לקנל מהארת
 מ״ח החדש שנעולס התיקון, אלא שנםשניס מעולם
ל חיותם נמשך  התוהו כלי תיקון, כנודע, וע״כ נ
 מםצכ חכי דעולס חנקורים, דהיינו מנחי׳ ישסו״ת וג׳
 מלכי נה״י לכד, אמנם נשניל התלבשוחס בחג״ת
 ונאחורים דאו״א אחר שכירתם בנ״ל, ע״כ יש בהם
 ג״כ כחיי חידיס הגםשבים םחג״ת. אלא שנקבע בהם
 מצב ההפוך, עליונים למטח. כמו שחיה עמידתם נוםן
 שניח״נ שנק׳ עולם התוהו : שהנתפין חס בחי• ראש,
 והזרועות תוך, והנפות סוף, נג״ל. גס אין להם מעלת
 מיוחדת מן הרגלים, היות שנל הארתם דירים נסשניס
 מגופין דישסוית שהם הרגלים, ועינ אינם מעולים מהם,
 ותשמיש אחד לכולם, דהיינו לחליכח, ני ידיהם אינם

 •מוכנות כלל לגילוי חכמת, באמור, והכן היטב.
 ועתה תבין מה שעמדנו לעיל כאות כיט על ענין
 האצבעות, ששורשם נמשך טבח שניהיב
 והתפשטותם לני״ע, ושאלנו איב חיו צריכים האצבעות
 להתרשם רק נרגלים לנד ע״ש. ועתה תנין זח היטנ,
 כי כזםן ישסו״ת נתלבשו םלני גת״י נטלני חג״ת
, וע״כ כל טח שקרח בהרגלים קרה ג״כ כחידיס. ל ' נ  כ

 וע״נ נתרשמו הכפות ואצבעות גט נהירים,
׳ מיני שנירות נ  °«ימן, שיש להשניל נענין חידים נ
 םכ׳ חסצכים, נ• שניחם נתרשמו נהם, נאמור, וחנן חיטנ.
 ונעת החוא, נתרשם ג״כ שליש התחתון דחג״ת שחט
 מרקי חיד חטחונר עם הנפות והאצנעות, נמו שקרה.

 לשליש תחתון דנח״י דא״ק, שחט פרק הרגלין חםחובר
 עם
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 פנים מאירות
 דראש הם״ג ומחזה עד הטבור שם מקומו של
 ראש הא׳ דפרצוף בין דא״ק, שאינו בחשבון
 הפרצוף במ״ש שם. ומראש זה ממצח שלו יצא
 פרצוף מיה החדש, הכולל לכלהו פרצופי אצילות.
 וכבר ידעת מקורו של עליון ותחתון
 שנםשך ויוצא״ ממיבת העלמ האור דהתפיא
 דע״ם של הגוף דעליון. שהמה עולים לפה
 דעליון בבחי׳ מין, ואז נעשה עליהם זווג ב׳,
 וחוזרים וםתפשטיס ע״ם שניים במקומ הראשונים
 שנתעלמו, ונקראים התפשטות ב׳ בגופא דעליון.
 ונכחנימ למדרגה אתרת נבדלת מהעליון. משום
 השינוי דרגא שבממך שלו שמוציא בו כלים
 חרשים, המשונים מהכלים דהתפשטות הראשון
 ונבחן ג״כ לתולדה דעליון, שהרי נאצל ס״י
 הזווג בפה דראש העליון. אמנם תשכיל בעיקר׳
 אשר הגם שהוא תולדה ובן להעליון, מימ הריהו
 המתקן את הגוף דעליון כי נתרוקנו ממנואורותיו׳
 ואין לו תקנה אלא ע״י התחתון, המלבישו בכל
 אותו המקום הריקן, ומשיב לו את אורותיו בסוד
 התפשטות ב/ כאמור. כמ״ש בפמימ ענף ט׳ אוח

 ב/ עשיה.
 ומזה תבין ענין הלבשת התחתון להעליון׳
 שהוא לצורך תיקונו דעליון גופו/ ומאחר שהמיח

 הוא תולדה דב״ן דא״ק, ובחי׳ התפיב שלו, 1
 כמיש הרב לעיל דף מיב, שיצא אחר שביח״כ
 חית והסתלקות האורות דגדלות מגיר דפרצוף
 בין דאיק הנזכר, לפיכך הוא מלביש לכלהו ע״ס

 גיד וזית דבין דאיק האלו, חו״ן מראש הא׳ שבי !
 העוטר טחזה עד הטבור, משום שבו לא קרח

 שום הסתלקות בחתפיא שלו בזטן שביהיכ, |
 וחנה בהלבשה הזאת שהמ״ה מלבישו להבין דא״ק ן
j מפח דראש הא׳ ולמטה: גיר חית כניל, נמצא 
j שמתקן ומשיב את האורות דחתפשטוח ראשון 
 שנמתלקו משמ בעת שביהיכ, והבן היטב. ובזה !
 תדע ששיעור השבתו את האורות דעליון תלוי [
ט להעליון, וזכור זח• |  בכמות הקומה שהוא מלב̂י
j וזהו מוד הבירור, אשר המיה מברר כלים 

 ואורות דבץ, ומחברמ אליו לגופו עצםו : שזה
 מובב על חשבתו את האורות גיר וזית דבין
 הגיל. להיותו החפיב שלו המתקן ומשיב האורות
 דהתפשטות ראשון דגוף דעליון שנסתלק, וגבחן
 משום זה השבת האורות, בשם בירורימ, שםבררו
 ומחקנו להעליון. וזכור זח בכל המשך הענפים

 שלפנינו.
 וזח אמרו לעיל בתתילת הענף, שעתיק
 לקח מכין : ה׳ר דכתר בין, גיר דחכמח דב״ן,
 ודיר דבינה דב״ן, וז׳ כתרים דז״ת דבץ, עיש,
 שלכאורה תםוה כיון דעתיק כולו ג״ר וזיתי
 הים הכתר, ונודע שבעת שנתקן הכתר דאצילות
 לא נתקן ממה שלמטה ממנו כלום, כניל,
 בדברי הרב דף רי״ד בדיה צריך, איכ איך אומר
 כאן, שגיר ודיר דתו״ב, נתתקנו יחד עם פרצוף

 עתיק.
 אמנמ כן הוא באמת, בבחי׳ מיה דעתיק
 שכולו רתיס שלו, אינם אלא מבתי׳ בתר לבדי
 ואין בו מחכמה בינת כלום, כם״ש לעיל. אםנס
 ענין הבירורימ דבין המתחברימ לחמיה, כבר
 ידעת שחוא תלוי רק בכמות הלבשתו של המית
, ונתבאר בפמימ דף רליט  בטור התפשטות ב,
 דיה והטעם, שפרצוף א׳ דמיה החדש שיצא

 מפח

 עץ החיים ^ עתיק ענף נג
 אבל נתוסף בהם חיבור עצום׳ והוא שהם
 דבוקים יחד פביפ המידי וכותל א׳ בלבד
 משמשת לשניהן, ואין ביניהן פירוד כלל,
 ולא כמו זו״ן• שבהיותן אביא ומתחברים׳
 ובהיותן פכ־פ נפרדים• וזהו הטעם שאמרו
 בהרבה מקומות, כסיה פ׳ אחריי דם״א ובאדריז
 דריצ, אבל ארא לא מפסיק רעותא דתרריהו
 לעלמין, כחדא נפהין׳ בחרא שריין׳ לא אפסוק

 דא מן דא, ולכן זוונייהו תדיר דלא פסיק.
 ואמנם א״א, שהוא מבחי׳ הכתר של
 הנקודות׳ לא היה בו אפילו ביטול כנ״ל,
 ואמנם הוא מן ה׳ אחרונוה של הכתר דב״ן
 כניל׳ ונודע כי בנה״י של הכתר דנסודים
 היה קצת ביטול כאשר ירדו להעשות מוחין
 לארא׳ ולכן נם בו היה בחי׳ זו״ן׳ אלא שנתוסף
 להם תיקון וחיבור נוסף, והוא ששניהן היו
 פרצווס אחד הזכר ונקבה שבו, באופן זה:
 כי בחיי שם מ״ה שבו נתון בכל צד ימין׳ ובחי׳
 שם ב״ן שבו היה בצד שמאלי שב׳׳ ושניהם
 דבוקים יחד כבחי׳ פרצוף אי. וזהו ענין מ״ש
 בזוהר׳ שהכתר הוא זכר לחוד בלי נוקבא׳
 ר״ל בלי נוקבא נפרדת ממנו, ומה שאנו
 אומרים שיש זכר ונוקבא. הוא היות נמצאים
 בו ב׳ בדד׳ אלו של מיה וב״ן בימינו ובשמאלו׳
ם בחיי זכר ונסבה .בכ״מ, אבל לא  אשר ה
 שיש בו זו״ן נפרדין כבי פרצופים, והבן

 זה מאדי
 ובזה תבין איך או״א מלבישין לאיא
 rt לימינו וזה לשמאלו, כי כן הדבר באיא
 עצמו: צד ימק שבו הוא מיה דכורא׳ וצר

 שמאל הוא ב״ן נוקבא.
 ואמנם בעיי, שהוא מבחי׳ היד שר
א היה שום  כתר של הנקודיס, ששם ל
 ביטול כלל מעולם׳ לכן בחי׳ זכר ונקבה
 שבו שהם מ״ה ובין׳ נתערבו יחד לנמרי,
 ושניהן מעורבים יחד זב״ו: בימין בפ״ע׳ וכן
 בשמאלו, ואינם כמו איאי ודש באדיר דף
 קכ״ט ע״א, ליית שמאל׳ בהאי עתיקא סתימא׳

 כולא ימינא.
 והענין כי בא״א׳ הזכר בימין והנקבה
ל  בשמאל, אבל בע״י צד ימין שבו סדו
 ממיר, ובין, וכן בצד שמאל, א״כ שוין הם׳

 ואין הפרש בין ימינו לשמאלו.
א  אמנם בחיי הנקבה והזכר שבו, הו
 כאופן אחר, והוא, שהם ב׳ בחי׳ פנים ואחור,
 פי׳, כי בין צד ימינו ובין צד שמאלו, יש בו
 בחיי מיה מצד פנים׳ ובחי׳ בין מצד אחור,

תל מאד•  ובוה הוא חיבור נפלא נ
 ובזה תבין, כי לא תמצא שיש בעתיק
 פנים ואחור, כמו שיש ככל השאר ממנו
 ולמטה. והענין, כי העתיק מצד א׳ יש לו מ״ה
 ומצד השני יש בין׳ והוא באופן זד״ כי ודאי
 שבשם מ״ה יש פנים ואחור, וכן בשם ב״ן יש
 פנים ואחור׳ והם דבוסים אחור דמיה באחור
 דב״ן, והפנים דמי׳ה מצד זה ופנים דב״ן
 מצד זה, ונמצא שמצד זה ניכרים ונראין
 פני מ״ה׳ ומצד וה פני ב׳ין׳ והאחורים דשניהם
 דמ״ה וביין׳ ממסים זה בזה מבפנים תוך ב׳
 בחי׳ פנים, א״כ אין מתגלה בעתיק בחי׳
סרא פנים ׳ ולכן כולו נ ל ד  אחור פ

 אבל

 רמד פנים ממכירות י
 עם הנפות ואצבעות דרגלין דאיק, גיםכוארבפם״ס לעיל אות
נ בשליש  יוד ד״ה ונחזיר עש״ה, שכחות הללו פעלו גי
 תחתון דירים דא״ק, שנתחלק על חמשה חלקים: שחלק
 העליון דשליש זה, דהיינו חלק היד שלמטה מהזרוע
 עד הנפות, נתלבש מטבור עד סיום הגוף : בג״ר דנקודים.
 וחלק הבפות, נתלבש מסיום הגוף עד גבול האצילות:
 בז״ת דגקודיס. וחלק האצבעות. בג׳ פרקיהם, נתלבשו
 בג׳ עלמין} בריאה, יצירה, עשיה. דהיינו ממש, כמו
 הרגלין דא״ק. כי במצב חב׳ נתלבשו זה בזה בשוח,
 וזסו״ה, ויפוזו זרועי ידיו, שאומר הרב לעיל דף קכ״ה
 שה״ם יוד טפין דאזדריקו מכין הצסרנים, דהיינו ירידת
 סופי ידים לכי״ע במצב הב׳. דהיינו בעת שנתלבשו כישםו״ת,
 באמור. ובזה תבין ג״כ מה שלפעמים מביא הרב סוד
 השבירה שיצא הזרע דרך אצבעות ידיו, ולפעמים אומר דרך
 אצבעות רגליו, והיינו מטעם הנ״ל, שבמצב הב׳ נתלבשו

 זח בזה באמיר.
 והנד, נתבאר לך עיקר גדול בחכמה, שרבים נכשלו
 בהכנת דברי הרב מסיבת חסרון ידיעה של
 הבנה זו, אשר ענין ז״ת חג״ת נהי״מ האלו המרומזים
 בגופא וידין ורגלין דבל פרצוף, אינם ענין כלל, לסדר
 חע״ס הרגילים בדברי הרב בסוד ע״ס דאור ישר
 בחבזו״ג, אלא נמו שמסדר אותם כארוכה לעיל בענף
 ב״ב בו״ת דנקודים, אשר החסד ה״ס יד ימין, והיא
 בחי׳ ע״ס שלימות כרת׳יס מגופא דאבא עילאה, כם״ש
 לעיל באורו, והגבורה ה״ם יד שמאל והוא כחי׳
 התפשטות ע״ס מגופא דאימא עילאה ברת״ם, וגם נוהג
 בחס ענין התחלפות האורות עליונים למטה ותחתונים
 לטעלה, טה שלא נטצא דוגטתט בשום ספירה, ובו׳
 עיד שנתבאר לעיל. ובן ג׳ ספי׳ נח״י שהם בחי׳ התפשטות
 ע״ס דגופות דיש״ס ותבונת ברתים וכוי, ע״ד הנ״ל, שיש
 כחם תכונות מיוחדות שאינט תלוייט בלל בסדר ספירות

 כחבזוינ דאור ישר, כמיש כמקומו כאורך כע״ח.
 אות ליב ובעיקר צריך לזנור המתבאר כענין השלישים
 כל דבר משורשו. שתחילת חשלישים הנוהג
 בפרצוף ככללו, נובעים מב׳ בחי׳ הסתכלות המחויבות
 להיות כדי לגלות כלים בהפרצוף, שהסתיא עושה
 הראש מפח עד הגלגלתא, והסת״ב שעל הטבור עושה
 תוך וסוף : שמטבור או מחזה ולמעלה נקרא תוך,
 וטחזח ולמטה נק׳ סוף. וע״כ הכרח הוא כהפרצוף,

 שיהיה כו אלו ג׳ השלישים רת״ס, כאמור.
 ומלבד זח יש התחלקות השלישים בבחי׳ הסוף דבל
 פרצוף, דהיינו בהחלק שטטבזר ולמטח לבד.
 ותחילת שזרשט נתגלה בנה״י דפרצוף הגלגלתא דא-ק
 םכחחתלבשותס כרתים דפרצוף ס״ג, כנ״ל באות ט׳ ד״ה
 וחגח עש״ה. גס צריך לזכור שמשורש הזה נמצאיט
 האצבעות וכסות והרגלין עד הירכין, בבחי׳ שליש אחד

 התחתון מג״ש דרגל, כט״ש לעיל באות ט• ע״ש,
 ומלבד זה יש עוד התחלקות השלישים יותר בפרטיות,
 כי שליש התחתון דרגל מתחלק ג״כ לג״ש
 רת״ם, ותחילת שורשם נתגלת בש״ת דרגלין דא״ק
 בזמן שנתלבשו בפרצוף ב״ן דאיק שהם ע״ס דנקודים,
 ואז נחלקו על פי רת״ס דכ״ן הזה : שהרגלין מירכין
 ולמטה נתלבש בראש דב״ן, והכפות בתוך דב״ן עד
 טבורו, והאצבעות בסוף דב״ן מטבורו ולמטה, שה״ס ג׳

 עלמין דני״ע כנ״ל אות יוד.
 ונוסף על נל אלו יש עוד מין התחלקות ג׳ שלישים,
 ששורשם מתחיל מאצנעות דא״ק חנ״ל שנתלנשו
נ ג׳  נני״ע דפרודא, שג׳ עלמין הללו המה גי
' רת״ס : שראשי אצנעות המח נחי׳ נריאח,  נחי
 ותוני אצנעות חמח נחי' יצירה, וסופי אצנעות הםח

 נחי' עשיה ננ״ל אות י״א.
 וחנך



 פנים מאירות רמה
 מפה דראש הא׳ רבץ דאיק, שחים פרצוף הכתר
 דמיה שנקרא עתיק, נמצא שמלביש מפה דראש
 הא׳ שהיא נקודת הטבור, קד סיום האצילות,
 עיש טעמו ונימוקו. ונטצא ראשו רעתיק מתחיל
 מהטבור דאיק, וםםחיים בסיום גופא ותית שלו,
 דהיינו בכל המשך המקום של גיר : כח״ב
 דנקודים. ונמצא פרצוף הב׳ דמ״ח/ שנק׳ א״א/
 שכל רחים שלו הוא מספירת חכמה דם״ח,
 מתחיל מפה של ראש דעתיק. שהוא במקום םיום
 גופא דא״ק, ונםשך עד סיום אצילות. דהיינו

 בכל המשך הםקום דזית דנקודיס.
 ולפייז נמצא, דהשבת האורות דגיר
 מקורים/ תלויים לגמרי רק בפרצוף עתיק לבדו/
 שהוא לבדו הוא בחי׳ החפיב המלביש על הנ״ו
 דנקודים. משא״כ א״א, שבבר מתחיל למטה
 מג״ר במקום ז׳׳ת, כנ״ל/ ואיך ישיב האורות
 במקום שאינו מלביש שמה, וםכ״ש או״א
 דאצילות. הםלבישים לטטה מראש דא״א, ודאי

 שאינם םועילים כלום לג״ר מקורים.
 והנח נתבאר, שכל בחי׳ חב״ן חםיוחםים
 לג״ר דנקודים׳ אינם נבררים ומושבים שם, זולת
 ע״י הלבשתו של פרצוף עתיק לבדו. וזה אמרו
 שעתיק לקח חגדיז דבין, שכל אלו בחי׳ גיר
 מקורים חמה. דהיינו: חיר דכתר בין, שפירושו
 אותו חלק הכתר דג״ר מקורים, שלא נמשך
 לםקום חגית דנקודים שנתלבש בראש דישםוית,
 ולפיכך לקחו עתיק. וכן גיר ודיר דחו״ב, חים
 ראשייהו דאו״א שלא נתפשטו למטח מגיר. וכן
 ז׳ כתרים רזית. כמיש לעיל בפמ״א דף קפיא דיה
 ומת תבין, שהרי אין לך שום פרצוף אחר וולחו.
 שיוכל להשיב האורות חללו, כאמור. והבן זח
 היטב, ועי׳ בפמ״א דף קעיט דיה וחענין, עשיר•

 בכל ההמשך.

 ענףנג
 נבאר תחילה ענין אלו הנקבות שיש
 בעולם תאצילות וכו׳ עד סוף הענף:
 הםתבאר בענף הזח. דעיקר הבחן דכר ונוקבא
 הוא בפרצופין נפרדין זה מזה, כמו חזוינ דאצילות
 שהפירוד הזת נמשך, מסיבת זית מקורים
 שנשברו ומתו׳ ועיכ כל עוד שלא יתקנו כל
 אלו המלבין, נמצאים הזו״ן דאצילות בפרצופין
 נפרדים, וזווגייהו פסיק. אלא׳ כמו שענין
 שביח״כ בעולם הנקודים יצא ונגלה בדרך חדרגח
 שבכתר מקורים חיה רק פגם בנה״י שלו דהיינו
 במה שנתלבש לםותין בתויב, אםנם בו עצמו
 לא היה שום פגם. ובחויב, חיה רק ביטול
 באחורי חגית נהיי שלהם, אבל לא כלל שבירה
 וםיתח. ורק בזויג דגקודים, היד. שביהיכ ומיתה,
 בפועל, כלומר שיצאו לבר מגבול אצילות.
 כם״ש שם, לפיכך גס ענין הנוקבא נתתקן ונגלה
 בפרצופי אצילות בדרך הדרגה, כי בעתיק
 םתערבין הדוינ בפרצוף אחד, ואפי׳ בחי׳ אהודים
 דנוק׳ דעתיק אינה נגלה וניכר לתוץ, כי אחוריה
 גנוזים בפנים דעתיק. ובאיא, כבר נגלה בו
 הנוקבא להדיא, דהיינו, כבתי׳ שמאל כלפי הדבר
 והוא, להיותו בתי׳ מתצית הכחר התתתון, שיש
 שם עכיפ בחי׳ פגם בנהיי כניל. משאיכ עתיק,
 שאין בו שוס פגם, ועיכ אין חנוק׳ ניכרת בו
 כלל כנ״ל. ונוסף עליהם אויא, שחם בחי׳ חויב,
 אשר הדוינ שבהם חם בב׳ פרצופין נבדלים׳

 משום

 עץ החיים ״*י m ענף נג
 אבל איא׳ אשר שם מ״ה עומד לבדו
 לימינו׳ הפנים מצד זה ואחור מצד זה׳ וכן
 בשמאלו׳ פנים דב״ץ מצד זה׳ והאחוריים
 מצד זה׳ נמצא שבי הפנים של מיה ובין
׳ וב אחוריים של מיה וב״ן מצד  הם מצד א,
 האחר, ולכן יצדק בו בחי׳ פנים ואחות
 ואמנם מה שאנו אומרים לפעמים נם
 בעתיק בחיי פנים ואחור׳ הכוונה על ב׳
 בחי• של מ״ה ושל ב״ן׳ כי בחי• ב״ן ואפילו
 הפנים שלו׳ יקרא אחור בערך המ״ה העומד
 בצד אחר׳ ונמצא כי הפנים דמ ה שמצד
ה נקי־א פנים, ובחי׳ הפנים דב״ן העומדים  ו

 מצד אחר נהרא אחור בערך שם מ״ה•

 ענף נד
 ונחזור עתה לבאר׳ ענין הספיקות הניל
ה  שאמרנו שיש בע״י׳ בבחי׳ מ
 שלוקח לעצמו: מחלק בחי׳ בין שהם
 הנקודות שהם בחי׳ המלכים• הנה נתבאר,
 שאין לך שום אור שאין בו ב׳ בחי׳ פנימי
 ומקיח׳ ונמצא כי בשם ב״ן יש פנימי ומקיף׳

ם מ״ה• ש  וכן ב
/  והנה צריך שנציע לך הצעה א
 והוא כי הנה הע״י׳ הוא של כתר דמ״ה׳ רש
 בו י״ס כנודע׳ ואלו הי״ס שבכתר הוד,
 מתחלקים ומחפשטים ונעשים פרצוף שלם,

 שבקרא עתיק יומין דכורא.
 וכאשר הוא היה מברר מבחי׳ שם
 ב״ן׳ שהם המלכים כנ״ל׳ אשר יש בהם י״ס:
 הנה הוא מברר חלק א׳ ומחברו׳ מבחי׳ כתר
 דב״ן אל הכתר דמ־ה• ואח״כ מברר עוד
 חלק א׳ מן החכמה דכתר דשם בין׳ ומחברו
 עם החכמה שבכתר דמ״ה, וכן כולם׳ עד
 שיברור חלק העשירי משם בין׳ ומחברו עם
 המלכות דכתר דמ״ה, ואז יושלם בחינת

 פרצוף ע״י.
 והספר. שיש בזה׳ הוא׳ לידע איוה
 חלקים הוא מברר ומחברם ברישא דיל יה
 ואיזה חלקים. מברר ומחברם בגיפא. והנה
 כבר הוא פשוט אצלנו, כי בחינה הכתר
 דעתיק נעשה מן הכתר דכתר דמ״ה ומן
 בירור ה״ר דכתר ב־ץ. ואין כאן עוד שוס
 בירור אחר אלא וה• אבל הספק הוא מה

 שנבאר עתה, והוא כי יש כאן ב׳ בחינוה
 ובבחי׳ האחת יש בה ב׳ םפיקות, ובבחי׳ ב׳

 יש בה ספק אי•
 הבחי׳ האי. אם נאמר שאור המקיף
 דשם ב״ן לסיבת רוב גדלוהו לא הוצרך לו
 שיתקנהו שם דמיה׳ כי אור מקיו* גדול
 ומעולה מן הפנימי כנודע, ולכן הוא נשאר
 למעלה בשורשו, ולא יצא להתחבר עם שם
 מיה׳ אלא הפנימי דב״ן בלבד׳ הוא שהוצרך
 לחזור ולצאת׳ והוא אשר נהחבר עם שם

 מיה•
ם נאמר שאור  והבחי׳ הב׳ הוא׳ א
 המקיף ואו״פ של ב״ן׳ הוצרכו לבא להתתקן

 ולהתחבר בשם מה
ה כפי הבחינה א׳. יש בה ב׳ ספיקות ת  ו
 אלו. והס. אם נאמר שכיון שלא בא רק
 הפנימי דבין לבד. נם משם מיה לא בא רק
 הפנימי. ואז הפנימי דבין׳ אשר שרשו הוא

 נוקדות

 פנים מסבירות
 והנך מוצא ד׳ ערכין של מיגי התחלקות השלישים.
 שנתגלו ובאו בזה אחר זה בא״ק עצמו, שיש
 ביניהם הבחנות מיוחדות, כמ״ש בעיה כל אחד על
 מקומו, וכבר ידעת שכל הכחות שבעליון בהכרח
 שימצאו בתחתון. ועם זה מובן שתיכף בפרצופי אצילות
 שבאו אחד געסמיב דא״ק, מחויבים לחפצא בהם כל
 ד' הערבים דהתחלקות השלישים האמורים, אםנם גוסף
 בחם ענין פילוג ה׳ אצבעות בסופי הידיס ורגלים.
 בג״ל באות כ״ח ד״ה אמנם. גס צריך לזכור שאותם
 ג' ערכים של מיני התחלקות השלישים חגאמריס ברגלים
 דהיינו: רת״ם דכלל הרגלים םקולית עד הצפרני אצבעות,
 ירת״ס דשליש תחתון לבדו, דהיינו מלמטח םירכין עד
 הצפרנים, ורת״ם שבאצבעות עצמם, כל אלו הערכים,
 נבחנים גיכ בידים, שחמה נפעלו עם הרגלים בשוה מסש,

 כזמן מצב הכי בניל באות ל״א ד״ה ועתה.
 ועם זח תשכיל טעם חתבסות השלישים עליונים דידים
 כתוך הגוף דהיינו הכתפין, ואינם ניכרים עס חידיס,
 שהוא כדומה לשלישים עליונים של הרגלים שנקי עצמי
 הקוליות, שנתכסו ג״ב בגוף ואינם ניכרים עם הרגלים,
 כי טעם אחד לשניהם, כס״ש לעיל באות כיח דיה
 יעדיין עש״ה. ותדע, שמוה נצמח בפרצופי אצילות סין
 התחלקות רת״ס חדש, דהיינו מלכד הכתפין והקוליות
 שנתנסו עם הגוף, ושם נחשב ע״כ : הידין וכפות לב׳
 חלקים, והזרועות לחלק השלישי. ועדיו נחשבו הרגלין
 והכפית לב׳ חלקים, וחירכין לפרק השלישי, ועצמי

 הקוליות והכתפין אינם שם בחשבון.
 והנה נתבאר מין התחלקות רתיס חמישי, שחחחלחו
 מפרצופי ם״ה חחדש. וזכור השרשיס האלוהיטכ
 ני תכונת כל דבר אינו נודע אלא משרשו. כלומר
 מתחילת התגלותו בחעולמות, כי ההתחלה פועל חמיד
ל הנמשכים ממנו, כמ״ש כיז בל דבר נ  את תכונתו נ

 נםקומו נע״ה.
 לשער עתיק

 היות שדברי הרב בשער הזה, נאמרו נקיצור נמרץ,
 והוא סגור באין יוצא ובא, ע״כ אני מוכרח
 להרחיב ולהאריך נניאורו, נרי לפתחו להמשכיליס

 ויתרנה הדעת.
 והנה כבר נתבאר, שנלהו פרצופי אצילות המה רק
 ה׳ ספירות של ראש הםכוגיס גלגלהא עיניס
 אזנים חוטם פה, בנ״ל בסם״ס דף רל״ב ד״ה וצריך ועד״ז
 תכין, אשר כלהו פרצופי בי״ע המה בחי׳ הגוף של ראש
 הזח• וכל ד׳ עולמות האלו בכללם. המה בחיי התפשטות
 כ׳ דע״ס דנקוריס. והוא על דרך שנתבאר בהגופין
 דפדצופיןדא״ק, שכל פרצוף תחתון הוא בחייחתפשטות
 כ• דגוסא דעליון שנסתלקו אורותיו, כמ״ש באורך בפםים
 ענף ט׳ עש״ה. ועד״ז כאן, אחר שנתבטלו אורות דגדלות
 סג״רדנקודיס, ונשברו הזית, אז נעשה זווג חדש בפה
 דראש, שבו לא קרה העלם האורות, והיינו ראש הא׳
 דנקודיס העומד מחזה עד הטבור, שאינו נחשב כלל
 לכחי׳ נקודים. ומוווג החדש שבו, נאצל ויצא פרצוף
 הזח שנקי מ״ח החדש : בראש וגוף, שע״ס של ראש
 חטכוניס גלגלתא ועיניס ואחיפ, יצאו באצילות, באופן,
 *קרקע אצילות וגג הבריאה ה״ם ב׳ השפות שבפה
 ־י דראש, כם״ש בע״ח שער. ב' פרק ם״ו עש״ה. ומשם
י סיום עשיה׳ נמשך הגוף. ונמצא שהפרצוף הזח בכללו: ? 
ן ופרצוף תחתון לעולם הגקודיס,  י** וגיף, הוא נחי׳ נ
 יחיינו התפשטות נ• שלו, הסלניש מפח דראש הא׳
 ׳״היא מקום טבור דא״ק עד עשיה, (נט״ש נפם״ס
 י(* רט״י אות ג׳ סדר הלבשת הנקנדיס לפרצוף סיג
 יי״״ק עשיח וזכרהו לכל החסשך כאן) והיינו בבל אותו
 המקום שגאצלו ומלכו ג״ר וז״ת דנקודים שנסתלקו

 אורותיהם



 פנים מאירות
 םשום שכבר היה ביטול! ברק שלהם 5נ*ל׳
 אמנם עדיין טחוברים שניהם בכותל אחד, וזווגם
 לא פסיק לעלמין. אבל בזוין, שהיה בהם שביה״כ
 ומיחה בפועל, עיכ הדו״נ שבהם בפרצופין

 נבדלים, ובב, כותלימ, וזווגייהו פסיק.
 ואין להקשות כאן, מטיש הרב לעיל בענף
 כ״ז, אשר אפי׳ בעתיק ואיא היח שביחיכ ממש
 בז״ת שלהם. וכן בענף כ״ב עש׳׳ה. אמנם הזית
 דה״פ נקודים האלו, לא באו תיכף בתיקון ה״פ
 אצילות שמצד המאציל, כי מתחילה לא נחקנו
 אלא הראשים שבחם לבד, ומהם עוסק כאן הרב,
 שאומר שבעתיק לא היה שום פגם, ובא׳־א חיה
 פגם בנה׳׳י, ובאו״א ביטול באחורי ז״ק שלהם. וכל
 אלו חייגו רק בחי׳ הראשים שבהם לבד, וחחילת
 זית דהיפ דנקודימ שנשברו ומחו, הותחלו להתתקן
 רק בזו״נ דאצילות. וע״כ הותתקנו בפרצופין
 נפרדין כניל, ועוד ית׳ זה במקוממ בארוכה.

 ענף נד
 הבךןי׳ הא׳ וכו׳ והבחי׳ הב׳ וכו׳ : כבר
 ידעת, שבראש הא׳ דכל פרצוף אין לו
 כלימ משומ שהמםך משמש שמ מממה למעלה
 ואין העוביות שבחםםך שממנו מהותם של הכלים
 יכול להתעלות למעלה מםקור יציאתו, ולפיכך
 ראש חא׳ אינו בחשבון הפרצוף, כמיש בענח״ק.
 אמנם נבחן לבחי׳ אוימ על הפרצוף, עמאיר

 אליו מחוצה לו.
 גם נחבאר לעיל בפם״ם דף רייז דיה והנה׳
 איך שכללות הראש דנקודים מתחיל בחזה דא״ק
 ופה שלו םםתיים עם םיומא דגופא דאיק, אםנם
 םםיבת עליית המ״ן לעיגים נחלק על ב׳ חצאים:
 שםעיגים ולמעלה יוצא עיקר הראש מקורים׳
 והוא םםחיים על פי המכור. וחלק הב׳, הם
 אזן חוטם ופה, שמשום שכבר נמצאים למטה
 מהמסך העוםד בעינים, ע״כ נבחנים שיצאו
 מתורת ראש הא׳, לחיותם מקבלים האורות
 מהמסך ממעלה לממה, ועיכ יש בהם תורת
 כלים, והוא טחחיל לטטה טטבור דאיק, ומסתיים
 עם סיום גופא. ונודע, שפרצוף נקודים טתחיל
 רק טטבור ולמטה. דהיינו בחלק הב׳ הגזכר,
 ששמה עומדים כחיב דנקודים, וראש הא׳ שלטעלח
 מטבור אינו בחשבון הפרצוף של הנקודים, משום
 שאין בו כלימ כנ״ל, וע״כ הוא בחי׳ אור מקיף,

 כנ״ל.
 וכבר ידעת, אשר המיה חחדש נאצל ויצא
 מפה דראש הא׳ דנקודימ הנזכר, וע״כ מתתיל
 קוטתו טפי הטבור ולטטח, כאופן, שגיר שלו
 מלבישים על מקום כח״ב דנקודימ, וזוינ שלו
 מלבישים במקום זית דנקודים. אמנם יש כאן
 מקום עיון, דכבר נתבאר, אשר המיה החדש
 הזח יוצא מן המצח דראש הא׳, שהרי המין עלו
 להמצח שה״מ כינה דגלגלחא דראש הא׳, ושם
 געשה הזווג מאור העליון על המ״ן שעלו, ומהזווג
 הזה נאצל ויצא מ״ח החדש. וא״כ, היה צריך

 להתתיל קומתו מהמצח דראש הא׳ דנקורים.
 וזהו ודאי, שבערך ראש הא׳ דנקודים גופיה.
 נעשה בו חדשות מכח עליית המין והמסך למצח
 שלו, משום שעכ״פ נמצא זה החלק שממצה
 ולטטה דראש הזה, שכבר מקבל האור מםעלח
 לטטה, כטו שהיה בחלק אחיפ דנקודים. ונטצא

 משום

 עץ החיים שעי סיייק ״ענף נד «
ל  ןנקודוה דס״ג כנ״ל׳ נעשה בחי׳ מכיף ש
 אדפ דמיה׳ כי לעולם שם ם״ג גדול משם
 מ״ה בבחי׳ א׳ כנ״ל־ ונמצא׳ כי שם ב״ן
 הפנימי׳ נעשה מקיף אל פנימי דמ״ה, ואם
 הענין כך, נמצא שיש עתה או״מ א׳. ואו״פ
ר דכתר דמיה׳ ת כ  א׳ לבד• והוא׳ כי ה
 נעשה ארפ בכתר דעתיק׳ וארפ של ה״ר

 דכתר דב״ן׳ נעשה אליו ארמ•
 או אם נאמר באופן אחר, והוא שמשם
 כין ודאי לא הוצרך לבא רק הפנימי לבד׳
 אבל שם מיה בא ארמ ואו״פ. ואז נעשה
 הפנימי דב״ן גיכ בחי׳ מקיף• ונמצא, ב׳
 מקיפים: א׳ דמיה׳ וא׳ דב״ן,"ופנימי א׳ לבד דמ״ה•
 הבחי׳ הב׳ אם נאמר, כי משם בין
 באו שניהם ארמ ואו״פ׳ וכן משם מ״ה באו
 שניהם ארמ ואויפ • ונמצאו ב׳ מקיפים
 דמיה ובין׳ וב׳ פנימים דמיה וב״ן׳ והרי
 נתבארו הספקות׳ שיש בכתר דכתר דעתיק,

 ואיך אין הספיקוה בו׳ רק באורות לבד•
 עוד יש ספיקות בחו״ב דעתיק׳ והספיקות
 האלו תלויין׳ כפי הפפיקוה שיש למעלה
 בכתר דעתיק׳ אלא שכאן יש ספק. בין

 בענין האורות׳ ובין בענין הכלים.
 והענין הוא׳ כי נם כאן נודע לנו, שיש-
 בהם חויב של כתר דמיה׳ ואמנם בבחי'
 דב״ן נ״כ נודע לנו, כי לקח העתיק נ׳ ראשונות
 דחכמה דב״ן׳ ודיר רכינה דב״ן• ופשוט הוא,
 כי אפיי בחי׳ הכתרים שיש בחרב דב״ן
 א״א שיעלו בכתר דעתיק כלל׳ כי הרי
 כתבנו לעיל׳ שלא נעשה הבתר דעתיה׳ אלא
 מכתר דכתר דמ״ה ומהיר דכתר דב״ן•
 והטעם׳ כי הרי כל בחי׳ עתיק כולו מראשו
 ועד רנליו, הכל נקרא בחי׳ כתר בערך חויב,
 וא״כ איך הכהרים של חויב יעלו בכתר
 שבו׳ א״כ מוכרח הוא ופשוט׳ שאין עולין
 בכתר דעתיק, אלא ודאי שהם משם ולמטה•
ם ב׳ הכתרים  ובזה הוא הספק׳ א
 של חויב דבין׳ עולין בחו״ב דעתיק. או
 נאמר, שאעיפ שהם כתרים׳ עבי ז הם בחי׳
 חויב הגרועים מבחי׳ עתיר,׳ וא״כ איך יעלו
 בחרב שלו, וא״כ לא עלו רק בגופא דיליה
 לכד• וספק הזה. בין כבחי׳ הכלים בין בבחי׳
 האורוה׳ ויש כב׳ בחי׳ אלו כמה פרטי

 שאלות, כמ״ש למטה בע״ה.
 אמגם בחרב דחכמה דב״ן׳ ובחרב
 וחסד דבינה דבין, באלו פשוט הוא שאינן
 יכולים לעלוה ברישא דעתיק כחו״ב דיליה׳

 וודאי הוא שנשארו בנופא דיליה.
 עוד יש ספק בענין ז״ת דעתיק. אשר
 הוא פשוט שלקחו להם דת דכתר דמיה,
 והספיקות הוא׳ אם לוקח משם ביין בחי־ ז׳
 כתרים שיש בדת דבין׳ או לאו• כי שאר
 הבחי׳ שלהם׳ אפי׳ חרב שבהם׳ פשוט הוא.
 כיון שכל כללות הד מלכים התחהונים
 דבין׳ אינם דל! בחי׳ נופא כנודע׳ א-כ נמנע
 הוא מלעלות אפילו בנופא דעתיק. אבל
 הספק, בז׳ הכתרים שבז״ת דב״ן׳ אם נאמר׳
 שכיון שהם בחי• הכתרים, יוכלו לעלוה
 בנופא דעתיק׳ ולהתחבר ג״כ עם חרב
 דחכמה דב״ן׳ ועם חויב וחסד דבינה דבין,
 אשר אלו נשאת בגופא דעתיק בודאי׳ כנ״ל.

 או

 רמו פניםמםבירות
 אורותיהם, אשר ע״כ ענינו של התפ״ב שה״ס ראש וגוף
 דם״החחדש, לחזור ולמלאות כל האורות הללו שנסתלקו
 בזמן הנקודיס. וכבר נתבאר זה כפמיאדףרם״ד דיה ומזה
 וזכור זח היטב בכל ההמשך שלפנינו. ועם זה תבין
 סוד הבירורין, הםובאים תמיד בדברי הרב, אשר המ״ה
 מברר אורות ניצוצין וכלים דב״ן ומתקנם ומחברם אליו,
 שהוא אותו הדבר האמור בכל מדרגה תחתונה דהיפ
 א״ק, לעיל כפטים ענף ט׳ אות כי, אשר ה״ם התפשטות
 ב׳ הבא תמיד במקום התפשטות הקדום דגופא דמדרגה
 העליונה שנסתלק, וע׳יכ מחזיר בו אורותיו ככה הלבשתו
 אותו, עש״ה. ועך״ז גמ ם״ה חחדש, שה״ם התפ״ב דב״ן
 דא״ק, משיב האורות ניצוצין וכלים שנשברו בזמן

 הנקודים, ב?ח הלבשתו להב״ן הזה. וזכור זה,
 אמנם מה שאמרנו בפרצופי אצילות, שכולם נבחנים
 לראש אחד, ופרצופי בי״ע לגופו של.ראש הזח,
 יתכן, רק בפרצוף עתיק המלובש בהמ ביחד, ולא בערך
 א״א ואו״א וזוין #u עצסס לבדם, ולהבין זה, צריך
 שתזכור המתבאר כפמ״ס כענה״ק ובהקדמת עולם התיקון
 אות כ״א בענין פנימי וחיצוני הנבחנים בכל פרצוף,
 שח״ס דכר ונוקכא עש״ה. שזה נוהג מזמן עליית המ״ן
 לעינים ואילך,. משוס שנבחנים כ׳ מקומות ליציאת
 התחתון: דםשורש הקדום למזן, התחתון יוצא מפה של
 ראש דעליון, ומחוייכ. ע״כ להתחיל קומתו מפה דראש
 דעליון ולמטה, אמנם פוצר שורש הכי, שנתחדש מקום
 המסך והזווג בהעיניס דעליון, נבחן שאותו המלכות
 שהיתה לפנימ בפה דראש, נמשכה ועלתה לעינים דראש
 בסוד ח״ת כעינים, ע״כ נגבה קומתו של התחתון, להתחיל
 קומתו םעינים ולמטה דעליון,. שהרי המלכות דראש
 שהיא שורשו נמשכת ועלתה לשם. זז״ס, שמכל זווג
 יוצאים כאמת ב׳ פרצופין: האי, מתחיל מעינים דעליונו
 וה״ם הפנימי. והב׳, מתחיל מפח דעליונו, והוא הנקרא

 חיצוני.

 אות ב׳ ובור, נבין בפרצוף מ״ה החדש. שח״ס בן
:  ותחתון דעולם הנקודיס. שגם הוא יצא בכ׳ פרצופי ן
 פנימי, וחיצוני. וכבר ידעת, שראש דנקודיס מתחיל באמת
 כחזח דא״ק, כי שם פה דראש לעליונו שהוא ם״גדא״ק,
 והוא מסתיים כסיומא דגופא דא״ק, ואין הכוונה על
 סיום.דרגלין ךאיק, אלאעל םיוםדקו האמצעי, כי הת״ת
 נקרא גופא, וסיום דגופא פירושו בסיום הת״ת, במקום
 היסוד, וזכור זה לכל המקומות. ומה שמובא תמיד,
 שעולם הנקודימ מתחיל מטבור ולמטה, הוא מסיבת
 עליית המסך והמין לעיניס, שנתחלקה כל מדרגה לכי
/ ואח״פ יצאו  חצאים : שםעיניס ולמעלה נעשה ראש א
 משם ונעשו למדרגה תחתונה לכהי׳ חג״ת דראש הזה,
 להיות שככר המלבות למעלה מהם בחעיגיס, והם מקבלים
 תאו״ח ממעלה למטח, שזהו תמיד בחי׳ גוף, כמ״ש
 בענהיק. והנה ראש הא׳ שמטבור ולמעלה, אינו נבחן
 לבחי! פרצוף דנקודים, משום שעדיין אין בו כלים, להיות
 המסך משמש שם ממטה למעלה. ותחילת הכלים,
 מתחילים להגלות רק - באח״ם, שכבר מקבלים האו״ח
 ממעלה למטח, ולפיכך רק משם סתחילים הנקודים.
 ולא למעלה מטבור, שאין ענין הכלים דנקודים ניכרים
 שם. ולכן אומר הרב, שחנקודיס מתחילים רק מטבור
 ולמטה, אבל למעלה מטבור, המה נבלעים בעקודיס,

 דהיינו בפרצוף םיג ראיק, וזכור זה.
 ועם זה תכין, אשר פרצוף ם״ה החדש הנאצל ויוצא
 מפרצוף נקודים, נבחן בז פנימי וחיצוני, אשר
 החיצוני המתחיל מסח דכללות הראש דעליון, נמצא
 שמתחיל מלמטה מסיום גופא דא״ק שהרי סיום פה דכללות
 הראש דנקודיס, הוא בםיומא דגופא דא״ק, כנ״ל. אמנמ
 הפנימי הנמשך אחר המלכות שעלתה כעינים, נמצא שמתחיל

 קומתו



 פנים מאירות רמו
 משום זה׳ שבחיי ממצח ולמטה עד מי הטבור
 דא׳׳ק׳ נשתווה עתה לבחי׳ האח״פ חמלבישים
 מטבור ולמטה דאיק עד מיומא דגופא, כי
 שניחם מקבלים האורות מהמסך וחמין שעומדים

 במצח דראש הא׳ ממעלה למטח, והבן היטב.
 וכבר נתבאר היטב בפם״א לעיל דף רמ״ג
 דיה וביאורו הוא׳ ענין הם״יה החדש שה״ט
 התפשטות ב׳ דנקודים, המחזיר האורות וכלימ
 דנקודים שנסתלקו, עשיה׳ וע״כ צריך להתחיל
 קומתו ממקום חהסרון שבהעליון, כמו כל התפ״ב
 כנודע. וזהו שמסתפק הרב* וזיל״ אס נאמר
 שאו״ם דשם ב״ן לסיבת רוב גדלותו לא הוצרך
 לו שיחקנהו שם דם*ה וכר׳ כוונתו על ראש
 הא, דב״ן שלמעלה מטבור, שה״ס אוים מקורים/
 כנ״ל משום שאין לו כלים, וע״כ אומר שהוא
 ודאי אינו צריך לתיקון מ״ה החדש ולחתפ״ב/
 םשום שבו לא חיה שומ התעלמות האורות
 שיהיה נצרך לחתפ״ב, ולפיכך׳ הגם שהם״ה
 יצא מתמצת שלו׳ מימ אינו מתחיל להלבישו
 אלא מפי הטבור דאיק ולטטה׳ דחיינו על מקום
 כח*ב דנקודים׳ ששם היה התבטלות האורות׳
 וזהו בחינה א׳. ובחינה ב׳ חוא : או אול* עכיז,
 יש בו איזה ענין של תיקון, שצריך לם״ה החדש
 שילבישהו שימח, זעיכ מהחיל קומה חמיה

 ממצח דראש הא, ולמטה.

 עץ רחיים «י m ענף נד נה
ם נאמר שוי כתרים אלו. לא  או א
 יעלו בלל בעתיק. אפילו בגופא דיליה כלל•
 ואלו הספיכות• הם׳ הן באורות הן בכלים.

 ע״ד הנ״ל•
ל הנ״ל׳  והבן וראה עתה׳ טעם אל כ
 והוא בי בשם מ״ה כיון שלוקח העתיק ממנו
 כל ספי׳ הכתר שלימה׳ אשר יש בה י־ס
 כנודע׳ לכן הספיק לו לדוכרא דילייה• אמנם
ם ב״ן׳ ואינו ש  הנוקבא דיליה הנעשה מ
 לוקח משם בין רק חצי הספי׳ דכתר דב״ן׳
 שהם ה״ר שבה לבד׳ א״כ מוכרח הוא שיקח
ה ־  ממקומות אחרים׳ לתשלום תמורות ה
 שחסרו בו מכתר דבין• ולכן יקה נ״ר דחכמה
 דב״ן׳ ודיר דבינה דב״ן׳ והד בתרים דדת
 דב״ץ׳ וכל אלו׳ הלואי יספיקו לשיעור תמורת

 ה״ת דכתר רבץ שחסר ממנו כניל.
 ובל הספיקות אחתנים יהיו בענין בחיי
 ב״ן •• שהם ה״ר כתר רבץ. וג־ר דחכמה
 דב״ן׳ וד״ר דבינה דבין, והכתר שבכל אחד
 מדת דב״ן• ובאלו הבחי׳ הם הספיקות, איך
 יתחלקו במציאות ייס נוקגא דעתיק.
 והמשכיל יבין, כי עצמו מספר הבחי• שלי

 החלוקים שאפשר להיות בוה•

 פנים מסביליה

 ןןעדן כפי הבחינה א׳ יש בח ב׳ ספיקות
 וכו׳ i דכיון דאוימ דביץ שה״מ מםצח
 ולמטה׳ עד הטבור, אינו מהחבר עם חאוימ
 דמיה, נמצא בזה, 0נבחן לאו״פ דב״ן. והוא,
 משום החידוש דם״ן שעלו למצח, הרי נעשה בז
 ממצח ולמטח תורת כלים, מחוך שמקבל האור
 מהמצח ממעלה למטה. וזהו שמבנהו הרב ארם
 רבץ. וראש המ״ה המתחיל מטבור ולמטה דאיק
 עד סיום הגוף׳ ה״מ אויפ דמ״ה, משום שמתלבש

 בכלים ישנים רבץ, בםיש בענח״ק.
 וזה אמרו׳ ואז הפנימי דב״ן ששרשו הוא
 נקודות דם״נ נעשה בחי׳ מקיף של אויפ דמ״ה
 וכו׳. פירוש, כיון שראש המיה מתחיל מלמטה
 טטבור דא״ק במקום אחיפ דנקודיס, איכ אויפ
 דב״ן, שהימ ממצה עד הטבור, גבוה מטנו כחי׳
 א׳ להיותו מבחי׳ גלגלתא ועינים דנקודים, שהים
 ראש הא׳ שלא נצטרף כלל לבחי׳ נקודים* משום
 שאין בו כלים בזמן חנקודים. והוא נבחן משום
 זה לבחי׳ הפרצוף העליון מקורים, שהים םיג
 ראיס. חזו אסרו, ששדשו הוא נקודות דם*נ,
 ועיכ נעשה לבחי׳ מקיף של אדע דמיה ובד.
, ואזיפ א׳ לבד^  נמצא׳ שיש עתה: או״מ א,

ן  או אם נאמר באופן אחר והוא שמשם בי
 וכו׳: וזהו הספק חב׳ בבחי׳ הא׳. שםםתפק
 דהגם אם נניח שראש הא׳ אינו צריך כלל
 לתיקון מ״ה, משומ שאין בו מקום חסרון כגיל,
 מ״מ אפשר ליהראש דמיה שיתחיל קומתו ממצח
 דראש האי, משום דשם מקום יציאתו,, כג״ל.
 ואז׳ זה החלק דראש המ׳״ה המלביש ממצח דכץ
 עד הטבור דא״ק נבחן לאוימ דמיה, כלומר/
 לראש הא׳ שלו שאין בו כלים• וזה החלק
 שמטבור ולמטה* נבחן לאויפ דם״ה׳ דהיינו שיש
 בו כלים׳ להיותו כבר מקבל האורות ממעלה
 למטה, ונמצא שיש בו ב׳ ארמ דמ״ה וד?ין׳

 ופנימי א׳ דמ״ח למטח מטבור, והבן.
 חכחי׳

 ענף ניד׳

 ואחר שביארנו הספיקות דרך כללות׳ צריך
 שנבאר דדך פרטי. ותחלה צריך
 שתדע בי הטפיפות הנופלין בענין של
ו או״מ׳ ואם  האורות׳ הוא •• אם• יש ארפ׳ א
ו אור דפנים• והספיקות  יש אור דאחור, א
ם יש בחי׳  הנופלין בענין הכלים׳ הוא: א
 אחור לבד׳ או בחי׳ פנים לבד׳ או שניהן

 יחד.
 גם צריך שתדע, כי בחי׳ הכלים
ם האורות  תלוין כפי בחי־ האורות, כי א
 רבים. גס הכלים צריכין שיהיו גדולים, כי
ל עיקר התיקון הוא גדלות הכלי והעשותו  כ
 בבחי׳ פרצוף׳ כדי שיתמעט האור ויתרחב

 הכלי ויכול לסובלו.
 והנה מבחי׳ ב״ן לא להח עתיק כלים
ק מה־ר דכתר רבץ, ווה ודאי לא יספיקו,  ר
 להיותן כלים לי״ס שבו, ולכן, כמו שלסח
 אורות אחרים משאר ספי׳ שב1 ג״ן.
ך צריך שיקח כלים משאר ספי׳ שם בין•  כ
 גם צריך שתדע הקדמה א׳׳ והוא׳ כי
 א״א להיו׳ בחי׳ הכלים אלא ע״ץ הכאת
 האור מקיף בארפ׳ ומשם נעשה בהי׳ כלי

 מתולדת הכאה ההיא. וזמר זה•
 ונתחיל לבאר הםפיקוה, שיש בנ״ר
ה כבר נתבאר,  הנקרא רישא דעתיק• הנ
 שהספיקות נחחלהו בשני בחי׳׳ הברד׳ א׳
ם ק או״פ לבד של ש א בא ר ם ל  הוא, א

 בין, ונעשה או״מ אל אור פנימי דמיה.
ם  והנה בבחי׳ זו, יש ב׳ חלוקות : א
ו נעשה ד ב  נאמר שאו״פ דכתר רבץ. הוא ל
 מקיף אל כח״ב שבכתר דמ״ה״ אשר הואי
 פנימי, ואס כך הוא׳ ודאי שטםפיקין
 אורות אלו לבל הראש דעתיק, כי אע־פ
 שכבר יש בוי כחיב דכתר דמ׳׳ה בראש
. בי הרי בחיי מקיף שלו. ו  הוה׳ עכ״ז יספיק ל

 אינו

 קומתו מטבור דא״ק, דהיינו מהפה דראש א' המסתיים
 על הטבור דא״ק, ונמצא המ״ה החדש שמתחיל להלבישו
 מטבור ולמטה דהיינו במקום אח״פ דראש, ששם מקום

 כח״ב מקורים, בנודע.
 וככר ידעת. הכלל הזה, אשר הסתכלות הב׳ דעליון שנק׳
 טבור׳ הוא מתהפך בתחתון לבחי׳ הסתכלות א׳, שנק׳
 «ה דראש, כניל בפמ״ס דף צ״ח ד״ה ונמצא. גס ידעת
 שהטבור דנקודים הוא בקרקע האצילות, בנ״ל
 "מ״א דף ע״ב ד״ה אמנם. ולפי״ז תבין, אשר קרקע
 האצילות נעשה לפה של ראש במ״ה החדש, משום ששם

 עומד טבור דעליון שלו, כאמור.
 איתני והנה נתבאר, שהראש דפ רצוף הפנימי דמ״ה, מתחיל
 הגלגלתא שלו מטבור דאיק, ששם מתחילים אח׳״פ
 ייאש הנקודים, ומסתיים בקרקע האצילות, שהוא
 הטנור מקורים ופה דראש המיה, אשר בהסשך בל
 הטקופ חזה, מתפשטים ובאים עשר ספירותיו של ראש:
ק׳ גלגלתא, ועיניס, ואוניס, וחוטם, ופה, שגלגלתא נ ז  ז

 עיניפ ואוניס ה״ם ג״ר דראש, וחומם ופה הים ז״י*
 ייאש/ כנודע. ונמצא שמשם ולמטה מתפשט הגוף
 *לי לכי״ע, משא״כ פרצוף החיצוני, שהוא מוכרח
 להתחיל מפה דבללות הראש מקורים, שהוא במקום
א דגופא דא״ק, ששם מפתייםימ צ״ב ג״ר דראש ס י ־ י  ט

> ושם מתחיל גולגלתא דחיגוני• נ  ״ל הפנימי, כ
ש*ו על ז״ת דפנימי עד מלכות שלו, שהוא בסיום נ  י

 *זילות. כאופן, שכל ע״ס של ראש החיצוני: גלגלתא,
ת של הפנימי בלבד.  ?יניס, ואת״פ, תופשים אותו מקום ד
 אמנם כ׳ פרצופים פנימי וחיצוני חללו, הס שניהם
 יק פרצוף הכתר דם״ה לבד, שנק׳ עתיק דמ״ח,
 *י פיצזף גלגלתא. והוא מטעם שנתבאר כפם״א דף
 יכ״ה דיה והנה, שמשום שהסץ עלו לבי*ה דכחרשנק׳
׳ ייצאו ע״ס של ראש ממצח ולמעלה, דהיינו בכח״כ  °*ח
 ינתר, ומכינה דכתר ולמטה יצא הסתכלות חב׳ לגמר
0• שמשם יוצאים ע״ס דגופא בתוך וסוף: שהתוך לי  כ

 ־־םשס יוצאים ע״ס דג״וי.
 י ט *״* או חג״ת, והסוף ה״מ המלבות או נה״י, בס״ש
. והנך מוצא, אשר ספירת הכתר בלבדה נתפשטה ק ' ה ^ 
 • *י(* מלס ראש וגוף, שבח״ב דספירת הבתר קבלו
, ווו״נ דססי׳ כתר קבלו ע״ס דתוך וע׳ס * א ר  0 י

. וגס נבחן בו בי פרצופין: פנימי וחיצוני, שהפנימי ף י ן ג  ד

 י^חיל ספה דראש האי מקורים, והחיצוני מתחיל מפח
 י י ייא׳מ הנקודיס, בגיל. ושניהם יוצאים בוווג בבת
* בסמים דף קכ״א ד״ה ענף, וע״ב נבחנים שניהם ' 0 3 * ^ 
י לכי. אמנם מטה שלמטה מכתר עדיין לא ת ' כ י ח

 י 

׳ כי כל הזווגים הנ״ל נעשה רק בספירת ס י 1 ן  H כ

 י^״י« שה״ס המצח והגלגלתא בלבד. זםחעיגיס שח״ס
 י *ל יאש, עדיין לא נעשה שום זווג בהם.
 הם דכרי הרב לעיל דף רי״ד בשנתקן עתיק. לא

 ^תקן מת שלמטה ממנו בלום. והבן היטב•
ז עלי הם״ן לספירת החכמה, ווווג הזח נעשה " ח  א

 כפה של ראש דעליונה, דהיינו בפרצוף עתיק
י נתבאר שפה דכללות הראש דעתיק, הוא בסיום - ^ 
״ יע״כ יצא פרצוף החבמח ג״כ בפנימי וחיצוני * י י ^ 
 ^ ר **נימי מתחיל מפה רג״ר רעתיק, דהיינו מבינח
 ״נקי מצח כנ״ל, ונמצא שמלביש לז״ת דעתיק
 ^ י עם פרצוף חיצון דעתיק. אמנם החיצוני דפרציף
 ^*0ח, נשאר מתחת הפח דכללות, דהיינו בבי״ע.
ק׳ איא׳ שה״ס חכמה דמיה, שהים עיניס. ח ג י י ה י

 ז 

 ה *למטה מחנםה, לא נבלל כלום כזווג הוה, כנ״ל.

ן עלי יזש״ן לספי' הנינה, והיינו ג״נ נפה דעליונו ״ ז  י

א א״א/ וע״נ יצא גם הנינה נב׳ פרצופין ו ה * p 

 : ״הפנימי מתחיל סבינח דא״א וםלביש לזית

'יי, יהחיצון מתחת פה דכללות שהוא למטח מז״ח 1 4 

 שלו



 פנים מאירות
 שהוא הכתר דמ״ח הנזכר. והוא, משום ישג״י
 וד״ר הללו מלבישים על אחיפ דגלגלחא רבץ׳
 אשר שוס פרצוף אחר אין קומתו מגיס שסח
 זולת סתיק בלבח, וע״כ ברור הוא, שרק העתיק
 מתקן ומחזיר האורות חללו אל חב״ן, ןלא פרצוף
 אחר. אמנמ עכ״ז אין הגיר והדיר הללו שחם
 מעיב דב״ן, יכולימ להתלבש בכחיב דסחיק׳
 המלביש סל מקומ אח״פ דנקודים : שחרי שמח
 הוא בחי׳ חצי מדרגה חסליונח דכתר מיה כנ״ל#
 ואין דרכו של סיב לבא רק בחצי מדרגח
 החחתונה דכתר : כמו שבא באחיפ דגלגלחא
 דנקודים׳ ועד״ז בזו״ן דכתר דמ״ח שנק׳ זית
 יסתיק, כם״ש לסיל. והנח נתבאר היטב, שג״י
 וד״ר דחויב רבי[* שנתקנים בסתיק דם״ח/ אי
 אפשר שיסלו לכח״ב שלו, אלא רק בזית שלו

 לבד.
 אמנם בחכתרימ דחו״ב דב״ן חנז/ יש מקום
 להסתפק, אם סלו לכתיב דסתיק. ויש כאן עמקוח,
 כי חנך מוצא תיקון נוסף במיה החדש, אשי
 החזיר הבינח לראש, כלומר לחצי מדרנח חסליונח
 דכחר. שהרי בחב״ן, בסולם הנקודים, כשסלו
 המין לסינים שחימ חחכמה, נמצאים הבינה
 וזוין שיצאו מהראש, כי אפילו הבינה קיבלה
 אורותיה ממסלה לטטח, מן חממך שסלה בחכמה
 טח שאין כן בטיח החדש שסלו הטין לבינה׳
 נמצא, שרק הזו״׳ן יצאו מהראש, להיותם מקבלים
 םהםםך שבבינה, משא״כ הבינה עצמה, שבח
 והיתה לבחי׳ רא^ הסליון, זהבן זה היטב. וחרס׳
 שמשום זה חזרו ונתקלו גם בחב״ן, אותם הבינות
 שיצאו לחוץ בסת חנקודים, וחזרו ובאו למדרנח
 העליונה, שהיא במגולח המיה המתחבר.בחב״ן׳

 והבן היטב.
 והנה בשיסור הזה יש לומר שנתסלו ג״כ
 הכתרים מג״ר וד״ר דחויב, וסלו לבתי׳ בינח
 דסתיק. כי בסרך הבין אין בינה דסתיק שייכת
 לראש הסליון, אלא לחצי המדרגה התחחונה ג
 שסל פיח לא היה צריך להיות בראש דעתיק אלא
 כתר וחכמה לבד. ובינה וזו״נ חיו צריכים להיות
 בחציה חחחחוגה. אלא במגולח חמיה, שהמ״ן
 שלו סולים לבינה׳ סיכ שבח הביגח רסתיק ובאה
 לחציה הסליונה, ונסשו כחיב בראש, וס״כ
 בהכרת שנתסלו משום זה גם חלק הכתרים רחויב
 שהיו שם, שהלבישו מצד הבין במקום בינה
 הזאת, אמנמ מחויב דחויב דב״ן, וראי שלא נתסלה
 כלומ, כי כשנתקן הכתר לא נתקן מה שלמטה
 ממנו כלומ, משום דהם״ן סלו רק לבינה דכתר,
 כמ״ש לעיל כפמים דףרל״ט דיה חידושיכלימ והבן•
 וזה אטרו, ופשוט הוא, כי אפילו בחינת
 חכתרימ שיש בחזיב דב׳ין אי אפשר שיסלן בכתר
 סתיק, וכו׳, ולזה הוא הםפק אם ב׳ הכתרים של
 חו״ב דבין סולים בחויב דסתיק סכ״ל. בלומר
 בבינח דעתיק, כדאםרן. כי כל חיובם דגיר וד״ר
 דחו״ב לחמצא כחצי מדרגה התחתונה דכתר
ב '  מ״ה, הוא, ם0ום שכן בב״ן.קנו מקומם ג
 בחצי המדרגה התחתונה דגלגלתא דבין, דהיינו
 באחיפ דגלגלתא כנ״ל. וא״כ יש מברא עתה׳
 שבסגולת המיה החדש, אשר הבינה נתסלח סל
 ירו מחציה התחתונה ובאה להסליוגה, חדי צריכה
 ליקה אתח גם חלק םחו״ב דשם: וחיינו הכתרים
 שבחם. אמנם ממוםם ודאי במקום בינה לבד, אלא
 משום שחויב יסתיק, קומתם שוח, סיכ נבחן כםז

 חויב והבן. או

 עץ החיים שעי מתיק ענף נד
 אינו אלא בחי׳ פנימית הכתר דב״ן, כנ״ל, וא״כ
תל מן האור המקיו*. וכפי  לא יהיה ארפ נ
 זה לא הוצרכו ב׳ האורות׳ של הכי הכתרים

 דחרב דב״ן לעלוה בכאן.
 אבל בחי׳ האהודים של הכלים שלהם
 הם עלו בחרב דכתר דמ׳׳ה, לפי שאין כאן
 בחרב דמ״ה שום כלי כלל׳ שכאשר לא
 יש או־פ ואו־מ להכות דד• בזה, אינו נולד
 ומתהוה בחי׳ כלי בלל. וכאן אעיפ שיש
 בחי׳ מקיף דבין ופנימי דמ״ה, עכ״ז מכיף
 הזה אינו בחי׳ או״מ, אלא ארפ שנעשה מקיף
 לפנימי דמ״ה׳ ואינו יכול להוציא כלי ממ״ה,
 ולכן הוצרכו לעלות אותן האהודים של כלי
 הכתר. דחו״ב דב״ן, אבל האורוה שלהם לא

 עלו לטעם הנ״ל.

 והנה הסימן של ספק זה היא אאיג
: א׳ מקיו*. וא, ארפ, ונ׳ כלים, שהם : / י  פ
 כלי דכתר דב״ן, וב׳ כלים של חרב דבין•
 ספק הב׳ והוא, אם נאמר שנ״כ היה
 מקיף דמ״ה׳ ונמצא עתה, שיש ארפ א׳
׳ • הוא מקין* דמיה׳  דמיה, וב׳ מהיפים : א
 עוד אור פנימי דב״ן אשר נעשה מקיף אל

J .מקיו* דמ״ה 
פ עם ארמ ר  וכפי זה, צריך שישתווה א
 והוא, שיעלו ב׳ אורות של ב׳ כתרים דחרכ
 דבין למעלה כחרב דעתימ׳ ווה אינו אליא
 האורות של בחי׳ אחוריים לבד, ועי״ז יהיה

 ארפ מרובה ניכ כמו מקיף.
 וכן בחי׳ אחורים של הכלים של בו
 האורות הנ״ל בב׳ הכתרים דחרב דבין, יעלו
 עם חלק האורות שלהם׳ שנם הם בבחינת

 אחוריים.
׳ •• י ל ספק זה׳ היא בגיד פ  וסימן ש
 ב׳ מקיפים׳ ונ׳ פנימים, וד׳ כלים שהם: כלי
ר דכתר דבין׳ וכלי כתר דמ״ה, לפי ד  ח
 שכבר יש למ ה ארמ ואו״פ אשר על ידו
 מתייליד הכלי הניל, וב׳ כלים דאחוריים

 כנ-ל.
 וצריך לידע ענין א׳׳ והוא, כי באלו
 הספיקות הנ״ל, יש נ׳ בחי׳ בענין עליית
 אורות חויב דב״ן בעתיק כנ״ל : הא׳ הוא,
 אם עלו האורות של בחי׳ פנים לבד, והנה
 אז, הם מתערבים עם חרב דכתר דמיה

 עצמו, כיון שנם הם בחי׳ פנימי
 אמנם אם אינן עולין רק בחי׳ אחוריים
 שלהם, אז א״א שיתערבו עם חרב דכתר
 דמיה עצמו. כיון שאינם בחי׳ פנים• אמנם
 האורות דמ״ה יהיו כחי׳ פנים, ואלו האחוריים
 העולין יהיו בחי׳ אחוריים אל הפנים הנ׳ל

 דמיה•
 ואם הוא בחי׳ נ׳, שעולין שניהן בבחי׳
 הפנים ובבחי׳ האחוריים, ואז הפנים מתערבים
 עם אורות דמ״ה, ואחוריים נשארים בבחינת
 אחור להם, אכל בחי׳ הכתר דב״ן, ודאי
 ד1א שמתערב עם כתר דמיה, והנה נ׳
 בחי׳ אלו הניל, כבר נתבאר א׳ מהם בזה
ק הב׳• וב׳ בחי׳ האחרונים, יחבאר פ ס  ה

 בשאר הספיקות.
ה ני ספיקות׳ והוא:  הבחי׳ הב׳ יש ב
 אם נאמר שבאו ארפ וארמ שניהן דבין;׳כ,

 ואל

 ימח פנים מאירות
 הבחי׳ חב׳ אם נאמר כי משם ב״ן באו
: סיקר כר  שניהם או״ם ואו״פ ו
 ההבחן םבין ב׳ הבחינות חללו הוא, בהתפשטות
 ח״ר דכחר בין למטה מטבור, בסוד אויפ, כי
 לבחינה א׳ שאין הם״ה םתחבר סם ח״ר דכחר
̂ט חא׳ דב׳׳ן קד הטבור  דב״ן, שהים מםצח דרא
 כנ״ל, נםצא שאין ההפשטות להיר דכחר ב״ן
 למטח מטבור, כי אין הבין יבול להחפשט
 םסצםו בלחי שיזדווג סם חמ״ה כנודס, ולפי זח
 נשאר ה״ד דכתר בין רק בבתי׳ או״מ למסלה

 מטבור בגיל, ואינו מהפשט יוחד.
 ולחבחינה חב׳ אשר גם המיה מתחיל ויוצא
 ממצח ולמטה, וגמ מתחבר שם סם היר דכהר
 דב״ן לפרצוף אחד כמו כל פרצופי אצילות,
 נמצא בזח, שיש כה לה״ר דכתר בין להתפשט
 קם חם״ה גם למטה מטבור דא״ק סד םיומא

 דגופא, בבחי׳ או״פ.
 וזה אמרו4 ונמצאו ב׳ מקיפים דם״ה ובץ
 וב׳ פינימים דמיה ובין, כי ראש הא׳ דמיה
 מתחיל ממצח ךדאש הבין ומסתיים סל הטבור,
 ומכונה. אוימ דמיה. וכל חלק הבין שמלביש
 ומתחבר ןמו במקום חזה, דהיינו ג״כ ממצח סד
 הטבור, הים ^אוימ דב״ן, דהיינו ה״ר דכתר בין
 כנ״ל. ונקראים, בשם ארם, משום שחם בחינת
 ראש הא׳ כניל. וכן התפשטות ראש דמית טטבור
 דאיק סד מיום דגופא דאיק ^םקזם כחיב
 דנקודיס, הוא־ המכונה אויפ דםיח, והתפשטות
 היד דכתר ב״ן בחיבור המ״ה גמ למטה טטבור
 סד •יומא דגופא,. הוא המכונה אדפ דב״ן.
̂זום שכבר יצאו  והסה נקראים •פנימיים, מ
 מבחי.׳ ראש הא׳ הםםהיים, קל הטבור, כמ״ש

 לסיל.
יב דסתיק ובו׳  ?ןןך יש ספיקות בחו
 ו1שוט הוא כי אפי׳ בחי׳ הכתרים
 שיש בחו״ב דבין א״א שיסלו בכתר סתיק
 וכו׳ : פי׳, כי כמו שראש הכללי דנקודים שנק׳
 גלגלתא .דבין. נתלק סל ב׳ תצאי מדרגות:
 גלגלתא וסינים לחציה הסליונה, ואח״פ דגלגלתא
 לחציה התחתונה, והוא מםיבת סליית המין
 לסינים. כן גם ראש דמיה החדש, שנק׳ כתר
 דמ״ה או סתיק, נחלק גיכ סל ב׳ חצאי מדרגות :
 כח״ב לחציה חסליונח, וזוינ לחציה חחחחונה,
 שהוא מסיבת סלייח חמין לבינה, כנודס. וכמו
 שחסיב דב״ן שנק׳ חויב דנקודים, יצא שם
 והלביש רק את חאח״פ דגלגלחא רב״ן, דהיינו
 לחציה ההחתוגח. בן הדין אח״כ כשיוצא הסיב
 דבין ההוא, להתחקן ככחר דמיה, מחויב ג״כ
 לצאת בחציה חתחחונה דכתר דסתיק. דהיינו

 בזו״נ שלו, כניל חנק׳ דת דכתר דמיה.
 וטסם הדבר הוא, משום דחע״ב הוא מדרגה
 שניה לפרצוף הכתר, כלומר שמקבל אורותיו
 ממעלה למטח מן פרצוף הכתר, ומשומ זח אינו
 סנין שילביש לחצי המדרגה ד׳סליונה של הכתר
 ששמח סיקר הכתר, שהמסך משמש בו מטטה
 למסלה, אלא מוכרח סכיפ להלביש את חצי
 המדרגה התחתונה של הכתר, שנבחנת שיצאה
 לבר מהכתר, ומקבלת גיכ אורותיה ממעלה
 למטח כדמיון הע״ב, וע״כ יכול חע״ב להלבישו

 שם.
 ועם זח מובן, דאע״פ שזח ברור דגיר ודיר
 דחויב, שהוא חע״ב דנקודים הנזכר, נוטל עתיק,

 שהוא



 ^ ״ ־נים מאירות יצ־ט
 השלם, באופן שאחר זח חוזרים למקומם, ««»חי זח חוזרים למקומם,
 כנ״ל אצל ראש התחתון חנקי אח״פ. וזכור זח
 לכל חםקוםות, גם תזכוד הכלל הזח, שאק״פ
 שבערך חקליון נבחן התחתון באחיפ מ״מ כלפי
 קצמ1, נבחן לגלנלתא וקינים, ומדרגה תיוחד
 תחתונה הימנו נבחנת לאחיפ שלו, וקד״ז תמיד

 ממדרגה למדרגה, בכל המדרגות דבין.
 ויתבאר לך בזה כל דברי חרב לעיל בקנף
 כ׳ בקנין קליית זו״נ לסין, וקנין חקסדתם שם
 את ההרג כל קור שאינם יוצאים משם* קשיח.
 דהיינו להשלמת הכלים החסרים שם ותבין בזח
 ההבחנות דכלים דפנים׳ וכלים ראחורים קשיח.
 והצריך לקניננו הוא, מי* שם בדף קל״ו ד״ה
 ונמצא, ודל, ונמצא כי בודאי הוא שבקרך כחיי וו
 יותר גדולה הארה של החו״ג הבאים לחם מחדש,
 םהחארח שחיתה להם בראשונה׳ לפי שהארה
 ראשונה הניחם בבחי׳ אביא, זחארח זו החדשה
 החזירם פב״פ, ונמצא כי הארה זו המחודשת
 נקי פביפ. אבל בקרך בחי׳ אחרת לא תקרא
 אלא בחיי אב״א׳ לפי שלא הגדילה רק כחי׳
 האחוריים, וממילא הוחזרו פב״פ מאליהם׳ זבבחי,
 זו תחיה הארה חזו פחותה וגרוקח מראשונח, כי
 הראשונה תיקנה וקשתה כל חפרצופין כולם
 שלימים. וזאת לא קשתה רק הגדלת חצי
 האחוריים קכ״ל. קו״ש בסמוך מבחין כין כלים
 דפנים דאויא, ובין כלים דאחורייס ראויא שכלים
 דאחוריס שנתבטלו מאויא, הים האותיות כד״ק
 חי יה, וכלים דפנים שנשארו באויא ולא נתבטלו
״ ת קשיח. ר פ ס  מסן שביהיב. ח״מ אוב ״ל מ
 חכור אותם היטק בכל ההמשך הדרושים שבכאן.
 פירוש חרכרים, שבח״ב דנקודים חקומדים
 סטבור קד םיוםא דגופא באחיפ דגלגלחא כגיל,
 אשר אחיכ בכה עלייתם של רא ומלכות מזיח
 דנקודיס. נשלמו בהם ה׳ הכלים בחבזו״ן הצריכים
 לזווג השלם דנרנח״י. חנה צריך להבחין בחם,
 םה שקבוק בהם. דהיינו שבא להם מתחילת
 אצילותם, ומח שנתחדש בהם אח״כ קיי הארת
 יסוד איק, שהםשיך הכלים ההם. וזח אמדו
ל מ ס פ ר י ת ח״ס הבלים הקבועים דחכמח י ב ו א  ש
 בינה דנקודים. ךהיינו כמו שיצאו בתחילת
 אצילותם בבחי׳ חצי מדרגה התחתונה רגלגלתא
ק  דהיינו באוזן חוטם פח שלח כנ״ל. והכלים ד בד י
 חי״ח, היינו אותם הכלים שיצאו ונתחרש כחם
 מכה חזיא ומלכות שקלו זנחחברז אליהם להשלמת
 ה׳ כלים בהם כנ״ל: בי אקיפ שחזיא ומלכות
 האלו חזרו אחיכ ונתפשטו למקומם כניל! מיס
 החידוש בלים שהשלימו בכחינ נשארו שמה
 כצורתם ממש, כל זםן שנתקיימו חזו״ן האלו

 במקומם למטה, כםיש שם.
 וזה אמרו, שהארת חחו״נ הבא לחם מחד*
 גדולה םהארח שחיתה להם בראשונה, לפי
 שהארה ראשונה הניחם בבחי׳ אב״א, והארה
 זו החדשה החזירם פכיפ קכ״ל. כלומר, אקיפ
 שכלים החדשים שנתקלו מכה הארת יסור א״ק,
 הס כלים התחתונים ז״א ומלכות כנ״ל. והכלים
 שחיה להם בראשונה׳ הס כלים הקליונים בח״ב,
 כניל. מ״מ כלים החדשים דתוםפת קדיפי* שהרי
 בטרם שניתוםפו שם לא היה ככלים רכחיב
 רנקודיס, אלא אור הנקבה ואור הנפש, כנ״ל.
 שנק׳ אב״א, במיש שם. םשאיכ אחר שניתוספו
 שמח כלים חיא ומלכות, הרי נשלמו בה׳ כלים,

 וק״כ

 לוםר ששניהם אוימ, כי היד רבץ נחשב אוים
 למיה בהיותו מבחי׳ למעלה מטבור, וראש המיה
 נחשב גיכ או״מ בערכו עצמו, שעדיין אין בו
 כלים בערכו עצמו, כי המסך משמש בו ממטה
 ימקלה, דהיינו בבינה שלו הנמצאת בסקום פח

 הכולל דראש הנקודיס, כמ״ש לעיל.
ק הוצרכו לקלות אותן האחוריים של ל  ו
 כלי הכתר דחו״ב דב״ן וכו׳ : כבר
 נתבאר בפסים דףרמיואוחב/שאח״פ דגלגלחא
 קצםם״ה״ם ג׳ הנקודות כתר חכמה בינהדנקודים.
 ונבחנים בשם ראש חב׳ או קיב, והוא משום
 דסתחילת אצילותם נתחלק הנלגלתא לב׳ חצאים,
 וחצי העליון אינו בחשבון הפרצוף. ועיכ, אח״כ
 כשהאיר יסוד ראיק, והוריד המסך מפי הטבור
 ךא״ק שה״ס הקינים, למיומא דגופא, שה״ם פה
 ראח״פ חזרו ונתיחרו ב׳ חצאי המדרגות רגלגלתא,
 למדרגה אחת שלימה מה׳ כלים 5 נלגלתא,
 קינים, אזן, חוטם, ופה. ואז יוצאים בו ניכ
 ה׳ אורות נרנחיי כשלימות. משאיכ מקודם. זה
 בתחילת אצילותם. שהיו נחלקים לב׳ חצאים.
 ואפילו בראש חקליון לא היה בו אלא ב׳ ספירות
 גלגלתא וקינים, אשר קיכ. לא היה בו אלא ב׳
 אורות התחתונים רוח ונפש לבד. שאור דרוח
 חית בכלי רגלגלתא, ואור דנפש בכלי דקינים
 דהיינו בספי׳ החכמה. וג׳ אורות עליונים שהם
 יחידה חיה נשמה, חיו חסרים שם לגמרי אפיי
 בראש הא׳, משוס חסרון ג׳ כלים תחתונימ אזן
 חוטם פה, שחם בינה ז׳׳א ומלכות, כנודע שחסרון
 חחחחונים רהכליס, גורס חסרון בקליוניס
 רחאורוח, ולפיכך, לא חיה בראש התחתון זולת
 אור הנקבה לבד, שהוא אור הנפש, שמקבל
 מראש העליון. אמנם אחר שהאיר היסוד ראיס,
 והוריד הםסך מחקיניס לפה, וחזרו ונתחברו
 לראש אחר, איכ .קנה הראש העליון אח חאח״פ
 שחסרו לו, אז נמשכו לו גם ג׳ אורות העליונים
 שחסרו לו, וכל אור בא בכלי המיוחס לו. כי
 אור דרוח נפש שחיו בכתר וחכמה, ירדו םשם
 לחוטס ופה. ואורות דיחידח חיה נשםה באין
 בגלגלתא עינים ואוזן, ואורות החרשים האלו
 שהם יחינ, וכלים החרשים האלו שהם אוזן חוטם
 פה, מכונים בשם תוספות, להורות שאינם קבועים
 בפרצוף. משוס שלא היו כן בתחילת אצילותם.
 והנח מטעם זח, לא נתבטל בחי׳ ראש
 התחתון דתחילח אצילות, שחס חאחיפ הקודמים
 ואקיפ שחזרו ונתחברו קם ראש העליון באסור.
 היה זח רק להשלים ראש הקליון כלבד, שיהיה
 ראוי לנרנח״י שלימים, ונבחן זה, שעלו לשם
 לם״ן בשעת יציאת האורות והשאירו כחם שם,
 באופן. שגם המה בעצסם אחר שחשליםולראש
 העליון, חזרו ונתפשטו םשם למקוםס, כלוםר,
 לבחי׳ ראש ב׳ במו בתחילת אצילותם, ואז עלו
 אליהם בחי׳ כלים תחתונים ז״א ומלכות
 ממדרגה הנמוכה מהם. דהיינו מזית רנקורים,
 באופן שגס המה נשלמים בה׳ כלים שלימים.
 כי מעיקרא היה בהם אח״פ שהם כתר חכמה
 בינה, ועתה קנו ג״כ ז״א ומלכות מכח העליח
 דהחחתון, ואז יצאו נס בחס ה׳ אורות נרנח״י
 כשלימות, בה׳ הכלים כחיב זוץ שנשלמו, אסנם
 נס הרח מקורים לא נתבטלו מכח עלייתם
״ אלא שחויתס שמה נבחן בשס ס״ן,  לאח״פ
 כלוסר כדי להשלים הכלים החסרים שם לזוונ

 השלס#

 פנים מאימת
 או אפשר, שאפי׳ *חבחרים רחויב גם כן יא
 קלו לכתיב דקתיק. כי לא נחחברו קם הבינה
 יעתיק בקת שיבתה למדרגה הקליונח. והוא׳
 משום דבכל זאת, אינם ראויים לבא לבחי׳
 סדרגה הקליונה : שהוא כתר ממש, וחם בחי,
 •רצוף קיב המקבלים אורותיהם מן הכתר ממקלה
 לםטח• זק״כ, בהכרח שמתלבשים בזוין דקתיק,
 חםקבל גיכ אורותיו ממקלה למטח דוגמחם׳
 כםיש לקיל. וביאור הספיקות דז׳ הכתרים רזית

 וכו׳ ית׳ בקנפים הבאים בקיה.

 ענף נ״ה
 לפי שאין כאן בחכמה :ובינה דמיה שוט
פ ואוים י , שכאשר לא יש או ל ל כ י ל  כ
 וכי׳: כמיש הרב לקיל בדף מ״ז דיה וחנר,,שהויות
 הכלים באים מכח חביטוש דאן״פ ואו״מ בצאתם
 פ«ח דראש ולמטה. דהיינו בהאורות הנםשכים
 םםקלה למטח, כמ״ש שמ בפמ״א ובפמים קש״ח.
 יכמיש בפמ״א בקנף הקודם, שאין בחי׳ כלים
 יק מהמסך והמ״ן ולמטה, משאיכ בראש האי״
 שי׳טסך םשםש שם ממטח למקלה׳ אין שם
 כלים. ולפיכך׳ לפי הבחינה הא׳, דהיינו שאין
 יאש חא׳ דבין מתחבר בלל קם חמיה, משום
ז צריך לו, כי בו לא היה הסתלקות האורות׳ י א  מ

 וא״כ יצאו ח״ר דכתר ב״ן בראש הא׳ רבץ
 ממצח ולמטה בלכדו ומסתיים בפי הטבור.
 זיאש המיה, מתחיל מפה דראש הא׳, דהיינו מפי
איק. ונמצא  הטכור ולמטה, קד מיום גופא ד
 חיי יכתר ב״ן, שנקשה מקיף לכח״ב דכתר מיה•
 וכח״כ דכתר ס״ח, המה קתה בבחי׳ ראש האי
 י°״ח• זלפי״ז, אין בחי׳ כלים בראש המיה להיות
ו שלו קומד בבינה ומשמש ממטה למקלה• ס 0  ח

ויקת,שראש הא׳ נק׳ אוימ, משוס שאין בו כלים• נ  ו

 וזח אמרו׳ שכאשר לא יש או״פ ואו׳ימ
 להכות זה בזח אינו נולד ומחחוח בהי׳ כלי כלל
, ואו״פ הייני ״ל נ א׳ כ • יאוימ׳ יורה ראש ח י ' כ  מ

 חנטשך מפח דראש הא׳ ולמטה. שכבר האור
 טלוכש בכלי, דמשום שמקבל האור מהמסך
 *לסקלה הימנו, נוהג בו הקוביות של המסך,
° בחי׳ הכאה דאו״מ קליו. שהים ה׳ דרנוח  ג

 יחזיככות תממך, כסיש שם. וחנה כאן עדיין
ע ארם זאו״פ מבחי׳ המ״ח קצמו, כי אס׳יפ  יא י
 שאנו מכניס אח הראש דמיה בשם אויפ. חייגו
 ק כיחס ראש האי דב״ן הנמצא םמקלח לטבור.
 ׳*זזזא אוימ חקליון קליו מצד הבין, ובקרבו נבחן
ו םםמלח ל  ?0'יי יאו״פ, משוס שיוצא מפה ש
 למטח כג״ל. סשא״כ ביחס חמיה כלפי קצםו׳
י עייין בבחי׳ ראש הא׳, ויציאה הראשונח ח י י  ׳

א , וקיכ הו ר ו 0 א ׳ כי מתחיל מטבור ולמטה, כ  ו

מיכו קצםו׳ בכחי׳ או״מ, כלומר בלי כלים כלל•  כ

 וזה אמרו׳ וכאן אקיפ שיש בחי׳ םקיף
 כין ופנימי דמ״ח קכ״ז טקיף הזה אינו בחי׳
ף לפנימי דמ״ה י ק ה מ ש ע נ א אויפ ש ל ט א ־ י

0 

י כלוםי, שחם ב׳ בחי׳ מיוחדות שאינם ל ' כ ? 

- -יי- לחיות
ח ° י״יות ' ב  ׳*'ל. כלומר, שחם ב
י לומר י נ ח ת א נ ל  *ין זח לזח, סשזם ש
ד דבי; 1 נ ? ' מ י ז ל ״ נ  אי״ צייד אליי כ
!מסבל ; ה * . 0 א י נ ס הוא מק עליחס,-ששגיהם •״״•״ כ ג , ׳ א ש ה א ו ן ו ר ל ק 0 ל ח ן צ 0 ס ך ח ר  כע

ס I אפשר ף י א ד ״ מ * נ י ״  האיר ממעלה למטה, כג
" * • ח ״ ם ה ש א  יא״כנסהוא אויפ כמו ר

 לומר



 פנים מאירות
 אבל האורות שלחם לא עלו לטעם חנ״לז
 שהרי נתלבשו בהם אורות המעולים יוחר
 מחם/ דהיינו האורות דחכמח ובינה דמיה כנ״ל׳

 • שהם בחי׳ אורות דפנים.
 מיםן אא״נ פי׳ א׳ מקיף ןא׳ או״פ וג׳
 כלים שהמ כלי דבתר דב״ן וב׳
: כי ה״ד דכחר ב״ן׳ ן י ב יב ד  כלים של חו
 המחחילים ממצח דראש הא׳ דבין, שהוא לםעלח
 מטבור דא״ק, נחשב לאוימ לראש עחיק המחחיל
 לטטה טטבור דא׳׳ק/ כמיש בפטיא לעיל דף
 רמ״ו ד״ה וכבר. וג״ר דכתר מיה׳ הים אויפ•
 וםלובשים בראש עחיק בג׳ הכלימ שנשארו
 בגיר דנקודים, שהרי הביטול לא נגע בחם, דהיינו
 הנק׳ אחיפ דגלגלחא דב״ן/ הקבועים שם ואין
 בהם טבחי׳ תוספת, ועיכ לא שלט הביטול בהם
 כנ״ל! ובחי׳ אזן דשם נבחן שהוא טבחי׳ כלי
 דהיר דכתר ב״ן. וחו״פ דשם נבחן לב׳ אחורים
 דכחרים דחו״ב דבין/דהיינו סבתי׳ אוב *ל
׳  םםפרת, כנ״ל. והרי לפניך* אוימ א/ ואו״פ א,

 וג׳ כלים.
פ א׳ דמיה וב׳ י  םפק חב׳ וכו׳ שיש או
׳ : וזהו החלוקה חב׳ מ וכו פי  מקי
 מבחינה הא׳ הנזכר לעיל בדברי חרב, אשר הגם
 שאוימ דם״ח אינו ראוי שיחחבר עם הב״ן
 למעלה מטבור דא״ק, משום שאין שם מקום
 חםרון שיוצטרך להתפשטות ב׳ להשלימו, כנ״ל
 בפמיא דף רמיזד״ח או, מימ אפשר שגם אוים
 דטיה יצא ג״כ לטעלה מטבור, דהיינו ממצח
 דראש הא׳ דבין עד פי הטבור, אלא שאיני
 מחחבר שם לפרצוף אחד עם חאוימ דבי[*

 משום שאינו צריך לו. עשיח.
 ולפי״ז עדיין אין שומ חחפשמות דח׳יר
 דכחר בין לבחי׳ טטבור ולמטה דא״ק, דהיינו
 לפנימיות הראש דעחיק/ משום שעומד לעצמו
 בלכדו בבחי׳ ראש הא׳ דבין, ממצח עד פי
 הטבור ושם םםתיימ, כי אינו מחחבר עם המיה
 להתפשט גיכ כטוהו, טטבור ולמטה לג״ר דעחיק׳
 זזה אמרו/ ונמצא עחה שיש או*פ א׳
 דמיה. כלוטו/ שאין שום התפשטות מה״רדכחר
 ב״ן לפנימיות דראש עתיק׳ כי לרוב של ימותו
 אינו מתחבר כלל עמ המ״ח. ונמצא, שאין בראש
 דעתיק בפנימיותו, זולת כח׳׳ב דמ״ה לבד. אמנם
 יש שם ב׳ מקיפים, דהיינו אוימ דב״ן, ואוים
 דמיה. אלא שאינם מתחברים זה לזה, כאמור•
 ־ מיק בנ״ך פירוש ב׳ מקיפימ ג׳ פנימים
׳ : כי יש כאן •ב׳ כו  וד׳ כלים ו
 מקיפים : א׳ דבין, וא׳ דמיה, כגיל ע״ש. ומאחר
 שיש גיכ או״מ דמיח, המתחיל ממצח דראש
ב '  חא׳ ומסתיים בפי הטבור דאיק כגיל/ א
 נבחן חאוימ הזה, לבחי׳ ראש א׳ דמ״ח, שמפרי
 שלו ולמטה דהיינו מפי הטבור דא״ק, מתפשט
 הראש דעחיק דמיה כבחי׳ מלמעלה למטחי
/ וא״כ יש כו כלים בראש  בסוד הסתכלות כ
 דעחיק דם״ח לג׳ ספירות כחיב שלן, ואין חאורוח
 דחויב דכחר מ״ה צריכים להתלבש באחורים
 דכחרים דחו״ב דכ״ן, שכבר יש להם כלים משי
 עצמם, כג״ל. ולפיכך, צרוך שיעלו האורות
 דאחורים דכתרים דחויב להתיישב ככלים שלחם,
 כי מה שאמרנו בספק אא״ג, שלא עלו האורות
 הללו, היה זח, טטעם שאורות דחויב דכתו ם*ח
 לקחו מקומם, עשיה,משא״כ עתה, שהאורות רחו״כ

 דכתר

 d-wflrf p שער עתיק ענף נה
 ואלו הן נ׳ מפיקות: א׳, אם נאמר שיש ב׳
 אורות מקיפים, א׳ דמ״ה, ואי דב״ן. וב׳ ארפ

 א׳
 דפנים, והיינו על שם שבסיבת העדרם מהפרצוף
 נאבד אור הפנים מהפרצוף, ואם יחזרו להפרצוף
 םחזירים גיכ אזר הפנים לשם, ולהבחנה הזו
 אנו מכנים אוחם לפי שעה, בשם כלים דפנים.
 ואעיפ שהכלים חללו אינם כלל בחי׳ פנים
 לעולם, שהרי אפילו בזמן הגדלות בטרם שנחבטלו
 שהיו עוד םחוברים בהפרצוף, מימ לא חיה בחם
 עצמם, זולח אור דאחוריים כנ׳׳ל, ואין צ״ל
 אחר שירדו ונחבטלו, בזמן שאבדו מעלהם לגמרי,
 וראי שאינם בחי׳ פנים כלל. אלא שנקראו כן, בשם
 מושאל, מטעם הנ״ל. וזכור זח לכל המקוטוח.
 והנה נתבאר לעיל בפמ״א רף רמ״ח דיה והנה,
 אשר חמיה החדש, שיש לו כח״ב בראש שהים
 גלגלחא עינים ואזן, הריחו משיב ג״כ בחי׳ האזן
 לחראש דבין, שנתבטלה ויצאה מהראש דב״ן
 בסיבת שכיהיכ, שהרי שם כל ג׳ הכלימ אזן
 זחוטם פה אינם בקביעוח אלא כבתי׳ תוספת,
 וע״כ גם כלי דאוזן חזר ונחבטל ויצא טהראש
 מטן שביהיכ, והנח עחח בביאח ם״ח החדש
 שיש לו כחיב בראשו. נםצא שםחזיר גם את
 הבינה דב׳׳ן לראש, עש״ח כל ההמשך. וחנה לפי
 זה נמצא שחמ״ה חזר והעלה איזח חלק מהכלים
 דבדיק חי״ה הנז׳, דהיינו מבחי׳ בינה שבהם,
 והשיבם להראש כמקודמ שביהיכ, אשר בשיעור
 הזח חזרו האו׳יא והשיגו בחי׳ אורוח דגיר כמו
 שהיה להם מטרם הביטול, וחים גיר דגשםח
 לבד, משום שעדיין לא נתעלה ונחחבר כל ג׳
 הכלים אח״פ לגלגלחא ועינימ כמו שחיה בזמן
 הגדלות דגקודים, אלא דק הבינה שהים אזן
 הוחזרה להדאש, ואיכ אין כאן אלא ג׳׳ר מבינה
 לבד, וכזה תדע, שכל הספיקות האמורים כאן
 בג״ר ודיר דחויב, אינם אלא מבתי׳ גיר דנשמה
 לבד, כי יותר מזח לא נחעלה עתה ככח הם״ח,
 כאמור. וזכור זה לכל חמשך הדרושימ שלפנינו.
 זזה אמרו, ולכן הוצרכו לעלות אוחן
 חאחורים של כלי הכחרים דחויב וכו׳. פירוש,
 כיון שלפי הספק הזח שעוסק בו כאן, נבחן
 שאפי׳ הכתרים דתויב, שנתעלו בסגולת חםיח
 מכח בינה שלו, כגיל, אינם מתלבשים בראש
 דעתיק אלא בזית שלו, כמיש זה בסמוך, איכ
 ודאי שלא נשאר בגיר דנקודים המלובשימ בראש
 דעתיק, זולה כלים דאחורים דכחרים דחו״ב,
 כגיל דףרמ״ח ד״ה זהנה, שהם םהכליםשנק׳אוכיל
ח, כלומר, אוחם הכלים הקבועים בהם  מספרי
 מחחילת אצילותם, אשר המה לא נחבמלו
 מעולם, ולא ירדו משם מסיבה שכיה״כ. באופן/
 שנמצאים עחח בראש דעחיק, ג׳ כלים, שהם :
 כלי דה״ר דכחר דנקודים שכה מחלבש כתר
 דעתיק רמ״ה, וב׳ כלים דאחורייס דכחרים
 ידחו'ב,ישמזם מתלבש חו״ב דעתיק דמיה. ובזה
 נבחן גיכ, שנתעלו עייז האהודים דחו״ב, םבחי׳
 אחורים לבחי׳ פנים, שחרי חו״ב דעחיק אורוח
 דפנים המה, וםלוכשים באחורים דכחרים דחרב,
 וא״כ הרויחו בהמ בחי׳ ג״ר. וזח אמרו, ולכן
 הוצרכו ,,יעלוה״, וכו׳ והבן. וזכור מאד כל
 המתבאר כאן, כי חמח העיקרימ להבין על ידיחמ
 כל ההםשך בחםפיקות דרדל״א, כי לא נוכל

 להכפיל אריכות חזה בכל מלה ומלח.

 אבל

 דנ "י פנים מאירות
 וע״כ נעשה בהם זווג השלם, ויצאו ה׳ אורות
 נרנחיי כשלימות, שנק׳ פב״פ. וזח אסרו, נמצא
 כי חחארח המחודשת נקרא פכיפ. כי משום זה
 אפשר לקרא להחידוש כלים דחוםפיח, בשםכלים
 דפנים. והכלים שהיה לחם םראשונה דהיינו
 חכחיב שחם אוכל םםפריח, בשם' כלים דאחורים.
 וזח אםרו• אבל בערך בחיי׳ אחרת לא
 חקירא אלא בחי׳ אביא, לפי שלא הגדילה רק
 בחי׳ אחוריים. כלוםר, דאם אנו מסתכלים
 בכתינח מה שהשלימו את הכח״ב, הרי לא
 חשליםו להם אלא כלים החחתונים לבה שהם
 ז״א ומלכות, כי לא חיה חסר בחם יוחר כנ״ל.
 ולפיכך אפשר לקרא לזה התוספות שנתחדש
 מכה עליית ז״א ומלכוח לכח״ב, שהם בד״ק חייה
 בבוזי׳ כליםראחורים, ובחי׳ הכלים חקבועים,
 דהיינו חכחיב שחיה בחם םתתילת אצילוחם,

 בשם כלים דפנים, דהיינו בחיפך םהניל.
 ובענין החילופי שםות חללו צריך אםנם
 שחבין. םח שהכריח לו לחרב להחליף הכינויים
 האלו של זה בזה. גם צריך שהבין הגדר שבהם,
 כי סוף סוף איזו נק׳ פגים, ואיזו גק׳ אחור.
 אמנם כבר נחבאר לך בענח״ק, שאין הכלי נבחנח
 בעיקר, רק לפי האזר המלובש בה, זאם אפילו
 הכלי חוא דכחר, אבל מלובש בה אור הנפש,
 אז נקראה בשם םפירח אוד הנפש, דהיינו ספי׳
 מלכות, כי אנו מנדירימ חמיד שם הספירה,
 רק על פי הארתה, זולת במקומ הנחוץ לנו
 לנתח ולפרט ענינה לחבנת איזה ענין, אז
 חודרים אנו לחוכנח של הכלי, לפי שורשה עצמה.
ת ״ ר פ ם ס ל י כ ו  ובזה מובן, שהכלים הסבונים א
 דהיינו כלים דכחיב שםלבישים טטבור עד מיומא
 דגופא דאיק, שהים אח״פ דגלגלתא דגקזדים,
 אשר בתתילת אצילוחם לא היה בחם אלא אור
 הנפש כגיל ודאי הוא שנקראים אז כלים
 דאחור, ולא פגים. כי זח הכלל, אשר כל זםן
 שלא יש בהבלים םאורוח דגיר, שהם גשםה
 חיה יחידה, נקראים בשם כלים דאחורים, בלי
 להחחשב כלל בחוכנם של הכלים לפי עצמם
 כגיל, זזה ברזר. ולפייז מובן גיכ אשר אחיכ
 כשהאיר יסוד דא״ק, והעלה להם הכלים דזו״ן,
 שהים הכלים המכונים בריק חייה, שאז יצאו
 בחם ה׳ האורות נרנח״י כשלימות כניל: שירדו
 האורות דנפש רוח בכלים דבר״ק חייה, וחאורוח
ל סספדית! איכםובן י כ  נח״י־באו בכלים דאו
ח  בביתר, שאז נקראים הכלים דאוכ״ל םםפרי
 בשם כלים דפגים, שהרי אורות דג״ר מלובשים
 בחם,וכלים דבדיק חייה נק׳כליםדאחזר. שהרי

 אורוח תפש רוח מלובשים בחם.
 אםנם בזמן שביה״כ דז״ת דנקודים,
 שגרמו אשר גם הכלים דאחורים דאויא הנק׳
 בד״ק חי״ח הנז׳, חזרו ונהבטלו ונפלולמטה, ולא
 נש&רו שמה זולת םה שהיה בהם מתחילת
ונמצא  אצילוחם דהיינו כלים, ד א וכי ל םםפריח,
 משומ זה שחזרו ונעלמו גם חאורוח דגיר, שחיו
 בכלים דאוכיל מםפר״ת האלו ולא נשאר בהמ
 אלא אור הנפש בלבד, כמו םחחילה׳ א״כ
 ברור הוא, שחזרו האוכיל מספריח לכחי׳כלים
 דאחוריים. וחדע, אשר רק במקום הזה ובשעה
 זו, שאנו רוצים לדבר מכלים יד ברי ק חי״ ה,
 כלפי מה שאינם םתחכרים עם האוכיל םםפר״ת
 אנו מוכרחים לכנותם לפי שעה בשם כלים

 דונים



 שקד עתיק ענףנה פנים מאירות דנא

 יעז בג״ר דעתיק ב׳ אויפ : א׳ דם״ה, וחב׳ רבץ.
 גס יש שם ששח כלים : א׳״ כלי דה״ד דבתד
 בין. ב׳, כלי ראחוריים דכחר חכםה דב״ן. ג׳,
 כלי דאחורים דכתר בינח דב״ן. וכל ג׳ כלימ
 חללה כבר ידקת, שהםח הנשארים שם בקביעות
 בגיר דנקודימ, שלא שלט בחם שום׳ פגם וביטול
 לחיותם םבחי׳ אוכיל םםפר״ת. חד/כלי דפנים
 דכחר״חכםה דב״ן. החי/ כלי דפנים דכתרבינה דכ״ן.
 . וחנה ב׳ הכלים דפנים חללו חם סבדק
 חיה׳ שבהם היה ביטול בזםן השבירה, מפני
 שאינם מכלים חקבוקים בפרצוף כניל. ונמצא
 שהמה נתבררו עתה ועלו* מכח חמיה שנחחבר
 עם חב״ן גם למעלה מטבור/ שקיי כן נחפשטח
 ה״ר דכתר ב״ן לאו׳׳פ בכח״ב דקתיקכניל. ונמצא
 שיש כאן ג׳ אורות חדשימ כח״ב מהבין, בסוד
 או״פ, דכחד בין ההוא, וק״כ צריכים האורות
 דחוזב דאויפ חזה לכל בחיי הכלים דכתרי חויב
 דנקודים ואפי׳ לכלים דפנים גיכ׳ וקיכ נתבררו
 קתה הכלים חללו מהביטול ופגם וקלו לחו״ב
 דאויפ דכחר בין כאמור, והבן היטב. והכלי
 הששיח הוא כלי חדש דכחיב דם״ח כניל דף

 ר״נ ר״ה סיםן בג״ד. קש״ה.
 םיםן בך״ך פי׳ כי אולי לא הוצרך שיקל ו
ט י ל כ  לםקלה רק הפנים של ח
 דב׳ כתרים דחו*ב ד ב ״ן: ורק, כי כאן שינה
 לשונו וקורא את חכליםשםבחי׳אוכל םםפרת בשם
 כלים דפנים, ק״ך שסכנה אותם כן לקיל בדף
 קל״ז ד״ה וטיטן ק*ש. והוא טטקם שםובא לקםן,
 שהכלים דבדק חיה מתחברים כאן אליהם לפרצוף
 אחד ראש וגוף, בחמצאם בזית דקתיק. וכבר
 נחבאר בפמ״א.לעיל דף ר׳׳נ ריח אםגס, אשר
 בשעה, שהכלימ רבדק חיה מתחברים לכלימ דאוכל
 ממפרח לפרצוף אחד, אז חוזרימ חכלימ ראוכל
 סספרת לבחי׳ כלים דפנים, ובדק חיה םכונים
 אז כלים דאחוריים, עש״ח. והספק כאן, אולי
 אין צורך שיקלו גם הבדק חיה. כי יוכלו לחשליםס

 גם בהיותם בזית.
 ולפיכך יש כאן, ב׳ מקיפין, ד׳ פנימיים,
 ודי כלימ, דהיינו: ב׳ חמקיפין דמיה וב״ן. וד׳
 פנימיים, חיינו: פנימי דמ״ה, ופנימי דב״ן, ופנימי
 דכחר חכמה, ופנימי דכתר בינה• וד׳ כלים,
 היינו: כלי דוד׳ר דכחר בין, וכלי דכחיב דכתר
 מיה, וכלי דפנים דכתר חכמה, וכלי דפנים דכתר
 בינה. ופנימי דבין איצ כלל לכלים דכתרי חו״ב.
'אס לא ׳  םימןבך״ך(בי)והוא ק״ד הנ״ל וכו
: ׳ ו כ  קלו אלא האחורים לבד ו
 כלוםר, אולי אין הכלים דבדק חיה באים כלל
 מ״ת דקתיק, ואיכ לא יש בראש דקתיק, זולת
 חצי המדרגה מב׳ הכתרים של חו״ב דג״ן, אשר
 אז נאבד מהם בחי׳ הפנים. ונשארים רק בחי׳
 כלים ואורות דאחוריים לבד. כנ״ל בסמיא דף

 רינ דיח ובזח. קש״ה.
 והנך מוצא דהן בסימן בד״ד א׳ והן
 בסימן בדיד ב׳ הנה ברור לנו. אשר הכלים
 דאוכ׳יל מספרית דכתרי חו״ב דב״ן, נשארים
 בנ׳׳ר דקתיק. וכל הספק חוא רק בכלים דבד״ק
 חייה, אם ישנם בדת דעחיק. אוי אינם שם
 אלא באו״א דאצילות: כי אס ישנסבז״ת׳דקתיק,
 נמצאימ מחחברים קם הכלים דאוכל מספרת
 לפרצוף.אחד. אשר אז. חוזרים כלים דאוכיל
 ססמרית לבחי׳ כלים דנית וכלים דבד״ק חייה

 לנליס

 עץ החיים
ה וא׳ דב״ן• וכ&״ז אינו צריך שיעלו ״ מ ד ׳  א
פ רבץ־ • שהרי ר ח תת של ב׳ כתרים ד  האו
ם כמו המקיפים  האורות פנימים הס כ״כ רבי
 אמנם בחי׳ כלים. הוא שצריך שיעלו״• והטעם•
ל או״פ דס״נ: ב ה י שאין בה בכלי דמ״ה ל פ  ל
ל אור ואור בכלי שלו.  כי אם יהיה כ
י דט״ה מקביד אור ל כ  ניחא. אבל עתה ה
 דמ״ה ואור דבין. וכן הכלי דב״ן מסבל שניהן
ל ל ארפ ש ב ס  ואין יכולת בכלי של מ״ה ל
 ב״ן שהוא ם״ב• ולכך. צריך שיתנדל הכלי
ל כתריס של חו״ב רבץ,  זה. ע״י הכלים ש
ם דפנים ואחור י ל  וא״כ צריך. שכל בחי׳ כ
. ישאר, ם ה ל רוה ש  יעלו למעלה; אבל האו
 למטה בנופא דעתיס. כי אין צורך בהם
 לעלות שם בראשו. כנ״ל• והוא• סי־ בב״ן
 פי׳: ב׳ אורות מקיפים. ובי פנימים׳יוו׳ כלים
ם דב״ן, ודמיה׳ וב׳ פנים. ובי י ל ם •י ב ה  ש
 אחוריים דב׳ כלים דב׳ כתרים דחרב דב״ן
 הספס הב׳ הוא־סי' בד״ךי פי׳ כי אולי
ק הפנים של א הוצרך שיעלו למעלה. ר  ל

 הכלים רב׳ הכתרים דחו״ב דב״ן• והסימן.
 בד״ד פי׳׳ ב׳ מקיפים. ד• פנימיים: א׳ דמ״ה
 ואי דב״ן׳ ובי או״פ דב׳ כתרים דחו״ב רבץ,
ם י נ ם : ב׳ דמ״ה ודבין׳ וב׳ בחי׳ הפ י ד  וד׳ ב

 של הכלים רב• כתרים דחרב הנ״ל.
 י ואית למה למעלה בספק א׳ שאמרנו
ם ואחוריים, ואמרנו י ל הפנ  שעלו הכלים ש
 שלא עלו האורות שלהם כלל• וכאן שאמרנו
ם נ ם של הכלים׳ ואמרנו ש י נ  שעלו הפ

 האורות שלהם דפנים עלו עמהץ.
 והענין בי בספק אי. כיון שעלו בחיי
ם, אי אפשר י ל הכל  הפנים ואחוריים ש
 שיעלו האורות מחציתן למעלה. וישארו
 מחציהן למטה׳ כי הנה לעלות כולם. אין
ל בו כ״כ ח בבלי דרישא דעתיק לסבו  כ
 אורות, ולכן, לא עלה שום אור• אמנם כאשר
 עולים הפנים של הכלים לבד. כנוכר בספה
 זה, אז אפשר שיעלו אורותיהם עמהס׳ ויוכל
בלם, כי מועטים הם• ש דעתיק לסו א ר  ה
ם , והוא א  וכעדיז בספק הנ־ שנכתוב עהה
ם נ ו האחוריים של הכלים• אפשר. ש ל  ע
 אורותיהם עלו עמהן׳ כי מועטים הס• משא״כ
 אם עלו הפנים והאחור של הכלים׳ שאז אם
א יוכל ם יחד ל ה מ ל אורותיהם ע  יעלו כ
 הראש לסובלם, ואם נאמר שיעלו מחציתן
 ניב אי אפשר כנודע, ולכן נשארו כולם למיטה•
ק הנ׳ הוא נ״כ סימני בד׳׳ד והוא פ  ס
 ע״ד הנ״ל, אלא שיש שינוי אחר• והוא׳ במקום
-יי*י־והר, לנו בספק הב׳, הנ״ל׳ אם עלו
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 דכחר מ״ה יש לחם כלימ משל קצםם׳ א״כ ודאי
 שהאורות דאחורים דכתרים דחויב דב״ן, נשארים
 בםקוםם בכלים שלהם, וזח אמרו, שיש קתה
 נ׳ פנימיים. דהיינו : פנימי א׳ כח״ב דכתר מ״ה,
 פניםי ב׳ אור דאחור דכתר חכמה דבין, פנימי
,  ג׳ אור דאחור דכחר במה דב״ן. זזה אמרו
 ׳שיש קחה ד׳ כלים. דהיינו: ג׳ כלים הנשארים
 בניר דנקודים שלא שלט בהם חביטול, שנק׳
 אזן חוטם פח דגלגלתא, שחם טבחי׳ אוכל םספרח
 כנ״ל : שאזן ה״ם כלי דח״ר דכתר בין, וחוטם
 חים אחוד דכתר חכמה, ופה ח״ס אחור דכחר
 בינה. וקור יש כלי חרש דכח״ב, דכחר מ״ה
 "פיח, שנמשך מחדש • מפח דראש הא׳ דמיה,

 כנ״ל, הרי •יש כאן ד׳ כלים.
, ו צריך שיקלו האורות של ב נ  וכפיז אי
: כלומר, י ו כ ן ו ב דבי י ו ח  כתרימ ד
 מאחר שאוימ דבין מתחבר קם או״מ דמ״ה,
 לפרצוף אחד למקלה מטבור דאיק, כניל׳ א״כ
 יראי שחיר רכתר ב״ן מתפשט קם המיה גם
 מטבור ולמטה דא״ק. ולפנימית הראש דקתיק,
ל דף דמיח ד״ח חכחי׳ חכ/ ונמצא שיש י  מ
 כאן גם אויפ דב״ן. והוא ודאי, שאינו יבול
 להתלבש ככלימ דמיה, אלא לכלים דב״ן הוא
׳ וקיכ בהכרח שאויפ רבץ ההוא, מתלבש ך י ר  צ

 בחבלים דאחורים דכתרים רחויב דב״ן, שישנם
 כםקוס הזח ומעולם לא ירדו, להיותם םבחי׳

ל מססר״ת, כנ״ל. כ׳ י  א

 וזה אמרו, וכפ״ז אינו צריך שיעלו האורות
, חכתרים דחו״ב דב״ן. והוא. משום שאו״פ  של ב
 דכתר כץ התלבש בהם, ולקח מקומם של האורוח
 וכתרי חו״ב הללו. וזה הכלל. בבל מקום שיש
 אור היותר מעולה להתלבש בהכלי, הוא דוחח
 םחכלי ההוא את אור הגדוע הימנו, ואפי׳ במקום
 ״חניוק יש לו יחס יותר קרוב אל הכלי, כנ״ל

 בסימן אאיג.
א שצריך שיעלו וכו׳: ו ח ס י ל כ ׳ י ח  אמנם כ
 היינו כלים דאחורים דכחרים דחויב
׳ אוכיל מספרית כנ״ל, שבהכרח הוא י ח ב ם  ש

ו קתה׳ ותחת שמקורמ זח היה מלובשים ל ק ת נ  ש

ס רק אורות דאחוריימ ונס מבחי׳ כתרים ה  כ

 דחו״ב, התלבש בחם קתה אור הפנים וגם בחי׳
 אור הכתר ממש, שהיא התפשטות ה״ר דבחר
 כ״ן׳ כנ״ל. וזה אמרו שצריך .שיקלו׳ והבן היטב

 יאל חמקה לפרש שהיה בחם ביטול ונפילה
 ככלים האלו בזמן השבירה, אשר קחה חזרו
 יניזעלי/ כי כבר נתבאר שהםמבחי׳ הכלים דאוכ״ל
 טספר״תהקבוקים בחפרצוף שאינם מתבטלים, אלא
 כנילי וק״כבכל הספיקות האמורים כאן, אין אני
 םסיפקיס, רק בחאורות רפניס דכתריס דחויב. וכן
 ככלים דפנימ שלחמ שםבחי׳ בדק חיה, לחיותם
 םכחי׳ תומפת כניל, משא״כ בכלים ראחורים
 יכתריט ההם. ברור לנו שהמה בראש, כי לא
י ולא ירדו מגיר מקורים מקולס, כמ״ש ל ט כ ת  נ

 לעיל דף ר״נ ד״ה ובזה קש״ח•
׳ או״מ ובי פנימים וו׳ ז בבין פי׳ ב 0 י  ס

ר : ונמצא כאן, שארם כ  כלים ו
 ימיה התחבר קם אוים רב״ן לפרצוף אחד מסש,
 כמו כ#אר פרצופי אצילות : וסתחילים ממצח
 ייאש הא׳ דבין דאיק קד פי הטבור דא״ק, וק״כ
 יכלה ה״ד דכתר בין. להתפשט גיכ למטח מטבור
 יחי עם חמ״ה ולהיות לאויפ לג״ר דקתיק. וא״כ
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 חוזרים ויורדים:, למקומם״ דהיינו לחבלים דביק
 חיה. שחם בחי׳ ז״ת וכלים האםיתיים דאורוח
 ההם׳ ואור הפנים שבא בסוד הוספות, מתלבשים
 אז בכלים חקליונים, דהיינו באוכיל םםפריח
 כנילי וא״כ ודאי הוא׳ שבשעה שישנם לשניהם
 בפרצוף, חדי אור. הפנים לסקלה בראשי ואיי
 דאחוריים למטה בגוף. אמנמ בשקה שחוזרים
 ונפרדים םהכלים דאוכ״ל םםפר״׳ת, חחרים
 ונקלםים האורות דגיה ואורות דרוח נפש מוייס
 לכלים דאוכל מספרת כנ״ל, א״כ אור דחה נפש
 יותר חשוב מאורות דגיר בשביל הפרצוף! משום
 שאורות דרוח נפש אינם מסתלקים מסנן לקולם,
 וםאירים ובונים אותו תםיד בכל קת, והבן היטב.
 וכבר ירקת, אשר אור דגיר נקי אור חפנים׳

 ואור דרוח נפש נק׳ אור דאחוריס•
א : כלומר, הכלים י ם באו י ק נשאר הפנ  ל
 שמחזירים את הפנים שחם בדק חיה. ולהיותם
 בחי׳ ז״ת דגיר דחויב דבין, ק״כ שייכים לאו״א

 דאצילוח. שנטלו הזית דחויב דבין, כנודע•
 שאינם מחוברים יחד בפרצוף אחד ודאי
 הוא שאור האחור גדול ובו׳ 8
 כלומר, אורוח דרוח נפש שנשארו בבלים דאוכל
 מספרת, גדול מבחי׳ אור הנשאר בכלים דבדק
 חיח. אבל ודאי, שאין אז בחם םאור הפנים ולא
 כלום, שחרי אפי׳ בהיותם םחוברים בפרצוף׳
 אין בחם׳ אלא אור חאחור, אלא סכנה אותם בשם
 אור הפנים. להיוחם הםיבח לאור הפנים. כנ״ל•
 וק״כ, הוא . שם מושאל לבד, וזכור זה׳ ואל
 תתבלבל, כי לא יתכן כלל אפי׳ לחשוב ולהרהר
 שיהיה אור האחור שהוא נ״ר ובחיי ןיק, גדול
 מאור הפנימ שהוא תמיד בחי׳ ג״ף ןלא זולתי
 כנודק. גמ לא יצוייר כלל, שיחיה אור הפגים
 לבדו, כלי נפש רוח, שחרי דרך האורות
 שהחחחונימ באימ מחחילה להכלים, ולבסוף
 באים העליונים, כנורק. אלא כאמור, שהוא שם
 מושאל מתוך סיבה הגיל. וגם. מטעם שאור
 האחור משמש בחפרצוף כקביעות ובונה אותו

 חמיר כגיל.

 ענף ג״ו
פא ו ב דב״ןלמטחבג י  האורות דאחור דחו
 דעתיק שהמ ז״ת ואור הפנים
׳ : וזה הכלל, שבכל מקום ו כ א ו י  נשאר באו
 האמור שלא יש בראש דעתיק זולת כלים
 דאחורימ דכתרימ דחו״ב רבץ, דהיינו בסי׳ אא״ג׳
 בגיד, ובד״ד ב׳״ שזה יורה, שחסרים להם חזית׳
 שהם כחי׳ הכלים דבדק חיח המכונים פנים
 כנ״ל, ועיכ יחסרו להם ג״ר דאורות כנילי א״כ
 מובן מאליו שאין הכלים דבדק חיח הללו
 םצויים בגופא דעתיק, דאלםלי היו שם בגופא׳
 איכ מחוברים המה להכלים דאוכל מספרת
 שבראש כראוי לחיות כאן, שאז חוזרים חכלים
 לבחי׳ פכיפ כנ״ל׳ ואיכ איך אפשר, שיהיה
 בחכלימ דאוכל מספרת רק אור דאחורים
 ולא פנים׳ אלא ודאי שהכלימ דבדק חיח חסרים
 בהם׳ ואינם עםהם בפרצוף אחד, ובהכרח היא
 שחםה בפרצוף אחר, והיינו באו״א דוקא׳ ולא

 בזולחם׳ כס״ש לקיל קיש.
 כי אור האחור דכתר דחכםח דב״ן הוא
 בחסד דקחיק וכר : וצריך שתזכור כאן

 חםחבאר

 עץ החיים מי m ענף נו
 וא״ת עדיין קשה הדבר לומר. שהאחוריים׳
 יעלו ברישא דעתיק. ופנים באו״א. הלא או״א׳
 נרועים מנופא דעתיה• וי״ל לזה תשובד־,..
 ובכללה יתורץ תמיהות אחרות שיש כאן
 י בספיהות האלו• הנה נת״ל׳ כי יש בחי׳
ם מעולים מהאחוריים׳ ויש בחי׳ י  שהפנ
ם : כי בערך י נ  שהאחוריים מעולים מן הפ
 שאור הפנים הוא המחבדם לחזור פב״פ
ר ו א ה  נמצא כי אור הפנים נחל• ובערך ש
ל פרצוף העיקרי  של האחוריים הם בונין כ
פ י ב ק להחזירו פ  אבל אור הפנים אינו ר

ל מאור הפנים• ח  לכן אור האחוריים נ
 והנה כיון שיש ב׳ בחי׳ אלו. נכריע
ב׳ בחינות  ונאמר׳ כי ודאי הוא. כאשר אלו י
ם ואחוריים באים ביחד׳ אז ודאי שאור י נ  פ
י שהוא בא בסוד תוספת, פ  הפנים מעולה׳ ל
ר אור האחור. שזה נתרבה ב  על היות לו כ
ו נ ר מ  ונתוסף עליו׳ ומחזירם פב״פ. ולכן א
 בספק בי׳ שאפשר לומר׳ שאור הפנים עלו
 למעלה בראש. ואור האחוריים נשאר למטה
ק הנ׳׳ שלא בא פ ס  בנופא דיליה. אבל ב
ק בחיי האחור לבד. אז אין לומר  בעתיק ר
ה כנופא ט מ ם בחי׳ הפנים יבאו ויהיו ל נ  ש
 דעהיק׳ דא״כ הרי הם מחוברים׳ ואיך יהיו
ם למטה והאהוד למעלה׳ לכן נשאר י  הפנ
 הפנים באו״א. ואור האחור יעלה בעתיק. שכיון
. ודאי הוא  שאינן מחוברים יחד בפרצוף א,
ים, כ• אם אור  שאור האחור נדול מאור הפנ
 הפנים לא נתוסח על האחור. אלא שיהיהלכדו׳
 הנה נרוע וקטן מאור האהוד, לכן נשאר

 לאו״א.
ק והוא שכבר פ  (מיק ולי הכותב נשאר לי ס
 למדנו שמן הכתר של ס״נ א״נו לוקח
ק אם נאמר פ ק ה״ד כנ״ל ולי יש ס  העתיק ר
ר שבכתר דמ״ה ת ם כ  שכולם נתערבו ע
ת כיון ו ר ו  לבדו׳ או אם נאמר שאלו הה׳ א
ף אחד אח״כ נדלו ונכפלו  שהם בחי׳ פרצו
 ונעשו פרצוף אחד מייס ואז היו הי׳ ספירות

ר של מ״ה ע״כ•) ת כ  אלו ננד י״ס ד

 ענף נ״ו

 והדי נתבאר הספיקות שיש ברישא דעתיק׳
 ועתה.נבאר בחי׳ ז׳ כתרים של דת,
 שהם מלכים שמתו. ואמרנו לעיל, שאפשר
 שעלו בעתיק. ואמנם בחי׳ נופא דעתיק׳ כפי
ה שיהיו הספיקות בענין רישא דעתיס׳  מ
 ימשך ממנו מה שנשאר למטה בנופא דיליה
 מבחי׳ חו״ב דבין י• כי כפי מה שעלו ברישא
 דעתיק׳ עד״ז יוודע מה שנשאר למטה בנופא

 דיליה מבחי׳ חויב דב״ן.
ת דב״ן, י  אמנם מבחי׳ הכתרים ח
פלות ו ל הספיקות הנ ה כ ה  צריך לבארם ע
 בהם. והנה כפי הבחי׳ הא׳ וספק א׳׳ שסימנו
 אאיג הנה אז נשארו האורות דאחור דחו״ב
ם ז״ת, ואור ה  דכ״ן למטה בנופא דעתיק ש

 הפנים נשאר באו״א.

 וזה מקומם בהסתלקותם שם, כי אור
ר דחכמה דב״ן הוא בחסד ת כ  האחור ד
 דעתיק. ומשם מאיראל הנ׳ אמצעית שהם
ד דבינה דב״ן ת כ  חנ״ת שבו• ואור האחור ד

א ו  ה

 דנב פנים מאירות
 לכלים דזית, באופן שהם םדרנה אחת שלימה,
 ראש וגוף. ואם אםנם אינם בזית דקתיק, א״כ
 הסר להכלים דאוכ״ל םםפר״ת בחי׳ חזית שלהם.
 וםםילא שחסר לחם בשביל זח ג״ר דאורוח, וק״כ
 אין כראש רק אהודים דכתרי חו״ב סכלים ואורות
 דהיינו בבחי׳ רוח נפש לבד כגיל בפמיא דף

 ר״נ ד״ה אמנם. קיש.
 וטקמו של הספק הזח הוא, משומ דזה
 בדור, אשר חזיה של חויב דבין, גומלים אויא,
 כניל בדברי חרב דף רמיא איכ, יש מפק אולי
 נטלו גיכ בחי׳ ז״ת של חכחרים דחויב דבין גיכ,

 דהיינו הכלים דבד״ק חייה הניל, והבן היטב.
ש בחי׳ שהפנים םקולימ מן האהודים  י
 ויש בחי׳ שהאחורים וכו׳ : כאן מכנה
 הכלים דבדיק חייה. בשם כלים דפנים. והוא.
 םטקם שאומר לפנינו, כי הוא המחברם לחזור
 •נים בפנים, שבהיזה הכלים החחתונים אחיפ,
 שחם בדיק חי״ח, הסירים בראש הפרצוף ולא
 נשאר שם אלא הכלים דכתר חכמה. שח״ם
 אוכ״ל םספרית לבדם׳ אז נבחנים, שחם אב״א,
 כי אין שם אלא אורות דרזח נפש בכלים דכתר
 וחבםה, שנק׳ זח אביא, כנודע. אםנם בקת, אשר
 הכלים דבדיק חייה, חוזרים ומתחברים קם הכלים
 דאוכ״ל מספריה לפרצוף אחד, אז חורד חםםך
 מחחכטה אל חמלבוח למקומו, זיזצאים מזווג
 חזה נרנח״י שלימים, אשר חאורוח חיה יחידה
 מתלבשימ באוכ״ל מספרית, והאורות דנשמה רוח
 נפש מתלבשים בבריק חי״ה. והנך מוצא שהכלים
 דכד״ק חי״ה, אע״פ שהם. קצמס בחי׳ זית, זאח״פ
 שיצאו לכר מהמדרגה׳ שאינם מושכים שם, זולת
 בסוד תוספת, ולא בקביעות, מ״מ נדלה מקלחם
 מאד, כי א״א לחפרצוף •שישיג בחי׳ גיר ופביפ

 זולחם, כאסור.

 וזח אסרו, כי בקרן שאור הפנים הוא
 המחברם לחזור פביפ. נמצא כי אזר חפנימ
 גדול. כלומר, שאותם הכלים דבדק חיח שנק׳
 בחי׳ פנים וכחי׳ תוספת. קרכמ גדול בזח, שהמה
 כחזירחם לחפרצוף, נםצאיס םחזירים להפרצוף
 בחי׳ פביפ וגיר כגיל, וקיכ אפשר לומד שהמה
 יותר מעולים מהכלים דאוכיל םםפר״ח, ואקיפ
 שחםח כלים דכויח, והמה בקביקות מהפרצוף,
 מיס בחם קצםם בהיוחם בלבדם, אין בהם אלא
 ג״ר לבד, שהם אב״א, וא״כ הכלים דבד״ק חייה
 יוהד השובים, שמחםחם שבים חאורוח .דפנים,

 כאסור.
 וזה אמדו, זבקרך שהאור של האחוריים
 חס בונים כל פרצוף חקקרי, אבל אור הפנים,
 אינו אלא להחזירו פב״פ וכו׳. כלומר, כי האור
 דאחוריים המלובש בחבלים דאוכיל ממפרית,
 יש להם המקלה הזאה, שהםח קיקר בנינו. של
 הפרצוף. כי הסח הכלים הקבועים בו לקולם,
 בלי הוספת ובלי מגרעת, אבל אוד הפנים חםושב
 להפרצוף ק״י חכלים דבד״ק חייה׳ אינו נשאר שם
 בקביעות, אלא בבחי׳ תוספות׳ והוא שם רק
 בדרך קולה ויורד, וזח אסרו, ולכן אור האחוריים
 גדול מאור הפנים : כי המה בקביקוח בהפרצוף,

 באמור.
י שאור הפנים סקולה לפי שהוא בא א ך  ך
 בסוד תוספת וכו׳ : בלומר, דאףר
 שםחהברים הכלים דבדק חיה לחפרצוף, אז
 אותם האורות האהודים שהיו באוב״ל מספרית

 חוזרים



 פנים מאירות רנג
 לשלוח הארתם מלמטח לסקלה, דחיינז מזית
 לגיד. כי לא נגרע כוחם ממום חירידח, כאמור.
 וגס יש צורך להכלים דכתרי חויב דכ״ן
 האלו, לקבל הארה מן חאורות שלחם עצמם,
 ואעיפ שעתה מלובש בחם חויב יותר גבוהים
 םבחינתס, כי םלובש בהם חחויב דכתר מיה. כנ״ל
 ק״ש, אםנם יש חרבה שינויים בכלים דב״ן, מה
 שאינם נםצאיס באורות דםיח לכלכלם, וכדי
 .שיוכלו החסרונות חאלו לחסנות, םוכרחיס הכלים
 הנז׳ לקבל הארתם מהאורות דב״ן חםיוחסים לחם,
 הנםצאים מ״ת דקחיק, דהיינו מסטה למעלה
I ' M ן ° י ם ם לקט! ב נ ם • א ב ט י  כאסור, והבן ח
 שיש שם אור דכתר ב״ן בכלים דכתרים דחו״ב
 דב״ן, ודאי שאין אורות דכתרים האלו העומדים
 בדת צריכים .כלל להאיר אל הכלים שלהם
 העומדים בג״ר, סשום עיש להם אור יותר גבוה,

 וגם שהוא מבחי' בין.
ן הם ית דבי  ןןןנךן אלו הכתרים של ז
 םתחלקים בז״ת דקתיק וכר : כדי
 להבין זה, צריך להבין היטב, מחותם של חז׳
 כתרים האלו רזית דבין, וגם מהותם של חזית
 דעתיק עצסו, ואת היחס שביניהם. וחנה חז״כ
 אלו רזית דב״ן, אין לפרשם, שחם טבחי, הזית
 עצסם דכין< אשר כל אחד מחם כלול מעשר,
 ונטיל עתיק הכתרים שבחם. כי כבר כתב הרב
 שכל חדת האלו נשברו פנים ואחור, ולא נשתייר
 םחם כלום. ואיב ודאי שגם חתבללות חג״ר
 שבהם אינם חשובים לגיד ססש, כי אין שבירח
 נוהג כלל בגיר, כנודע, אלא בהכרח הוא, שאפי׳
 אותם הגיר הכלולים בדת, תורת זית עליהם
 לגםרי, וזח ברור. ואיכ איך נטיל עתיק הכתרים
 שבזית האלו, שהם למטח אפי׳ סחויב, בו בעוז
 שלא נתקן בו כלום ממח שלמטה מכתר, כנודע.
 אסנם כבר ידעת מענח״ק, שכל כתר חים
 ראש, וגדרו הים חסח״א לא זולת. כלומר שהמסך
 משמש בו טטטה לםקלח. גם ידעת .שקולם
 הנקודים שחוא פרצוף בין, יצא מתחילת אצילותו
 בראש בלי נוף, משום שיצא רק באוד דאחורים
 שהוא רוח נפש בחוסר ג״ר, וגמ מדרגת הראש
 בעצמו, נחלק על ב׳ סדרגוח : עליונה. ותחתונה
 שאור חרות נתלבש בחציה העליונה, שה״ס
 גלגלתא ועינים, ואור הנפש חחלבש בחציה
 התחתונה, שהים אחיפ. ונמצא שספח ולממח
 נשארו הכלים ריקנים בלי אור. וק״כ נבחן. כמו
 ראש בלי גוף. והיה זח, מסיבת המסך שקלה
 במקום קיניס, וקיב יצאו חאח״פ מתורת ראש
 ונקשו לבחי׳ גוף. וזח חיח בתחילת אצילותו.
 וקיכ נחשב בו לקביקות פרצופו, ואחיכ, כשהאיר
 בו יסור דאיק, 1הזריד המסך למקומו לפה,
 נמצאים חאח״פ שחזרו לתורת ראש. שיצאו. בו
 אז נרנח״י שלימים, ומפח ולמטה נמשך חסתיב
 לגוף. והנח כל היתרון הזח שנתחרש קתח בכה
 יסוד דא״ק, נחשב בו לבחי, תוספת, כלומר.
 שאינו מחויב לחמצא תסיר כבנין הפרצוף הזה,
 אלא כקולח ויורד. וקיכ שלט בו השבירה
 והביטול. ולא. נשתייר בו, רק אותם הבחינות
 שיצאו םחחילת אצילותו, דהיינו הראש בלבד,
 קם אזר דאחוריס בקשר ספירותיו .״ גלגלתא.
 קינים, ואח״פ, שחציה הקליונה בחי׳ ראש, וחציה
 התחתונה בחי׳ נוף. וכבר ידקת, שחציה העליונה
 שנשתייר בראש, מכונה אויכל מספירת. וחציה

 התחתונה

 עץ החיים שעימתיק ענף נו
ל נ״ת שהס  הוא בנצח דעתיק, ומשם מאיר א

 נה״י שבו.
ם ה ל ם ש י ל כ ה  ואמנם דע בי אע״פ ש
 עלו למעלה ברישא דעתיק כנ׳יל. הנה אלו
 האורות שלהם. ממשיכין ומשלחין הארה

. ם ה ל הכלים ממטה למעלה להאיר ל  א
ס ת דב״ן׳ ה ל ד ס ש י ר ה ב  והנה אלו ה
ת דעתיק י הא• בחסד שבו. ד  מתחלקים ב

 יהב׳

 החםד, כולל גיר שלהם, כמ״ש בקיח שקר מ״ו
 פרק ג׳ ובכ״מ עיש. וקריז כאן מאחר שלא
 נתקנו כאן מגיר וריר רחויב רב״ן זולת הכתרים
 לבד, וחרב דחפמה דבין וחב״ח רביגה דב״ן לא
 נתקנו, קיכ אין בהם אלא אורות דגופא שלחם
 שמזמן הנקודיס, אשר גופא דאבא ח״ס חג״ת
 דנקודיס. וק״כ הספירה חקליונח שהוא בחי׳
 חסד דנקורים כולל גיר, כלומר חרב דחכםח
 דבין, וכן חביח דבינה, שח״ס ישסו״ת דנקודים,
 אשר גופו ח״ס ד׳ מלכי נחיימ דנקוריס, נמצא
 ג״כ חביח האלו םלובשים בספירה הקליונח של

 הגוף שלו, דהיינו בספי׳ נצח.
 וחנה נתבאר לך, שכל זםן שאין בגיר אלא
 אור ראחוריס. נבחנים לבחי׳ דת, וספי׳ העליונה
 דז״ח האלו כולל חגיר. והוא הטעם. אשר אור
 דגיר רחכםה דב״ן סלובש בחסד, ואור דדיר דבינה
 בנצח• אמנם הכתרים שבחם שעל פי סימן
 בד״ד הא׳ נמצאים םתוקניס פביפ שאז ^רא
 וישסו״ת חוזרים לפרצוף יאחר בקומח אחר. אז יש

 לחם גיר ממש, ובסדר יםין ושםאל. כאסור.
 וזה אמרו, שבסיסן אא״ג, שגם האורות
 דכתריס דחויב לא נתקנו, נמצא על כן אפי׳
 כתר דחכםה רבץ, בתםד דעתיק. וכן גם הכתר
 רבינה רב״ן בנצח דקתיק, ואציל יתר חבתי׳
 דג״ר ודיר רחויב רבין, וחיינו בב׳ גרעונות 5
 הא׳ שחס פרודות זה למטה מזה. וחב׳ שהמה
 חסרי ראש, וחג״ר רכל אחד נםצא בספירה
 העליונה של הגוף המיוחס לו, דהיינו חסד

 לחכמה, ונצח לבינה כםבואר.
 ;. וחדק, ראק״פ שאומר הרב רק בהכתרים
 דחו״ב רבץ שקוםדיס בחסד ונצח, מים הוא
 חרץ בחויב רחכםה וחביח דבינח, כי כל שכן
 הוא. וכן מבואר להריא במברש שקר ג׳ חיא
 פרק רביקי ק״ש, וזכור כל חניל היטב לכל מלח
 ומלח מחקנף הזח, כי אי אפשר קוד להכפיל את

 האריכות הזח.

 פנים מאימת 1
 זזםיחכאר כקנחיק, אשר חתו״ב םתחלקיםילפקםיס
 לב׳ פרצופין עליון ותתתון, שהעליון נקי או״א
 קילאין והתחתון נקי ישסו״ת, ולפעסים תחרים
 וםתחבדיס שניהם לפרצוף אחד בימין ושםאל.
 אשר הישסוית שחיה בבחי׳ פרצוף נפרד חחתון,
א עילאין, אלא בשמאל ״ ו  חוזר ועולה לקומת א
 שלו. ונסצאים אז או״א וישסו״ת ביסץ ושמאל

 כקומה שוח.
 והנח עד״ז ממש יש להבחין גיכ, בג״ר
 ודיר דחויב רבץ, שנתקנו בפרצוף עתיק. כי
 נ״ר דחכמח ודיר דבינח, אפשר שיתקנו שניחם
 כקומה שוח/ אלא כדרך קוץ, שגיר דחכמה
י כקו ימין ודיר דבינח בקו שמאל, ואפשר י ה  י

 שיבואו בב׳ פרצופין עליון ותחתון על דרך
 שיצאו בנקודים, שמתחילה יצאו או״א עילאי!
 כמקום ניר דנקודים וחתפיב שלחם יצאו בג׳
 מלכי חנית, ואח״כ יצאו ישסו״ת בסוד שנתפשט ז
 ג׳ קיי כחיב לםקום חגית, ובחי׳ חחפיב שלחם יצאו
 כדי מלכים נחי״מ, כםיש הרב לקיל דףקס״ח קשיח•
 וחנה זח תלוי, אם הכלים רבדק חיי•
 שהם חצי מדרגה התחתונה דחויב, חוזרים
 ומתחברים בחצימ הקליונה שהם אוכל מספרת׳
 :או שאינם מתחברים. כי בשקה שאינם םחחברים
 גכחנים הכלים דאוכל מספרת לבחי׳ אויא
 ?*לאין׳ וכלים דבדק חיה לבחי׳ ישםו״ח. דהיינו
 לב׳ פרצופין נבדלים זה מזח קליון ותחתון׳
 יע״כ שניחם חסרימ, כניל. ובשעה שהורד
 חמסך למקומו, וכלים דבדק חיה חוזרים ומתחברים
 עם הכלים דאוכל ממפרת לפרצוף אחד ג״י
 ח״ת׳ נבחנים אז אויא וישסו׳?ח לחד פרצוף׳
 איא ככחי׳ חקזין דימין ושמאל כניל, וכמ״ש

א יעיל דף רל״ב דיה ואבא עש״ח• ״ ט מ  כ

ך הא׳, ששם ״ ף  ובזה תכין שבסימן ^
 53"נאים הפנים דכחרי חויב בניר דקחיק. וחאחור

י חויב בזית דקתיק, ונמצאימ הבדק היה י ת כ  י

 טחוכרים קם האוכי מספרת בחד פרצוף נ׳״י
״ אויא ןישסו״ת ז כ ח ״ , א ח ן י ה  ״״ת כראוי ל
,pa להד פרצוף בדרך קוין, אשר כתר חכמה 
 ימין וכתר כינה בקו שמאל, וקדיז גיכ בבדק
 חיה שבחם שבזית דקחיק יהי׳ האחור דכתר חכמה
. אמנם ל א ס  כקז ימין׳ ואחור דכתר בינה בקן ש
 "י הבחינות דגיר ודיר דחו״ב, חוץ מחכחריס
 שכהס דחיינו חכמה בינה דחכמח, וחכמה בינה
 »m> םשומ

 אלך האורות שלחם ממשיכין ומשלחין
 הארה אל הכלים מלמטה למקלה ז
 כי באמת היו האורות האלו דהיינו אורות
 דאחורייס דכתריס דחויב צריכים לחםצא בכלים
 שלחם שבראש דקתיק. כי שם מקוסם האםיתי
- •״י חנסודים. ונודע שבחם — 

' משוס " " ־ ׳ J , J n o ־ ׳ n ״ " י  ־ "
מ אלא

ק  ת א נ  הסד דבינה, שהמה עדיי? ל
, ו ° ת ע י ג  יכל הסין שנתקנו בעתיק אינ° מ
א ,:ילל למה שלמטרים^י ל י ^ ן ' ת  לכהי׳ כ

ע ישאריס ן ק ת נ ש י כ ״ י י ל י י * כ ל ד ש ח ' °  כ

' דחכמח י מ ב ח ' ס ע ז ל  0ה שלמטה הים״ כ

ידיםלבל א

ה מ י נ *״ י ׳ י י ש ' א ת ״ ״  ^ פ
ם ז ז ב ש ע ר ן ג / : ד ' ״ J ש דעתיק׳ א י 3 | ־ ״ ־ ״ " ° 7, עומדים י ש מ  יכין, עומדים בחםי י^י?' י
ד השנייר׳ י ק נ ל ח ם ^ אצילותם ש ח י J ש ח י ' נ י ב ד ד ס ח ח נ י ח ב 0 כ ח  י׳חג'ת' ז

L 0 לזית ט 0 ח ״ 1 פגם יםימז I ת * ל * I כי בל * כ ם ל י י י א  כנצח דעתיק, ומשם ם
ט ש ט וסח שיריו °  וטעם עמידתם בספירות חללו הי* ^ לא של

ם פנים• י א צ ס א נתק״ חיי נ ל ח ע 0  כ

1 ״מרי 1 ״ . ם י י י ח  יאש וניר׳ דהיינו בנייי׳ א

 לא שלט שום פגמ
 כניל דף ר״נ דיה אמנם ומה שירדו משם לז״ח
 דקתיק, חיה זח, רק מטקס שאו״פ דמיה שמצד
 עצמם אין להם בלים, הוכרחו להתלבש בכלים
 רכחרי חרב ההם המצויים שם׳ ונמצאים שדחו
 את האורות דכתריס. האלו הגרוקיס הימנס, לזית
 רקתיק. כמ״ש בסימן אא״נ בפמ״א קשיח.
 ולפיכך, קכ״פ קריין יפה כוחם דחאורוח הללו,
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 רנד פנים..מאירוח עץ המים שעל עתי* ענף נו פ^ים-מאירות
 מקורים. בבוזי׳ ראש, •דהיינו. במחי׳ םסטה לסקלו*
 בזםן, הגדלות דנקוךים כניל, םשאי׳כ. הזית
 דעהיק דמזח, מעזלמ״לא היו בבחי׳ ראש׳ אלא
 רק .בבהי׳ דת, שמקומם: למטה מגיר דגקוויס׳
 כנודע. -אמנם בשעה שאין חז׳ כתרים הללו -מקבלים
ל נ י  ש1ס.תיקון מגדלות •אין, מעלתם ניכר כלל כ
 םעלחם שהשיגו חיה רק מזמן.גדלות שהרי
 טתחילת אצילות בטרם ביאת הגדלות חיה בהינחם
 שוח ממש לז״ת דעתיק דמיה, כג*ל.. ובזה תרע׳
 שאותו.אור הגדלות הנוסף. על אהודים.דכתריס׳
 דחו״ב דמן, הנמצא במקום אחר עם הז״כ, דהייני
 כמו.בסיסן בב״ו׳ שנתחברו בחי׳ הבדק חיה סם
 האוכל םםפדת דכתרים דחויב נמצא משוס זה׳
 שמגמה ג״.כ. את הז׳ כתרים דדת דב״ן, לבחי׳
 אתת.גבוה מן הזית דקתיגן דמיה דהיינו: לבתי׳
 ראש.דחגית בחמד, ולבחי׳ ראש מהיי בחסרי5
 דהיינו. שעומדימ שס מתחת לגייר וד״ר׳רחרב׳
 ע״ד ?שחיו עוםדיס כן.בגדלות דבין קודס:השביית
 במקום גיר דנקודים, שחיו אז בחי׳ ראש • לדת

 דנקודימ כמו החרב׳ והבן היטב.
' כ  אמנם, אס הבחי׳ דבדק, חיה השייך ל
 כחר\מ דחו״ב אין מתחבר עמהמ ^כשלימות,״ אלא
 שיורדים לפבצוף-או״א-דאצילוח,• כג_»ל.בסיסן
 אאינ עש״ח בפמ״א דף ר״ג ד״ה וזח אז• א15
 הגיר ודיר דאו״א׳ יכולימ להגביה אח׳ חז״כ
 למעלה מדת דעחיק דמ״ה,,וא{ך.ג1 שבהכרה חגימ
 איזה בחי׳ גדלות .גם לאור דאחורים-.דכתרי-חי״ב
 דהיינו. לכלים דאוכל מםפרח כנ״ל>:מ״מ.אוןיזח
 שייך לגמרי לדכ דדח׳דמן, שהמה־ מבנזי׳
 הממטח למעלח הכלול בפח׳ ושנתעלה־ טבי?
ג '  חיה כגיל׳ ומאחר שבחי׳ בדק ז חיח דטתךי חי
?0דשיא כ  עצםם לא נתחבר באובל מספרת;, וס
 יכלו לתבר אליהם, בחי׳ ז׳:כחהימ:להסד ונצח׳
 אשר המה בולם. רק מבחי׳ בדק:חיה: כב״-י׳
 ומ!מכיון,שי,ש.בחמ איזה חעדפח׳מאור הגרלות
 ע.״כ םאיר\ם בחמ עביפ׳ בחי׳ ראש בחיותם
 במקומם בבחי׳ שוד. עם זית דעתיק, וחייגו חיא
 בחי׳ תיקון קויןשמתיחין ע״י אוה דאחויים
 דכחרי הריב, כי מצד עצמם אין בהם תיקון קי-יו
 כלל׳ אלא כמו• שהיו בנקודים. כג!ל, וקתת
 שמקבלים, הארת ראש ע״י אור רגדלוח שנוםף
ו מ  בכתרי חויב, •נמשך אליהם תיקון: קרן׳ כ
 שהיה זה• בהם בעת היותם בגיר רגדלות נקודיס•
 אמנם אין זה מספיק להם,• להגביהם. לבחי׳ אמת
 למעלת .מדת• דעתיקדמיה, דהיינו שיהיו לבמי'
 ראע4״רחג5ת •וראש: דנחיי כנ״ל, משומ. החסבין

 החיבור דבדק חיה לכתר* חו״ב עצמם כנלל•
 אםנם,במימן בדיד ב/ שאזר דאחורים

v n ״ t?P <דכחר* חויב,דב״ן עלו שםלג״ר דעתיק 
 ואזכ אין כלל כחי׳ אורדגדלות׳םצד-חב״ן בםקמ*
א ל  דת.דעתיק,.ועיכ.אץ• כחם •שום .תיקון קרן! א
 שנשארים שמה זח^למעלת־מזח, כמושחיובחחילת

 אצילותם.כזית דנקזדים.
^ ה ו * שבםימן>כגיד• גםצאום.גזכ א  י^״5
 דאחורים דכתר-ים דחויב בראש: רעתיק י ולאז מיתי
 ואע^כ שאמרגו. שם •שהגיע• חארת תיקון קח׳
 לז׳ הכתריםדז״תדב״ן עןשיה, אמגס מתוךשהל^
 שם׳תיקון גד1ל אל ב׳ הבחרים דחרב דבזךעש״ה׳
 שנתקנובעצפמבלבדם •לבחי׳ראש:דעתיק »קבא7<
 שבזה.קבלו הארה יתירה• םראש׳דעחיק, דמיתי׳
 וע״ל-הםפגקד. הארתם• הנמשכת!אל,־חדחדלקשרי

 את

ה שבו׳ וכן.בכולם.ער״ז, ער ד.ז׳ ר מ  והב׳ מ
ר ד ל ס ע . ו ק ז ח ת  שהיא במלכות שבו• ולא נ
 חילוה חו״ב דב״ן׳ להיות ג״ר שבהם. עם חכמה

 דב״ן

 דיסוד דאיק.שמעלה הכלים דבדיק חייה והוריד
 המסך, לפה דב7ן.כנ״ל, א5ב.עתד. בתיקון הנדה,
 שכליחעדפה שלו מוגדרת רק באותו הגדלוח,
 שהשיג מכה הבינה שחזרה לבחי׳ ראש׳ כניל׳
 זעיכ בהכרח שאין מגיע להדכ שום אור, זולת
 בשיעור זה שחזרה הבינה דענןיק לנ״ר שלו,
 שעמו נמשכו גיכ םבחי׳ הכליס דבדק חיה
 ונתחברו לחו״ב, כי זהו שיעור הגדלות דמ״ה
 העודף על הקטנות שנשתייר מהכ״ן/ ולא יותר.
 והנך מוצא ששפע ז׳ כתרימ אלו, היא בדיוק
 רק משיעור הגדלות שהרויח הבין בסיבת המנה
 דמיה שהוחזרה לראש. משוס שאין לחם ״שורש
 בקטנות דבין, שיצא בראש.בלי גוף, כאמור. ״
 ובזה תבין: שיש ג׳.מצממ, במצגאות
 הז׳ כתרים בזית דעתיק: חא׳, הוא מצב.דפרודות
 וזה למעלה מזה, בלי תיקון קוין, שזהו המצב
 דז״ת דנקודים עצמם בטרם.התיקון, כגודעי״הב׳
 הוא במצב דתיקון קוין. אשר מצב חזה אין בזית
 מקורים ־כלל מתחילתם, כי אם אחיכ עיי הארת
 יסוד vא״ק, אתר שנמשך לשם הגדלות, אז
 נחחדש־בהם- תיקון קוימ מכח אזיא וישםוית׳
 כנודע. הג׳, הוא מצב דגיר הכלולים בזית,
 דהיינו בספירה העליונה שבהם׳ ע״ד ז׳ היכלות
 דבריאה, שהיכל העליון כולל כחב״ד כנודע,
 שנמצאים ג׳ כתרי חגית י בחסד, וד׳ בחרי נהיימ

 בנצח, כמו שיתבאר •בעיה.
 ובזה ׳יתבארו׳לנו, כל־ ההבחנות האמורימ
 בענף הזה בעניךתז׳ כתרים*ח״ת דב״ן. כי כבר
 ידעת, שהד כתרים האלו יצאו בגיר דנקזדים
 רק• בסוד חוםפח׳׳ ע״י־יםוד דא״ק שהעלה־ את
 בחי׳ יכלים דברק חיח,־ מזי תחתוניות י מקורים אל
̂ע״ם דכלים־ שלהם, כגיל; גם  הגיר, והשלים 
מ הכלים  ידעח, שבזםן השביהיכ חזרו ויצאו א
 דבדק חיה• שנתקלו לראש; ושבוי למקומם* לז״ת
 דנקודימ, כמו שהיו מחחילח אצילותמ־שם> דהיינו
 בבוזי׳• *זה!*מטה־׳• מזח־ בלי •תיקזן קוץ,׳- כנודע,
 ש3א יצא! תיקון• קזיךמקודים ׳רק בגיר לבדו*
ג׳ שאמרנו  ־זבזוד׳תמן אשד כסימן אאי
 שלא נתעלדז־ה^^ואורווז׳ דכתדים י•דתו״ב דב״ן
 לראשדדעתמן,׳ ואל^פ שכינה דמזיח .העלה־ אותם
 לכהי׳׳ידאשז נממ־איגס יכולימי להמצא׳ בראש
 הא׳ דעחיק אלא בדח שלו, כגיל דף דיג דיה
 םימןזאא״ג עש״ה, מ״מ ודאי.שהרניחו..כחי׳ ג״ר.
 עיי שיבת ביגה דם״ח לראש׳ אלא טשנס_שאינם
 יכולים להתעלות למקום גיר..מקורים,. מטעם.
 הגיל, ע?כ המה מכונים כשם-אור. דאהורימ-
 אםנם ודאי הוא, שםשום זה המה. נפ.ש0 .בתי׳
 ראש, ולא ממש ז״ת כמו זית דקחיק״,. ולפיכך,
 המה נםצאים בחסד ונצח : שס״ס ראש.דחגיה.
 העומד כחסד׳ וראש מהיי העו,מד. בנצח,. באופן.
 שאור דג״ר דחכסה דמן, נעשה ראש. לחגגת.
 דעו/יק.דמיה• ואור דד״ר דבננה _ נקשה ראש,

 לנהי״מ דעתיק דמיה.

 ועד״ז יש לחמן.. מ הכתרימ. ח״11.דבין,,
 שגם הסה גבוהים בבחי׳אחת.ג1ז״ת.רעהיק דנ1״.ה,:
 והוא, כס״ש לעיל, שהםה. כבר היו בבוזי׳ ג״ר

 דנקורים

 חחחתונח שיצאה לבחי׳ גוף ודה, מכונה בשם
 בד״ק הייה.

 והנך מוצא שאין לדת דבין שהוא גוף
ך שהוא* גוף האמתי מקורים, שום שורש מ  ד
 בפרצוף׳ ־הקבוע דביןיחזה. כי החלת אציליותם
 חית־ מתחילים׳ מעת׳ שהאיר־ בחס היסוד דא״ק
 וחוריד הםסך לפה, שדם־ תוספת, כאמור. אמנמ
 צריך שתבחיךבפח הזח, שנעשה בו אז בחינת
 חכתח-לדת-שנתחדשו, כי־זד״ס מלכות דראש
 חנעשח־ תםיד־-בחי׳ ־הכתר לר׳גוף, והיינו בדיוק
 רק בזזי׳ •הממטדדלמעלה הנמצא כפה הזח, ותדע
 שהוא המכונה כאן ז׳ כתדיס״ בדברי הרב, משום
 שמלק־ האוד הנמשך ממנו להסתכלות ב׳ לגופא
 המכונה ז״ת־ נמצא שמתחלק לדת, וע״כ נקרא
 הבחד־שלהם׳ כשם ז׳ כתרים, כלומר ז׳ שורשים,
 של-הדת הנבחנים בכתר הזה 5 ג׳ כתרי חג״ת,

 זד״כתדי נחייםד
 גס ידעתד שכל״חראש דנקודים נוטל עתיק
 כי איון שום פרצוף זולתו מגיע שמה, כנ״ל דף
 דמ״ה דיה ולפי״ז אלא שגםע״ס דדאש עתיק נחלקו
 ג״כ •לב׳ מדרגות ראש וגוף; כמו ׳הראש דנקודים,
 אלא שם נתחלה הראש׳עליהחכמה שנק׳ עינים,
 ויצאו משוס זה־בינה וזו״נ לנוף, וכאן בם״ה נתלק
 הראש על־^חבינח, זע״כ יצאו רק הזו״נ לגוף,
 אבל׳-הבינה שלד נשארה בראשו. זלפיכך חיקן
 בשיעור •הזה־גם את•־הבינות־ דב״ן, והעלה אותם
 לראשי שלו, דהיינו לצח״ב שלו, והיינו דוקא
 מאותם־החלקים •השייכים •לכתר לבדו, כילמטה,
 סכתד ל» נתקךכלום,־ כנודע. ויתר הבחינות
 דאח״סי׳דבין; שלא יכלו י לתקנם בכחי׳ ראש׳
 בחכרה שנשארד ׳ג״כ״בגופא שלו, דהיינו בחוטם

 פה״ שיצאד טראשד ונעשו ־לנוף׳ כאסור.
 עוד״ צריך לחמן ולהבחק היטב כין כ׳
 המחרים דחו״ב־דבין,- ומן ׳ז״הכחדים חית. אשר
 ב׳ הכתרים ״דחויפ-רביךמסופק, בחם חרב אם
 נתקנו״ בראש דעתיק,־ כמר בםיםן בדיד הא׳,
 משא״כ מ״חכתרים״דזיתדבין, ברור לו שהמה
 בדח •דעחיק.־ והוא׳,׳ משום־ דחו*צ דמן יש להם
 שורש*׳ קבוע- בראשי הבין דהיינו הבחינה
 אזבל׳ םםפרתי* שלהם, שחם־באח׳יפ דב״ן הקבזע׳
 וא״כ• יש״ בחם •כחי׳־ כינה ־שיצאה מראשייהו
 דחרב לבחי׳ ז״ת דנקודימ־ מתחילת אצילותם,
 שח^ס^חכלים דבד״p•חי״ח דחו״ב,־ אשר אח״כ
 ע״י״יםזדידא״ק מוחזרת הבינה־והדה׳ לראשייד׳ו
 דח1-״ב>• ונתחבר •עם חכלים^כ״ל מספד״ת שלהם.
 משאיכ ז׳״הכתרים־^יתדבין, שאץ־ להם שום
 שודש״בראש חביךבבחי** בניך הקבוע־ בז, ואיכ
 אץ <שי*ך כלל להבחין ־ בחם • מכחי׳־בינח ־ שיצאה
 מראשם, כי -מעולם -ל* היו בבחי׳ ראש המן,
 וממילא• שלא יצאו לכרימסדרגחם כלום כגיל;
 זאיכייאינו מניעי לחם שום יתרון, ע״י מנה דמיה
 ששבה־ לראש-דמיה• שיתעלה קמו מדח מח׳ גם
 מז׳׳י כתריס* אלו, ולהעלותם 'לראש שלו, כמו
 שקלה^לכתרימידחו״ב דב״ך, ולפיכך ברוד הוא,
 שאץ׳ ל*׳ ־כתרים: דדה דמן שום חלק בראש

 דקתיק*דמיו* אלא ׳רק ־בזית דעתיק.
 אמנם תשכיל׳׳ אשר הז׳ כתרים אלו מקבלים
 כל׳ישבחם׳סהכתרים דחויבדבין, חיות שאין
 לז״ •כתריס י אלו שום יניקח כלל־ םעת קטנות•
 דראש־חב״ן, שנשתייר בו,י אחר־שביה״כ, משום•
 שתחילת׳ גילר שלהם אינו אלא מעת הארחו

 דיסוד



 פנימימאירות-־־ רצח
 את הזיכ דז״ת רבץ בתי.קון קוץ׳ משא״כ בסימן
ך בי׳ ששםהיתה חתפשטןת ,הזרדבת^בץ ״ ך  כ
 לאו״פ דג״ר דעתיק׳ דהיינו. לראש^עתי״ק נוקבא׳
 וע׳׳כ נתמעטה משום'זך, הארת,ראש דעתןק דמ״ח
 בש^יל הכתרים דחו״ב דבץ, כי..עיקר הארת חמ״ה
ךב׳  מקבל עתה הכתר דב״ן׳ ולפיכך אץ הארתם )
 אהודים דכתרים דחד׳ב רבץ מםפקת, לחקשיך
 תיקון קוץ לז׳ הכתרים דז״ת דב״ן׳ וע^גשאת
 הז׳ כתרים' בלי תיקון, אלא כמו שוןיו בזית
 מקורים׳ דהיינו בזה לטטח טזה׳ והבן היטב.

 JJJjprfi הוא לפי שהאורות דכתךים
״ םאירים מלמטה  דחו״ב דב״ן הם
 לםעלח וכו׳ : כלוםר, דחםבךא נותנת ראם
 האורות דכתרי חו״ב רבץ נסצא^ בז״ת דקתיק
 בבחי׳ ראש לתג״ת וראש, לנה״י׳ אז צריכים
 לקבץ אליהם נם את הז׳ כתרים דז״ת דבין*
 והיינו משוס אור הגדלות שנטזוםף, בהכרח
ה דמיה נ  בהכתרים דחויב׳ מכה שיבתה מי
 לבחי׳ ראש׳ כנ״ל בפמ״א דף רנ״ךד״ה עור. אלא
 משום שהכלים דכתךימ דחו״כ דב״ן׳ נמצאןמ
 בראש, בלי שוס אורות מצד הבין׳ י שאין שמ
י רס כח״ב דמ״ח לבדם, ולפיכך ״ ״  ״

_ .•11. 
ד מוין. בנ״ל• ר • 

... . a w . « / ת ו ר ו א ה ש מ פ ס  והנה למעלות ב
ק ׳׳-«׳. ... צ ° . ת י י ו י שים א ל ם היו מ^ירין בראשי ב ש מ ץ היו למטה. ו ב  דחרב ר

ג רק כח״ב דמ״ח לבדם,, ולפיכך ״ א rp p בסיסן א r p ה י . ה ן כ  למעלה בכלים שלהם. ל
. ולתת בהם.מז..שי#יךו י צריכים אורותיהם חומדים בזית יקתיק, להאיר ם  להאיר בד כתרי
ה יגם׳ ' . י ג ? ׳ כ י יז״ י ח י מ מ ל ה ט מ ל ך קרן כנ-ל, אמנס. להיות 7W0Jאליהם מ ר  זה בזה ד
J ^ ^ היה.בר&נכח.לפהן ייייי שחג״ר צריכים להארתם׳ אין האורות , u L L 

ך ־־־׳ י«« לזית׳ ס ח -״--יי״ י

. . -  אליהם מלמטה למעלה, כניל רף ו -
 ולפיכך׳ כיון שהגיר צריכים לתארתם׳ אין האורות
 דכתרי חויב הללו חשוב כאן בחי׳ ראש לזית/
 ועיכ אין הארתם םספקת לקבץ אליהם £ro הז׳
 כתרים ולתקנם חחתיחס׳ בבוזי׳ ראש לזית׳ והבן

 היטב.
 וזה אמרו׳ ואם אלו השבעה כתרים וכו׳
,If,ויהיו חםירי אור למטה ולכן נפרת ק״ך הנ 
 כלוסר׳ דאלו חז׳ כתרים אינם בחי׳ גיר ממש׳
 אלא בחיי ראש לזית, ךחיינו בחי׳ הממטה למ^לה
 הכלול בפה דנקודימ בזמן הגדלות, שמםנם
 התפשטו זית רגדלות דנקודימ כנ״ל בפמ״א דף
 רנ״ר דיה והנך וכיון שאור תכתרים דחו״ב מאירים

 טטטה למעלה׳ דהיינו לכליהם העומדים בגיר
 דעתיק ממש׳ ע״כ תורת גיר מםש בהם. ואין
 האורות רז׳ כתרים יכולים להתקבץ אליהם להיות
 ראש לז״ת בתכונתם מזמן הנקודים כי היו
 מתבטלים שם באורות דגיר שבננתרי חויב׳ ולא
 יוכלו להשפיע לחזית ולא כלום׳ והיו נשארים

 הכלים רזית חסרי אוו־ הכתרים שלחם.
ן כי הז׳ כתרים האלו וכו׳ ובדרך ך י  ן
 חקוין וכו׳:כם״ש זה לעיל דףירנ״ד דיה
 אמנם׳ שעל כל פנים יכולים להאיר כחם ולהשיב
 אליהם אותה בחי׳ תיקון קוין׳ שהיה בחם בעת

 היותם בגיר דנקודיס, עשיה.
 ואמנם לפי שהאורות וכו׳ עכ״ז משלחין
 הארתמלמטח וכר:כלומר׳ דלכאורח
 הסברא נותנת כאן׳ שלא יועילו האורות דכתרי
 חדב דב״ן להאיר כלל לז׳ הכתרים, לצד היותם
 בעצמם במקום ג״ר כנ״ל, אמנם יש כאן הארה
 יתירה לב׳ הכתרים •דחו״ב׳ משומ שהמה לבדם
 נתקנו לכל הראש דעתיק נוקבא׳ כמיש כפם״א

 ענף' נ״ח בסימן ב^יך׳ אשר בחי׳ הכתר בין
 נשאר לנמרי למעלח מטבור, ולא נתחבר כלל
 להיות לנוקבא רעתיק דמ״ח׳ וע״כ הגיע לב׳
 הכתרים רחו״ב דב״ן כל הארתו הגדולה של
 ראש עתיק דמ״ח, ומשפיעים משום זה שפע יתירה
 לז״תידעתיק* שמספיק־ להמשיך •תיקון הקויףלז׳

 הכתרים

ח נ י בחסד רעתיס• וריח שלהם ״עם ב  רבץ׳
ס הוא׳ לפי ע ט ח ץ בנצח- דעתימ.־• י ו ב  ר
ם רי  שהאורות-׳דכתרים ־ח׳זרב־־רבץ־המ־ מאי
 מלמטה למעלה.* בכלימשלהם שעלרברישא
ם -יהיו אפ -אלו השבעה ־ כתרי  דעתיס כנ״ל. ו
ג דבי״ן ר ח ם• ד  מחולמים ־ ניב• ע׳ר חבתרי
ס יאור שלחם •למעלת• ויחיו  בניל. יעלת נ
ת םמסומגז׳־ולכךנפרדףע״ד ט מ  חסידי אורי ל
 n:׳b׳ ודע,־ כי ז״י־כתרים־אליי• כ״א • מאיר
׳ המט! ממנו; ובדרך• המוץ  לחברו
: החסד מאיר-אל• הנצחי ונבורה מאיר ר צ י  ב

ל ההודי וכעדיזיחשאר•־  א
ח נ  וכפי הספמ׳ הבי שסימני־ י פג f*« ה
ץ ב ב ר ר ח  או׳ עלף־האורותידאחודדכתרימ ד
 למעלה־ ברישא דעתימ׳ ועכ״ז המה מאירין
ך מוין בנופא דעתימ• ר ד  מלמעלה למטה ב
ם י מ ל ח ת ם מ ל הדת. ה  והנהי-ד־זז׳ כתריס ש
 בדת־־דעתימ ע״ד הנ״ל. והם מאירץ זה בוה

ד מוין. בנ״ל. ר  ד
ת בספמ שהאורות ל ע מ  והנה ל
ן רי ם היי מ»י ש מ  דחו־ב דב״ן היו למטה. ו
p1. היה כהס . ן כ * שלהם. ל י —  י 5
 ־־ ״״־י י״יאירו

״?;• !פרצוף •הזה :קי־ אתא״ שמ״ם יבמה j : !  ׳*לי. דהיינו 3
 ישיה׳-שהיש אזניס; ונמצא •ג?ב,.שמה שלמטה1 מנינה
 לא׳נכלל כלום בזיוג nm, בניל.-ועדזד«צאו המיג שהזיס
 חיטס :זה דיא-ש השה. דהיינו •ג״ב כפו״ח ע״ד הנ״ל.

 ד׳ והגה נתבאר* אשר ראש דפרצוף • הפנימי
 יעתיק;, שהוא• בחי* •גלגלת* דמ״זז,: מתתזל
 ט6י השכור יאיק* ופח דרזנשו בקרקע אצילות. ופרצוף
 י־איס. וכן א״א

 ח1טפ

 אות
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f " t מ 0 י ^ ח ת  זפ״נין* אז״א מהוא נחי׳ אונים׳ ט

 לכי״ע כמבואר. וזהו
 כעגץ ״אצילות ובי״ע גכחן -

^ - w ״ י להאיר בז־ m _ , - כ ב ר  «יע ה
L י » י י ^ ^ ע ח מער מ״ז אות בי, אשר י - ג

 י ^ זה בזה דרך. קוין.מ ל,,אמנס. לך!:!! * י

לפס . כךן א היה.במס. ן ל כ מ להאיר למעלה׳ ל ' י ה " ע '3 כ  י"״1
ח הזי כתריס. במקומם, עןלהם, בןזהל  א
י מ » . ד ״ » , ק « ״ ^ וב3.צח. כנ״ל. וכאן? ה ׳ ע ץ or ב י ע ^ 
ד . מ ק rp ל .ap . ק ארן ר האורות למעלה׳ ל י ל ע ה ב א י ״ י a V , י פ ו צ ר י ** w מ ב י  י ס
ס בחסד ובנצח. ואמנ^ לפי קהאוךות ט כתרי ה ד ע ח פ י ל ל ז כ * י ת י ! ל  י - 1
ה הנ״ל, אע.״פ.שעומרין למעלה. ע5״ו?ןשלח.ץ 6 ° ה ' ' ה n H " * 
ן הן. מאירץ בזי כותרים כ ת, ל ז למנ  הארחן
ך קוץ ר ד ח ש.יאירו יזה בזה ב בהם. כ  ונות;ץ4

̂ח̂י מש»ז והבחי׳ . הטו > H D אחד ואחדtt^.b:^** ]?ה״*.יש לב 
̂,הווווגי המתחיל'ב^תיע דעןייוןי גא\פן  דעליץ, ופדצו
̂•* דמלטן׳  שגל. אלו חיפ אווילות המל^שימ by או
 שביארנו לעיל גאות: ג? עש״ה,. שהןעת פרצופץ פנימיים
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̂ פוןצופץ ח6ןנימייםג חןמם ̂ניג  אמגגז, בר^חן המ-ימ, נב
 להזוווגימו:כי •ה«גימיימ שלחמ מתחילים ממ5ום;>ותג
1̂צח ול>זנ?ה של >זראש ד-עליון, כגזל  גגוה, דהיינו• מ
̂ דגרי הר$ ב!»ןן3 מזז תיגזב. ו>נה. .מיונים היגז  ווזב̂ן
 גן״ב״הנ״ל,, שחומה, כל ה״פ-,אצי,לומ ל5ח>׳ ראש ^חד,
̂וזןך  ־1יי>שלהם. שהגןשמו, כיון דבל 
 *ימיים. לפנימיר

 נים קומתו •צור, עפ פרצוף ח״י< —

י מפי

ז ^ מ ט י ^ ח ת ׳ ט ם י ג ן ׳ א י ן י * נ m v H ' w ^ י נ ז ד | ג  ז

פ יי""" ^ צמ0 ט י ' ח י מ פ ב ה *ז ש י י ז 1 " 1 ' ' ' א ' א  י

!לות. צ

י 1 ° ג ' B r w , a ^ M ל  הסנזר דא״א. אמנס־ נ
^ H ?נוא׳ש יגיף, זפיזתיהם משתיים בשוד, בקרק 

ר פרצופיה ני א ע ק ל , ת ; ן ? י ק, ג .לז ח ע <  אלא ^
^ מ י י ת ם 0 ס ״ ש י נ פ פ ה י £ ן ן ג ן ן פ א ^ ^ ^ ד ״ ״ א ״ #  א

̂ןכוין החיצונים דנ  לקרקע»*ילות. משא״כ ©ר
י קומתם מתחיל מיי״  ימ»יפ לגשרי לבר םאצילוח, נ

א פ י

ר 8 " - א ׳ ק י ת  לקיקע אצילות, םשא״נ פרזניף ע
״ שהוא פיי פ , ו ן ק נ י ד ל ל נ ה ה פ ן ^ 0 י מ ח  ה

ק החיןניג ׳ י ת , ע ן . א ו ה ד ן כ ן < א ג | ) ״  ד

 יהפניםי שלו׳
ל י ע ל

ם  ; ' ז י י 1 5 ׳  ׳»י׳י» כקרקע אןנילית׳ 5
. חה! שאםרני ו א מ ם «.ע נ  ייק גימו י«צא לב

׳ לשר ע " ג " י 1 ^ 3 ׳ 8 , 6 1 י י ׳גג ׳ כ ס ג ° / ייי׳ א ת א ״ >  כ

מ / י ן אות נ ״ ו 0 ; . n ע ״ ; f J ג ו ע ך י ט ^ ב ״ ^ ז א ו  ל
, םשאינ בשאר • ל . נ ד נ כ ק ל י ת י 7 ן ג ז ו ״ ן ב נ ת  יי׳ י

 ניהג כלל הזה רק כשרצופין הפנימיים שלר,ם< מ״א ^
אר ״ ו כסנ ״ע, , ג א נ נ ז ס 0 נ ש א ס ו , ג ו ה יט< ע  ני׳תיצוג
_. ..s יראה גיגליל ה ך ; ה  ז

י י״־׳׳ ־־ ״ פ ו צ ר  *הרב טדגד שם בה׳ פ
ז ת « ^ S '1 °" , ׳ י ה א י ר ג  י»׳» אחי׳ והמשך שבין אצילות ל
? י תנ ו . C" י 0 0 ״ " ח * ^ ׳ ׳ שאור י ת ז ^ ^ ״ ה  ״־ללי י
א מה ל מוחג/ , ״ . ה י ן נ י ד ל ן ן ד ק ט  ^ כ

 ,יי״.£.״ t L. ... מפכזאי׳
 י׳ עיי״די־חפאת-ישעח׳. אל.שפה ושי*׳- ״-

. שוה •קשה :לכאורה לפי המבואר׳ שיג! n W * * * 
ה  די׳«ז:דפר«מזם חשטםיום מםתייםים כאצילות, ולא ה*

 *ל זזיזיממיש.החמזנזם. גם נודע שעיקר השליפה הוא
 ״מימז( החמזניס׳ שהםח-הנגליס, משא»ג הפנימיים
ל פר*ו*זן ת ע ל י ט ן ^ ן ק ^ & י ל ג ג ם מ א  יימייגסמייס ז

א ״  י^נוניס, כמזד מזווג. כמיש בערובת בפמ״ס דף• ק
ר גמור• • מאו j m r אות טיז עש״ה; זזהז ודאי 

 אית ה׳ אפנס;ככר •דעת-ההידוש הזה הנעשה בפר«יף
א יצא מן המצח* ילא ן  הטיח החדש, אשר ח
י עיגים• כמו כ״ -— י׳י» שניתזםף נא! ר  י

a..ו\זבןז1חי^ב. וגזה 
-  «״ג..חנ״ל,. שחו^־ כל ה״ם,,אצילות ל?ה׳ .

̂. שלהם. שהקשינו, כיון דבל אזןר  וםמו&י, כי.״ע.,לגו
̂״גן -דעליון, ^״?י ג^תגים. לפנימים  ואחד םלהי.ען. לא

̂מ, וקהה מוקהיטב*  מאובמ<מעלים,.בלל.לפי זןצ
 ז1ז. אסור ם,צד ה?״ן שהפניםי שלו מתחיל מהאון׳.אבל
 ם*ר, חמיה 1m .x.שתו* עיקר השולט. באצגלזת׳ המון
 בחי׳ חע»י>ז׳ &vp$ שאתחיל מהמצח. ?אמור, וזכור. זו;
 אות ף ועתח. שזכינו לגל זה. .,״חח לגו.השער להבין
 .>מ?ין הגר״1 מטיל ?תוק, ען6ירו?וו .*.הזם
 ר»נ«וגות..רגתר ב״ן, וג״ר דוו?מה רבזן, וד״ר, דןגינח

 יגץ.,.מי חגמרים.יף«מ״4 כי. בבר. נהגאך, .?ופךצוף
̂״קי וע״םרר^ו,?pnt.*.גלגלתי  עתי,ס-ג1חמיל.מג»6וג.ד
 מיגים אוגימ> מיטגג.מר, mfflW ..עך קרקע, אצילות.
̂יס ̂זב״ שלבי  באגפ^שגלגלח^7.נימ,ו^וגים. »תם כ
 על.ג״ר, מסיבים רתיי?ו מפו.ח«בור. ד*״$.עךםיו^,
 רגו^וחוט&״פה עלו, קוען,חג״תגג5דמ,. .שלגיזןיים
 על זית דגקורים. דהיינו םסיומא רגופא ד*״ק עד

 הטבור

ר כאן ע מ י׳חי^י׳ א ' 0 ,  י

ע שניתזסף ד ה ת ן 3 י ז ק , א ן ן ״ ן כ מ . . 0 י נ ד ״ י  ד

• *'*וצופי ז י י ^ ׳ י  ritr חדש׳ ליציאת התחתי! מ
/ א ח ש ו ו  ג׳ שירשים ליציאת •התחתון: ש

׳ ק י א ד f i ע י ע י » ח ״ r ׳ m i , ; n יז ז מ י ק י ת ' ל p r r1e<> 

ז י " 5 ג א ג ז ה דעליון, שווש-חנ' ח ש ר י ד ־ ז י ^ 
מ הושי »  יי׳ייני WT״n- יזי1.י»» «

ז ,״ו ,  פה דעליוז, שווש-חנ' .

ש שבו ר

ז  , c י r t P ־דנקזדים׳ 
א כם״ה חחי ״ ז , ה ג M ה | r ״ ן ן י ל ע פ ד י ע ע  ידך ה
 rw1r .״ יעליין

ט - ••־ 1 י׳עיגיפ דעליון, שזרש הג׳ הוא ג  ״
ם ' ג 1 י ^ י ח ד ג ז ט ׳  הושרש יציאת התחתון דרי ד

׳ ק ׳ א ד ר ח ' ה ד ״ מ י ב ' I* ״ ב ' B f 3 ' J D m נ ' ז נ י כ ז ת ״ י ע ל  ז

ת ז נ ל

ן  " נ ? ' ז  ענין פנימי וחיצוני בםשזני• ם
י 9ר ז , ' י ד ח  ששזס־ימחנזף הפנימי שדרמ להםעי א
ן שנמשי יףיף יי א א נ , 0 < נ ה ת י י ל 0 ע י - ם  יהששך ל

י >ר י * ע פ ה מ ל ר ד 8 י , מ י נ מ י«יף ה m ׳״ע r 0 

י 1 ^ במי " ׳ ט נ ז ע א א נ ״  'י׳״שד למקים עלייתה, נ
ם ו מ פ י

ח  ם ' י ט פ ׳ והחיציני הנ־־אי ל ן י  מלי
ן ^ דיתח א א נ * ט  '״ייימי׳ כשירש הקדים׳ נ

ח ׳ * ששם י י י . r . ו ״ . - b היתח אח-פ ,

ן  א א נ נ ן ט  ,קדים׳ נ

׳ דא״ק. פ י נ י ע ה ה פ ט ט ׳ ייייי" ל ז ״ ל פ מ ' ״  א

א ממצח י ח ׳ ״ י י ל & א n?" pלטת 5 1 ' r 8  ״

ו י נ { ־ ט , ח / י ע פ חי ׳ , ששגימי דעתיק דמ-ה ד 1 ^  כ

י א ק A ש י ת ע י י נ ״ י ״ י ׳ ו ק ״ א ״ז י כ ׳ ד א ^ ח ר  י

י נ ' ג ״ י "״ק ילםשה כמקים ג״ר דנקודיס, מ  י

 ה״*



 פנימ מאירות
 הכתרים דז״ת דבין׳ כגיל בפמיא דף רניי ייי'
 ואע״פ. והבן כאן, שהד כתרים אלו בלבדם• נעמי

׳ ^ אין כאן א ב ק ן ק נ י ת ע  ^ ןן״ף ך
ה נ י  דעתיק, בתיי אתרות מב״ן זולתם, וחכמה נ

 דנו פנים מסבירות עץ החיים שעי *!יק ענף נו
 המגזר דנ״ן, שהוא קרקע האצילות, כם״ש לעיל באות

 ג׳ עש״ח.
 והנה נתבאר לעיל, אשר מסיבת עליית המ״ן למצח
 שחו* בינה דגתו, נתחלק ונתפשט ספירת הכתר עצמו:

 הראש גהסתיא, ונמצא הראש בכח״ב.

 והכחי׳הב׳ כפי הספה הא״ שסימנו
 «״ו הנה אז׳ האודות דכתריס דחויב דב-ן
ת למטה כנופא דעתיק; כחי׳ פנים1 א ש  נ

ך ת ל : כ י  לראש׳ יגיף. שמגינח ולמעלת יצאי עשר ספירות של TP ה
^ כנצח דתכם״ רבץ׳ בתקני לראש דחג״ת בתסר׳ וחהםה ^ ^ j j ה ת ע  ומנינה י*»* דעתיק, ו
ה בינה חםר דבינח רבץ, נתקנו לבתי׳ ראש דנת״י ט מ  . 1.״־ p >דהא;ר מ

 בנצח, והבן היטב.

 לסי שככר יש למעלה כ׳ אורות פנימיים
 ובו׳ להאיר בז״.הכתרים .ולקבצס
 עמהם גיר בחסד וכו׳ : כבר נתבאר זה לעיל
 בפמ״א דף רנ״ד ד״ה ועדיז עשיח׳ שבהיות בא!
ן בב״ף. בז״ת דעתיק, פרצוף שלש : פנים ם י ס  כ

 ואהודים דבי הכתרים רחו״ב דב״ן,גם אין להם כאן

, ויצאו תוך סיף. למעלה״ בכלים שלהן אשר עלו ברישא  דחיינו גזו״נדגתו, נעשה הסתגלות כ׳
 דעתיק. לפי שכבר יש למעלה ב׳/אורות
 פנימים ומספיק להם׳ וכיון שבז הוא׳ יש
ם הארה גדולה וכה נדול להאיר בז׳ ה  ל
 הכתרים ולקבצם עמהם:•. נ״ר בחסד דעתיק׳
 וד״ת בנצח דעתיק• והם מ<י«ירין עיד כתרי
 חו״ב עצמן אשר שם׳ והוא כי הגי שבחסד

 בד״ת

 דית ועתה. ונתבאר בפמ״ס דף רל״ב דיח אמנם, אשר
 הראש נחלק לב, מדרגות שהמ: גלגלתא ועינימ, שבז
 מלובש אזר דרוח. ואח״פ, שבו מלובש אור הנפש.
 והגוף שלו שמפה זלטטח שנק׳ ז״ת, יצאו בלי איר.
 אמנם כענף כ״ב דף קמ״ח מביא הרב שיצאו ה׳ פרצופין
 שלימים כראש וגוף כפרמיות. אולם זה היה אח״ב
 אחד שנזדווג לו האור דיסוד דא״ק, והוריד המסך
 ממקום חעינים עד הפה חכללי. ושבו גס אחיפ לגחי׳
ג עיס בקומת כתר, וכחי׳ הגוף שלו  ראש! ויצאו עי
 יצא במלד הדעת, שזזוג חזה מכנה הרב כשם הסתכלות
 עינים דאויא או ראשייהו דאזיא, ואח״ג בסוד הזיכוך
 יצאו שאר הפרצופין או״א וישסז״ת וזו״נ, כם״ש כסם״א
 דף קנ״ב ד״ה וכל, וכייל לן הרב לעיל דף ע״ז דיה
 וטעם, שכל היוצא כהפוצוף מתחילת אצילותו, הוא קבוע
 וקיים גו, ואינו מתבטל, וכל הנמשך אליו אח״כ, גסוד

ן •י , י ף , א ם ט ח ה צ נ ב  מאירין בג׳ אמצעים׳ והד׳ ש
 שום ענין להשפיע לחבלים שלחם העומדים בגיר
 דעתיק, משום שהאור דכתר בין המעולה מהם׳
 מתפשט וםתלבש בםור או״פ ככלים שלהם
 חעומדימ בג״ר׳ אשר ודאי מספיק להם לגסיי
 שחרי אור דכתר בין, גדול לאין ערך על תאורזח
 דתו״ב׳ וא״כ אינם צריכים לתאורות שלחם
 העומדים בזית דעתיק׳ ולפיכך נעשו האורות חליי
 בחי, ראש רק בשביל חז״ת׳ וממילא שיכולים

ם  ג״כ לקבץ אליהם ולתקן לכהי׳ ראש דז״ח ג
 את הזי הכתרים, כם״ש שם עש״ח. אמנם, בבחי,
, שאין ככלים דכתריס דחז״ב רק םכח״ב דמ״ח,  הא,
 אז ודאי שצריכים להאורות שלחם העומדים
ל  בז״ח, משומ שאור המיה אינו יכול לכלכל כ
 הבחי׳ שיש בחכונחם של כלימ דב״ן יס״נ
ן המה צריכימ, כם״ש בפמ״א /  לאורות מבחי׳ ב,

 בדף רניג ד״ח וגמ עש״ה.
ם והד׳ י  , ד,ג׳ שבחסד מאירים בג׳ אמצעי
י w *י״י״י ע*״ח• שבנצח מאירימ לד״ת : כמ״ש לעיל מ ה א ז ' י ח פ ם י א ת ר ק  ה ג

 וגזי. תגין גס גאן, אשר ג״ר וז״ת דעחיק דכין בפמ״א דף קנ״ב ד״ה וכל וכמ׳יש בדברי הרב בענף
 שיצאו מתחילת אצילות הנקוייס גרות ונפש כנ׳ חלקי כ״ב׳ אשר ז״ת דגדלות דנקודימ יצאו שם
 בב׳ גופים: הא/ והוא חג״ת, נעשו לגוף והסת״ב
 לאויא עי׳ שח״ס חכמה דב״ן. הב/ והוא נחי״מ
 נעשה לגוף׳ והסתיב לישםו״ת שחימ בינח דב״ן
 עש׳׳ה ובפמ״א. ולפיכך׳ כשאנו מבחינימ בהינת
 ראש כז״ת דעתיק׳ הכלול במפירח חעליונח
 שבז״ח ההם, ע״ד ז׳ היכלות דבריאון, שחיכל
 החסד כולל ג״ר; יש אםנם להבחין כאן, $׳ ^תי'
 זית. דהיינו : גוף דחכםח דבין הםכונח חג״ח״
 וגוף דבינה דב״ן המכונה נהיי, כניל. אשר משוס
 זה, םטאנו אומרים שהאורות דכחרימ דחויב
 דב״ן נעשו ונתקנו בכחי׳ ראש דזיח, דחייני
 כספירה. העליונה שכהמ׳ מוכרחימ אנו להלק בין
 חכמהדב״ן לבינה דב״ן5 אשר אור הכחר דחכםה
 דב״ן׳ סתלבש בספירה העליונה דחג״ח דעחיק׳
 ועמו מתקבצים ג״כ ג׳ הכתרים דחג״ת דב״ן׳
 שנתקנו גיכ עמו לבחי׳ ראש דחג״ת דעחיק•
 ואור הכתר רכינה רבץ, מתלבש במפי׳ העליונה
 דנחי״ם׳ ועמה םתקבצים ג״כ ד׳ הכתרימ דנהי״ם
 דב״ן, שנחקנו גיכ עמה לבחי׳ ראש דנחי״ם
 דעתיק. וזה אמרו׳ והם מאירימ עיר כתרי חו״ב
 עצמן אשר שם. והוא, כי חג׳ שבחמד מאירים
 בנ׳ אםצעים, וחד׳ שבנצח, הם מאיריס לר״ת,
 עכ״ל. דהיינו כאמור, שנתקנו שם כ׳ ראשים׳
 בדוגמת המדר המיוחס לבין דא״ק/ שח״ס הנקודים:
 שראש החכמה בצירוף ג׳ כתרי חגית דב״ן׳
 נתקנו בחמר׳ וראש חביגה כצירוף ארבע כתרי

 נחיימ דב״ן׳ נתקנו בנצח׳ כמבואר.
 וכפי

 הראש עד הפה כנ״ל, המה נגחניס לעיקר גנין הפרצוף
 והמח קבועים בז, אמנם זה הגדלות שיצא בו אח״ג׳
 מתוך שנתייחדו ב׳ חלקי הראש לפרצוף אחד על ידי
 הארת יסוד א״ק, זהו שאינו קבוע בו, וחוא שנתבטל

 כזמן שביה״כ, וזכור זה,
 אות ן׳ וכזה נכא להכין הספקות כצחצחות הנ״ל.
 דהיינו אם יש בראש עתיק רק מ״ה וכ״ן
 דכתריס׳ או גם ם״ה וכין דחו״ג, כנ״ל ע״ש. וחענין,
 כי כמו שראש הכולל הנ״ל דנקודיס נחלק לב״ חלקים:
 גו״ע, זאח״ש, שהיא מסיבת חמ״ן והמסך שעלו כמקום
 עינים, הנח כמו בן, גס ואש דמ״ה החדש נחלק על
 ב׳ חלקים, שהם : גח״ג, וזו״נ, שהוא מסיכת המסך
 שעלה לבינה דכתר כנ״ל, וכמו שראש הע״ב דנקודים
 שנק׳ חויב אז או״א עי׳, יצאו בחלק התחתון דראש
 הנקודיס, דהיינו באח״פ שלו׳ הוא הדין בראש המ״ח
 החדש, המחזיר אורות וכלים שנתבטלו בנקודים, אין
 חע״ב דנקודים יכול לצאת כחלק העליון של ואש
 דמיה דהיינו בכח״ב שלו׳ אלא רק כחלק התחתון שבו.
 דהיינו רק נזו״נ. והטעם, משום דבל ואש נקרא כתר.
 כנודע, ואם הראש נחלק על כ׳ מדרגות, נמצא שעיקר
 הראש והכתר הוא חלק העליון, משוס שהמסך זחמ״ן
 משמשים בו ממטה למעלה, משאיכ חלק התחתון,
 שכבר מקבל את אורותיו מהמסך שבחלק העליון ממעלת
 למטח, ע״כ נתמעט מתוות ראש וכתר, לחיותו דומה
 לגל גוף המוגדר כקבלת האווות ממעלה למטח, כנודע.
 אלא גאן יש גו מעלה חזו. לחיות שהגלים עג״פ םבחי׳

 גתו המה׳ דהיינו משורש הקדום, גמ״ש נענה״ק.

 וחזא

 שנקי גוף : חתוך גזיא שחים החוטם, והסוף גנוקגא
 שחים הפח׳ גאזפן, שגג״ר דגתו שנק׳ ראש דעוזיק^
 שח״ס גלגלתא עיניס יאזניס שנק׳ גח״ג, יצא הואש,
 וגזית דגתר, שח״ס חוטם פח שנקי ז״א ונוק׳, יצא
 הגוף דעתיק, ולפי״ז נמצא שהראש דעתיק מתחיל גפי
 חטגוו דא״ק, ומסתיים גםיומא דגופא דא״ק, דהיינו
 באותו המקום דאח״פ דואש הבין דא׳׳ק, ששם עמדו
 גח״ג דנקודים, וגגל אותו המקום נמצא מלביש הראש
 דעתיק,£שחו>יחגח*ג שלו. ונמצא פה דואש עתיק
 שהוא גשוה עם סיום גוף דא״ק, ששם ג״ג פה הכולל
 דואש הגין. וגחי׳ הגוף דעתיק שנתפשט גחוטס פה
 שלו, םתחיל מסיום גופא דאיק, ששם פה הגולל
 דנקודים. וגם פה דראש עתיק, ונמשך עד קוקע
 האצילות, ונמצא שהגוף דעתיק םלגיש על גל ז״ת
 דנקודיס. ונתגאו לך, אשר גחיג דעתיק שה״ם הראש
 שלי׳ מלביש על גח״ג דנקודים, זז״א ונוק׳ דעתיק
 שחים הגוף שלו, מלכיש על ז״ח דנקודים, זעם זה תכין,
 אשו פוצוף חכי דאצילות שנק׳ א״א, שחים חכמה
 דמ״ה שהוא יוצא בהכרח מפה דראש עתיק, נמצא,
 שכל הואש וגוף שלו עומדים למטה מפה הכולל
 דנקודים. דהיינו וק במקום גוף דעתיק׳ המלביש רק

 לזית דנקודיס.
 וכבד ידעת סוד הכיווויס מה שהמיה מכור מאווות
 וכלים דב״ן, שזהו תלוי לגמרי בשיעור
 הלבשתו להכין, בסוד התפ״כ המחזיר אורותיו דחתפ״א
 שנעלמו, גנ״ל כאות א׳ עש״ח. ולפי״ז מוכן מאליו
 שאלו האורות וכלימ שנתבטלו ונעלמו מכח״כ דנקודים
 אי אפשר לשים פרצוף תחתון מעתיק שיחזירם שמה,
 כי אפילו פרצוף אריך אנפין קומתו מתחיל מלמטה
 מגח״כ דנקודיס ההם. שאינו מלביש רק על ז״ת
 דנקודים גנ״ל. וםג״ש שאד הפרצופין, השפלים גם
 םא״א. וחנך רואה, שרק פרצוף עתיק לבדו, ראוי
 שיחזיר האורות שנתעלמו םג״ר דנקודים, כי רק הוא
 לגדו מלגיש שמח על גח״ב מקורים חללו. זזיש הרג
 דהגד״ז דגין נוטל עתיק. משוס שהוא לגדו המגרד
 לחגדיז הללו, להיותם גולם גחי׳ האורות דגח״ג
 דנקודים, שרק קומתו של עתיק מגיע שמח, ולא שום

 . פרצוף אחו זולתו, גאםור,
 אות ו׳ וכזה נכין דברי הרב גסוף שער עתיק גגיאור
 הזוהר פרשת ויחי רג״ד ע״ג, על הפסוק
 זהשגיע גצחצחות נפשך שדרשו צח חד צחות תרין,
 ופירש אשר מ״ה זג״ן גגי׳ צ״ח עם הגולל, ואפשר
 לומר שאין גראש דעתיק רק הגתריס דמ״ה וגין, והוי
/ או אפשר, שגס חו״ב דגין עולים לראש  צח א
 דעתיק, שמתחברים עם חויב דמיה, וחרי צ״ח כי.
 וזחו שחיה ישעי• הנביא מסתפק, אם יש שם צ״ח א•
 גנ״ל, או אם יש שם ג׳ צחות : דחיינו צ״ח דכתדים
 דמ״ח וב״ן, וציה דחז״כ דםיח וב״ן. שזהו שיעור
 הכתוב והשביע בצחצחות נפשך, עש״ה, וגס כמכו״ש

 ש״ג חיא פיר.
 וצדיך שתזכור כל המתבאר בענין חיפ דנקודיס
 בכללם זכפוטם, אשו בכללם, אינם אלא
ו זז״ת, ונבחנים לפוצוף הפנימי דכ״ן י  פרצוף אחד ג
 רא״ק שנק׳ עתיק דב״ן, בונוי חוב לעיל רף ס״ח

 ו״ה



ו  פנים משביתת עץ החיים &*י snp? ענף נו פנים מדידות ת
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 נםצאים כ׳ הכתרים דתו״ב רבץ׳ שנתפשטו
 התפשטות גמור םאורות וכלים בראש וגוף :
 אשר הג״ר שלחם׳ דהיינו האורות וכלים דפנים
 דכתרים דחו״ב דב״ן׳ נתקנו בגיר דעתיק. וחדת
 שלחם׳ דהיינו האורות וכלים ראתורים רכתרים
 דחו״ב דב״ן, נתקנו בז״ת דעתיק. כם״ש 'לעיל

 בפם״א דף רנ״א ר״ה סימן בד״ר עש״ה.
 וחנה זח וראי׳ שאורות וכלים דאחורים
 רכתרים רחו״ב׳ שהם בחי׳ בר״ק חי״ה י הנמצאים
 יבמקום דת דעתיק׳ המת אינם ראויים לחאיר׳

 בהי׳ ראש רדת! אלי ז׳ הכתרים ח״ת רבץ. כי
 רק הכלים ואורות רבתי׳ אוכ״ל םםפרית דחו״ב
 רבץ׳ שהמת מבתי׳ גיר דנקודים, ראויים להאיר
 בחי׳ גדלות שבהם אל הז׳ הכתרים, ולהעלותם

׳ משא*כ כלים; ץ ב ן ב ם י ס ו ב ם ׳ כ ש א ' י י ח ב  ל

 ואורות דבדיק חי״ח המשלימים לכתרים רחו״ב רבץ
 שעיקרם םבתי׳ דת מקורים, איך יוכלו להאיר'
 בחי׳ ג״ר דנקודים׳ אל חז״כ רבץ. אמנם, מתוך
 שנמצא כאן מעלה' יתירה באורות וכלים דאוכ״ל
 םםפר״ת, אשר נשלםו בבדק חיח שלחם, י'ועי״כ
 יש בחם אור הפנים ממש בכל השליטות הראוי
 לכתרים רחו״ב דבין כניל׳ א״כ הסברא נותנת
 דאע״פ שנםצאים שלא בםקום ז״ת' רעתיק, ם״ם
 השפעתם רחבה׳ ויכולים משום זה' לחאיר'ממיקומם
 אל הז׳ כתרים הנםצאים בז״ת, ־ולהאיר בחם
 ולתקנם בבתי׳ ראש חית, כסו בםיימךביב״ו,

* ' י  וזהו ספק אי. 1
 ספק ב׳: או אפשר׳ שגם האויוח־וכלים
 ראוכ״ל מספר״ת,אינם יכולים להאיר לחי׳׳ראש
 רדת, אל חז׳ הכתרים ח״ת דבץ, רק בחייותם
 עצמם ג״כ בבתי׳ ראש רדת, כמו שהיו בסימן
׳ םשא״כ באן שעומדים במקום ג״ר רעתיק ן י ב  ב
 שהוא ראש םםש, א״כ אץ לחם יתס עם בתי׳ ראש
 רדת. שיוכלו לתאיר את זח בז׳ הכתרים,אלא בדומה
ד כנ״ל, שאינו מספיק רק לתיקון י ג  לסיםן ב
 קוץ בלבד׳ אבל לא לקבצם ולתקנם בבחי׳ ראש

 רז״ת : בתםד, ונצת, עשיה.
 םפק ג׳ : או אפשר, שעוד גרוע ־כאן
 מסימן בג״ד, כי שם חיה תיקון 'היותר גדול,
 באורות וכלים ראוכל מספרת דכתרים דחו״ב
 רבץ, כי נתקנו בלבדם לבחי׳ ראש עתיק נו>בא
 םשוסדכתרבץ אינו טתפשט שם'לגמרי לסטח
 מטבור משא״כ כאן, שחכתר דב״ן טתפשט למטה
 מטבור ונעשה ראש עתיק נוקבא. ע״כ אין הארתם
 רב׳ הכתרים רתו״ב גדולה כל כך׳ וע״כ אינם
 יכולים להאיר ולתקן כלום בז׳ הכתרים דז״ת דב״ן
 להיותם במקום ג״יר דעתיק, ואינם עםחם במקום
 אתר, וא״כ נשארו ז׳ תכתרים בלי תיקון כלל,
 אלא כםו שתיו בתתילת אצילותם בז״ת רנקורים׳
 דהיינו בזת למטה מזה בלי שוס קשר, כמ״ש שם.
 ךןא׳ הוא אס נאמר שהסיעוםדים כל אחד
 ואתר במקומו־ בז״ת דעתיק : כלומר,
 שלא נתקן בחס כלום׳ ואפי׳ תיקון קוץ אץ בהם

 כמ״ש לעיל בד״ה ספק ג' ע״ש.
ן אס עוםדים חג׳ שבהם בחסר דעתיק  א
 וכו׳: דהיינו, שאורות רב׳ חכתריס דחו״ב
 רב״ן, אעיפ שאינם במקום דתי׳ יס״ס יכולים־לחאיר
 בז׳ הכתרים ולתקנם בבחי׳ ראש דז״ח : בחסד׳
 ובנצח, כס״ש באורך ־לעיל בד״ה והגה זה־עש״ה,

 וזחו

ף שאו ״ ד  בד״ת• וכפ• הספה הב׳ שסימני ב
 האורות שלהם דחו־ב דב״ן דפנים עלו
 ברישא דעותיה׳ והאורות שלהם דאחור
ר ת  נשארו למטה בגופא דעתימ: אור ב
ר הבינה בנצח. ת  החכמה בחסד׳ ואור כ
 כנ״לי ואו. אוד הפנים שעלו בראש עתימ׳
 הנה הוא מתפשט דרך הרין עד למטח באופן
 זה׳ כיצד׳ חבמה מתפשט בדרד מי ימין׳
 ומאיר רדד המו בבחי׳ התפשטות עצמה
 ממש, ואינה הארה בעלמא מממומה לבד•
 ועריו גיכ, מתפשט הבעה דרך המו השמאל׳
 והבתר דס״נ ומ״ה מת6שט רדד מו האמצעי•
ם:  ובפי זה נמצא גי ספימות בר כתרי
א, אם נאמר שהם עומדין כל אחד  האי חו
 ואחד בממומו בדת דעתימ• או אם עוםדין
 דע״ שבהם בחשד דעתימ ותר־ אחרונות
ך האורות  בנצח דעתימ, על דרך שעומדין כ
 של האחוריים דחו״ב דבץ• או אס נאמר
 כיון שמתפשט אור הפנים שלהם ממש
 למטה כנ״ל, א״כ אין צריכין להתחבר עם
ל אחד עומד במקומו  האחוריים׳ ולכן כ

 כניל

 שטעם שהעיב דנקזדים שנק׳ אויא עילאין אי
 חז״כ, יצאי בכלים דאח״פ, שהוא הלק הגי
 ינתר, שעזש דככר נחשב לטדדגה שניה בנ״ל. ובזרי
 מיכן גיכ, אשר הע״ב הזה דנקודיס, אינן יכול להתחבר
י• כתר וראש 1? העליון דמיה החדש, כי שם בח פ ״, ; 

 זהע״כ ככר הוא שדרגת שניה לכתר שנק׳ חי״נ
 ׳״י׳יא ?נייד לקכל שהכתר. וע-כ אינו יכול לצאת אלא
 כחלק התחתון של הראש דש״ר, החדש, דהיינו גיב
 נחי'״ *V זיין אז זית דבתר, שכבד מקבלים האור

 ששעלה למטה. והבן זה היטב.
 ח׳ וכזה תכין יאע״פ שג״י ור״ר דחז״ב דנקזדים
 נטיל עתיק, שהיש הכתר דמ״ה החרש, משום
 «*ין שזס מרצון* אחר יכול לבררמ כניל,מ״ם אין להפ
ק העליון של ראשו, דהיינו בבח״ב, אלא ל ח פ ב י ק  ט

 ני׳לק התחתון, דהיינו כחו״פ שנק׳ זית, מטעם הנ״ל

 ׳*;נין חי״כ הם מדרגת שניה לבתר, המקבלים את
 ״״יי ששעלה למטה, וע״כ אין להם מקום בגח״ב שלו׳

 וזח ברוד.
 יעיב דבין דהיינו ב׳ כתריס דאו״א דנקורים׳
 שהש ג׳ כתרים דחויב, בהם יש ששק אם הס עלז
עם הראש, דהיינו ככח״ב דעתיק. ונמצאים הגיר י י נ ח ן י נ  י

 יייי יחז׳כ שסתחלקים, כי הכתרימ דחו״ב עלו בכח־ב
 מיזיק׳ וחי״ -

 אשנב בנתר

 חג״ת, שהוא למטה משיום הגוף דא״ק. שעמו יצאו שם
 הע״ס דראש ישסוית, כדברי הרב לעיל בענף ב״ד
 ומשוס זה נבחן הכתר דנקודים לבי חצאים : וחציו
 העליון ששימש באי״א עילאץ, מבונה ה״ד דכתר בין,
 וחציו התחתון ששימש בישםוייח, מבונה היית דכחר ב״ן.
 וצריך שתוכור אמנם גדרו של הבתר, שפיישתיהו
 כמה מעמיס שיורה שהמסך משמש בו מלמטה
 למעלה, שע״ב אין העוביוח של המסך ניבי בו כלל,
 ונבחן משום זה כמו כלי כלים. וע״כ אומר הרב לעיל
 כענף ח' שג״ר נקרא בחר. כלומר שבל ראש נק׳ בחר.
 בי זהו ג״ב הגדר של בחיי ראש, אשר המסך משמש
 בו ממטה למעלה, באמור. גם תובור מיש בפם״ס
 לעיל אוח זי אשר אח״פ ינקודים, אע״פ שיש
 שם בחי־ המשך למעלה מהם בעינים, מ״מ מאחר
 רמשורש הקדום למין צריך המסך להםצא בפה רנקורים,
 לפיכך נחשבים גס האח״פ דנקוריס לבחי׳ ראש, וגיר,
 וכתר. ומטעם זה, בשעת הגדלות חוזר באמת המסך
 למקומו כפה, כמו בשורש האי בנודע, גם מטעם הזה
 אנו מתחילים לחשוב בחי׳ הבתר רק מטבור ולמטה דא״ק,
 דהיינו מאזן ולמטה יבין, משום שיש בו עביפ בחי׳
 כלי בדקות, יהייני משיבה המ״ן שעלו לעינים. ואע״פ
 שעדיין אין שם גילוי גמור לכלים, משום דהשורש
 הקרום למ״ן שולט עליו, מ״מ עכיפ יש שם שורשים
 אמתייס להבלים, משא״ב בגלגלתא ועיניס, שאין שם
 בלום מבחי׳ מלמעלה למטה, אינו נחשב אפי׳ לשורשים
 לכלים של הפרצוף אלא לאו״מ בלבד, וע״ב אינו נחשב
 בלל לבגץ הפרצוף, וע״ב אנו מחשבים הע״ס דנקודיס
 מהטבור ולםטח, דהיינו מאח־־פ, ולא מלמעלה מטבור
 ששם גלגלחא ועיגים, שהם בחי׳ א\״ם לבד, כאמור.
 והנח נתבאר לך, שהראש נחלק לב׳ חצאים : וחציו
 העליון המכונה ראש הא• הוא בחי׳ או״מ, ואינו עריץ
 שורש להבלים דפרצוף. וחציו התחתון, המכונה אח״פ,
 ח\א תחילת הבגץ של הפרצוף בבחי׳ שורש לכלים׳

 שגקרא משום וה בחי׳ ראש להפרצוף.
 ונתבאר לעיל באות ה׳ שבמ״ה החדש, ניתוסף
 שורש ג׳ לעלית המסך, משום שיצא דרך
 המצח דראש העליון רבץ, ואיב גשתוה אותו המקום
 שממצה ולמטה רבץ, אל בחי• האח״פ, גי המסך כבר

 נמצא
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 פנים מאירות
 תוזז שמסיים/ או אם נאסר כיון שמחוממ
 אור הפנים שלהם ממש למטח כניל, א״כ אי!
לק כל אחי  צריכין להתחבר קם חאחורים, ו
 קומד במקוםו כגיל קביל•״. רצונו לזמר׳ יבא!
 שאני מבמימן בב״ו׳ כי שם מלובש אור הנחי
 דבין בכלים דבי כתרימ דחו״ב רבץ, שאור חכחר
 חזה שנמשך לםסום דת, הריהו קוד מגדיל
 ומרחיב׳ את אור דפנים דב׳ הכחרימ דחו״ב רב״1
 הקומדימ כמקום זית, וקי״כ יכולים להאיר ולחקן
, ןלקבצס n ״ n את ז׳ הכחרימ דבץ בבחי׳ ראש 
 בחמד ונצח. משאיכ כאן, שאזר הפנים הזא
 שלהם ממש, כלומר שאור הנמשך מגי הכתרים
 מראש דקתיק אל חדת. הוא אור הפנים דבי הכתרים
 קצממ ממש, שאץשמ אור הכתר רבץ כנ״ל, ומאחר
 שאינמ קומדים קם חזיכ במקום אחד ק״כ אינם
 םחחברים קם האחוריים שלהם חקומדיס קס^הז׳
 כתרים ח״ח דבץ^שיוכלוילהאי^בחס״בחייראע׳
 ולקבצם בחסד ונצח. ובפמ״מ כאן מבואר יוחר•
ם ים וכף גס ח ון שאור פנ  גס יש ספק כי
׳ : דחיינ* ו כ ח ן ז ה ל ן ז ו ן ך ק ר ן ד  םאירי
 קכיפ להמשיך להמ בחי׳ תיקון קיין׳ שהיה לח°
 בקת גדלות דנקודימ לז׳ הכתרים, כמו בסיס!
'  אאיג בג״ד׳ וכם״ש לקיל בד״ח ספק ג
ח  קש״ה.וזחו שמסיים, או אם נאסר שהם מאירים ז

. ה ט ן  לזה שלא כדרך קוץ אלא זה אל מי שקומד לנ
 ממנו, והדברימ חמ במפק, קכ״ל. רצונו. לויי׳
 שיש אמנמ לחלק אשר במימן אאץ;, יש סמלי
 זו, שאורות דבי כתרים דחרב דבץ נמצאים קם הזי
 כתריגז דז״ח רבץ במקום אחד, ובסי׳ בג״ד י*

 מקלח, שאורות וכלים דב׳ חכחריס דחו״ב דבי!,
 נקשה מהם בלבדמ כל בחי׳ הראש דקתיק ניל׳
 משאיכ כאן, גמ אורות דאוכ״ל ממפר״חרב׳ כתרי
 חו״ב דבין אינם נמצאימ קמ הזי כתרים בסקיס
ס י נ  אחד, ונם בכלים שלחם שבראש מלובש אור הפ
 שלהם קצםם ממש, ולא םבחי׳ הכתר דב״ן׳ ס״ב

̂ קתיק ׳עגףגו  עץ־חךןיים 
 לנ״ל. נס יש ספק^כיון. שאור הפניפהעליונים
ס קד למטה דרך סין׳ א׳יכ נם הם  מתפ^טי
 מאירין דרך הרן זה לזה׳ או אם נאמר, שהם
 מאירין זה לזה שלא .בדרך קוין, אלא זה
 למי ^זעומד למטה ממנו׳ והדברים הם בספק•
ד י ד  וכפי הספק הנ, שמימנו נ״ב ב
ת של האחור דדוו״ב עלו ח ו א  אשר אז׳ ה
ח בראש דעתיק׳ אך אורות ז־ןפנים ל ע מ  ל
 הם למטה כאו״א כדל• ואמנם האורות האחור
 אע״פשעלו למעלה׳ עכ״ז ממקומם הם
ת שלא בדרך קוין ע״ד ד  מאירין למטה ב
א הכמה מאירה ממקומה בני ל  הנ״ל, א
 אמצעית׳ ובינה מאירה ממהומה בד׳׳ת.והנה
׳ הוא׳ שהאורות א : ת ת ס פ ה י  עתה יש ב

ם נ  אי

 דנח פנים מסבירות

r •׳ כד״ך ב׳, אץ בניר רעי י ס  Pיין.: כי כאן כ
 רק בתיי אורות וכלים דאחוריס דב׳ הכחרי0
 דחו״ב/ כמ״ש לקיל בפמ״א דף נ״א ד״ה סימן בר״ר
 ב׳, משום דאין שם רק הכלימ דאוכ״ל מספרית לבי'
1  בתמרון חחשלומ שלהמ מבדק חיה׳ וק״כ אי

, ז *ז  בהם אלא אור דאחוריימ, שהוא אור חית סש
 כאופן שגשארו חכתרים דחו״ב דבי! נס המה ביי

 כלל מכה המ״ח, אלא מט־ט .r 1 מ
 שהיה בהם בתחילת אצילוחם׳ דכל אותם האחיר

״ ן א , לא נחקנו ב ח  שנתבטלו מהם שנק׳ ברק תי
 ונמצאים חסידים מחמ׳שבאו אתיכ באן״א ראציליי*׳
מ בבחי׳ אב״*׳  כמ״ש שם׳ וק״כ חמה שם ר

 r- r אסרי

 חנקודיס, שמשום זח נשלמת נל אחת נע״ם דנליס,
 ונרנחיי ראויות, כמ״ש כפמ״א דף ומ״ט דיה זלנן,
 כי אח״פ דכל מדרגה חזיה מתעלתה לגלגלתא ועיניס.
 אמנם נתבאי שם, דבל מה שיצא בתחילת אצילותו,
 הוא הקבוע תמיד כבנין הפרצוף, ואינו מתבטל ממנו
 לעולמ. משא״כ אלו האח״פ חנוםפימ בעת הגדלות,
 שמשלימים חנרנח״י, אין זח מוכרח להיות קבוע
 בהפרצוף, אלא יבולים להתבטל, זע׳כ נקראים בשם
 תוספת להורות, שאינם קבועים, אלא כתורת עולה
 ויורד, כלומר, כשעולימ, משלימים הנרנח״י, וכשיורדים

 נמצאים חוזרים לקטנותם באור דנפש לבד.
 והנך מוצא שכל עיקר השלמת המדרגה תלוי בעליית
 הכלים דאחיפ. כי בתחילת אצילותו משום עליית
 חם״ן לעיגיס נפסקו האחים דכל ראש, וירדו למדרגה
 התחתונה, ונשאר כל ראש רק באורות דרות נפש,
 ואח״כ ע״י הורדת המסך, חוזרים האחיפ ומתעלימ
 ממדרגה התחתונה, ומתחברים במקומם בראש׳ כראוי.
 זע״ב מחלק הרב לעיל להע״ס דראש אזיא, כסוד כיב
 האותיות דאלפא ביתא, אשר אותם הכלימ שיש בראש
 או״א מתחילת אצילותם,אשר המה קבועים לעולם כבנין
 הפרצוף, מגדיר אותם בטי אותיות אוכ״ל מספרית.
 ואותמ האח״פ שהמה בעולה ויורד, שלפעמים משלימים
 ופעמים מתבטלים כניל, מגדיר אותם כשם הששה
 אותיות כדיק חייה עיש. ומשום הקיצור לשון, מצאתי
 לנחוץ באן לשמש בשמות האלו בכל ההמשך שלפנינו.
 אשר לכלים הקבועימ בפרצוף אכנה כשמ אוכ״ל מםפר״ת
 והבאים בתוספת אכנה בשם בד״ק חי״ח, זע״כ תזכור

 גדרם עיפ המתבאר כאן.
 המתבאר מכל זי• הוא, אשר אותם גיר ודיר דחו״ב
 שלקח עתיק, הנה נמצאים יק ב׳ הכתיימ
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ק הכתיים יחויב יכין, יצאו בתחילת אצילות  חי״ה, כי י
 הנקודים בסוד חוטם פה, אםנ$ כל טיס תחתוניות שלהם,
 המה באו אחיב מהארת יסוד דא״ק שהעלה האחיפ,
 בםיק לעיל, וזכור זה, והנה נתבאר תוכנם של גיר

 וד״ר דחו״ב שלקח עתיק,
 אות ייא וזי הכתרים דז״ת רבץ שלקח עתיק, תדע
 שאין כחס מבתיי אזב״ל מספרית ולא כלום.
 כי לא היה להם שזס גילוי כתחילת אצילותם של
 הנקודיס, אלא אח^ב כשחורד המסך לפה דנקודים ככח
 הארת יסוד דא״ק, וכולהו אח״פ שחיו כמדרגה התחתונה
 חזרו וגתעלו ונתחברו עם הגלגלתא וחעינים המיוחס

 דהיינו מה שנשאר בהם בזמן שבית״כ. וזה
 וקוד שאפי׳ הם למקלח אינמ מאירימ דרך ?יז

°  רק זח קל זה קכ״ל. דהיינו כדאמרן׳ שהם ג
ם ו

ר ן קףן, ןא״כ ו ן ק י י ת ל ן ב נ י י ח , ר ר ן ח א  אתור ב
 ופשוט שאינם ראויים לתקן כלום בז׳ הכתר

ם » ! ! י ח י י ב י א ש ס נ ם ה ג ח ש י כ ה ב ת יביזי ו # ז  י

 וסח אלא זה קל זח, מה שאין כן בסי׳ בג״י'
 בםקום

 נתקנו לכהי׳ ראש קתיק נוקבא כנילי
P להם : אשר מתחילה עלו ונחחכרו אח״פ דראש הנקודים שאין כן במימן אא#ג, דקכ״פ נמצאים ב 

ב 0 לב׳ ה  שירדו םכהי׳ ראש האי, המלביש מחזה לטבור דא״ק. אחד קמ חז׳ כתרימ, וגמ שתגיק ש
 ואז רחו״ב

 נמצא עתה גחמצח, ונמצא עתה, אשר האור בא מלמעלה
 למטח ככל אותו המקום שמם צח עד חטבזר, כמו באח״פ
 שםל*נים. וחנך מוצא עתח, אשר בחי׳!ראש העליון
 שאינו מתחבר לבנין חפרצוףיחוא״ממצח ולמעלה, והוא
 לכד נבחן לאו־מ דכ״ן. מש*״כ ממצח זלמטח, נכר יש
 שם בחי׳ כלים, מצד שחאור נמשך נזמעלח .למטה,;וע״כ
 היא כחי׳ ראש התחתון המתחבר לבנין הפרצוף, וע״ב
 הוא םכוגח עתה כשם .או״פ דכתר כ״ן, בלוטי שבבר
 יש שם בחי׳ כלים מהאור שיתלבש בפנימיותם, ומשוס
 זח כל .כחי׳ ראש הבין שממצח ולמטח!נבחן עתה בשם
 היד דכתר כין, כלומר מחציתהנתר,השייך לבנין הפרצוף,
 ש yjBf נג״ר דנקזדים, השייך לעתיק. לאפוקי מבתי״
 התפשטות חבתי לחג״ת, שהיא מכונה ת״ת דנתי בין,
א נניל. והנח נתבאר, שכל המקומ ^ ח ק  »»שר אותו ל
׳ ן י  ?!ממצח ולמטה נקרא ה״ד דנין, ונקי אויפ ינתר נ

 והוא נכלל אוזן מקורים, וזכרהו לנל ההמשך.
 אות יוד זג״ר ידיר דחייב דנ״ן מקורים, היס הגיר
׳ הראשים שיצאו ננקודיס, במ״ש לעיל  של נ
 {דנו* חרנ נענף ב״ד, שמתחילה יצאו חייב בע״ם דיאש
 %w חוטם פח דנקודיס ונקי או״א עי׳ זהסת״נ דהיינו
 הגוף ?»להס,שח״ס ג׳ טלני חג״ת עד החזה, זאח׳״ב אחד
 .שנעברו חחגית, גתפשטו לשם ג׳ קוי נח״ב, ויצאו
 ישסז״ח בעיס דראש, והסת״ב שלו יצא בד׳ המלכים
 גחיימ. ונתבאר שם, שישםו״ת הזח נחשב לכהי׳ פה,
 ולבחי׳ בינה. ואףא, נחשב לכהי׳ חוטם,*וכחי׳ חכמה.
 והנד, העיס דאו״א עילאין דנקודיס, נחלקים בין ב׳
 םיזנופין^: עתיק, ואבא, שנ״ר שלהם לקח עתיק,
 ודת *להם לקח אבא. וכן. ע״סידישסוית, גחלקין ג״כ
 בין שני פרצופין : עתיק, ואמא, שדיר שלחם לקח
 עתיק, ךפשח תחתוניות לקח אמא. מ״ל בדברי חרב
; עש״ח,׳ וכפםלא שם. זכאן צריך שתזכור היטב ״ ף נ נ ^ 
 בל המתכפר כענח״ק, כענין קטנזת זגךלות הנבחנים
 נהנקודים, ועיין היטב כפמ?א דף רט?ט ד״ח ולכן,
׳ אורזת  *נתחילת אצילותם דנקודיס לא יצא שם אלא נ
 דרוח נפש לבד, שאור הרוח היה םלונש נחצי הראש
 העליון דנקודים, דהיינו נגלגלתא ועינימ, ואיר הנפש
 חיח מלובש בחציו התחתון, דהיינו נאזן חוטם פה
 ןזםמנים כח״כדנקזדים. זדת שמפה ולממה יצאו ריקנימ
 בליאור. אלא שכעת גדלות, הזרד המסך לפח. ונתחברו
 ב׳ חצאי הראש למדרגה אחת, ואז יצאו שמ ע״ס
 שליסית בה׳ אורות גרנח?י, זככ׳ ראשין ובבי גיפין

 דאו״א וישםוית, עשית כל ההמשך.
 נם גתכאד לעיל כםמי.ס ענף ט׳ אות ר׳ עני ן ההפכי
 שנין האורות לכלים : מבכלימ נמצאים העליונים
 נאים ממחילה כהפיצוף, ונהאוכומ נמצאים התחתונים
 נאים מתהילה, זלפיבך בקטנותו אץ לו אלא אור הנפש
 ודק בלו דכתר, ונמצא אור הנפש מתלבש בנלי דנתי,
 עש*ח טעמנ ונימוקו. זלפי?ז נמצא, שבעת קטנות
 מקומם שאין כאחזפ רק אזר הנפש, א״ב אין שמה
 דק נליס דנתריס לנד. נאזפן, שהאוזן הוא נלי הנתר
 לנתר, זחחזטם הזא נלי נתר דחנםה, ופה הו»ן כלי
 כתו־ דביגה, כדברי הרב בענף ט׳, שע?ס דנקודים אין
 נהם אלא עשרה כתריס דעיס, וחסרו הט״ת מכל ספי׳
 עיש. והוא מטעם חניל, משום שמתחילת אצילותם, אין
 בהם אלא אור הנפש. וע״כ מונית שאין שם אלא

 נליס דנתרים, ננ״ל.
א דמה שאמרנו שחוטס פח הס חו״נ דנ׳ן, הרי צ מ  מ
 אינם, אלא ג׳ הבתרים דחו״ב דנץ. באורות
 jpMi רהויכ החס, וחסרים שסה ט״ס תחתוניות דבלים,
 ויחידה חית נשמה יוח דאןרוח׳ ואע״פ שאח״נ ע״י
׳ חצאי מדרגה דראש  האות יסוד א״ק, חזרו ונתחנרו נ

 חנקודים



 &נים מאירות רנט
 דחויב רנין׳ בחי׳ תיקון זח דראש חדת כחסד

 ונצח, כנ״ל.

 שער איא ענףנ״ז
ך א״א  נ״ר דעתיק אי אפשר שיתלבשו תו
 וכו, : כם״ש בענחיק, שכל תחתון יוצא
 מסח דראש של עליון/ וע״כ קומתו מתחיל
 ממקום יציאתו, דהיינו מסה ולמטח/ ולכן נשאר
 תמיד ראש דעליון מגולה* כי התחתון אינו משיגו.
 והם עומדים לבחי׳ םקיף אל א״א : עיד
 כל רא# דעליון, שנבחן או״מ אל החחתץ

 העומד בז״ח שלו, כמ״ש בענה״ק.
זית ת רעיי ו י  כח״ב דאיא מלבישין לחג
 דאיא מלבישין לנח״י דעתיק וכר :
 כי זח הכלל, אשר המלכות דהמת״ב דעליון שנק׳
 טבור, נעשה בחי׳ מלכות רחסתכלות א׳ אצל
 חחחתון שנק׳ פח דראש/ ונמצאו חעים לראש
 חחחתון מלביש תמיד בחי׳ חג״ח דעליון, דהיינו
 מפח דראשו, עד הטבור שלו׳ וממבור דעליון
 ולםטח שהם עי0 תחיי וסיומא דעליץ׳ הרי
 טתפשטים שם בחי׳ חסת׳׳ב, שהוא הגוף רתחתון
 בתוך מוף שלו: שהתוך מכונה חג״ת/ והסוף
 סכונח נתיי, כס״ש לעיל בפנים ממכירות ענף ט׳

 עש״ח.
 וזה אמרו׳ אשר כח״ב דא״א מלבישין
 לחגית דע״י, דהיינו כדאמרן, שע״מ דדאש דא״א
 שנק׳ כחיב, מתחילין מפח דראש דעחיק׳
 ומסתיימים על הטבור, דהיינו במקום חמחיב
 שלו שנעשה באיא לחמחיא ופה דראש, ונמצא

 שראש דאיא תופמ כל מקום חנית דעתיק.
 וזח אמרו׳ וז״ת דא״א מלבישין לנה״י
 דעתיק, דהיינו כדאטרן, שמטבור דעתיק ולמטה,
 כלומר במקום עימ דנח״י שלו׳ נמצא שמח כל
 בחי׳ הגוף דא״א׳ שהרי פח דאיא במקומ טבור
 דעתיק׳ ונמצאו זית דא״א דהיינו תוך וסוף שלו׳
 תופסים בחי׳ עיס דנח״י דעתיק. אמנמ רגלי א״א
 מסתיימים למעלה מביש תתאין של נה״י דעתיק
 משום שאיא הוא בחי׳ חכמה דהיינו ע״ב דמיה,
 כדברי חרב בתחילת הענף, ונודע שחע״ב, פרצוף
 קצר הוא׳ שסםתיימ למעלה מביש תתאין דנחיי
 דפרצוף הפניםי שנק׳ עתיק׳ וב״ש נו״ה דעתיק
 האלו חעודפין על רגלי איא, יוצאים לבר
 מאצילות, ונקי דדי בהמה, כמ״ש בסמוך בעיה.
ל ן נשארו למטה בבריאה וכו׳ אש ר כ ל א  ן
נקו י  אלו הבחי׳ וכו׳ והתחילו לעלות ו
 תחילה מב׳ בחי׳ דרי בחמה וכר: הנח לכאורה
 הדברים חםוחים, אשר מקום לידתם דכולהו פרצופי
 אצילות יחיה בעולם הבריאה׳ נם ענין ב׳ שלישים
 תתאין דנויח דעתיק׳ שנחקנו לבחי׳ דדי בהמה,
 וביותר תמוה, איך מדמה ב׳׳ש תתאין דרגלי עתיק,
 לדדי בהסה, שתלויים עכיפ בגופא׳ אלא למטח
 ממסור, אםנם היכן מציגו ששלישים תתאין דנויח
 שהם מיומא דרגלין, יהיו לדרים ליניקה, שזהו
 איננו במציאות כלל. וצריך אמנמ להבין היטב
 הדברים האלו, להיותם מיסודות החכמה, וע״כ

 ארחיב בביאורם.
 ולהבין זח צריך מתחילה להבין היטב׳ עגין
 הגבול שבין אצילות לבריאה, וכבר נתבאר לעיל
 בפם״ס דף ע״א אות ז׳ ח/ ששם מקום טבור
 דנקודיס, ו#ם נסתיימו עים מקורים מתחילת

 אצילותם

 עץ החיים w עתיקיא״א ענף נו נז
 אינם למטה• ועוד, שאפי׳ הם למעלה׳ אינם
 מאירין בדרך קרן• וע״מ אין הארה וכה נרול
ד כתרים. ולכן אינן מתקבצין ע״ד ^ ח  א
 הנ״ל׳ בחסד ובנצח דעתיה• ועוד׳ שאינןמאירין
ק זע״ז• ווכור בחיי הארה דרך ך קרן׳ ר ר  ד
 נןוין מה עניינו׳ ונתבאר פירושו לעיל בבחי׳

 פטם מםבידות

pp 
 בי בספה בי.

ל והספיקות ששמעתי  והנה נתבאר כ
 מפי מורי זלה״ה׳ ועוד יש ספיקות לאין הזן
ס  ותכליות ואין חקר׳ ולא זכיתי אליהם. נ
 כפי אלו ספימות אשר בעתיק׳ יפלו נ״כ כפי
ס ר אצילות• והמשל בזה. א ד  אלוי בשאר ס

ב דבץ או לא. ר ח ם פנים ד קחי  ארא לו
ל אלו ל וה׳ שלסיבת ב כ ל העולה מ ל  כ
 הספיהות נקרא עתיק יומין רישא דלא

 אתיידע, כי אץ נודע מה בחי׳ יש בוי
 והנה ישעי׳ הנביא ע״ה׳ נסתפק נם הוא
 באלו הספיקות׳ ואליהש רמו והשביע
ף חר פ׳ ויחי ד ו  בצחצחות נפשך׳ ודרשו בז
 רב״ד עיב׳ צח חד״ צחות תרין• וביאורו הוא׳
ס יש בעתיק ק אליו. א פ  כי היה הדבר ס
ח א׳, או ב׳ צחות. כנודע. כי בחי•  צ
 הצחצחות הם בעתיק וזכור הקדמה זו• והנה

ח א׳׳ או ב׳ צחות. ח צ ק ם ל  יש ספל.. א
ר בארנו׳ שעתיה ב  והענץ הוא. כי כ
ס ח  מורכב מב׳ בחי׳. שהם מ״ה ובין. ש
מר  יימטריא צ״ח עם הכולל. והיה אפשר לו
ר דב״ן וכתר ת  — י-ייי כ

 אז יגאו נרנח״י דבתר נקודים שנק׳ אוזן ננ״ל, ואחיו
 זלז האח״מ דחויב, דחיינו חומט פח כנ-ל שירדו לדת
 לנקזדימ, וחזרו והשלימו לחוטם פח דנקוריפ, ויצאו
 גינהיי דחו״כ כשלימות. ותדע. שדת דנקודיס האלו
 ״;לו והשלימו לחו״ב דנקודים המנונים בריק חי״ה
׳ משום שהשלימו חאח״ם החשרים למדרגת חויב ל ״  מ

 יגקוייס, דהיינו נינה וזו״ן שלהם, הרי שנעשו משום זח
 נליםדראש, ותדע, שנחי׳ תפח דאחים החדשים האלו׳
 מגינים בשפ ז• כתריס דז׳ תחתוניות, והוא משוס דבל
ס גומא׳ שענינו רק התפשטות המלכות של  ייח ה?
» לע״ס מינה ונת להסתכלות ב׳, כנ״ל בפם״ם י  י
״ חםלבות של ר*« ק ב ג . ע ׳ ן י אות ״ י °' ג ? 

 יחייגו חפה, נשם נתר לנל הזית, שהוא הגוף. יעינ
 מכינה ג״כ, ז׳ כתרים, נלוםר, נתר לדת, והנן היטב.
ת, שהוא  ייזנה נתבאר היטב תוכנס של הר בתרים חי
א דנקודיה! ״ ו א ת ד . י ק ח . ד ג ^ ג כ n מ t n . י  דק בח
 יעלי לחס מהדת דנקודיס, ושמשו שם בסוד תוספת
«1 חגילית. ובזה השלמנו לבאר תוכנם של הגד״ו  מ

*ז ״לקח עתיק׳ ועתת נבאר כל הספיקות הנאמרים נ  י

י עמידתמ דהגדין הללו בפרגיף י היכ, כמי י נ י *ז נ  נ

 עתיק יאצילות .

. .  דמ״ה׳ ו!* • .
, , . . - ו ם עם ח י ר ב ח ת ב רבץ, והם מ ר  ח
, והס בי צחיות: ובענין א״ ׳ ח א  והרי צ

 ואו־א׳ יתבאר ענין עתיק יותר.
ר ביאתו שעולים ב ק אודיעך. כי כ ״ מ ) 
 האורות דאו״א ברישא דעתיק
א ב דמ״ה עצמו׳ והס ל ר ס ח  ומתחברים ע
ל מיה ק ש ק אחור׳ ואין מתעדבץ׳ ר  עלו ר
ן  נעשו פנימי׳ ושל או״א חיצון ואחור. גס כ
 כשעולים שניהם פנימי ואהודים למעלה. או
רים נעשו חיצונים. ם מתערבים״ ובחו י נ פ  ה
ר דס״גוכתר דמ״ה מתערבים תמיד). ת כ ך ה  א

 שער א״א ענף נ״ז
 ונבאר תיקון א״א אשר נתקן אחר עתיק
 יומין׳ הנה גת״ל שנעשה מבחינת
 חכמה־דמ״ה׳ שהם בחי׳ נקודות רמ״ה׳ ומן
ר ב״ן. והוא בולל וכר ת כ  ה׳ אחרונות ד
׳ כנ״ל. נקבה: מיה בימינו, וביין בשמאלו  ו
 והנה הוא מלביש לע״י. באופן זה. כי

ך ו ה גיד דעתיק אי אפשר שיתלבשו ת  ת

ק 4 ל אורם, ו ב ק , וגם אי אפשר ל א י  א

 גשארץ מגולים, והם עומדץ ר*בחי׳ מקיף

ל א״א  א
ך ו ם מתלבשין ת ד ב  והדת דעתיק ל
 א״א. באופן וה. בי לח״ב דא״א מלבישץ
 >£זנ״ת דע״י, ת״ת דא״א מלבישין לגה׳־י
 דעתי ״־ י־ייי י־ פרקץ יש בנצח

 דעתיק: וב״פ — ,
י ו ז  ונצח דא״א, ובן ב״פ קדמאין דהו
ק ר ך גבורה והוד דא״א, וגשאת פ ו  מתלבשין ת
 תחתון דנצח דעתיקופ־תדהודרעתיה.מגולץ
ה בבריאה ט מ  בלתי התלבשות, ואלו נשארו ל

ת ח  ת

 טעמי הספיהות דהנד״ז דבין״
. *כי ידעת ״ .  ״
ת י ךןאש י נ י ע א ת י י י י | ) ' ס כ ה ' ת י  או

י האז! י  שהיא בחי׳ ממצח זלםטר, ע
ף דנקייים׳ ן ג ז ו ן מ י נ ב 0 ב ״ J א ״ ^ ן . כ / ד א  ה

V ממצחו ז י* * < ח ° נ ה ׳ י 1 ז א ה ם ב י ל י ז ז ת * מ * * 
 "*׳ דכ״ן, אם נבנם כבנין פרצוף עתיק דאזנילות

ו יציאת עתי? י י ו »« ג , ו ו ן ה [ ז & m B W D , ח  1לסט

א י ה מ

מ ש א צ ם נ נ ״ ׳ א ן י  געשז נחםןנח דיאש הא׳ דנ
, למטה, ^ ר ל ע 0 ת ם ן ו ן א ן Q ן v ל נ ק ף ם ב ח 3 ט 0 ל  ז

ש ם ש ם י י י ק m ג ה * ' א  חכינה כלים נגויע׳ י
ם י ל ב ° ח י פ ח י ד י ? נ  ננגס ננגין הפיציף, משום שהמסו י

הפרגיף י ! ; * ^ * , ״ י ת ם ע ' ' ט ח ל ע 0 ן ה ° **** ל י נ ב  מסיכת י*יאת הם״ה, הדין נותן, שיתחבר ל

' למלאיח " " 0 ־ י ק י ת ל *  ״
ל נ ג

א  ה ב ' פ ' ח r אי אפשר לומר, כיון דגל עיקיי 
^ ם ״ 1 י ? 0 ״מדין שיכביד״ ״"'** ה  »קז

ל י ,  התמשטיתב/ שמקור יציאתו וחיבורו מ
׳ ו של מ ן . ״ ז ו ו ^ א n m v ׳ 0 י ק 0  שא״״ ה

Ls* & י ע ג ח ח ם א י , ל •״״־ מ נ י*״״ H״P׳ ״ י י 7 

ל חסמי? י ״ ״ ם ם ע ן ק 0 ן ם נ י י ה ^ ^ ך ר  ^ י

1 , מפה ץ ר ל ע 0 נ ל ״ א ע , ם ן  "אירית דד,ע^י

^ גםיש ז * י ת ז י ת ה י «V ל ג י  א

ת שטות י י י א , ז ד י י ם J ח ' M r D ) * ° *** 
' ״"י"!"'** חבר ה " ט ' ד 0 כ  כ«0׳0 בענףט׳ עש״ח. ואיב 3

ת י ל מ ל י ב י א ׳רמי*1ףכין שחואהנקידים, איני י  נ

ת י! י נ י ״ א י « ת י ר ו ק נ ׳ ג ס ו ק מ ׳ יק מאיון ולמטה, ב י פ ן  ז

׳ L ה ' ם י ה מ ׳ א ת י י  ני ש0 חיה בחי׳ פגם וניטיל אי
ו ם , ג א י ״ ׳ ע  יח״לימו, משא״ב מאזן ולמעלה עד חם*0

י ט י ג  חא׳ דנקודיס, שלא קרה שם שום חסרון י
r י , ח ע ״ מ  יאשים דאיק, איב אינו עניז ל
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 נננס



 פגים מאירות ••
 אצילותם. כי אפילו מצר טורש הא, הקדוש לם״ן;
ו פל  שמשם יצאו חדת דנקודים כנודע, מ״מ לא י
/ המטנור ולמטה של הז״ח, משום י  לצאת בח
 חחשרון רבחי׳ר רא״ק, שלא יצאה שם כנקודים
׳  מתחילת אצילותם. וע״ב לא יצא אלא בחי
למטה  התוך רגוף חבולל ער חטבוה ומטבור ו
.  חסר, עש״ה׳ כי אי אפשר להכפיל האריכות כאן
 גם צריך לזכור כאן ענין ב׳ הכוללים,
 המתבארים שש בפט״ס דף ע״ר ד״ה ודע, אשר
 כולל א׳ ה״ם ה פ א״ק, וכולל ב׳ ה״מ היס דב״ן
 דא״ק הםלבישים טטבור ולטטת דא״ק׳ אשר
 פרצוף הפנימי דב״ן שנקי פרצוף עתיק דב׳״ן,
י  יצא בנקודים׳ כנ״ל בעה״ח דף ם״ה ע״ש, כ
 כל ע״ס רנקורים תםה רק ג״ר וזית דעתיק דב׳״ן.
,  ופרצוף ע״ב דבין יצא בעולם אצילות בכללו
ם ע  בנ״ל בעה״ח דףרכ״ב ובפם׳׳א דף רכיג ד״ח ו
 זה, עש״ה. ופרצוף ם״ג דב״ן יצא בבריאה,
ם נ מ  ופרצוף מיה ובין ביצירה ועשיה, עשייה. א
 תדע׳ שאלו ג׳ הפרצופין מ״ג מיה וביין דפרצוף
 בין הכולל, שאמרנו שנתקנו בג׳ עולמות בי״ע,
 הםת נתקנו אח״כ, אחר שנתקן עולם האצילות

 שה״מ ע״ב דב״ן הכולל׳ כנ״ל׳ כמ״ש בעיה.
 וכבר נתבאר׳ שאע״פ שמתחילת אצילות
 רעים דנקודים לא יצאו שם אלא גיר וז״ת דעתיק
 לבר, אמנם אח״כ ע״י הארת יסוד א״ק יצאו
 שם ה״פ שלימים, גלגלתא ועםמ״ב, אשר חגלגלתא
 שה״ם עתיק מקורים׳ נבחן שמתחיל מחזה דאיק
 והע״ב טתתיל טטבור דא״ק ולטטת, ומלביש קל
 פת דראש עתיק׳ שה״ם טבור דא״ק׳ וםםתיים קל
 הטבור דס״ג רנקודים, דהיינו לטעלה םב״ש
 תתאין דםיום רגלי עתיק דנקודים׳ כםיש בפם״ם
 אצ^פיצופי א״ק דף ניט ר״ח והנה, אשר פרצוף
 ע״ב מסתיים תמיד למעלה טטבור דםרצוף מיג,
 וטבור דם״ג מלביש תמיר על ב׳ שלישים תתאין
 דנו״ת דפרצוף הפניטי שנק׳ גלגלתא או עתיק.
 וזהו נוהג בכל העולטות בשות, באופן שגם הע״ב
 דעולם הנקודים׳ וכמו כן הע״ב דעולם אצילות,
 ממתייםים למעלה טטבור דם״ג שבעולם ההוא,
 שהוא למעלה מב״ש תתאין דנו״ה דעתיק שבעולם

 ההוא׳ וזכור זה.
 עוד צריך לזכור כאן, מ״ש בפמ״מ בשער
 עתיק בתחילתו׳ אשר יש ב׳ הבתנות בענין פנימי
 וחיצוני דה״פ אצילות׳ דהיינו מצר הב״ן שכהם
 ומצד המ״ה שבהמ׳ אשר ה׳׳פ החיצונימ דכ״ן
 יצאו בבי״ע, אמנמ ה״פ החיצונימ דאצילות יצאו
 באצילות גופיה. ועיש באות ג׳ וכו׳ איך כל
 פרצוף פרטי מה״פ אצילות הנבחן על ראש תוך
 מוף, מימ אינו משורשו׳ אלא רק עימ של ראש,

 המכונה גלגלתא עינימ ומצח ואחיפ, עשיה.
 וטעמ הדברימ הוא, כי כל הכהות שבעליון
 בהכרח שהמה פועלים בהתחתון׳ באופן, שיש
 להבחין בה״פ אצילות כל הג׳ השורשימ : שהוא
 שורש איק, ושורש בין, ושורש מיה החדש, משום
 ששלשתם פועלים באצילוח. ולפיכך כשתשכיל
 על גבול האצילות, דהיינו הפרגוד שמבין אצילות
 לבריאה, תמצאהו׳ אשר מצר שורש הא״ק הקדומ
 למין, הרי שם בחי׳ פה של ראש דכל פרצוף
 פרטי מהיפ אצילות, כלומר מלכות של. ראש,
 שםשם ולטטה נמשך הגוף של ראש ההוא.
 וםצד שורש הב״ן, דהיינו אור העינים, שמכוחו
 נתחלקו הע״מ דראש על ב׳ מדרגות׳ גו״ע ואחיפ,

 שחם

 עץ וז־־ויים ״*־ *״* ענף נו נח
ת האצילות׳ כרי להאיר שם לעולם ח  ת

 הבריאה.
 ואלו הם כדמיון ב׳ דרי בהמה שעומרין
ל אלו.הבחינות 1 הרגלים׳ אשר כ  שם אצל
 של א״א וארא וזרנ׳ כשנתמנו בעת שנאצלו,
ת שם בבריאה׳ והתחילו ל־עלות. ט מ  היו ל
ך ת מבי בתי׳ דרי בתמה׳ ואחר כ ל י ח  וינסו ת
 הגדילו יותר וינסו מרדי ארם׳ כמיש בע״ה

 בתחילת דרוש תיסון דא.
ש תיך ת״ת ב ל ת ה יםור של ע־דס מ נ ת  ו
 דא״א ער החוח- ושם היא מם־1יים. ודע• כי
 ביסוד רעיי יש שם ה״ח וה״ג׳ ואע׳פ שעתיה
 הוא דו״נ׳ שהם מיה וכץ, כנ״ל׳ וא״כ היה מן
י שיהיה בו היה וה׳׳ג מצד הובר וכן  חראו
ד הנוקבא׳ ע״ד שיש באויא וזו״נ כמ״ש צ  מ
 במקומו׳ אבל׳ לפי ששם הזכר והנקבה הם
ם חו״ג בב״א ם חלוקים׳ ידכן יש ש י פ ו צ ר  פ
ל כאן שהזכר והנוקבא דעתיק הם ב  מהן׳ א
ף א׳ מודברים, כנ״ל׳ לכן לא היה בו י צ ר  פ

ס ה״ח וה״ג בלבד.  ר

י  ואלו ה״ת והיג יוצאץ ומתגלין מתיך פ
ך א״א•  יסוד דעתיק׳ הנעלם ומתלבש תו
 ומתפשטין ה״ת בקו ימין דא״א מבפנים׳ וה״ג
 כקו שמאל׳ כמ״ש בע״ה לסמן בענין או״א.

 ענה נ״ח

 ועתה נבאר דרוש א׳ מדריש א״א׳ והוא
 ביאור נ׳ רישין׳ שבו הקדמה כוללת
ת ל ר ת מ א  י״ס דאצילות׳ והוא מיוסד ע״פ מ
 רישין אתגלפין דא לגו מן דא׳ והוא באדר״ז
ת רישין אתגלפין יי דא ^  דרפ״ת׳ ודל, ת

א לעילא מן דא בו׳. ד  לגו מן דא׳ ו
ר האציל ש 1 העליון א  הנה המאציל
ב ם איים לרו ש ם אצילות׳ הוא הנסרא ב ל ו  ע
 העלמו׳ עמיס עמוק מי ימצאנה• ואל מציאות
ם עתיקא ש ׳ז ב א הנקרא באדר׳ ו  האים׳ ה
ם התלבשותו ר ל עתיקין. והענין הוא׳ כי ט כ  ר
ל ועימר׳ ולכן כדי שיהיה ל  אין מי שישיגנו כ
ת הארה ממנו׳ צ ל ה ב ק ת לתחתונים ל  אפשרו
ה ״ ס ש ונננז בספי׳ הכתר׳ כנזכר ב ב מ ת  נ
א ר ת ר וגניז נו ב  ובתיקונים׳ דאמר ראיס טמי
ח ו בו׳ יש כ ת ו ש ב ל ת  ע>דאה׳ ואחר ה

ל מצת הארה ממנו• ב ק ם ל י נ  בתחתו
ש במה ב ל ת ם׳ כאשר הא״ס מ  ואמנ
ש בנ׳ ב ל ת  שלמטה הימנו כנ״ל׳ הנה הוא מ
ר כאן באדרא, ובהיותו כ ז נ , ה ו ל  רישין א
 מתלבש ונתעלם בתוכם. אז נמרא הא״ס

 עתיקא דבל עתיקין•
 ונם הנ׳ רישין עלאין עצמן׳ נהרא עתיקא
• ם כ ו ת ש ב ב ל ת  הרישא נ״כ׳ בהיות א״ם מ
ח בג׳ רישין׳ ופי׳ כ ת ש  וו״ש אחיכ׳ הא עיק א
 אשתכח׳ ר״ל. שהוא נמצא rh וגגלה אלינו.
ת רישין הנ״ל. ל ש נו אלו ת ב ל ת  בהיותו מ
 שאם לא היה מתלבש׳ לא היה נמצא וגנלה

. ם י נ ו ת ח ת  אל ה
 ונמצא כפי זה׳ בי עיקר שם ע״ק׳ הוא
 הא״ם עצמו׳ שהוא מטבורא דא״ק ולמטה
ק. (נ״א בע״ק ע״ש איס ש בעתי ב ג ת מ  ה

 הננוו

m r t f c רס פנים 
 נכנס ומתחבר עס המיה. הנחי׳ הב/ אם הוא מתחבר

 עס המיה, עש״ה. דהייגו בדאמרן.
ע והנה בבחי׳ הא׳, יש ב׳ ספיקות, המסומנים  אות י
 תחת אא׳ג. בג״ד. ובבחי׳ הנ׳, יש ג׳
 ס^קות, המסומנים תחח •י בבי׳ו׳ בדיד. בדיד ב׳.
 וצריך לחוביר איוה ידיעות, בטרם שנחדור לפנימית
 הספיקית הנוכרימ: בלל א׳, בעיקר צריך שתובור כאן
 בכל ההמשך, מיש לעיל באות יוד ד״ה והנך. בהבחן הבלים
 דאוכ״ל מםפר״ת שבהם לא שלט השבירה וביטול,
 שמתוך וה נשארו גם עתה במקיםם במצבם במו שיצאו
 בג״ר דנקודיס באור הנפש שנק׳ אור אחורימ, דהיינו
ק חי״ה׳ 1 ד ב  בלי שום שינוי כלל. נם ה:חן הבליט ד
 שבחם שלט ה6גמ והביטול, ועייב לתיקונו ולחיבורו
 דמ״ח המ צריבימ, ואם הם״ה אינו מתקנם, הרי נשארו
 בירידתמ כמו שהיו בעת קטנות דנקורימ, דהיינו לאותו

 מקומ שחזרו ונפלו בומן שביה״כ, כנ״ל עש״ה.
ל ב׳ גמ צריך להבין היטב, שבל עיקר העודף ל  כ
 שבמ״ח על הב״ן, הוא משומ שהבינה שלו
 לא יצאה לבר מראשו, שזהו יתרון גדול, דעיכ יש לו
 אורות דפנימ בראשו, דביון שיש לו ג׳ בלימ בראש: כתר חכמה
 בינה,ראוי שיתלבשו בו ג׳ אורות נפש רוח נשטה, ואור
 הנשמה חים אור הפנימ. משא״ב בב׳׳ן, אער בינה וזו״נ
 יצאו מראשו בתחילת אצילותו, ולא נשאר בראשו זולת

 כתר וחכמה לבד, א״ב אין לו רק ב׳ אורות נפש רוח,
 וחסר אור הגשמה, והם שנק׳ אור אחורימ ולא פנימ.

ל נ׳ גמ תוכור היטב מ״ש הרב לעיל בדף די״ד ל  כ
 אשר בעת שנתקן פרצוף עתיק לא נתקן מה
 שלמטה ממנו כלומ. והוא מטעם שנתבאר שם
 אשר מתוך שהמ״ן עלו למצח, שהוא בינה דבתר,
 נמצא שיצא הראש דעתיק מבינה ולמעלה דבתר עצמו,
 ואותמ זו״נ דכתר שיצאו לבר מראש נעשובעצממ בחי׳ זי׳ת
 דעתיק, ונתפשטו ער סיומ אצילות. והנך רואה שבבל
 ראש תוך סוף דפרצוף עתיק, אין שס רק מבחי׳ הכתר
 לבד, ולא כלל מלמטה מכתר. ועס וה צריך שתבין
 היטב, אשר גמ הב״ן הנתקן על ידו לא קיבל עתה
 מטנו שומ תיקון, וולת לכהי׳ כתר שלו בלבד, בי אין

 לך נותן מה שאין בו.
ל ד׳ שאין שום וווג והתפשטות להב״ן וולת ע״י ל  כ
 חיבורו עמ המ״ה, ובמקום שאין הב״ן מתחבר
 עמ הם״ה כמו בבחי׳ הא׳ הנ״ל, נמצא שנשאר במקומו
 במצבו בבחינתו עצמו בלי התפשטות ווווג בלל כמ״ש

 היטב בענה״ק שמ״ה וב״ן יוצאימ תמיד בוווג אחד.
׳ אפילו במקומ שהב״ן מתחבר עט המ״ה, n כלל 
 . ויש לו זווג והתפשטות עמו ביחד, מ״מ
 אורות דכ״ן מתלבשימ בכלימ ישנימ דב״ן עצמו.
 ואע״ם שבהכרח יוצאים מכל זווג אור וכלימ כנודע,
 אמנמ כל החידושי כלימ שיוצאימ מזווג מ״ה וב״ן,
 נבחנימ תמיר על שמ המ״ה, ואורות דמיה בלבדמ
 מתלבשים בהם, וחב״ן מתלבש בכלימ של עצמו
 הראשונים, שהיה בהמ מקרה ההסתלקות. בדומה
 לפרצופי א״ק, כי אע״ם שכל תחתון שה״ס התפ׳״ב
 יוצא מפה דעליון, מ״מ אין הבלים החדשים היוצאים
 בסוד התפשטות הב׳ נחשבימ כלל לגופא דעליון, אלא
 על שמ מדרגה התחתונה, אלא שהגוף דעליון מקבל
 מהארותיו דתחתון לתוך הכלימ הישנימ שלו, שהיה
 בהם מקרה ההסתלקות, במ״ש בענף ט׳ בפמ״ס. ועדיו
 הב״ן, מקבל תמיד האורות החרשים היוצאים עם חזווג
 דמ״ה, אל כלימ הישנימ שלו ששש היי הסתלקות
 האור, אמנמ הכלימ החדשימ שיוצאימ עמ הזווג,
 מיוחסימ לגמרי אל המ״ה, ווכור וה ני נחוץ הוא

 להרבה מקומות.
 כלל



 פנימ מאירות דםא
 למקזמ עולם הבריאה. וכבר ידעת, שמקום
 הלבשתו של התחתון לעליון מתחיל ממקזמ
 יציאתו, וא״כ בהכרח שפרצוף א״א דאצילות
 יתחיל מלמטה מפרגוד דאצילות׳ באופן שכולו
 עומר בעולם הבריאה/ ואצ״ל שאר פרצופי
 אצילות שלמטה מא״א. וזה אמרו, שכל אלו
 הבחי׳ של איא ואויא וזוינ, כשנתקנו כעת
 שנאצלו׳ היו למטח שם כבריאה, דהיינו כדאמרן
 שקומתם מתחיל טלטטה רפרגור האצילות, כי

 שם מקום יציאתם וילידתם.
 וזה אמרו, וינקו תחילה מב׳ בחינות דדי
 בהמה וכר. וצריך אםנם להבין מהודמ היטב,
 ענין היניקה הזו הנוהגת בכל הפרצופין. והענין,
 דכל פרצוף בעת שנולד הוא בבחי׳ אביא,
 כלומר שאין בו אלא אור הנפש לבד שהוא אור
 הנקבה׳ שהוא בחי׳ קבלה בלי השפעה. והוא,
 משום חםרון דבחי׳ ממך, שאין בו אז אפילו
 ממך דבחי״א, כמ״ש בפמ״א ובפמ״מ בענחיק
 עש״ה. וכשנגדל ומשיג בחי׳ ממך דבחי׳׳א, אז
 יש בו בחי׳ אור דרוח. וכשנגדל ומשיג בחינת
 ממך דבחי״ב, אז משיג אור דנשמה. וחנך רואה״
 דעיקר הקטנות, דבל פרצוף׳ הוא משומ חמרון
 העוביות שבתםםך שלו׳ כם״ש בפםים דף קצ״ה
 וע״כ בזמן עיבורו שאז חםםך. שלו זך מאור
 דהיינו מבחי׳ כתר, אז אינו ראוי לשומ זווג
 מאור העליון, וכל השפע לקיומו׳ מוכרח משום
 זה, שיקבל ממעלה למטה מפרצוף העליון שלו,
 שה״מ או״א שלו. וז״מ שאמרו זיל אוכל מה
 שאמו אוכלת, כי אכילה ה״מ זווג אור העליון
 על הממך, עד״ה אכלה ומחחה פיה וכו׳. וכיון
 שהעובר עצמו אין בו בחי׳ ממך שיזדווג עליו
 אור העליון׳ שישפיע בו אורות הקיום, ע״כ נעשה
 הזווג הזה בפת דאמו. ותשפע מגיע אל העובר
 ממעלה למטה מאליו בלי זווג, וע״כ מכונה
 אור הזה אור הנקבה׳ שיורה שבו עצמו לא

 נעשה שומ זווג, והבן זה.
 וכשנולד ויוצא לאויר העולם, הנה אז זמן
 השלמה דאור הנפש הניל לבד. ועדיין אין בו
 זווג כנ״ל, ואז מתחיל זמן יניקה מדדי אמו,
 שםגולתה להשפיע ולהשלימ בהתינוק בחי׳ הממך
 שיהיה ראוי בעצמו להשיג הזווג מאור העליון׳
 באופן שלא יהיה צריך לאמו, כי אחר שנשלמ
 זה ומשיג בחי״א דמםך׳ אז יש בו עצמו הזוונ
 מאור העליון, שמשפיע בו בחי׳ אור דרוח. ועד׳׳ז
 יניקה ב׳, לצורך נשמה, כנודע. וכמ׳׳ש במקומו
 בע״ה. ונתבאר, שכל מגולח היניקה הוא ביהוד

 להמשכת ממך שיהי׳ ראוי לזווג׳ וזכור זה.
 ויתרחב לך העגין הזה, ע״פ כלל האמור
 בפמ״מ דף צ״ח בפרצופי א״ק׳ אשר כל הםתיב
 דעליון נעשה להמתכלות א׳ אצל התחתון׳ דהיינו
 כל טבור רעליון נעשה פה דראש אצל התחתון,
 באופן שהפת דכל תחתון נטצא שטלביש על
 טבור דעליון, ונמצאים ע״ם דראש חחחתון
 נמשכימ מפה דעליון עד הטבור דעליון, עש״ח.
 וכבר ידעת שהמםך דהסתכלות ב׳ שנק׳ מלכות
 דמלכות׳ נק׳ טבור אל פרצוף מ״ג, ונקרא חזה
 אצל פרצוף ע״ב׳ כי הע״ב קצר חוא ומיומ רגליו
 למעלה מטבור דמ׳׳ג כמ״ש בפמימ דף ר״כ ד״ח
 ובהמתבאר גמנחבאר בעה״חלעיל דף פיח אשר בעת
 הצמצומ ב׳ דא״ק, נתעלה כל בחינת המטבור
 ולמטה דמ״ג דא״ק, אל מקום למעלה טטכור

 דאיק

 •עץ החיים ״מי»<א ענה נח
 ןהגנוז בתוכו) אמנם בבחי׳ היותו מתלבש גו
 י אינון ג׳ רישין, נקראו גיכ בשם ע־מ׳ וזכור

ל זה. ל  כ
ש ב ל ת  ועם היות שאמרנו כי הא״ם מ
ש ב ל ת  גו נ׳ רישין׳ ודאי כי אין הא״ם מ
ק גו רישא עלאה דכולהו׳ שהוא  באמיתיות ר
ך ר ל אור א״ס ד ב ק  עתיק- ורישא תנינא מ
ל ב ק ך רישא עילאה׳ ורישא תליתאי מ ס  מ
ך ב׳ רישין• אך להיות כולן בבחי׳ ס ך מ ר  ד
ש בכולם, ב ל ת  ראשים. לזה אמר אור א״ס מ
) כי אלו נ• ממבלין אור ם כ ו ת  (נ״א מלובש ב

 א״ס יותר בזכות משאר אצילות.
 ונבאר עתה נ׳ דישין אלו׳ והוא׳ כי
ת הנאצלים ו ר י פ ס ל ה  הנה נודע׳ כי הסדר ש
ם : כת״ב׳ חג״ת. נה״י, והם טיס נעלמות  ה
ה מאלו הט״ס יש בחיי אחרת׳ ל ע מ ל  מאד• ו
 הגמרא רישא עלאה דלא אתיידע׳ והוא
ה שבג׳ רישין אלו׳ ונקרא נ ו י ל ע  הראש ה
 עתיק יומין. ושאר הט״ס הנ״ל אשר תחתיו׳

ם א״א. ש  נקרא ב
 וגמצא כי הג׳ רישין הנ״ל׳ הנה הראש
א ר ק נ  העליון שבהם הגקרא רדל״א׳ הוא ה
א ר מ  ע״י׳ שהוא נוקבא דע״י כג״ל׳ והוא ג
 רדליא, ע״ש הספיקות שיש בה. וג״כ יש פי׳
ה גופא דיליה אתלבש גו א״א׳ נ  אחר׳ כי ה
 והוא מושנ ונודע אצלנו ע״י איא׳ אך רישא
א אתיידע,  דיליה׳ דלא אתלבש גו א״א׳ ל

 בי אפי׳ א״א עצמו לא ידע ליה•
 וב׳ רישין שתחתיו׳ שעמהם׳ הם ג׳
ר חכמה דא״א כניל׳ כי ת  רישין׳ הנה הם כ
ל אחד מהם כחי׳ ר וחכמה שבו׳ גקרא כ ת  כ
ל מבינה דא״א ולמטה׳ איגם ב  ראש• א

ל הג׳ רישין הנ״ל׳ ל כ  מ
 וג׳ אלו׳ גמנו וגתבארו כאץ באד״ז, ג׳
 י״ישין אתגלפין דא לגו מן דא׳ ודא לעילא
ם ממטה למעלה׳ ר א ב . והתחיל ל א  מן ד
׳ והוא חכמה ם ה ב  והתחיל ביותר תחתונה ש
א חרא חכמה םתימאה ש י ׳ ר אמר  דא״א• ו
ר ת ה ראש ב׳ והוא כ עלי  דאתכסייא בו׳׳ ו
 דא״א׳ וכגגדה אמר רישא עלאה קדישא
ש א ל סתימין׳ ועליה ר כ  עתימא םתימאה ד
 הראשונה ועליונה שבני׳ והוא הנל,רא עתיק
ל רישא׳ רישא ב ר רישא ד מ  יומין׳ וכנגדה א

ידע כי•  דלאו רישא׳ ולא ידע ולא אתי
ת  נמצאו׳ שהם י׳ ספי׳ נעלמות בתכלי
ם עתיק ה  ההעלם ומתלבש בתוכם הא״ם. ו
ר עד יסוד ונקרא ת כ  ורדליא׳ ותחתיו טים מ
 בשם א״א׳ ובין כולם הם י ם׳ שהם שורש

ל האצילות כולו•  ומקור וחיות אל כ
 אמנם אלו הט״ם הנ״ל׳ אשר הם למטה
 מן רדליא׳ הנה הם אותן הט׳ היכלין הנובר
 פ׳ נח דס״ה׳ ובסוף פ׳ פקודי דרס״ט ודרכיו
 ודל׳ אר״ש ארימית ידי בצלו לעילא
 כר וכדין׳ דא נהירו דמחשבה דלא אתיידע׳
 בטיש כנהרא דפרסא׳ ונהרא כחדא׳
 ואתעבידו ט׳ היכלין: והיכלין׳ לאו אינון
ו איכון נשמתין. א ל  תהין׳ ולאו איבון נהורין׳ ו
 ולא אית מאן דקיימי בהו כי• ולאלו הטי׳
ה מהאי ט מ  שמבתר עד היסוד׳ שהם ל
 רדל״א׳ הנה הוא שקראה במקומות אלו׳ ט׳
 ודבלין דלאו א־נון רוחין ולאו איכון נשמתין׳

 נם

 j ן ^ פנים מאירות
 שהם ראש ותוך׳ שה״ם כח״ב וחג״ח, נבחן׳ןן
 שהפה דראש מצר א״ק ירד אצל הב״ן וקיבל!)
 בחי׳ טבור, דהיינו מלכות דהםת״ב וםיומא דחג״ת.]!
 וכבר ידעת ענין התארכות פי הטבור אצל הבין'
 עד מיומא דת״ת ממש, דהיינו פי היסוד, שהוא
 הסיום דתית נוקבא, כמ״ש בפמ״מ דף ר״ל אות
 י״ב עש״ה בטעמו ונימוקו, באופן׳ שמצד שורש
 הבין ירד פה דראש שטצר א״ק וקיבל לבחינת
 פי הימור, ומצד שורש הטיה החדש, דהיינו אור
 המצח, הנה מכוחו נתחלקו אותם הע״מ דראש
 לג׳ מדרגות רתימ. כמ״ש בפמ״א דף רכ״ה ובפמ״מ
 דף רליט ד״ה וצריך, וגמצא אשר אותו הפהשל ראש
 שמצד א״ק, ירד אצל המיה וקיבל לבחי׳ טיוטא
 ^ דרגלין. וזכור ג׳ שורשים האלו היטב, כי תצטרך

ם בכל הםשך החכמה. ה ל | 
 | וחנך מוצא׳ שאותו הגבול שבין אצילות
 •לבריאה, שה״מ קרקע אצילות וגג הבריאה, הריהו
 •מצד הא״ק, ב׳ השפות של פה דראש, ממש.
 "ומצד הב״ן, ה״ם פי היםוד. ומצד המ״ה׳ ה״מ םיום
 רגלין לגמרי, דהיינו םםך גמור, שמשם ולטטה
 מתחיל עולם חדש בה״פ׳ דחיינו עולם הבריאה.
 משא״כ מצד הבין׳ עדיין שייכימ לפרצופי אצילות
 אלא בבחי׳ רגלין דפרצופי אצילות שמפי הטבור
 או מפי הימור ולממה. ומכיש מצד איק׳ הרי
 הם בחי׳ גוף דאצילות ממש, דהיינו חגית נהיי

 דאצילות, וזכור זה.

 ואותם ג׳ הבחנות שאמרנו להשכיל בגבול
 האצילות, המת שולטים ג״כ במקום היציאה
 והלידה רכל עליון להתחתון שלו, כי כבר ידעת,
 אשר בה״פ א״ק יצא כל תחתון דרך פה דעליון,
 כמ״ש בפמ״מ בענף ט׳ אות ב׳ ע״ש. והנה חוק
 הזה נשאר מחויב לכל התחתונים ממנו, אמנמ
 ע״פ המתבאר, שאותו פה דא״ק קיבל לבחי׳
 פי יםור אצל הבין׳ וםיום רגלין אצל המ״ה׳
 נמצא מקום לידה דפרצופי אצילות יש בו ג׳
 התכונות הללו : פה, ופי היסוד׳ וםיום רגלין.
 שאנו מבחינימ תמיר את שלשתם, דהיינו בכל
 אחד ואחד על פי היחס שלו׳ כמ״ש בע״ה לפנינו

 במרחבי החכמה.
 ועתה תבין דברי הרב באמרו, אשר כל אלו
 הבחי׳ של איא ואו״א וזו״נ כשנתקנו בעת
 שנאצלו, היו למטה שם בבריאה׳ עכ״ל. דהיינו
 כדאמרן, שאותו מקום של יציאת כל פרצוף
 תחתון דרך פה דראש דעליון׳ שהית בפרצופי
 א״ק, הוא חוק מחוייב לכל הפרצופין שבכולהו
 עלמין דאבי״ע, אמנם אצל פרצופי ביין׳ ירד
 לבחי׳ פי הימור׳ ואצל פרצופי מ״ה ירד וקיבל
 לכהי׳ סיום רגלין, ומקומ הזה נק׳ פרגוד שבין
 אצילות לבריאה כניל. ואע״פ שבחי׳ רגלין
 שמטבור ולטטה דבין, עדיין נמשכין למטה
 מפרגוד כניל׳ אמנם כל בחי׳ הארת אצילות
 דפרצופי בין׳ אינם אלא עיי מ״ה׳ כנודע׳
 ומאחר דרגלי פרצופי מ״ה נפסקים וממתיימים
 על הפרגוד כאמור. א״כ גשארימ רגלין דב״ן

 שלמטת מפרגוד בלי תארת אצילות כלל.
 והנך מוצא׳ אשר א״א ראצילות הנאצל
 ונולד מפת דראש דעתיק׳ הנה בחברח שהפה
 הזה הוא הפרגוד דאצילות׳ דהיינו עיפ היחמ
 דפה דראש שמצד א״ק, אשר בבחי׳ עתיק דמ״ה
 כבר הוא מיומ רגלין שלו. ונמצא שאיא
 דאצילוח בעת לידתו׳ יוצא לבר מפרגוד דאצילות׳

 למקום



 פנים:מאירות
 דא׳׳ק׳ ונמצאים 'בחי׳ נה״י דם״ג שנשתוו ממש
 לנה״י דע״ב׳ ונעשה זה לקביעות׳ כי שוב לא
 ירד משם, כמ״ש שם הרב. וא״כ בהכרח שנם
 בחי׳ המסך דחםת״ב דם״ג, נשתווה למקום ממך
 דהםת״ב דע״ב׳ דהיינו במקום החזה. באופן
 שבחי׳ הסת ״ב של עתה׳ הן בע״ב והן בם׳׳נ,

 נקבע במקום החזה, וזכור זה.
 ובזה תבין מקום השדים׳ שנקבעו במקום
 החזה בדיוק׳ והוא מטעם האמור, כי התחתון
 מתהיל קומתו מפה דעליון׳ וע״מ דראשו נגמרים
 בדיוק במקום החזה׳ שה״ם הםת״ב דעליון,
 ונמצא פה דראשו של התחתון מלביש לחזה
 דעליון׳ ויונק דרך שם כל שפעו שנקרא יניקה,
 שסגולתו להשגת מסך בפה דראשו עצמו, שיהיה
 ראוי לזווג מאור א״ם ב״ה. באופן, אשר הםת״כ
 דעליון שנק׳ חזה, משלים את בחי׳ המסך בפה
 דראש התחתון׳ וכשאור העליון שאינו פוםק
 מגיע על המסך שבפה שלו, יוצאים לו ע״מ דאו״י
 וע״ם דאו״ח מהזווג הזה ע״פ הקומה שבתכונת
 המסך, והיינו הסתכלות א׳ לע״ם דראש דתחתון,
 והנך מוצא, שהםת׳יב דעליון, פועל בחי׳ חםתיא
 אצל התחתון, ע״י היניקה, ומשום שמלובשים
 זה בזה, והבן היטב. והנה נתבאר לך היטב,

 םוד היניקה׳ וםוד דרי אדם הנמצאים בחזה.
 וכבר ידעת עגין יציאת כל פרצוף בסוד
 פנימי וחיצוני׳ המובא לעיל ובפמ״ם בשער עתיק
 בתחילתו, ובהקדמת עולם התיקון׳ עש״ה. שמתוך
 שמלכות דעליון נתעלה בהבץ ממקום הפה אל
 מקום העינים׳ נמצא שנחעלה משום זה גם
 קומתו של התחתון, שקומתו דבוק ומתחיל
 במלכות דעליון, והוא שנבחן לפנימי ומכונה
 מ״ה. אמנם התיצון, נשאר מתחת הפה דעליון,
 כמו בשורש א״ק׳ ועיקר השליטה הוא לחיצון,
 וכבר הרחבנו בענין זה די באר. אמנם חדע,
 שאין ענין הפנימי וחיצוני הנז׳׳ נבחנים תיכף
 בעת לידת הפרצוף׳ אלא אח״כ בעת שמשיג
 המםך בכח היניקה׳ כי רק אז נבחן שנקשר
 במלכות דעליון׳ דהיינו ע״י הזווג דאור העליון
 על המסך שיוצאים בו ע״ם ממטה למעלה׳ ונמצא
 שקומתו משיג בחי׳ מלכות שבפה דראש דעליון,
 ובו בעת מתחלקים לפנימי וחיצוני׳ שהפניפי
 מתעלה על אח״פ דראש דעליון עד המלכות
 דעינים׳ והחיצוני אינו יכול להגביה את עצמו
 למעלה מהמלכות שבפה דראש, מכח שורש א״ק
 הפועל עליו, כמ״ש שם. משא״כ מקודם גמר
 היניקה, שעוד לא השיג אפי׳ בחי׳ המלכות
 דעליון, שע״י מתחלקים הפנימי וחיצוני׳ כאמור.
 ולפיכך בשעת לידחו דפרצוף א״א׳ שמקום
 יציאתו הוא ממקום הפרגוד דאצילות, ונשאר
 ע״כ בעולם הבריאה, כמ״ש לעיל, נמצא בהכרח
 שיינק מבחי׳ מלמטה מטבור דב״ן דא״ק שהמה
 היוצאים ונמשכים לעולם הבריאה. ואע״פ שא״א
 הזה נבחן לפנימי וחיצוני : שהפנימי עולה
 לאצילות ומלביש על ז״ת דעתיק, משום שגם
 מלכות דעתיק עלתה למקום בינה דעתיק. והחיצוני
 נשאר בבי״ע, מכח השורש דא״ק הפועל עליו
 כנ״ל. אמנם ב״ז אמור, אחר שמשיג ונשלם בו
 המסך ע״י היניקה שמשיג המלכות דעליון םשא׳־כ
 בטרם זה׳ אין הבחן פו״ח ניכר בו כנ״ל, וא״כ
 אפי׳ בחי׳ א״א הפנימי׳ מוכרח ג״כ לינק

 מקודם מדדי בהמה אשר בבריאה.
 ובזה

י א״א ענה נחזנט ע  עץ חח״ם ש
מ באדרא דרפ״ח :ע״א׳ כ ו ם אלו ה ט, נ  ג
ח ר״ש ואמר• אני לדורי ועלי תשוקתו ת  פ
 וגי׳ עתיקא דכלעתיקין. סתימאה דכלסתימין
ק י פ ד אתתקן׳ א  אתתקן ולא אתתקן כו׳ כ
 ט׳ נהורין דלהטין מעיה מתיקונוי׳ ואינון
ל עיבר׳ כבוצינא כ  נהורין מתפשטין ל

ל עיבה בו׳. כ ן מיניה נהידין ל  דמתפשטי
 ובביאור לשון זה׳ נסתפקתי במה
 ששמעתי ממירי זלה״ה׳ כי תחלה אמר׳
׳ אפיל. נהירין דלהטין ר מ  אתתכון ואח־׳כ א
ק ע״י י ת ק ע ת נ  מיניה• ר״ל׳ כי אחר ש
ת בז״ת בא״א׳ אז אפיק הני ט׳ ו ש ב ל ת  ה
 נהור־ן דלהטין מיניה׳ בי באמצעית העתיק
ר ת  הגיל׳ אפיק נהורין הנ״ל. שהם ספי׳ כ
 האצילות׳ הנק׳ א״א- המתחלק לט׳ נהורין׳
ם ט׳ נהורין ו הטיס דא״א ה ל ה א נ ת  לבד• ו

 דלאו אינון רוחץ׳ כנד במקומות הנ״לי
 ופ*א שמעתי ממורי דל׳ כי הטיס
׳ בי הנה הג״ר ם י ק ל  הנ״ל׳ נתחלקו בג׳ ח
ת י ג ח  שבהם שהש כח״ב׳ נתפשטו באיא׳ ו
 ברא׳ ונה״י בנוקבא. ובזה תבין׳ למה בחיי
א אלא ב  מציאות או״א׳ לא נזכר באדרא ר

 באחרונה באדר״ז׳ כי ארא במולא תליין•
 וזה מה ששמעתי ממורי ז׳ל בענין וה
 והיא- דע כי הנה ביארנו תחלה׳ כי הטיס
ם י״ס מקוריות ם רדליא ה  המקוריות ע
ל האצילות׳ אבל ענין מציאת כ  ושרשיות ל
א נתגלה עדיין עתה׳ אמנם  ספי׳ המלכות. ל
ל האי רדל״א׳ ובזה תבין ב ת ת ל ח  נבאר ת
ת מלכות• כי היא עטרה בראש צדיה׳ ל ע  מ
 והיתה לראש פנה׳ ויהיה לעתיד אורה גדולה

 מן השמש׳ והבן דה.

 ענף ניט
ם י׳ ה ך נעשו מ י ם דא״א׳ א ך ד ן  (מק) ס
ר ב  פרצופים שלמים• כי כ
 בארנו׳ כי גיר דא׳׳א, נשאר למעלה בסוד
א מגולה׳ והנה בינה דא״א שהוא בצואר: ש י  ר
 גרון שלו׳ כנודע. ממנו נעשה ב כתרים לאו״א.
 וחסד דא״א׳ מתלבש באבא׳ ונבירה
א הנקרא בינה• ודם אני בינה לי גבורה מ א  ב
׳ א ב ן: א  וחסד דא־א. נחלק לב׳ פרצופי
ה דא״א׳ נחלק >דב׳: ר מ נ  וישי־אל סבא• ו

 בינה׳ ותבונה• הרי ד׳ פרצופים.
א מאיר בזו״ן: וזעיר אנפין ״ א  ות־ת ד
 הנקרא (נ״א ברא ואז הרא נקרא) ישראל.
׳ וכן ל בו נ״כ יעקב׳ והבל פרצוף א, ו ל  כ
ף א׳׳ ו צ ־ ל והכל פ ח י ה ו א  בנוהבא כלול ל
ם ע ת דאיא׳ ו  הרי ב׳ פ״צופין כלולין בתי

 הד׳ ראשונים הרי ו׳.
ם ב׳ פרצופים הנ״ר׳ י ק ל ח ת  ואח״כ מ
ש בז״א ב ל ת  לד׳ פרצופים׳ כי נצח דאיא מ
ש בלאה׳ ב ל ת א ישראל׳ והוד דאיא מ ר ס נ  ה
ש ביעקב׳ ומלכיה דא״א ב ל ת  ויסוד דאיא מ
נים  ברחל׳ הרי ד׳ פרצופים׳ ועם ו׳ הראשו

ת דאיא• ר מ  הרי י׳ פרצופים׳ ש
 והנה המלכות דאיא לא היתד, ניכרת׳
 כמבואר אצלנו בהקדמת ביאור אדר׳ז׳ כי
ר עד יסוד׳ כי ת ב ק טים מ  לא היה בא״א ר
 רדל״א הוא בחי׳ עתיק׳ ונשאר א״א׳ בבחי׳
 ט״ס לבד• אבל מן האור של התפשטות נה״י

 דע״י

 רסב פנים מםבירות
 בל{• ן׳ אע׳1 שאמרינן, שבראש הא׳ דבל פרצוף אין
 בו בלים, משומ שהמטר משמש בו משטה
 למעלה, ואין יבוזת להעוביות דהמסך שהוא חומר
 הבלימ. שיובל להתעלות למעלה ממקור יציאתו ומקימ
 גילויו, מ״מ תורת בלימ דגוף דעליון שלו, ניהג גמ
 בראש הא׳ דהתחתון, במו דבייל לן הרב לעיל דף ס״ה
 שכל הכחות שבעליון בהברח הוא שיופעלו בהתחתון
 עיש, ונבחן ע״ב שאורות דראש הא׳ דבל תחתון, שאין
 לו כלימ חדשימ משלו, שנמצאימ מתלבשימ בכלימ

 הישנימ של העליון.
ל ץ׳ : אמ אור עליון מתלבש בכלי של תחתון, ל  כ
 אין אור דתחתון המיוחס לבלי ההוא, יבול
 להיות שמ עמ האור העליון ביחד, ובהכרח שנדח

 משם לכלי התחתון ממנו.
: יש ב׳ בחי׳ ראש : בחי׳ הא׳ היא המלובש ׳ ל ח ל  כ
 בכלימ דכח״ב, והוא ראש ממש. בחי, ב׳
 הוא המלובש בספירה העליונה דרת, ע׳׳ר שאמרינן
 בז׳ ספירות דבריאה, שהיכל העליון כולל ג״ר, ומכונה
 ראש הו״ח. וספירה עליונה דו״ת דאבא נק׳ חסד
 וספירה עליונה דז״ת דאטא נק׳ נצח,כנ-ל בפםיא דף

 רנ״ג ד״ה וטעמ עש״ה.
ל ט׳ ן יש ב׳ מצבימ בחבטה ובינה : או בתיקון ל  כ
 קוין בימין ושמאל בקומה שוה, ע״ד שהיו
 בג״ר דנקודימאובב׳ מדרגות עליון ותחתון, ע״ד שיצא
 היששו״ת בחג״ת דנקודיימ במדרגה תחתונה מיוחדת. אחר
 שנתבטלו הגדלות דחו״ב דג״ר דנקודימ, כנ״ל בדברי
 הרבדףקמ״ז דיה ובאשר, עש״ה. וזה תלוי אט יש בחש ראש
 ממש בכלים דבח״ב, או רק בםפי׳ עליונה דרת בנ״ל; כי
 אם שלא יש בהם אלא ראש דז״ת, אין בחמ תיקון
 קוין כשלימות, משוס שלא היו תיקון קוין בנקודים
 רק בג׳יר, אכן הז״ת דנקודימ יצאו זה תחת זה בקו
 אחד. אמנמ מקבלים מבחי׳ התפשטות ג׳ קוי כח״ב
 לחג״ת, שה״ס ישסו״ת שיצא מבחי׳ חו״ב דג״ר למדרגה
 נבדלת תחתונה במקומ ז״ת, כנ״ל בדברי הרב ע״ש,
 ולפיכך מוברחים החו״ב שבמקומ הזה להתחלק לב׳
 פרצופין זה למטה מזה. אטנמ אם יש בחו״ב האלו•/
 בחי׳ ראש ממש, דהיינו בבלימ דג״ר, אז יש בהמ
 תיקון קוין כשלימות כבזמן הנקודים, ואז הישםו״ת
 עולים שוב לג״ר, ומתתקנית לפרצוף שמאל בקומה

 שוה עם החבטה שמצד ימין.
ל יוד גס צריך לזכור שלא להתבלבל בין ערך ל  כ
 ההפכי שבין אורות לכלים, הנמצא בגידול
 הפרצוף, אשר בכלים, העליונים נגדליס ויוצאים בפרצוף
 מתחילה, והפכי אליהם האורות, אשר התחתונים
 דהאורות מתגלימ ויוצאימ בהפרצוף מתחילה, כדברי
 הרב בע״ח שער כ״ג פ״ו ע״ש. באופן, שבתחילת
 אצילותו שנגלה בו רק אור אחד וכלי אחד, תדע
 שהגיע אליו התחתון מן האורות שהוא הנפש, והעליון
 מן הכליש שהוא הבתר. ובשנגדל יותר ומשיג ב׳
 אורות וב׳ כלימ, המה אורות דנפש רוח ובלימ דכתר
 חכמה, ובשנגדל ומשיג ג׳ אורות וג׳ כלים, הרי המ
 אורות דנפש רוח נשמה וכלימ דכתר חכמה ובינה, ובו׳
 עד«ז, כמ״ש בפמ״ס ענף ט׳ אות יוד ע״ש. וזהו הטעמ
 ששמות הכלימ, אנו קוראימ תמיד ממעלה למטה,
 דהיינו כח״ב זו״נ. ושמות האורות, אנו קוראימ תמיד
 להיפך, ממטה למעלה דהיינו נרנח״י, שהוא על סדר

 התגלותם בהפרצוף, באמור.
 כנך^ י״א : אורות דמ״ד, המתלבשים בכלים דבין
 הישנימ, אינמ יבולימ לבלבל כשלימות
 לכלימ דב׳׳ן, ואפילו שיהיו האורות דמ״ה יותר גבוהימ
 מהכלימ דב-ן, אלא לאורות דב״ן המה צריבימ, כי כל

 אור יש לו השתוות גמור רק עמ הכלי המיוחס לו.
 כלל



 פנים מסבירות עץ החיים ש«י א״א ענה נט ס סא פנים מאירות רםג
 ובזה תבין מקומם של דדי בהמה, שנקבעו
 בדיוק למטח מטבור. כי כל ההבחן מאדם
 לבהמה, הוא בסוד התיקונים הנמשכימ מטיח
 החדש, כי רק האדם נמשך מעולם התיקון. וראוי
 שיתפשטו בו כל התיקונים דמיה ובין. םשאיכ
 הבהמה הוא כולה רק מבחי׳ ב״ן לבדו, ואיננה
 ראויה להארת ם״ה ולא כלום. וזים שאדם בגי׳
 מ״ה, ובהמה בגי׳ ב״ן. באופן שבחי׳ בחמת
 נמשכים ויוצאים רק מבחי׳ פרצופיןהחיצונימדה׳יפ
 אצילות. שאין להם יניקה אחרת אלא מבחינת
 למטה מטבור דפרצופי הב״ן שיוצאים לבר
 מפרגוד האצילות כנ״ל, וע״כ נקבעו ג״כ דדי

 בהמה במקום למטה טטבור.
 אמנם פרצופי אצילות עצמם, אשר בקטנותם
 אין ענין ב׳ פרצופין פנימי וחיצוני ניכרימ בהם
 ונמצא פו״ח דא״א הנולד מעתיק, שנכללימ זח
 בזה׳ וע״כ מתחילתם שניהם יחד יונקימ מדדי
 בהטה שלטטה מטבור דב״ן! דהיינו מפי הימור.
 אשר ע״י יניקה זו םשיגים עכיפ הקוטה של
 ראש ממקום פי היסוד דב״ן ולמעלה עד הטבור
 דבין ממש, שהוא מור הפרגוד, ומלכות דעתיק
 שמצד שורש א״ק כנ״ל׳ וכיון שמשיגים בחינת
 מלכות דעליון, אז מתחלקימ לב׳ פרצופין, אשר
 א״א הפנימי נמשך ועולה כחוקו עד בחי׳ המלכות
 שעלתה לבינה דעתיק, וע״כ מלביש על דת שלו
 ויונק שם מםוד דדי אדם שבמקום חזה דעחיק,
 והוא הנק׳ א״א דאצילות. וא״א החיצוני, אשר
 כח שורש הא״ק פועל עליו, ואינו יכול להנביה
 קומתו למעלה מפה דראש שמצד א״ק׳ הוא
 נמצא בהכרח למטת מפרגוה ונק׳ א״א דבריאה.
 ועד״ז ממש׳ תבין באו״א הנולדים מא״א, וכן
 בזו״נ הנולדים מאו״א, שבעת לידחמ מוכרחימ
 לבא למטה מפרגוד דאצילוח׳ ופח דראשם
 מלבישים לפי הימור דפרצוף ב״ן חמיוחמ
 לבחינחם הנמצא שם׳ ושם םוד חדדי בהמה.
 וע״י יניקה זו, מגדילים קומתם עד שמשיגים
 עכ״פ בחי׳ הפרגוד דאצילות, וכיון שקומתם
 נוגע בהפרגור/ נמצאימ תיכף שמתחלקימ לפנימי
 וחיצוני/ שהחיצוני נשאר במקומו, והפנימי עולה
 ומלביש על ז״ת דעליון. וצריך שתזכור היטב
 בכל ענין הזה כל המתבאר בפמ׳׳ם בשער עתיק׳
 בענין פו״ח דפרצופי מיה וכץ* ואין להאריך יותר.
 ומ״ש הרב שב״ש תתאין דנו״ה דעתיק
 נתקנו לדדי בהמה/ הרי המה שיעור אחד עמ
 למטה מטבור דמ״ג דב״ן׳ ומלבישימ זח את זה,

 כמ״ש זוז במקומו/ ואין עוד להאריך כאן.

 ענף נ״ח
 הנה המאציל העליון וכו׳ הוא הנק׳ בשמ
 א״ם וכו׳ : כלומר, דכל מאציל כלפי
 הנאצל שלו נק׳ בשם א״ם. והטעם/ משום
 שהנאצל מקבל על ידי המאציל שלו בחי׳ האור
 מא״ם ב״ה, שזולת הלבשתו להמאציל שלו לא

 היה משיג מאור אימ ב״ה כלומ/ והבן זה.
 וזה אמרו, ובהיותו מתלבש ונתעלם בתוכמ
 אז נק׳ הא״מ, עתיקא דכל עתיקין, עכ״ל. רצונו
 לומר, אשר אז מושג לתתתונים/ בנדרו של הוראת
 שם הזה. וכבר נחבאר בענה״ק, אשר כל שם יורה
 הגדר של ההשגה, ומה שלא נשיג לא נגדרהו בשם,
 והבן מאד כי עמוק הוא, וענין הג׳ רישין, ויחד דברי

 הענף, יתבאר בענף ם״א, כי שם מקוממ.
 והנח

ת נ י ח  רעיי׳ המתלבשין בא״א׳ משם נעשה ב
 המלכות דא״א׳ ונשלמו בו י״ס. ובזה תבין
ה מהזכר ל ת  איך לעולם בחי׳ המלכות נ

 העליון ממנה׳ ולכן נקראת עטרת בעלה.

 ענף ס׳
א בחי׳ נוקבא י  (מ״ב) py הנזכר בזוהר׳ ה
 דעתיק׳ הנעשה משם בין׳ ולא

 בחי׳ דבורא .הנעשה משם מ״ה•
ר לבד׳ ת כ  א״א׳ בירר משם ב״ן ה״ת ד
 ונעשים נוקבאידא״א׳ אמנם א״א דכורא׳
ב צ  נעשה מחכמה כולה דמיה. ואמנם מ
ף  מעמדן הוא כן׳ כי הובי״ ונוקבא שניהן פרצו
 אחד לבדו׳ כמו בעתיק׳ אלא שהזכר לוקח
 צד ימין כולו׳ ויש בו פנים ואחור שלו לבד•
• י נ י ויש בה פ ל א מ  והנוקבא לקחה צד ש

 ואחור הכל שלה לבדה•
 וענין וה הוא הרחק גדול והבדל יותר
ד וצד נתחברו יחד ל צ כ  מבעתיל,/ כי שם׳ ב
 הזכר והנקבה אב״א׳ כנ״ל• וא״א׳ הזכר נפרד
ל פנים ואחור דדכורא הם  מהנוקבא׳ כי כ
׳ אמנם ל א מ ש ם ואחור דנוסבא ב י פנ  בימין׳ ו
ף א׳ בגוו* אי• והרי  הם מחוברים יחד בפרצו
 זה פירוד נוסף בא״א יותר מבעתיק ; הזכר

ה שבו• ב ה נ  שבו מן ה
 והנה המוחין דא״א נעשו ע״י נה״י דעתיק׳
 ואז היסוד דעתיק שיש בו בחינת דעת דאיא
 שהם חסדים דמ״ה וגבורות דב״ן׳ ועומד
ים שם : ויוצאין החסדים  בחזה דא״א ומסתי
 דמ״ה דדעת דאיא מתוך יסוד דעתיק׳
 ומתפשטין בקו ימין דא״א. יען כי הוא הוכר
 בנ״ל. ויוצאין גם הגבורות ומתפשטין בקו

 שמאל דא״א׳ כי היא נקבה כנ״ל.
 ונמצא׳ כי ביםוד דעתיק׳ כיון שהוא
 קו האמצעי׳ מוכרח הוא׳ שיתקבצו שם
ם י ד ס ) ח ם ש  אורות זכרים ונקבות (ניא ש
ם כי המ״ה וב׳ן נ מ א  דמ״ה וגבורות דב״ן׳ ו
ל א׳ יש בו חו״ג׳ אמנם׳ להיות שהמ״ה וב״ן  כ
 דעתיק׳ שהם זכר וגקבה עצמן׳ הם מחוברים
ף א׳׳ ע״כ החו״ג דמ״ה נקרא ה״ח  יחד בפרצו
ם בב׳ נ מ  לבד. וההרג דב״ן נקרא ה״נ. א
ק החסדים  הקוין ימין ושמאל דא״א׳ אינו כן׳ ר
ד ימין׳ והגבורות דב״ן צד שמאל. צ  דמיה מ

 ענף ם״א
ר ע״פ סדר ששמעתי א ב  ונחזור עתה ל
 ממורי זלה״ה בפרטות יותר,
ש בעיה, וזה החלי מ  והרחבת דרושים׳ כ
 בע״ה• תחלה צריך לדעת׳ כי אין האורות
ל אורם אם לא ב ק  הנ״ל יכולים התחתונים ל
ף כנ״ל׳  אחר התיכון שנתקנו בבחי׳ פרצו
 וכמבואר אצלי באורך׳ כי מתחלה היה אור
ם י נ ו ת ח ת ב ועצום, ואין כח ב  שלהם ר
 לסובלו׳ וכאשר נתקנו שהוא בחי׳ פרצוף
ך מסכים ר  שלם׳ שאז נמשך האור ד
 והתלבשות בתוך הלבושים׳ הנה נתעבה
 האור מעט׳ ונם נתמעט ויצא ונמשך דרך
 נקבים וצינורות׳ וחלונות דקים׳ ושערות
ק הפרצוף ת נ  דמים מאד. (בסו׳ הפרצוף). ו
ת האור׳ ו ב ע ת  ע״י ב׳ דברים אלו׳ שהם יי ה
ל ב ק  וגם מיעוטו׳ ואז היה כח בתחתונים ל

 אור

ל י״ב : הו׳ כתריס דו״ת רבץ, הם טבחי׳ ז״ת ל  כ
 דנקודים ממש, אשר בתחילת יציאת
 הנקודים יצאו בלי אור העינימ, וע״כ נשארו בלי תיקון
 אלא בקו אחד זה למטה מזה, כנ״ל בדברי הרב דף ע״ג
 אלא אח״כ בזמן הגדלות שהזית דנקודים, שה״ס כלים
 דבדק חיה, שנבדלו ויצאו מן גיד דנקודימ לזית, חזרו
 ועלו בכח הארת יסוד דא״ק, אז נכללו גמ המה בתיקון
 קוין שיש שס בגיר דנקודים, ואחיכ בזמן שביה׳ב
 חזרו ונפלו לז״ת דנקודימ, כמו שהיו בתחילת יציאתם,
 דהיינו בזה תחת זה בקו אחד, כמ״ש היטב בענף כ ״ד

 עש״ה, ובפמ״א שם.
ל י״נ אין עלייה ותיקון לן׳ בתרימ דז״ת דב״ן, ל  כ
 שיתוקנו בבחי׳ ראש דרת בספירה העליונה
 מהמ, זולת ע״י הכתרים דחו״ב דב״ן. והטעמ, דאמ
 הבינה דעתיק דמ״ה משיב את בחי׳ הכלימ דבדק חיה
 המיוחםימ להכתרים דחו״ב דבין, אז גמ הכתרימ דז״ת
 מקבלימ תיקונמ מהכלימ דבדק חיה הללו שנתעלו לגייר
 דעתיק, להיותם מדרגה השניה דבדק חיה הללו, כמ״ש
 לעיל בפמ״א דףרנ״דד״הועד״ו.שהמבחי׳פה דבדק חיה
 הללו, שמהמ נתפשטו זית דגדלות דנקודימ, עש״ה,
 ולסיכואם מתעלימ הבדק חיה דכתרי חו״ב דב״ן לג״ר
 דנקודיס, נמצאימ הזי כתרימ ג״ב מתוקנים בבחי׳ ראש
 דמדרגה שניה מראש דג״ר, דהיינו ראש דז״ת, כלומר
 שאינם מלובשים בכלימ דכחיכ, אלא בספירה עליונה
 דז״ת, דהיינו בחסד או בנצח, בנ״ל בכלל ח׳ עש״ה,
ל י״ד ויש בז׳ כתרים אלו עוד תיקון אמצעי, ל  כ
 דהיינו לא ראש דז״ת אלא עכ״פ בחי׳
 הארה דתיקון קוין : ימין, שמאל, אמצע, אשר זהו
 המה מקבלימ ע״י אור דג״ר דנקודימ שהמה כבר
 מתוקנימ בתיקון קוין, כנ״ל, המצוי עמהמ במקום אחד,

 כמ״ש לקמן.
 וזה הכלל אמ הבינה דעתיק דמ״ה משיב את הבדק
 חיה, עכ״פ מהכתריס דחו״ב דב׳׳ן אל הג״ר שלו!
 אז מגיע גם לז׳ כתרימ דז״ת דב״ן בחי׳ ראש דז״ת׳
 כנ״ל כלל י״ג; ואמ אין הבדק חיה דכתרי חויב מתעלימ
 עיי בינה דבחר ם״ה, אמנם אור דאחורימ דכתרי חו״ב
 דב״ן נמצאימ עמ הז״ת במקום אחד. או עכיפ מתקנימ
 את הז׳ כתרים בהארת תיקון קוץ, דוגמת אור האחורימ
 דבתרי חויב ההמ עצמם, להיותם אור הג״ר דנקודים.
 ואם אור דאחוריס דבתרי חו״ב אינם נמצאימ במקום
 ז״ת, או אין להזי כתרים שום תיקון, ונשארים בלי
 תיקון קוין, אלא זה למטח מזה, כמות שהיו בזמן

 קטנות דנקודים, בניל.
 ואחר כל האמור, נפתח לנו השער, להבין ענין הספיקות
 האמורים בענין הגד״ז דב״ן, בחיבורם עמ עתיק
 דם״ה, ונבארם על סדר חמשת הםימנימשקבעמ כאן הרב.

 סימן אא״ג
 פירושו, מקיף א׳, פנימי א׳, ג׳ כלים, ונפרשם אחת

 לאחת.
 מקיף א׳ פירושו ה׳ ספירות ראשונות דכתר ב״ן,
 אשר תכונתו נתפרש למעלה, אות ט׳ ד״ה
 ונתבאר ובו כ׳ הבחנות : הא׳ והוא העיקרית, אשר
 אין לכתר דב״ן שומ התפשטות כלל למטה מטבור׳
 ששם ראש עתיק׳ ובולו מםתיימ למעלה מטבור בלי
 חיצור בלל לעתיק דאצילות, והוא כמ״ש בכלל ד׳
 עש״ה. הבי, דאע״פ שכלפי עצמו נבחן הכתר דב״ן
 לאויפ ממצחו ולמטה עד הטבור, כניל באות ט׳ ד״ה
 ונתבאר מ״מ כלפי הראש דעתיק נבהן לאו״מ שלו,
 כדרך כל ראש דעליון, נבחן לאו״מ כלפי התחתון,
 שהוא תולדתו. וכבר ידעת, שכל מ״ה החדש הוא תולדה

 דב״ן, וע״כ נחשב לאו״מ שלו,
 אוי!



 פנים מאירות
 ודל, כי המים המקוריות עם רדל״א/ הם יים
 המקוריות והשרשיות לכל האצילות״ עיש. וצריך
 להבין היטב הפירוש דםפירות המקוריות הללו,
 כי הוא היתר שכל מפתחות האצילות תלויים

 עליו.
 וכבר ידעת םהמתבאר לעיל בפמ״א נ״ז,
 איך שיש ג׳ שורשים הפועלים יחדיו בה״פ
 אצילות : שורש א״ק׳ ושורש ב״ן, ושורש מ״ה,
 אשד הפרגוד שמבין אצילות לבריאה, נבחן
 למלכות דע״מ דראש הנק׳ פה׳ ע״פ היחס של
 שורש הא״ק. ונבחן לטבור או ליסוד, ע״פ היחס
 של שורש הב״ן. ונבחן לסיום רגלין* ע״פ היחם
 של שורש המ״ה׳ עש״ה. ועד״ש שם בהבחן מיום
 האצילות׳ כן יש ג״כ להבחין בכחי׳ ראש
 האצילות, שנק׳ כתר, שה״ם הסתכלות א׳ שעושה
 בחי׳ שורשים לכלים׳ שנק׳ בשם קוצו של יוד,
 שטמנו נמשכים ע״ם בסוד הסתכלות ב׳ לגמר
 כלים. כי מצד שורש א״ק׳ הרי כל ה״פ אצילות
 כולם המה ע״ם דראש׳ שנק׳ : גלגלתא׳ ועינים,
 ואוזן, וחו״פ׳ כמ׳׳ש בפמ״ם בשער עתיק, ומצד
 הבץ׳ כבר מחולקים המה לראש וגוף, שגלגלתא
 ועינים׳ ה״ם ראש והםת״א׳ ואח״פ המה כבר
 בחי׳ ע״ם דגופא. וזהו רק בחשבון הבץ כלפי
 א״ק׳ אמנם הבץ ביחסו עצמו, יש לו ודאי ע״ם
 שלימות: גו״ע ואח״פ, בראשו, אלא ביחמ הא״ק
 כל הע״ם של ראש הבין נבחנים רק לב׳ מפירות
 גלגלתא ועינים בלבד. ועדיז יש לו בגופא ע״ס
 שלימות בחג״ת שלו, וכן עיס דמיומא בגה״י
 שלו, אלא ביחם א״ק, נבחנים כל אלה, רק לג׳
 ספירות : אזן, חוטם, פה׳ בלבד כנ״ל והבן היטב.

 ולא עוד אלא שהע״ם של ראש האלו
 הנכללים בגו״ע בלבד׳ המה מתחלקים ביחסו של
 הב״ן עצמו׳ ג׳׳כ לב׳ ראשימ ! לגו״ע ולאח״פ.
 אשר הראש הא׳ אינו כלל בחשבון הפרצוף,
 ורק הראש הב׳, דהיינו אח״פ דראש הב״ן׳ המה
׳ נבחן  שנקראו ראש וכתר, משא׳׳כ ראש הא,
 שהוא עוד ליזעלה מהראש. ובבחי׳ או״מ להראש,
 והבן זה היטב, וכ״ז מצר הב״ן. וכשתבחין בהמ״ה
 ע״פ היחם רבץ׳ נמצא׳ דע״ם דראש שלו, נכללים
 בחו״פ לבד. באופן, שראש דב״ן כלול עכ״פ
 טאח״פ. ואין לו אלא מדרגה א׳ לאו״ם׳ דהיינו
 גו״ע כנ״ל. משא״כ המ״ה׳ יש לו ב׳ ראשים
 למעלה מבהי׳ חו״פ האלו שהם בראשו׳ הנחשכ
 לשורש הגוף דמ״ה : ראש הא׳׳ הוא גלגלחא
 ועיניס, אשר אפי׳ בהב״ן נחשב לאו״מ כנ׳׳ל,
 ונק׳ אצל הט״ה׳ או״מ גדול. ראש הב׳ הוא אזן
 בלבד, וגם הוא נחשב לאו׳׳מ אצל המ״ה, נקי
 בו, או״ם קטן. ראש הג׳׳ הוא חו״פ, והוא הראש
 האמיתי דהמ״ה, כלומר, שהוא שורש הכלים
 דגופא דמ״ה, והוא הנק׳ כתר מצד הם״ה׳ כמ״ש
 כל זה באורך לעיל בפמ״א רף רכ׳׳ה ד״ה אכל
 בענין החיוב של ג׳ הראשים הללו אצל המ״ה,
 בטעמם וניקומם, עש׳׳ה ויתבאר לקמן ואכמ״ל.
 אמנם זה אמור בפרצופי דמ״ה ע״פ יחמו
 של הב״ן׳ הנפעל ע״פ שורש הא״ק. שאמרנו,
 שע״ם דראש הב״ן נחלקים לב׳ בחי׳ : גו״ע,
 ואח״פ, שבערך זה אין לו להם״ה בראשו׳ רק
 ב׳ הספירות חוטם פה לבד׳ משום שמוקדמימ לו
 ב׳ רא׳שים: הראש הא׳׳ גו״ע שנק׳ או״ט גדול.
 וראש הבי׳ אוזן, שנק׳ או״מ קטן. ולבחי׳ הראש
 האמיתי, דהיינו באו״פ, שנק׳ ראש הפרצוף או

 כתר

 עץ החיים שעי»״» ענף םא
ך ענין התיקון  אור העליון. והרי נתבאר ל

 הנזכר בב׳ אדרות׳ מה עיינו•
ר סוד תיקונם׳ הנה אותו א ב  ונתחיל ל
 ראש תעליון דל״א׳ הנמרא עתיק יומין׳ הנה
ל הי״ס הנ׳׳ל הנקרא כ ב  הוא הראשון ש
ל האצילות׳ אמנם כ  מהוריות ושרשיות ל
 בראש זה אין בו תפיסה כלל׳ ולא ניכל
ל ב ב בו הדיבור והביאור הצריך לו׳ א  להרחי
ל מי־ס שבו׳ שהם בחב״ד  דע שהנה הוא כלו

 חג״ת נה״י.
 והענין׳ כי הנה כיד אחד מהייס
ל א׳ וא׳ מהם  המקוריות והשרשיות הנ״ל• כ
א ו ר הנהרא ראש ה ב ל ד  כולל ירד׳ כי כ
ר נתבאר ב  כלול מי׳׳ והנה רישא עלאה כ
 שנקרא עתיק יומין׳ ובלול מי׳׳ אמנם הט׳
 ספי׳ אחרות׳ חלוקים הס באופן זה, כי כח״ב
ן דעתיק׳ שהוא א״א.  שבהם הם נ׳ ^שי
 ותנ״ת שבהם׳ הם נ׳ רישין רדא• ונהי* שבהם
א דרא אשר ענין זה ב ק ו נ  הם ג׳ רישין ד
 תבין- במה שהודעתיך׳ בי נ׳ מותין דני־קבא

 דדא הם בחי׳ נה״י׳ והבן וה מאד.
ש ב ל ת  והנה ההוא רדליא׳ הנה הוא מ
ת אותן ב׳ רישין ו ל ל  בא״א׳ שהוא בחי׳ כ
ר באדר״ז. כי כ ז נ  תתאין. מאותן הג׳ רישין ה
ל עליון וגבוה מחבירו הוא כ  נודע הוא׳ ש

 מלובש בתחתון, כלי להאיר בו ולהחיותו•
׳ כי אלו ב׳ רישין ל בבר הודעתיך לעי  ו
ר ת  תתאין שבג׳ רישין הנ״ל׳ הנה הם (סוד) כ
ה דא״א׳ שהם ב׳ ספי• הראשונות מן מ כ  ח
 הט״ס המהוריות ושרשיות כנ״ל׳ ואלד התרין
ם ר חכמה דא־א׳ הנה ה ת  ראשין שהם כ
 בחי׳ גולגלתא ומוחא סתימאה דא״א׳ הנזכר

 באדריז הג״ל.
ם תרין רישין אלו׳ מתחלקין נ מ א  ו
ד הרישא עלאה דל״א׳ ב ל ת רישין מ ל  ונעשין ת
ם נחלקים ונעשין ג׳ רישין ד ב  אמנם השנים ל
 וגי רישין אלו נקרא גלגלתא ומוחא ואוירא׳

ה מהאי רדל״א כנ״ל• ט מ  והם ל
 לכן נבאר עתה המאמר הנ״ל שבתחלת
ת רישין אתגלפין ל  4אדר״ז דרפ״ח מאמר׳ ת

 דא לנו מן דא ודא לעילא מן דא ובו י וכבר
ם מתבארות שם ממטה למעלה  נת״ל׳ כי ה
ה א מ י ת : רישא חדא׳ היא חכמה ס ם ה  ו
ר שלו• ולמעלה ממנו ת כ  שבא״א שבתוך ה
י פ ר בה רישא עלאה ל מ  הוא ע־ק׳ לכן א
ת הנ״ל. והוא ו ר ח א  שהיא יותר עליונה מן ה
ר רא״א הנקרא נלנלתא דיליה. ולמעלה ת  כ

ל רישין וכוי• כ  מכולם רישא ד
א, כי  והנה ביאור נ׳ רישין אלו הו
׳ צריך שיהיה ה בכל ראש וראש מאלו נ, נ  ה
׳ ובחי׳ עצמות ורוחניות שבו׳ ם י ל : בחי׳ כ ו  ב
ה ו׳ בחי׳׳ וכל א׳ מאלו׳ הו׳ הי  וכפי זה׳ י
א צ מ נ  בחי׳׳ מתחלה לנ׳ אחרות׳ ו
 כללותן עולה חיי״ אשר הוא סוד חי העולמים•
ל כ ת ב ו ט החי ש פ ת  כי מאלו הח״י בחי׳׳ מ

 העולמות כולם, ונם בעולם אצילות•
׳ הנה ה  ועתה נבאר ח״י בחי׳ אלו בעי
ל ל כ  רדל״א שהיא עליונה שבנ׳ רישין׳ אינו ב
 ג׳ רישין הנ״ל שהוכרנו עתה׳ שנעשין ח״י
א עליונה מאד׳ ואין בנו י  בחיי. כי רדל״א ה
ך האי רישא ר ענינה׳ לפי שבתו א ב ת ל ו ש  ר

ש ב ל ת  מ

 רסד פנים מאירות
 ענף נ״ט

יכרת וכוי ת דא״א לא היתת נ  והנה המלכו
 האור של התפשטות נה״י דעתיק
 יומין המתלבשים בא״א םשם נעשה בחי׳
ת וכו׳: הטעם כי בחי׳׳ד ה״ם המלכות׳  המלכו
 והיא אינה נגלית זולת בפרצוף הא׳ דכל פרצוף
 כללי הכולל לה״פ, ע״ד שנתבאר בפם״ס בענף
 ט׳ בפרצופי א״ק׳ אשר רק פרצוף גלגלתא דא״ק
 יש לה בחי״ד׳ משא׳׳כ ע״ב דא״ק כבר נזדככה
 המלכות לבהי״ג, ובמ״ג דא״ק לבחי״ב וכו׳ עש״ה.
 ועד״ז בה׳י׳פ אצילות׳ לא נגלה הבחי״ד רק בפרצוף
 הא׳ דאצילות, שנק׳ עתיק יומין, משא״כ בפרצוף
 הב׳, שהוא ע׳׳ב רמ״ה הנקרא א״א דאצילוח, כבר
 נזדככה המלכות על בחי״ג. וז״מ שא״א פרצוף
 קצר הוא, כמו ע׳׳ב דא״ק, ומסתיים למעלה
 םשלישים תחתונים דנה״י דע״י, כי השלישים אלו
 ה״מ המלכות המסיימת לע״י שהיא החסרה מבנינו
 וע״כ נפסק ונסתיים למעלה הימנה, ובזה מובן׳
 שאין לא״א אלא ט״מ מקוריות, אכל מלכות

 הטקורייח חםר בו, כאמור.
 וזה אמרו, אבל מן האור של התפשטות
 נה״י דעתיק יומין המתלבשים בא״א׳ משם נעשה
 בחי׳ המלכות של א״א, ונשלמו בו י׳׳מ עכ״ל,
 ותדע שענין זה נעשה׳ ע״י העלאח השלישים
 התחתונימ דנו״ה דעתיק יומין העומדים לבר
 מאצילות, שה״ס המלכות המקוריית כנ״ל, שבסוד
 מ״ן מעלת אותם עתיק יומין לשלישימ האמצעים
 דנו״ה שלו, המלובשים במטבור ולמטה דא״א׳
 ואז גמצא שא״א מלביש גמ את המלכות המקורית
 הנמצא בבישתתאין דנו״ה׳ ואז יוצאת המלכות

 גם בא״א וזכור זה.
 וזה אמרו׳ ובזת תבין׳ איך לעולם בחינת
 המלכות גדולה מהזכר וכו׳ עכ״ל׳ שהרי נמשכת
 מפרצוף העליון׳ ונודע שמלכות דעליון נעשה כתר
 לתחתון׳ וזהו שמסיים ולכן נק׳ עטרת בעלה,
 דהיינו כאמור, כי כתר ה״ם עטרה׳ והבן. ועיין

 במברש ש״ג ח״א פ״א.

 ענף ס׳
 והנה המוחין דא״א נעשו ע״י נה״י דעתיק
 וכו׳ : ואין להקשות ממה שאומר לעיל,
 שא״א מלביש לוזנ״ת דעתיק. כי זה הכלל שאין
 החחתון מלביש לעליון אלא נה״י שלו׳ אלא
 שהעליון נבחן לה״פ נרנח״י, והתחתון מלביש
 לנה״י רכל בחינה ובחינה מהנרנח״י׳ שהרי
 מתחילה כשנולד יורד לבריאה׳ כנ״ל בענף נ״ז
 ואז מלביש לשלישים תתאין רנה״י דעתיק המכונים
 דרי בהמה שערכם כלפי אצילות כמו נפש
 דבהמה כלפי נפש אדמ, כמ״ש בפמ״א ענף נ״ז
 עש״ה. וכשגגרל, מלביש לשלישים עליונים דנה״י
 ואז משיג רוח דאצילות. וכשנגדל יותר׳ מלביש
 לשלישימ עליונימ דנה״י׳ ואז משיג רוח דאצילות.
 וכשנגדל יותר׳ מלביש לנח״י דראש המלובשים
 בחג״ת ואז משיג נשמה דאצילות וכו׳. וזה דברו
 לעיל. שאיא מלביש לחג״ת דעתיק׳ ואכמ״ל.

 יתר דברי הענף ית׳ במקומם בע״ה.

 ענף ס״א
׳ הראשונות  כתל חכמה דא״א שהם ב׳ מפי
ות והשרשיוח  . מן הט׳ מפירות המקורי
 וכו׳ : וכן אומר לעיל בענף נ״ח, בט״ס דא״א׳

 ודל



 פנים מאירות דםה
 חאזן, שפירושו בחיי אור חכינה שי ראש,
 שמעלתה שמ כמו אור העצמות, כי הבינה
 עצמות חכמה הוא, כנודע. וחנה כמיכת עליית
 חמין לנקבי עינים, דהיינו החכמה שנתקנה
 בעצמה בנוק׳, שיצאו חע״מ דראש מחכמח
 ולמעלה, נמצא אשר הבינה יצאה ונפסקה מבחי׳
 ראש ויצאה לבחי׳ חג״ח דגופא׳ כמיש בפמיא
 דף פיט דיה ובזח עיש. ונבחנה שאבדה בזה בחיי
 אור העצמות. והנח ידעת אשר בראש הא׳
 דנקורים, עדיין אין חידושי כלימ אלו דמין
 ניכרים שם כלום, משום שחממך נמצא ממטח
 למעלה. אלא שחמה מתלבשים בכלים ישנים
 דמ״ג, שמטרמ תיקון מ״ן, ונמצא* מעלתמ כמו
 העקודימ, דהיינו גופא דמיג, שאור האזן ישנו
 שם בראש, ומעולמ לא נפמק מכלים דעקודימ.
 וחנך רואה, שיש בראש חא׳ בחי׳ אור האוזן
 ממש, כמו בפרצופי איק העליונים. ואעיס שאנו
 אומרימ שאינו טצטרף לחנקודימ כנ״ל, מ״מ
 נחשב לחמ לבחי׳ אור מקיף, כמ״ש הרב לעיל
 ענף ניד ובפנימ מאירוח שמ. והנח זחו יתרון
 גדול לע״ס דנקודים, שיש לחם אוימ מבחי׳ אור
 חאזן. וזהו נוהג גם בעת קטנות דנקודים, בטרם

 שהאיר יסוד דא׳יק.

 יתרון ב׳, נבחן בראש חב׳ רנקודים שמטבור
 ולמטה חנק׳ כחיב מקורים או ע״ב דבין דא״ק,
 וחיינו כעת גדלות, שע״י הארת ימוד דאיק
 הורד חממך מפי הטבור עד לפי חימוד דמיג
 דא״ק, שאז יצאו בראש חב׳ עימ בקומת כתר,
 כמ״ש בפמימ דף רכ׳׳ג דיה ולפיכך עשיה. וחנה
 נבחן כאן, אשר נבקע הפרמא דא״ק העומדת במכור
 במור גבול החדש רצמצומ ב׳, שנתחדש ממיבת
 הממך והמלכות שנתקנו במקומ עינימ רבין,
 שהיא פי הטבור דמיג, שמשמ ולמטה נסתם
 אור תאוזן כניל, ועתה מכה הארת יסוד דאיק,
 אשר שוב דחה והוריד הממך למקומו במלכות
 דראש הבין, והבינה חזרה לראש וחזרה לאור
 העצמוח, שה״מ אור האזן, כמו בפרצופין הקודמים
 דא״ק, והנה גתבטל כל הגבול דאור האזן
 דמעיקרא, שהימ חפרטא, ונבחן שאור האוזן
 בקע לפרסא זאת ונתלבש גם בראש הב׳ רנקודימ.
 ואלה הם דברי הרב לעיל רף ציב שאור חדש
 הנמשך למטה מטבור דא״ק בקע לפרםא עש״ח.
 ומכונה אמנם בשם בקיעה. ולא ביטול לגברי,
 והוא. משומ שלא חיח כן בתחילת אצילותם
 דנקודים, אלא אחיכ בעת גדלות, שמשומ זח אינו
 קבוע וקיים בפרצוף, ואין כאן ביטזל גבזל לגמרי.
 אלא בקיעה דרך העברה, בשעתו, והבן היטב.
 גמ ידעת שבאמת חזר ונתבטל כל הגרלות חזה
 בזמן שביחיכ. והנח נתבארו ב׳ חיתרזנזת
 שבראשים דא״ק : הא/ שאפי׳ בזמן קטנות יש
 עכ״פ בחי׳ אור האוזן למעלה מפרםא בראש
 הא׳ דנקודימ, והוא משמש לאוימ לנקודיס. חב׳
 הוא בזמן הגדלות, שנבקע הפרםא, והניע אור

 האוזן גמ לראש הב׳ דנקודימ.
 אמנמ במיה החדש חנק׳ עולמ אצילות,
 נגרעו מהמ אותמ ב׳ המעלות חנזכרימ כי אפי׳
 ראש הא׳ דמיה, בחכרה שמתלבש עכיפ בכלימ
 הישינימ דבץ, שהמ כבר למטח מפרמא, כניל
 ברברי הרב בענף יוד שמתחיל מטבור דאדמ
 קדמון ולמטה, ומלביש על כח״ב דנקודים. א׳יכ
 כהכרח שאפי׳ בראש הא׳ שבו, אין שמ בחי׳

 אור

 עץ החיים »״m ענה סא םב
ש איס׳ ואינו דומה אל ב׳ רישין חתאין ב ל ת  מ
ל א׳ מהם ו הב׳ רישין׳ כ ל א  מיניה• לפי ש
 יש בו בהי׳ כלי, ובתוך הכלי יש בחינת
 הרוחניות והעצמות שבה׳ ואח״כ הראש
ש הנ׳ א ר  הב׳ בב׳ בחי׳/ מתלבשות תוך ה
א שהוא בחי׳ מלבוש ״ ל ד  בב׳ בחיי. אמנם ר
ת תוך הראש הבי׳ ש ב ל ת  לא״ם. אינה מ
 דונמת הראש הב׳ המתלבש תוך הראש הנ׳
ש א ר ך לנו מן ה  כנ״לי כי ראש האי אינו כ
ב רוחניותו ק למעלה ממנו. כי לרו . ר ׳  הב

 כניל. אין הראש הבי יכול להלבישו״
ת רישין אתנלפין כר׳ וביאר ר  ודש ת
ם בחי׳ דא לנו מן דא. ודא לעילא מן  כי ה
 דא• פי׳׳ כי ראש הבי הוא לנו מן הנ׳
ל ראש העליונה ב  ומתלבש בתוכה כנודע, א
 עם הב׳ אינו בבחי׳ דא לנו מן דא׳ רל. בבחי׳
 דא לעילא מן דא׳ כי הראש העליונה נקרא
א לעילא מן ב׳ רישין הנהרא ו ה  רדל״א. ו
ה ז׳ התחתונים ת כלל. ר ש ב ל ת  איא׳ ואינה מ

ן באיא• י ש ב ל ה  בנודע׳ מ
ה אריך אנפין הוא שם כולל ב׳ נ ה  ו
 רישין׳ דהיינו כתרא ומ״ם׳ שאלו הם ב׳
ל ראש. צריך  רישין שתחת רדליאי והנה כ
 שיהיה כלול מי׳! ולבן מתחלהין לב׳ בחינות״
ל א׳ מבי יש בו בחי׳ י״ם, כי  והוא. כי כ
ר יש י״ס׳ וכן בחכמת סתימאה הנקרא ת כ  ב

 רישא ממש•
ה נ ו ש א ר  והענין הוא, כי הראש ה
 שבהם׳ הוא בחי׳ כתר. ויש בה י־ס כנ׳׳ל;
ה מים׳ ונקראת נלנלתא ב א ב ס  והנה הוא מ
ר מלשון כותרת. ר״ל ת ח כ ל  באדרא. וכן מ

לה מקיף המוח. לג ו  מקיף׳ כי נ
 ובתוך הנולנלת הזה יש בתוכו בחינת
ד מים דא״א שהוא ב ל  מוח סתום מאד׳ מ
ת י׳ ספירות דכתי־, לכן המוח הזה מאד ח  ת
ם אוירא עלאה. ש  עליון וסתום. ונקרא ב
ת ובספיד. והאי אוירא הוא  כנזכר בבי אדרו
א לקרומא דחפיא עליה. (דחכמה) ת ל נ ל  בין נ
 דמ-ס׳ ואתקרי בםפ׳׳ד בפ״ל, קדומא דאוירא

 דאזדכך כו׳.
 ולמטה ממנו. יש בחי׳ חכמה דאיא,
א באדרא מים דעתיק. והנה המוח ר ה נ  ו
ר א״א הנקרא בשם ת כ ב  העליון ההוא ש
ר עצמו הוא נקרא ת ך כ ר ע ב  אררא׳ אע״פ ש
א ת ל נ ל  בשם מוח שבו. עכ״ז הוא נעשה נ
ה דאיא, שהיא מ״ס דא״א. מ כ  ממש בערך ח
ח העליון ההוא הנהרא אוירא• ו מ  ועיכ׳ נם ה
 נקרא נם רישא ממש בערך החכמה מ״ם

 דא״א.
ם ה . איך הב׳ רישין. ש ר א ב ת  והרי נ
ר ת  כ״ח שבו. נכלליןבג־ רישיןממש׳ והם: כ
 רישא עלאה• ואררא׳ רישא תניינא• ומ״ס.
ד רישא דליא הנקרא ב ל . מ י א ת י ל  רישא ת
ר וחכמה ת כ  ע״י. שאע״פ שבאדרא נקרא ה
 דא״א בבחי׳ ב׳ רישין בלחוד׳ עכ״ז הם נ׳

ם רדל״אי ל ל כ  רישין ממש, אשר אין מ

 ענף ס״ב
 ועתה נבארנ׳רישיןאלו. אשרנהראובאדרא
ל י ע  ב׳ בחי• ב׳ רישיןלבד כנ״ל׳ הנה ל
ל ראש וראש מאלו הנ׳ רישין.  ביארנו׳ כי כ

 אשר

 פנים מאירות
 כחד׳ הרי שלא נשאר לו זולת חוטם פח לבד.
 אםנם כשנשפזט בערכו ויחסו של חמ״ה כלפי
 עצמו׳ ודאי שיש לו בראש חג׳ הזח, ע״ם שלימות

 שנק׳ ג״כ. גו״ע ואוזן ואח״פ׳ וזכור זה.
 עתה תדע, מה שהכריח לו לחרב לציין
 חעיס של הא״א בשם עימ מקוריית ושורשיות
 שהוא משומ שרצה להשמיענו אשר חבחן
 חתתלקות העים החם שמחלק לפנינו, המה רק
 עיפ חיחם של שורש האיק הנפעל בע״ם דאיא,
 כי שורש חאיק הוא הפועל המקורי בחאצילוח,
 והוא תחילת ההתכוננות, עיכ מכנה אוחמ כשמ

 ע״ס מקוריית ושרשיית.
 וזח אמרו, אשר כחר חכמה שהם ב׳ ספי׳
 הראשונות מן תט״ם המקוריות והשרשיות כניל,
 ואלו התרין ראשין שהמ כחד חכמה דאיא וכו׳
 כלומר, דכל המדובר הזח אשר לא נמצא בראש
 דאיא זולת כ׳ חמפירות כתר חכמה, וג׳ מפירות
 בינה וזוין שח״מ אחיפ נחשבימ לגופא, הרי
 חמה, רק על פי הבחן דע״מ המקוריות והשרשיוח
 דהיינו ביחמ הב׳׳ן הנפעל ע״פ שורש הא״ק כניל.
 אמנמ כלפי עצמו ודאי שיש לו עימ שלימות
 כחיב זו״ן בראש. וכן עימ בחנית וכן עימ
 בנח״י, אלא שצריכימ אנו כאן להבחין ביחוד
 מח שיש בראש איא ע״פ יחמ חב״ן חנפעל
 משורש חאיק. ועפייז אין בראשו יותר רק
 מכתר חכמה לבד, שח׳׳מ גויע. כלומר, שכולהו
 עים דראשו נכללימ בב׳ חמפירות האלו, כניל.
 והבן כל זה היטב, וזכרהו להלן בכל ההמשך,

 כי אי אפשר להכפיל בכל מלה וטלה.
׳  אבל ראש העליונה עם הב׳ אינו בבחי
 דא לגו מן דא זכו׳ רק ז״ת כנודע
 מ תלבש ין בא״א וכו׳ : וצריך להבין חעלמ זח
 דרדל״א, שאומר שהוא ביותר מבי רישין חתאין,
 שב׳ רישין האלו מתלבשימ זה בזה, משא״כ
 רדליא שהוא בחיי מלבוש לא״ס אינה מתלבשת
 תוך ראש הב׳, ורק זית שלת מתלבשימ בא״א.
 ולכאורה יש להקשות, הרי כל הראשימ דכולהו
 פרצופין שוין בזח לרדליא, שהגיר מגולימ
 למעלה זרק הזית המה מתלבשים בהחחתון,

 כנודע.
 אמנם צריך להבין היטב תכונת ג׳ רישין
 חללו, שהרב מאריך בהמ בענף חזה, ומתחילה
 צריך שתבין ההפרש, מבין ג׳ רישין דנקודים
 לג׳ רישין דאצילות האלו, שהרי גמ שמ בנקודימ
 יצאו ג׳ רישין זה למטח מזח, כמיש בדברי חרב
 לעיל עגף כ״ב ובפמימ לשער עתיק שראש הא׳
 דנקודים, מלביש מחזה דא׳יק ולטטת עד טבורו.
 וראש הבי מלביש מטבורו ולטטה עד סיום גופו
 שהוא פי הימור דמיג דא״ק, שהוא המכונה
 כח״ב דנקודים. וראש הא׳ שמחזה עד הטבור.
 אינו כלל בחשבון הפרצוף נקודימ, משום שהמסך
 משמש בו ממטה למעלה, ואין בו כלל מחידושי
 כלים שיצאו בנקודים, והראש דפרצוף מתחיל
 מראש הב׳, שטטבור עד מיומ הגוף, כםיש שם
 באורך. וראש הג׳, יצא ע״י התפשטות נ׳ קוי
 כח״ב למקומ חג״ת דנקודימ, דהיינו למטח מפי
 ימוד דמיג דאיק, והנך מוצא שנמ בנקודים
 יצאו ג׳ ראשימ כמו כאן, ואיכ צריך להבין

 ההפרש שביניחמ.
 ודע שיש ב׳ יתרונות גדולות בראשים
 רנקודימ על ראשימ האצילות, הא׳ הוא באור

 האזן



 פנימ מאירות
 ראש הבי אתתקן. כח פרםא חדשה, באופן שלא
 יצוייר בה עוד שום בקיעה לעולם, כםיש בשער
 מרשב״יבאדרא רבא דף ל״ג, על דברי הזוהר
 והיינו דחנינין ברישומי אתוון תי״ו וכר רשים
 רשימא לעתיק יומין דלית דכוותיה, עיש. ולא
 כמו שהיה בהפרםא שמבין ראש הא׳ לראש חכ׳
 דנקודים, אשר אור חדש דימוד א״ק בקע אותה
 וביטל נבולה לשעתו. ואור אוזן דפרצופי א״ק
 שקרמו לם״ן שעברו אח גבולה׳ ונתלבש גם
 בראש הב, דנקודים בסוד חוםפוח, כניל. הגה
 עתה בכה המין דנח״י דפנים שנתחדשה במי׳ה,
 ומכח שנתחקנו בכחר עצמו בבינה שבו, הנה
 קיבלה הפרמא שבפת דרדליא תוקף גדול/ באופן
 שאיגה ראויה עוד לבקיעח לעולם׳ וגמצא שגמחם
 אור האוזן ממנה על תמיד. םשאיכ ברדליא
 גופיה שעומד למעלה מפרמא החדשה הזאת,
 אין לו רק בחי׳ פרםא הישנה שבפה דראש
 הא׳ דנקודים׳ אשד כבר נתבקעה בזמן גדלות
 דנקודים׳ ואינה מוחםח אח אור האזן .םהרדל״א
 כניל עיש. והנה נמצא כל מעלת הרדל׳׳א על
 ב׳ ראשים חחאין׳ הוא׳ בםוד אור האזן הגלוי
 אצלו ונםחם לגמרי םב׳ רישין תתאין, כניל.
 וע״כ אומר עליו׳ שאינו םחלבש כלל בב׳ רישץ
 חתאין׳ כלומר שאור האוזן שבו, אינו מתפשט
 כלל לב׳ הרישין כחרא ומוימ, והוא משום
 הפרמא החזקה הםגבלת עליהם מלמעלה׳ שה״ם
 הםםך המשמש ברדל״א מממה למעלה הנעשה
 עליהם לגבול חזק׳ באופן, שאי אפשר לו עוד
 שיתבקע להאיר להם אור האזן, כמו שקרה
 בפרםא מקורים, וזה שאמרו בזוהר׳ רא לעילא
 מן דא, כלומר שנעלם למעלה מהם׳ ואין אורו
 הגדול טתפשט כלומלגו מן חרישין חתתאין, כאמור.,
 אמנם חדת דרדל״א שנמצאימ לטטה מהפרםא
 שבפה דרדל״א, הרי גם המה חסרימ מאור האזן

 ועיכ מתלבשים באיא.
 וזה אמרו׳ והענין הוא וכף כי גלגולת
 מקיף המח ובחון־ הגלגולת הזה יש בתוכו בחי׳
א ר ק נ  מוח סתום מאד מלכד מו״מ דאיא וכו׳ ו
 בשם אוירא וכו׳ עכ׳יל. ויש כאן עמקות, כי
 הנה שמעת אשר הפרםא הישנה דב״ן שממעל
 לררל״א, יש בה הרשימה של הבקיעה שנעשה
 בה בזמן גדלוח נקודים עיי אור חדש דנה״י
 דאיק, וע״כ נבחן משומ זה, שיש בחי׳ חללים
ם  וביקועים ואויר פחוח בהגלגלתא שלו׳ ודרך ש
 מקבל אור האוזן דא״ק שםטרם עליית מין •כגיל,
 כיפרמאוגולגלתאעניןאחד׳ שה״מ מלכות דעליון
 שנעשה כתר לתתתון, עשיה. משא״כ ביאש
 דא״א, שכבר פרמא החדשה החזקה דמיה סותם
ח  עליו ממעל לגלגלחא שלו, דהיינו במקומ פ
 דרדל״א כנ״ל. ונבחן משומ זח, אשר הכיקזעין
 דגלגלחא שלו, שמצויימ בו בהכרח׳ נמתמין, רכל
 הכהות שבעליונים נפעלימ בהחחחון כנודע׳ וא״ע
 יש גם בגלגלתא דאיא בחי׳ ביקועים, אמנם הטה
 נבחנים לנםחמימ מאד. והייגו משומ פרמה דםיד,
 החופפת עליו ממעל לגלגלתא שלו, ואינה נותנת
 להביקועין שיפתחו עוד, כמו בזמן גדלות נקודיש

 כנ״ל, עיש.
 אמנמ תראה שהרב מכנה את הביקועים
 הללו הנמתםים בשם מוח םתום, וגמ בשמ מוחא
 דאוירא. והיינו על שם הגדלות דא׳יא, אשר אז
 האי רדליא אחזי נהוריה בהאי אוירא שכין כתרא

 למו״ם

 עץ החיים שסי א״א ענף םב
ל  אשר כללותן ב׳ רישין בלחוד׳ הנה כ
ד מהם יש בו עצמות וכלים והם ששה ח  א
ם  בחינות׳ וכל בחי׳ מהם כוללת נ׳• הרי ה
כלל לם ח״י בחי׳ כנ״ל׳ אשר אין רדליא נ  כו

ל ועיקר. ל  בכללותן כ
ר התלבשות רדליא ד ס  ואמנם למטה ב
 הנקרא עיי בתוך רישא דא״א. יתבאר, איך
, דיתבא א ר ר  האי רישא תניינא, הנקרא א
 על האי מ״ס שהיא רישא נ׳ דא״א׳ הנה היא
י רדל״א דעתיק יומין: א  נמשכת מבחי׳ ה
ש באריך אנפץ׳ ואחזי ב ל ת ה  שלא יכלה ל
 נהוריה בהאי רישא כו׳ הנקרא אררא• והבן

 וה׳ ועייז למטה מה ענין האי אררא•
ה בחי׳ העצמות אשר בנ׳ ל ח  ונבאר ת
ל אחד ך כ  רישין אלו׳ שהוא הרוחניות שבתו
הם לנ׳  ואחד מהם׳ שמתחלק כ״א וא׳ מ
 בחי׳׳ נמצא שהם נ׳ בחי׳ שבכ״א וא׳ מהם
 נ׳ נ', ובין כולם ט׳ בחי׳ של עצמות• וכננדן
ם שלהם• ובין י ל ב  ט' בחי׳ אתרות בסוד ה

 כולם הם ח״י בחי׳•
 ונתחיל בענין ט׳ בחי׳ העצמות׳ שהם
ת היותן נ׳ בחי׳ הוא׳ ב ל ג״ ג׳• והנה ס  ג׳ ש
ל בחיי אורות כ תבאר אצלנו׳ ש ר נ ב ב  לפי ש
פ ועליו ר  עליונים. יש בהם נ׳ בחי״, שהם: א
 יש אור עליון ממנו ד,נל,רא ארמ עליו׳ ועליהן
א מהיף לשניהן• הי  אור עליון וגדול משניהן ו
 והגה ג׳ בחי׳ אלו, הם ג׳ רישין הנ״ל׳
ה דעתיקא׳ שהוא כתר׳ א ל  כי רישא ע
 הנקרא גולגלתא דא״א׳ הוא מהיף עליון
 הגדול מכולם. ותחתיו׳ יש רישא תניינא
א מוחא בערך הגולגלתא ו ה  הנצורא אררא׳ ו
ה נולנלתא׳ בערך רישא ש ע  הגיל׳ ונם הוא נ
 תליתאי הנקרא חכמה׳ כנ״ל, וזו הרישא
 תגיינא הנמרא אררא, הוא מקיו* קטן׳ שהוא
 מקיף לאו״פ, ותחתיו׳ יש רישא תליתאי
 הנהרא מ׳ם דא״א׳ הנסרא חכמה דא״א, והיא
 םוד ארפ• והנה אלו הגי רישין׳ הם בחי־ נר •ן
 שבא״א: כי גולגלתא הוא נשמה ואלירא הוא

 רוח׳ וחכמה סתימאה היא גפש•
 ואחר שנתבאר ג׳ רישין אלו בכללות•
הם בפרטות׳ והוא כמ״ש בסוד א מ ״ באר כ  נ
/ וגם כ״א וא׳ מאלו  הכללות שהם ג׳ בחי
ל מג׳ בחי׳ אלו ג״כ, ווהו פרטן •• הנה  הג׳ כלו
ר ת , הגקרא גשמה׳ וגקרא כ ה א ל  ברישא ע
 דא״א וגקרא גולגלתא דידיה׳ וגמרא או״מ
 הגדול• הגה יש בו גיכ ג׳ בחי׳ אלו עצמן•
ון י ם ״ או״פ שבו, וארמ שעליו׳ ואו״מ עי1 ה  ו
: נהרא נשמה בערך ן ת ש ל ש  משניהן• ו
ר איא, ת  כללות׳ ונקרא או״מ הנדול, ונקרא כ

 ונקרא גולגלתא דיליה•
 והגה ג׳ בחי׳ אידו הגקרא גשמה׳ הנה
י לו ם הוא במי ה  הם ג׳ שמות הויה׳ וכ״א מ
ל בחי׳ כ ל זה יהיה׳ בידך, ש ל ם כ  יודין. כי ג
 הגשמה הוא הרה דיודין, אמגם ההפרש שיש
 בני הרות האלו דיודין׳ היא בעגין הגקודות

 שבהם•
ה הי ל זה י ל  והענין •הוא׳ כי נם כ
ם בסוד ל הרות שבו ה  בידיך, שבאיא׳ כ
ם מלאים ל ו  מילויין, ונם בסוד נקודות, כי כ
ל ההפרש שבהם. הוא בענין ב  ומנוקדים• א

ר הניקוד איך הוא. ד  ס

 רסו פנים מאירות
 אור האזן : כי אין אור האזן מצוי׳ אלא בפרצופי
 א״ק שקדמו לתיקון מ״ן׳ דהיינו בכלים דעקודים

 כינ״ל.
 גרעון הב׳׳ שאץ! נוהג בו ענין בקיעת
 הפרמא שהיה בנקודימ׳ אשר אור האוזן דעקורימ
 נמשך שם עיכיפ בבחי׳ תוספת גמ לראש הב׳
 כנ״ל׳ וחוא׳ משום עליית חמץ כאן לחמצח
 דראש האי מקורים, שה״מ בינח דכתר בנה״י
 דפנים׳ כניל בפמ״א דף דמיה ד״ה והנח ע״ש׳
 ונעשה במקום בינת רכתר פרםא חרשה בראש
 הא׳ רבץ, שממנה נמשך קרום חזק על חכמה
 דמ״ה׳ דלא לאתפתחא עור, כלומר, לא כמו
 חפרםא הראשונה המגבלת את ראש הב׳ דנקודים
 אשר אחיכ בעת גדלות חזרת ונתפתחה בסוד
 בקיעת הפרמא כנ״ל׳ אמנם פרםא זו שהופרשה
 בין ראש׳ הא׳ לראש הב׳ דאצילוח, נעשה בתיקון
 גדול׳ באופן שלא יחיה בה בקיעח לעולם׳ כמיש
 לקמן באורך בעיה. והנך מוצא שענץ בקיעת
 תפרמא ג׳יכ אינו גותג בראשימ דאצילות, והנה
 נחלארו היטב .ב׳ עיקרים גדולים׳ בההפרש מבין
 ראשים מקורים לראשים דאצילוח. וזכור אוחם

 לכל ההמשך םדרושים דא״א.
 ועתה נבין ע״כ, ההפרש מבין רדל״א שהימ
 ראש הא׳ דאצילות׳ אל ב׳ רישין תתאץ כתרא
 ומוימ׳ שחמה יחד נחשבימ לראש דא״א׳ דהיינו
 לראש הב׳ ראצילות׳ שה׳׳ס ע׳׳ב דמיה כנודע.
 כי הרדליא שח״מ ראש הא׳ דאצילות׳ שהמסך
 משמש בו מלמטה למעלה. שעדיין אין בו משום
 זח כלום׳ מחידושי כלימ הנובעימ מעליית מין
 למצח, ונמצא שאין בו שום שליטה לאותה
 הפרמא החדשה שאין בקיעה נוהגת בד׳ לעולם
 כנ״ל. ונמצא משומ זח, שעדיין גוהג בו בחי׳
 מעלה השניה. שבראשים דנקודים, דהיינו
 שראוי עוד לקבל מהעליונים ממנו בחי׳ אור
 האוזן/ ע״י בקיעה הפרםא, כמו ראש הב׳
 דבין. םשא״כ בב׳ רישין חתאץ : כתרא וסוים
 שח״מ ראש חב׳ שכבר מקבלים מהםםך שבהמצח
 ממעלה למטה׳ א׳׳ כ יש בהם חידושי כלים דמיה
 וא״כ כבר נמתמו בהפרמא החדשה דמ״ה,כנ״ל׳
 דלא לאתפתחא עוד. וכבר נפסק מהם אור האזן

 על תמיר אפי׳ על ידי תוספת.
 וזה אמרו׳ כי רדליא היא עליונה מאד.
 יואץ בנו רשות לבאר ענינה זכו׳ : כמיש לעיל

 בפמים דף ליה ד״ה וצריך. שאי אפשר לשום אור
 להיות מושג לחחתונים׳ אלא עיי התלבשותו
 בכלי, וכיון שרדל״א הימ ראש הא׳ דמיה
 שהממך משמש בו ממטה למעלה, שמשומ זה
 אין בו מכלים דמיה כלומ׳ מובן מעצמו׳ שאין

 לנו בו שום״השנה.
 וזה אמרו, ואינו דומה לב׳ רישין תתאין
 מניה, לפי שאלו הב׳ רישין כל א׳ מהם יש בו
 כחי׳ כלי וכו׳ : והיינו כדאמרן, שב׳ רישץ
 תחאין יחד הם בחי׳ ראש הב׳ שהימ ע״ב דמ״ה
 שהוא כבר מקבל אורותיו מםםך שבבינה
 דרדל״א ממעלה למטה, ועיכ יש בהם בחי׳ כלים.
 ולפיכך אפשר לחמ שיהיו מושגימ לתחתונימ,

 ויעיכ יש רשות לבאר ענינם.
 וזח אמרו, אבל ראש העליונה עם הב׳ אינמ
 בבחי׳ רא לגו מן דא אלא דא לעילא מן רא וכו׳,
 ואינה מתלבשת כלל רק זית מתלבשים בא״א
 עכיל. והיינו כנ״ל, שבפה דרדליא, בינו ובין

 ראש



 פנים מאירות רמז
 רק מקיף קטן לבד המיוחם לכהי׳ מוח הסתום״
 באופן שאין עתה רק ב׳ ראשים, וע״כ או״מ
 קטן בלכדו נבחן עתה לכהי׳ גלגלתא, לראש
 דא׳׳א שחמ מוח חםתוט שבתוך הגלנלתא, ומוימ,
 דהיינו: אז״מ קטןזארפ, אמנם בחי׳ כתר וחכמה
 שח״ממקיף הגדול, נעלמ עתה לגמרי, ואינו
 עולת אפיי בשמ גלגלתא, כי גלגלתא יורה או״מ
 מלשון כותרת, כגיל בדברי הרב,,אשר או׳׳מחזה
 אינו מושג רק אח״כ בגדלות״ כשמזדכך חפרםא
 שמתחת ררל*א׳ שאז םזדככים הסתימות
 •שבתגלגלתא, ואור האוזן מרדל״א טתפשט בתם,
 אשר אז נאצלים לבחי׳ ע״מ שלימות שנקי מוחא
 דאוירא, ובזה נמשך גם המקיף הגדול דכו״ח
 למקומו בע״מ דגלגלתא, ואז יש לו ג׳ ראשים :
 ב׳ חעליוגים לב׳ מקיפין׳ וראש• חג׳ בבחי׳• או׳יפ

 • חםחחבר להפרצוף.

 ענף ם״ב
 ואחר שנתבואר ג׳ רישין אלו בכללות
ת וכו׳  נבאר כל אחד מחמ בפרטו
 והמ אוי״פ שבו ואו״מ שעליו ואו״מ עליון
 מ שניה מ וכו׳ : להבין כל דברי הרב. שבענף
 שלפנינו, צריכים אנו להעמיק יוחד• בהבנתמ
 של ג׳ רישין דא״א׳ שכבר התתלתי בביאורם
 בענף הקורם עש״ה׳ -וזכרהו לכאן, ובעיקר צריך
 להבין כאן ענין ג׳ מיני התחלקות, שחרב מחלק
 לפגיגו במור ג׳ רישין״ אשר מתחילה מחלק
 אוחם׳ בין פרצופי עחיק ואיא ביחד, ואומר
 שרישא דעתיק הוא ראש הא׳ מג׳ רישין שנק׳
 רדל״א או או״ס הגדול. ורישא דא״א׳נבחן לב׳
 רישין התתאין דג׳ רישין: שנק׳ גלגלחא׳ •ומו״ם
 או אר׳מ קטן״ ואויפ. ואח״כ מבחין כל• • הג*
 רישין ברישא דאיא עצמו, שנחלק לג׳׳ זנק׳:
 גלגלחא ואוירא, ומו״מ, או או״מ גדול, ואו?מ
 קטן, ואו״פ. ואח״כ מבחין בכל-ראש וראש ג״כ
 ג׳ רישין. ואומר, שיש ג׳ רישין בגלגלתא לבדח
 שגק׳: או״מ גדול, ואו״מ קטן, ואויפ. או ע״ב,
 מ״ג, מ״ה. ועד״ז ג׳ רישין באוירא : ע״ב׳ מיג,
 מ״ה. ועדיז במו״מ. וצריכימ להבין היטב גי.
 מיני התחלקות הללו בטעמם ונימוקם, לחיותם
 הימור לכל דברי הרב האמורימ בשער א״א

 הבאימ לפנינו.
 ודע שכל עיקרי ההבחנות הבאימ באידרא
 ובדברי •הרב בענין הג׳ רישין הללו, המה נשקפים
 על קוטב אחד, שהוא ענין הפרמא החזקה
 המבדלת על אור האזן, כמ״ש כאורך בענף
 הקורמ עש״ה. והוא נקראת קרומא דאוירא,
 הבאה עם חידושי כלימ דמ״ה, ואינה גוחגת
 בכלימ ישנימ רב״ן. ומחוך שכל פרצופי אצילות
 כלולים ממ״ח וב״ן, ע״כ יש• להבין בחם אוחמ
 החלקים שאין בהם עדיין מחידושי כלים דם״ה,
 ועיכ אין הפרמא החזקה מגבלת אוחם, שלא
 יוכלו לקבל מאור האוזן בטהרו. ככפרצופי א״ק
 הקודמים לתיקון מין, כמ״ש באורך . בפמ»א
 בענף הקודמ בד״ח אבל ראש עש״ה, כי א״א
 להכפיל כאן כל האריכות. ונודע, שבראש הא׳
 דכל פרצוף״ עדיין אין בו מחידושי. כלימ
 שנתחדשו באזחו פרצוף, משומ שהממך עומד
 ומשמש בו ממטה למעלה, וא׳׳כ בראש הא׳
 דאצילוח עדיין אין שם הפרמא החזקה דכלימ
 דמ״ה שנתחדש בפרצופי אצילות, וא״כ ראוי

 לקבל

ף סב נ ע א ״ י א *  עץ החיים ש
! אור ה א מ ד  כי הנה כחי׳ רישא ק
 הפנימי׳ הוא שם כזה יוד הי ןין ך,י ואינו

ד ב ל ק בד׳ אותיות הפשוטות כ  מנוקד ר
ם : חולם ביוד, וצירי בהי׳ ה  שבו׳ כוה׳ ש
 וסמץ ברו, וצירי בהי• וניקוד זה, הוא כפי
 תנועת האותיות׳ כנודע בספרי המקובלים.
והוא . ׳ ו  והנה יש. אור ב׳ המקיף.עלי
 הוי״ה במילוי יידיןניכ, כזה : לד הי ויו הי
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ל יוד אותיותיה בניקוד כ  אמנם מנוקדת ב
 הניל׳ כי נ׳ אותיות יוד׳ יש בו נ׳ נקודות
 חומם. ובב׳ אותיות ה־י' יש בכ״א ואי מהם
א ״ ת כ ח  צירי• ובנ׳ אותיות וי־׳ו נ׳ קמצין ת
ת ת ם נסור קמץ• ובבי אותיות ה״י״ יש ת ה  מ

 כ״א מהם צירי•
 עוד יש אור נ׳ המקיף על שלהן׳ והוא
ז : יוד הי ויו הי י ד ו  נ״כ הרה בטילי" י
T • • T T T T • • T T 

 אמנם אופן הניסוד הוא׳ כי בד׳ אותיות
 הפשוטות הם מנוקדות ע״ד תנועות האותיות:
׳ צירי׳ קמץ, צירי. וששה אותיות ם ל ו  ח
ם מנוקדים בהמץ׳ ל ו  אחרות של המילוי׳ כ

ל אות מהם׳ ת כ ח  ת
 והרי נתבאר נ׳ הרות שיש ברישא
ר נלנלתא דא״א, והם : ת  עלאה׳ הנקרא כ
 בסיד ארפ׳ ומהיף׳ ועוד מקיף אחר על שניהן.
ל ת של שאר רישין. כ ך הכללו ר ע  אמנם ב
ק בחי׳ אור המקיף  ני. בחי׳ אלו אינם׳ ר

 העליון שבכולם׳ והוא נשמה•
א הנהרא אררא״ יש הו  רישא תניינא׳ ו
ך ר  בו. נ-כ נ׳ הרות של שם ם״נ• נם כן על ד

 הנ״ל ממש׳ ובנקודים הנ״ל׳ כזה:
 יוד הי ואו הי׳ יוד ל!ו ואו מ<
ל נהודת  יוד הי ואו הי אלא שבמסום כ
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 צירי יש נקודת סנול תמורתן, ושלשתן :
 או״פ ומקיף- ומקיף לשניהן׳ בבחי׳ הפרטות.
ל נ׳ בחי׳ אלו אינם  אבל בערך הכללות׳ כ
 דר. בחי׳ אוה״מ הקטן שעל הפנימי״ והוא רוח.
ה מ כ א הנקרא ח הי  רישא תליתאי, ו
: ה ז כ ת ו ר ח ת א ו ר ״כ ג׳ ה  מ״ם דא״א, יש בהנ
 יוד כ<א נאד סא׳ יוד* ד>א.ואו לי«
 יוד קא ואו סא׳ במילוי מ״ה דאלפין,

 בנקודות הנ״ל של רישא תנינא׳ שהם סנול
 במקום צירי״ ועוד נוסף באלו׳ שינוי ב׳׳ והוא
 כי נם במקום ניסור קמץ, הם באלו׳ ניסור
ץ ושלשתן:.או״פ׳ ומקיף מ ה ח תמורת ה ת  פ
ל בבחי׳ ב  ומקיף לשניהן׳ בבתי׳ פרטיות. א
ת נ י ח ק ב  הכללות׳ בל נ׳ בחי׳ אלו אינם׳ ר

פ בלבד. שבנ׳ רישין הניל. ר  א
 ונ׳ רישין הכלילין מן ט׳ בחי׳. הם
 בחי׳ נר״ן שבאיא כנ״ל: והרות הנשמה,
 במילוי יודין שהוא ע״ב. והרות הרוח במילוי
ם נ מ א  ס״נ, והרות הנפש׳ במילוי אלפין. ו
כל אלו. ר נתבאר לעיל. ו ב  הפרש נקודתן, ב
 הם ט׳ הרות של העצמות והרוחניות שבתוכן.
 ועוד יש ט׳ בחינות אחרות דאהי״ה׳
ם י ש ב ל ת כם מ , שבתו ם ה ל  הנהרא כלים ש
 הט׳ הרות• של העצמות, והם ט׳ שמות של
ם ממש ע״ד מילוי הט׳ הרות של ה ה׳ ו  אהי

 העצמות

 פנים מאירות
 ־למו״ם׳ כמ*ש באדרא ומביאו הרב לקמן׳ והוא
 שבעת גדלות נמצא הרדל״א, שמקבל אור האוזן
 דרך נקבים הפתוחים בגלגלתא שלו בשפע גדול,
 שחרי פרסא דב״ן אינה מותםת עליו כנ״ל, ואז
 אחזי נהוריה לאוחם חביקועים הםחוםים הנמצאים
 בגלגלחא דא״א. ואע״פ שאינם יכולים להפתח
 לגמרי, מ״מ בםיבח שפע אור• חאוזן שנתרבה
 ברדל״א׳ מזדכך מאד הפרמא הזו׳ שבינו ובין
 א״א, ואז הארחו בא וטחפשט דרך המתימות
 הללו שבגלגלתא דא״א, ונעשה למוח שלם בפני

 עצמו, שנק׳ מוחא דאוירא.
 וזה אמרו, והנה המוח העליון ההוא שבכחר
 א״א׳ הנק׳ בשם אוירא, אע״פ שבערך כתר
 עצמו הוא נקרא בשם מוח שבו׳ עכ״ז הוא
 נעשה גלגלחא ממש, בערך חכמה דא״א שהוא
 םוים דא״א׳ וכו׳ עכ<ל. פי׳ כי כבר ידעח,
 שבה״פ דנקודים נעלמ רק ראש א׳ מן הפרצוף
 שה״ם גלגלחא זעינים״ העזמד מחזה עד המכור
 דא״ק וראש דנקודים מחחיל מראש הב׳׳ שהוא
 ראש דעיב שה״מ אח״פ העומד מפי הטבור עד
 היםוד דאיק, אמנם בהיפ דאצילות שהם ממ״ה
 החדש, נעלמים ב׳ ראשים מן הפרצוף, כי מלבד
 ראש הא׳ שה״מ גלגלחא ועינימ הנעלמ גם
 בנקודים׳ יש כאן העלם גם בחלק מראש הב׳
 דהיינו לבחי׳ אוזן״ שגם הוא אינו מצטרף לפרצוף
 מ״ה, ואין ביאש המיה אלא בחי׳ חוטם פח
 לבר. וב׳ ראשימ הקודמין לחו״פ נעשו בו לב׳
 מקיפים : דראש הא׳ שהימ גויע נק׳ מקיף גדול,
 וראש הב׳ שה״מ אזן נק׳ טקיף קטן, כמ״ש
 באורך לעיל בפמ״א דף רמ״ד ד״ה ולא -עוד
 עש״ה׳ ותדע שהמה חם דג׳ ראשימ שבכאן,
 הנק׳ גלגלתא אוירא ומו״ם׳ אשר רק מדם נחשב
 לראם דא״א, אמנמ גלגלחא ואוירא ה״מ ב׳

 מקיפין׳ כמ״ש שם,
 וכבר נחבאר בד״ה אמנם׳ אשר מוחא
 דאוירא אינו משיג זולת בעת גדלוח, אמנם בעח
 קטנות׳ נבחנים ב׳ הראשים גלגלתא ואוירא
 לראש נעלם אתר. וכבר ידעת׳ שגלגלתא כולל
 ב׳ הםפירוח גלגלחא ועינים׳ שהם כו״ח דראש,
 ואוירא ה״ם אוזן שהיא בינה דראש, כם״ש
 בדיבור הקודם עש״ה. ונחבאר לעיל״ בד״ה אמנם,
 שאלו הביקועים הנמצאים מתומיס םכחהפרםא
 נבחנימ לםוחא דאוירא, אלא בעת קטנות מכונים
 מוח מתומ משום החמרון דאור האוזן דעליזן.
 ונודע שבאורות נגדלים התתתונים מחחילה׳
 ולפיכך נבתן אשר גלגלתא ועינים ואוזן, שהם
 כח״ב דראש׳ כלולים יחד בשם גלגלתא, באופן,
 ועדיין אין כאן ב׳ מקיפין מקיף גדול דכו״ח
 וטקיף קטן רבינה כנ״ל. אלא רק מקיף אחד
 קמן דבינה׳ י שה״מ מוח םהום הנ״ל, שבתוך
 הביקועים שבגלגלתא כנ״ל, אמנמ בחי׳ כו״ח
 הכולל בגלגלתא שנקרא מקיף גדול, נעלם

 בקטנוחו לגמרי.
 וזה אטרו, והנה הטוח וכו׳ הנקרא בשמ
 אוירא אע״פ שבערך כהר עצטו הוא נק׳ בשמ
 מוח שבו, וכו׳ : פירוש, כי זה הטוח המתומ
 שבביקועימ ונקבים דגלגלחא שח״מ מקיף קטן
 דבינה, הנחשב אמנמ בחי׳ מוחא כלפי מקיף
 הגדול שהוא גלנלחא עצמו. עכ״ז הוא נעשה
 לגלגלחא ממש בערך חכמה דא״א, שהוא מו״מ
 שבו. דהיינו כדאמרן, שבעת קטנוח אין כאן

 יק



 פנימ מאירות
 אפילו מצר המיח, כבר יש בו כלים/ שחרי
 חממך דראש המ״ה שנק׳ קרומא דאוירא, בכר
 נמצא ממעל לםו״ם, אשר חםוים מקבל ממנו
 האויח ממעלה למטה, שהים כלים, כנודע. וק״כ
 האור מתלבש בכלימ, והוא אויפ גמור חן טצד
 הבין וחן מצד חמיה. ועיכ נק׳ חויח דםיח,

 משומ שהז׳״א נחשב לםיה, כנודע.
 ואין להקשות, לפי המתבאר בענה״ק,
 הרי נמצא ברדל״א לבדו כחיב, ורק זית שלו
 מתלבשים באיא׳ ואיך נאמר כאן״ אשר גלגלתא
 דא״א הימ בינה דרדל״א ובחי׳ אוים קטן,
 בצירוף שניהם יחד. אםנם כבר חקדימ לנו חרב
 לעיל דף רמיב, שכל המדובר בג׳ רישין הללו* הוא
 רק בבחי׳ הבין שבהמ. וכבר נתבאר שחצי
 עליון דכתר בין שלקח רדליא, חימ כתר וחכמה
 לבד, שנק׳ גויע״ וחצי תחתון דכתר ב״ן, הים
 בינה וזוינ שנק׳ אח״פ, שאותמ לקח א״א. והנך
 מוצא/ שאותו פרמא החזקה דמיה המבדלת קל
 אור האוזן/ היא עומדח בכינה דכתר ם״ה,
 ובחכמה דכחר ב״ן, ששם ה״מ פה דרדל״א/ והיא
 עצמה ה״מ גלגלתא דא״א, כניל, שפרםא
 וגלגלחא ענינמ אחד, דהיינו בחי׳ הממך שעליו
 געשה הזווג בראש הא׳ דכל פרצוף, אלא כערך
 שמשמש לראש הא׳ גופיה מטטה למעלה, נקרא
 פרמא, ובערך שמשפיע או״ח אל ראש חב׳
 שמחחחיו, דע״כ נמצא מבדילו מבחי׳ ראש הא׳
 כנודע, הנה בערך זה היא נקראת גלגלתא דראש

 חחוא, וזכור זה לכל המקומוח.
 והנה נתבאר, אשר מצד הב״ן נמצא
 פרמא חחזקה דמ״ח בחכמה. וגלגלתא שמלמטה
 לפרמא זו חימ בינה. ומצד המ״ה, נמצא חסרםא
 ההיא בבינה. וגלגלחא שמלמטה ה״מ ז״א, אלא
 בעת גדלות, שרדל״א משפיע מותין יאיא, אז
 מוריד הפרםא שלו שממעל לגלגלתא אל חללא
 דרישא/ למור הקרומא דאוירא שממעל למוים,
 ואז נמצא גמ הביגה דכחר בין שה״מ גלגלתא
 דא״א, מםעל להפרמא דמ״ה, שעתה היא סוד

 קרומא ראוירא, כמ״ש לעיל, והבן היטב.
 והנה נתבאר ג׳ רישין הכוללימ דאצילות,
 שהמ ביחמ כללות עימ רכתר בין, שנתחלק כין
 ב׳ הפרצופין עתיק ואיא יחד, אשר גויע שלקח
 ררל״א, הם: מקיף גדול וכיח ומור הויה במילוי עיכ.
 וגולגלתא דאיא הימ : מקיף קמן, וביגה, והויה
 במילוי סיג. זמו״מ הימ: אור פנימי, וחויה במילוי
 אלפין. שה״מ ז״א. משומ שנמצא למטח מקרוםא
 דאוירא שה״מ ממך רמיח, המוציא בחי, זיא

 לבר מראש הא׳ כניל. וזכור כ״ז היטב,
 אמנם כשנבחין בא״א לפי יחמו עצמו,
 ולא בבחי׳ חיבורו עמ עחיק יחדיו, אז יש
 להבחין בו שני הבחנות, דהיינו או עיפ תחילת
 אצילוחו, או עיפ גדלות שאז משיג תומפת
 נשמה מרדליא כגיל. והוא כי ביחמו עצמו, חר1
 הוא בחי׳ ראש חג׳ דנקודימ שנק׳ ישמו״ת. שיצא
 במקומ הגיח דגקודימ, כמ״ש לעיל, ואיכ יש כו
 עימ. גויע ואחיפ לפי עצמו מיחמ ראש חג׳
 דנקודימ, שהימ חצי התתתון דכחר בין, ועפי״ז,
 בהכרח, שנחלק גמ הוא, לשני חצאימ על המםך
 שבחכמה, וא״כ נבחן לב׳ ראשימ : גלגלתא,
 ומויס, אשר חגלגלתא הימ ראש העליון שלו
 הכולל כויח, ומו״מ ה״מ ראש התחתון שלו,
 הכולל אחיפ, דהיינו בינה וזו״נ דראש. וזהו

 בתחילת

א ענף םג ״ א י מ  עץ חחיים ש
 העצמות• הרי בין כולם ח״י שמות׳ שהם ח״י
 העולמים״ כנ״ל. נ׳ כלים של רישא רודמאה

 כזה ז

 &לף סי זיוד הי׳ &ף הי. :רך הל,
n סי• u 9 קד ? * 

:  ג׳ כלים, דרישא תניינא• מד,

י קי׳ אלף סל זץד סי,  &לף סי ע
ז ״ ז ז  א?1?הי:ודס:.'*

 ג׳ כלים דרישא תליתאי, כזה :

 אלף סא!וד סא׳ הלף״אא .יוד סא׳
 אלפי ס18ודס^.'

 ענף ס״ג
ף קכיח ר באדרא ד מ א  והנה בזה תבין מ
 ע״ב׳ האי נל־נלתא׳ חוורא דיליה
א ר ט ס  אנהיר, לתליסר עיבר נליפין, דא ב
א דא כר׳ ושם דקכ״ט ע״א ר ט ס  דא׳ ודא ב
 אמר וד>ד׳ י״נ נימין דשערי קיימי מהאי
 סטרא׳ ומהאי םטרא׳ וכאן באדר״ו דרפ״ח
ה םתימאה. ביה מ כ  עיב אמר, בנין דהאי ח
 אתפרש נ• זמנין לד׳ ד׳ כו׳. והרי בנ׳ מהומות
, י״נ׳ וצריך להבין מה ענינם.  אלו׳ מצינו בחי
ה שנת״ל. כי נ׳ מ א ב ו ל הביאור ה ב  א
ל כ ל העצמות יש בנ׳ רישין, ש  מיני הויות ש
ש משלשתן יש בה נ׳ הרות משונות, כי א  ר
 נ• הרות ראשונים דרישא עלאה הנהי נולנלתא
 דאיא׳ הם במלוי יודין הנק׳ ע״ב׳ ובהם׳ ייב
 אותיות הפשיטות שבהן״ ועם כללות שלשתן׳
 הרי י״נ׳ וכן נ׳ הרות אחרות ברישא תניינא׳ הנהי
 אררא״ במילוי ם״נ, והם י־ב אותיות׳ ועם
 כללות השם בעצמו הרי י״נ. וכן ני הויות
 אחרות במילוי מ״ה דאלפין, ברישא תליתאי״
 הנקרא מיס׳ ובהם י״ב אותיות׳ ובכללות
 השם בעצמן הרי י״נ. והרי נתבאר׳ נ׳ בחי׳

, אדרות• ב ל י״נ י״נ י״נ הנזכר ב  ש
 ונבאר הענין, היה הראש עליון הנקרא
ר ת כ  נולנלתא רישאחוורא״ שהוא םוד ה
ש בו י״נ תיקונים. שהם י״נ אותיות  דא״א. ר
ם כללותן״ והם י״נ  שבג׳ הרות שבו״ כנ״ל ע
ח ע״ב׳ וז״ל. האי  הנזכר באדרא נשא דקכ׳
 נולנלתא חוורא דיליה אנהיר לי״נ עיבר
 נליפן• הענין הוא. כי האי רישא חוורא יש
ה מהאי חוורתא  בה י״ג תיקונין דמתפשטין ב
א ה ל נ ל נ  דיליה׳ והוא בחי׳ הלבגוגית שיש ב
 בין שער לשער. כגזבר שם• וסודו הוא. כי
 השערות עצמן״ הם בחי׳ צורת אותיות
 הגכתבות בדיו״ והלבגונית הוא בחי׳ הגייר
, שעליו כותבין האותיות. ויש ן  והקלוש הלב
 בחינת שערות מעולק מן הלבנונית. רש
ית מעולה מן השערות׳ נ ו ת שהלבנ ר ח  בחי׳ א

 כמ״ש במ״א׳ בענין היחודין ביחוד הי.
 וזהו טעם שמן החוורתא, מנהורא
ן דכסופי). , עלמי  דיליה ירתין צדיקייא ת
 ומן השערות יונק הזיא עצמו. ולמטה בע״ה
׳ איך ע״י מתלבשין זית דיליה ברישא ר א ב  נ
ל , ש  דא״א״ ונייד. שלו מתלבשין בב׳ בחי

 איא. והם : ב׳ אזנים׳ ובי עינים שבו.
ו אין שער נדל ל  והנה בב׳ כחי׳ א
א ת ת ר אורם חוור מ ש א ׳ אמנם כ ם ה  ב

 לעילא

 רםח פנים מאירות
 לקבל אור האזן בטהרו כמו בפרצופי איק שקדמו

 למץ.
 וכבר ידעת, שעתיק ואיא חם ב׳ חצאי
 מדרגה : שעתיק הים חצי כתר העליון רבץ,
 וא״א חים חצי כתר התחתון דבץ, כי כתר
 מקורים נבחן על ע״ס גויע ואח״פ. וחצי כתר
 חעליון ששימש במקום גיר מקורים נבחן
 לגלגלתא ועינים, ואותו לקח עתיק, וחצי כתר
 התחתון שנתפשט למקום חג״ת מקורים, נבחן
 לאח״פ שיצאו לבר מראש, ואותו לקח א״א׳
 כנ״ל בפמ״א דף רמ״א דיה ותרע ובדףקמיא ד״ה כי,
 ונמצא שמצד חבין,.ועוד במצב דנקורימ, כבר נחלקו
 עתיק וא״א לב׳ רישין, דהיינו ב׳ חצאימ מעימ
 דכתר נקודים, כי במיבח שביהיכ דמלכימ
 חראשונימ דחג״ח חזר המסך בעינים, ונשארו ע׳׳כ
 בראש רק גולגלחא ועינים, ואחיס ירדו לבחינה
, שנק׳ ישםוית,  גופא וחגית׳ ונעשו לראש ג

 כמיש שם באורך. ואכםיל.
 ונודע, שענין התחלקות המדרגה לב׳
 חצאים : גויע, ואחיפ, נוחג רק בב״ן, אמנם
 מצד חמיח נחלקים לג, שלישים, שחם : גו״ע׳
 אזן, וחו״פ׳ כמיש לעיל בפמ״א רף רכיח ד״ה
 אבל עש״ח, וחואמשזמ שבחי׳ האזן שח״מ בינה׳
 נבחנת לראש חא׳ מצד חמ״ה, כי רק החויפ
 יוצאים אצלו לבר מראש, ועיכ נבחן הבינה
 שעדיין אין בה כלים אלא בבחי׳ אוים, שהרי
 חממך דראש חמ״ח נמצא למטה םחבינה הזאת.
 אמנמ מצר הכין, שנמצא חממך כמקומ העינימ,
 חרי גם חכינה יצאה לבר מראש ביחד עם
 חו״פ, ומקבלת חאו״ח מהממך שממעל לח העומד
 בעינים/ ואיכ יש גם בבינה זו בחי׳ כלים׳ וא״כ
 נחשבת לאו״פ. ולפיכך יצא הבינה בבחי׳ ראש
 אמצעי, הטכונח אוימ קטן, אשר מצד חם״ה
 בלבדח נחשבת לראש הא׳ ולאו״מ/ אבל מצד

 הבין, כבר נחשב לארס.
 ועיכ נחלקים הע״מ דכחר ב״ן שנטלו
 עתיק ואיא, על ג׳ כחי׳: הא׳/ הוא כתר וחכמה
 הנק׳ גלגלתא ועינימ, או גלגלתא ועיב, וה״ם
 ראש הא׳ האמיתי של כללות .תאצילות, שנקרא
 ראש עתיק או רדליא/ שאין בו כלימ חן מצד
 בין והן מצד מיח, וע״כ גק׳ אוימ הגדול, כי

 אפילו לכלימ דבין נחשב ג״כ לאוימ׳ כאמור.
 הבחן ב׳, הוא הבינה שה״מ האזן, דע׳׳ם
 דכחר ב״ן, הנזכר, והוא הנקרא גלגלתא דא״א,
 בכללות המוח הסתום שבנקבי הגלגלתא/ עד
 קרומא דאוירא, שהוא הממך מצד המיה הנמצא
 מתחת הבינה, המכונה קרומא דאוירא, וח״ס
 ראש חב׳ רב׳ רישין תתאין. אשר מצד הבין
 כבר נחשב לאו״פ, שחרי יש בו כלימ, להיותו
 מקבל בחי׳ האו״ח מטעלה לטטה, דהיינו מהממך
 שמתחת חרדליא שממעל לגולגלתא דא״א, אםנם
 מצד חמיח׳ שיש לו כחיב בראשו, ונמצא גמ
 חכינה זו בכלל הרדל״א, ואיכ נחשבת גם הבינה
 חזאח, שח״מ גלגלתא דאיא, לבחי, או״ם׳ ולא
 ארס. אמנמ כיון שביחמ חבץ אינו כלל אוימ,
 כי יש בו כלים כניל. עיכ הוא מכונח בשמ
 או״מ קטן, משומ שאינו מאיר לכלים דבין
 בכחי׳ או״ם, כאמור. ונק׳ גיכ בשם הויה דמיג,

 .משומ שהבינה נחשבת למיג, כנודע.
, הוא הזוינ. שהים חוטם פה  הבחן ג,
 רק״ס רכחר בין הנזכר, והוא הנק׳ םוים. אשר

 אפילו



 פנים מאירות וסט
 בתחילת אצילותו, שאז אין בו אלא ניר לכד :

 אור הרוח בגלגלתא/ אור הנפש במוים.
 ובגדלות! אשר הרדל״א מוריד המסך שלו
 שממעל לגלגלחא דאיא׳ למטה לתוך חללא
 דרישא דא״א, לבחי׳ קרומא דאוירא, כגיל,
 ונמצא הארתו של הרדל״א בבחי׳ ראש הא/
 שמאיר ער קרומא דאוירא, כי עתה, גמ הגלגלתא
 נמצאת למעלה םפרםא החזקה דמ״ה, כגיל, אשר
 אז, נפחח הםוח הםתום שבנקכי הגלגלתא דא״א.
 כי אור האוזן דרדל״א יורד לשם, כנ״ל כפםיא
 דף רמ״ו ד״ה אמנם עשיה, ואז יוצא בו ראש הגי
 הנק׳ אוירא׳ והוא ממש חלק העליון הכלול
 בםו״ם, שנחלק תימנו, ונתעלה לבחי׳ ראש בפני
 עצמו, כי כבר ידעת, אשר הםו״ם כלול אח״פ,
 מתתילת אצילותו, וע״כ עחה שהורד הממך למטה
 מבינה רב״ן כג״ל גבי ג׳ רישין דכללות, עיש.
 שה״מ קרומא דאוירא. וא״כ מובן מאליו, אשר
 אותה הבינה, שהיחה כלולה במו״ס מחחילת
 אצילותו, נמצאת עתה שעלחה למעלת מקרומא
 דאוירא, באופן, שלא נשאר עתה במו״מ, רק

 בחי׳ זו״ן לבד.
 והנה נחבאר היטב ג׳ רישין דא״א לפי
 יחסו עצטו, אשר הגלגלחא שלו, הכוללח כו״ח
 הים ראש הא׳ דאיא, וע״כ ה״ם מקיף גדול
 והרה דע״ב, ונשמה, ע״ד שנתבאר לעיל בג׳ רישין
 דכללות. וראש דאוירא, שה״מ הבינה שנבדלה
 מםו״ס, ועלחה למעלה מקרומא דאוירא, ה״מ
 מקיף קטן והויה דמיג, ע״ד שנחבאר לעיל בג׳
 רישין דכללות עשיה, ובה מלובש עחה אור
 הרוח. ומו״ם, ה״ם ראש הגי, ואויפ, משומ שגם
 עחה הוא נמצא למטה םפרסא החזקה דמ״ה,
 ומקבל האו״ח ממנו ממעלה למטה, שיש בו
 כלים משום זה כנודע. וה״ם הרה במילוי אלפין
 דהיינו רק בחי׳ ז״א לבד. שהרי הבינה והסיג
 שהיתה כלולה במו״מ כבר נמתלסה הימנו, ועלתה
 למעלה מקרומא כנ״ל, ובה מלובש אור הנפש

 והכן היטב.
 והנה חג׳ רישין הללו נכללים ג״כ זה בזח,
 כמ״ש לקמן בםקוטו. וע״כ נבחנים ג׳ הבחינות:
 או״מ גדול, או״מ קטן, ואו״פ, בגלגלתא לבדה.
 ועד״ז באוירא לבדה, ועד״ז במו״מ לבדה. והנה
 נחבארו כל דברי הרב שבענף חזה, לבד ממור
 הניקור, שזה יתבאר במקומו המוחאם בע״ח.

 ענף סיג
׳ נו״ה הנקרא  כי השערות יוצאימ מבחי
 ווי העמודימ והכן זה וכו׳ : וצריכימ
 להבין מאד, עומק ג׳ הבחי׳ הללו שמביא הרב
 שהמ : החיורתא, זשערזת רישא, זשערוח דיקגא.
 ומחחילה נבין מה שמרמז לנו הרב, אשר
 השעתה יוצאימ מבחי׳ נו״ח דראש עתיק
 המתלבשים בראש א״א, ונק׳ ווי העמודימ :
 והענין כמ״ש לעיל בפמ״א דף קמ״ד דיה כי
 שערות עש״ה, וזכרהו לכל ההמשך, גם נחבאר
 בענה״ק, אשר מקורו של התלבשות נה״י דעליון
 בתחתון, הושרש בצמצום ב׳ דאיק, בעת עליית
 מ״ן לעינים, שיצאו אח״פ מראש דעליון לבתינת
 חגית וגופא, ומחוך שכל חחחון יוצא מממך
 דהמת״א דעליון הנק׳ מלכות דראש, שנתעלתה
 עתה מפה אל מקומ נקבי העינימ, נמצא משומ
 זה, אשר כל חחתון הרויח כחי׳ אח״פ דראש

 העליון

 עץ החיים ש*י א״א ענו* םג
ך האי כדומא דאוירא דא״א, ר לא ד  לעי
ש ות״ת דע׳׳י׳ שהוא בחי׳ ב ל ת  אשר שם מ
/ כנודע. אז ההארות ההם יוצאין על  ו
א דא״א, ונעשין נימין ושערות כדמיון ת ל נ ל נ  ה
 צורת ורן״ כי השערות יוצאין מבחי׳ ניד,

 הנקראים ווי העמודים״ והבן זה.
 ולכן מכח אלו הבחי׳׳ נתהוו ב׳ בחי׳
ה דא״א בגלגלתא׳ והם: א ל  ברישא ע
 החיורתא• והשערות״ זה בבתי׳ כתיבת אותיות
 עצמן. וזה בבחי׳ הקלו* והנייר הלבן הסובל

ב עליו• ת כ  ה
רתא מתחלקת לי״ג ארחין. ו  והנה ואת החו
ר ביארנו לעיל שיש בהאי ב  כי כ
 רישא חוורתא נ׳ הרות׳ ובהם י״ב אותיות״
ן באופן  ועם הכולל הרי י״ג והם מתחלקי
 וה י• כי באחורי רישא׳ יש הרה א׳. ובה ד׳
 אותיות״ ובצד הפנים יש ב׳ הויות בב׳
ם ט ו ח ה  הלחיים׳ זו מצד זו וזו מצד זו״ ו
בכל עיבר  מפסיק ביניהם, והרי הם נ׳ עיבר״ ו
כבר נת״ל כי אין אנו  ד׳ אותיות הרה א׳• ו
 מונין אלא אותיות הפשוטים׳ אבל הם

 ממולאים במילוי יודין.
 והנה בעיבר האחור• יש שם ד׳ חוורתא
 כנ״ל׳ שהם ד׳ אותיות הרה א׳״ שהם
ה הם נמשכין מצד ב׳ נ ה ם ביודין״ ו לאי  ממו
 בחי׳ נ״ר, דעתיק יומין׳ המתלבשות בב׳ אזנים
א׳ כנ״ל״ והרי הם די׳ שהוא  ובב׳ עינים דאי
נים וכ׳ עינים׳ וכנגדן הם ד׳ חוורתא  ב׳ או

 בצד אחורי רישא.
א קכיח׳ ת׳ אלף ר ד א ו שם ב ר מ  ולכן א
 עלמין אתפשט חוורא דנלנלתא דרישא-
ם ׳ כי הרי ה ם ה ל החוורתא נכללין ב  ואין כ
 יינ חוורתא׳ כנוכר שם אח״כ׳ האי חוורתא
וורא דיליה אנהיר לי״נ עיבר בו׳.  גלנלתא חי
 אמגם הת׳ אלף עלמין׳ הם אותן ד׳ חוורתא
ה לחשבון ל ו  שבאחור לבד׳ שכ״א מהם ע
ף עלמין. והטעם הוא׳ לפי שהנה הם ל  ק׳ א
 הוי״ה א׳ במילוי יודין׳ ויש בה ד׳ יורי׳׳
ם נ מ  וכל י׳ כלול מי׳״ הרי הם ד׳ מאות. א
 להיותם בסוד א״א׳ הם עולין לחשבון גדול׳
 בסוד ת׳ אלף׳ כמבואר אצלגו׳ שיש
 חשבונות בא״א׳ והוא בסוד אלפים׳ ובארא
 הם מאות׳ ובזו״ן הם בסוד עשרות ואחדות•
א שבצד האחור, ת ר ו ו  והנה אלו ד׳ ח
ך שם׳ ונמשכין עד י״נ נימין ר  יורדין ד
 דשערי״ שנבאר למטה בע״ה׳ שהם נמשכין
ך אחורי הראש״ והוא סוד הלבנונית ר  נ״כ ד
י ת  שכעורוש א״א׳ דונמת מה שכתוב בענין כ
 דז״א׳ ע״ש היטב׳ ווה הלבנונית מתפשט שם
 באחוריים דא״א ע״ג כתפין דיליה׳ עד ממום
 שמתחיל רישא דז״א׳ כמיש בע״ה לסמן עגין
ט השפע וגמשך ש פ ת  זה׳ ודרך האי חוורא מ

 לרישא דז״א׳ ומאיר בו.
 אמגם דרך הצדדין׳ איגם מתפשטים׳
ר אודגין בגין ת ב  כגזבר שם׳ דשערוי סליק מ
 דלא לחפייא עלייהו. ואיגם מתפשטים״ רל.

ך האחור׳ ע״ג ב׳ כתפין כנ״ל. ר  ד
 והנה נבאר תחילה ענין הט׳ חוורתא
 האחרים״ הנמשכין מצד הפנים דא׳׳א. מה
ר ענין המשכות א ב  עניינו׳ ואח״כ נחזור ל

 אלו הד׳ חוורתא דאחורי רישא.
 דע

 פנים מסבירות
: היינו כח״כ דכתר ם״ה, שהוא •הראש •  אףפ א
 דעתיק דמ״ה, זבו ג׳ הכחנזת : הא׳
 הוא, שאין לו כלים, מטעם שהוא ראש הא׳ דעתיק,
 שה״ס הסתכלות א׳ שהמסך משמש גו ממטה למעלה,
 כנ״ל באות ט׳ ד״ה וצריך. הכי שהוא מתלבש בכלים
 הישנים שנשארה מג״ר דנקודים, שהם אזן חוטם פה
 הנמצאים מטבור ולמטה, ומצדם נק׳ או״פ, שהרי מצד
 עצמו אין לו כלים כנ״ל, והוא בט״ש לעיל בכלל ו׳
 ע״ש. חגי, אשר מתוך שהאורות דחו״בידעתיק דמיה
 התלבשו בהבלים דחוטם פה דב״ן, שנק׳ ב׳ כתרים
 דחרב, כנ״ל בכלל יוד, נמצאו שדחו משום זה את
 האורות עצמם דב׳ הכתרים דחו״ב דב״ן, ממקום ג״ר

 למקום ז״ת דעתיק כמיש בכלל ז׳ עש״ה.
 נ׳ כלים : היינו אחיפ דראש הנקודיס, כמו שיצאו
 מתחילת אצילות הנקודים, שהוא בהם לבנין
 הקבוע, כנ״ל בעה״ח דף עיז ד״ה וטעם, וע״כ נשארו ג״כ
 בשליטותס הזה בג״ר גם לאחר שביה״ב, דבל מה
 שיוצא בתחילת אצילות הוא קבוע בו תמיד, ואין
 ביטול ושבירה נוהג שם. והם אמנם ג׳ כתריס דבלים
 דכח״ב דנקודיס, שבהם מלובש ג׳ נפשות דכח״ב, כנ״ל
 בכלל יוד עש״ה, וע״כ נקי כלים דאוכל מספרת, כנ״ל
 באות י׳ דיה והנך, וע״כ נק כלים ואורות דאחוריס
 כםיש שם. וכבר ידעת, שהאורות דבלים הללו נפנו
 משם, כי האור דכתר ב״ן שהוא האזן, נפנה ונתחבר
 לראש הא׳ דבין למעלה מטבור, כנ״ל אות ט׳ ד״ה ונתבאר,
 וב* האורות של ב״ הכתרים דחרב, נפנו וירדו משם
 לז״ת דעתיק, כנ״ל בכלל ז׳ ע״ש, וע״כ התלבש בהם

 ג׳ האורות כח״ב דראש עתיק דמ״ה.
T דחו״ב בבר ידעת שרק הכתרים דחויב 7 I ניר 
 נשארו בג״ר דנקודיס, להיותם
 מבחי׳ הקבוע שלא שלט חביטול ושבירה בהם כלל,
 משא״כ ט׳ תחתוניות דחו״ב, המה יצאו בסוד תוספת
 כג״ל באות יו״ד ד״ה והנך, וע״ב חורו ונתבטלו וירדו
 לז״ת, ומובן מאליו שבהיות שלא הגיע ע״י עתיק דט״ה
 שום תיקון אל מה שמלמטה מכתר ב״ן, כנ״ל בכלל ב׳
 א״כ ברור הוא שנשארו ג״כ חו״ב דחכמה וחב״ח
 דבינה בז״ת, אםנס נתקנו שם והיו לבחי׳ ראש דז״ח,
 בגיל דף רם״ב כלל ח׳ וכנ״ל כלל ט׳ ע״ש. אמנם
 ב׳ הכתרים שבחו״ב ההם, שמקומם בקביעות בגיר
 דנקודיס, להיותם מבחי׳ אובל מספרת כנ״ל, אשד חו״ב
 דט״ה התלבש בהם, הנה עיי־ז נמצאו אורותיהם כהכרח

 שירדו לז־ת דנקודיס. כנ״ל כלל ז׳.
 נם נבחן אשר בחי׳ הכלים דבדק חיה המיוחסים לב׳
 הבתרים ההם, המה ירדו לפרצוף או״א דאצילות,
 כלומר, שבינה דעתיק דם״ה שצריך עכ«פ להעלות בחי׳
 בדק חיה דכתרים דחו״ב, ולהשלימם בבחי׳ פנים, כנ״ל
 בכלל ב׳ ובכלל א׳ ע״ש. הנה בסימן זה, נבחן שלא
 העלה אותם לג״ר, והניחם ביחד עם הבדק חיה
 המיוחסים ליתר הבחי׳ ג״ד זד״ר דחו׳יב, בשביל פרצוף
 או״א דאצילות. באופן, שאין באן שוס יתרון להכתרים
 דחי״ב על חו״ב וחוב״ח דחו״ב, כי כל הז״ת שלהם

 נטלו אוי׳א, כנ״ל בפמיא דף רנ״ב ד״ה וטעמו ע״ש.
 והנה יש כאן ג׳ הבחנות: הא׳, שב׳ הכתרים דחו״ב
 דב״ן שנשארו בג״ר דעתיק, המה בחיי כלים
 דאחורים, והוא משום שהבדק חיה המשליטם באור
 הפנים, לא נתחברו אליהם, אלא שנשארו עם הז״ת
 דיתרהבחי' דחו״ ב דב״ן בפרצוף או״א, כי הבינה דם״ה
 לא השי5.ם לראש. והטעם, משוס שאין כלל כאן בחיי
 חיבור דט׳יה ובין בראש עתיק, אלא אור דב״ן באו״מ
 למעלה מטבור, ואור דכח״ב דמ״ה לבדו בראש עתיק
 שמטבור ולמטה כני׳ל, ועיכ כהו מועט שיוכל לחבר

 את



 פנים מאירות
 העליון׳ שםטרם צמצום ב' לא חיה לו אלא
 חג״ת דעליון, ועחה הרויח גם אח׳יפ של ראש
 דעליון׳ הנחשבים עחה למקום ראש התחתון.
 והוא נק׳ התלבשות נה״י דעליון, מטעם שעיקר
 הכונה כאן׳ הוא בעיקר על םוד הםםך שהיה
 בפה דעליון, אשר ירדה רשימו ממנה לחוך ראשו
 של החחתון, מטעם הניל, אשר הוא נשארת בו
 כמו גוף זר ואינו מתערב לעולמ עמ בנינו של
 החחחון גופיה׳ משום דכל ההפרש מעליון
 לחחחון הוא רק בבחי׳ הממך המזדכך לה׳ בחי׳
 כנ״ל בפמ״מ דף ע׳׳ה ד״ה והבין עיש, כי מםך
 דפרצוף הא׳ ה״מ בחי״ד, וממך דפרצוף ב׳ הנק׳
 ע״ב הוא בחייג, וכו׳, ועיכ אוחו הרשימו דמםך
 דאחיפ דראש הא׳ שה״מ בחייד המתלבש בראש
 דע״ב׳ שכל בנינו הוא מממך דבחי״ג׳ נמצא בו
 כמו גוף זר שאין לו שום יחם עם בנין הכלים
 שלו, והבן זה היטב. וכבר ידעח אשר בחי׳
 הםםך שעליו נעשה חזווג טאור העליון, נקרא
 המיר בשם נה״י, כם״ש בעגחיק, וע״כ אנו
 מכנימ ענין אח״פ דעליון המתלבשימ בראש
 התחחון, בשם גהיי, כי בו חלויימ כל ההבחנות

 כולם, וזכור זה.
 ומכה התלבשות אחיפ דעליון הנז׳, מסוגל
 התתתון לעלות למקומ העליון ולהלביש אותו,
 באופן שנחשב כמו העליון עצמו. והוא בעת זווג
 דגדלות דעליון. שאז חוזר ומוריד הממך ממקום
 עינימ למקומ הפה. כמו שהיה בפרצופי א״ק׳
 כמיש בפט״סדף רכ״ד ד״ה וטעם, נמצא אז
 החחחון, שעולה ומלביש ממש לאחיפ דעליון,
 ומתהפך ראש החחחון להיות כבחי׳ ראש העליון
h׳b ממש, כמ״ש הרב במבויש ש״ו ח״ב 
 כשהתתתון עולה למקום העליון מתהפך להיות
 כמוהו ממש עיש׳ כי מחוך שב׳ חצאי מדרגה
כ  דע״מ דראש העליון מחחברימ לראש אחד, א״
 גמ החחחון המלביש לחצי מדרגה התחתונה
 נכלל עמה, ומתחבר למדרגה א׳ עם העליון. והבן
 זה לכל המקומות. אמנם בענין ירידת המסך
 םעיגים ולטטה׳ יש ג׳ מדרגות : שלפעמימ יורד
 לאודנין׳ שאז עולה רק חלק האזן םאח״פ הנז/
 ונמשך אחריה התחחון רק בבחי' אחת, ומשיג
 בחי׳ נשמה דעליון. ואם יורד יוחר למטה,
 דהיינו עד חוטמא, עולה החחחון בב׳ בחינות,
 ומשיג גמ בחיי חיה מעליון.ואם.יורד המסךלמקומו,
ז  כמו שהיה בפרצופי א״ק, דהיינו לפומא, א
 עולה התחחון בכל ג׳ הבחי׳, ומשיג כחיי יחידה
 טהעליון, והבן היטב, ושמרתי להלן על כל

 ההמשך, וגמ לכל הטקוטוח.
 אמנם בטרם שנעשה הזווג דגדלות כראש
 דעלמן כנ״ל, שאז נמצאימ הרשימות דאח״פ
ן  דעליון בטקוטו של התחחון, א״כ נחשבים כ
ר כ  כמו גוף זר כניל. ואז נחשבימ בו כמו ד
 מותר, ואז האויח העולה מנה״י אלו אינו יכול
 להתגלות בפנימיות מוחותיו של התתתון להיותו
 משונה מבנינו עצמו כגיל. ועיכ בוקעימ ויוצאים
 למעלה מהגלגלתא מבחוץ, במור שערות. וז״ס
 שאמרו בזוהר, אשר השערות המ מותרי מוחא,
 כלומר, שמוח החחתון אינו מובלמ׳ משומ שכחי,
 םםך דאחיפ דראש הא׳ הוא יותר עב מבנין כליו
 דראש העיב, כי בנינו הוא םבחי״ג ובנין העליון
 הוא םבחי״ד, ועיכ הם כדבר מותר בתוך מוחותיו,
 וע״כ מוציא אוחם לחוץ על הגלגלתא, במור שערות

 רישא. ואע״פ

 עץ החיים ש*י ״יא ענף סג סד
 דע כי אותן הפז׳ חוורתא האחרים
ד הפנים דא״א׳ הם נמשכין ויורדים צ מ  ש
ם ש ׳ ו א ר ך הפנים עד רישא ד ר  נ״כ ד
 מתחברים בדיקנא דז״א ואז נעשים לו ט׳
 תיקוני דיקנא׳ כנזכר שם. בט׳ תיקונין אתתקן
ם ת ו  ריהנא דדא כוי. וכאשר נמשכין גם א
ך ר ץ ד פ נ א דרישא דאריך א ת ר ו ו  הד־ ח
 אחור עד רישא דזעיר אנפץ׳ אז גנמריץ
 ונעשים בורן ייג ת״ר כמו שיש בדיהנא
 דאריךאנפין׳ כמבואר אצלינו בכוונת• ויעבור

 שהם י• ג כוי.
ת י״ג ו ש ע ה ר ל ח  עוד יש מציאות א
ם בדיקנא דדא׳ והוא בזמן שמתעלה י נ ו ק י  ת
א כלל ר  ועודיה דא אל מקום ארא׳ כי אז נ
ם  בד׳ תיקונין בתראין דדיסנא דאיא׳ כי ש
׳ יש ם מעמד ארא׳ ואז בעלות שם ד א ו ק  מ
. ואז נשלמים בו ם י י ת נים א  לו נ״כ ד׳ תיקו

 י״ג ת״ד׳ כמו א״א.
 ובאדרא קכ״ח׳ או מנהירו דהאי חוורתא
 דילהון ירתין צדיסייא ת• עלמיז׳ בנו׳ שם.
י חיוורא ירתי צדיקייא ת׳ א ה  ומנתירו ד
 עלמין דכיםופין׳ הה״ד ארבע מאות שקל
בי לסוחר׳ בי אע״פ שבהיותם ף עו ס  כ
 למעלה בא״א הם בחשבון נדול של ארבע
ם אז  מאות אלף׳ הנה ברדתן למטה ה
ק ד׳ מאות לבד׳ ומהם  בחשבון מועט. ואינן ר
 נהרין צדיקייא בעלמא דאתי׳ ורם ארבע
ה הוי־ה זאת הוא במלוי נ  שקל בסף׳ בי ת
ף ס  יודין שהם גי׳ ע״ב׳ וגי׳ חסד׳ שהוא כ
 כגודע. ולכן הם בחי׳ שמל כסף׳ ועוד׳ כי
ף הוא לבן׳ והוא םוד חוורא דרישא ס  הנה כ
 שמשם נמשכים אלו הד׳ חוורתא• והיותן
ר בארנו׳ שהוא להיות במילוי ב  חשבון ת׳״ כ
 הוי״ה וו ארבע יודין, וכיא מארבע יודין
ות ם ב' אותי ה  כלול מעשר הרי ת׳׳ ו
ת ני׳ כ״ו׳ ועם ד׳ מ צ  ש״ל, מן שקל׳ והוי״ה ע
• וזהו ענין ד׳ מאות ל ק ות הרי ל׳ מן ש  אותי
ף עובר לסוחר• שהוא נלנולת הנקי ס  שקל כ
׳ הסובב הראש׳ ותרנום סביב. סחורי  כתר

 ווהו עובר לסוחר הוא הכתר.

 ענף ס״ד
: הנה א״א יש לו שערות ל א׳ ל  ד׳ כללים׳ כ
א והנימין הנמשכים ת ר ו ו  רישא׳ שהם ח
 מאחוריו׳ ויש לו שערות דיקנא הנמשכין
 מידפניו• ומקום סיום ב׳ בחי׳ אלו הם עד
 טבורא דלבא. כנזכר באדרא• וביאור טבורא
׳ ונסודת ת דא״א נקרא לב י ת א הוא. ש ב ל  ד
 מחציתו׳ נקרא טבורא דלבא• כי טבורא

 דגופא הוא, בסוף ב׳ שלישים של ת״ת•
 והגה גופא דיליה מז הגרון עד חצי ודת׳
ך ב׳ בחיי שערות ש א״א ע״י או״א׳ א ב ל ת  מ
הם רי  הג״ל, מלבישין לארא מבחוץ׳ מאחו
 ומלפניהם. וגמצא׳ שב׳ בחיי שערות מגיעין
 עד טבורא דלבא שהוא חצי ת״ת וםסתיימיז

 שם׳ ונם שם מסתיימין או״א.
 ומשם ולמטה׳ מלביש ז״א את שארית
 א״א (ואו״א). ונמצאו ב׳ בחי׳ שערות אלו,
ם ואחור״ ואינם י נ  מגיעין עד רישא דדא פ
 גכגסין בו״ קי איגם ארוכים. ואין שיעורן אלא
ם גמשכין חיות ושפע ה מ  עד שם בשוה״ ו

ל  א

 ער פנים מסבירות
 את הבדק חית השייך לבתרים ההם, וע״כ נשארו בכחי׳
 בלים דאחוריים לבד, הב׳, אשר האורזת דב׳ אחוריים
 דבתרי חו״ב עומדים בזית דעתיק, משוס שאור חו״ב
 דחו אותם בנ״ל כלל זי. רחמה נמצאים בבחי׳ ראש
 דז״ת בחסד וגצח, כנ״ל כלל טי. הג׳, שבי האחוריים
 דבתרי חו״ב דב״ן הנמצאים בג״ר דעתיק, צריכים אל
 האורות שלחם העומדים בז״ת שיאירו אותס, והטעם,
 משוס שרק אור דחו״ב דעתיק דמ״ה מלובשים בהם,
 ואין אור דמ״ה מכלכל כשלימות אל כלים דב״ן, כנ״ל
 ככלל י״א, עש״ת. ולפיכך, צריכים האורות דב׳ כתרי
 חויב דב״ן העומרים בו״ת, להאיר אליהם מלמטה

 למעלת,

ם דזית דב״ן, יש בהם ב׳ הבחנות: האי,  ו׳ כתרי
 שלא יבלו לקבל תיקון דראש דז״ת
 שיתקבצו בחסד ונצח, כנ״ל כלל י״ג, עש״ה, והוא
 משום שהבינה דעתיק דמיה לא העלה הבדק חיח לבי
 הכתדיס דחו״ב, אלא השאירם באו״א, כנ״ל.עיש. הבי,
 שמתוך )שבי האורות דאחוריים דכתרים דחו״ב דבין,
 נשארים עומדים כז״ת דעתיק, שהמה מבחי' אורות
 דג״ד הקבועים שיש בהם תיקון קוין מתחילת אצילותם,
 עיכ כוחם יפה עכ״פ להאיר גם בז׳ כתרים את בחינת
 התיקון שבהם, וע״כ יש גם בז׳ הכתרים דז״ת דב״ן

 בחי׳ תיקיו קיץ•
 סימן בגיד

 פירושו, ב׳ מקיפיןזדמ״ה, ורכ״ן. ג' אורות פנימיים •
 או״פ דמ״ה, אויפ דחכמה דבין. או״פ דבינה
 דב׳ן. ד׳ כלים : ג׳ כלים אח״פ דראש הנקודים, ונוסף
 עליהם כלי רביעי םג״ר דעתיק דמ״ה עצמו, ונבארם

 אחת לאחת.
 ב׳ מלןיפין הנה המונח של סימן הזה נמשך מבחי׳
 א׳ חלוקה בי, חנ״ל כאות י־ב ד״ת או, דאת״ל,
 שהמ״ה אינו מתחבר עם הכ״ן שלמעלה מטבור, משום
 שאינו צריך לו, מ״מ אפשר שג״ר דעתיק דמיה
 מתחילים מהמצח דראש הא• רב״ן, עש״ה. ולפי״ו יש
 ג״ב לעתיק דמ״ה, בחי׳ ראש למעלה מטבור דא״ק,
 הנבחן לראש הא׳ דעתיק דמ״ה, שמתחיל במצח ומסתיים
 בפי הטבור דא״ק. וראש הבי דעתיק, מלביש מטבור

 דא״ק ולמטה, דהיינו על אח״פ דב״ן.
 ויש באן ב* הבחנות : א׳, שיש גם להמית בחי׳ או״מ
 למעלת מטבור, ?קומתו שוה עם או״פ דה״ר
 דבתר בין, ונמצא שיש כאן ב׳ מקיפין : הא׳, מקיף
 דמיה כנ״ל, הב׳, או״פ דב״ן שנחשב ג״כ לאו״ם דעתיק,
 כנ״ל באות טי. הבחנה ב׳, שאע״פ שראש הא׳ דמ״ה
 קומתו שוה עם או״פ דה״ר דכתר ב״ן, מ״מ אין להם
 זווג וחיבור כלל זה עם זה, מטעם שאין חסרון בהכ״ן
 שיצטרך אל המ״ה להשלימו, כנ״ל באות ט׳. ואיב
 אין שום התפשטות לבתר ב״ן מטבור ולמטה, דהיינו
 במקום ראש חב׳ דעתיק דמיה המלביש על אח״פ, בי
 אין התפשטות לאורות דב״ן בלי וווג עם המ״ה, כניל

 כלל ד׳ ע״ש.
 נ׳ או״פ : הא׳ הוא דמ״ה, והיינו גיר דעתיק שםטבור
 ולמטה דא״ק, המלבישים על אח״פ דכ״ן.
 הבי והגי הס דב״ן, שהם ב׳ האורזת דב׳ הבתרים דחו״ב
 שנשארו באחיפ רב• ן ולא נתבטלו בזמן שביהיכ, בנ״ל
 אותיו״ד״ויש כאן ה׳ הבחנות : הא'הוא,באויפ דמ״ה,
 אשר לפי המונח שבכאן, יש לו כלים של עצמו להתלבש
 בהם להיותו בחיי ראש הבי דמ״ה כנ׳יל, ונמצא מקבל
 האורות ממעלה למטה מהמסך דמה דראש האי דמ״ה,
 העומד בטבור ממעל לו, וע״ב אינו צריך להתלבש
 בכלים הישנים שנשארו באח״פ דב״ן, ודי הבחנות
 באו״פ דחכמה ובאו״פ דבינה דב״ן : הא״, שהמה בחיי

 אורות



 פנים מאירות רעא
 ואע״פ שבעת קטנות המה מותרי מוחא
 ובחי, דיגין כלפי חתחחון כאמות עכיז, כל
 הגידול והמוחין דחחחון חלוים ביהוד רק בנה״י
 דעליון האלו, שירדו לו, כנילי כי בםיבחם שב
 מעלתו של התחתון לחיות כעליון ממש, וע״כ
 נק׳ הנה״י האלו בשמ ווי העמודים, כדומה
 לעמודים אשר כל הבית נשען עליהמ. וזה אמרו,
 כי השערות יוצאימ מבחי׳ נו״ה הנק׳ ווי העמודים,
 כלומר מבחי, המטך הטמון באח״פדעליון שירדו
 למקומ ראשו של החחחון, אשר נו׳׳ה חאלו המה
 העמודים אשר החחתון עולה דרך שם, עד לקומחו
 של העליון׳ כמבואר. ותשלום ביאור דברי חרב
 שבכאן׳ הוא בענף חמםוך, שאין צורך להכפיל

 הדברימ.

 ענף םיד
, כי ברישא דז״א שמ ל ב ל . כ  כל5 א, וכו,
, אך רישא , וכו, י ל ק  שורש ה
ל ג׳ וקבא שורש הדינין לבד וכו׳ כל  דנ
ו אש״ל : אדומ. שחור, לבן. וכו׳ :  ומימנ
 ומחחילה נמשיך ביאור הדברים מקנף חקודמ׳
 כי בהם מתפרשים נם אותמ הד׳ הכללימ שבכאן.
 והנה אומר בענף הקודם וז״ל, ונו״ח שלו
 מחלבשימ בב׳ בחי׳ של א״א זהמ ב׳ אזנימ וב׳
 עינים שבו ובו׳, ולכן מכח אלו הבחי׳ נחהוו ב׳
 בחי׳ ברישא עלאה דא״א בהגלגלתא, והם
 החיורחא והשערות : זח בבחי' כתיבת האותיות
 עצמן׳ וזח בבחי׳ הקלף והנייר הלבן הםובל הכתב

 עליו וכו׳ עכ״ל.
 וצריך שהזכור המחבאר לעיל בפמ״מ דף
 רכ״ג ד״ה אמנמ בענין נה״י דאחור ונה״י דפנים,
 אשר רק בגיר דנקודימ נחלבשו נה״י דאחור
 דכחר, בםוד ח״ח בעינימ, דהיינו הבחי״ד׳ משא״כ
 ברדל״א נגנזו נה״י דאחור האלו בפניםוחו׳
 בסוד וכל אחוריתם כיתה, ובמקוממ שימש נח״י
 דפנימ לבד, כמ״ש הרב לעיל׳ שהמלכות הסרה
 מא״א, שנשארה בפנימיות רדליא, דהיינו במקומ
 ג״ר דנקודימ, שהוא מלביש עליהם מבחוץ.
 באופן׳ שאפילו באח״פ דרדל״א, שה״מ נה״י
 שירדו ונתלבשו בראש רא״א׳ אין בחם כלל
 מרשימו דנה״י דאחור שהים בחי״ד, דע״כ מכונים
 נה״י טמירין, כי נגנזו בחצי כתר העליון דב״ן
 שלקח ררליא, שה״מ גו״ע דכתר ב״ן, ואח״פ
 דכחר כץ שלקח א״א, היו רק מנהיי דפנימ
 לבד, שאין בחם רשימו םבחי״ד כלום, וזכור זח.
 וכבר נחבאר לעיל בפמיא דף רם״ח ד״ה אין
 שזח הממך דרדל״א שממעל לראש דא״א שה״מ
 חפרמא והרקיע המבדיל בין רדל״א לאיא, כלול
 בו ג״כ בחי׳ גלגלתא דא״א עצמו, אלא שחלק
 העליון של הממך הזה׳ כלומר בערך מה שמעלה
 או״ח ממטה למעלה לע״מ דרדל״א גופיה, ממור
 הזווג דאור העליון עליו, בערך זה מכונה פרמא.
 ובערך חאו״ח ואו״י שיורד ממנו לחתחתון, דהיינו
 לראש דא״א, הוא מכונה גלגלחא. ונבחן שהממך
 עומד כעינימ דכחר ב״ן׳ וע״כ בחי׳ פרמא שבו
 מיוחס לחכמה דכחר ב״ן שה״ם עינים, ובחינת
 גלגלתא שבו, ה״ם אזנים, דהיינו בינה ובחי׳
 חו״פ ה״מ מו״ם שחם בחי, אח״פ דכתר ב״ן,
 שירדו למדרגת ראש החחחון דא״א, עש״ה.
 וכל זה הוא מצד חילוק מדרגה דבין, הנחלק
 על עינים, אמנמ מצד חמ״ה שנחלק על בינה,

 נמצא

ד סה  עץ החיים מי איא ענף ס
 אל שערות דרישא דדא, שאע״פ שהם שערות
ם דינין׳ עכ״ז להיותן שערות דאיא׳ הם ה  ו

ם דז״א. י מ ח ר  יותר רחמים נמורים מן ה
 ומשם ולמטה. ז״א, אין לו שערות
 חופפין עליו׳ לא מפנים ולא מאחור כמו
ה ו ר ע  ארא. וזים׳ ואנכי איש חלק׳ בלא ש

 דא״א להלבישו.
 אמנם השערות. מהם יונק דא עצמו׳
 אך החוורתא מנהירו דילהוץ ירתין צדימייא
כבר  ת' עלמין דכיםופין דעלמא דאתי׳ ו
 נתבאר במ״א, שבבחי׳ אי׳ השערות מעולים

 מן החוורתא׳ ובבחי׳ אחרת הוא להיפך.
ל הדא משום א׳  ודע שאין נמשך א
ה מחד ארחא דאזיל בפלנותא  מן החוורתא, ר
ל ארחא אחרא  דשערי׳ ומשם נמשך א
א דז״א בפלנותא דשערי נ״כ׳ ומד׳ ש י ר  ד
 חוורתא נשלם י־ג תקינים׳ בנודע׳ וטי חוורתא
ב אצלינו  דפנים נעשה בז״א ט׳ תקינים׳ ככתו

 במ״א.
: דע כי ברישא דדא׳ שם שורש ל ב׳  בל
ה הנאחזין בשערות ו פ י ל ק  ה
 השחורות שלו׳ אך רישא דנוקבא׳ שורש
 הדינין לבד, ואין נאחזין שם ההליפות׳ והם
ם, והסברא נראה להיפך, והטעם׳ כי  אדומי
 ראה המאציל שאם שורש הדינין היה
 ברישא דדא׳ היו דינין קשים עד מאד׳ כי
 דינין דדכורא קשין ותמיפין ברישא׳ כי הם
 מוחין מבחי׳ נהיי דתבונה נוקבא. והיו הדינין
 קשים מתגברין ונאחזין שם מאד• ובן אם
ה שורש הקלי׳ למטה ברישא דנוקבא, י  ה
ם בסוד ת ו ל הקלי׳ סובבים א  אשר כ
 בשושנה בין החוחים׳ היו נאחזין שם תמיד׳
. ילבן׳ ראה המאציל ם חרב ל ו ע ה ה י ה  ו
 העליון בחכמתו לשנות הסברא׳ והיו שורש
׳ יונקים מרישא דדכורא׳ אשר האור י  הקל
 בא עליהם מרחוס׳ ואין יכולין להתאחז שם
 כמו אם היו למטה ברישא דנוקבא. וכן
 שורש הדינין למטה בראש הנוקבא׳ אשר
 מוחין דילה מנה״י דדא זכר. אשר שם
׳ ובזה  החסדים מגולין׳ והם נייחין ברישא

 יהיו הדינין ממותקים.
: והנד, השערות רישא דא״א׳ לבנות ׳ ל נ ל  כ
א שחורות׳ ר ל ש  כעמר נסי• ו
ם שחורות כעורב. י ל ת ל  כמ׳ש קווצותיו ת
 ושל נוסבא אדומים כארנמן, כמ׳ש ודלת
ך כארנמן׳ וסימנו. אשל • ״אדום ״שחור ש א  ר
ר א ב  ״ל־בן׳ מתתא לעילא. ודס׳ ויטע אשיל ב
 שבע. כי ע״י. המים׳ מדת אברהם׳ צומחין

 שערות הנקרא אשל.
: שערות הראש׳ מן הכתר שהוא ׳ ל ד ל  כ
 אריך אנפין׳ שנתלבש בו
 החסד דע״י לעולם׳ ואפי׳ בא״א הוא חםד.
 ושערות דדימנא׳ מצד החכמה׳ שנתלבש בה
ק לעולם. ואפי׳ בא״א הוא י ה ע  הנבורה ד
 נבורה׳ ולכן שערי דרישא שעיעין׳ ושל

 דיקנא קשים יותר.

 ענף ם״ה
 אמנם מציאת ד תקוני נולנלתא דא״א
 הנזכר בםפ״ד הם כך : נלנלתא א׳׳
 טלא דבדולחא ב׳, מרומא דאוירא,נ׳׳ עמר

 נהי

 פנים מסבירות
 אורות דאחוריים, משום שהבינה דם״ה לא העלה וחיבר
 אליהם את בחי׳ כד״ק חי״ה להשלימם, בם״ש לעיל,
 משום שלא נתחברו כתרי מ״ה זב״ן בראש עתיק ע״ש.
 הב׳, שנמצאים מלובשים בכליהם בג״ר דעתיק, ולא
 כמו שאמרנו בסימן אא״ג, אשר ירדו לז״ת דעתיק
 בחסד ובנצח, דםשונה שם. משוס שג״ר דעתיק דמ״ה
 נתלבשו בכליהם, וע״כ דחו אותם. כם״ש שם. משא״כ
 כאן׳ כיון שיש לו לג״ר דעתיק דם׳״ה כלים של עצמו,
 א״כ אינו צריך לכלים דכתרי חו״ב דב״ן, וע״כ ודאי
 שנשארו האורות שם ולא נדחו לז״ת. הגי, הוא,
 שאורות דפנים דבתרי חו״ב דבין, כלומד, האורות
 דבדק חיה, שבהם תלוי השבת אור הפנים בהבלים
 דאוכל מספרת, הנה המה באו באו״א דאצילות, שהרי
 הבינה דבתר מ״ה לא העלה אותם לבחי׳ ג״ר, וא״כ
 נשארו בבתי' זית, כמו בחיי בדק חיה דחויכ דחכמה
 וחב״ח דבינה, שאותם לקחו אויא דאצילות, הדי, שהמה
 נתקנו לבחי' ראש עתיק נוקבא, אל ראש עתיק דם״ה.
 הה', שאינם מתערבים בחו״ב דבתר מיה, אלא
 באחוריהם. באופן : שגיר דעתיק דוכרא דם״ה, בפנים.

 וראש דעתיק נוקבא באחור.
 ד׳ כלים : דהיינו ג׳ כלים הישנים אח״פ דראש
 הבין שנשארו שמה, שתכונתס נתבאר
 לעיל דף רנ״א ד״ה סימן בג״ד. ונוסף עליהם בלי רביעי
 דמ״ה עצמו, משום שראש האי שלו נמצא כאן למעלה

 מטבור, כנ״ל עשיה.
ד הבחינות דג״ר זד״ר דחכםה ובינה שהם חו־ב ה  י
 דחכםה וחב״ח דבינה : הנה בהם אין שום
 שינוי בכל הספיקות האמורים, בי ברור הוא, שהמה
 לא עלו לג״ר דעתיק, אלא שנמצאים בבחי׳ ראש דז״ת
 בז״ת דעתיק בחסד ובנצח, כנ״ל בד״ה גיר וד״ר, עש״ה.

 ז׳ הבתרים דז״ת דב״ן : יש בהם כאן ג״כ, ב׳
 הבחנות הנ״ל שבסימן אא״ג, הא׳, שאינם
 ראויים להתקבץ בחסד ונצח להיות שם בבחי׳ ראש
 דזית, כם״ש שס. והבי שהם מקבלים עכיפ מבי
 הכתרים דחי״ב דב״ן הארת תיקון קוין, במו שם, ואע״פ
 שכאן אינם עםהס במקום אחד, שהרי אור דבתרים
 דחו״ב נמצאים בג״ר דעתיק כנ״ל, מ״מ כיון שיש כאן
 הארה יתירה בכתרים ההם דחו״ב דב״ן, כי נתקנו
 בבחי׳ ראש עתיק נוקבא, כנ״ל בהבחנה ד׳ דאויפ
 דחרביעיש, הנה משום זה, יבולים להאיר הארת קוין
 לר הבתרים, אע״פ שאינם עםהס במקום אחד. הבחנה
 ג׳, שזי הבתרים ההם הנם בחיי הגוף דעתיק נוקבא,
 באופן שראש עתיק נוקבא, הוא נעשה מב׳ האחוריים
 אורות וכלים דכתרים דחו״ב דכ״ן, וגופו דעתיק נוקבא
 נעשה מזי הבתרים דז״ת דבין, ומחוברים בז״ת דעתיק
 דמ״ה. וחויב דחבםה, וחב״ח דבינה, נתקנו לבחי׳ ראש

 דז״ת דעתיק בחסד ונצח.

 סימן בב״ו

 כ׳ מקיפין ב׳ או״פ ו׳ כלים • הנה המונח של סימן
 הזה נמשך מבחי׳ הבי, המובא לעיל דף רמ״ז דיה
 או אס, אשר יש זווג וחיבור גם במ״ה וב״ן שלמעלה
 מטבור. אשר אז יש התפשטות דכתר ב״ן גם לאויס

 לג־ר דעתיק כנ״ל כלל ד׳, וזהו ביאורם :
 ב׳ מהיפין, שהם : או״פ דהיר דבתר בין, שנעשה
 לאו״ם לג״ר רעתיק דמיה, ואו״ם רם״ה
 עצמו, דהיינו ראש האי דמ״ה העומד ממצח עד הטבור
 כנ״ל. ונוסף כאן הבחנה אי, שבי או״מ האלו נמצאים
 מזדווגים ומתחברים זה כזה, כמו בחיי מ״ה וב״ן דבל

 פרצופי אצילות.
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 פנים מאירות
 נמצא הפרםא׳ בבינה דכתר ם״ה, ונמצא
 הגלגלתא ומו״ם בבחי׳ ז״א וחגית, כג״ל עש״ה.
 ה״ם שגלגלתא מלביש חםד דעתיק ומו״ס לגבורה
 דעתיק׳ דהיינו לבחי׳ חג״ת׳ משום שהאורות רק
 ממ״ה החדש באים׳ וע״כ אין בהם אלא זוינ

 וחסרים גם מבינה.
 והנה נתבאר שמצר המיה דרדליא׳ נבחנים
 הגלגלתא וסוים לחו״פ לבד, שהים ז״א וחגית,
 ומצד הב״ן דרדל״א נבחנים לאח״פ, וכיון שאין
 הכלי נבחנת בעיקר רק ע״פ האורות שבח,
 שהמה באים ממ״ו״ עיכ נבחן ראש דא״א בכללו
 שאץ בו אלא אור דחג״ת לבר, דהיינו נפש
 רוח, וחםר נשמה, ואפי׳ הגלגלתא נבחנת לחמר

 ולא לבינה.
 והנה הבחן האמור נוהנ, כשאנו מבחינים
 את עתיק וא״א בכללות אחה כלומר בערך מה
 שא״א הוא חלק התתתון דמדרגת עתיק/ כי כן
 הוא מצד הב״ן כאמור. אמנם מכח המ״ה,
 הוא נבחן לפרצוף מיוחד/ שהרי. ה״מ פרצוף ע״ב
 דמ״ה, ולא כלל ממדרגת כהר, כמיש הרב.
 וםטעם זה גבחן לע״ם גו״ע ואח״פ לפי עצמו :
 שגלגלתא שלו כולל גויע. ומו״ם כולל אחיפ׳
 כמ״ש לעיל בפמ״א דף רמ״ח ד״ה אמנמ עש״ה.
 ולפיכך אנו מבחינים גמ כאן כמו בהכללות,
 אשר הגלגלתא הוא ראש העליון שבו/ והממך
 בעינים. וסוים מקבלים בחי׳ אחיפ׳ ואותו הקרום
 דמחפיא על מוחא םתיםאה ה״ם הרקיע המבדיל,
 ונבחן לבחי׳ גלגלתא דמו״מ גופיה, כלומר בחי׳
 אזן הפרטי דאיא עצמו. הכלול במוימ כנ״מ

 והבן היטב.
 וזה אמרו/ שנויה דרדל״א מתלבשימ בעינים
 דאיא: כי ידעת שהםםך דאח״פ רעליון המתלבש
 בתחתון נק׳ נה״י. ונתבאר שםםך דראש א״א
 גופיה עומד בעינים, שהם קבועימ במצח/ שהי׳ם
 גלגלתא הכולל כויח שה״מ גו״ע. אמנמ אחיפ
 המת בםו״ם כנ״ל. גם נתבאר לעיל שממך הזה
 המתלבש בראש דא״א ה״ם נה״י דפנים, משום
 שנה״י דאחור נגנזו בפנימיות ררליא׳ כנ״ל עיש.
 והנה זה נוהג בעת קטנוח דא״א׳ בשעה שאין

 לו אלא נ״ר לבד.
 אמנם בעת נדלות דהיינו בזמן שמ״ה וכץ
 דררל״א מזדווגים זווג דנדלות, אשר אז הורד
 המסך מעינים דכתר בץ דרדל״א לאזנים דכתר
 ררל״א׳ דהיינו לבינה דכללוח׳ דהיינו במוף
 גלגלתא רא״א/ שהים בינה דכללות מצד כתר
 ב״ן, כנ״ל׳ אשר אז מושב הגלגלתא לכהי׳ רדל׳׳א
 עצמו, כי הםםך שהיה בעינימ לרקיע המבדיל
 על הגלגלתא׳ ירד לאזנים, שהוא מחחת הגלגלתא,
 וממילא שב הגלגלתא אל הרדל״א כמו ביגה
 דכתר מ״ה, ונמצא שמתגלה שם בחי׳ נהיו
 דאחור הטמירים ברדל״א׳ שמקודמ זה היו טמירים
 בעינים דכתר בין בםםךדרדל״א שממעל להגלגלתא
 דאיא׳ אמנם עתה כשהורד אותו הםםך ממקום
 העינים אל האזנים, הרי ירדו לשם גם נה״י
 דאחור הטמירים בםםך ההוא. והבן זה מאד.

 חשלוט הענץ בענף המטוך.

 ענף ס״ה
א ח ו מ ה ב ר ו ב ג ת א ו ל ג ל ג  חסד וכו׳ ב
א מ ו ר  וכוי והת״ת הוא מתלבש בהאי ק
׳ הא׳  דאוירא וכו׳ ונ״ה יש בהמ ב׳ בחי

 ה״ם

 עץ החיים **י ״״» ענף םה
 נהי די, רעוא דרערן הי׳ פקיחא עלאה ו׳,

א ד. מ ט ו  תרץ נוקכין דפררשקא והוא ח
ר נתבאר במיא, כי ב ה כ נ ה  ו
 סוד ההוא ררל״א מתלבש בא״ א׳ וכל
ר שהוא נכוה מחבירו מתלבש ב  ד
ת להאיר בו ולהחיותו• והנה דע. כי י ב ח  ב
ר וחכמה ת ב ש ב ב ל ת  סוד ההוא רדל״א הוא מ

 דא״א׳ שהוא כללות הב׳ רישץ בניל•
ט בבי ש פ ת  ותחלה נבאר׳ ־איך הוא מ
ר ידעת. כי לעולם ב  רישין אלו. ואמנם כ
, מתלבש בתחיתון כגיל׳ ת י ב ח  כשהנבוה מ
ה ר ה מ ל אורו ר ו  הנה אין כח בתתתון לסב
 שבו לבד• כי ז׳ ת דרדל״א שהם מחםד עד
 מלכות שבו׳ הם מתלבשין בב׳ רישין תתאין

 דא״א ומאירין בו.
 כיצד׳ דע׳ כי חסד שברישא עלאה׳ הוא
ה ר מ נ ׳ ו א ת ל ג ל ג ט ומאיר ב ש פ ת  מ
 במוחא• h אלו הם סוד הב׳ רישין תתאין׳
ר רחמים גמורים ת ב  כנ״ל. ובזה תבין׳ איך ה
ק שהם נכפין  אך החכמה יש בה דינים, ר
 במקום הזה׳ ואתכפיין תמן׳ וזהו מיש החייט
 בם׳ מנחת יהודה׳ כי חכמה הוא דין׳ והבן
ר הזוהר קכ״ח׳ ,מוחא מ א  וה מאד. וזהו מ
ב על דוררייא׳ ר ט מ ח  דשסיט ויתיב ושכיך כ
ק שהם נכפץ כאן•  כי הוא סוד יין על שמדיו• ר
ש בהאי קרומא דאוירא ב ל ת  והת״ת׳ הוא מ
 שהוא תיקון הגי. שהים רקיע המבדיל
 בין מים למים׳ והוא גתון בין גלגלתא ומוחא
ס בנתיים׳ והוא סוד ת״ת ו ר ה ה ם חינ׳ ו ה  ש

 המבדיל בין ח״נ. ומכריע בגתיים•
: א׳. הוא סוד היותן ׳  וניד, יש בהם ב׳ כחי
 סתומים׳ שהם סוד תרין ביע־ן דדכורא׳
ים דעתיקא• ולהיותן נ ז להם׳ הם ב׳ אז מ ר ה  ו
ם סתומים. לכן לא נזכר אזנים ה  ב׳ ביעין ש
א באדיר ולא באדר״ז• ל בעתימא, ל ל  כ
 ולהיות. שלעולם נצח כלול בחסד, והוד
זים בגלגלתא  בגבורה׳ לכן נ״ר, אלו רמו

 ומוחא׳ וטמירי תמן.
ם נ״ה הם סוד הדיגין ל ו ע ל ה ש ו להי  ו
 כולם׳ כנזכר פ׳ צו בסוד וערבי נחל. ולכן
 מתפשטין מהם השערות׳ שהם סוד הדיגין
 כנודע. ולכן סודם הם אור חוזר הוא ממטה
 למעלה. כייוצאיןמנ״ה ולמעלה עלהגלגלתא

 ומשם יוצאין.
 ולהיות ששרשם מן האונים. שהם נ״ה
 לכן צריך לבער שערי מעל אודנין. והבן זה

ם כח וחוזה נדול. ה ה ל י ה  כדי שלא י
 ואמנם בחי׳ אלו׳ הם למעלה מן היסוד,
 כי אלו ב׳ אזנים׳ ויסוד דנוקבא ודבורא
הם במצח. כמ״ש• כי כמו י ׳ שנ ק  דעהי
 שבמצח דו״א הוא יסוד דאו״א, בן במצח
 דא״א הוא סוד היסוד דרדל״א• לכן נ״ה (ר״ל
י  אלו הבי ביעי שהם נ״ה הסתומים) אלו

 מתגלין במצח. כי הם יריקו השפע ליסוד•
 ולכן יש במצח םוד הדינין׳ בנודע׳ כי
 כ״ד בתי דינין במצח. ו״א מיםוד דאמא
ם נכפין• ק שבכאן בעתיקא. ה  אשר שם. ר
א חד באתוון רצופים. ל ו  ולכן׳ מצח ונצח כ

 כג״ל׳ כי הלא ג״ה הם גלוים ביסוד•
ם הבחי׳ כ׳ דגיה׳ שהם סוד אמג  ו
ת היסודי הם ב׳ עיגים• ח  הירכים. שהם ת

 והיסוד

 רעב פנים מסבירות
 בי א!'״פ, שחם : או״פ המתפשט םה״ר דכתר ב״ן ע״י
 ויוכו עם המיה בניל, ואו״פ דג״ר דעתיק
 דמ״ה עצמו בנ״ל. ויש באן ב׳ הבחנות . הא׳ שמתוך
 שיש כאן חיבור גמור בהבתריס דמ״ה וב״ן. הן באו״מ
 והן באו״פ, ע״כ מעלה ג״ב את הבדק חיה השייך
 לבתרים דחו״ב דב׳־ן, שנק׳ חרפ ובחי׳ אוכל מספרת,
 כנ״ל באות יו״ר שבוה נשלמים הכלים האלו דבתדי
 חו״ב, וראויים שיתפשט בהם בחיי אור פנימי דה״ר
 דכתד בין כנ־ל בנלל הי, שדרכו של אור הבין
 להתלבש רק בכלים הישינים של עצמו, כלומר
 המיוחסים לעולם הנקודים בדרך כל פרצוף עליון, שאחר
 שנעלמו האורות מגופו, חזור ומתמלא מאורות דהתפ״ב
 שלו, אמנם החידושי בלים היוצאים עס התפשטות הב׳
 מיוחסים כולם להתחתון, במיש בפמ״ם דף רניח דיה
 והנך, ועד״ז כאן, אע״פ שנעשה זווג בין אורות מקיפין
 דמ״ה ובין, ונתפשט ג״ב הכתר דב״ן לבח״ב דעתיק
 דמ״ח לאו״פ, מ״מ החידושי כלים שיצאו ע״י הזווג
 הזה דמיה וב״ן, שייכים כולם לג״ר דעתיק דמיה כנ״ל
/ וע״ב האויפ דכתר ב״ן שנתפשט, מוכרח  בכלל ה
 להתלבש בכלים דאח״פ הישינים, אלא שניתוספו שם
 בחי׳ הבדק חיח השייך להם. הבחנה ב׳ הוא, שנדחו
 האורות דכתרים דחויב דב״ן למטה לז״ת דעתיק, משום
 דאורות דהתפשטות דכתר דב״ן לקחו מקומם, כנ״ל
 בכלל ז׳. הבחנה ג׳, שאור דכתר ב״ן מכלכל ומם:ויק
 לגמרי לכלים דפו״א דכתרים דחו״ב דב״ן, ועיכ אינם
 צריכים שיאירו להם האורות דבתרי חו״ב שברת דעתיק

 ממטה למעלה כנ״ל כלל ייא.
 ו; כלים : שהם, כלי דכתר ב״ן דהיינו אזן, וכלי
 דכחיב דמ׳יה, שבא עתה בחידוש הזוזג על
 הטבור כנ״ל, ועוד ד׳ כלים דכתריס דחו״ב שהם : ב׳
 כלים דפנים שלהם• וכ׳ כלים דאחוריים, שהרי הבדק
 חיה חורו ונתחברו מכח בינה דכתר מ״ה אל הג״ר
 שלהם, דהיינו לבחי׳ «וכ״ל מספרית שנשארו בג״ר
 דנקודיס, זא״ב יש ב׳ בלים דבתרי חו״ב מבחי' אזבל
 מספרת, ובי כלים דכתרי חו״ב םבחי׳ בדק חיח

 שנתחברו אליהם, באמור,
 ג״ר ודיר דחו״ב, יש בהס כאן ד' הבחנות : האי,
 שכל הכלים דהכתרים שבהם, הן
 מאוכל מספרת והן מ£דק חיה המיוחסים להם, נמצאים
 בג״ר רעתיק, אשר אןר דבתר ב״ן מתלבש בהם כנ״ל,
 הב׳, שכל האורות דבהריס ההם, הן אוד דפנים והן
 אור דאחור, כולם באים. בדית דעתיק, מפני שאור
 הבתר ב״ ן היותר גבוח מאור דבתרים דחו״ב דב״ן לקח
 מקומם, כנ״ל כלל ז׳. הגי, שהאורות דכתרים דחו״ב
 דב״ן שעומדים בז״ת דעתיק כאמור, אינם צריכים להאיר
 ממטה למעלה אל הכלים שלהם הנמצאים בגיר דעתיק
 בנ״ל כלל י״א, משוס שנמצא בהם אור דבחי׳ ב״ן,
 שהוא יותר נעלה מאורותיהם, ע״ב ודאי שמספיק להם
 ואינם צריכים לאורותיהס העומדים בזית. הדי, שאורות
 דגיר דחכמה מקובצים בבחי׳ ראש דז״ת בחסד דעתיק,
 ואורות ךד״ר דבינה מקובצים בכחי׳ ראש דרת בנצח

 דעתיק, כניל כלל ט׳,
ם דז״ת רנקודיס : נבחנים כאן׳ שנתקבצו  ז' כתרי
 ונתקנו בבתי׳ ראש דז״ת בחסד ובנצח,
 והוא משום האורות דפנים ואחור דבתרים דחו״ב דב״ן,
 שנמצאים עםהם במקום אחד, כנ״ל כלל י״ג ע״ש.

 סימן בדד א׳
 ב׳ מקיפין, ד' פנימיים, ד׳ כלים : עיקר הספק שבכאן
 . הוא, דהגם שהבינה דעתיק דמ״ה מעלה ומחבר
 ג:כ את.הבדק חיה השייך לב• הכתרים דחו״ב דבין.
 כןיל כלל א׳, מ״מ אין הבלים רבדק חיה עולים באן

 ^ . לג״ר



 פנימ מאירות רענ
 היוצאים מקרומא דאוירא ולעילא ה״מ אור
 הזכר שה״ם אור הרוח שנק׳ חגית, ועזים הנמשכים
 םקרוםא דאוירא ולתתא ה״ם אור נחיי כנודע
 בענהיק. והנך מוצא שנתלבשו עתה גם אור
 הזכר שח״מ אור הרוח דרדל״א, בגו רישאדא״א.
 וזה אמרו שחםד מתלבש בגלגלחא, וגבורה
 במוימ, ות״ת בקרומא דאוירא. דחייגו כדאמרן.
 דאחר שנעשה זווג דגדלות בפה דרדליא/ שאז
 אותו הםםך והפרםא שחיה ממעל לגלגלתא יורד
 עתה לקרוםא דאוירא, שנעשה שם הזווג דאור
 הרוח דרדל״א, ומקום זה נק׳ חזה או טבור העומד
 בת״ת: שמחזה ולמעלה ה״מ אור הרוח והגיד/ וםחזח
 ולטטה ה״מ אור הנפש. ונמצא משום זה, שקרומא

 דאוירא ה״מ ת״ת גופיה דרדל״א׳ והבן היטב.
 וז״ש, ונ״ה יש בהם ב׳ בחי׳ א׳ הוא/
 מור היותן מתוםים שה״ם חרין ביעין דדכורא/
 והרמז להם הם ב׳ אזנים דעתיקא וכו/ לכן לא
 נזכרו אזני מ כלל בעתיקא ובו׳, ואמנם חבחי׳
 ב׳ דנו״ה שה״ם הירכים שהם החת הימור/ המ
 ב׳ עינימ וכו׳ עכ״ל. והיינו כדאםרן, שםחחילת
 אצילותו דא״א נמצאים הנו״ה מלובשימ בעינים,
 וה״ם נה״י דפנים/ אלא בעת הזווג דגדלות
 דרדל״א דאחזי נהוריה בהאי קרוםא דאוירא, שאז
 יורדים נה״י דאחור לאזנים דא״א/ כנ״ל ע״ש,
 וכיון שאינם שם םתתילת אצילוחו דא״א, אלא
 רק בעת הופעת תזווג דגדלות דרדל״א/ ע״כ המה
 טמירים שם, וסתומים מאד, משום שאינם כלל.
 מבנינו של א״א כלל/ אלא מתוך שמתעלה,חלק
 העליון דא״א לבתי׳ ררל״א, ע״כ באים לשם
 נה״י דאחור ג״כ כנ׳׳ל. וע״כ לא נזכרו אודנין
 בא׳׳א׳ לא באד״ר ולא באד״ז/ משום שאינם
 יכולימ להתגלות כבנין א״א גופיה, כלומר
 בשעה שאינו מחובר עמ רדל״א לראש אחד כג״ל

 והבן היטב כי עמוק הוא.
 וזה אםרו, ולתיות שלעולם נו״ה ה״מ הדינין
 כולם וכו׳, ולכן טתפשטים מחם השערות שהם
 סוד הדינין וכו׳״ לכן צריך לבער השערות םעל
 אודנין, והבן זח עכ״ל. וצריך שתזכור כאן כל
 המתבאר בענין השערות לעיל בפמ״א דף ע״ג
 ד״ה כי השערות עש״ה בכל ההמשך/ כי אחר
 שנפמק זווג דגדלות דררל״א, וא״א יורד למקומו
 עצמו במור ע״ב דמ״ה, נמצא ג״כ שאור העליון
 עדיין מכה על הממך הכלול בנו״ה דאודנין,
 ומעלה או״ח ממטה למעלה, ומחוך שהממך אינן
 מבנינו עצמו, ע״כ אינו מובל אותו האו״ח,
 בפנימיות מוחו, ולכן מוציא אותם לחוץ ע״ג
 הגלגלתא, במור מותרי מוחא המכונימ שערות,
 כםיש שם עש״ה. וכבר ידעת שנו״ה אלו חאמורימ
 באודנין, ה״ם נה״י דאחיר, דהיינו בחי״ר שהיא
 מלכות השרשיית ומקור כל הדיבין, ולפיכך
 נבחני מ ג״כ האו״ח העולה ובוקע ויוצא מחמ
 על הגלגלתא, שהמה ג״כ בחי׳ דינין. ולכן צריך
 לבער שערי מע״ג אודנין, כדי שלא יתנו תוקף
 לשורשם הטמיר שם, כי כל שורש מתחזק
 וםתגלה מפאתי קרבת הענפים שלו אליו, כנודע י
 וזה אמרו, ואםנם הטלכות מקורה •בחוטם
 וז״ם ותהלתי אחטס לך, כי לעולמ תחלה במלכות
 .רק שהיא המלכות דרדל״א עכיל. ׳כי ,היסוד
 במצת ותםלכות בחוטם, שתימור ומלכות• ה״ם
 קו אמצעי/ וזה מחחת זה כמו הימור והעטרה,
 והבן. אמנם היא ממור נה״י דפנימ״ כמיש אצל

 מצח

 עץ החיים **י»״« ענו* םה
 והיסוד מקומו במצח. ולכן תמצא׳ כי כמו
נחית בפומא  שהחסד הוא גנוז ו
ה דדדל״א נדדת הכא א ל  דאמא, נם חסד ע
ה ל ג ת ם מ ש  במצחא, ששם הוא היסוד. ו
א רצון ר ק נ א נאה בסימא׳ ו נ ר ו י ט א  בה ה
 כי נמשך מן החסד דרדליא• ודש באדריז,
 מצחא דמתנליא בע״ר. רצון איקרי. דהא

י ררל״א פשיט חד טורנא יאה בו׳. א  ה
 ואמנם המלכות׳ מקורה בחוטם׳ ודם
ם לך׳ כי לעולם תהלה ט ח י א ה ל ה ה  ו

ת דרדל״א• ו כ ל מ ק שהיא ה  במלכות׳ ר
ת דררל״א  הרי ביארתי לך׳ איך ד
׳ א ת ל נ ל נ ד ו׳ תקוני ד ם ננוזים בא״א בסו  ה
ם : נ״ט קע״ר׳ פ״ח. ה  הנזכר בריש ספ״ד ש
׳ נלנלתא׳ ושם חסד• הב׳״ טלא א  ה
. הנ׳, ה ר מ  דבדולחא. והוא מוחא׳ ושם נ
ם הת״ת• הד׳ עמר נקא. ש  מרומא דאוירא׳ ו
׳ רעוא דרעוין׳ והוא המצח׳ ה ם נ״ה. ה ש  ו
 ושם הוא יסוד• הו׳׳ אשנחא פקיחא. והם ב׳
ם נ״ה׳ כי עמר נקא סוד אודנין׳ י כ ר  בחי׳ י
ם ניה) ואלו ב׳ ירכין ה ו ב׳ ביעי ש ל  (ריל א
 סוד עיינין. הד. ב׳ נוקבא דפרדשקא׳ ושם

 המלכות.
 אמנם סוד הדעת דרדל״א. הוא גנוז
 מאד• ולכן הוא בסוד הפה דעיק׳ הנוכר

׳ דעת נניז בפומא• הר ו  בז
 אך נ-ר שלו׳ הם בסיד אור תמסיף״
 כי אינן ימליץ להתלבש כנ׳׳ל: בינה דעתיק
א נתלבשה כלל״ אמנם נמשכת הארה  ל
 ממנה מבחוץ עד מצח דא״א. נם ברישא
 דא״א הוא דעת דידיה ובתוכו יסוד דעתיק.
ם יוצא הארה מיסוד הניל׳ ובוקע ויוצא נ  ו
 לחוץ ופונע באור בינה דעתיס אשר בחוץ׳
 ומכים זה בזה׳ וזה שבפנים יוצא לחוץ. וזה
 שבחוץ נכנם לפנים. ואז הארה ההיא נמשכת
א מבחוץ׳ ומאיר ר א א ד ח צ ה עד מ ט מ  עד ל
א ח צ  במוחין דילהון ומשם נמשכין עד מ
ח כ  דדא׳ ומתכפוין הדינין והנבורות משם׳ מ
 עטרא דנכורא ששם בדעת תוך מצת דו״א,
 ומתבסמין׳ ומשם׳ נמשכת עוד הארת ההיא
 עד עייגין ח״א׳ ואז יכול להגביה עיניו
 ולהסתכל במצח דאי א׳ ויורד לו משם אור

 גדול אח״כ.
ה ג י ב ל אלו האורות מ ת כ ד ר  והגה ב
 דעתיק כג״ל״ בהכרח הוא שאור החכמה
ד געלמת בתוך הארת הביגה׳ ר  דעתיק ת
ה במצחא ע״ד הג״ל ט מ  ומאירה גם היא עד ל
ה הג״ל. ר א  כי יש שם חכמה דו־א ומהכל ה
ר ביארתי לך׳ כי כללות רדל״א׳ ב  ודע כי כ
רא שבין גלגלתא י  אחוי גהוריה בהאי או
 ומ״ס• וסוד האי אררא׳ הוא סוד הגזבר בס״ה
 בכ״מ׳ יהי אור יהי אויר׳ כי יצאה י׳ מאויר.
י א  ואשתאר אור• לכן. הקרום מפסיק בין ה
ל  אוירא למ״ס׳ כדי שיוכל לסובלו• והגה כ
א בו׳ דיליה״ והגה ת אלו״ הם בנלגלתא דא׳  ד
ל ז׳ אלו דנלנלתא הם נמשכין מצד הנלנלת  כ
תרת ממיו*  שהוא הכתר׳ שהוא תמיד כמו כו
ס הוא ננלה ומתפשט ״ מ  אל המוח. אך ה
׳ ולכן דע- כי ב׳ רישיז א ק י ה ע  בסוד ריהנא ד
ט אל ש פ ת  אלו, שהם גלגלתא ומוחא׳ כ״א מ

 י״ג, כי הם י׳ והם י״ג.
 והעני?

 פנים מאירות
׳ הב׳ הם ב'  חימ היותן מתומים וכו׳ הבחי
ת מקורה ה מלכו צ מ  עינימ והימור מקומו כ
 בחומם וכו׳ : והנה לעיל בענף הסמוך אומר,
 שמנה״י דעתיק נעשו המוחין דא״א, וכאן אומר
 שכל הז״ת דרדל״א מתלבשימ בראש א״א. גם
 צריך להבין, שמתחילה אומר, שבגלגלתא מלובש
 חםד דרדל״א׳ וגבורה בםו״ס. ואחיכ אומר
 שימור דרדל״א מתלבש במצחא׳ וםצחא ה״ם

 גלגלתא כנודע.
 והעגץ תבין עם המתבאר בדיבור הקודם
 אשר בתתילת אצילותו דא״א גםצא הםםך
 המבדיל שבפה דרדל״א למעלה םגלגלתא דא״א׳
 ונמצא א״א מקבל רק בחי׳ האויח ממעלה לטטה
 מן המסך דרדל״א׳ שממעל לגלגלתא שלו. שה״מ
 אור הנקבה שנק׳ אור הנה״י. ובמוד ירידת הממך
 מאח״פ דעליון לראש חחחתון/ המכונה התלבשות
 נה״י, אנו מבחינימ אז, אשר נו״ה דרדל״א
 םחלבשים בעינים דא״א/ עש״ה כל ההמשך/
 וזכרהו לההםשך שבכאן. ונודע, שהיסוד הוא
 בפרקין עלאין דנו״ה׳ ולפיכך נבחן שהימור
 דרדל״א מלובש במצח, דהייגו בגלגלתא. ונויה
 בעינים. והתלבשות הימור במצחא ה״מ תיקון
 הא׳ ח׳ חיקונין ניט קריע פיח שנקרא חיקון
 גלגלתא. גם נתבאר שם בריבוד הקודם׳ אשר
 נה״י דרדל״א האלו חםתלבשים בםצחא ועיגים׳
 הים נה״י דפ$ים, כי נה״י דאחור נגנזו בררל״א
 גופיה, דהיינו בראש הא׳ דמיה החדש הםלביש
 על.ג״ר דנקודים, ואיגם יורדים םשם לעולמ,
 אמנם בעת #נעשת ברדל״א זווג דגדלות, אשר
 אז מוריד ד׳מסך לבחי׳ אחרונה דגלגלתא, שה״מ
 קרומא דאוירא, כמ״ש הרב במרשב״י במד״צ ד״ה
 אמר שמואל קש״ה׳ אשר אז-נבחן, שכל חלק
 הראש דא״א ׳עד קרומא דאוירא׳ עולה ומתחבר
 עם, ררל״א גופיה, ־ דהיינו שנעשה לבחי׳ ראש
 הא׳ המלביש* לג״ר דנקודיס׳ שהרי, המסך
 המבדיל שבפה דררל״א ירד למקום קרומא דאוירא
 ונמצא עחה שנעשה בקרומא דאוירא בחי׳ פה
 דרדל״א. ויחד עם זה נמצא ג״כ ירידה׳ לבחינת
 נה״י דאחור׳ שהיו גנוזים ברדל״א׳ שעתה ירדו
 לתוך רישא דאיא, דהיינו לאוחו חלק הראש
 שנחהפך והיה לבחי' רדל״א, שמקומ זה מכונה

 אזנים, כט״שיבאורך בדיבור הקודם, עשיה.
 וצריך לזכור מאד, שנה״י דאחור הללו
 היורדימ לאודנין דא״א מכה זווג דגדלות
 שברדל״א, הם מוד בחי״ר שהימ מלכות השרשיית
 הנעלמח מא״א, כנודע בענה״ק. וזימ ם״ש באדיז
 דף רצ״ד ע״ב/ וזיל/ בהאי נוקבא דאודנין, הליין
 נוקבין אחרנין: נוקבא דעיינין/ נוקבא דפומא,
 נוקבא דחוטמא וכו׳, הא כולא ביה תליין ע״ש.
 והיינו כדאמרן/ שה״מ נה״י דאחור ומלכות
 השרשייח, היורדימ לאודנין דא״א, רק בו בעת
 שמתחבר לתיות כבחי׳ רדל״א בעצמו׳ וזכור זה.
 ומובן ג״כ שכל הנוקבין תליין כנוקבא ראודנין,
 כי בחי״ד ה״מ המלכות השרשיית, אשר מכה
 הזדככוחה מחגלימ כל שאר הנוקבין : בחייג
 ובחייב וכר, כמיש בענה״ק ועי׳ במרשביי תרומה

 דף יוד• ד״ה ודע.
 ונמצא בזה שהשיג א״א בחי׳ אור הזכר,
 מהעליון, כי הזווג דאו״י ואו״ח שנעשה בפה
 דרדל״א, נמצא עתה בקרומא דאוירא דמחפיא
 על מוימ בגו רישא דאיא גופיה, אשר הע״מ

 חיתנאימ



ף סה סו פנים מאירות נ ע א ״  רעד פנים מאירות עץ החיים ״־!י א
 לתוך רישא דז״א, שנמשך זה מגבורה דרדל״א
 הנכללת מנויה הםתומין שבאורנין דאיא. עש״ח.
 ונודע, שאין הדינימ נמתקין אלא משורשם, ועיכ
 או״ח הזה היוצא מנו״ה דאודנין, נמשך עיי
 הנימין והשערות דאיא החופפין על רישא דזיא,
 ומקבל מהמ אויה הזה שהוא אור גדול, זעייכ
 נמתקימ הדינימ שבז״א, כמיש באורך במקומו.
 ותיקון הזה נקרא עמר נקא, שיורה שאעיפ
 שאו״ח הזה יוצא ונובע מבחי׳ נו׳׳ה שהימ כחי״ד
 ומקור הדינין, מ״מ אי אפשר להם להדינין
 שיתגלו כלל ועיקר בשערוחיו דא״א׳ אלא כולמ
 לבנימ, במויה ושער רישיה כעמר נקא, והוא
 משומ דנו״ת אתטמרו תמן באודנוי, ואינמ גגלים
 בו לעולמ, כמיש לעיל בתיקון ב׳ במו״מ שהוא
, עמר  כולו לבן, אלא כעין הבדלה עש״ה. וע״כ נק
 נקי, כלומר נקי מכל גילוי דין ודו״ אשר ע״כ
 כחם יפה להמתיק כל הדיגין חמחגלימ בזיא,

 כאמור.
 תיקון ה׳ רעוא דרעוין״ שה״מ המצח, שבו שורש
 החמדדמחגליא אפומא דאמה, שהרי שמ מתלבשים
 ימוד דעתיק דכורא וימוד דעתיק נוקבא כגיל.
 גמ אחר שנגלת זווג דגדלות דרדליא״ נמצא גם
 החסר דעתיק מלובש שם כניל, וע״כ כל בעלי
 הדין םתעורים ונכפים במגולת האורות המרובות
 הללו המתגלים במצח דא״א, ונקרא משום זה
 רעוא דרעוין, כלומר, שכל הרצוגות שבהעולמות
 בטלים ונכנעים מפני הרצון והתשוקה שיתגלה
 אליהמ מן האור הגדול ההוא, ולכן מכונה תיקון
 הזה רעוא דרעוין, דהיינו הרצון המחחזק על כל

 הרצונות.
 תיקון הו׳ אשגחא פקיחא או פקיחו דעיינץ
 וה״מ התלבשות גויה דפגימ דררל״א, שה׳׳ם
 שרש הרחםים שנחגלה בעולם התיקון,
 בםור השיתוף דמדת הרחמים בדין,
 כי נה׳״י ראחור שח״מ מדת הדין נגנזו באודנץ
 ובמקומם שולמים נה״י דפנים שהימ הרחמים
 כמ״ש בענה״ק, ואע״פ שה״מ זוגות. המורימ על
 חםד ודין, אםנם גם הדין ההוא הוא רחמים
 גמורים, כי סורו הוא רק להרבות הרחמים,
 כמיש במקומו בעיה. וזםויה פסח עיניך ויאה
 שוממותינו, כי כל הרינימ שנחגלו ממיבת
 שביה״כ שנק׳ שממה וחורבן, נמתקין בפקיחו

 דעיינין דא״א המלאימ רחמימ, כאמור.
 תיקון הז׳ הוא חוטמא : והוא ענין ארוך
 ועמוק וחםר לנו עדיין הרבה יריעות כדי לפרשו
 כל צרכו. אמנם כבר נתבאר, אשר מצח וחומם
 הים יםוד ומלכות דרדל״א, ונק׳ חוטמ, מלשון
 חותם, שת״מ מלכות המסיימת לאורות דרדל״א,
 אשר עד שם מתפשט ומתלבש עצמות האור
 הגדול דררליא ולא לטטה םשם, כי יש ב׳ בחי׳
 בהמלכות : הא׳ היא מלכות המתפשטת, כמו
 מלכות של ראש המתפשטת עוד לבחי׳ גוף. ויש
 בחי׳ מלכות המסיימת. כמיש בפמימ כענף ייג
 עיש. אמנמ נתקנו שמ ב׳ בקיעות, שנקראימ כי׳
 נוקבי דפרדשקא : מחד נוקבא נשיב רוחא
 דחיי לז״א, בסוד חיי עולמ הבא: ומנוקבא
 תנינא נשיב חיי דחיין. שפירושו חיי העוה״ז,
 שה״מ התגלות מדם, במויה ולא ילמדו עוד
 איש את רעהו וגו׳ כי כלמ ידעו אותי לטקטנם
 ועד גדלמ. כמ״ש כ״ז באורך באדיר דף קיל
 ע״ב עש״ה. ויתבאר בע״ה בהרחבה במקומו

 המותאם

 והענין הוא. כי מיס מתפשט בי״ג ת״ה
ל ט בייג ג״מ כי כ ש פ ת  כמ״ש׳ והגלנולת מ
ר ב ה כ נ ה ל מי״ג. ו ו ל  רישא צריך שיהיה כ
ה כי בי אוגים׳ בי עיגים״ ב׳ גוקכי ע ד  י
 דפרדשקי. בעתיקא׳ כולן גהשבין לא׳ לבד.
ם מאירין ז״ת ה ב סדר הי״ג דגלגלתא. ש  ו
: כי כתר״ גולגלתא. חו״ב ך  דעתיק, סדרן כ
 ב׳ אזגים• דעת״ מוחא. חיג, ב׳ עיגים. ת״ת״
ם קו המישור. ג״ה ב׳ שפוון• יסוד. ט ו  ח
 לשון. מלכות, פה׳ וב׳ לחיים. הם תריןתפוחין.

ך י״ג כלולים בגולגלת.  הרי ל
 והגה כ״א מן הפרצופים, בין א״א״ בין
ם י״ג. כי אחר ה  ארא. בין זו״ן. כולם יש ב
ש בתחתון ב ל ת ר ידעת״ שאין העליון מ ב כ  ש
ק ו״ת שבו. וצריך שיהיה בתחתון. סוד ג׳  ר
ד הארה״ ולכן הם ל מג״ר איוה צ ב ק  אחרים ל

ר י״ג ייג. ד  הולכים כולם על ס
ן כי הגה מעתיק גמשכו גר״ן לא״א. ולכן ח  ו
גתלבשו ז״ת בו כג״ל. כי ה׳  גאצלו ו
ה נקרא גפש״ ו׳ רוח״ אמגם הנשמה נ ו ר ח  א
ה יכולה נ י ם א ר ו  הוא מנ״ר, ומרוב א
ש בא״א. כי אם נשארה למעלה בסוד ב ל ת ה  ל
ש דעת שלו באיא לב הת  מהיוס. לכן הוצרך ל

 בסוד הנשמה.
י לך. אוירא יתיב על ה ז מ ר  וז״ם ש
 האי קרומא דחפיא על מוחא. כי הוא סוד
ה שם. ועכ׳ז' היה שם מכוסה ל ג ת מ  הדעת ה
ה יותר בפומא״ כג״לי ו ל ג ת ה  מאד׳ והוצרך ל
א ג ה ה ב ם עדיין, דביה א ו ת  ועכ׳ז הוא ס

ה בה]. ש ב ל ת ה ש [ג״א ל ב ל מ  עתידץ ל
ר בארנו. כי אותו סרומא ב  ודע כי כ
. (דע״י והגת ת״ה) א סוד ה״ת ו  דאוירא ה
ל גימיץ כ כבר ידעת בתיקוגים״ ש  נקרא וי״ו. ו
ה הם סוד ורן. נם ידעת׳ כי הורן הם ו ר ע ש  ו
 לעולם סוד ניה, הנקרא ווי העמודים, כי ניה
לה. ם סוד ווין. היוצאים מת״ת ו׳ הגדו  ה
 והגה בוה תבין״,, איך י״ג כימין דשערי נפקי
א התית׳ והם ג״ה ו ה א דאוירא ש מ ת ס  מ
 עצמן׳ שהם רמו אל אינון עמר גקא דתליין
ך ל  בשיקולא. וזים אלה המלכים לפני מלוך מ
ך לבני ישראל הוא ל א מלוך מ ל  וגו׳ כי ה
 סוד התקון״ כנודע׳ שהנה עיי שערות מתעבה
. והבן ה במלכים הנ״ל להבלו  האור ויש כ
 וראה. כי עמר נקא הוא התיקון הד׳ מזי
 דגלגלתא הנובר בריש םפ״ד. והם סוד הנקי
 בגי ישראל. שהם גיה, וזהו: לפגי מלוך, אי.
א ב ש , די. כי כ  מלך. בי. לבגי. ג׳. ישראל
 תיסון ד׳, שהוא בגי ישראל, שהם השערות,
ל האור ע״י השערות• וםוד ורן ב ק  היה כה ל
, קכ״ח תאגא בגלגלתא  אלו, בארגו באד״ר ד
 דרישא תלייא אלף אלפין רבוא רבבן עיש•

 ענף ס״ו
ם ר בי ו״ת דעתיק הגה ה א ב ח ר ג ב  והנה כ
 מתגלין בזי דגלגלתא דא״א, והוא סוד
 הנזכר בזוהר• עתיק יומין• פי׳, שאין מתגלה
ה בחי׳ יומין. שהם ו׳ ימי בראשית׳ ו״ת  ר
 דיליה. ובכ״מ פי׳ עתיק יומין. הם ז״ת
ש ב ל ת  המתגלין בז׳ דגלגלתא. ובערך שהוא מ
ר גקא. מ ע ב ביה ושער רישיה כ  בא״א. כתי
 ואע״פ שאין זו ראשו ממש, רל. שמתגלה בכאן.

 ודע

 מצח ועינים. אלא שנמשכים מררליא, כנ״ל ע״ש.
 וחנה נתבארו היטב כל ז׳ תיקוני גלגלתא:
 תיקון א׳, ה״מ פרמא דמיה שנחקנה בבינה
 רכתר מיה. ובחכמה רכחר בין. שה״ם פה ררדל״א:
 שממנה ולמעלה מבונה פרמא או רקיע המבדיל
 בין רדליא לאיא, וממנה ולמטה מכונה גלגלתא
 ראיא עצמו. וכבר ידעת תיקון הגדול שנעשה
 בפרםא זו, אשר לא יארע שם עור ענין הבקיעה
 שקרח בפרמא רב״ן, כמ״ש לעיל בפם״א בענף
 מיא קשיח בכל התמשך, ותיקון הזה נק׳ גלגלתא.
 תיקון ב׳ חיט טלא דבדולחא, והימ מוימ,
 ונק׳ כן, טפני שרוטה לעין חבדלח, כי הבדלח
 כולו לבן ועכיז מבהיק בו גוון אדום, וכן
 נתחקן במוימ הזח. אשר במקומו כולו לבן, ואין
 שם מבחי׳ דינין, כמ״ש לעיל אשר המלכות
 חשרשייח נגנזה בררליא. י ולא נתפשטה כלל
 כבנין א״א גופיה, ועכ״ז משומ שהמוימ םלבשת
 לגבורה דרדל״א. דהיינו מכה זווג דגדלות
 שברדל״א, אשר אז בעת הזאת עולה חלק ממוימ
 ומחחבר לרדל״א עצמו, ונמצאת משום זה
 שכוללת גיכ לבחי׳ נה״י דאחור הטמונים
 ברדל״א. והיא הנותנח אשר השפע היורד ממו״מ
 למטה דהיינו לפרצופי זוינ, מחגלה בשפע הזו
 גוון אדום, שהוא- נמשך ממלכות השרשייח הזאת,
 שברדל״א, כאמור. ונמצא מראהו כעין הבדלה,
 כלומר שאע״פ שבמהוחה עצמה דמוימ אין שומ
 רץ. מ״מ השפע היורד לזיא משתנה בו להיות
 אדום. ועיכ מכונה השפע הזאת בשמ טל, במו״ה
 שראשי נמלא טל, וקווצותי רםיםי לילה, והבן.
 תיקון ג׳״ נק׳ קרומא דאוירא.״ וכבר נתבאר
 שח״מ תיקון הפרמא דמיה בגו חללא דרישא
 דא״א גופיח, מכה זווג דגדלוח דרדל״א שנחחברו
 ב׳ רישץ דרדל״א ודאיא לראש אחד, להיותמ
 כן משורשמ מצד הכתר רבין. אשר ררל״א לקח
 גלגלתא ועינים, דהיינו מחציתו העליון דכחר ב״ן
 וא״א לקח אח״פ דהיינו מתציתו החחתון דכתר בין
 אשר ע״כ נחלק א״א לב׳ רישין : הא׳ הוא
 גלגלחא, שהים אזן, ובינה דכתר ב״ן. הב׳ הוא
 םוים, שהים חוטם פת דכתר ב״ן. והנה עחה
 בכה הזווג דגדלות שירד המסך המבדיל בין
 רדל״א לאיא לטטה מהביגה דכחר ב״ן, כמו שהוא
 נמצא בכחר מיה דרדל״א, נבחן ע״כ אשר המסך
 ההוא, ירד לבחי׳ אחרונה דבינה דכחר בין,
 שהים קרומא דאוירא שנזרכך, כי נעשה עליו
 חזווג דרדל״א ונתחבר לבחי׳ ררל״א ממש. כם״ש
 כ״ז בפמ״א לעיל בענף מ״ד. ותדע, דאחר שנעשה
 הזווג הנז׳ בקרומא ראוירא. כי הורד לשמ המסך
 שממעל לגלגלחא כנ״ל. הנה מאז ואילך גשאר
 בו תיקון הזה, כלומר, אפי׳ אח״כ שפסק הזווג
 דגדלות. זא״א חזר למקומו לבחי׳ עיב דאצילות,
 מ״מ נשאר קבוע מקום הזווג, בקרומא דאוירא
 באור גדול מאד, המכריע בין כתרא למו״מ, אלא
 שהוא במדרגת א״א גופיה. כלומר כמדרגת עיב
 ראצילות. ולא כמדרגת רדל״א, וזכור זה. והנה

 תיקון חגרול הזח. נקי קרומא דאוירא.
 תיקון ד׳, עמר נקא : וח״מ השערות. שה״מ
 הארח העולה מנו״ה הנגלין ונו״ה הטמירין
 באומץ, ובוקעימ חגלגלתא וחופפים עליה
 מבחוץ. וה״מ אורות מקיפין לפרצופי ארא וז״א.
 כי נתבאר לעיל בטור תיקון ב׳ טלא דבדולחא.
 אשר נמשך ממו״מ בחי׳ גוון אדומ שהיט דינין

 לתוך



 פנים מאירות רעה
 המותאם. ותיקון זה נק׳ חוטמא, כםו״ש שם
 כאד״ר וזיל, בחוטמא אשתמודע פרצופא/ זכר.
 וכל תיקוני דעתיק יזמין אתחזון ולא אתחזון :
 אחחזון למארי מדין, ולא אתחזון לכולא, עש״ה,
 זז״א אמנמ מור הדעת דרדליא חזא גנח
 מאוד, ולכן הוא במור הפח דעתיקא קדישא.
 הנזכר מוהר/ דעת גנוז בפומא, אך ג״ר שלו
 חם במור אוימ׳ ואינם יכולים להתלבש, ולחלן
 אומר, וזיל, אמנמ הנשמה חוא מגיר, ומרוב
 אורח אינה יכולה להתלבש בא״א, כי אם נשארה
 למעלה במור מקיף, לכן הוצרך להתלבש דעת
 שלו ב א״א, במוד הנשמה. וז״מ שרמזתי לך
 אוירא יתיב על האי קרומא דחפיא על מוחא,
 כי הוא םוד הדעת חםחגלה שם. ועכיז היה שם
 מכומה מאד, והוצרך להתגלות יותר בפוםא
 כנ״ל, ועכיז הוא מחומ עדיין, דביר. אבהתנא

 עתידין למלבש, עכ״ל.
 והנה הרב הטמין כאן חמפחחות דמוח
 הדעת שבכלהו פרצופין, ועיכ מוכרחיט אנו
 לחדור כאן, לתוך תוכיות של דבריו. דהנה מצאנו
 בפרצופי אצילות ג׳ בחיי של דעת 5 הא, הוא
 דעת הנעלם. הב/ הוא דעח עליון, הג׳ הוא דעת
 תחתון. כמ״ש בשער הקדמות בדרוש הדעת
 עש״ה. ותדע׳ ששורש ג׳ בחי׳ דעות האלו הם
 בג׳ רישין; שבכאן : רדליא, וגלגלתא, ומוימ,

 כמ״ש לפנינו בעיה.
 וכבר ידעת ענין החכללות מ״ה ובין בכלהו׳
 פרצופי אצילות, כאופן, שאין לך ניצוץ קטן
 שלא יהיה טחובר טט״ה וב״ן יחדיו׳ כנ״ל בפמ״מ
 דף ע״א ד״ת ותעיקר גם ידעת ההפרש שבין מ״ה
 וב״ן כי עצום הוא. כםיש בענפים הקודמים
 באופנים שונים, וחמעיפימ מהם הם לאין ערך/
 והצריך לעניננו הוא, אשר בהם״ה הוכן מקום
 הזווג והממך בבחי׳ אחרונה דבינה של ראש,
 וזו״נ של ראש יורדים ונעשים לבחי׳ גופא*

 ובהב״ן. הוכן מקום הזווג בחכמה &ל ראש,י
 ובינה וזו״ן של ראש המכונים אח״פ יורדים

 לבתינת גופא, כנ״ל בעץ חחיימ ענף "י״ד י
 ונמצא בהראש רכל פרצוף בחי׳ כתיב -מצר

 המ»ה, ובחי׳ כתר חכמה מצר הבץ שבו. וכ<ז י
 הוא מתחילת אצילות רכל פרצוף, אמנם אח״כ
 יש בחי׳ זווג דגדלות דמיה וב״ן של ראש,
 וחכמה דמיה מוריד הממך, מן הבחינה אחרונה
 דחכמח דב״ן׳ אל מחינה־ אחרונה דבינה דבין,
 כמות שנוהג בכחיב דמ״ח, ואז נבחן אשר גמ
 בינה דב״ן י מחעלה מן הגוף ותוזרת לראש. כמו
 הבינה דמ״ה. ונמצא עתה מכח הזווג האמור,
̂ן בהראש בשוד. עמ המ״ה.  שיש גמ כח״ב דב׳
 ודע, שהחידוש והתומפת חזה שנחחדש
 בהראש דעליון, דהיינו ברדל״א, מכח שהחכמה
 דמיה הוריד הממך מחכמה דב״ן לבינה דבין/
 שמשומ זה נתעלתח הבינה להראש כנ״ל, חנה

 התומפת הזה מכונח תמיר, בשם מוח הדעת.
 והנה בטרמ הזווג דגדלוח לא היה שמ
 אלא כו״ח דב״ן כניל, ובהמ רוח נפש : רוח
 בכתר, ונפש בחכמה. ועתה אחר שנתעלתח הבינה
 שיש -שם• ג׳ כלימ, הרי שנתומף שמ בחי׳ נשמח
 שאז ,מחלבש : הנשמה בכתר. ורוח בחכמה,
 והנפש, בבינה שנתומפח עתה. ובזה חדע :
 שבינה זו, ה״ם הדעת באור הנפש. והכתר ה״מ
 חכמה באור משמה, והחכמה ח״מ בינה באור דרוח.

ה מ  ו

 עץ החיים שמי איא ענף פו
 ודע כי אע״פ שכל •אלו •הם שערות
 בסוד שורש הדינין. עכיז הנה הם יותר
ם מרחמי ז״א. ולכן מאלו השערות י מ ח  ר
ק עד  נמשך השפעה לרא. ואינן מניעין ר
 רישא דדא׳ ולא יותת ושאר כללות הז״א
דס ואנכי איש חלק׳ כמ-ש בסוד  הוא חלק. ו

 שק ואפר.
ת במוחין ו ר ו ןיא מאירין בו כמה מיני א ) 
 דיליה : א הוא שמתפשטת הארה
ר ראיא, ומשם ת כ  מהחסד העליון שמתלבש ב
ת עד מזל הי״נ דאריך. ומשם ט ש פ ת  מ
ט עוד הארה ההיא עד הדעת שבין ש פ ת  מ
 או״א, ומיחד אותן. ואז בכח הזה נעשה מוחין
• ב הארה א מ י א ״ ה נ ן ב  דדא המתלבשי
ת ת ע ך ש ר  נמשכת ממ״ס דא״א ויורדת ד
. ודרך• שערות דדיהנא דא״א נ״כ׳ א ש י ר  ד
 ונמשכין עד דיקנא דז״א ומאירין במוחין
ה יוצאת מיסוד דעתיה׳ אשר ר א  דיליה• ג ה
 תוך (מ״ם פנימים) מוחא דדעת א״א׳ ובוקע
 מצח דאיא ויוצא הארה עד מצחא דדא׳
 ומאיר במצחא דיליה בפנים של המוחין
ל הדיניי  בתוך מצחא דיליה׳ ואז מתבטלין כ

 שבמצה דז״א.)
ם י ק ל ח ת  והנה לעיל נתבאר כי החוורתא מ
ד לבדה שהם. אחורי ה  לי״נ ארחין. ו
ם י״נ נימין דשערי ם נמשכין ע  הראש. ה
 דרישא הנמשכין אחורי הראש עד רישא
 דו־א. ומשם יורד השפע לרישא דדא• הנה
 א״כ׳ כי ארא מושפעים מסוד מולא דע״ה כי
 הם נמשכין ממיס הבמה דכתר. והז־א
ר דא״א׳ שמשם ת כ  מושפע יותר מלמעלה מ
 נמשכין י״ג חוורתא׳ ומפאת בחי׳ זו היא יותר
ך להיות. ׳ א א ר א ה הז״א לפעמים מ ל ו ע  מ
ק דרך ארא, בכחי׳  כי אין יורד לו השפע ר

 זו הם גרומים ממנו.
 ודם הנרמז באדר״ז רצ״ב. ארא מהאי
 מוחא נפקי׳ ז״א כעתיסא תליא ואחיד. והבן
ר איא. ואו״א ת ב א יונק מ  וה ע״ד מ״?ז. בי ד

• ם ש  ממוחא דע״ק׳ ע״י המזל היורד מ
 והואיל ואתא לידן׳ נבאר מ״ש תליא
ר נתבאר כי חצי ת״ת ב  ואחיד. דע כי כ
 דא״א ונה״י שלו. הם מתלבשין ברא. וז״ש
 בעתיקא אחיד ותליא. בי הוא אחיד ממש
 שם בנה״י. אך בערך אידו י״נ תהוני חוורתא
א ל  כנזכר׳ ע״ז אמר תלייא. כי נתלה דא ו
 אחיד• ובערך ב׳ בחי׳ אלו. אמר אחיד ותליא.

ם תליין.  (נם דד, בעצמו הוא באו״א. כי ה
 בעתיקא הרישא במזלא הרישא הנמשך
 ממ״ם והם נ״כ אחווים בבינה וחנ״ת דאיא.)
ל אצילות כ  נמצא כי א״א מתלבש ב
 כולו׳ אך ראשו אינו מתלבש׳ כי אין העליון
ש בתחתון אם לא מ״ח. כי הניר ב ל ת  מ
 נשארים בסוד מסיח• ודם הנרמז באדריז
יא אלא רישא  ודאי בהאי עתיקא ס א אתנלי
ה דקשה לזה מיש א ר  בלחודוי. והנה נ
א עד י י ל  באד״ז דק״ל ע״ב׳ כי דיקנא ה
ה שיש לו קומת א ר  טבורא דלבא(דא״א) ת
 הגודש. אך,זה תבין במ״ש לא אתגלייא. ולא
ל הגוף. ואיגו  אמר ולא הוי, כי יש לו קומת כ
ך להלביש ר ק הראש לבד׳ כי אין ד  נגרה ר

 הראש רה הגלו״.
 והנה

 פנים ׳מסבירות
ת ״  לג״ר דנקודים, אלא שמתחברים עםהם בהיותם מ
 דעתיק, כי כבר ידעת שו״ת דעתיק אינם זית גמורים,
 אלא בחי׳ חו״פ דראש דעתיק שיצא לבר מראשו
 ונעשה לנ״ח, כנ״ל בפמ״ס דף רנ״ז ד״ה והוא, גם ידעת
 שב׳ הכתרים אלו דחו״ב דב״ן, הס ג״כ בחיי חויפ
 דראש נקודים, כנ״ל דף רנ״ח ד״ה ונמצא׳ וא״כ, הגם שבדק
 חיה םתחכרים עם האכל מספרת דכתרים דחו״ב דב״ן,
 מ״מ האוכל מספרת נמצאים בגיר, ובדק חיה נמצאים

 בגוף, ובזה יש ביניהם חיבור גמור מטעם האמור.
 והנה בבי או״מ. אין כאן שום שינוי םבםי׳ בב״ו
 הנ״ל, אמנם באורות הפנימיים יש כאן ב׳ הבחנות :
 הא׳ שכאן אפשר להאורות דפנים דכתריס דחו״כ דב״ן
 שיהיו בראש בכלים שלהם שםבחי' אוכל מספרת.
 ואע״פ שאור בתר ב״ן מלובש בהם, ונודע שאור עליון
, ,  דוחה למטה את האור הגרוע ממנו, כניל כלל ז
 אמנם כאן, כיון שכלים דבדקחיה שלהם נמצאים בגוף
 עם אור דאחוריים, ע״כ אפשר שאור הפנים, ישאר
 בג״ר ביחד עם האור דכתר ב״ן, כי אורות מועטים הם,
 וא״צ לדחותם, ואעיפ שבסימן אא״ג אמרנו, שאור
 דחו״ב דם״ה דוחה את האור דאחוריס דכתרים דחויב
 דב״ן, אע״פ שהם אורות מועטים, יש לחלק דשם
 שאני, משום שאור דמ׳׳ה משונה הוא מן אורות דב״ן,
 ועיכ דוחה אותם, אע״פ שהמה אורות מועטים, משא״ב
 כאן, אשר האור דכתר ב״ן מלובש בהם, שהוא בחינה
 אחת עם בתרים דחו״ב דב׳ין, וע״כ יש להסתפק אולי
 נשארים ביחד עם האור דכתר ב״ן, ואינו דוחה אותם
 למטה, וא״כ יש בראש דעתיק, די אורות פנימיים :
 או״פ דכתר ב״ן, אויפ דכחיב דמיה, או״פ דאור הפנים
 דכתד חכמה דב״ן, ואו״פ דאור הפנים דבינה דב״ן.
 הבחנה ב׳, שמאחר דאור הפנים דכתריס דחו״ב בראש,
 ואור האחור בגוף, א״כ יש באן פרצוף שלם דבחרים
 ההם, שמחוברים יחד בראש וגוף, ונבחן ע״כ שנמשך
 מאו״פ דבחרים דחו״ב שבראש, התפשטות גמור והארה
 שלימה, מראש לגוף דעתיק, להיזתם מקושרים ומסודרים

 בראש וגוף כסדר הראוי לפרצוף.
 ד׳ כלים : האי, כלי דכתר בין, שהים האוזן, כמיש
 לעיל."הב׳, כלי דכח״ב דם״ה, כמ״ש לעיל

 בסימן בגיד ובב״ו. הגי והדי, הם ב׳ הכתרים דפנים.
 דחויב דב״ן םבחי׳ הכלים דאובל מספרת, שהם חו״פ
 דנקודיס, כנ״ל בסימן בגיד, אלא שנעשו כאן האוכ״ל
 מםפר״ת לבחי' כלים דפנים, םשוס שמתחברים. אליהם

 הבדק חיה בהיותם בגוף דעתיק כנ״ל.
 ניר וד״ר דחו״ב עומדים גס כאן בז״ת דעתיק בבחי'
 ראש דז״ת, בחסד ונצח כבסי׳ בב״ו,
̂« שיש כאן ג׳ הבחנות: האי, שחסר כאן בחיי אור  אל
 דפנים דבתרים דחו״ב דב״ן, שעלו לגיד, כנ״ל, ואין
 כאן מהם אלא אור דאחוריים. הכי, שיש כאן גם בחיי
 הכלים דבדק חיה המיוחם לכתרים דחו״ב דב״ן. הגי,
 שמקבלים הארה שלימה והתפשטות גמור מאור הפנים
 דבתרים דחו״ב שלהם העומדים בג״ר, להיותם מקושרים

 עםהם בפרצוף אחד כראוי, כניל.
 ז׳ כתרים דז״ת דבין : יש בהם כאן ג׳ ספיקות :
 הא׳, כיון שבחי׳ בדק חיה דכתרים דחו״ב
 דב״ן. נמצאים מקושרים באור הפנים שבאוכל מספרת
 שלהם העומד בג״ר. א״כ מקבלים גם הבדק חיה
 דכתריס ההם הארה שלימה בהיותם בזית, ועיכ מאירים
 ומתקנים את הזי כתרים דז״ת דב״ן, ג״כ עמהם לבחי׳
 ראש ׳.דז״ת כמו בסימן בכיו ע״ש. הב׳ או אפשר דשם
 שאני משוס דאור הפנים דכתרים דחו״ב דב״ן, הם ג״כ
 במקום ז״ת דעתיק ביחד עם הז״כ דז״ת דב״ן. ועוד
 שאור הפנים דכתר בין נמצא שמלובש בבלים דבי

 ?תרים



 פנים מאירות
 ובזה תבין מ׳׳ש בשער הקדמות ..בדרוש הדעת,
 שנשמה ורוח ה״מ חו״ב, ונפש הים הדעת, דהיינו
 כדאמרן. אמנם הכלים דחו״ב הם כהר וחכמה
 שיש בראש הזה מתחילת אצילותו, וכלי דמוח
 הדעת, הוא הבינה שנתומפה עתה, וזכור את

 הכלל הזה.
 וכבר ידעת שררל״א, וא״א הכולל ב׳ רישין
 כתרא וחים, הם שניהם רק בחי׳ ע״מ דכתר ב״ן
 אשר ררל״א לקת םתציתו העליון גו״ע. וא״א
 לקח מחציתו התתתון אחיפ : שאוזן הים כתרא
 וחויפ הים ח״ס כנ״ל, ונמצא שבעת זווג דגדלות
 הניל חזר הכתרא ועלה לררל״א בםוד הדעת
 כנ״ל, וא״כ איך אנו םחשבין אח״ז את הכתרא
 לבחי׳ ראש דאיא, הרי כבר עלה ונתחבר לחיות
 בחי׳ דעת בראש הא׳ דרדל״א גופיה, כדאמרן.
 והענין, רכל שבא בפרצוף מחחילת אצילותו
 נבחן שהוא קבוע בו תמיד ולא יחמר ממנו
 לעולם, ועיכ אע״פ שאנו אומרים שהבינה דכתר
 בין עלתה מא״א וחזרה לרדל״א, והמסך שהיה
 בחכמה דרדליא הורד ובא מתחת הבינה דכתר
 ב״ן, מ״מ לא נחסרה משומ זה בחי׳ בינה דב״ן,
 שכבר נקבעה להיות גלגלתא אצל א״א, אלא
 נבחן שהארחה עלתה ונתישבה. למעלה ברדל״א,
 לבתי׳ דעת המכריע כין כו״ח דשם, םשאי׳כ
 עצמוחה דבינה זו. נשארה בא״א כםלפנים,

 זזכור זה.
 ועפ״ז תבין, אשר בחי׳ פרמא שבפה דרדל״א
 שהיתה מותמת את הגלגלתא_שהים כתרא דא״א
 ולא יכלה לקבל משומ זה בחי׳ אור האוזן,
 כמ״ש לעיל בפמ״א דף רמ״ח ד״ה ואין, נמצא
 בחכרה שנזדכך עחה. כי כל הםחימא דאור האזן
 הוא, משומ הממך והמין שעלה בנקבי עינים שח״ם
 חכמה דכחר ביין, אשר עיכ יצאה הבינה לבר
 מראש, ובאה לפרצוף תחחון לאיא׳ כמ״ש שם,
 והנה עחה אשר החכמה דמיה שברדל״א הוריד
 הםםך ההוא מחכמה דכתר בין כנ״ל, א״כ נפתח
 מוח הםתום שברדל״א. ונבתן אשר אותו דעת
 דרדליא שנחומף בו עצמו, מכה בינה דכחר כין
 שחזרה לראש כנ״ל, הרי הוא עצמה מתפשטת
 ג״כ דרך המוח המתומ שנפתת בגלגלתא דא״א׳
 ונעשית בו ג״כ בחי׳ דעת תתתון, שמכריע בין
 כתרא ות׳׳מ שבא״א. דוגמת אותו הדעת דרדל״א
 המכריע בין כו״ח דכתר בין ברדל״א נופיה.

 כמיש לעיל, והכן זה היטב.
 והנך רואה מקור ההחלקות של מוחהרעת:
 לר״ע, ולר״ת. נמשך מהתתלקות הבינה דכתר
 ב״ן בעת זווג דגרלות דררל׳׳א, אשר בינה זו
 בהכרח שמתעלה לרדליא גופיה ונעשית שמה
 לרעת המכריע בין כויח דבין שברדל״א, ובהכרח
 הוא שאיגה חסרה משום זה בא״א גופיה, וא״כ
 נמצאת שמשמשת בררל״א ובא״א כאחד. ומובן
 שעכ״ז החפרש ביניתמ רב מאד, כי הכינה
 שעלתה ומשמשת ברדל״א, נעשתה שם לבחינת
 רדל״א שה״מ ראש הא׳, ולפיכך מכונה דעת
 עליון. ובמה שמשמשת בא״א, הרי היא שם אך
 בבתי׳ עיב דאצילות וראש הב׳ שהוא מדרגה
 החהתונה לרדליא, ולפיכך גקרא דעת תתתון.
 ונמצא. דאעיפ ששניהם יוצאימ ע*י זווג אתר
 של החכמות דםי׳ת וב״ן שבררליא, כאמור, מימ
 םתתלקים בתכרת לדעת עליון ודעת תחתון,

 והבן תיטב.
 גם

. ענף סו א י  עץ החיים ^ א
 והנה מה־ולתיהגרון עד טבורא רלבא
 דא״א׳ שם מציאת או״א׳ כי עד שם מלבישים
ה מלבישו ז״א. ודם הת״ת ט מ ל  אותו, ומשם ו
 שנקרא לב׳ והבן זהי ומטבורא דלבא שהוא
. מתחיל משם םוד רישא ו  חצי ת״ת של
 דדא׳ ובתוך הדא מתלבש א״א מטבורו עד
א  סיום יסוד שבו, לכן אמרו בעתיקא ל

 אתנליא אלא רישא בלחודויי
ף על פי ת דעתיק א  ונחזור לענין׳ בי ר
 שאמרנו שהם מתלבשין בזי דגלגלתא
ל כ א שיתפשטו ב ו  דא״א׳ עכ״ו בהכרח ה
ה שהם ברישא דא״א׳  קומת א״א. ועיקר מ
 אינם אלא ב׳ שהם חסד ונבורה : חסד ברישא
 בגלנלתא, גבורה במוחא• כי גלגלתא ומוחא
ל כ  הם תרין רישין תתאין׳ והם שרשים ל
ל שארי המתגלין בד ב  מציאת רישא. א
, אך עיקר א מ ל ע ק הארה ב  דרישא׳ איגם ר
ה מ ו  התלבשותם למטה• בשאר שיעור ק

 דא״א.
א ו ה  כיצד : ת״ת בביגה • דא״א, ש
 גולגלתא דאו״א. ג״ה בח״ג דא״א שהם מוחין
ה ובגה״י ״ ת ט ב ש פ ת  לאו״א. ואחיכ היסוד׳ מ
ל ג״ה הם ם כ ל ו ע ר ידעת• כי ל ב  דא־א• כי כ
ם ם מסוד הום׳• ואינם עיקרין. לכן ה י א  ב
ך הוספה ולא שורש ועיקר ר ד ד ב י מ  באים ה
ן נהיי דאיא׳ י ט ש פ ה  לכן מסוד יסוד עתיר, מ

ל נת״י דאצי׳• כ  וכן העגין ב
ח ״ ד ת י מ ק תמצא׳ כי ה ד ק ד  ואם ת
ר שהוא גידגלתא : כי ־ת׳ת ת כ  געשה ממגו ה
 דעתיה• תמן גולגלתא דאויא שהים ביגה
א ה ל ג ל ו ג ר ו ת  דאיא. ומת״ת דא׳א געשה כ
ר וגולגלתא ת  דו״א. וכן מת״ת דדא• געשת כ

 דגוקבא,
׳ ב ם דע׳ כי סוד ת״ת דא״א׳ גחלק ל  ג
רך גופם׳  חצאין: חציו למציאת או״א לצו
י בי או״א וז״א הם ב׳ ר • ו״א. ה ת כ  וחציו ל
ת דז״א ׳ ר א׳• גם ת ת כ ז ב  מלכים משהמשי
 גחלק לבי׳ חציו לגוף דז״א ע״ד הגיל׳ וחציו
א סוד, איא לב׳ מלבים ו ר דגוק׳. וגם ה ת כ  ל

ר א׳• ת כ  להשתמש ב
ך ה גחלק לחצאין. א י ת לם כיד ה לעו  ו
ת דע״י הגגוז בביגה ׳  החילוק הוא, כי סוד ת
ד וה לאו״א כחדא׳ אך צ ק בשוה׳ זה ב ל ח ת  מ
 ת״ת דא״א, גחלק לב׳ חצאין זה למעלה מזה
 א׳ לו לעצמו. וחציו הב׳ למטה בז״א. וכן
: ן ר דגוק׳. גחלק לב׳ חצאי ת כ  ת״ת דדא ל
׳ זעג״ו. ובדרוש , וחציו לגוק׳ ו מ צ ע  חציו ל
אמגם הארת ר זה באורך. ו א ב ח  ארא י
 העתיק הוא מתגלה בב׳ רישיז תתאין דא״א
 כחדא׳ אע-פ שמהראוי היה שיהיה הא׳
 מתגלה בבי. והב׳ בגי• הטעם, כי הגה מציאת
ן אח״כ באו״א,' ואו״א  אלו הבי רישין מהגלי
 כחדא גפסי וכחדא שריין, לכן גם אלו הב׳
ש י בשוד. ב ל ת  רישין יהיו כחדא, והראשון מ
 בהו ג״כ. ולכן תמצא, כי החסד שבו, מתגלה
. ..ואז׳ א ח ו מ  בגלגלתא. והגבורה, מתגלה ב

ה וגבורה בחסד. ר ו ב ג ל חסד ב ל כ  ג
 גם אגו מוצאין כי היסוד מתגלה במצחי
 שהוא סוד רישא תגייגא, ומשם מתגלה בדיקנ׳
ר ידעת. כי ב  בסוד הרצון. כגז׳ די־פ״ט• גם כ
ד הוד זמן [הוא זקןדאיאו הגז׳ באדר׳, כי גם  סו

 בו

 רעו פנים מסבירות
 בתרים דחו״ב רב״ן, שגם הארתו טתפשט לזית, שסגדיל
 ומרחיב את אור תפנים דבי כתרים דחו״ב דב״ן העומד
 בו״ת, שגם חמת מבחי׳ ג״ר. שהיו מחוברים בכתר כץ,
 מתחילת אצילותם כנ״ל, וע״כ אורותיהם מועילים
 לז״כ, לתקנם בבחי׳ ראש ת״ת בחסד ובנצח, משא״כ
 כאן אשר אור תפנים דבתריט דחו״ב דב״ן אינם
 עםחס במקום אחד, בי עלו לג״ד כנ״ל, ועוד, שאור
 כתר ב״ן אינו מלובש באן בחבלים רב׳ הכתרים דחו״ב
 דב׳ן, אלא אור תפנים •ןזלהם עצמם מלובש בהם,
 והארתם עצמם בלבדם נמשך לזית אל אור דאחוריים
 שלהם הנמצא בבדק חיה, וע״כ אינם מתחברים עםהס
 כ״כ, ואורות דגדק חיה לבדם אינם יבולים לתקנם
 ולקכצפ לבתי׳ ראש דז״ת, אלא שמאיר בחם הארת
 תיקון קזין כמו בסימן בג״ד וסי' אא״ג ע״ש, הגי, או
 אפשר שגם הארת תיקון קוין אינם מקבלים כאן, משום
 שאינם דומים לסימן אא״ג, דשם נמצא אור דאובל
 מספרה במקום אחד עם הז׳יב, ואור דאוכל מספרת
 אפי׳ כשעת שחסר מטנו תשלומו דבדק חיח, שאז אין
 בו אלא אור דאחירים, מ״מ הוא ננחן לאור רראש,
 כי חכלים דאובל מספרת טבחי׳ גיר דנקורים חמת,
 אלא בחיי ראש דקטנות, ונודע שבגיר דנקוריס היח
 בו תיקון קוין, וע״כ םספיקין להאיר בחיי תיקון קוין
 גס לז״כ, משא״כ כאן, ביון דאור דבדק חיה דבתרימ
 דחו״ב אינם משורשם מבחי׳ ג״ר דנקודים, אלא מסוד
 תוספות, כמ״ש בפםיא בדף רנ״ז דיה וכפי, ע״ב אינם
 מספיקים לחאיר בז״כ בחי׳ תיקון קוין, אלא שנשארים
 לגמרי בלתי תיקון, במו שהיו בתחילת אצילותם, דהיינו

 בזת לטטה טוח, כמ״ש בכלל י*ד.

 בדד ב׳
 ב' או״ט דט״ת וב״ן, ודי או״פ, ודי כליה . ועיקר
 הספק באן. אולי אין הברק חית מתחגריט להכתרים
 דחויב, משוס שהבינה דןןתיק דט״ח אינו טעלה אותם,
 שיש להסתפק, אולי אין הבינה דעתיק דת״ת מעלה
 כלל ממה שלטטח טכתר, כט״ש בכלל ג׳, ואע״פ
 שהכתרים דחויב דבין שייגים ג״ב לבתר, כנ״ל בפט״א
 ובפטים, ט״ט אינם םשתוים לגמרי לבחי׳ גיר דעתיק
 אלא לחו״פ דעתיק, שיצאו גס בו לבחי' זיה, ועינ
 נשארים הכלים דכתרים דחו״ב, כאור דאחורים ולא

׳ וע״כ נבחן באן.: ג ל ל נ ל ״ נ  פנים, ב
, שחם ן ע  ב׳ אן״מ כניל בסים ן כנ;״ג ובד״ד, זד׳ אז
 או״פ דה״ר דבתר בין. ואו״פ דכתר דמית
 כג״ל בסימן, בדיר, ובי אויפ דכתרים דחו1ב דב״ן
 בבחי׳ אחורים ולא פנים, כניל, כי נחסרו בחס בד״ק
 חית השייך אליהם. ויש בכתרים דחו״ב אלו ג׳ הבחנות:
 חא׳, שחס בחי׳ אורות וכלים דאחורייס, כנ״ל בלל בי.
 הבי שאין מאיריס ממקומם למטה להז״ת דעתיק בבחי׳
,זח למטה מזה : ש»«ור דבתר  תיקון קוין .אלא בבחי׳
 חבטת מאיר לחג״ת, ואוד דכתר בינת מאיר לנהי״מ,
/ חגי, שחכליס דבדק חיה השייכים  והוא כט״ש בכלל מ
 לכי הכתרים דחויב דב״ן האלו, הטה נאים בפרצוף אויא,
ם רז״ת דכ״ן, הטח נבחנים כאן, שאינ!  ז׳ כתרי
 מקבלים שום תיקון מהכתריס דחו״כ דבין
 מפני שיש כחם ב׳ גרעונות ; הא׳ שאינם עטךזס במקום
 אחד, בי האורות רכתריס דחו״ב דב״ן נמצאים כאן בג״ר.
 והכי שאינם שם בבחי׳ אורות דפניס, כמו בסי׳ בדד א׳
 שאז טאירים עכיפ ממקוטם אל הו •ת הארת שליטה
 והתפשטות גםוד בתיקון קוין לתיזתם מחוברים עם
 הבדק חיח הטיוחס להם שעוטרים כז״ת, טשאיכ כאן,
 הטח אור אחורים ולא פנים. שאז אינם יכולום׳ להאיר
 לטטת בבתי• תיקון קוין, כנ״ל בכלל ט׳, וע״כ נמצאיט
 הויכ לנטרי בלי תיקון, אלא בזה למטה טזה, בטו

 שיצאו מתחילת אצילותם בז״ת דגקודיס.



 פנים מאירות רעז
 כנ״ל. -ועד*?/ נמשכימ ג״כ המוחין לפרצופין
 התחתונים. וזה אמרו עד מצחא דאויא וכו/ עד

 מצחא דז״א וכו/ כםיש במקומם בע״ה.
 וזה,אמרו, אמנם םוד הדעת דרדל״א גנוז
 מאד וכר. והנה להלן אומר׳ אשר דעת דרדל״א
 מתגלה באוירא שבין כחרא למו״מ. וצריך ע״כ
 להבין היטב׳ ענין הגניזו והגילוי׳ האמורימ בדעת

 דרדל״א. שהם שרשי החכמה.
 וםחחילה צריך שתבין היטב׳ עניןהחחלקוח
 הדעת לב׳ חצאים : לד״ע ולד״ח. שנחבאר לעיל
 דף רע״ו ר״ה והענין׳ •שהוא םםיבת גלגלתא דא״א׳
 שהיתה צריכה לעלות בעצםוחה לרדליא ולא
 יכלה .לעלות׳ משום דכבר נקבעה להיות לכתרא
 לא״א מתחילת אצילות׳ כמו שכייל לן חרב
 דפל הבא בפרצוף מתחילת אצילותו אינו בטל
 הימנו לעולם עש״ה. אםנם׳ עכ״ז צריכימ להבין
 טעמ הדבר׳ כיון שאמרנו׳ שחכמה דמ״ה שברדל״א
 מוציא ומוריד המםך מהכמה רבץ אל בחינה
 אחרונה דבינה דב״ן, דהיינו לקרומא דאוירא׳
 א״כ בהכרח הוא׳ שגלגלהא דא״א נעשחה עצמ
 אחד עם בינה דמ״ה שברדל״א. כי כל ההחחלקוח
 הזה שבינה דכחר ב״ן יצאה וירדה לחוץ והיחה
 לכחרא דא״א׳ שה״םראשהב׳דאצילוח, הוא מחמה
 המקרה דעליית הםםך לחכמה לצורך אצילות
 הנקודים׳ כם״ש שם׳ שבשביל זה נפרדה הבינה׳
 למדרגה תחתונה ולראש הב׳׳ כי הםםך עלה
 ממעל-לה׳: כם״ש שם׳ וא״כ עחה אשר החכמה
 ךמ״ה חזר והוריה המסך ־הזה המבדיל בין חכמה
 לביגה, א״כ אגלאי מלחא למפרע׳ אשר הבינה
 עצם חכמה הוא׳ וא״כ הרי צריכה לחזור לראש
 הא׳ כמו שהיחה מטרם המקרה דנקודים׳ ואיך
 אומר׳ שגלגלחא דא״א/ שה״מ בינה דכתר ב״ן.
 נשארת במקומה׳ אפי׳ אחר הורדת הממך מחכמה
 דכתר ב״ן, והנה זהו וראי שצריך ביאור מספיק,
 . והענין חבין עמ המחבאר בענה״ק ההפרש
 מבין או״א דנקודים שהמ ראש הב׳״ אל ישםו״ת
 מקורים, שהם ראש הג/יאשר בזווג דהםתכלות
 עיינין דאו*א׳ שמשו נה״י דאהור׳ ומשם מלך
 הדעת דנקודים. ובזווג דהםתכלות עיינין דישםו״ת,
 שמשו נה״י דפנים׳׳ עש״ה. גם נתבאר אשר
 אוחם נח״י דאחור ששמשו בהסתכלות' עיינין
 דאו״א נגנזו במקומם בג״ר מקורים׳ שה״ם
 ביטול הזווג דאו״א הפנימיימ׳ כי הממך מה״י
 דאחור *הראוי לזווגם כנ״ל נגנז׳ עש״ה. וטעמ
 הגניזו הוא׳ משום רכל הזוזגים שבאבי״ע דעולם
 התיקון, הוא ע״י מ״ה החדש היוצא מהמצח׳
 שה״ם התפשטות ב׳ מקורים׳ כנ״ל בפמ״מ דף
 ם״אד״הוהנהאחר׳ וערכו כלפי נקודים כיסו פרצוף
 עי׳ב כלפי פרצוף הפנימי ועתיק׳ כם״ש שם׳
 ונודע שהע״ב פרצוף קצר, ואינו מלביש לב״ש
 תתאין דנו״ה דפרצוף הפנימי, משום שאין לו
 אותו מסך דבחייד שמשמש בפרצוף הפנימי,
 שז״מ דהתלבש הא״מ בחכמה דא״ק ובמלכות
 דא״ק, והאציל עולם האצילוח׳ כי הע״ב יש לו
 רק קומת חכמה, כם״ש שם. וע״כ, אין ם״ה
 החדש ראוי להזדווג על נה״י ראחור כמו שחיח
 בכתר דנקודים שה״ם ממך דבחי״ר, אלא על
 נה״י דפנים לבר׳ שה״מ מסך דבחי״ב או בחי״ג.
 ונמצא על כן שנה״י דאחור דבחי״ד אין להם
 שום שירות לזווג, באבי״ע דעולם התקון. וזהו
 מכונה בשם גניזו, כדמיון כלי שאינה עומדת

 קוד

 עץ החיים ״מי איא ענו* סו םז
 בו נכלל ההוד. והדיקנא אינו אלא בבחי׳ יסוד
ם וקן׳ הרי. דב׳ רישין ה  לכן הנשים אין ל

ה מה•  אלו כלולין ו

 .ענף ס״ז
א.  ועתה נבאר מציאת דיקנא-דא״א מה הו
ק י ח ע ש ל י ב ל  וזנה.נודע׳ כי א״א מ
כבר בארנו כי בא״א יש נלנלתא׳  כניל, ו
א סוד הכתר דא״א. ובנוה חד מוחא הו  ו
ק נ לנ׳ מוחין כמו ברא׳ ר י ל פ ה  לחוד דלא א
 חד לחוד, והאי מוחא׳ הוא סוד חכמה דא״א׳

 ונס׳ מ״ם•
ר ח ו ה יש בא״א י ם שינוי ז נ מ  א
א שלו יש ה ל נ ל נ , כי ב ם, פי  מבשאר פרצו
ר וחכמה׳ אבל בינה ודעת אין בנלנלתא ת  כ

 שלו׳ ואמנם בינה דא״א הוא סוד הנדון •
ן נדדת ולא סיימא ברישא. ומכאן מ ה  דאיא׳ ו

׳ ונקי׳ ר ה  תבין איך בינה : נסי גרון׳ ונק׳ כ
ר ת  שופר. כי הלא בנדון דא״א נעשה כ

 לאויא.
i נמצא׳ כי נ״ר דא״א יתבי דא עלידא 
 כתר׳ ותחתיו הבמה׳ ותחתיו בינה• ואינם
ה מב׳ ט מ ר למעלה׳ וחו״ב ל ת  בסוד מוין: כ
 צדדי הכתר. והנה עיקר התיקון הוא להיות

. .  סרן׳ כניל בכמה מהומות. .
ר ב  וטעם ושינוי זה היה בא״א. .כי כ
 הודעתיך סוד המלכים שמתו שהם ׳׳סוד
ם ברישא אמנ  הנקודות, ואח״כ נתקנו׳ ו
א היה. בו שום בחי׳ מלכים  דעתיק׳ ל
 שמתו׳ כמבואר אצלינו׳ אך מא״א ולמטה
 היה בו בירור ז׳ מלכים. לכן א״א המלביש
מקבל אור דע״י עצמו. לא היה כה אל  ו
ל אורו, ולכן ירדה בגרון. כי ב ק  הבינה שבו ל
 ממסום רחול, תוכל לקבל הארה •והטעם׳ לפי
ן אין בה כח כ  שבינה דינין מתערין מינה׳ ל
ל החלק של אור דעתיק כמו החכמה׳ ב ק  ל
 לכן׳ החכמה נשארה במהומה׳ והבינה •ירדה־

 בגרון•
 ואמנם בשא,ר פרצופין׳ כגון או״א וזו״נ
 כולם מהבלים אור דעתיק עיי לבוש א״א׳
ה יכולת להשיגו׳ ואין עורך להבינה  ויש ב

 שלהם לירד ולהתרחק.
 ואמגם אחר שירדה הביגה בגרון׳
 ירד הדעת^ומתלבש בו״ק דא״א עצמו, והיה
 רוחניות אליהם׳ ואין לו מקום מקומן, כי אם
 בין תריןכתפוי דא״אהוא עומד, כנזכר במ״א.

ר ת  ונחזור לענין׳ כי ברישא דא״א יש כ
ל זה הוא בחי׳ הכללות  וחכמה לבד׳ והנה כ
ר ידעת כי כל מדד, ומדד, מנהון ב  אכל כ
ר וחכמה יש בכ״א ת ה מיי׳ וא״כ כ ל ו ל  כ
ל שיעור הראש שהוא עד המצח  י״ם• והנה כ
א מקום השערות. יש שם בלידות י״ס ו ה  ש
 מן הכתר׳ וי״ם׳מן החכמה, וכן למטה מן
 המצח עד הנרון׳ ששם הבינה׳ יש נ״כ
ת י״ם מן הכתר. וי״ם מן חכמה׳ וכל  כללו

 זה בבחי׳ פנימיים•
ה נ״כ בבחי׳ אימ יש י׳ מהיפים נ ה  ו
 מן הכתר׳ וי׳ מקיפים מן החכמה בראש׳ וכן
 י׳ מקיפין מן הכתר וי׳ מקיפין מהחכמה, יש
 ממהום המצח עד הנרון׳ ואין אנו עסוקיי

ים׳  במקיפי הראש, ונדבר במקיפי הפנ
 הנה

 פנים מאירות
 גם תלע שד״ת הזה, נבחן לראש בפני
 עצמו, -ואע״פ שבאמת הוא עצמו רק בחינת
 גלגלחא דא״א, שה״ם בינה דכתר ב״ן שנזרככה
 משום יציאת המםך מהכמה דכחר ב״ן׳ כמ״ש
 לעיל. אמנם כבר נקבעה בינה זו • להיות בחינת
 בחרא וראש העליון דא״א גופיה מתחילת אצילותו
 וע״כ איננה מקבלת שינוי משום הורדת המסך.
 אלא שרעת התחתון נתקן בפ״ע, בסוד מוחא

 דאוירא. ויחבאר זה לקמן באורך.
 וזה אמרו בינה דעתיק לא נחלבשה כלל׳
 אםנם נמשכת:הארה ממנה מבחוץ׳ עד מצח
 רא״א, גם וכו׳ ובוקע ויוצא לחוץ ופוגע באור
 בינה דעתיק אשר מבחוץ׳ ומכים זה בזה, וזה
 שמבפנים-יוצא לחוץ׳ וזה שמבחוץ נכנם בפנים
 וכו, עכ״ל.׳ולכאורה תמוה, כיון דכבראמר דג״ר
, רישין תחאין דא״א׳  דרדל״א, אינם .מתלבשין בב
 א״כ מהיכי תיתי לומר דבינה דרדל״א איננה
 בכלל ג״ר דעחיק. נבהאמור הבין היטב, כי
 לכאורה מאחר• דהמםך ירד מחכמה דכתר ב״ן׳-
 ובאה לבחי׳ אחרונה דבינה דכחר ב״ן׳ שה״ם
 הגלגלחא דא״א׳ כנ״ל׳ א״כ היה צריך הגלגלחא
 דא״א לעלות ולהלביש לרדל״א עצמו, דהיינו במקום
 בינה דרדל״א׳-*אשף אז• היה מתהפכת הגלגלתא
 לחלק של רדל״א׳עצמו כג״ל. ולפיכך משמיענו,
 שאינו כן׳ אלא-עכ״ז נמצאת הגלגלתא במדרגת
 א״א, ואינה עולית להלביש לבינה דמ״ה דרדל״א׳

 דהיינו מטעם הניל.
 וזה ׳ אמרו, אמנם נמשכת הארה ממנה
 מבחוץ, וכו׳, ומפרש׳ שמחחילה יוצא הארת
 היםוד ךרדל״א . ובוקע - ויוצא לחוץ : פירוש,
 שבחי׳ המםך שבפה דרדליא שה״ם הרקיע והיסוד
 המבדיל בין רדל״א לא״א׳ שעומד בםקום חכמה
 דכתר בין שברהל״א• כנ״ל/׳ הוא יוצא מבחינת
 החכמה הזו׳ ppiqi הגלגלתא, כלומר שמבטל
 י בחי׳ הפרםא והגבול דחכמה שהיה םותם נקבי.
 הגלגלתא, כמ״ש ׳לעיל,- וכנ״ל כפם״א דף רם״ו
 ד״ה אמנם ע.ש״ה.יויוצא לחוץ מרדל״א אל בחי׳
 אחרונה רגלגלתא דא״א, שבחי׳ זו נק׳ קרומא
 דאוירא׳ כנ״ל בפמ״א דף רם״ט ד״ה ובגדלות-ע״ש׳
 ומכים זה בזה, כלומר׳ שאותו זווג דהכאה דאור
 חעלטן שנעשה על המסך דיםור דרדל״א העומר
 בחכמה דכתר בין ממעל לי-גלגלתא דא״א נעשה
 עתה לטטה בקרומאךדאוירא, שהימ המסך ךבינה
 דכחר בין שהוא ממעל לםוים, וה״מ הרקיע

 המבדיל בין גלגלתא למו״ם. -
 וזה אמרו׳ וזה שבפנימ- יוצא לחוץ וזה
 שבחוץ נכנם. לפנים., פירוש׳ כיון'שהורד המסך
 מהיסוד רררל״א שה״ם מקומ החכמה שמביפנים
 דררל״א למקום-בחי, אחרונה דהבינה דכתר בין,
 שיצא לחוץ מרדל״א אל בחי׳ א״א׳ נמצא
 מאליו. אשר הבינה דכתר ב״ן הזאה. שהיתר. עד
 עתה מבחוץ לרדל״א. שבה ונכנסה לפנים רררל״א,
 כמ״ש באורך לעיל, שה״מ, ד״ע המשמש ברדל״א.
 ונמצא שהמםך שברדל״א שמבפנים, יצא לא״א
 לחוץ. והבינה שבא״א שמבחוץ. נכנסה ברדל״א

 מבפנים.
 וזח אמרו, ואז הארה ההיא נמשכת ער למטה
 פי שאעיפ שגלגלחא בעצמה לא עלתה לרדליא
 מ״מ עכ״פ נבקעת הפרםא הםותמתה כנ״ל, שאז
 נמשך הארה הדעת דרדל״א למטה בין כתרא לםו״ם.
 שהארה הזו הים דעת חחתון, ונק׳ מוחא דאוירא

 כניל



 רעח פנים מאירות עץ החיימ ״עי יייא. ענף סז פנימ מאירות
 מיוחדת לפ״ע. דהיינו במילוי מ״נ ולא במילוי
 עיב כמו הגלגלחא׳ כנ״ל בעה״ח דף רס״ז ואע״פ
 שכל ההארה הגדולה ההיא הנמשכח מרדל״א
 מיותםת רק לגלגלתא גופה׳ כי ה״ם בינה דב״ן
 אשר בחי׳ הפנים ממנה חזר ועלה למקום ררל״א
 ונעשה בררל״א לרעח עליון כנ׳׳ל, וא״כ* למה
 ירד הארה זו שה״מ ד״ת באוירא שבין כחרא
 למו״ם, ולא נהפשטה בגלגלחא עצמה. ובהאמור
 הבין זר. היטב! כיון שלא נתפתחו כל הסתימות
 שבה, אלא רק אותם הסתימות שהם מצד נה״י
 דפנים לבד׳ כנ״ל\גם נחבאר ההפרש מבין או״א
 מקורים, שהם ראש הב׳ והויה דע״ב׳ לבין
 ישםו״ת דנקודים, שה״ס ראש הג׳ והויה דם״ג,
 שתלוי רק בבחי׳ המסך שבהם׳ אשר באו״א
 שמשו נה״י דאתור ובישסו״ת שמשו נה״י דפנימ
 ע״ש. וידעת שגלגלתא דא״א ה״ם ראש הב׳
 דאצילוח והויה דע״ב, וא״כ איך יוכל להשיג בחי׳
 נשמה הנמשך מזווג דרדל״א, שהוא רק מבחינת
 נה״י דפנים. שזהו בחי׳ הויה דם״ג וישםו״ת וראש
 הג׳ דנקודים/' ועיכ כל ההארת בינה דרדל״א הזאת
 מיוחסת רק להויה דם׳׳ג, וע״כ בהכרח שנבדלה
 לראש מיוחד בפ״ע בבחי׳ גשמה דמ׳״ג. ומובן
 היטב, שמקומה תחת העיב שהוא הגלגלתא,
 וזה אמרו שמוחא דאוירא נעשה לראש מיוחד

 בהויה דמ׳׳ג בין כחרא למו״ם׳ והבן היטב.,
 ונמצינו למדים מכל האמור. א#ר יש
 בראש רא״א ג׳ חלוקות. : גלגלחא. אןירא,
 ומותא םתיםאה. הא׳ הוא חלק הגלגלחא
 והוא עיקר בחי׳ הראש דאיא כנודע, שהעיקר
 והמהות רכל פרצוף הוא בהכחר שבו. וכבר
 נחבאר חכונחה שה״מ הויה במילוי ע״ב כמו
 או״א מקורים, אשר בבחינחה הנבוה הזו,
 נמצאה חםירה מבחי׳ נשםה דרדל״א׳ משום
 שחכמה דמ״ה שבררל״א נזדווג רק בנה״י דפנימ
 שבחכמה דב״ן שברדל״א. ונמצא משום זה בחי׳
 הדעת עליון השייך לנה״י דאחור, הוא עריץ
 גנוז ונעלם; כלומר שלא נזדווגו התכמות דמ״ה
 וביין שברדל״א בבהי׳ נה״י דאחור. המעלה את
 הבינה דע״ב לרדל״א בשיעור קומה דאו״א
 מקורים, אלא בבחי׳ נה״י דפנימ המעלה רק
 הבינה דם״ג לרדל״א, שה״ם שיעור קומה דישםו״ת
 מקורים, כמ״ש לעיל. ונבחן שהדעח שצריך
 לזווג חו״ב דע״ב הרי הוא נעלם כי אוחה
 הבינת לא נתעלתה, כאמור. ומכאן חדע שורש
 דעת הנעלם. אשר הרב עוםק בו הרבה מהמוחין
 דפרצופי אבי״ע׳ אשר'שרשם הוא כאן. דהיינו
 הדעת דאז״א הפניםים הנ״ל. כמבואר. וזכור זה

 לכל המקומות.
 וזה אמרו. והנה בררת כל אלו האורות
 מבינה דעתיק כנ״ל בהכרח הוא שאור החכמה
 דעתיק תרד נעלמת בתוך הארת הבינה וכו׳
 עכ״ל. ויורנו בזה, אשר אע״פ שלא נעשה הזווג
 בחו״ב קעיב שברדל״א ממור נה״י דאחור כנ״ל,
 מ״מ נמשך הארת נשמה מצר הע״ב ג״כ, אלא׳
 בלי זווג מצר עצמו. שזהו נמנע, כנ״ל. אלא רק
 מצד התלבשותו בחו״ב דם״ג. כלומר כיון שהבינה
 דכהר יב״ן מצר נה״י דפנימ, נחעלחה ושבה
 לרדל״א׳ א״כ נמצאים שמה עחה ג׳ כלימ כח׳׳ב
 דכתר ב״ן דרדל״א, ונמצאימ ראויימ לגילוי
 נשמה עכ״פ מצד נה״י דפנים שנשלמו ! שהנשמת
 מתלבשת בכחר, ורוח כחכמה, ונפש בבינה.

 מנ״ל

ה סוד י״נ ת״ד. הם סוד מקיפי פני/ נ  ה
א ו ר בעיה. והענין׳ כי אמת ה א ב נ  עיד ש
ר וי״ס מן ת כ  שבבחי• א״פ יש י׳ס מן ה
ק י״נ  החכמה. אך בסוד מקיף ירא יש ר
ר וחכמה לבדם׳ כי השאר ת כ  מהיפים׳ מ

ת. ו ל  אינן יכולין להחנ

: ן ר ד ס  ואמנם כי א״פ עומדים זעניז כ
 כתר׳ חכמה׳ בינה׳ כו׳ עד המל׳ האחרונה׳
 ומחזיקים׳ שיעור המקום המחזיק וסובל ליינ
 אורות מסיפין׳ ושיעורם שוה• ודם שערות
 הדיקנא־ שיוצאין האורות דרך נקבי השערות

 ומאיריז בסוד מקיפים•

ם ימי ׳ בין פנ ם יש חילוק א נ מ א  ו
ר הם ת כ  למקיפים׳ והוא כי י״ם הפנימי׳ ד
 זענ״ז׳ אמנם המקיפים הם להיפך׳ כי הם
ל י״נ  מתחילין ממטה למעלה : מל׳ בראש כ
 ת״ד. והכתר בםופם׳ וכן היה ספי׳ מקיפים
ך ג״כ. ולא די ר ד  של חכמה׳ שהם על זה ה
ל הספי׳ מהיפים של  בזה׳ אלא שניב כ
ר ת כ ל י*ס מסיפי׳ של ה  חכמה׳ הם עליוניי׳ מכ
לם. שהוא מלכות ו נה שבכ  נמצא כי האחרו
 דחכמה׳ עומדת למעלה מכולם. והגבוה
ר שבכתר׳ עומד ת  ומעולה שבכולם׳ שהוא כ

 למטה מכולם•

ר מגולה מקיף,  והטעם׳ כי להיותו או
א היה כח כתחתוגים לסובלו׳ ולכן אורות  ל
ם לא נתגלו רל. למטה ממדרגתץ, י נ ו י  העל
ר שבכתר׳ שהיא מדרנה עליונה ת  ולפיכך׳ כ
 יותר׳ גתגרה במדרגה היותר תחתונה
. וכן המל׳ שבחכמה׳ שהי׳ היותר ם ל ו כ ב  ש
לם•  קטנה שבכולם׳ נתגלית למעלה מכו
׳ וכיוצא בזה  כי יש כת בתחתונים לקבלה

 בשאר הספי׳•

ר נתגלה ת כ ב ר ש ת כ  ומת שאני אומר. ש
י ת ל י מ ה׳ לא דייקת ל נ  במדרגה התחתו
ק י״ג ת״ד לבד׳ ואיגם ך• אך  שהרי אינם, ר
 הכווגה לומר׳ כי המדרגה היותר עליונה
 שבכתר׳ שהוא נק׳ ונקה׳ שהוא החסד.
 נתנלה במדרנה תחתונה. כמ״ש בעיה׳ כי

 אין תלוי בזה•

 נם דע. כי אין נדר המקומות כמו
ם ועג״ו ממש׳ כי אין ר ד ס  שנראה בעיגיך ל
. עליון או ם ו ק מ ר המדרגות בפי היות ה ר  ם
 תחתון. כי הלא יש ממום למטה וגה׳ עליון׳
. כי הלא ן  ויש מהום למעלה ונקרא תחחו
 המקום שתחת הפה הוא יותר תתתון מכולם.
ל מקימית העליונים. להיותו ל כ  ואמנם הוא מ
. ומקבל האור וההבל היוצא ה פ  םמוך אל ה
 משם׳ יותר משאר מקומות העליונים. להיותו
. וכן הסמוך לעינים. וכן הסמוך ה פ  םמוך ל

 אל החוטם׳ כי נם מהם יוצא הארה•

 וא״ת מסום שתחת הפה היה ראוי
ר ב ד  למראו תיקון ראשון. אך דע׳ כי אין ה
ק ראוי להעריך הממום עצמו.  תלוי בזה. ר
ם  אם הוא עליון או לאו׳ ואם הרוב למהו
 ההבל. ולפעמים יש מקומות עליונים. שהם
 נבוהים ממקום ההבל. ודבר זה תלוי בהערכה
ר יינ תמוני ד ס מ יתברך ב  שהעריך המאצי

 דיקנא׳ ע״ד שנבאר•
ם נ מ  א

 עוד לשימוש׳ כי אם לזמן מרובה דהיינו בגמ״הת
 כנודע, וזהו סור ביטול הזווג דאדא הפניםים,

 וזכור זה׳ שנחוץ הוא לרוב המקוםוח.
 ובהאםור תבין׳ אשר הכלים רב״ן שנשתיירו
 מהנקודים הרי המה כלולים מבי בחי׳ נה״י׳
 שהם נהיי ראחור ונה״י דפנים כנ״ל. אמנם המ״ה
 אינו מזדווג ומתקן רק על נה״י דפנים לבד. וע״כ
 אותם נהיי דאחור שנשתיירו בכלים דב״ן׳ נקראים
 רק נצח הוד, בםוד ווין שהוא שורש הזוגות
 שהרי הימור חמר מהמ׳ משום שאין בהם זווג והבן.
 וכבר נתבאר, שבראש הא׳ דאצילוח, שהוא
 רדליא׳ נמצא בו כח״ב מצד המ״ה וכתר חכמה
 מצד הב״ן, באופן, שפה של ראש הזה, שה״ם
 המסך שעליו נעשה הזווג עומד בבחי' אחרונה
 רכינה דמ״ה״ ובכחי׳ אחרונה דחכמה דב״ן, ונמצא
 הממך הזה כלול ג״כ מכלים דב״ן שה״ם נה״י
 דאחור הגנוזים בבין. גם ידעת׳ שאותו חלק של
 הממך הזה שמלמעלה למטה ה״ם גלגלתא דאיא
 תמבדלת אותו לפרצוף נבדל ותחתון המכונה ראש
 הב׳ האצילות. ואין הכונה, שמהוחה של הגלגלתא
 ה״ם הםםך, שהרי כבר נתבאר שהגלגלתא ה״ם
 םפירת בינה דכחר ב״ן הכולל לעתיק וא״א
 יחדיו, גם כלפי א״א עצמו ה״ם םפירת כתר
 דא״א, אלא הכוגה, שכחו החזק של הםםך
 המבדיל כלול בעצמות הגלגלתא בבחינת
 תתפשטותומפה דרדל״א ולמטה, דע״כ מבדיל
 את הבינה רב״ן מן החכמה דב״ן, והוא סותם את
 הבינה מאור האוזן. כנ״ל בפמ״א דף רמ״ו ד״ה
 אםנם, שיצאה משומ זה מתורת ג״ר, כמ״ש שם,
 וצריך ע״כ להבין בכה הםוחם הזה׳ אשר כלול
 ממ״ה וב״ן׳ כניל, וא״כ כלול םב׳ הכהי׳ של

 נה״י, הן דפנימ, והן דאחור׳ וזכור זה.
 ומובן מעצמו, שבעת הזווג דחכמות דמ;ה
 וב״ן שברדליא, אשר חכמה דמ״ה הוציא והוריד
 אח הממך מחכמת דכתר ב״ן לבחינה אחרונה
 דבינה רכתר ב״ן שנקרא קרומא דאוירא׳ הרי
 נתבטל אותו כח המוחמ מן הגלגלתא, שהרי
 המטך שעליה .נתבטל, וירד מתחתיה׳ לטקומ
 הקרומא דאוירא דמחפיא על מוחא, שזהו מכונה
 בשם בקיעה׳ כמ״ש לעיל. אמנם זה יחכן רק
 בבחי׳ כה הםותם הנמשך םנה״י דפנים שבמםך
 אשר חכמה דמ״ה נזדווגה עמה והורידה 'לקרומא
 דאוירא, כאמור. משא״כ כח הםותם הנמשך
 מנה״י דאחור הגנוז במסך ההוא, הרי שנשארה
 עוד במקומה בבחי׳ אחרונה דחכמה רבץ, כי
 חכמה דמ״הלא הזדווג עמה, משום שאינו ראוי
 להזדווג רק עם נה״י דפנים לבד, כנ״ל ע״ש.
 ולכן, מובן מאליו שלא הורידם כלל לקרומא
 דאוירא׳ אלא שנשארו גנוזים במקומם׳ כמות
 שהיו מטרם הזווג דגדלות הזה, וממילא שנשאר
 ג״כ כח הםותמ הנמשך מהם להגלגלתא דא״א.
 ובזה תבין הטעם שגלגלחא שה״ם בינה
 דב״ן לא יכלה לעלות ׳ולהכלל ברדל״א אפילו
 אחר הורדח הםםך שעליה, כי עדיין כח המסך
 מה״י ראחור שנשארה במקומה בחכמה י שולטת
 עליה בחוזק, ומונע אוחה משומ זת לעלות לבחי׳
 ראש הא׳. ולפיכך נחחלקו ההארות לריע וד״ח׳

 כמ״ש לעיל עש״ה.
 גמ תבין בזה ענין המוחא דאוירא שה״מ
 הארת הבינה שחזרה לראש שהוא ד״ת כנ״ל׳ כי
 למה נעשתה לבחי׳ ראש מיוחד בפ״ע. גם כהויה

 מיוחדת



 פנים מאירות דעט
 פרצוף ע״ב, אין נשמה דמיג ממפקח לו, וע״כ
 אומר הרב׳ועכ״ז היה מכומח שמ מאד והוצרך
 להתגלות יותר בפומא שה״מ מלכות דראש א״א,
 אשר שמ גנוז הממך דנהיי דאחור ששימש
 ככתר דע״ב דנקודימ, שמזווג אור העליון על
 חממך הזה יוצא קומת הדעת דנקודימ, שח׳״מ

 נשמח דאיא חאמיחייח, כאמור,
 וענין גניזו דנה״י דאחור בפומא דא״א, אין
 הכונה שנהיי דאחור בעצמותם נמצאימ שם,
 שהרי כבר נחבאר שנגנזו במקומם בג״ר דנקודימ
 ואינם יורדימ םשם לעולם, אלא הכונח על הזווג
 ךרדל״א דגדלוח, אשר אמ מוריד המסך עד
 בחינה אחרונה דראש איא המכונה פח. אז
 נעשו שניהמ באמת לראש אחר דכתר ב״ן, כי
 אז היה בטל לגמרי אותו חהפמק והפרמא
 הנעשה בנקבי עינים דב״ן׳ שםשום זה נחלק
 הבהר הזה לב׳ פרצופין : גויע לרדליא, ואח״פ
 לא״א, כנ״ל דף רע׳׳ו ד״ה וכבה ורם שדעת דרדליא
 גנוז בפוטא דא״א׳ כלוטר שחםסך שבפה דרדל״א
 צריך להמצא בפה דא״א. וזה אמרו, והוצרך
 להתגלות יותר בפומא דא״א, ועכ״ז הוא מחומ
 עדיין ובו׳. והנך רואה, איך שמדייק ומשמיענו
 שצריך להיות כך, אמנמ מחומ הוא, כלומר
 שהורדת המסך עד שם היה פוחח כל המתימות
 דכלהו ע״מ דראש דאיא, כי היו חוזרימ למקוממ
 לראש הא׳ כמו שהיו בזמן חנקודימ, אמנימ זה
 יחיה בגמר חחיקון. זזחו שממיימ דביח אבהחנא
 עחידין למלכש, דהיינו בגמר התיקון, במויה
 והשיב לב אבוח על כנימ וכו׳, וחבן מאד. וביאור
 י״ג תיקוני גלגלתא שממדר כאן הרב, יתבארו

 בענף הממוך בע״ח ,

 ענף ס״ו
 והנה לעיל נחבאר כי החיורתא מתחןלקימ
ג ארחין. וחד׳ לכרמ וכר עד י  לי
ד  רישא דזיא וכו׳ או״א מושפעים מסו
 מזלא וכו׳ והזיא מכתר דא״א וכו׳ : ולהבין
 זה, נשלימ תחילה ענין דעת הנעלמ ודעת הגלוי
 וכו׳ שהחחלנו לבאר בענף הקודם, ונתבאר
 שם אשר עיקר גדרו של הדעת הוא סוד
 התוספות שהוא בדיוק באותו ״ השיעור
 שנתומף מכה הורדת המסך הנעשה בזווג דגדלות
 דראש העליון דכל פרצוף, כניל דף רע״ו דיה
 ועפ״ז, וזכור זה לכל המקומות שתמצ»(מ0 איזה
 מדובר של בחי׳ דעת. וגדרם של דעת עליון,ודעת
 תחתון/ הוא ע״ר שנתבאר בהבחן ראש וגוף, כי
 העימ היוצאים מממך ולמעלה מכונה דעת עליון,
 וחע״מ הנמשכימ מממך ולמטה מכונה דעת
 חחתון. וגדרמ של דעת הנעלמ ודעת הגלוי, הוא
 עיפ ממך דנחיי דאחור שנגנזו ברדל״א, שחם
 אוחמ נהיי דכתר שנתלכשו באו״א דנקודימ,
 שהימור דא״ק האיר, והוריד חית שחיחה עומדת
 בחכמה דראש הב״ן המכונה נקבי עינימ, והוריד
 אותה עד הפח, כמו שהיה בפרצופי א״ק ^זקדמו
 למין, שאז נחייחדו ראש הא׳ וראש חב׳,לראש
 אחד, שזה הראש מכונה כחד דנקודימ אז זווג
 דהמתכלות עיינין דאדא עילאין, אשר •ממסך
 ולמטה יצא מלך הדעת, במור דעת תחתון, כנ״ל.
 והנה כיון שנננזו נח״י דאחור האלו, מובן מאליו
 אשר נעלם משומ זה אותו הדעת הנז׳ שנתגלה
 בנקודים. מכל הפרצופין שיצאו כאכייע דעולם

 התיקון

 עץ החיים *י«׳« ענף סח
 ענה םיח

 אמנם פי׳ יינ מדות בסוד י״נ ת״ד דא״א.
ם  נבאר מסוס הי״נ תהונים היכן ה
ך י  בדיקנא. ואמנם נמנה תחלה התיבות. א
 הם י״ג: א׳ מי אל כמוך׳ ב׳ נושא עון,
 נ׳ ועובר עד פשע, ד׳ לשארית נחלתו׳
׳ ו׳ כי חפץ חסד הוא ו  ה׳ לא החזיק לעד אפ
 ד ישוב יךחמנו׳ ח׳ יכבוש עונותינו.
׳ ם ת א ט ם בל ת ת י ו ל ו צ מ ך ב י ל ש ת  ט׳ ו
, ם ה ר ב א ן אמת ליעקב׳ י״א חסד ל ה  ל׳ ת
ת לאבותנו׳ י״נ מימי קדם• ע ב ש  י׳ב אשר נ
ם  .ואמנם הי״ג מדות אלו דמיבה׳ ה
ת ו ר ע  שפע פנימים הנמשכין ממ״ס בתוך ש
ם שבחא דעתיהא׳ אך קראי  הזמן׳ והם הנ
ורות וכלים נ  שערות הזקן עצמו. שהם הצי
 ומעברים. שיריק המשתתא הדיש׳ בהם׳ הם
ת כי תשא׳ ש ר פ  יינ מדות שנזכרו בתורה ב

 והם כמו י״נ דז״א.
ה ר ידעת׳ שאין בז״א ר ב  כי כ
 טי והם של פ׳ שלח לך׳ וכשמאירין בו י-ג
 אלו׳ אז נסי בשמם. והם ע״ז הסדר : אל א״׳
/ לפי  רחום בי. וחנון נ׳׳ ארך ד׳. אפים ה
ם מורה על ב׳ מדות יחד׳ ולזה י פ  שארך א
ך אף. אלא אפים׳ ורב חםד ד. ר  לא אמר א
 ואמת ד׳ נוצר חסד ח׳׳ לאלפים ט׳, נושא

 ?pi יי, ופשע י״א. וחטאה י״ב׳ ונקה י״נ•
ה נבארם בפנים האדם עצמו, איך ת ע  ו
ת שני פאתי ח  הם י״נ תקונ׳ים• ואמנם ת
ם מתחילין ב׳ רישין דריקנא. והם  הראש ש
 קצרים ולא רחבים. והם כננד האזן, וזהו

 תיקון א׳ נהרא אל•
 ואח״כ תיקון הבי׳ והוא שורות השערות
 הנדלים בשפה עליונה על הפה לאורך׳ ווהו

 רחום•
תו ארחא׳ שכננד  נ׳ וחנון׳ הוא או

 האמצעות החוטם׳
 ד׳ ארך׳ הוא שורת שערות שתחת

 ש1ה התחתונה.
 ה׳ אפים׳ הוא ארחא תניינא המפסיס
א מכוון ננד ארחא קדמאה הו  באמצע הזקן׳. ו

ת החוטם. ח ת  ש
ת תיקון קדמאה ח  וי. ורב חסד. הוא ת
ת ו ר ע ש תן ה ם שיעור או ו י ס . א ו ה  דא״ל׳ ו
 הקצרות של שער הזקן. והוא במקום שמתחיל
ם התחלת עצם ו ק ב מעט׳ שהוא מ ח ר ת ה  ל
ה ח ם עצמו׳ שהוא יוצא כמין זויות ת י  הלחי
ב יותר משל ח א ר ו ה ה ט מ ל  האזן׳ ומשם ו
 מעלה, וזהו נקרא ורב חסד, וזה נמשך עד

ם שכננד הפה. ו ק מ  ה
׳ הם ב׳ הפנים החלסים מן ת מ א  ז׳ ו

 השיער : תרין תפוחין קדישין.
 ח׳ נוצרךוסד/ והוא נקרא מזלא קדישא
 והוא הזקן• מיכננד הפה ולמטה. שהוא כללות
 הזקן בכללותן.בחיבור א׳, בי מה שלמעלה
, כי ב׳ תפוחין וחוטמא ,  מזה הוא• נחלק לב
למטה ו  מפםיקין בנתיים׳ ואמנם מכננד הפה.
 הוא עובי הזקן. והתחברותן יחד. ואמנם הוא
ו ל א ׳ והם שערות ע״ג שערות. ו ה ב  מאוד ע
 נחלקין לב׳. כיצד, צד הזקן מכננד מעלה.
א מקום הזקן המנולה הוא תיקון אי׳ וצד ו ה  ש
ד הנרון הוא תיקון ב׳ נ  הזקן המכוסה שהוא מ

 נמצא

 פנים מאירות
 כנ״ל דף רע״ה ד״ה והנח, וע״כ נבחן משום זה,
 שבחי׳ נשמה מצד ע״ב מתגלה ג״כ בכו״ח
 רבץ׳ שהרי הם כלים דע״ב, אלא הם חםירים
 מכלי תפש!' כי הנפש המתלבש בהבינה הוא
 בחי׳ כלי דם״ג, כי בינה דע״ב לא נתעלחה כנ״ל
 ותדע ע״כ שנשמה זו נבחנת לם״ג דע״ב ולא ע״ב
 ממש, ותוא משום תשתתפות דבינת דמ״ג כמבואר.
 וזהו שמדייק הרב, שאור החכמה דעתיק נעלמת
 ויורדת בתוך הארת בינה כלומר שמתלבשת בכלי
 דבינה דם״ג' שמצטרפת ג״כ לכתר וחכמה דע״ב
 כי אין לה הבינה דע״ב השייך לה, ומשום זה
 נבתן שנעלמת בכלי דמ״ג. וצריך שחזכור כאן,
 אשר חו״ב דע״ב נבחנים לחכמה׳ וחו״ב דמ״ג

 נבחנים לבינה׳ כםיש בענה״ק ואין להאריך.
 ונמצא לפי״ז׳ אשר יש בחי׳ נשמה גם
 בגלגלחא דאיא, ואע״פ שה״מ הויה ד;״ב
 שהבינה שלה נשארה טתומא׳ כי לא עלחה כנ״ל.
 ואין שם אלא ב׳ כלים׳ וחסר מהם כלי ג׳
 לנשמה׳ מ״מ הנשמה ורוח דע״ב מםתייעין ע״י
 כלי דגפש דם״ג, כנ״ל בדברי הרב, המכונה
 שהארת חכמה מתלבשת בהארת בינה. וזהו
 #חושב הרב לעיל כענף מ״ג, ג׳ הויות בגלגלחא
 במילוי יודין, ע״ש. והיינו עיד הנ״ל, וזכור זה.
 וזהו שאומר הרב, אשר דעת דרדל״א
 מחגלה באוירא שבין כתרא למוימ, ועכ״ז היה
 שמ מכומהימאד. והוצרך להחגלוח יוחר בפומא
 ועכ״ז הוא םחומ עדיין׳ דביה אבהחנא עתידין
 לםלבש עכ״ל. והנך רואה, אשר הרב מדייק
 ואומר׳ אשר דעת דררל״א הוצרך להתגלות
 בפומא׳ ועכ״ז הוא מתומ, משמע שלא נחנלה.
 אע״פ שצריך להתגלות, משא״כ באוירא שבין
 כתרא למרס, אומר, שנתגלת שם דעת דרדל״א
 ונעשה לנשמה לא״א, עש״ה. וצריכים לבינה
 יתירה, להבין בהבחן המקומות האלו. ולמה אינו
 ממפיק הםוחא דאוירא שיחגלה שם דעת דרדל״א

 רק למקומ פה דאיא הוא צריך ביחוד.
 אמנם ענין הג׳ רישין שאנו מבחיגימ
 בא״א, בבר נתבאר בענה״ק שהוא רק בחינת
 החתלקות פרטיות כלפי א״א עצמו׳ אמנם כלפי
 ה״פ אצילות׳ נבחגים כל אלו ג' רישין רק
 לראש ^תד םפרצוף ע״ב דאצילות ביחס ה״פ
 מ״ה החדשי או פרצוף הכחר ביחם ה״פ ב״ן,
 וע״מ שלו מכונימ גלגלחא עינימ אזן חוטמ פה,
 כי כח״ב זו״ן דכל ראש ממונים כן כנודע. וכבר
 ידעת אשר בינה דע״ב לא יכלה להתעלות לררל״א
 משוס דהזווג דתכמות דמ״ח ובין דרדל״א היה
 רק על ממך דנה״י דפנימ, שע״מ היוצאימ על
 זווג הזה הוא בקומת ם״ג וישםו״ת דנקודימ
 כנ״ל. ועיכ אותו הדעת דרדליא ה״מ דעה דמיג
 ולא דעת דע״ב, וע״כ האיר רק ער הבינה רא״א
 מצד ם״ג רע״ב שה״ם אזנים שלו, שדעת הזה
 מכונה בשם מוחא דאוירא. ונמצא ע״כ שבחי׳
 הדעת מע״ב דע״ב ממש, חםר לו, כי נשאר
 םחום באזנים, כלומר אוחו חלק הבינה המיוחמת
 לע״ב הכלול באזנים דא״א׳* נשאר םחום׳ כי לא
 אליה• שום הארה מזווג דרדל״א. וזהו
 שאומר הרב׳ שדעת דרדל״א המתגלה באוירא
 עכ״ז היה שם מכומה מאד 5 דהיינו כדאמרן,
 שדעת דרדליא הזה הוא דעת דםיג לבד, אשר
 מספיק כאמח לנמרי לבחינח נשמה רק
 לפרצוף מיג דאצילוח, משא״כ א״יא שהוא

 פרצוף



ף סח סט פנים מאירות ענ א ״ י א »  עץ החיים ט
 דא״א ואז היה צריך להיות אשר גם החכמה
 דמ״ה שבראש א״א תהיה מזדווגת עם החכמה
 רבץ שבראש א״א׳ ומוריד גם הוא את המםך
 שעומר בחכמה רבץ לבחי׳ אחרונה דבינה דב׳׳ן
 ונמצאת הבינה דב.ץ חוזרת ועולית לראש א״א
 ומזווגת את ה?תר וחכמה בימין ושמאל בקומה
 שוה׳ ע׳׳ד הנ״ל ברדל״א. והרית הנמשך לראש
 דאו״א נותן כח לחכמה דמ״ה שבראשייהו דאו״א
 להזדווג עם חכמה רבץ שבהם׳ שנמצא אז
 שמוריד המסך מחכמה .רבץ לבחינה אחרונה
 דבינה דב״ן׳ ואז גם בינה דראשייהו דאו״א
 מוחזרת ועולית מגופייהו דאו״א לראשייהו׳ ואז
 מזדווגים כו״ח דראשייהו דאו״א ביו״ש בקומה
 שוה באור דנשמה ואור דרוח׳ כנ״ל ברדל״א.
 ודעת תחתון יורד לזו״נ׳ וגורם זווג הזה גם בזו״ן
 עיר הנ״ל. והנך רואה איך הזוונ דרדל״א משפיע
 לכל הפרצופין שממנו.ולמטה׳ ומעלה ומחזיר כל
 הבינות מגוף לראש בסוד תיקון קוין׳ דהיינו

 ימין ושמאל והדעת באמצע, כאמור.
 אמנם בא״א .לא היה כן, כי דעת דרדליא
 לא נתן כח אל החכמה דמיה שבראשו שתזדווג
 עם חכמה דב״ן שבו המכונה מו״ם, ולהוריד המסך
 לבחי׳ אחרונה רכינה שלו׳• ולהחזיר את הכינה
 העומדת בגרון אל הראש׳ - באופן שכחר וחכמה
 יתקנו בתיהון קוין ימין ;שמאל׳ והדעת בקו
 האמצעי כנ״ל. והמעם ה;א כמ״ש לעיל׳ כי הארה
 זו של הדעת ךררל״א אינת שייכת לו׳ שהים
 ע״ב׳ אלא לבחי; ם״ג׳.,-5ע״כ נמצא הארה זו בבחי׳
 ראש -בפ״ע שנק׳ אררא׳. שהוא עומד למעלה
 םםו״ם׳ וקרומא ךאוירא מפסיק ביניהם׳ כי מסך
 דנהיי דאחור סותם עור את הקרומא שע״ג
 מו־״ם׳ שאין דעת דדרליא יכול לזככו׳ שאינו
 מבחינתו כנ״ל׳ וע״כ אין המסך דח״מ יורד
 לבחי׳ •אחרונה רכינה׳ וע״כ נשאר הבינה בגרון
 לבר מרישא׳ כי המסך של ראש א״א נמצא
 ^מטעל לה בבהי׳ אחרונה רמו״ם׳ שמקבלת ממנה
 בהי׳^אורות דגופא ממעלה למטה׳ ונמצא בינה
 דא״א איננה יכולה לשוב לראשו כמו ברדל״א,

 ונמצא י חםר מבינה ודעת, .באמוך.
 '1אמנם באו״א שהם. פרצוף ם״ג דאצילות,
 אשר בחי׳ נשמה.,.דנה״י דפנים מספקת להם
 לגמרי/ וא״כ בשעה #הארת דעת דררליא המאיר
 באוירא דא״א מגעת. אליהם. יכול החכמה דמ״ה
 דראשייהו ראו״א להוריד ,המסך׳ מחכמה• רבץ
 שבהם׳ ולהעלות בינרעדגופא שלהם אל ראשייהו
 ואז חוזרים כו״ח בב׳ קוין-ימין^וןצםאל והדעת
 3קו אמצעי, ונמצא שהרויחו,_או״^ האצילות עיי
 זווג דררל״א• הנזכר׳".שהבינה שבך^לראש שמשום
 זה •גם דעת• שלהם .נמצא, בך:אש׳ .ןצמכריע בין

 . כו״ח• רבץ שלהם׳ כאמור. ועק״ז גם בזו״נ.
̂נם. שינוי זה יש בא״א יותר  וזח אמרו, אנ
 מבשאר פדצזפין, כל בגלגלתא, שלו יש כתר
 וחכמה ופו׳'5׳ והיינו כדאמרן,» אשר- כלפי עצםו
 מצר• שהוא י פרצוף ,כתר וע״ב דא$נילות, נבחן
 .אשר אין׳ בראשו אלא כתר וחכמה דב״ן׳ אמנם
 .אודפ יצאו לבחי׳ גופא, וזהו שאומר׳ ואמנם
 .בינה דא״א ה״ם הגרון וחמן נחתת ולא קייםא
 ברישא : דהיינו כדרך המדרנוח דב״ן. שמכה
 עליית הם״ן לנקבי עינים יוצאים הע״מ של
 ראש מעינים ולמעלה׳ וא״כ אין בראשם דפרצופי
 בין אלא גלגלתא ועינים לבד. אשר באיא ה״ם

 כתרא

 נמצא׳ כי אנו מתלקין עביות חוסן. כי צד׳
 העליוןהנגלה.לעינים תיקון א׳׳ ,ומה שהוא
ם השערות שתחת אלו ה  כנגד. הגרון .
 הראשונים. והם מתכסים באלו׳ הם תיכון ב:.
 והנה אלו ב׳ תיקונים ,.נקי מולא
ן  והם שני ,מזלות ופירוש מולא מלשו
 תיזל כפזל אמרתי, שהוא משך השערות באורך
 מלמעלה למטה. ואין בכל הי׳יג.הסונים האלו
 שיהי׳ נק׳ כך׳ אלא.אלו השנים.: העליק נק׳
 נוצרי תיקון הח׳׳ והתחתון נק׳ ונהה תיקון
ל אחר נס׳ מולא׳ ואמנם אלו  י״ג׳ ושניהן כ

 השערות רם ארוכות עד הטבור שלו.
 "י ט׳'הוא לאלפים, כי בין. אלו השערות
 הארוכות. מובלעים.קצת קטני׳ וזהו לאלפים.
ל ב׳ מזלות אלו  י׳ נושא עון׳ כי אחר כ
 יש שערות. קטנים סמוכות לגרון׳ והם למעלה
ק .מעט. ואינן מובלעים במולא הנ״ל, ר ו  ממנ

ם וחפיין אנרונא. ד ב  ניכךיץ ל
ת . אלוהשערו ות. ׳ הי א ו . י״אופשע• ה ' \  ד

ת שדן בארכם׳ ולא נפכןידא מן.דא. . ו נ ט ק '  י
ה עצמו ,להיותו פ  ן״ב וחטאה׳ הוא.. ה
מכלל א. ת בי,.. הו ו . (ועם הי ת,  פנוי משערו
דרנ חיסונים כניל עכ״ד.היותו.פנוי ז :  הגלגלתא
 מבלי שטרות זה גק׳ תיקון אחר׳מןמב״ש ח״ב).
 t י״ "י״ג״ננקה, הוא המזל ב׳׳ רגקד תיקון י״ג•

ם זה.על וה׳ נ כב ו שו ל א  ואמנם ב׳'מגלות ה
א ננוק:׳ ואבא יונק מן החי. ואמא ״ ר ו כ  והם ד

 יוגקת.,מן״הי״ג׳ הרי בארנו י:ג ת״ד• ־
. ר. י  . י

י ־ י ענף ם״ט -

 ועתה גבאר שמות הספירות בי״ג ת״ד
 ; ״ והוא הלא ,דח׳ ת״ד הדמאין. הם ח׳

ת עד הבינה. כי ̂׳ דחכמה׳ והם ממלכו  םפ
ל מ״ם לא נתגלו כלל׳ כי ר וחכמה״ ש ת כ ה " 
ל הארתן׳ אף ב ק א היה יכולת בתחתונים ל  ל

 '־עליפי שיתגלו לקטה•
: איל. מלכות׳ ך  וסדר מסגמם, וסדרן כ
 רחום ים^ד׳ וחנון הוד׳ ארך נצח׳ אנןלם ס״ת׳
 ורב חםך^גבודה, ואמת חסד׳ נוצר חסד בינה

 הרי^ח׳'תקוניס,?־חכמה׳ כי ב׳ הראשונים•-.
 לא נתגליו כלל.

ר ת כ  והי תקונים אחךים• הם ה׳ הצוות ה
הוד«. נו״שא עון נצח. ופשע  כיצד ולאלפים.
גמרה, ונקה חסד׳ הרי נשלמו  ת״ת׳ וחטאה,

' ׳ . . . . , . . ( t •י״ג ת״ד 
ר לא יכלו להתגלות׳ ת כ  . אמנם'ג>ר ד
ד לא :כלו ב ל ם ב י נ הראשו  ־׳אך בחכמה הב/

ך ״הבינה שלה נתנלית׳ כי -  להתגליות* א
ר למציאותה למטה מבתר. ואין. בינה ־. מ ב  ח

 שלה מעיירה כמו בינה דבתר׳ "ויש יכולת
ם המלכות ׳ נ מ • א ה ת ר א ה צ ב ק  בתחתונים ל
את- . בא״א. אין מצי ר לא נת^ית׳ כי ת ב  ד

ר שבו*׳אך בחץמה - ת כ דובפךט ב  נומי ני'כרת?
 שבו'שהוא'םןדנוק׳ דלליה׳^ כנזכר׳ אצלינו׳

יש'יכולת להתגלות המלכות שבה• ; 

 והיסוד.דכתר נתגלהבביגהדחכמה שהוא.

 רפ . פנים מאירות ־
 .H התיקון ע״י.מ״ה החרש. ונתבאר לעיל אשר אין
 •שלימות לע״ב ־ ראצילוח, בטרם שנגלה אליו
 הרעת ההוא׳.,כי הוא נשמתו׳ כמ״ש שם* 1והעלם
 הזה מרומז ג״כ בדברי הרב • בשם ביטול הזווג
 דאו״א הפנימיים עש״ה. ורעת •הגלוי, הוא נמשך
 מזווג שעל מסך. דנה״י דפנים׳ שגדרו הוא אותם
 1 התפשטות ג׳ סוי כח״ב דנקוךים להג״ת רנקורים
 הגק׳ ראש דישםו״ת, והויה דס״ג דנקודים׳ עש״ה.

 ההמשך בענף הסמוך.

. . . ז ״  . ענף ס
י אמנם שינוי ן״ה יש בא״א יותר מבשאר  י

 פרצו,פין וכן׳ בינה, ודעת אין
 ב־גלגלחא שלו ןכו׳ 4״ר דא״א יתבי דא
• ע ל׳ ד אייו א י נם בםו.ך ק וי ן וכו׳ : ועם המתבאר  י
 ־־^-בענף הקודם תבין. היטב, ענין השינוי הזה שישי
 '£^יבא*א ־1יותר'םבכל' פרצופי אצילות, והוא להיותו
 ••f &ר£וף ע״יב' דה״פ אצילות, וע״כ אין דעת הרדל״א
 ישבמוחא דאוירא שלו, מספיק לשלימות נשמתו,
 כי •לנשמה דע״ב .הוא צריך המתגלה ע״י. זוונ-
 ד׳ על״םםך מנה״י דאח\ר, •;,ע״ד הסתכלות ׳עיינין'
 י• •י דנקודים כנ״ל. וכיון שהזווג דרדל.״.א נעשה רק
 1 על םסך׳דנה״י דפנים., נמצ^.שנתעלה אז׳ רק הבינה

 ,•־־דס״גיאלהזווג ההוא, וא״^-עיקר הנשמה מיוחסת־
 <״*ל6'״ג,־ולאלא״א שןןוא. קןב, עשיח׳ 3י. אין צורך

והנה "כ״ז. אמו^ •מצר .קללומ .דררל״א י  f-להכפיל. ;
 ואיא״יחדיו׳ ,דחיינו. ביחס .א״א איך שמתחבר

 לרדליא. ואיך ז״ת דרדל״א מתחברים בא״א.

 י ׳אםנם א״א ביחסו עצמו הכללי׳ .דהיינו
 במה שהוא׳ פרצוף הכתר דה״פ אצילוח, נבחן -

 ג״כ אשר הראש שלו.נחלק.לב׳ מדרגוח י. גו״ע
 . ־ ־'ואח״פ׳ -כנהוג־ בכלהו' מדרגות דב״ן׳ ממ׳יש לע«ל~*

דף רע״ה ד״ה וככר ע״ש. ונקחן שאין בראשו אלא : •: 
 ־כתר וחכמה לבד, \בינה,וזו״ן ירדו לגופא-׳־כרבלויי-׳•

 *הרב שהכינה'ירדה בגרון, .ורעת באחורי חג״ת׳
̂׳׳׳''  ::׳-ופניבףידחג״ת נתלבשו באו״א,-ו.פו״א רנה״-י. שלו

 ־־־־:ינתלבשו בזו״נ. ״ ־ ... ־ י •
 \l׳:t: '־״וצריך ־.שתדע .כאן׳, שכל שיעור
 :.:•׳ התומפות היוצא ברדל״א׳ מחויב לצאת ׳.כשיעור
 הגדילות הזה בכלהו ה״פ אצילות׳ שהרי ־• באכת
א ראש.אהד, ^  כל ה״פ אצילות כולם• ^:ינם ״
 • כמ״שבפמ״מדףרם״הד״ה.לשעךדעתיק,א.לא-שאנו
 •י מבררים־ כל בחי׳ ובחי׳ בפרטי לפרטיות .בפני
 ,: עצמהר ואמ נאמך ^שחכמה ד דמ״ה שברדל״א
 הזדווג •עם חכמה דב״ן שבו׳ והוריד המםך. שהיה
 ^׳.בבחי׳ אחרונה ךחכמה, •והורידה •לבהינה אחרוגה
 1 שבבינה׳ •שמכה זה חזרה הבינה מפרצוף.תחתון
 ד ונחחברח-אליו׳ ונשלמו גם לב*״4,דרדל״א ג׳

נשמה כמו המ״ה1  ׳כלים׳ שמרויחה משום זה ^חי׳;
 ,׳ דרדד״א׳ כמ״ש לעיל דף רע״ק הזה נכבר הנה תדע׳
 j׳ שענין. הורדת •המסך מחכמה לבינה ושיבחה
 לראש שנחחדש כאן •ברקל״א, יהוא מוכרח
 . שיתחדש־ כן ^ם בא״א״וגם בא\״א;־,וגם בזו״נ,

 משום׳ שהארת הבינה שעזלתה לררל.*א .בםוד״געת,
 עליון שהשלימה'שם ג׳ כלים, ,.ונזדווגו כתר

 וחכמת• דשם- במור גשמןז.יורוח׳ ^ימלן ושמאל*־.
 •::בקומה׳ שוה׳ ואור הנפש בכלי חך^» דבינה • ׳-נוה׳דיליהבתיה^הח/ת״םנוצרחםר׳נוצריהיא
׳  הבדלה דחכמה׳ וחסד הוא היסוד שבכתר
 ועזניהן נה׳ תיקון א׳י והטעם׳ כי שם למעלה
 אין פירוד בין דכורא שהוא הכתר׳ ונומ׳ שהיא
ר לעולם ח ב  חכמה׳ בשום פנים, לכן יסוד ד

 הוא

 עזעלתה אליהם נמצאת שמכרעת ביניהם׳ כי רק
 כסובחהנמישך לשם אור הנשמה כנ״ל דף רע״ה
 ד״ה והנד. והנה הארה זו נמשכת בהכרח׳ גמ
 מממך ולמטה כמ״ש בענה״ק! דהיינו לראש

 דא״א



ף סט פנימ מאירות רפא נ ע א ״ י א ״  פנים מאירות עץ החיים ש
 ולבחי׳ הכמה, ומו״ם נבחן לקו שמאל ולבחינת
 בינה, והקרומא דאוירא שה״מ המסך/ מזוזג אותם
 כחדא, שז״ם תיקון קוין הנעשה ע״י הורדת
 המסך כנ״ל. ונמצא אשר בסוד הארת' דעת

, הויה דם״ג, נמצאים באמת•  דרדל״א, כלומר בבחי
 כתרא ומדם בקומה שוה, והבן זה היטב.

, רישין  וזה' אמרו, כי הנה מציאת אלו הב
 מתגלין אח״כ באו״א׳ ואו״א כחדא נפקי וכו׳ :
 כלומר, רכל ענין הארת רדל״א והתלבשותו בב׳

 רישין : כתרא, וטו״ם, האמור כאן, הוא בעיקר..
 רק שימשיך הארה זו לאו״א דאצילות׳ שהם
 הויה רם״ג, והמה נפקי •כחדא. כלומר, עיקר
 תיקון קוין רק בשבילם הוא׳ -ויע״כ נעשה זה
 בשורשם במוחא דאוירא׳ אמנם כלפי א״א עצמו
 שה״ם ע״ב ולא ם״ג כנ״ל, ודאי שאין הארת
 רדל״א מועיל אצלו להאירו בתי׳ קוין, ׳אלא

 . כתרא למעלה 1מו״ם למטה, והבן היטב. •
 וזה אמרו, ולכן א״א המלביש ומקבל אור
/ ו כ  דעתיק יומין עצמו לא היה כח אל הבינה ו
 ואמנם בשאר פרצופין וכו׳ מקבלים אור דעתיק
 ע״י לבוש א״א׳ . ויש בהם יכולת להשיגו ואין
 צורך להבינה שלהם לירד וכו׳ עכ״ל. פירוש
 כי עתיק הוא םוד פרצוף הפנימי, ונמצא אשר
 א״א המקבל מעתיק ה״ם פרצוף ע״ב׳ אשר ע״כ
. הע״ב דנקודים על נה״י דאחור׳  דרך תיקונו כמו
 וכיון שהארה^חיל^א •הוא רק מנה״י דפנים׳ ע״כ
 הבינה שלו איננה יכולה להיות 'בראש כנ״ל,
 . משא״כ או״א שהם מקבלימ אור דעתיק ע״י לבוש
 ׳א״א׳ דע״כ הם פרצוף. ג׳ שהוא, ם״נ׳: -וע״כ ודאי
 מספיק להם אור דרדל״א -להעלות- הבינה מגוף
 לראש כנ״ל. • ענין מקגפי הפנים דכתר וחכמיה
 המאירים לי״ג ת״ד יתבאר בענף הסמוך בע״ה.

 ענף ם״ח
ד דאיא:•־ י ר יי״ג ת ו מ ת ב ו ד ׳ י״ג מ  אמנם פי
 • וכו׳: ולהבין הי״ג ת״ד האלו׳ צריכים להשכים
( • ^זערות א ^  מקודם : ענין החיורתא׳ ושע^גת ר
': ׳והנה" כבר  דיקנא׳ באר היטב בכלי5£וג$£זם*:
בכל^ם ובפךטותם׳ אולמ ׳ ן  נתבארו עניני הג׳ רישי
 התמצית שבהם-,מתבארים בג׳.הבחנות״ ואלו הן:
 . הבחן א./ הוא,- ביחם כלפי ררל״א, דהיינו
 במה שא״אי הוא חלק,האח״פ .ממנו,. אלא משום
 התיקון דנקודים שהמסך עלה לנקבי־ עינים׳ ויצאו/
 ע״ם דראש מנקבי עינים ולמעלה. הנה נבדלו'"
 האח״פ משום זה לבחי׳ גופא, דהיינו לגרון
 ולחג״ת של הרדל״א׳ שהרי הפה של ראש, כלומר
 מקום הזווג המעלה או״ח ממטה למעלה לשרשי
 כלים׳ הנה הפה זה עלה ונתקן 'במקום נקבי
 עינים, דהיינו בבחי׳ אחרונה דחכםה של ראש׳
 כמ״ש לעיל, ונמצא ע״כ אשר א״א שה״ם אח5פ
 שיצאו מרדל״א כנ״ל, הריהו נבחן •לבחי׳ גרון
 וחג״ת שלו כאמור. והנה ביחס הזה אנומבחינימ
 את הכללות הע״ם גוי׳ע ואח״פ שיש בשניהם :
 לג׳ רישין׳ שהם : ררל״א׳ וגלגלתא, וםו״ס.
 שרדל״א ה״ם גו״ע׳ דהיינו רק כהר וחכמה דע״ם
 אלו׳ וגלגלתא ה״ם אזן דע״ס אלו, דהיינו כינה
 או גרון׳ ומו״ם ה״ם חו״פ דע״ם אלו׳ דהייגו
 זו״נ או חג״ת. והבן היטב, כמ״ש לעיל באורך.
 הבחן ב׳ הוא ביחסו של הגלגלתא דא״א,
 והוא באמת בחי׳ ראש אמצעי׳ בין רדל״א לא״א
 כלומר, שעדיין אינו נחשב לבחי׳ ראש דא״א

 גופיה

 הוא דבוק בנ״ר דחבמה, וידפי שאינו ניכר
 בהם רק הבינה לבד׳ לכן אנו מחברים

 אותו עם הבינה•
 ואמנם מקום י אורות הפנימים, הם
 מכוונים ממש מבפנים•• נגד המקיפים האלו׳
 ואין הפרש׳ 'אלא שאלו הם מתתא לעילא׳
 ואלו הם מעילא לתתא. כנ־ל׳ לכן ראוי למין

 ג־׳כ באו״פ שבננד אלו׳ ואכתוב םדרן: ,
 אל׳ פנימי דבינה׳ רחום פנימי דחםד׳
 חנון, פנימי דנבורה• ארך׳ פנימי דת״ת, אפים
 פנימי דנצח. ורב חםד׳ פנימי •דהוד. ואמת
 פנימי דיםוד• נוצר, פנימי _דמלכות. כי
 'בפנימי• מתחילין ־.מן בינה עד המלכות•

 ובמקיפים׳ מתחיידין ממלכות עד הבינה.
 אחיב׳ בהי׳ אחרונות תמין: חםד׳ שבמלת
 נוצר הסד׳ הוא חסד פנימי ממש דכתר.
 לאלפים׳ פנימי דגבורה. נושא עון פנימי
 דת״ת. ופשע׳ פנימי דנצח. וחטאה׳ פנימי
 דהוד• ונקה׳ פנימי דיםוד. הרי ג״כ באלו
 האחרוניבם׳ התחיל בסוד הפנימי מחסד עד

 יסוד׳ והמהיפים הם מיסוד עד החסד•
ם בי הראשונים דחבמה׳ וג״ר נ מ א  ו
 דכתו־ הפנימים׳ אין בהם מקיפים כנ״ל•
 ומקום אלו׳ הם בה׳ מהומות אחרים שיש

• דא״א׳ ואין עתה זמן ביאורם• י  בפנ
 אך יש לספק׳ אם הם מכוונים ממש
 ננד המסיפים 5 ח׳ מקיפים דחבמה׳ עם ה״
• דכתר  פנימיים דחכמה עצמה׳ והי־ מקיפי
 עם ה׳ פנימים דכתר בעצמו. וזהו הפירוש
 יותר אמיתי׳ כי בזה יבואו מכוונין ח׳ נגד ח׳.
 וה נגד ה׳׳ ואין שום הפרש ביניהן׳ רק
 שאלו הם מתתא לעילא׳ ואלו הם מעילא
 לתתא. ואם כך הוא הפי'׳ נמצא כי אפילו
 , בפנימים עומד החכמה למעלה מבתר׳ והוא

 דחוס•
• נאמר׳ שלעולם ודאי׳ שהפנימים  או א
 הם כתר על חכמה: והמקיפים הכתר׳ יבואו
 מכוונים נגד פנימי דחכמה׳ ומרדפים דחכמה
 מכוונים נגד פנימי דכתר וסצתם נגד חכמה׳

 וצ״ע.
 ואמנם הפי׳ הראשון יותר אמיתי׳ כי
 מורי ולה״ה אמר לי הסדר הא׳: הפנימי
 דחםד שבכתר׳ נגד מסיח! דיםוד שבכתר׳
 וכן כל שאר החיסונים׳ וא״כ מוכרח הוא
 שנם בפנימית יהיה חכמה למעלה מכתר׳

 וזה אמיתי׳ סרוב אצלי יותד לודאי.

 ענף ע׳
 ועתה נבאר מ שמות י״ג ת״ד׳ דהיינו יהרה
ם בתורה. דע. כי ה  יהרה, שקודם ל
 כבר ביארנו כי בנלגלתא יש י״ם עד המצח•
 ואמנם הס כסדרן 1 כתר לעילא׳ ומלכות

 לתתא.
 והנה הספירה האחי־ונה שהוא מלבות׳
 הוא סוד פאה שביאש• כי בכ״מ׳ פאה היא
• והנה ברישא דא״א פאה זאת היא ה מ ל  מ
: א׳ מימין׳ וא׳ משמאל.  השם מצפ ץ, והם מ
 מימין נגד [ל״א] (א״א)(איי״א׳) ושמאל נגד
 [נוקבא](רא<. כי גם בעתיקא יש ז״א ונוקבא

 (ואו״א)
ל אחד מאלו השמות׳ כולל י״ג  והגה כ

 ת״ד

 כתרא ומ״ם שה״ם גלגלתא ועינים ביחס הצר
 ב״ן שבא״א. אמנם אח״פ שלו, שהם בינה וזו״נ

 ירדו לגופא׳ כאמור.
 וזה אמרו׳ אבל בינה ודעת אין בגלגלתא
 וכוי. והיינו כדאמרן שהארת דעת דרדל״א אינה
 מועילו׳ שיוכל להוריד המסך שבבחי׳ אחרונה
 דמו״ם שה״ם החכמה אל בחי׳ אחרונה דבינה
 שלו׳ ולהעלותה ממעל להמםך דראש כנ״ל. וכיון
 שהוא חסר בינה׳ נמצא שאין לו אלא ב׳ כלים׳
 וע״כ אין לו אלא ב׳ אורות נפש רוה. כי משום
 שחסר לו כלי אמצעי שהוא נעשה רק ע״י
 עליית בינה כנ״ל׳ ע״כ חםר לו ג״כ אור דנשמה,
 כמ״ש לעיל בפמ״ם בענף ט׳ ענין ערך ההפכי

 שבין כלים לאורות ע״ש.
 וזה אמרו׳ נמצא כי ג״ר דא״א יתבי דא
 על דא : כתר, ותחתיו חכמה׳ ותחתיו בינה׳
 ואינם בסוד קוין כתר למעלה, וחו״ב למטה.
 דהיינו כראמרן׳ אשר הבינה דע״ב לא יכלה
 להתעלות לראש, וע״כ נשארה בסוד הגרון דא״א

 כאסור.
 וזה אמרו׳ ואינם בםוד קוים כתר למעלה
 וחו״ב למטה מבי צררי הכתר׳ דהיינו כמ״ש
 לעיל באו״א, אשר ד״ת הנמשך אליהם מרדל״א
 דרך מוחא דאוירא וריקנא דא״א, מספיק להם
 כשלימות. להיותם מבחי׳ ם״ג׳ מםוד ישםויח
 דנקודים׳ שכל בנינם ממסך דנה״י דפנים׳ כנ״ל.
 וע״כ יפה כחם בזה׳ שהחכמה דמ״ה דאו״א׳
 מוריד הטםך מחכמה דב״ן ראו״א לבחי׳ אחרונה
 רבינה, אשר אז עולית גם הבינה דב׳׳ן דאו״א
 מן הגיף שלהם לראשייהו דאו״א׳ ואז אותה
 הבינה שעלתה מגופא נעשה לנוק׳ לחכמה דב״ן׳
 והמסך שירד לבחי׳ אחרונה דבינה נעשה לבחי׳
 הדעת דאו״א. ונמצא עתה שהכתר דאו״א למעלה
 והחכמה עט הבינה שעלתה נמצאים זה בצר זה
 בקומה שוה׳ והמסך שירד מתחתיהם׳ אשר עתה
 נעשה עליו הזווג ומעלה או״ח וכו׳׳ ׳ נבחן לב׳
 בחי׳ : לד״ע׳ וד״ת׳ שהאו״ח העולה ממסך ולמעלה
 נבחן לד״ע, והאו״ח היורד מהמסך• ולמטה נבחן
 לר״ח, כנ״ל. וז״ס תיקון קוין האמור בכל מקום׳
 כי הוא נעשה ע״י הורדת המםך מחכמה למתחת
 הבינה׳ דע״כ עולית הבינה מגופא לראש בקומה
 שוה עם החכמה בימין ושמאל׳ והמסך היורד
 משמש להם בקו האמצעי, וזכור זה לכל המקומות.
 וזה אמרו לעיל דף רע״ו וז״ל, ואמנם הארת
 עתיק הוא מתגלה בב׳ רישין תתאין דא״א כתרא
 וכו׳ כי הנה מציאת אלו הב׳ רישין מתגלין
 אח״כ באו״א, ואו״א כחרא נפקי וכהדא שריין׳
 לכן גם אלו הב׳ רישין יהיו כחדא וכו׳ עש״ה:
 פי׳ דנותן טעם למה חסד דעתיק מתלבש
 בגלגלתא. וגבורה דעתיק מתלבש במו״ם. דכיון
 דחו״ג דעתיק קומתם שוה כחדא׳ נמצא א״כ גם
 גלגלתא ומז״ם שיהיו קומתם שוה׳ שזה לא יתכן
 כלל, כי מו״ם הוא ראש הג׳, שהוא למטה
 מקרומא דאוירא. ומתרץ, דענין התלבשות חריג
 דעהיק בכחרא ומרים יחד, נ־זמר רק בבחי׳ הווה
 דס׳׳ג, בסוד הדעת דרדל״א המאיר באוירא,
 ובבחי׳ הסיג, נמצא באמת שמכריע בין כתרא
 ומו״ם׳ ומעמידם בקומה שוה בסוד תיקון קוין
 ע״ר הנ״ל׳ שבהיותו מוריד המסך לקרומא דאוירא׳
 אז עולה בחי׳ בינה דם״ג מתוך מו״ם, בקומה
 שוה עם הכתרא׳ אשר אז נבחן הכתרא לקו ימין

 ןלבחי׳



 פנים מאירות
 ויש להבחין כאן/ אשר הת״ת׳ כלומר קו
 האמצעי, הוא יותר עליון מהחםד וגבורה. כי
 גלגלתא מלביש חסד דרדל״א כנ״ל, ואינו יכול
 להתעלות להתחבר בררל״א לקבל בחי׳ נשמה מג״ר
 מכש״כ מו״ם המלביש לגבורה דרדל׳׳א שהיא למטה
 מגיר׳ משא״כ קו האמצעי/ דהיינו בחי׳ הממך
 שהוריד לבחי׳ אחרונה דבינה עד לקרומא דאוירא
 שנעשה שם זווג על המסך הזה בסוד דעת
 דרדל״א׳ א״כ יש שם םבחי׳ ג״ר דרדל״א׳ כי
 בינה זו נבחנת לםחוברח עם רדל״א ממש, כי
 םםך דרדליא הורד מתחתיה, ומעלה אר׳ח ממטה
 למעלה כבבחי׳ רדל״א גופיה׳ כם״ש לעיל באורך.
 באופן״ שקו אמצעי מגיע עד דעת דרדל״א׳
 שה״ם ג״ר והארת בינה דרדל״א כנ״ל׳ משא״כ
 גלגלתא ומו״ם׳ נשארים מלבישים רק לניר
 דרדל״א בםוד חרג שלו/ כאמור. וזכור זה. והנה
 נתבאר הארת דעת וחג״ת דרדל״א בראש הב׳

 דגלגלתא.
 ונו״ה דרדל״א : נבחנים למאירים בראש
 הגלגלתא בב׳ מקומות משונים׳ והוא ג״כ מטעם
 הנ״ל, אשר הגלגלחא כולל ב׳ בחי׳ נה״י :
 מאו״א דנקודים, ומישםו״ת דנקודים״ ואותה
 הבינה שנתחברה לרדל״א פתחו מהגלגלתא רק
 הסתימות מצד נה״י דפנים׳ דהיינו מבנין ישםוית
 הנכלל שם״ ונמצא משום זה׳ שיש כאן זווג
 היסוד רק על המםך דפנים׳ שממקום הזווג
 ולמעלה נבחן לד״ע׳ וממקום הזווג ולמטה נבחן
 לר׳׳ח׳ כמ״ש לעיל בפמ״א דף רע״ו ד״ה ועפ״ז
 והנה תדע שנה״י האלו מתלבשים בעיינין
 דגלגלתא ובמצחא שלו. אמנם אותם הנה״י
 דאתור שנשארו סתומים בגלגלתא שהארת רדל״א
 אינו מחבר אותם לזווג כנ״ל׳ נכחניס רק לב׳
 קצוות נו״ה, כלומר שאין בהם ממיתוק הימור
 והזווג דררל״א׳ וע״כ נשארים םתומימ באודנין,
 שה״ם הבינה דע״ב שיצאה לבר מרדל״א כנ׳׳ל.
 כי לא יוכלו להפתח רק בעת הזדווג רדל״א
 על נה״י דאחור, כלומר בבחי׳ מסך דאו׳׳א
 דנקודים, קאז מעלה ומחבר בחי׳ האזנים דראש
 דגלגלתא ג״כ, ואז היה גם הגלגלתא יכול
 לעלות לרדל״א כמו המוחא דאוירא׳ והבן זה
 מאד. באופן׳ שנו״ה דרדל״א המלובשים בעינים,
 נמצאים בזמן זווג דגדלות שהורד מחם המםך
 לקרומא דאוירא׳ שאז מתחבר מוחא דאוירא
 ברדל״א ממש כנ״ל׳ משא״כ נו״ה המלובשים
 באודנין, המה נשארים תסיר ננוזים במקומם׳ כי

 ענין החיבור לררל׳׳א אין נוהג בהם, כאמור.
 ויםוד דרדל״א מאיר במצח׳ והיינו כג״ל.
 שזה נוהג אפי׳ בזמן הקטנות דא״א. וגם החסר
 דררל״א המלובש בגלגלתא מאיר שם תמיד
 אפי׳ שלא בזמן הזווג כנ״ל. והמלכות דרדל״א
 מתלבשת בחוטם דראש הגלגלחא׳ והיינו המלכות
 מצד מ״ה החרש שברדל״א״ שה״ם בחי״ג ביחס

 הב״ן׳ כנ״ל בפמ״א דף רע״ג ד״ה וזה והחוטם'
 ה״ם בחי״ג כנודע. והנה נתבארו גם התלבשות
 נו״ה יםור ומלכות דרדל״א, בראש הב׳ שהוא

 הגלגלתא.
 ועתה נבאר סוד י״ג חיורתא ושערות רישא
 דא״א. וטוב שתדע כלל אחד׳ על פי ג׳
 הבחנות שאמרנו בג׳ ראשים הנ״ל׳ והוא׳ אשר
 שערות רישא נמשכים מאח״פ דרדל״א׳ דהיינו
 ע״פ היחם שבהכחן הא׳. ושערות דיקנא עד הגרון

 נמשכים

 עץ החיים ^ א״א ענף ע
ים עלאין הם נ  ת״ר׳ באופן וה •י כי ד׳ תהו
נים  סוד ד׳ מוחין וז״ס מ׳ דמצפ״ץ. וט׳ תסו

 הנשארים הם צ׳ דמצפ״ץ.
 והטעם. כי הד׳ ראשונים דת״ד נכלליץ
ר חכמה שבו׳ כי אלו יש להם מעלה ת כ  ב
ם כוללים רישא דעתיה׳ כנידע.  יתירה כי ה

 אח״ב הט׳ נמניץ מבינה ולמטה.
 ואת״כ להיות שעכ״ו יש יתרון לבינה
 משמונה שתחתיה׳ לכן חזר למנות הח׳
ם פ׳ דמצפ׳׳ץ• ואח״כ צ׳ אחרונה ה  בפ״ע׳ ו
ם ט׳ ח״א. הרי׳ שבכל שם מאלו׳ נכללין  ה

 הי״נ תיקונים.
ת משתלשלין ו מ  והנה אלו הב׳ ש
. והנה שם ת הראש׳ בי הם ני׳ ש, א פ  מ
 אלהים דיודין׳ ני׳ ש׳ כזה: אלץ* למ״ד ודי
ת נ י ח א ב ו ם זה בא״א׳ ה י ה ל א  ירד מ״ם־ ו
 מצפ״ץ. כי עליה אתמר ואין אלהים עמדי.
 ואין בו אלא הריה׳ ובמקום שיש אלקים
׳ כי ן ה במצפו ר ף ה ל ח ת  בזיא׳ אז בא״א מ
ל חלוף הוא דין׳ ולהיות שאלהים  סוף םיף כ
 יש לו י״נ אותיות במלואו. לכן הם ייג ת״ד

 הנמשכין משם.
כבר ידעת׳ כי מציאת הדיקנא מידו  ו
 דינין׳ ועל ידו אתכפיין דינין דלתתא, כי אין
י פ  הדין נמתק ארא בשורשו• והנה ל
ת ו כ ל מ ה ׳ ו ת ו כ ל  שמציאות פאה זו היא מ
 הוא דין׳ ונקרא אלהים־ כנודע. בי ג׳ אלהים
ם : א• בנכורה׳ ב׳ בהוד׳ ג׳ במלכות׳ לכן  ה
ל יים דרישא עלאה׳ הוא אלהים ת ש  המלכו
ק שהוא במלוי יודין להיותו  נימטריא פא״ה׳ ר
 בסוד ראש׳ וזהו בזיא. אך בא״א הפאר, הוא

 שם מצפיזן׳ כנ״ל.
 והנה ב׳ פאות הם, בב׳ צדדי הראש׳

פ יץ׳< צ  והם םוד שני מאורות הנדולים : מ
 מצפ״ץ׳ כנוכי־ זוהר בראשית רכיב• והם ב׳
 שמות קודם י״ג מכילין דרחמי. שהם ה׳ ה׳
ל רחום כוי. ופי׳ הענין הוא׳ כי ז״א יצא  א
קבא ממצפ״ץ השמאלי; ו נ  ממצפ״זן הימיני־ ו
 ואלו הם שורש ב׳ המאורות הנחלים. בי
 אין הפרש בין זה לזה• וכיא יש לו הריה

ק שזה ימין וזה שמאל.  שלימה׳ ר
ר נתבאר לעיל׳ שבא״א ב  והענין כי כ
ד ימין דראש צ ם זרנ׳ לכן מ ה  יש בו חו״נ ו
/  שמשם ה״ח-עטרא דדכורא׳ יצא פאר, א
 שממנה יונק ו״א׳ כי הלא השערות מותרי
 מוחא אינון. ומה״נ דשמאל. יצאה פאה

ה יונקת נוקבא דיליה• נ מ מ  שמאלי, ש
 ואמנם מ״ש בזוהר׳ כי ב׳ שמהן קדמאין
 מנינין לי״נ מכילן כר׳ הענין הוא כמ״ש׳ כי
 הלא תיכון ראשון שבדיקנא הוא א״ל׳ והוא
 מלכות. ופאה בחיי מלכות• נמצא׳ שב׳
 מלכיות סמוכים ודבוקים זה לדה׳ כי במקום
ת א ת מלכות שבראש׳ שהיא פ מ י י ת ס מ  ש
ת דדיקנא׳ ו כ ל ת מ ל ח ת , משם מ ש א ר  ה
 שהוא תיסון ראשון׳ ואו יונסת זו התתאה מן
ש הנשארות א ר  העילאה, כי מכת שערות ה
ת הראש, מהם יוצאין שערות הי״ג ת״ד׳ א פ  ב
ל הי״נ מבילין יונקים  כניל, א״כ נמצא׳ כי כ
 מב׳ פאות הראש• לכן בתחלתן אנו מוכיריץ
ם סוד מצפ״ץ מצפ״ץ ה  ב׳ הרות אלו׳ ש

 בחילוף• ואחיכ׳ אנו מזכירין היינ מדות.
 ואמנם

 רפב פנימ מאירות
 גופיה׳ דהיינו במה שהוא פרצוף הכתר וע״ב
 דת״פ אצילות׳ אלא שהוא אמצעי בינו ובין
 ררל״א׳ והטעם הוא׳ לצר היות הגלגלתא ההוא
 בחי׳ בינה׳ רכללות ררל״א וא״א יחדיו, וע״כ יש
 בה ב' מעלות מיוחדות לפי עצמה, ביותר מבחי׳
 הראש דא״א׳ שהוא בחי׳ מו״מ רא״א, שהוא
 העיקר של הראש המיוחם לא״א . מעלה האי,
 הוא מצר המ״ה׳ אשר בינה דמ״ה לא יצאה
 מראש כמו בינה רבץ, כמ״ש לעיל. מעלה הב/
 הוא מצד זווג דגדלות דררל״א שמוריד נם
 הממך מחכמה רבץ לבחי׳ אחרונה דבינה דב״ן
 כנ״ל׳ אשר אז יש גמ עליה לבינה דב״ן שהוא
 הגלגלתא׳ לבחי׳ רדל״א כנ״ל, דהיינו עכ״פ
 מצד נה״י דפנים הכלולים בגלגלתא, כמ״ש לעיל
 והנה אותמ ב׳ המעלות אינם נוהגים בםו״ם,
 להיותו בתי׳ תו״פ דכללות וע״כ נשאר המיר
 במדרגת פרצוף חחחון׳ ואינו נכלל ברדל״א כמו
 הגלגלתא׳ והוא משומ שאפי׳ מצד המ״ה נבחן
 ליוצא לבר מראש׳ כמ״ש לעיל. ומשומ זה נבחן
 ראש הגלגלחא לראש האמצעי. והע״ם גו״ע
 ואח״פ שלו נחלקים :ביחסו הזה לג׳ רישין, שנק׳
 גלגלתא, אוירא, ומו״ם. אשר גלגלחא ה״ם גו״ע
 דע״מ אלו, ואוירא ה״מ בינה רע״ם אלו׳ ומו״מ

 ה״מ חו״פ דע״מ אלו.
 הבחן ג׳ : הוא ביחםו של ראש דא״א
 בכללותו עצמו, דהיינו במה שהוא פרצוף הכחר
 או ע״ב דה״פ אצילות וביחם הזה נבחנים כל
 הע״ם דראש א״א רק לגלגלתא ועינים בלבד,
 דהייגו לכתר וחכמה, ואח״פ דע״ס רראש הזה
 יצאו לבחי׳ גרון וחג״ת : שהבינה בגרון דא״א׳
 וחג״ת מלובשימ בפרצופי או״א דאצילוח. והנה
 נתבאר בענה״ק, איך הג׳ הבחי׳ האמורימ םאירים
 אלו באלו׳ כי הארתרדל״א מתלבש בגלגלתא
 דהייגו בראש האמצעי׳ והארת גלגלחא מתלבש
 בראש דא״א, כמ״ש שם באורך. ונזכיר כאן
 בקיציר רק במה שנוגע לענין השערות והחיורתא.
 ובטרם שנחדור• לפרטיות הענינים׳ צריך
 שתזכור המתבאר לעיל בפם״א דף רע״ח ד״ה גב׳
 עגין החיוב של מוחא דאזירא להחחלק. בבחינת
 ראש מיוחד, בין גלג^חא למו״מ, כי זהו הקוטב
 מכל הררושימ הללו׳ . שהוא, משומ שהגלגלחא
 הוא בחי׳ ע״ב, וכלולים בו נהיי דפנים ונה״י
 דאחור, וע״כ האי דעת דרדל״א דאחז* נהוריה
 באוירא, שה״מ הורדת הםםך ממעל לגלגלתא
 עד קרומא דאוירא, ומחזיר הבינה לראש ולבחי׳
 ג״ר דרדל״א, כם״ש שם, הנה כ״ז אינה מועיל
 לכהי׳ גה״י ראחור הכלולים בגלגלתא׳ משומ
 שתארת רדל״א נמשכת מנה״י דפנים. מבחינת
 ישמו״ת דנקורימ שעלה לשמ מ״ן׳ כנ״ל בפמ״א
 דף רע״ז ר״ה והענין׳ וע״כ אינו ענין להעלות הבינה
 דע״ב לראש׳ משומ שה״מ או״א עילאין דנקורימ
 שכנינמ ממסך דנה״ייידאחור הגנוזים. ובשביל
 זה נבדלה הארת רדל״א למוח מיוחד בסוד הויה
 דמ״ג, דהיינו המכונה מוחא דאוירא׳ באופן
 שהארת ג״ר של נשמה דרדליא מאירה רק
 כאוירא׳ ולא בגלגלתא׳ וע״כ נמצא עדיין קגלגלתא
 רק בקומת רוח, שה״מ חמד דרדל״א׳ ואין לו
 מבחי׳ נשמה דרדל״א. אבל מוחא דאוירא יש
 לו ממש נשמה מנ״ר דרדל״א/ במור ־ הרעת
 דרדל״א הםלובש בו, כמ״ש הרב לעיל, וזכור

 ההבחן הזה היטב.
 ויש



 פנים מאירות רפג
 אשר החיורתא הוא מעצמות הגלגלתא/ והם סוד
 ע״ב, שבהם שופע החםד דרדל״א, אמנם לא
 בחי׳ הדעת דרדל״א דלא עדיפי מהגלגלתא עצמה.
 אכן השערוח/ שהמה נמשכים מקרומא דאוירא׳
 הנה ע״כ יש בהם המשחתא/ שהיא מבחי׳ ג״ר

 דמוחא דאוירא, כאמור.
 וזה אמרו לעיל דף רם״ח ד״ה ונבאר וז״ל/
 ויש בחי׳ שערות מעולים מן הלבנונית׳ ויש בחי׳
 אחרת שהלבנונית הוא מעולה וכו׳ עכ״ל. והוא׳
 כי הלבנונית ה״מ ע״ב שהוא מעצם הגלגלחא
 שהים כתר כנ״ל׳ ובבחי׳ זו הוא חשוב מהשערות
 הנמשכים רק מאוירא שה״ם מ״ג וחכמה׳ כערך
 הגלגלתא כנ״ל. ויש אמנם בחי׳ אחרת׳ אשר
 השערות המה מעולים יותר מחיורתא׳ והוא משום
 המשחתא קדישא הנמשך מבחי׳ נ״ר דרדל״א
 כנ״ל. אמנם באמת׳ שניהם מאירים יחדיו׳ דהיינו
 בחי׳ החםדימ מהלבנונית, ובחי׳ הדעת מהמשחתא.
 אלא שאנו מבחינים אותם בפרטות. והבן כ״ז

 היטב׳ ההמשך בענף הסמוך.

 ענף ם״ט

י נ קו  ועתה נבאר שמוח המפירות בי״נ תי
 די ק נא וכו׳ : ונבאר מקודם דבריו לעיל
 בענף מיו וז״ל׳ וא׳׳כ כתר וחכמה יש בכל אחד
 י״ם, והנה כל שיעור הראש שהוא עד המצח
 שהוא מקום השערות יש שם כללות י״ם מן
 הכחר וייס מן חכמה׳ וכן לטטה מן המצח עד
 הגרון ששם הבינה יש ג״כ כללות י״ם מן הכתר
 וי״מ מן החכמה, וכ״ז בבחי׳ פנימיוח, והנה ג״כ
 בבחי׳ או״ם וכו׳ אך בםוד או״מ לא יש רק
 י״ג מקיפימ מכתר וחכמה לבדם׳ כי השאר
 אינם יכולים• להתגלות וכו׳ ואםנם יש חילוק א׳
 בין פנימיים למקיפין, והוא כי י׳׳ם הפנימיים
 דכתר הם זה ע״ג זה כמדרן ובו׳׳ אמנמ הםקיפין
 הם להיפך, כי הם םתחילין טטטה לםעלה,
 מלכות בראש כל י״ג תי״ד, והכתר בסופם וכו׳
 וג״כ כל הי״מ מקיפים של חכמה הם עליונים

 מכל י״ס מקיפין של הכחר וכו׳ עכ״ל עש״ה.
 והנה מ״ש הרב אשר עמידת המקיפים המה
 בהיפך מן הפנימים׳ דהיינו עליונים למטה
 ותחתונים למעלה, הנה זה כבר נחבאר היטב
 בענה״ק שהוא משום דהכלים דמקיפים נבחנים
 שהם מבחי׳ המםך שעליו נעשה הזווגים, דע׳׳כ
 נק׳ כלים אלו בשם כלים חיצונים׳ והבחן מעלתם
 הוא ע״פ קומת האו״ח העולה על זווגם באו״י,
 וע״כ כל היוחר עב הוא יותר משובח׳ כי כן
 החוק בהם׳ אשר המםך דבחייד מעלה או״ח
 בקומת כתר׳ ודבחי״ג בקומת חכמה׳ ודבחי״ב
 בקומת בינה׳ ודבחי״א רק בקומת זיא׳ כמ״ש
 בפתיחה אות ד׳ וע״כ המלכוח שה״מ הממך
 היותר עב׳ דהיינו בחייד׳ נמצא למעלה׳ דתיינו
 כנגד קומת כתר דע״ם הפנימיים׳ והז״א
 שבמקיפימ שה״מ בחי״ג נמצא כנגד קומת
 חכמה שבע״ם הפנימיים׳ והבינה דמקיפימ כנגד
 בינה דפנימייס, והחכמה שבמקיפין שה״מ ממך
 דבחי״א כנגד קומת ז״א רע״ם פנימיים׳ והכחד
 שכםקיפין שה״ם הזדככות גמור של הממך׳
 שאין עוד זווג נוהג בו׳ נמצא ע״כ כנגד בחי׳
 מלכות דע״מ פנימיים׳ כמ׳׳ש כ״ז בפתיחה

 ובפמ״מ ענף ג׳, ואין להאריך.
 אמנם

א ענף ע עא י  עץ החיים **י א
ר ביארנו׳ כי אין לז״א מציאת ב  ואמנם כ
 י״ג ת״ה רה ט׳ לבד, ואפי׳ כשאנו מזכירין
ת ר א א שנכללין ה ל  י״ג ת״ד ברא׳ אינו א
ם י״נ הארות׳ ה ׳ ויש ב א ״  י״ג בט׳ ח
 אךהי״ג תקונים אינם אלא ט׳ לבד׳ וא״כ
 הי״נ ת״ד הם בא״א׳ שהםממשיכין עד ט׳ דו״א׳
 ולכן הם ב׳ שמות מצפ״זן מצפ״זן׳ כי אם
 היו בז״א לא היו אלא ב׳ אלקים דיודין כנ״ל•
׳ ש א ר ה ה ו א פ ב  ואמנם מב׳ אלהים ש
; והב׳• י״ה י״ח א  נמשכו ב׳ א״ר : לתיקון ה
 שבב׳ אלקים׳ נמשכו לתיכון הו׳• וכנזכר
 באדרא בביאור מן המצר קראתי י׳׳ה• ואמנם
ר ידעת כי בתיכון א־׳ יש בו א״ל קוצי ב  כ
 דשערי׳ ולכן נקרא א״5 והוא נמשך מא׳׳ל
 דאלקים• ואמנם בתיקון הו׳ שהוא מקצת במיצר
 הדיקנא׳ יש שם י״ה דאלקים׳ י׳ בימין׳ ה׳
 בשמאל׳ וזהו מן המצר הראתי י״ה׳ ואח״כ
ב הזקן, ח ר ת ה ם שמתחיל ל ו ס מ  למטה ב
 שהוא בב׳(שהוא ננד ב׳) תפוחין יש ג״כ י״ה
: י׳ מימין׳ ה׳ משמאל. ׳ ב  הב׳ מאלקים ה
 ואח׳׳כ מ׳ סתומה דאלקים׳ הוא בפה׳ שהוא
ם י ת פ  בעין מ׳ סתומה׳ והם ב־ ממי״ן: כי ש
 הסוגרים הפה׳ הוא כעין מ׳ סתום• ואח״כ
 השינים הוא ג״כ כמין חומה עגולה כעין ם

 סתומה׳ והם ב׳ ממי״ן דשם אלקי״ם.
 וכך פי׳ הפסוק: מן המצר סראתי י״ה׳
ם התחיל האל להתגלות׳ ולכן היה  כי ש
 כוונתו להמשיך גם שם י״ה (הנשאר)
א ענני 1השם י״ה במצר׳ בי  מאלהים׳ אך ל
ב י״ה׳ כי ירד ח ר מ  אין שם מקומו] כ״א ב
 במקום המרחב בתיכון ו׳׳ ולא נשאר במצר.
 הרי נתבאר׳ איך כל הדיקנא הוא סוד
ל דיקנא  הדינין משם אלהים׳ והטעם כי כ
 הוא ממוחא׳ והמ״ס שם שרשי הדינין
ל מה שלמטה מהם״ ולכן אמרו כי  הכופין. כ

 סוד דיסנא לאכפיא דינין.

 ענף ע״א
 ועתה נבאר מציאות החוטם והפה דאיא׳
 דע כי בפה דא״א יש בו חיצוניות
 ופנימיות. והפנימית הוא שם ס״ג שהוא
ם ש ו ב ר ב ח ת ה ב  פנימית רוחא שבפה זה׳ ו
ם ה  אהי״ה בסוד זוונ׳ יהיה פה עם הכולל. ו
 בחי׳ זכר ונקבה שבתוך י״ם של הפה׳ והם:
 חיך וכר׳ ונדון נקבה• ואז יוצאין שאר הכיב
 אותיות מזווג זה, כי אחע״ה הם מ״ן דנוקבא׳
 שהוא בגרון גי׳ פ״ד׳ וגיכ״ק אותיות החיך
ם יחד אחע״ה וגיכיה׳ ואו י ר ב ח ת מ  מ״ד׳ ו
 יוצאין תחלה אותיות הלשון דטלנ״ת׳ שהוא
 בחי׳ הדעת הנסרא לשון• אח״כ׳ יוצאין
ם ה  אותיות השינים שהם זםשריץ׳ ו
ת ו י ת ו ם א י א צ ו  ה״ג מנצפ״ך• ואח״כ י
ם ה ר חיצוגיית׳ ו ה ו א י ו ה ים ש  שפתי
 בומיף. ואלו הג׳ מוצאות : של שיגים׳ ולשון׳
 ושפתיים׳ הם ג׳ שמות יהיו׳ ששלשתן גי׳
 ם״ג׳ כמו השורש שממנו יצאו׳ שהוא פגימית
 רוחא של הפה כג״ל׳ והם במלוי יודיץ ואלף•
 ונשאר בחי׳ א׳ בתוך הפה׳ והשאר יוצא
 לחוץ בסוד הבל היוצא מן הפה דא״א׳ והוא
, ה פ  אור המקיף• והרי נרמו השורש של ה

 בפנים׳ שהוא ם״נ ושם אהיה•
 ואחיכ

 פנים מאירות
 נמשכים מאח״פ דגלגלתא, דהיינו ביחס הבחן
 הב׳. ושערות דתחות גרון׳ נמשכים מאח״פ ד״ראש

 א״א גופיה׳ דהיינו על פי הבחן הג׳ הנ״ל.
 והנה מקור השערות׳ כבר נתבאר לעיל
 שה״ם הדינין׳ ושערות הוא מלשון סערות, כמ״ש
 הרב בשער מרשב״י. ותחילת התהוותם הוא
 מסוד צמצום הב׳׳ שהםםך עלה לנקבי עינים
 ואח״פ דרישא ירדו לגרון וחג״ת דגופא, והנה
 נבחן בבחי׳אח״פ אלו, בחי׳ התהוות דינין. שהרי
 אבדו הג״ר שלהם. ותדע, שהם מצמיחים משום
 זה שערות, משום שדומה כמו הבאים מאיגרא רמא׳
 למקום שפל וזר לרוחם. וז״ם שהבינה היוצאת
 לבר מראש נקראת תמיד בשם גרון׳ שהוא מלשון
 גר בארץ נכריה: שנשפלה ממדרגת ראש לגופא.
 אמנם באלו אח״פ היוצאים לבר מראש, יש
 ב׳ בחי׳ : הא׳, הוא מה שנבחן כבנין הכיים
 דפרצוף בעצמם מצד השורש שלפני עליית מ״ן
 שמהם נבחנים בהי׳ הג׳ רישין וכל הנ״ל השייך
 בבנין כלים דפרצוף. והב׳, המה הבאים מחדש
 בזמן הצמצום ב׳׳ שמהם מחהווים השערות
 היוצאים לחוץ׳ כנ״ל בפמ״א בענף כ׳. ואין

 להאריך בזה כאן.
 ובזה תדע סוד שערות רישא היוצאים
 ונתלימ על גלגלתא דא״א, שהוא׳ משום שה״ם
 בינה וגרון דרדל״א כנ״ל. וכבר נתבאר לעיל
 כענה״ק אשר כל פרצוף מהחיל מע״ב, שה״ם
 ראש הב׳, שכבר יש בו מבחי׳ או״ח הנמשך
 ממסך ולמטה שה״ם כלים׳ משא״כ הראש הא׳
 אינו מצטרף לפרצוף משום שהמסך משמש בו
 ממטה למעלה ואין בו כלים. וכיון שםוד ראש
 דע״ב מתחיל מגלגלתא, שה״ם בינה דראש הא׳
 שיצא לחוץ מראש׳ וע״כ צומחין השערות על
 הגלגלתא רכל פרצוף, והבן היטב. ונודע שה״ם
 י״ג תיקונין׳ שהם ג׳ הויות וחד דכליל להון׳ כנ״ל

 בעה״ח רף רם״ז ע״ש.
 אמנם יש להבין בי״ג תיקונים אלו : בחי׳
 מרוח ובחי׳ מטחתא. עד״ש בשערות דיקנא. והוא
 כי מצר הקטנוח׳ בטרם שדעת דרדל״א אחזי
 נהוריה בהאי אוירא שמבין כחרא למו״ם כנ״ל,
 אז נבחנים לבחי׳ נ״ר לבד׳ כנ׳״ל׳ אמנם אחר
 הזווג דגדלות דרדל״א הנ״ל׳ אשר משיב הבינה
 דגופא לראש׳ הנה אז יוצא בהם המשחתא׳ שה״ם
 שפע של ג״ר׳ מכח הארת הדעת הרדל״א, אשר
 אז נמצא, שממתיק הדינין דקטנות הבינה׳ שהרי
 השיב אותה לראש כמו כקדמותה לפני המ״ן׳

 והבן היטב.

 וזה אמרו לעיל בענף ם״ה׳ אשר י״ג
 נימין דשערי נפקין מקרומא דאוירא שהואהת״ת:
 דהיינו כאמור׳ שה״ם המשחחא דנפיק מבחינת
 הארת הדעת הנמשך ע״י הורדת המםך לקרומא
 דאוירא. וזה אמרו שם, שהם נו״ה עצמם, ע״ש.
 כלומר׳ כי יוצאים מבחי׳ ממטה למעלה של
 הםםך שהורד בבחי׳ אחרונה דבינה׳ שמשום זה
 נמשך לשם בינה דררל״א כנ״ל׳ וכבר ידעת

 ?זהמםך מכונה בשם נו״ה.

 והנה כמו שביארנו בג׳ רישין דא״א׳ אשר
 מוחא דאוירא הוא גבוה מבחי׳ גלגלתא, משום
 שרק באוירא יכול דעת דרדל״א להתלבש׳ ולא
 בגלגלתא׳ שה״ם ע״ב עש״ה. עד״ז תבין גם
 בהשערות שנבחנים לב׳ בחי׳ : חיורתא ושערות

 אשר



 פנים מאירות
 ג״כ לא יבלו להתגלות שם, שזה םוד הלבנת

 השערות.

 ונבחן ע״כ שאותם הדינין שהיו כלולים
 בשערות גלגלתא מקודם הזווג דגדלות הנה המה
 ירדו עתה לבחי׳ מו״ם. וכבר ידעת׳ אשר הדינין
/ משום ר מ ג  דבחי׳ בינה דנה״י דפנים נתבטלו ל
 שאותה הבינה הוחזרה לראש דרדל״א׳ אלא בתי׳
 בינה דנה״י דאחור שנקרא בינה דע״ב, הוא
 שנשתיירה בא״א ולא עלתה׳ אמנם לא היתה
 יבולה לגלות שום דינין למעלה מקרומא דאוירא
 כנ״ל, משום דכבר עבר כל המקום הזה להארת
 רדל״א׳ וע״כ נגלו הדינין למטה מקרומא דאוירא,
 דהיינו במז״ם. ואז יוצאים לחוץ השערות דיקנא
 שה״מ גילויי הדינין שירדו מאח״פ דרדל״א לאח״פ
 דגלגלתא׳ כמ׳׳ש בדף רפ״א בג׳ הבחנות׳ שכהבחן
 א׳, אנו מבחינים את כל הראש דא״א שהוא רק
 בחי׳ אח״פ דרדל״א שיצאו ממנו לבר. ובהבחן
 ב׳׳ אגו מבחינים את המו״ם שהוא בחי׳ אחיפ
 דגלגלתא שיצאו לבר מראש דגלגלתא׳ אשר
 בגדלות הזרה ונתעלה בחי׳ האזן ממו״ם׳ וחזרה
 לראש דגלגלתא׳ ונעשית למוחא דאוירא, כמ״ש
 בענה״ק. ובהבחן ג׳, נבחן רק בחי׳ מו״ם לראש
 א״א׳ וגרון וחג״ת המלובשים באו״א׳ ה״ם אח״פ
 שיצאו לבר מראש א״א׳ עש״ה. באופן׳ שכל
 ראש נבחן שהוא אח״פ דעליון׳ וכלפי עצמו
 נבחן שהוא בחי׳ כתר וחכמה׳ דהיינו גו״ע׳ אשר
 אח״פ שלו נמצאים בראש התחתון׳ כמ״ש

 בענה׳׳ק ואין להאריך.
 והנה נתבאר היטב םוד שערות רישא :
 בקטנות וגדלות׳ שה׳׳ם ב׳ הגוונין שחורות ולבנות
 ומקורם הם מאח״פ דרדל״א שיצאו לבר מרדל״א,
 שנתמעטו לבחי׳ ראש הב׳ שנחשב לגופא
 דרדל״א׳ לגרון וחג״ת שלו׳ ונמצאים חסרים
 בחי׳ ג״ר דרדל׳׳א השייך להם. וע״כ ה״ם זו״ן
 החסרים כראש׳ וע״כ הם דינין ובחי׳ שערות
 שחורות. ואז, אין עדיין שערות דיקנא במציאות
 כלל. כי בטרם שנתקנו שערות רישא בסוד
 משחתא קדישא׳ נמצאים כל הדינין כולם נכללץ
 למעלה בגלגלתא, מצד היותו בחי׳ אח״פ דרדליא
 אלא אח״ז׳ שנעשה זווג דגדלות ברדל״א והורדת
 המסך לקי־ומא דאוירא׳ שבחי׳ אזן דרדל״א
 הוחזרה לראש׳ ונמחקו הרינין מהשערות ויוצא
 בהם הטשחתא קדישא׳ שהיא בחי׳ ג״ר מטוחא

 דאוירא, אז יורדים הדינין משם לטו״ם שמתחתיי
 קרומא דאוירא׳ ומוציאים שערות דיקנא. כי ע״י
 הארת ררל״א הנזכר׳ קונה הגלגלתא בחי׳ ראש
 ונשמה׳ בסוד דעת דרדל״א׳ דאתלבש באוירא,
 וכיון שמשיג בחי׳ ראש וג״ר׳ הרי יש בו ע״ס
 של ראש : גדע ואח״פ, וע״כ נבחן בעצמו ג״כ
 אשר אח״פ שלו יצאו ממנו לבר מראשו לראש
 התחתון הימנו׳ דהיינו לראש דג׳ הנק׳ מו״ס,
 הנחשב אמנם לגופא דגלגלתא, ובחי׳ גרון וחג״ת
 שלו׳ מטעם שמקבל האו״ח ממםך רפה דראש
 הגלגלתא המכונה קרומא דאוירא׳ כלומר׳ מבחי׳
 אחרונה דבינה דגלגלתא, והנה אח״פ אלו
 דגלגלתא, הנמצאים עתה מתחה הקרומא דאוירא
 נבחנים ג״כ שאבדו בחי׳ גיר וראש המיוחס להם
 והמה זו״נ חסרי ראש׳ וע״כ בקעו הדינין ויצאו
 לחוץ׳ בסוד שערות דיקנא. והנה מתחילה• המה
 ג״כ בסוד קטנות ושערות שחורות׳ כםיש

 ההמשך מזה בענף הסמוך.
 ועתה

א ענף עא י י א »  עץ החיים ש
 ואח״כ תולדות היוצאין׳ והם ג׳ יה״ו,
 שהם׳ ם״ג וכיב אותיות העולין ג״כ פה• ועור
 יש בחי׳ פה החיצונית׳ והיא אחוריים דמ״ה,
 העולין ק״ל׳ תסיר מהם מ־ה נשאר פה׳ ודם
 מי שם פה לאד־ם׳ כי מאדם שהוא גי׳ מ״ה
 וטמלואו מרבועו׳ נעשה פה׳ ואז יוצאין אותן
ת והבל של הפה׳ כנ״ל׳ על דרך לדו  התו

 בחי׳ ואת של הפה החיצוניית.
 והנה בחוטם דא״א׳ גם הפנימית שבו
 הוא ם ׳נ כמנין חוטם׳ והחיצוניות הוא נ׳
 שמות אהי״ה׳ שהוא גי׳ ס״ג חוטם• ואלו הג׳
 אהי-ד׳ יוצאין מג• אלפיץ שיש במלוי מ״ה
ם ש מ ן׳ שהיא פה דא״א, כנ״ל. ו  דאלפי
 נמשבין למעלה׳ ונעשה בחי׳ חיצונית דחוטם•
 והנה אלו הב׳ בחי׳ דחוטם ופה דא״א
ם ואורות מקיפין׳ י ל ב  יוצאין מקם בחי׳ ה
 ונמשבין הארתן עד ורץ׳ כמ״ש בע״ה• ואורות
ם מתלבשיץ ש  דחוטם נמשכין עד הפה׳ ו
ה פ ת הפה׳ ונעשים אורות ה רו  תוך או
! ,  בבחי׳ או״מ אל האורות החוטם- ומלביש

 אותן•
ל זה הוא בבחי׳ אורות ל כ כ ת ס  ואם ת

 אח״פ

 שיורדים מאותו מדרגה למדרנה החתונה הימנו,
 ויתבאר זה בהרחבה במקומו המותאם.

 ותבין עם זה׳ אשר אחר הורדת המםך מעל
 הנלגלתא למקומו דמו״ם׳ בםור קרומא דאוירא,
 כנ״ל, אשר אז נתגלה שם בחי׳ הדעת דרדל״א,
 שה״ם חזרתה של הבינה דרדל״א לבהי׳ ג״ר
 דררל״א׳ כבקרמותה כנ״ל, וא״כ הרי בטלו
 ונעברו כל הרינין והשערות׳ שבקעו ויצאו מחמתה
 על הגלגלתא מקודם לכן, שהרי כל התהוות
 הדינין והשערות הללו׳ הוא מסבת היותה במיעוטה
 במדרגה נכריה לה שהוא מקים גרון׳ כמ״ש
 לעיל, וא״כ עתה אחר הזווג׳ שכבר שבה
׳ א״כ היו צריכים כל אלו השערות והרינין  לראש
 להתבטל לגמרי משם׳ כי עתה אין להם שום
 אחיזה. אמנם לא היה כן, והוא׳ משום שהארת
 הזווג דרדל׳׳א היה רק על נה״י דפנים, וע״כ לא
 הוחזרה כל הבינה לרדל״א, אלא רק חלק הפנים
 של אותה הבינה׳ שנק׳ הוי״ה רם״ג, כנ״ל בפמ״א
 דף רפיא ד״ה וזה׳ דע״כ נשארח הנלגלתא מלביש
 עור על חסר דרדל״א, ואינה יכולה לעלות כלל
 לג״ר דרדליא, כי אז היו נקרחו כל השערות
 והנימין שבה, והנה משום זה׳ נבדלה בחי׳ בינה
 דפנים לראש מיוחד, שנק׳ מוחא דאוירא, כנ״ל
 בפט״א דף רע״ב ד״ה וכבי־, •הוא הםיבה שנשארו
 ג״כ השערות באחיזתם על הגלגלתא, אלא
 שהולבנו׳ בסוד ושער רישיה כעמר נקי, כי רק
 שערות שחורות מראים על דינין בס־ד סערות
 כנ״ל, אמנם גוון לבן הוא מראה להיפך ממש,
 דהיינו שאין שם מקום להתעוררות דינים ולא
 כלום, כי הארת ג״ר דמוחא דאוירא שהגיע
 אליהם ממתקת אותם׳ טכח הבינה דפנים שכבר
 הוחזרה לרדל״א כבקדמותה, שה״ם הורדת המםך
 לקרומא דאוירא שנחשב משום זה׳ כל חלק הראש
 דאיא עד הקרומא לבחי׳ מקומו של ררל״א עצמו,
 כמ״שלעיל בדף רע״ר ד״ה תיקון ג׳ עיש׳ וע״כ
 נתבטלו במקום הזה כל הדינין הנובעים מבינה
 היוצאת לבר מרדל״א׳ ואפי׳ הכחות דבינה דע״ב

 ג״כ

 רפד פנים מאירות
 אמנם מ״ש בענף שלפנינו שגם בהפנימיים
 נמצאים הע״ם דחכמה מלמעלה כנגד ע״ם
 דחכמה דטקיפין, והע־׳ס רכתר דפנימיים נמצאים
 מתחת הע״ס רחכמה רפנימיים, הנה זה צריך
 ביאור למה החכמה הפנימיים נמצאים למעלה
 .מהכתר דפנימים׳ דכיון שהפנימיים נבחנים ע״פ
 סומה ושיעור הספירה, א״כ הרי וראי שספירת
 הכתר הוא גבוה ועליון מן החכמה, ואיךיצוייר

 שהחכמה יהיה למעלה מכתר אצל הפנימיים.

 גם מ״ש שמע״ם דחכמה לא נתגלו
 במקיפים כי אם ח׳׳ דהיינו מבינה ולמטה׳
 וחסרים כו״ח׳ ומכתר לא נתגלו כי אם ה״ם
 חג״ת נו״ה׳ שה״ם י״ג תי״ד. ונם מ״ש, שהיסוד
 דכתר בלול בבינה דחכמה וכו׳ כ״ז צריך ביאור.
 והנה כבר נתבאר בענף הקודם׳ אשר שורש
 כל השערות ה״ם הגרון דראש הא׳׳ שהוא סוד
 גלגלחא דכל פרצוף, המתחיל מראש דע״ב
 המלביש לגרון דראש הא׳׳ עש״ה׳ אשר כל פרצוף
 כולל ה״פ געםמ״ב׳ והתחלתו נבחן מגלגלתא
 דע״ב, שבו מלובש גרון• דראש הא׳, דהיינו הבינה
 היוצאת לבר מראש הא׳ ויורדת לגלגלתא דראש
 הע״ב שה״ם איא׳ כנודע. באופן, שאלו השערות
 שעל הגלגלתא דא״א׳ אינם שלו׳ אלא של רדל״א
 כלומר מן הבינה דרדל״א שיצאה ונתמעטה
 למדרגת גוף, שהוא המציאות של השערות ע״ג

 הגלנלתא שטלובשת בה׳ וזכור זה.

 וזה אמרו לעיל בענף מיו בתחילתו, וז״ל,
 ובערך שהוא מתלבש בא״א כתיב ביה ושער
 רישיה כעמר נקא׳ ואע״פ שאין זה ראשו ממש
 אלא שמתגלה בכאן׳ עכ״ל : פי׳׳ כי מקרא זה
 בעתיק יומין כחיב׳ כמיש׳ חזי הרת וכו׳ ועתיק
 יומין יתיב וכו׳, וע״כ פירשהו הרב דאע״פ
 ששערות ראשו בתיקון דעמר נקא נתקן בא״א׳
 מ״מ המה מיוחסים לעתיק יומין, דהיינו כדאמרן,
 שהם יוצאים מהבינה דעתיק יומין שיצאה לחוץ
 מראשו ונתלבשה בגלגלתא דא״א׳ ומסיבת מיעוטה
 זה׳ שנתטעט־ז מג״רדרדל״א׳ מתעוררים בה דינים,
 שמוציאתם ומגלה אותם לחוץ בסיד שערות על
 הגלגלתא, וז״ש ואע״פ שאינו ראשו ממש׳ אלא
 שמתגלה בכאן 5 כלומר׳ שהבינה שלו מתגלה

 כאן בג״גלתא דא״א, והבן.
 ועם זה תבין, ששערות רישא נוהגין אפילו
 בעובר׳ כי אפי׳ העובר יש לו אור הנפש, וידעת
 שאור הנפש מתלבש בכלי דכתר כנ״ל בענף ט׳
 אות יוד ע״ש׳ והיינו כתרא דע״ב׳ כי משם מתחיל
 כל פרצוף כנ״ל׳ ואיכ כבר מלובש בו גרון

 רראש הא׳ כנ״ל, וממילא שנוהג בו שערוח.
 גם נתבאר בענף הקודם ב׳ הבחי׳ שבשערות:
 דהיינו בחי׳ המרות בסוד י״ג מרות שבתורה, ובחי׳
 המשחתא קדישא שבהם שהים בחי׳ י״ג שבמיכה.
 ונתבאר שם׳ שבקטנות נק׳ מדות להיותם בחי׳
 רינין׳ ושערות הוא מלשון םערוח. אמנם בגדלות
 דהיינו אחר שדעת דרדל״א אחזי נהוריה באוירא
 שמבין כתרא למדם, אז מקבלים בחי׳ גיר
 דאוירא, ונמתקין מאר, ונק׳ משחתא׳ כמ״ש שם.
 וכאן צריך שתדע סור ירידת הרינין מפרצוף
 לפרצוף׳ כי בעת שנעשה בפרצוף זווג רגדלות
 והוא משיג בחי׳ אור הפנים דהיינו הארת נשמה
 וג״ר, הרי ודאי שכל הדינין מתעברין מניה,
 והבט על מקומם ואינם, יי אמנם עכ״ז אין הדינין
 מתבטלים ונעלמים לגמרי מן העולם, אלא

 שיורדים



 י פגים מאירות רפד,
 מקרומא דאוירא ולמטה. והנך מוצא שיש במוהא
 דאוירא בחי׳ תיקון קוין : ימין״ שמאל׳ אמצע,
 שהימין שבו הים החכמה שלקח מגלגלתא כנ״ל.
 ושם מלובשת הנשמה. והשמאל שבו׳ ה״ם הבינה
 שלקח ממו״ם׳ כנ״ל. והאמצע׳ ה״ם הורדת המסך
 דרדל״א׳ שהיה ממעל להגלגלתא׳ וירד עתה עד

 לקרומא דאוירא׳ כנ״ל.
 והנך רואה׳ איך שמגלגלתא עצמה נעשו
 ב׳ הראשים האלו : גלגלתא ואוירא׳ כי בקטנות
 היתה כלולה מכתר חכמה ביחר׳ וע״י זווג
 דגדלות נבדלת החכמה ממנה, וקיבלה אור
 דנשמה בהימין דמוחא דאוירא׳ כמבואר לעיל.
 ותדע, שמשום זה מכונה מוחא דאוירא כולו

 בשם חכמה. וזכור זה.
 והנה עכ״ז׳ •כיון רכל הראש דא״א הוא

 בהי׳ ע״ב, שהוא'בהי׳ או״א דנקודים שהמסך.
 שלהם מנה״י דאחור׳ ונשמה זו אוירא אינה .אלא
 מבחי׳ נה״י דפנים שה״ם קומת ישםו״ה דנקודים,׳,
 כנ״ל בפמ״א רף רע״ז ד״ה והענין׳ ע״כ נבחן. בערך
 הזה, שהוא רק בחי׳ גיר דבינה דע״ב״י כלומר"

 שןךם דנשמה זו מגיע לקומת בינה דנקודים׳^
 ועדיין חםר קומת כתר וחכמה דאו״א דנקודים^
 שהוא ערך הד.פרש, מקומת ראשייהו דאו״א עי׳
 דנקודים׳ לקומת ראשייהו דישםו״ת דנקורים׳
 דהיינו בב׳ הספירות כתר חכמה. ונמצא שכו״ח
 דחכמה׳ חםרים מנשמה זו שבמוחא דאוירא׳ ואין

 שם אלא מבינה דחכמה ולמטה.
 ובראש הגלגלתא .דא״א שנשאר מלביש
בו  על חסד דרדל״א׳ כנ״ל, נמצא שאין מגולת.
 מג״ר כלום׳ אלא מחסד ולמטה. שהוא .ממעם׳
 שזווג דרדל״א לא היה על מםך דנה״י דאחור
 הכלולים בגלגלתא׳ כי נגנזו בפרםא דרדל״א
 שע״ג הגלגלתא׳ ואינם .באים לעולם בזווג׳ כנ״ל
 בענ־־״״ק. ומשום זה .נבחן ג״כ׳' שיםוד ומלכוח׳
 שהים קו אמצעי דנה״י המתגלים בעת הזווג
 דהכאה מכח אור העליון כמ״ש בענה״ק, נבחן,
 שהמה חסרים בהגלגלתא׳ דהיינו מטעם הגניזו.
 ולפיכך אתה מוצא כאן, רק ה׳.ספירות בלבד,
 שהם מספירה החסד ער הוד : כי מנו״ה חסר
 קו •אמצעי הטזווג, דהיינו יםוד ומלכות, להיותם
 נו״ה דאחור כנ״ל׳ שטטעם זה נחםרו ג״כ מבחי׳

 ג״ר כטכואר.
 ודע׳ כי כמו שנתבאר אצל רדל״א שטאיר
 בראש הגלגלתא ומחלקתו על ב׳ ראשים: כתר׳
 וחכמה, אטד ה׳ מפירות : חג״ת. נ״ה בראש
 הכתר שה״ם תגלגלתא עצמה׳ -וח״ם מבינה עד
 מלכות בראש החכמה. שנקרא מוחא דאוירא,
 כמבואר לעיל. הנה עד״ז ממש, מאיר מוחא
 דאוירא בראש דמו״ם, ומחלקהו ג״כ על ב׳
 ראשים כתר וחכמה ע״ד הנ״ל, •כי יש בו ג״כ
 קרומא דמחפיא על םוים שהוא גלגלתא׳ ומו״ס
 עצמת ה״ם חכמה, אלא הפרש אחר יש כאן, כי
 הח״ם אינה יכולה לקבל חיסון קוץ כמו מוחא
 דאוירא׳ והוא, משום הקרומא דמחפיא עליה
 כסוד גלגלתא כנ״ל. אשר אין בו אלא ה׳ מפי׳
̂י׳ ע״ב מנה״י דאחור  חג״ת נ״ה לבד. להיותה ־בו
 ..ע״ר שנתבאר לעיל בהגלגלתא ע״ש׳ וע״כ אין
 הארת נשמה דם״ג יכולה לעבור דרך הקרומ הזה
 החופה מםעל למו״ם. ולפיכך מתגלה נשמה זו
 דמו״ם, דק בשערות דיקנא שמחוץ למו״מ׳ במור
 שמונת חיקונים העליונים דריקנא ער ונוצר חמד׳

 שנק׳

 ועץ החיים ^ א״א ענף עא עב
א ו ה  אח״פ דא״ק׳ היוצאין אל הנהירים׳ ש

 דמיון זו׳נ״ ודי מה.
 ואמנם פנימית החוטם הוא ם״ג׳ מ ה׳
 ראשונה בנוקבא דפררשקא בצד ימין׳ כנד
 באדר״ז׳ והוא ה׳ על י׳׳ כסדר כל מ״ן.
א ו א 5 וירד׳ ה ד  ומתמן נשיב רוחא דחיי ל
 רוחא תנין. והה׳׳ הוא הנקב• ובצד שמאל׳
 היא ה׳ שניה׳'• ונשיב מתמן רוחא דחיי לנוס׳

 והוא״ו היא הכותל המפסקת•
ה ט ו ש  ואמנם ירד דםיג נחלה׳ כי י׳ פ
 רוחא דנניו בנקב ימין לדא. ו״ד דמילוי ירד׳

 רוחא דנניו בנקב שמאלי לנוקבא•
ת רו  והנה מאלו האורות, נמשכין האו
 עד זרנ ונם עד אףא, כדי לעוררם אל הווונ
ה הריה אהי״ה הם ארא׳ ובזו״נ נ  והענין׳ כי ה
 הם הוי״ה אלהים, והריה אדני. והנה יה״ו
 הראשון דפנימית הפה נמשך עד אבא
 להאיר בו כדי לעוררו אל הדרוג׳ ולאמא
ר מפנימית הפה׳ ונם יורד כ ז נ  נמשך י־ה־ו ה
 י׳ פשוט בחי׳ חוטם, שהוא סיג דפנימית,
 וגם אהי״ה הא׳ החיצוניות׳ (והם אותן. ג׳
ם בפה) ואח־כ אל הז״א  אלפין אשר ש
׳ דפנימיוח. ב  בבהי׳ הראשונה יורד יה״ו ה
 ונם ירד (נ״א י־•׳) ראשונה דם״ג פשוטה
 פנימית דחוטם שבנהב ימין׳ ולנוקבא בבחי׳
ד ב ם . ל ט ו ח ה דאלהים׳ . יורד מן ה נ ו ש א  ר
ד מילוי דם״ג שבנהב שמאלי דחוטם  ר
טם׳  פנימית׳ ונם האהייה הב׳ דחיצוניות דחו
׳ [דהוי״ה] הבי׳ יורד יודו ,  ואח״כ אל הו׳א בבח
ה נ  חג׳ דפנימית הפה׳ וגם י׳ פשוטה הראשו
 דם״נ דפנימית דחוטם בנמב ימין׳ ולנוקבא
ה ב ל ם ב ט י ח  בבחי׳ הב׳ דאדני׳ יורד מן ה
ם ט ו ח  וד׳ דמילוי יו״ד דםיג דנהב שמאלי ב
ה הגי י ת א ם יורד מ ג  בפנימית. ו
 החיצוניות החוטם. (בנקב ימין) (וצ״ע איך
 אפשר שאמרנו שמג׳ אלפין שבפה דא״א
 נעשין נ׳ אהי״ה דחיצוניות דחוטם שלו׳ והרי
א ע״ד ו ה  החוטם נכוה מן הפה. ואפשר ש
י ו ל מ  הנ״ל׳ שאור א׳ שבשם מ״ה דאלפין ב
ם ורדת ש י  וא״ו הוא בחי׳ אהי״ה דאמא, ו
א מ״ה וכץ הוא כאן׳ אבל ו ה ת דא ש ו  להחי
ה ממש שאחר שירדו למטה בפה נ מ  אין ה
ה נעשו ל ח  חזרו לעלות ונעשו חוטם, אלא ת

ך ירדו בפה)•  חוטם׳ ואחר כ

 ענף עיב
א ח צ מ p הסתכלות מצחא דעתיקא ב j y 
 דז״א, הנד באדרא דקל״ו׳ הוא׳ כי הנה
ר ביארנו, איך ברישא דא״א יש בחינת ב  כ
ר שבו, אשר משם מתפשטין ייג חוורתי ת  כ
 דרישא׳ שהם בחי׳ לבנונית הכתר׳ ע״ד
ם ג׳ י ל ל ו  מש״ל. ואמנם החוורתי אלו׳ הם כ
 י ודיות׳ כנגד ג מוחין אשר שם בפנים׳ והבן
 זה היטב• וכל הוי״ה הוא משם ע״ב דיודין׳
 והוי״ה ג׳ שהוא חוורתי דרישא טבחי׳ דעת׳
ך אחורי רישא י־א״א׳ דמיגיה ר  נמשכת ד
 ירתין צריקייא ת׳ עלמין דכםופין׳ כי הם ד׳
ם ע״ב, ובו ד׳ יודין, וכ״א כלול ש  אותיות ה
 מי׳ הרי ת׳. אמנם ב׳ הרות אחרות׳ שהם,
 בחי׳ ב׳ מוחין חו״ב אשר בכתר׳ שיש בהם
 ח׳ אותיות׳ ובהם ח׳ יודין׳ הם גמשבין כגגד

 . הפנים

e פנים מאירות י י 
 ענף ע׳

א יש ת ל ג ל ג ת וכו׳ ב ו מ ר ב׳ ש א ב  ועתה נ
א ו ה ה ש נ ו ר ח א ח וכו׳ ה צ מ  י״ם עד ה
ץ ״ פ צ א השם ם ה וכו׳ הי א ת ה״ם פ ו כ ל  ם
א ב ק ו ד נ ג ל נ א מ ש מ ד ז״א ו ג ן נ מי  וכו׳ מי
ח כ ץ וכו׳ מ ״ פ צ מ ץ וכו׳ צ׳ ד ״ פ צ מ  וכו׳ מ׳ ד
ש א ר ת ה א פ ת ב ו ר א ש נ ש ה א ר  שערות ד
״ד וכו׳ : ג תי ״ י ת ח ו ר ע ם ש י א צ ו  מהם י
 ונקדים לבאר דברי הרב בענף ם״ז וז״ל, ונחזור
 לענין׳ כי ברישא דא״א יש בו כתר וחכמה
 לבד וכו׳ יש ככל אחד יוד ספירות. והנה כל
 שיעור הראש שהוא עד המצח׳ שהוא מקום
 השערות׳ יש שם כללות י״ם מן הכתר וי״ם מן

 החכמה וכו׳ עכ״ל.

 וכבר ידעת׳ שכל ראש הוא בחינת אח״פ
 שיצאו ממדרגה העליונה, שבערך זה הוא גרון
 וחג״ח, אמנם כלפי עצמו נבחן׳ שהוא בחי׳כו״ח׳
 כמ״ש בענף הקודם׳ באופן שראש דגלגלתא
 דא״א נבחן שהוא בחי׳ גרון וחג״ת דרדל״א,
 אמנם בערך עצמו, נבחן שיש בו כתר וחכמה
 דראש רגלגלתא דא״א. ועד״ז ראש הג׳ שהוא
 מו״ם דא״א׳ נבחן שהיא בחי׳ אח״פ דגלגלתא׳
 ובערך עצמו נבחן. שיש בו בחי׳ כו״ח דמו״ם
 דא״א. ועד״ז או״א׳ נבחנים לבחי׳ אח״פ דמו״ם,
 וגרון וחגית שלו׳ ובערך עצמם יש בהם כו״ח

 דהויה דם״ג, שה״ם או״א׳ כנודע.

 גם נתבאר לעיל דף רע״ב ד״ה וכבר, ענין
 המוחא דאוירא שהוכרה להיות ראש בפ״ע! משום
 דהגלגלחא כוללת ג״כ בחי׳ בינה דע״ב׳ שלא
 היה לה שום עליה ע״י הארת ררל״א הבא מזווג
 דנה״י דפנים שהוא מעלה רק בינה דם״ג לראש׳
 ואינו ענין לבינה דע״ב, דע״כ אין הגלגלתא
 יכולה להתעלות למעלה לבחי׳ ג״ר דרדל״א אלא
 שנשארת בבחי׳ חסר דרדל״א״ ונשאר חסר מג״ר
 דררל״א, ובחי׳ ג״ר דרדל״א, נמצאים מאירים
 רק במוחא דאוירא בסוד נשמה לא״א, כמ״ש

 הרב .בדף רע״ד ד״ה ורע׳ עש״ה.

 וצריך שהבחין ההפרש בין ב׳ ראשים האלו,
 דאע״פ שבערך עצמם יש בכל אחד ע״ם כנודע׳
 אמנם בערך הנשמה והראש שמקבלים מררל״א׳
 נבחן הגלגלתא לבחי׳ הויה דע״ב שנק׳ כתר׳
 ומוחא דאוירא נבחן לבחי׳ הויה דם״ג שה״ס
 חכמה. והטעם כי הגלגלתא הזו בטרם הזווג׳
 היתה כלולה בעצמה מגלגלתא ועינים לבד, כי
 אח״פ שלה ירדו למו״ם כנ״ל, ואז עדיין לא הי׳
 בא״א בחי׳ נשמה, רק נ״ר שהם קומת זוינ לבד,
 אלא אח״כ ע״י זווג דגדלות דררל״א׳ שהורד
ד לבחי׳ אחרונה דבינה  המסך מחכמה דב״ן ;
 דב״ן׳ שנק׳ קרומא דאוירא או מצח, כי גם
 המצח ה״ם בינה דגלגלתא, כנ״ל בפמ״א דף
 רע״ז ד״ה וזה׳ ע״כ נבחן. שהבינה שהיחה כלולה
 במו״ם עלתה למעלה מקרומא דאוירא כי קרומא
 דאוירא נעשה עחה לבחי׳ אחרונה דבינה זאת׳
 ומתוך זה נמצא עתה קומת בינה דב״ן שוה עם
 קומת חכמה דב״ן׳ שהם העינים שהיו כלולים
 בהגלגלתא כנ״ל, והזווג נעשה מתחתיהם על
 קרוםא דאוירא׳ ששם ירד יסור דרדל״א שהיה
 מלפנים ממעל להגלגלחא׳ בסוד בחי׳ אחרונה
 דחכמה דב״ן׳ שכרדל״א גופיה, כם״ש שם, ואז
 יוצאים שם נר״נ : נשמה רוח בחו״ב׳ והנפש

 מק רומא



 פנים מאירות
 נתגלו כלל• וה׳ תיקונים אחרים הם ה׳ קצוות
/ אמנם גיר דכתר לא יכלו להתגלות  הכתר וכו
 וכו׳ והיסוד דכתר נתגלה בבינה דחכמה שה״מ
 בדק׳ דיליה וכו׳ עכ״ל : והיינו כדאמרן, שח׳
 תיקונים עליונים נמשכים מבחי׳ נשמה דמוים
 המקבל םמוחא דאוירא, שה״ם החכמה כנ״ל דף

 ר״פ דיה ועתו״ וע״כ כתר וחכמה אינם יכולים _
 להתגלות שם, כי גם באוירא עצמו אינם מאירים,
 כמ״ש שם. וזה אמרו, וה׳ תיקונים אחרים זזם
 ה׳ קצוות הכתר וכו׳ : דהיינו כדאמרן׳ אשר
 שערות אלו שמבבבין את הגרון המה בחי׳ שערות
 גלגלתא לאו״א׳ וע״כ נמשכים מםוד גלגלתא
 דא״א. ולפיכך אין שם יותר מה׳ קצוות חגית
 נ״ה כמ״ש לעיל דף רפ״ה ד״ה ודע ע״ש. וזה
׳ אמנם המלכות דכתר לא נתגלית׳ כי בא״א  אמרו
 אין מציאות נוק׳ ניכרת׳. כלומר׳ שםוד המלכות
 ה״ם המסך המקבל הזווג. וכבר ידעת׳ שהנויה
 דאחור המיוחסים לא״א המה נגנזו, ואין בחינת
 זווג נוהג בהם׳ וע״כ אינם רק ב׳ קוין נו״ה׳
 וחסרים מםוד הנוק׳ שה״ם קו אמצעי. וזה •אמרו,
 והיסוד דכתר נתגלה בבינה דחכמה׳ שהיא בוק׳"
 דיליה : ואין הכוונה, שמזל עליון הוא נוקבא
 למזל תחתון, כי אדרבא מזל עליון דכר׳ והתחתון
 נוקבא, אלא כלומר׳ אותה בחי׳ נוקבא דפנים
 המשמש במוחא דאוירא בסוד הזווג המעלה אור
 חוזר עד בינה דחכמה, הוא המשמש ג״כ ליסוד
 דבתר, משא״כ נוק׳ דנה״י דאחור, נגנזה׳ ואינה

 משמשת בקו אמצעי׳ כאמור והבן.
 ובזה תבין, אשר אפי׳ בפנימיות, גמ כן
 מסודרים ה׳ ספירות דכתר תחת ח׳ מפירות
 רחכמה׳ דהיינו כמו שהכריע הרח״ו ז״ל, שהרי
 החכמה מבחי׳ נשמה דמוים׳ והוא בחי׳ ראש
 ״ דאיא, אמנם הכתר, ה״ם גרון דא״א, שהיא
 הנוק׳ אל הראש דא״א, דה״ם הבינה היוצאת
 לבר מראש דא״א, דע״כ מזל עליון דכר׳ ומזל
ק/ ומה שהיא מכונה כתר, הוא משום ו  תחתון נ
 שנעשה כתר לאו״א, כמ״ש לעיל. וענין הפכיות
 שבספירות המקיפין : עליונים למטה ותחתונים
 למעלה, כבר נתבאר בפמ״א לעיל דף רפ״ג" ד״ה

 והנה עיש ואין להאריך.
 אמנם צריך להבין היטב ענין הפנימיים
 ומקיפין שבידיקנא, שכתב הרב׳ שצריך לכוין
 בשניהם אצל הדיקנא׳ משא״ב ברישא. כמ״ש
 במבו״ש שער ג׳ ח״ב פי״ג, וזיל׳ אך מה שקבלתי
 הוא׳ כי הי״ם דרישא הם כםדרן מכתר עד מלכות
 ומלכות בסיף כולם אף בבחי׳ המקיפין, ואינם
 כמו מקיפי הדיקנא שהם מתתא לעילא׳ עכ״ל.
 וזהו וראי שצריך לבינה יתירה מבין שערות ראש

 לשערות דיקנא.
 והענין׳ כי כבר ידעת׳ אשר רק מנ!1צח
 ולמעלה דהיינו עד בחי׳ אחרונה דבינה דגלגלתא
 היה יכולה הנשמה דא״א להתגלות בפנימיות
 הראש, בםוד מוחא דאוירא שבין כתרא למו״ם׳
 אמנם ממצח ולמטה ככר שולט כח הקרומא
 דמחפיא על םוים. ואין הנשמה דא״א יכולה עוד
 להתגלות בפנימיות הראש׳ זולת דרך שערות
 דיקנא כנ״ל ד״ה והנך מוצא עש״ה. וגם נתבאר,
 ענין המקיפין העומדים בהפכיית עליונים למטה
 ותחתונים למעלה, שהוא מטעם שהם בחינת
 המסכים העומדים לזווג ואשר ע״כ כל העב
 ביוחר הוא חשוב ביותר׳ כיבחי״ד דמםך מעלה

 אויח

עי א״א ענף עב  עץ החיים ש
 הפנים׳ והם מתפשטין בבחי׳ הפנים דעתיקא
 ששם מאירין אלו הה׳ חוורתי׳ והרי בין
ל ל ו ב ל י״ב חוורתי• ועוד יש חד חוור ה כ  ה
ל י״ב חוורתי׳ שעמו נכורא כולם י״נ חיורתי  כ
 דרישא׳ וזהו החוור הי״נ נשאר למעלה

 ברישא דנלנלתא.
 ונבאר אלו הח׳ חוורתי שנמשכין על
 הפנים׳ והכם ב׳ הרות שבהם ח׳ אותיות
 כפשוטן׳ אמנם הם במלוי יודין׳ והם מתחלקין:
ם אמנ  הוי״ה א׳ בפן א׳׳ הוי־ה ב׳ בפן בי• ו
ו הרות. יש בהם מ״ב אותיות. ל א  כ״א מ
: ד׳ אותיות הפשוט וי׳ אותיות המילוי, ם ה  ש
 הרי י״ד. וכ״ח אותיות דמילוי המילוי• הרי
 מ״ב אותיות בפן א׳׳ ומ״ב אותיות בפן הב׳.
ר במקומו בי בחי׳ הפנים א ב ת  וכבר נ
א תיקון ו׳ דתיד דא״א׳ כנוכר באדרא׳ ו  ה
ה ביד נ ה  והוא תיקון תרין תפוחין סדישין ו
ר ב  פן ופן משניהם כולל י״ם בנודע• כי אין ד

 שבסדושה פחות מי׳•
 ונבאר ענין הפן א: וממנו יובן הפן ב׳•
ם שיש בבינה י ר ע  הנה נודע׳ בי ענין נ׳ ש
 לפי שהוא ענין מ״ב הנ״ל שיש בבינה, ולפי
ם ז׳ ע ם מ״ב אותיות- ו ה ב  שהוא די שמות ש
ל ל ו כ  שמות עצמן הרי מיט׳ ויש שער ן׳ ה
ר עליון שבהם׳ הרי ן׳ ת ל המ״ט. והוא כ  כ
ל  ^זערי בינה׳ כנזכר תיקון כיב• ובזה א
ה אם שער הן׳ הוא לבדו כתר׳ (ובל מ ת  ת
 המ׳׳ט הם בט״ם האחרות)׳ כי הרי הוא כולל
ט שערים כולם׳ ואינו חלק שער פרטי. י מ ה ל  כ

דבר עתה בענין כללות הד  והנה לא נ
לל ך, ט ועם הכו ם הם מ׳ ה מ  שמות׳ אשר ע
ל נדבי־ בשם מ״ב עצמו׳ שהוא שם מ״ב ב  א
ה נחלקים נ ה  אותיות׳ והם טיב שערים. ו
ר ת  איד י״ם הכוללים מ׳־ב שערים. והנה כ
 (עליון) שבהם׳ הוא שער העליון׳ שהוא שער
ל המ׳׳ב שעדים׳ אמנם ט״ם  המ״ב הכולל כ
ל המ״ב ל םפי׳ מהם כוללת כ  תחתונים. אין כ
ל המ״א ל םפי׳ מהם כיללת כ ה כ  שערים׳ ר

 שערים לבד•
 והענין, כי שער המ׳׳ב הוא בכתר
 כנ״ל׳ ומ״א שערים הם בט״ם׳ וכל ספירה
ל מ״א שערים׳ א״כ  מהם כוללת גיכ כ״א׳ כ
ם בט״ם של הפן א׳ טיפ מ״א׳ והם ני׳  ה
 שם״ט ועם כללותם הם שיע שערים. אבל
 הכתר שלהם׳ הוא כולל כולן כי הוא(שער)
ם• י נ ל המ״א שערים התחתו  מ״ב הכולל כ
ל ט״ם׳ ובל ספי׳ כוללת כ  והנה הם נחלקים ב

ל מיא׳ שהם ש״ע בין בולם•  כ
 והרי נתבאר. כי בפן א׳ דעתיהא׳ יש
 בו הוי״ה דיודיין׳ ובה מ״ב אותיות : ובחינת
ר אשר שם׳ ת כ  שער העליון מן המ״ב׳ הוא ה
 והמ״א אותיות׳ הם ט״ם אשר כ״א מהם כולל
ל המ״א׳ שהם ש־ע. ושער העליון של  כ
ם המ׳ב, כולל כולם׳ והוא ג״כ גי׳ ש״ע• ו ל ש  ת
/ כלזד״ז בפן ב׳׳ ה בפן א י ר  ובמו שיש ה

׳ אשר שם• ב  והרה ה
ה גורע׳ כי שם בעתיק לית שמאלא׳ הג  ו
 כי כולא ימינא׳ כגזבר באדרא דהביט׳ וב׳
 הפנים נחשבין בא׳• וו״ש שם דקב״ח דעתיהא
 נתפשטו אנפוי לש״ע רבוא עלמין. עם היות
 שיש ש״ע בפן אי׳ וש״ע בפן ב׳- והבל הוא

 התפשטות

 רפו פנים מאירות
 שנק׳ מזל העליון, אשר ח׳ תיקונים אלו ה״ם ח׳

 ספירות דחכמה׳ מבינה עד מלכות.
 והנך מוצא, אשר ח׳ תיקונים העליונים
 דדיקנא׳ המה ממש כמו בחי׳ מוחא דאוירא׳
 אלא שמוחא דאוירא נבחן לנשמה דראש
 הגלנלתא, וח׳ תיקוני דיקנא אלו נבחנים לנשמה
 דראש דמו״ם׳ ואין הפרש ביניהם אלא בזה׳ אשר
 מוחא דאוירא שהיא נשמה דגלגלתא. יכלה
 להתפשט בפנימיות הראש, והוא מטעמ היותה
 למעלה ממקום שירד לשם המסך דרדל״א, דהיינו
 למעלה מקרומא דאוירא׳ ונודע שעוביות המםך
 אינו פועל כלום ממטה למעלה. משא״כ בחינת
 נשמה דמו״ם׳ מאחר שבבר המו״ם נמצא ממסך
 ולמטה׳ דהיינו למטה מקרומא דאוירא, ע״כ
 הגבול דקרומא סותם אוחו, ולפיכך מוכרחה
 הנשמה דמו״מ להתגלות רק ברך שערות ריקנא׳

 והבן היטב.

 זזה אמרו בענף ם״ז, והנה כל שיעור הראש
 שהוא עד המצח׳ יש שם כללות י״ם מן הכתר
 וי״מ מן החכמה, וכן לממה מן המצח עד הגרון
 יש ג״כ כללות יי׳ם מן הכתר וי״ם מן החכמה
 עכ״ל: דהיינו כדאםרן, אשר הארת רדל״א מחלק
 את הגלגלתא לב׳ ראשים : גלגלתא, ואוירא׳
 שנק׳ : ראש הכתר׳ וראש החכמה׳ כניל ע״ש.
 ושניהם עומדים למעלה מקרומא דאוירא שה״מ המצח
 כנ״ל ע״ש. וזה אמרו, שיש כללוה י״מ מן הכחר׳
 וכללוה י״מ מן החכמה בחצי עליון דראש ממצח
 ולמעלה׳ דהיינו ב׳ ראשימ הנ״ל: גלגלתא,
 ומוחא דאוירא׳ הםםתיימימ למעלה מקרומא
 דאוירא, שהוא ממצח ולמעלה, כמבואר. וכן
 בחצי תחתון דראש׳ דהיינו ממצח ולמטה שנק׳
 םו״ם׳ הנה גם הוא מקבל הארת מוחא דאוירא׳
גם הוא לב׳ ראשין׳ כנ״ל ע״ש. אלא נחלק.  ו
 שראש החכמה המתוקן בקוין׳ אינו יכול
 להתגלות בפנימיות הראש׳ ועיכ הוא מתגלה בח׳

 תיקוני דיקנא העליונים׳ כאמור.

 והנה נתבאר קטנות וגדלות דשמונה תיקוני
 דיקנא עילאין, אשר הקטנות שלהם יצא אחר
 הגדלות דשערות רישא׳ כנ״ל דף רפ״ד ד״ה ונבחן
 כי הדינין שהיו נכללים כגלגלתא ירדו למו״ס׳
 ומשם בקעו ויצאו לחוץ בבחי׳ חםירי ראש,
 בצדי הפנים שמתחת אזנים ער מזל עליון שנק׳
 נוצר חםד׳ והגדלות השיגו אחר הארת מוחא
 דאוירא בםו״ם, שאז הגיע להם בחי׳ נשמה וג״ר
 בסוד ראש החכמה שהוא מבינה ולמטה׳ כג״לעש״ה.
 והנה אחר שיצא בחי׳ ראש ונשמה במו״ם
 דהיינו דרך ח׳ תיקוני דיקנא. אז ירדו הדינין
 שהיו כלולימ בשערות אלוי מקודמ לכן, וירדו
 משמ לרישא דאו״א שה״מ גרון דמו״מ, ואח״פ
 היוצאים לחוץ ממו״מ, כנ״ל בענה״ק. ונודע דכל
 גרון ה״ם גלגלתא דחחתון,,שבו בוקעים ויוצאים
 השערות דגרון דעליון הכלולים בגלגלתא דחחתון,
 וה״מ ה׳ תיקונימ חחתונימ׳ שמסביב לגרון דא״א
 הנבחן לגלגלתא דאו״א. והנך מוצא ה׳ תיקוני
 דיקנא הללו דמחפיין על הגרון, שהמה ממש
 שערות גלגלחא׳ ונוהג בהם כל אוחם הדרכימ
 שנתבארו גבי שערות גלגלתא דא״א עצמו׳
 התלויימ על בחינת גרון דרדל״א המלובש שם,

 כנ״ל בפמ״א רף רפ״ר ר״ה והנה עש״ה.
 וזה אמרו׳ ומדרן כך : אל׳ מלכות, וכו׳
 הרי ח׳ תיקונימ דחכמה׳ כי ב׳ הראשונים לא

 נתגלו



 פנימ מאירות רפז
 בתיקון קוין׳ כאמרם, והאי לא שכיח ולא אתפתה.
 ומשום זה מה שצריך להעשות במו״ם׳
 נעשה רק בשערות דיקנא. אשר ח׳ היקונים
 עליונים שה״ם החכמה כנ״ל דף ריפ ד״ה ועחה
 מורידים המסך דבחי׳ אחרונה שלהם הנמצא
 בתיקון ח׳ אל בחי׳ אחרונה מתחת הבינה שבגרון,
 ואז הבינה עם ה׳ חיקונימ החחתונימ התלויים
 בה עולים לבחי׳ צד שמאל שבדיקנא׳ ונםצאים
 חו״ב בקומה שוה, והמסך שהיה על גבה דהבינה
 דהיינו בתיקון חח׳ שנק׳ נוצר חסד׳ שה״ם בינה
 דחכמה. כלומר םםך דנה״י דפנים המעלה אויה
 בקומה בינה דחכמה. שהוא נמצא ממעל להגרון׳
 הנה המםך ההוא נמצא עחה מתחת. החו״ב׳
 בבחי׳ דעת ע״ד שנתבאר לעיל/ שהרי הבינה
 שהיתר. בגרון עלתה ממעל להמםך הזה . בצד

 שמאל דז׳ תקונים עליונים/ כמבואר.
ה ולמטת פ ה ד ג נ כ  וזה אמרו שם אמנם מ
 הוא עובי הזקן והתחברותם יחד עכ*ל._,כלומר,
 אשר שם הוא בחי׳ קו אמצעי, שה״מ המםך
 שעליו נעשה הזווג מאור העליון, המעלה ייאו״ח
 בקומת בינה, םשם ולמעלה לחו״ב במו^' דעת־
 עליון, ומשם ולממה בםוד דית, ואורות נשמה

 ורוח באים בחרב, ואור הנפש בדעת בני׳ל דף־
 רע״ה ד״ה והנה, ולפיכך מתיקון הח׳ ולםמה וגם'
 תיקון ה׳ בכלל, אין יותר בחי׳ קוין ימין ושנ1אל.
 ובזה מובן אשר רק הז׳ תיקונים עליונים
 ד^קנא המה כפולים בימין ושמאל, מה שאין
 כזה, לא בשערות רישא/ ולא בה׳ תיקונים תתאין
 דדיקנא המחפיין לגרונא. והיינו כאמור, משום
 שאין זווג נוהג רק בשערות דיקנא שממעלה

 לתיקון הה׳, להיוחם מקבלימ הארה נשמה מאוירא, ־
 שאינו באה אלא בתיקון קוץ, םשאיכ בשערות
 רישא, שהזווג לא נעשה בהם, אלא בפנימית
 הראש, כנ״ל. ומשא״כ בה׳ תיקונים ־תחאין
 הםםבבים לגרון, שאין הזווג נעשה במקומם, אלא

 פשעה שעולים לראש ונכללים שם בצד שמאלי
 רז׳ תיקונים עליונים שלמעלה םנוצר חסד,

 כמבואר, עיכ אין שם קוין דיש״א.
 וכאשר תםחכל בכל האמור תראה, שענין
 הדיקנא וענין מוחא דאוירא שוים זל״ז בכל
 דרכיהם, כי כמו שסיבת גילוי מוחא דאוירא
 לראש נוםף בתוך הגלגלתא, הוא ממעם,
 שבגלגלחא עצמה לא יכלה נשמה דרדל״א
 להתגלות, כמ״ש לעיל בדף רעיח דיה ובזה, כן
 מיבת הופעת הריקנא לבחי׳ ראש מחוץ למו״מ/
 דהיינו כמקום חויפ המכוון לו, הוא ג״כ מאותו
 הטעם הנ״ל/ משום שנשמה דגלגלתא לא יכלה
 להתגלות במו״מ עצמו, כנ״ל. וכטו שמוחא
 דאוירא הוא בחי׳ דעת עליון המכריע ביןגלגלתא
 לסו׳י׳ם, כלומר שמעלה בחי׳ אזן דגלגלחא הכלולה
 במו״מ לבחי׳ קו שמאל לחכמה בקומה שוה׳
 והמסך שהיה ממעל לאזן הורד מחחתיה, אשר
 האו״ח העולה מםםך ולמעלה ה״ם דעת עליון
 המזווג לחכמה עם הבינה שעלתה ממו״ם, שז״מ
 הכרעה, 'בדומה להכרעח מאזנים, שמעלה כף
 התחתון למעלה, והלשון עומד באמצע, ומשוה
 כפות המאזנים בקומה שוה/ כמ״ש בפמ״מ דף
 רכ״ח ד״ה וזה עש״ה. כן הענין כאן, שהארת
 רדל״א מעלת את הבינה ממקום מוים למעלה
 מקרומא, והאו״ח שה״מ דעת עליון מעמיד החו״ב
 בקומה שוה, וע״כ נבחן פעולה זו בשמ הכרעה.

 ועד״ז

יא ענף עב  עץ החיים ש*י א
. ההוא חוורתא כנ״ל. ת ו ט ש פ ת  ה

ם בזה׳ כי הנה ב׳ הויות ע  ועוד יש ט
( ב אשר משם(נמשכו ר  אלו׳ הם(ב׳) מוחין ח
 ארא כמיש בע״ה. ודע׳ כי ארא כחדא שריין
 ועב״ז אבא טמיר ונניו יתיר׳ כנזכר באדר״ז
א ו  דרצ״א, כי להיותו טמיר וגניז יתיר ה
 נכלל באמא׳ לכן כל ב׳ הפנים נחשבין כאי׳
 ואינן נזכר אלא ש״ע רבוא עלמין לבד׳ אבל
ת הם ב׳ ש״ע׳ כמבואר אצלנו עיפ מ א  בפי ה
 ושעשע יונק על חור פתן. והנה ב״פ ש״ע גי׳
 תש״ם׳ והוא נרמז בפםוק מפני שיבה תקום.
 ר״ת מש״ת׳ בי מפני שיבה הם ב׳ תפוחין
 דע״ק׳ וזהו שעש״ע גי׳ תש״ם׳ ודם והאדמה

 לא תש״ם׳ כמ״ש בע״ה.
 ועוד ט״א בי הנה אבא טמיר ונניז יתיר׳
ל באבא׳ כי ו ל  לכן סוד הכתר של אמא כ
 שער המ״ב העליון, שהוא כתר שבה כנ״ל,
ד ב . נמצא בי נשארין מ״א ל א ב א  כלול ב

 באמא׳ ונם באבא.
ה בירת׳ בי צפ״ר א צ ם צפור מ  ודם נ
 חםר ו׳ גי׳ ש״ע נהורין׳ היוצאין מן מ״ב
 שערים הג״ל׳ ואבא לוהח הג״ם הבוללין(ג״א

ל צפ״ר ש״ע נהורין. ) כ לל  הב״ע הבו
גה  וזים כי א״ם לבינה תקרא׳ כי הבי
 נקרא א״ם׳ מפני שחםר ממנה הכתר׳ והיא
 נכלר־ת באבא, ולבן לעולם הבינה נהרא

 אם׳ והבן זה.
 נם צפור מלא ו׳ ני׳ שע״ו׳ וש״ע הם
 ש־ע נהוריץ •של החוורתא הנמשכין אל
ם עצמן׳ שהם י נ  הפנים ואות ו׳ רמז אל הפ
ל ו־  תיקון ז־ מי׳׳ג ת ד׳ וזה תיהון הז׳ כולל כ
 תיקונים ההודמין אליו׳ שהם ו׳ של צפו״ר.
 ודע כי כמו שאותן החוורתא מתפשטות
 בפנים של עתיהא׳ כן נ״ב מבחי׳ המצח
ם י נ  הרצון של עתיהא׳ נמשך הארה אל הפ
 שלו. והענין. כמ״ש במ״א׳ כי היסוד דעתיק
 גנוו תוך מצח דא״א, ולכן נקרא מצח הרצון•
, כי הוא כולל בל שע׳־ו ם ו  והיסוד נקרא של
ם ש מ  נהורין הניל׳ ואלו מתפשטין במצח• ו

 נמשכין עד העינים׳ וגיכ עד הפנים.
 גם ידעה׳ מ״ש באדר״ז דרצ״ב בענין
 ז״א- מכה הדעת דברישא אתפשטו אנפוי
 ונהרין אנפוי׳ ואםהידו אנפרבאו״א׳ כגודע׳
 שעד״ז יהיה ג״כ בא״א׳ כי דעת שלו הגנוז
 במצחא שמ׳ אשר בתוך הדעת הוה גגוו
 יסוד דע״י׳ ואיכ גם דעת הזה מתפשט עד
 אנפוי דא״א ואנהירו אנפוי מסוד הדעת שבו.
 והנה נתבאר. כי הנה הפנים הם תיקון
א קליב ר ד א  ז׳ מי־נ ת״ד דעתיסא. והנה ב
א תיקוניץ י  אמרו׳ דיקנא דכהנא רבא בחמנ
׳ והי תיקונים ם  אתתהן• והעגין׳ כי י״ג ת״ד ה
ם ה  קדמאין הם בסוד מוחין של הדיקנא׳ ש
 עד החסד׳ לכן׳ תיקון ו׳ ורב חסד׳ כנודע.
 ומשם עד תשלום י׳ג הם ח׳ תיקונים׳ וכולם
א ב ה וז״ש׳ דדיסנא דכהנא ר ס ח  נהרא ע״ש ה
 בח׳ תיקונים אתתקן׳ כי החסד נה׳ כהן כנודע.
 גם ביאור ענין זה הוא ע״ד הנ״ל, כי
 הנה ח׳ חוורתא דרישא דא״א הם מתפשטין
 בתרין תפוחין דיליה׳ כנ״ל. ומהם נמשכין ח׳
 ת״ד דכהנא רבא שהוא סוד החסד׳ ובחינת
ה ס  זה התוורתא שהוא שם ע*ב דיודין גי׳ ח

ה נ ה  ו

 פנים מאירות
 או״ח בקומת כתר ובחי״ג בקומת חכמה וע״כ
 ענין עליון תחתון שפירושו עליון במעלה וחחתון
 במעלה כי אין ענין מקום נוהג ברוחניות, נמצא
 א״כ שהיותר עליון בהפנימיים דהיינו הזך ביוחר
 הוא יותר תחתון במקיפין, מפני שמעלה או״ח
 בקומה קמנה יוחר מכולם, והנה הבחן זה
 שבמםכים יתכן רק בשערות דיקנא, אשר הזווג
ל ולא י  דקומת נשמה נעשה בהם עצמם כנ
 בפנימית הראש, משא״כ בשערות רישא אשר
 בהם עצמם לא נעשה הזווג שהרי עומרים
 בגלגלתא שאינה ראויה לקבל בחי׳ זווג דנה״י
 דפנים כנ״ל, אלא הזווג נעשה בפנימית הראש,
 דהיינו במוחא דאוירא׳ כנ״ל׳ ולפיכך אין ענין
 בשערות רישא להבחין במעלות שיעור קומה
 שבהמסכים משום דאין הזווג נעשה שם בהשערות׳
 והעוביות שבהם אין גורם שום מעלה, וע״כ
 ודאי שהיותר זך הוא חשוב יותר׳ ומכונה שהוא
 יותר עליון׳ כמו בהפנימיים. וזה אמרו, שהי׳׳ם
 דרישא הם כםדרן מכתר עד מלכות. ומלכות
 בסוף כולם אף בענין המקיפין ואינם כמו מקיפי
 הדיקנא, שהם מתתא לעילא דהיינו כדאםרן
 שענין הזווג לא נעשה בשערות ראש, כמבואר.

 וזה אמרו דף רע״ט תיקון ח׳׳ נוצר חםד.
 והוא נק׳ מזלא קדישא׳ והוא הזקן מכנגד הפה
 ולממה׳ שהוא כללות הזקן בכללותן בחיבור
 אחד׳ כי מה שלמעלה מזה נחלק לב׳, כי ב׳
 תפוחין וחוטמא מפםיקין ביניהם. אמנם מכנגד
 הפה ולמטה, הוא עובי הזקן והחחברותם יחד׳
 עכ״ל. כונתו להשמיענו בזה׳ אשר מתיקון ח׳
 ולמעלה שהם שמונה ספירות החכמה, יש להבחין
 בהם תיקון קוין ימין ושמאל ואמצע׳ משום
 שבהם נעשה הזווג בתיקון קוין המקבלים מראש
 החכמה דא״א׳ שנק׳ מוחא דאוירא, כנ״ל. אשר
 המסך הנמצא בבחי׳ אחרונה דמ״ם ממעל להבינה
 שמבגוף דהיינו הגרון, הנה בכה הארת אוירא
 הורד לבחי׳ אחרונה של בינה הזו, שבזה נמצאח
 הביני. חוזרת לקדמותה לראש, בקומה שוה עם
 החכמה׳ והמסך למטה משניהם׳ שז״ם תיקון

 קוץ, כנ״ל דף ר״פ ד״ה וצריך עש״ה.
 אמנם מה שצריך להעשות במו״ם׳ נעשה
 זה רק בדיקנא, כנ״ל שהמו״ם אינו יכול לקבל
 תיקון קוין, שז״ם מ״ש באדרא רבא דף קב״ח
 ע״ב, דהאי קרומא דאחחפיא על מרם לא פסיק
 והאי לא שכיח, ולא אתפתה וכו׳, והאי קרומא
 אתפםק מז״א וכו׳ עכ״ל עש״ה. פירוש׳ אשר
 קרומא דאוירא מגביל אותו לםו״ם׳ שאינו יכול
 לקבל הארת מוחא דאוירא׳ שעייז יוריד המםך
 שבבחי׳ אחרונה שלו אל בחי׳ אחרונה דבינה
 שבגרון, ולהעלוחה למקומו לראש בקומה שוה.
 שזה היה מכונה, שנפםק הקרום המגביל אוחו׳
 ונעשה בו פתח מלממה שדרך שם עולית הבינה
 מגופא לראש. והנה זה נוהג אמנם באויא׳ וגם
 בזו״נ׳ אשר בקטנות אין להם אלא מוח אחר,
 כמו א״א, ומוקף כקרומא, אלא בגדלות, שמקבלים
 הארת מוחא דאוירא׳ ע״י הדיקנא׳ ואז נבחן
 שנתפםק מהם האי קרומא׳ כי הבחינה אחרונה
 ירדה מחחת הבינה שבגרון שלהם, ואז יכולה
 לעלוח לראש במקום מוח החכמה׳ והמםך נשאר
 מתחתיהם/ בסוד מות הדעת כמ״ש במקומו.
 אמנם בםוים שכא׳׳א׳ לא שכיח שיפסק ויחפחח
 הקרום להעלות הבינה להמוח ולהתתקן עמה

 בתיקון



 פנים מאירות
 המםך עור יורן־ זך, דהיינו במדרגת רי״ש׳ אז
 קומתו של האו״ח עור יותר שפל׳ ואינו מגיע
 אלא ער הגי. וזהו הצירוף של ג״ר וכו׳ עד״ז,
 עי שהמשך היותר זך מכולם דהיינו הםםך
 דבחי׳ למ״ר׳ מעלה או״ח היותר קטן מכולם,
 דהיינו רק בקומת כייף׳ שלא יצוייר עור קומה
 יותר קטנה ממנה׳ וזהו הצירוף של כ״ל. וזכור
 זה לכל המקומות המובאים, בזוהר ותיקונים

 ענין חילוף השמות בא״ת ב״ש.
 ועי׳ זוהר בראשית דף כ׳ ד״ה ויעש אלקים
 את שני מאורות הגדולים וכו׳׳ מצפ״ץ מצפ״ץ
/ כו  אלין שמהן עילאין דתליםר מכילן דרחמי ו
 כגוונא דא שני המאורות חרויהו כחדא םליקו
 ברבותא חרא, עכ׳י׳ל. ותבין עם האמור, כי כל
 הקטנות של המלכות מןהז״א הוא משום העוביות
 שיש בהמלכות יותר מז״א,'כמובן. אמנם בתחלת
 יציאת המאורות דהיינו הזוינ׳ הנה יצאו במור
 א״ת ב״ש כנ״ל, וע״כ בעת שהיה המלכות
 בצירוף הראשון דהיינו א״ת, נמצא קומתה גבוה
 ממש כמו הז״א, דהיינו קומת כתר׳ וענין מיעוט
 המלכות בסוד המאור הקטן הוא מסיבת הזדככות

 העוביות שבםםך דידה׳ והבן.
 וזה אמרם שם, לבתר אזעירת גרמה מכל
 אינון דרגין דילה : פירוש׳ כי המסך שבה בא
 אח״כ בסוד ההזדככות בדרך המדרגה, כמ״ש
 בפתיחה ובפמ״ם ענף ג׳, וע״ד שנתבאר לעיל
 בסוד הצירופים ב״ש ג״ר ד״ק וכו׳׳ עד לצירוף
 כ״ל׳ שהוא תכלית הזיכוך, ובשביל זה הוא אמנם
 תכלית המיעוט, כמ״ש לעיל. וזה אמרם שם,
 אע״ג דאיהו רישא עלייהו, הא לית איתתא
 בריבויא בר בבעלה כחדא : פירוש׳ אע״פ
 שבצירוף כ״ל, הוא תכלית הזכות המצוייר במסך
/ אמנם משום זה קומתה  שמכונה באות ל
 בתכלית הקטנות, שה״ם יציאתה לבריאה׳ שנעשית
 ראש לע״ם רבריאד, דמבונים שועלים, וזה אמרם
 אע״פ שהיא רישא עלייהו: דהיינו ראש הבריאה
 כנ״ל, מ״מ הא לית איתתא בריבויא בר בבעלה
 כחדא : דהיינו בזווג עם ז״א פב״פ בקומה שוה

 בםוד הצירוף הגדול א״ת׳ כאמור, והבן.

 וזה אמרו׳ והנה ברישא דא׳׳א, פאה זאת
/ ולכאורה קשה, כיון כו  היא השם מצפ״ץ ו
 דהמקרא אומר הויה הויה. שפירש מקורם שהם
 ב׳ פאתי הראש האלו׳ ואיך מכנה אותם הרב
 בשם מצפ״ץ מצפ״ץ׳ המורים דין, כנודע. ובמבו״ש
 ש״ג ח״ב פי״ג מדייק להדיא ואומר׳ שהמה בחי׳
 מצפ׳׳ץ, ואינם הויות ממש׳ להיותם הם מבחינת
 אייקים כנז״ל עש״ה. וצריך להבין את זה׳ א״כ
 למה כתוב בהחורה הויה הויה. ובהמתבאר לעיל
 תבין זה בפשיטות, כי הכתוב מדבר בפאתי
 הראש במציאותם בערכם עצמם׳ וכבר ירעח,
 אשר ענין מתתא לעילא הנהוג במצב המסבים
 אין שם בשערות רישא, אלא גם המקיפין נבחנים
 שם שהם מעילא לתתא כמו הפנימיים׳ כמיש
 במבוא שערים המובא לעיל ולפיכך
 נקראים בהכתוב הויה הויה, ולא יתכן לכנותם
 כלל : מצפ״ץ מצפ״ץ׳ דהיינו בחילוף א״ת ב״ש
 שחילוף הזה הוא הגדר המראה על כחי׳ המסכים
 בדיוק׳ וכמ״ש לעיל׳ שהמה איננם במציאות
 שם בשערות רישא׳ משא״כ הרב אומר, לכוין
 בהם איך כללות י״ג תי״ר מושרשים שמה בפאתי
 הראש׳ ומאחר שכל הי״ג תי״ד אינם אלא בחי׳

 מסכים

 עץ החיים»״* ענף עב ענ
ה איז־כ׳ מתפשטץ אלו תת׳ חוורתא נ ה  ו
ם ה  בנדון דא־א• ושם נעשץ ב״פ ע״ב׳ ש
ת נ ״ל ואלו הם בחי  שורש הח׳ חוורתא הנ
 אחה״ע בנתן׳ שהיא נימטריא : מ״ב׳ טיב•
 ולפיכך יש שם בחי׳ זוונ א׳ הנעשה ע״י החיך
 והנדון׳ כמבואר אצלינו• והנה םוד אחע״ה׳
 הוא זווג שם:ס״נ עם:שם אהי״ה שהם ני

י הם ג״כ וווג חרב. ל  אחע״ה׳ כי א
ל בכל הנ״ל תבין׳ כי כל כ ת ס  ואם ת
ל אלו  בחי׳ האלו׳ הם זווג חו״ב. ולבן כ
ת הנ׳׳ל׳ הם בחי׳ חרב. ת והתפשטו ו כ ש מ  ה
ה הבין ענין ארא יזו־ן׳ איך נמשך מכאן ז ב  ו

 אליהם כח הזוונ•
ה ר א  והענין׳ כי מאלו הפנים נמשך ה
 לזו״ץ ואו״א׳ וכץ מן המצח דעתיקא, לפי ששם
 היסוד דע״י מלובש בדעת דא׳׳א עצמו, וכל
ם נמשך אל הנדון׳ ש מ  זה הוא בחי׳ זוונ• ו
 אל הזווג אשר שם׳ ומשם יצא הוווג אל
ם בגרון דא״א׳ כי שם ב׳  או״א אשר ש

 בתרים שלהם כמ׳׳ש.
 ונבאר תחלה- איך נמשכים מכאן
 הזווגים שלהם• דע׳ כי כאשר ארא או ורן
 מםתכליץ במצח של א״א׳ אז הזווגים שלהם
 הם שלימים׳ לפי שאז הם שוין בקומתן
 למעלה• אבל כאשר מסתכלים בפנים
 דעתיקא׳ ולא במצח׳ אז אין דיונם שלם׳ ולא
 שלמים בקומתו״ והזווג הוא בסוד הרכנת
 הראש׳ ר״ל אע״פ שהוווג הוא פב׳׳פ׳
 עכ״ז׳ הוא בהיות בחי׳ ז״א בבחי׳ חצי ת״ת
ה ת מ ו ה ק ר צ ק ד עם גוקבא ש ב  וגה־י שלו ל
א ב׳ בחי׳׳וכמ״ש ר א  כשיעור הנ״ל• וכעריז ב

 לסמן בע״ה•
 ודע כי ב׳ מיני הסתכלות הם: א׳ הוא
ת הז־א או א״א בעתיהא. הב׳׳ הוא ו ל כ ת ס  ה
 הסתכלות דעתיהא בהם וביא מאלו הבי.
׳ כאשר  נחלק לב׳ אחרים׳ והם ד׳. או
ו ת הוא במצח ארא. (נ״א א״א); א  ההסתכלו
ת הוא בעין לבר׳ וכ׳־א מאלו ר הסתכלו ש א  כ
ת עין א׳׳ או ו  נחלה לד׳ בחי׳, או הסתכל
ת ב׳ עיינין. וגם כזה יהיה ברא  הסתכלו
ת אלו׳ ו ק ו ל ל בעתיהא. וכן ב׳ ח כ ת ס מ  ה
ל בז״א׳ סוף דבר׳ הם כ ת ס  כאשר עתיקא מ
 חלוקות רבים. ואנו ידא ביארנו למעלה׳ רה
: הסתכלות ו ם אל ה ד כניל׳ ש ב  כ׳ בחי׳ ל
ת ו ל כ ת ס א במצח דעתיק׳ או ה  או״א או ר

• ד ב  בפנים ל
ל צד כ  מ״ק סוד הש״ע גהורין דאנפין, יש ב
 של הפנים רבוע ע״ב׳ דהיינו קפ״ר
ם גי׳.עם הכוללים ה  מימין וקפ״ד בשמאל, ו
ו קפ״ד דאחוריים של ע״ב ל א  ש״ע גהוריץ׳ ו
 דיודין הם שורש לש״ ע נהורין אחרים שיש
 בפגים ג״כ׳ והם ב׳ א ל במלואם׳ בב׳ צדדי
ל במלואו גימטריא א ׳ ו ל א מ ש  הפגים ימין ו
 קפ״ה׳ ושגיהם גימטריא ש״ע• ויש אל ג׳ גם
ה א בין ב׳ עיגים. וא״ל ז ו ה  כן בחוטם׳ ש
 יוצא מן ייא״י דם״ג׳ שהוא גימטריא א״ל,

 ענף ע״ג
 ובעניין הש״ע גהורין הגזבר באדרא קב״ח׳
 ומהאי אתפשט אורכא דאגפוי לש״ע
ה מ  רבוא עלמין, שמעתי ממירי ולה ה כ

 בחי׳

 רפח פנים מאירות
 ועד״ז ממש נמצא ג״כ הדיקנא׳ בסוד הדעת עליון
 המכריע בין מו״ם להבינה שלו שיצאה לגרון
 ולגופא׳ כי חוזר ומעלה אוחה ממעל להמםך
 שבתיקון הח׳ כנ״ל׳ אשר אור עליון המזדווג
 במםך ההוא מעלה או״ח ממטה למעלה ומזווג
 החו״ב בקומה שוה. והיינו כאמור׳ שהאוירא
 והריקנא המה ענין אחד׳ אלא שהאוירא מכריע
 בראש נופיה בפנימיותו ממצח ולמעלה׳ והריקנא
 מכריע בין ראש לגוף׳ ועומד בהפנים דא״א
 מבתוין׳ במקומות הסובבים לחוטם פה שלו׳

 כג״ל׳ וזכור כ״ז היטב.

 וזה אמרו ואמנם מ״ש בזוהר כי ב׳ שמהן
 קדמאין מנינין לי״ג מכילין וכו׳ כי מתוך שערות
 הראש הנשארות בפאתי הראש מהם יוצאים
 שערוה הי״ג תיקוני דיקנא וכו׳ לכן בתחילתן
 אנו םזכירין ב׳ הויות אלו שה״ם מצפ״ץ מצפ״ץ
 בחילוף, ואח״כ אנו מזכירים הי״ג מדות עכ״ל.
 פי׳ כי גם בהשערות נבחנים ד׳ פרצופי עםמ״ב
 אשר שערות רישא נבחנים להויה דע״ב׳ ושערות
 דיקנא נבחנים להויה דם״נ. ונודע שהם״ג יוצא
 מפה דראש ד;״ב, דהיינו ממלכות שלו. וז״ש
 הרב, אשר פאתי הראש ה״ם המלכות דשערות
 רישא, דתיינו מלכות דע״ב׳ וע״כ י״ג תי״ד שהם
 הויה דם״ג הם יוצאימ מפאתי הראש. וע״כ כל
 הי״נ תי״ד׳ נכללים בפאתי הראש שהואישורשם,
 כמו״ש אומרים שכל פז־צוף תחתון נכלל בפה
 דעליון שהוא שורשו שממנה יצא, ובהכרח שהיה

 כלול שם בטרם שיצא ונתפשט לחוץ.

 וזה אמרו׳ לכן אנ1 מזכירין ב׳ הויות אלו
 שהים מצפ״ץ מצפ״ץ־ יוכו/ דהיינו כדאמרן׳
 שכללות תי״ג תי״ד כלולים היו בפאתי הראש״
 במרמ שיצאו׳ ונתפשמו למקומם והם מרומזים אז
 בשם םצפ״ץ׳ שה״ם הויה בחילוף א״ת ב״ש׳
 כזה: א״ת, ב״ש, ג״ר׳ ד״ק, ה״צ, ו״פ, ז״ע׳
 ח״ם, מ״ן׳ י״ם, כ״ל. אשר היוד מתחלף לממ׳׳
 וה״ר לצ׳׳ והו׳ לפי, וה״ת לצי. וענין חילוף זה
 מרמז על ז־־, ההפכי,•,־!, הנמצא בין פנימיים
 לטקיפין׳ כנ״ל דף רפ״ל ד״ה והנה ע״ש, . אשר
 בפנימים כל היותר זך 1נבחן ליותר עליון וחשוב
 כמעלה שהרי הכתר יוחר זך מהחכמה, וההכמה
 יותר זך מהבינה וכו׳/ ומצב הזה נקרא־יימע לא
 לתתא׳ כי כן צריך להיות׳ עליונים־ למעלה,
 ותחתונים לטטה׳ אמנם במקיפים שה״ם המסכים
 שהזווג דאור העליון נעשה עליהם, נבתן בהם
 להיפך ממש׳ םקצה לקצה׳ כי בהם כל היותר
 עב הוא היותר זך ויוחר יחשוב במעלה, שהרי
 מסך דבחייד׳ שהוא בתכלית העוביות, נמצא
 מעלה או״ח ומגדיל הפרצוף בקומת כתר, ומםך
 דבחי״ג שעוביותו פחות גמצא מעלה או״ח
 ומגדיל הפרצוף רק בקומת חכמה. וםםך דבחי״ב
 שזך יוחר מבחי״ג, מעלה או״ח בקומה בינה וכו׳,
 כמ״ש לעיל בפמ״מ בענף ג׳ בטעמו ונימוקו,

 עש״ה.
 ומור הזה מרומז בצירוף האלפא ביתא
/ .,בהיותו מראה,, איך ו כ  דא״ת ב״ש ג״ר ד״ק ו
 מםך רבחי׳ תי״ו מעלה או״ח ומגדיל הקומה עד
 הראש׳ שהוא תכלית גובה הקומה של האלפא
 ביתא דהיינו האל״ף. וז״מ צירופו של א״ת.
 אםנם ממך היותר זך׳ דהיינו בחי׳ שי״ן, אין
 או״ח העולה ממנו׳ מגיע להא/ אלא להב׳ היותר
/ וזה יורה לנו צירופו של ב״ש. ואם א  ?זפל מ

 הממך



 פנימ מאירות רפט
 וזה אמרו׳ ד׳ תיקונים עילאין ה״מ ד׳ מוחין
 וד׳ ראשונימ דתיקוני דיקנא׳ •נכללין ככתר וחכמה
 שבו. דהיינו כאמור, שאח׳׳פ דעליון מתלבשימ
 בגלגלתא ועינים דתחחון, ואח״פ ה״ם גרון וחגית
 כנ״ל. והים ד׳ תיקונים ראשונים הנק׳ . אל,
 רחום, וחנון, ארך. אשר ע״ם הפנימיים שכנגדן
 הם בינה חםד גבורה ת״ת, שמורים סל גרון
 וחג״ת דשערות רישא שהוא םוד ע״ב שנתלבשו
 בפנימיותם כנ״ל. שכל ראש דתחתון הים גרון
 וחגית דעליון. ובערך עצמו אמנם ׳נבחן, לע״ם
 שלימות, אשר אח״פ מהם ירדו לראש החחחון
 הימנו׳ ולא נשאר בו מהם אלא גלגלחא ועינים

 בלבד, כנ״ל.
 ולפיכך בערך התלבשווז העליון שהוא מוד
 המוחין׳ אומר, שהם v'׳ תיקונים ׳הראשונים,
 דהיינו גרון ואח״פ דעליון כנ״ל, אמנם בערכמ
 עצמם הם בחי׳ ראש העליון דפרצוף הדיקנא,
 כלומר׳ כי נמ פרצוף הדיקנא בכללה נבחנת
t ג״כ על ג׳ חלוקות : ע״ב׳ ם״ג׳ מיה, שהם 
 גו״ע׳ אוזן׳ וחו״פ, ׳כנ״ל. וע״כ י ד׳ תיקונים
 ראשונים נבחנים לבחי׳ ע״ב ׳וראש העליון דדיקנא
 דהיינו גלגלתא ועינים. וזה אמרו׳ שד׳ תיקונים
 ראשונים דתיקוני דיקנא׳ נכללים י בכתר חכמה
 שבו׳ דהיינו החלוקה הא׳ שבכללות הדיקנא׳

 שה״ם גלגלתא ועינים, כאמור.
 וזה אמרו׳ כי אלו יש להם מעלה יתירה
 שהם כוללים רישא דעתיק כנודע עכ״ל. פי׳ כי
 כבר נתבאר לעיל, שםוד שערות רישא דא״א הם
 מגרון וחג״ת דעתיק המתלבשיימ בו׳ ומהם יצאו
 השערות ונתלבשו על גלגלחא דא״א, כמ״ש
 בפמ״א דף רפ״ד ד״ה והנה. ונתבאר שבחי׳ אח״פ
 דשערות גלגלתא מתלבשים בדי תיקונים הראשונים
 האלו, א״כ יש בד׳ תיקונים הללו, כללות רישא
 דעתיק׳ כלומר כחי׳ אח״פ דשערות הנמשכים
 מעתיק, כמבואר.״ והנה 'צתביאר היטב' מור מ׳
 דמצפ*ץ, שה״ם חלוקה הא׳ דפרצוף דיקנא,
 דהיינו בחי׳ גלגלתא ועינים שבדיקנא, ומוד
 ד׳ אותיות של הויה'דע״ב הפרטית שבו, אשר

 שם מלובש בחי׳ אח״פידשערות רישא."
 ־ וזה אמרו׳ ומ׳ תיקונים י הנשארים חם צ׳
 דטצפ״ץ וכו׳׳ יהט׳ נםנים נןיבינה ולטטה עכ״ל :
 פי׳׳ כמ״ש לעיל בפימ״א דף רכ״ה ד״ה אבל אשר
 ענין ג׳ החלוקות המה באים בשןןת גדלוח׳ אמנמ
 בקטנות נבחנים רק־־ י בב׳'חלוקות כמו הב״ן,
 דהיינו גו״ע באור הרוח׳,' -וא'ח*פ 'ביאור הנפש
 ע״ש. והנה באופן זה? נמצא'-הבילה׳ בכלל החו״פ
 במדרגת אחת, וזה יורה צ׳ דמצפ״ץ׳ דהיינו כל
 הט׳ חיקונים התחתונים' במדרגה אחת בלי הפרש,
 ע״ד ההחלקות הכ״ן׳ שגם הבינה ׳אינה בכלל

 ראשו׳ כנודע. ״
 וזה שאוםר׳ ואח״כ להיות שעכ״ז יש יתרון
 לבינה משמונה שתחתיה, לכן חזר למנוח חח׳
 בפ״ע׳ והם פ׳ דמצפ״ץ עכ״ל. פי׳ כיון שמצד
 המ״ה נחשב הבינה בכלל ראש׳ עי׳כ נבחן בחח׳
 תחתונים׳ שהמה שפלים מבינה׳ כי הח׳ חחחונימ
 המה לטטה מהמסך . אפי׳ מצד המ״ה׳ םשא״כ
 הבינה שהים אזן׳ הוא עכ״פ בחי׳ ראש מצד
 המ״ה, וע״כ יש לכוין כחי חחחונימ בפ״ע ג״״כ,
 דהיינו לרמז בהס החסרון הנהוג בהמ אפי׳ מכח

 המ״ה כאמור.
 וזה אמרו׳ ואח״כ צ׳ אחרונה הם ט׳ דז״א

 וכו׳

 עץ החיים שעי א״א ענף עג
א ו ם כ״כ ש״ע נהורין: א׳ ה  בחי/ וכולם ה
 ע״ד הנ״לל. בי הנה יש שיע נהורין מצד
 החכמה׳ וש-ע נהורין מצד הבינה׳ ואותן ש״ע
 דאבא הם טמירין׳ אמנם ש״ע ״של הבינה
 הם מתגלים בפנים העליונים מצד הבינה
 שהיא.אהי״ה׳ אשר יש בפשוט׳ומילוי ומילוי
 דמילוי א״ם אותיות, והטיס שהם בפנים
 העליונים, המתגלים מצד הביגה׳ כל •ספירה
 שבה׳. שם אהיה׳ בסוד ־ א״ם אותיות׳
ק כי של אבא  וכולם גימטריא ש״ע נהורין׳ ר
 הם טמירין׳ ולכן ש״ע אחרים אינן נזכרים•
 גם יש ש״ע באופן אחר׳ והוא׳ מן י״פ
 מילוי ם״ג שהוא גימטריא ל״ז׳ וי״פ ל״ז גי׳
פן אחר, בי הגה בחי־  ש״ע• גם יש ש״ע באו
 פנים העליוגים הוא ותיקון ז׳ של י״ג ת״ד׳
ה ט מ ם מתחילין מ  ובמקומו ביארנו׳ כי ה
ז א׳ היא א״5 והוא המלכות ו ק י  למעלה׳ ת
 בו ׳ תיהון ו׳ שהוא ואמת׳ הוא בחסד הנהרא
ל וא״כ בבי פנים הללו. יש ב׳ שמות א״ל, ״  א
׳ ד ״ מ ל ף ״ ל  וכשיהיו במילוי אל״ף למ״ד א

 הם גימטריא ש״ע.
 גם באופן אחר. כי הפנים הם תיקון -ז׳
 הנקרא ואמת׳ והנה הוא כללות פרצוף פנים
ם החוטם׳ כי ג׳ שמות סיג יש בפן אחד׳  ע
ם גימטריא  וג׳ שמות• סיג יש בפן ב׳•.והרי ה
ם ט ו  שע״ח, ום״ג א׳ בחוטם יעצמו׳ כי כן ח
 גימטריא ם״ג ׳ורפ ם״ג גימטרייא אמת. אמגם
ע לבד. אשר־ הם בב׳ הפנים׳ הם  הששה ס
א ש י ר  גימטריא שע״ח׳ ־ והים ח׳ חוורתא ד
 המתפשטין.כפנים לש״ע נהורין •כנ״ל׳ והרי

 הם •ש״ע׳ ועם ח׳ חוורתא הם שע״ח כנ׳׳ל.
 והנה• דע כי אלו הש״ע נהורין דאנפין
 עלאין ••נמשכין עד היכל הר דהוד. הנקרא
ם •השמים, ,ושם האיירוחא דביה צ  היכל ע
 הנקרא אור -פניאל* ואותו הרוח שלי ההיכל
ך כנזכר פ׳ פקודי רמ״ו׳ לפי שאלו  נקרא כ
. והם נימטריא  השע״ח נהורין נמשכין שם,
 אור פניאל• ונם ההבנה שלו, הם אותיות
 נחלהות : אור פניי א״ל. ר״ל אור הפנים
 העליונים הנמשכים מאייל׳ שהוא ב׳-א״ל
ם  במילוי. וב׳ סיג עם י׳ אותיות בכל אחד ה
 גימטריא פני״ו׳ והם לשון רבים ב׳ סיג׳ ב׳
 א״ל• כר׳ל• גם •נקרא חשמל׳ כנזכר-שם׳ שגם

• • j •••גימטריא שע״ח  הוא.-;
-ודע כי יש בקידיפה בחי׳ ש״ע׳ ואלו
 ש״ע הם נגד ש״ע דהדושה דא״א והם.יגל,רא
 עיש׳ •בסוד בכנר יאכלם ע״ש׳ כי הוא האוכל
 ומכלה בגדים העליונים שהם.-בחי׳ מלבוש.
־ש •בחיי 1 . א כי ו  כמנין חשמ״ל. והענין ה
 בקליפה. והחשמ״ל הנ״לי אשר צרופה הוא
 ח׳ שמ*ל« כנזכר פ׳ ויההל, שהוא• •בחי׳
 השליפה שרוצה ליקח האור הוה• ׳ואינו לכול
ק בחי׳הש״ע לבדוי ומהם נעשה עיש  ליסח ר
 הנ״ל׳ אבל• חי היהירים שהוא •בחיי ח׳ חרדת׳
 כנ״ל׳ שהם עליונים- המאירין בש״ע נהורין
 שבפנים אין הקליפה •לוקח אותן. וגס דם.
 עושה עיש כסיל וכימה• גם יש פי׳ אחר
 כמ׳ש באדרא מכ״1ז׳ ומהאי אתפשט אורכא

 דאנפוי לש״ע רבוא נהורין בו׳.
 ובזה תבין מ״ש פ׳ תרומה דהמ״ה.
 ויהי שירו חמשה ואלף׳ כי הם סוד ה׳ תרעין

 מחסד

 פנים מאירות
 מסכים׳ כמ״ש לעיל. וע״כ צריך לכוין בהם
 בבחי׳ החילוף דא״ת ב״ש דוקא, שהם מורים על
 בחי׳ המסכים המיוחסים להויות ההם׳ אשר
 עליהם סובב הכוונה׳ וע״כ מדייק הרב לכוין
 בהויות האלו דפאתי הראש גם בסוד החילוף
 שלהם דא״ת ב״ש, ע״ד שאומר לעיל בדף רפ״ה
 ד״ה ואמנם, שצריך לכוין בהי״ג תי״ד הן בפנימיים
 שמעילא לתתא והן במקיפין שםתתא לעילא׳
 ע״ש. ועד״ז אומר כאן, שצריך לכוין בהני ב׳
 שמהן הויה הויה הקודמים לי״ג תי׳׳ר׳ גם
 בהחילוף שלהם שבא״ת בייש, דהיינו מצפ״יןמצפ״ין

 כמבואר.
 ואומר׳ והנה כל אחד מאלו השמות כולל
 י״ג תי״ד באופן זה, כי ד׳ תיקונים עילאין ה״ם
 ד׳ מוחין׳ וזים מ׳ דמצפ״ין וכו׳. והטעם כי ד׳
 ראשונים דתיקוני ריקנא נכללים בכתר חכמה׳
 שבו, כי אלו יש להם מעלה יתירה שהם כוללים
 רישא דעתיק, כנודע, עכ״ל. וצריך שתזכור פירוש
 הרב לעיל ענף ם״ג בענין י״ג תיקוני גולגלתא׳
 שה״ם ג׳ הויות וחד דכליל להון. והנה ענין ג׳
 הויות נתבאר שם בדברי הרב׳ שהם : ד׳ אותיוח
 דהוי״ת דע״ב׳ וד׳ אותיות ־דהוי״ה דם״ג, וד׳
 אותיות דהויה דם״ה׳ שהם י״ב אותיות׳ ועם חד
 דכליל להון הם י״ג. וענין ג׳ הויות אלו׳ כבר
 נחבאר שם שה״מ התחלקות כל מדרגה לג׳
 הנוהג בם״ה החדש, דהיינו לגו״ע ואזן וחו״פ׳
 אשר גו״ע ה״ם או״מ גדול והויה דע״ב, להיותו
 בחי׳ ממטה למעלה׳ גם במדרגת ב״ן׳ ואזן ה״ם
 או״ם קטן והויה דם״ג, כי רק בערך מ״ה החדש
 נבחן לאו״מ׳ אמנם כלפי ב״ן כבר הוא למטה
 ממסך שיש בו כלים׳ וע״כ הוא בו בחי׳ או״פ.
 וחו״פ ה״ם או״פ והויה דמ״ה׳ בין למ״ה ובין

 לב״ן, כמ״ש בפם״א בענף ם״ב׳ עש״ה.
 וכמו שנחלק ראש א״א על ג׳ רישין י:
 גו״ע, אזן, וחו״פ, כג?ל שנק׳ : גלגלתא, אוירא,
 ומו״ם, כן נחלק כל ראש בפ״ע ג״כ על ג׳ רישין
 ע״ד הנ״ל, כי בכל ראש בפ״ע יש בו ע״ם גו״ע
 ואח״פ׳ וע״כ נוהג בהם התחלקות לג׳ : גו״ע
 לאו״מ והויה ד;״ב׳ אזן.לאו״מ קטן והויה דם״ג,
 וחו״פ לאו״פ והויה דמ״ה. באופן׳ שבגלגלתא
 בפ״ע נבחנים בה ג׳ הויות ע״ב ס״ג מ״ה׳ וחד
 דכליל להון, וה״ם י״ג חיורחא, כנ״ל דף רפ״ג
 ד״ה והנה. ומוחא דאוירא׳ נבחן בו ג׳ הויות ע״ב
 ס״ג מ״ה וחד דכליל, וה״ם י״ג נימין, כנ״ל דף
 רפ״ג ד״ה ובזה. ומו״ם, נבחן בו ג׳ הויות ע״ב
 ם״גימ״ה וחד דכליל. וה״מ י״ג תייר׳ כמ״ש

 במרשב״י באד״ז דף מ״ז ד״ה ונבאר.
 גם נתבאר. לעיל דף רפ״ה ד״ה וכבי, שכל
 ראש נבחן לבחי׳ אח״פ דעליון׳ ובערך עצמו
 נבחן לגלגלתא ועיניס, ואח״פ של עצמו נבחנים
 שירדו ממנו לראש התחתון הימנו. ונמצא לפי״ז
 שמוחא דאוירא נבחן לאח״פ דגלגלתא, וכן
 םו״ם נבחן לאח״פ דבוחא דאוירא, ובערך עצמו
 לכו״ח. גם נתבאר לעיל בענפים הקודמים
 ששערות רישא ה״ם פרצוף ע*ב דשערות׳
 ושערות דיקנא נחלקים לשנים : כי ח׳ תיקונים
 ראשונים ער ונוצר חםד, המקבלים ממוחא
 דאוגרא׳ נבחנים לפרצוף ם״ג דשערוח. והי
 תיקונים אחרים דמחפיא לגרונא, נבחנים לפרצוף
 מ״ה. באופן, שגם הם נכללים בנ׳ הויות ן ע״ב

 ס״ג׳ מ״ה׳ וזכור זה.
 זזה



 &נים מאירות
 הקודם, שהראש דא״א, נבחן לב׳ בחי׳ : בסוד ה״ת
 בעינים, ויה׳׳ו באח״פ עש*ה. וענין הסתכלות״ פירושו
 זווג, כם״ש בענהיק בסוד הסתכלות א׳ והסת״ב. והנה
 גס הראש הג׳ דאצילות שנק׳ או״א, הנה גם הוא נבחן
 באותם ב׳ בחי׳ כמו הראש דא״א, במ״ש כפמ״ס בענף

 טיז עש״ה.
 וזה אמרו, כאשר או״א מסתכלים במצח של
 א״א : כלומר שמזדווגים בבחי׳ הראש הא׳ שבהם

 דהיינו בבחי׳ גו״ע, שאז מקבלים דוגמתם ממצח דא״א
 ולמעלה, נמצא שיש בהם בחי׳ ראש ממש, בי הגו״ע
 הם עיקר הראש, להיות המסך משמש שם ממטה
 למעלה. אבל כשמסתכלים בהפנים של א״א, בלומר,
 שמזדווגים בבחי׳ אחיפ שבהם, שמקבלים דוגמתם
 םבחי׳ הפנים של א״א, •בהם אח״פ וראש הב/
 שאינו ראש גמור, משום שכבר מקבל האו״ח ממעלה
 למטה, ע״ב אומר הרב שאין זווגם שלם ולא שלימים
 בקומתם, והזווג הוא בסיד הרכנת הראש זכו׳ : דהיינו
 בדאמרן, שבחי׳ אח״פ כבר יצאו מבחי׳ ראש לבחינת

 גופא, כנ״ל בענף הקודם ע״ש.

 ענף ע״ג

ה דברי הרב בענף זה עמוקים המה, ויתבארו נ  ה
 בע״ה במקומו המותאם, גם יתר דברי הרב
 שבשער א״א שלא נתפרשו יתבארו במקומם הראוי
 בעיה. ואסדר כאן הי׳ג תיקוני דיקנא•: במקומותם,
 ושמותיהם שבתורה, ושבמיכה, וביחס המקיפים עם
 הפנימיים, ע״פ המתבאר בדברי הרב בשער הזה

 ובדברינו. ואלו הם :

 מזל עליון

 כן נכללים שמונת התיקונים העליונים של הדיקנא,
 הנמשכים מע״ם דחכמה דאיא שבראשו, מבינה
 דחבמה ולמטה, ונחלקים עד ב׳ הזיות : ע״ב, ום״ג.
 אשר ד׳ התיקונים הראשונים ה״ס ראש הא׳ דדיקנא,
 ובחי׳ גלגלתא ועינים שבו. שהיס ד׳ אותיות דהוייד,

 דע׳כ שבהריקנא, ואלו הם :

 (מע״ם מקיפים דחכמה) (מע״ס פנימיים דבינה)
 מלכות, אל׳ מי אל כמוך, בינה :
׳ : ל״א קוצי דשערי שבמצר הזקן מתחת  יתיקון א
 פאתי הראש מימין ומשמאל, עד הזוית

 שבלחיים למטה ששם מתחיל הדיקנא להתרחב.

: ד ס  יסוד, רחום׳ נושא עון ח
 תיקון ב׳ : שערות המסבבימ לשפה עילאה : מימינה

 ומשמאלה.

 הוד, וחנון׳ ועובר על פשע, גבורה:
 תיקון ג׳ : אורחא, שבאמצע השפה עילאה תחת

 החוטם הפנוי משערות.

: ת ״ ת נחלתו, ת י ר א ש  נצח, ארך. ל
 תיקון ך׳ : שערות שבולת הזקן התלויים על שפה
 תתאה באמצעה, ואין בה בחי׳ ימין ושמאל,

 ע״כ ה״ס ד' אותיות הויה דע״ב, שה״ס גלגלתא ועיניס
 דדיקנא. ואח״ז מתחילים ד׳ תיקונים השניים
 בסוד ד• אותיות דהויה דסיג, שה״ס אח״פ דדיקנא
 המכונה ראש הבי, שה״ס בינה וס״ג. והם המאירים
 להשלמת ד׳ תייר הראשונים על ט׳ תיקוני דיקנא דו״א,

 ת׳ת

 עץ החיים שמי א״א ענף ענ
ם ה ם חמשה ואלף׳ ו  מחסד עד הוד׳ ואלו ה
 בחי׳ היסוד. שהוא אילנא דחיי ההולך עד
ב דרך חוט השדרה, כנודע, והנה נודע ר  ח
 כי כר הי״ס כלילין בעתיקא. •והניר הם ש׳
 לפי שהם עליונים הם בחי׳ מאות, אך דת
ן כ״א מהם כלולה אלא מי׳׳ הרי הם עי•  אי

 והרי בין כולם ש״ע רבוא•
ק קין רבוא נהירין ל ז״א אין בו ר ב  א
 לבד׳ לפי שכננד ת״ת עצמו הם ק׳׳ וכננד
 הה׳ תרעין שיש מחסד עד הוד כ״א בלול
 מי׳ הרי נ׳, הרי בין הבל ק״ן רבוא, והנה מן
ע הנ״ל׳ תסיר ממנו ק״ן הנ״ל, נשאר י ש  ה
 אריך׳ ואלו הם בחי־ הנשארין באיא אשר
 על שמם נהרא ארך אנפין־ דאתפשט אנפוי
ך רבוא- ודא לקין רבוא׳ כנוכר  דיליה לארי

 באדרא קליה ע״ב ובין כולם שיע רבוא•
ק  ונבאר ענין הז א׳ למה אינו לוקח ר
א נשא קל״ה׳ ר ד א  הין רבוא נהורין׳ כנזכר ב
א נתפשטו אנפוי לק״ן י כ  ומהאי ־ אררא ד
ם אמא עייאה . וצריך שתדע׳ כי נ ר ב י א מ  ר
 כאשר היא בבחי׳ הזוונ הב׳ של רביצה על
 האפרוחים הנ״ל׳ שאז גם אבא מרכין ראשו
 ואינם ׳שלימין בקומתן כנזכר במ א• בסוד כי
 יהרא קן צפור לפניך. והוא כאשר. אין ארא
ל במצח דא״א אלא באנפיץ כ ת ס ה  יכולין ל
 דידיה. שאז הוא הזווג תחתון של• ארא ואז
ק ק״ן רבוא לבד׳ כמו שיש אל  אין בה ר
ה באמא (נ״א דבאמא) ז  הז״א. וענין הרןן ה
ר ארא הם שוין בהומתן־ אז ש א א כי כ ו  ה
כלא׳ כלולה ממ״א שערים  יש טים־באמא׳ ו
 כנ״ל׳ שיש באנפין.דא״א אותן הש״ע נהורין
 הנכללין נם באמא עלאה׳ .־ומסכלת אותן
ת ל כ ת ס א שלימה בט״ם, ואז מ י  באשר ה
ת ל כ ת ס ל באשר אינה מ ב  במצח א״א• א
ה באנפוי דא״א׳ אשר או כאשר ח איא/ ר צ מ  ב
ה מהחזה דתנה״י׳  אין לאמא שיעור קומה ר
ם י נ פ  דאבא לבד, ואע״פ שהיא שם פנים ב
 עם אבא עיי הרכנת הראש. והגה בג״ם נהיי
ם א״ם אים נימטריא קכ״נ׳ ובב׳ ״  הם ג״פ א
א ו  שליש ת״ת שהוא מחזה ולמטה כנודע׳ ה
 ב׳ שליש של א״ם שהוא כ״ז׳ ועם סב״נ הרי
א כי הלא ר  ק״ן רבוא לבד. כי הענין ב
 שיעורו מחצי ת״ת ונה״י דא״א ולמטה׳ והוא
ה אמא כשהיא מן החוה דאבא ולמטה מ ג ו  ד
ק ק״ן רבוא. דוגמת  לכן גם בז״א אין בו ר

 קין דאמא•
ל עכ״ז יש הפרש בין ס״ן דאמא ב  א
 לק״ן דדא׳ כיי אמא גמשך אליה זה הק״ן
ם עדיין,  מא״א עצמו, להיותה דבוקה עמו ש
ל הז״א הוא רחוק מאד מהפנים דא״א. ב  א
 לכן אין גמשכין אלו הק״ן רבוא מא״א עצמו
 אלא ע״י אמא הגסרא אוירא דכיא׳ כמבואר
׳ הק״ן אלה הם נרמוין ב  אצליגו׳ ואלו ה
ק ן ק״ץ, אלא במה ל ב כ ת ס  במשנה אל ת
ת ר״ה ל פ ת  שיש בו. ועיין בשער הכוונות ב
ת אבות ענין ש״ע נהורין שיש באנפין  בברכו

 דנוסבא ודז״א.

 (נשלם שער א״א)

— — 

 רצ פנים:• מאירות
 וכו׳ עכיל. פי׳ אשר לז״א אינו נמשך מכלל
 חדיקנא דא״א רק ט׳ תיקונים אחרונים לבר•
 שתםב׳.חחלוקות התתאין: הוית דם״ג שחים אזן׳
 והויח דם״ה שה״ם חו״פ׳ ע״ד שנתבאר לעיל׳
 אבל ד׳ תיקונים הראשונים שה״ם גו״ע׳ המה

 אינם נמשכים לז״א, כםיש לקמן.

 ענו* ע״א
ת ו י מ י נ פ ה ה ו פ ם ו ט ו ח ת ה ו א י צ באר מ  ועתה נ
א אחורים הו ת ו ו י נ ו צ י ח א שם ם״ג וכוי ה  הו
 דמי׳ה ובו׳ • ולעיל דף רע״ג דיה ואמנם, פירש הרב,
 שהחוטם היס מלבות, ובהפה גנוז דעת דרדל״א : דהיינו
 בחי׳ המסך דנה״י דאחור, שצריך להתגלות שם מצד
 היותו חצי מדרגה התחתונה דרדל״א, כי הררל״א ה״ם
 גו״ע רבתר בין, ואיא ה״ס אחיפ דכתר ב״ן, ואס היה
 מתגלה המסך דנה״י דאחור שה״ס בחי״ד הראוי להיות
 בפח דאח״פ אלו, אז היה מתחברים עתיק וא״א לפרצוף
 אחד. וז״ש שדעת דרדל״א גגוז בפומא דאיא, כלומר
 שזווג הזה נגנז ואינו מתגלה, אלא רק בחי׳ השלכות
 שבחוטמא, בסויה ותהלתי אחטס לך, שה״ס מסך
 דבחי״ג. והנך רנאה, שכל המדובר הנזכר שם הוא רק
 ביחס הרדל״א, כלומר איך הראש דא״א, מתחבר עם

 הרדל״א לראש אחד.

 אמנם באן הוא מדבר בראש א״א לפי יחסז
 עצמו> באשר הוא פרצוף הכתר דאצילות, שאז נבחן
 שיש לו ע״ס שלימות ; גדע, ואח״פ, בבחי׳ ראשו
 עצמו, אשר גו״ע ה״ס ראש הא׳ דא*א, שאין בו כלים
 וע!כ אין בו שום השגה בלל, והים ה׳ תתאה בעינים,
 ויה״ו באח״פ. בי ה״ת שמקומה בפה בפרצופי א״ק,
 עלתה לעינים, ויצא ראש הא׳ מעינים ולמעלה בסוד
 הויה דע״ב, וםעינים ולמטה . יצא ראש הב׳ באחיפ
 שה״ס הוי״ה דס״ג, שהוא מתחלקת לפי עצמה ביה״ז :
 יוד באזן, בסוד ע״ב דם״ג. ה׳ בחוטם, בסוד סיג דס״ג,

 וי• בפה, בסוד ם״ה דס״ג.

 זזה אמרו, והפנימיות הוא שם סיג וכו׳ :
 בלומר, דהפנימיות של חוטם פה דא״א הם הויה דםיג
 כנ״ל, שגז׳׳ע דא״א הים עיב, ואח״פ ה״ם ראש הבי

 וסז׳ג, נמצא שגם חוטם פה ה׳׳ס ם״ג,
 וזה אמרו, ועוד יש בחי׳ פה החיצוניות, והוא
 אחורים דמיה ובו׳, והיינו בפרטיות דראש הב׳, שה״ם
 יה״ו באח״פ : שיוד וע״ב דס״ג. באון, והיד וס״ג דם״ג
 בחוטם. והואו ומזיה דס״ג, בפה. כמיש ב״ז לעיל

 בדברי הרב בע:ף י״ד בפרצו«י א״ק, עש״ה.
 וזה אמרו, -ואם תסתכל בל זה הוא בבחינת
 אורות אח״פ דא״ק היוצאים על הנקודים, שהוא דמיון
 זוי׳ן, ודי בזה עכ״ל : דהיינו במו שמחלק הרב לעיל
 הראש דא״ק, לב׳ הויות: שגו״ע ה״ם הויה דע״ב,
 וראש האי, בסוד ה״ת בעינים. ואח״פ לראש הב׳ והויה
 דס״ג,- ובסוד יה״ו באח״פ. כן הענין באן, דהיינו כדאמרן
 גם נודע שמעיניה ולמטה כבד נחשב לבר מרישא. אלא
 לבחי' גרון וחג״ת בלפי ראש האי, שה״ס זוין. וזה
 אמרו, שהוא דמיון זזינ : כלומר. דאח״פ אלו יצא
 מבתיי ראש וג״ר לבחי׳ חג״ח וגו*א, להיותם מקבלים
 האו״ח-גזמסך שבעינים ממעלה למטה, בם״ש בענה״ק,

 ואין מקום להאריך מתר.

 ענף ע׳ב

ם במצח י ל כ ת ס נ מ ״ ו  דע כי 0«שר או״** אז ז
ה אבל ל ע מ א ובו׳ שוים בקומתם ל  של א״
ג ו ו ו קא וכו׳ ה ם דעתי י נ פ ם ב י ל כ ת ס  :כאשד מ
ש ובו׳ : והיינו כדאםרן בענף א ר ה ת • נ כ ר ד ה ו ס  ג

 הקודם



 פנים מאירות רצא
: ח צ א החדק לעד אפו, נ ם׳ ל  אפי

 אזרחא הםםבב לשבולת הזקן הנ״ל מלמטה, הפנוי משערות, ומכוון
 נגד האורחא שבאמצע שפה עילאה.

 והוא מאיר לתיקון ראשון דט׳ תי״ד דז״א, דהיינו למצר הזק^
 שמתחת פאתי הראש דז״א, שנק׳ ארך•

 ורב חסד׳ כי חפץ חסד הוא, חוד :
 שערות המתחילים בזוית הלחיים שמתחת תיקון האי, בב׳ הצדדים
 ימין ושמאל, שמשם מתחיל הדיקנא להתרחב, ונמשך במרחבי הלחיים

 עד רישא דפומא מימין ומשמאל,
 והוא מאיר לתיקון כ׳ דט׳ תי״ד דז״א, דהיינו לשערות שפה עילאה
. ם י פ  ושערות שפה תתאה דז״א, ששניהם בלולים בו ביחד, שנק׳ א

 ת״ת,

 ותיקון ה׳

 גבורה,

: ׳ ן ו הו תי  י

 חסד, ואמת, ישוב ירחמגו, יסוד

 תיקון ך : שמתראים ב׳ תפוחין הפנים, מימין ומשמאל, הפנויים משערות.
 והוא מאיר לתיקון ג׳ דט' תי״ד דו״א, דהיינו אורחא שבאמצע שפה
 עילאה דז׳׳א מתחת הח-טם, שנמצאים שם שערות קטנות, שנק׳ ורב חסד•

׳ נוצר חסד׳ יכבוש עונוחיגו,. מלצות: ה נ י  ב
י חםדידכתר י _ י ת ב י ד י ס  י

 תיקון חי׳ מןל עליק : דהיינו שערות הארוכות התלויות מהלחיים וליםטה עד החזה,
 בכל שטחו של הדיקנא הנראה לעינים בהשואה אחת עד
 מבורא דלבא, והוא הנק׳ מזל עליון, והוא כולל ג־כ ספירה העליונה דה׳ v<ri תתאין

 היוצאים מבתר, בסוד הוי״ה דמיה, שה״ם מלבות דעליון שנעשה 'בתר לתחתון."
 והוא מאיד לתיקון ד׳ דט׳ תי״ד דו״א, דהיינו השערות שבזוית הלחיים,
 שמתחת מצר הדיקנא ת״א, שמשם בבר מתחיל זקנו להתרחב, ונמשך מימין'ושמאל

 עד רישא דפומא דז״א, שניו׳ נושא עון•

 ע׳׳ב ה״ם ד׳ אותיות דהויה דם״ג, שה״ם ראש הב׳ דדיקנא. ואח״ז, מתחילים ד׳ תי״ד
 השלישיים בסוד ד׳ אותיות דהויה דמ״ה, שה״ס אח״פ היורדים ויוצאים לבר

 מראש דא״א לבחי׳ גופא ולבחי׳ ראש הגי, בסוד. כתר לאויא/. י

ר ת כ  ד׳ תיכונים ד
 (מע״ם המקיפים דכתר) (מע״ס הפנימיים דבתד)

, , גבורה: ם ת א ט ל ח  הוי. לאלפים. ותשליך במצולות ים כ

 תיקין ט׳ : שערות קטנות שבין ב׳ המזלות : נוצר חסד, ונקה,• שמובלעים בהם,
 אמנם נראים בפ״ע. ולא נפקי דא מן דא.

 והוא מאיר לתיקון ה׳ דט׳ תיקוני דיקנא דז״א, דהיינו דפםיק\8ערי
 ואתחזון תרין תפוחין דז״א מימין ומשמאל סומקן בהאי ורדא םוםקא, שנקרא ופשע•

ת ליעהב, ־• ... ת׳ת ז מ א ן ת  נצח׳ נושא עון׳ ־ ת
 תיקון ירד : שערות הקצרות שמלמטה למזל־תחתון, האחוזים למעלה מעט מהגרון

 דא׳יא, ומחפיין על גרונא תחת דיקנא. י
 והוא מאיר לתיקון ו׳ דט׳ תיקוני דיקינא' דזייא, דהיינו חצי ע1בי-דיקנא
 דז״א הנגלה, כחד חוטי דשערי בסחרניה דדיקנא, שהם אויכמין תקיפין, ותליין מפומא

 ולמטה "עד למעלה'מחזה׳ שנק׳ ונקה•

: ח צ  ת״ח. ופשע׳ * יחסר לאברהם, .־ נ
 תיקון י*א : כלול בתיקון יוד הנ״ל דהיינו בשערות הקצרות רתיחות דיקנא דמחפייא
 על גרונא בנ״ל, אלא רק בבחי׳ היותם' בהשואה דלא נמקי'דא מן דא

 אלא תליין בשיקולא חדא.
 והוא מאיר לתיקון ז' דט׳"תיי׳ד דז׳־א, 'דהיינו הפה דז״א" דאתפני
 משערי טבל םטרין, ושפוון סוימקין כורדא אתפנון. ותיקון זה שליט י• על ו׳'תיקונים

ל פוקד• נ ׳ ש  הראשוניפ דז״א, שהמה מתקיימין ומתייחדין בו

: ד ו  גבורה׳ וחטאה׳ אשר נשבעתי לאבותינו; • ה
 תיהון י״ב : שהפה אתפני וריקן משערות מכל־סיטרין, י וזכאה מאן משיק מאינון
 נשיקין, ויאין שעדי י סחור סחור ליה; בגין דלא אשיתכח טרחותא

 ודא הוא טמירותא דכלא דלא אשתכח לא לעילא ולא לתתא.
 והוא

 עץ החיים ״סי אי״א ענף עד
 שער אבא ואמא

 ענף ע״ד

גם הם ינקו תחילה  ונבאר ענין תיקון ארא הנתקן אחר תיכון איא. ו
 מדדי בהמה בבריאה. ואח״כ עלו באצילות ויגקו מדדי אדם•

ן בעגין זו״ן• מ ס  כמ״ש בע״ה ל
ל בחי׳ כ ה א״א בנ״ל׳ ש ה איך ארא מלבישין א ת ר ע א ב נ  ו
ה דמיה, נ י ה נת״ל׳ שא״א לקחו ב נ  האצילות מלבישין זה את זה• ה
א מ א ה דב״ן׳ ו מ ב ח . ועוד ידקח אבא ז״ת ד ה י מ ן ד י  שהוא בחי׳ התנ
ר אמרנו ב  ו׳׳ת דבינה דב־ן- כי גיר דחבמה דב״ן וד־ר דבינה דב׳׳ן. כ
ו כמה בחי׳ לקח מהם אם אורות  וביארנו שלקחם ע״י, אלא שנסתפהלנ
ק גם באו״א פ  דפנים או דאחור׳ וכנ״ל בענין עתיק• ועד׳׳ו נשאר לנו ס
 כנ׳׳ל׳ וא־כ נמצא כי מבחי׳ חכמה דב״ן לא לקח אבא אלא מספירת
א לא לסחה מבחי׳ בינה דבין אלא מםפי׳ מ א . ו ה ט מ ל ד שבה ו ס ח  ה
א י ל ה  הנבורה שבה ולמטה• ובזה תבין מיש בזוהר, דאבא אחיד ו

 בחסד, ואמא אחיד ותליא בנבורה והבן וה היטב•
ם א״א כלול מזכר ונקבה בחד פרצוף הזכר  והנה גתיל. כי ג
ח  ימין״ והנקבה בקו שמאל. ולסבה זו כאשר באו ארא להלביש א

ה קו ימין דא״א׳ ואמא את קו שמאלו כמ״ש.  א״א, אבא הלביש א
ם דאדא הלבישו את זלנרון י ר ת  והענין הוא באופן וה, כי ב׳ כ
 דא״א. זה מימין וזד, משמאל׳ ושאר הפרצוף של אבא ושל אמא
 הלבישו את א״א מהנרון ולמטה עד הטבור של א״א׳ אבא מימינא
 ואמא משמאלא, זה בורוע החסד וזה בזרוע נבורה• ונם זה פי׳ שני
 במ״ש לעיל שנוכר בזוהר, דאבא אחיד ותליא בחםי־ ואימא אחיד

 ותלייא בגבורה.
פ  וצריך שנפרט בחי׳ אלו׳ בי הלא גת״ל שארא גחלהים לדי
א מן ׳ ׳ א  והם: ארא וישסוית׳ וצריך שנדע, איך ארבעתן מלבישין ל
ת סיבה, מי גרם לאו״א ת  הגרון עד הטבור כג״ל, ולכן צריך תחלה ל

 שילבישו לא״א באופן זה.
 והטעם הוא׳ בחי׳ היסוד של עתיק המתלבש בתוך פנימית א״א
ת היות בתוכו ב׳ יסודות דאו״א ב ס ל  כנ״ל, וכמיש במסומו בענין דא. ש
. א  גרם שיצאו ממנו לחוץ בחי׳ יעקב ורחל ולאה המלבישין את ד
 כן הענין בא״א׳ כי האורות החרנ היוצאין מן היסוד דעתיק המתלבש
 תוך א״א, הם הממשיכין ומלקטין ומאחיזין האורות דאויא׳ וכן הכלים
ם ׳ ונעשו ש א ו ה ם שם• ומלבישים המהום ה ה ו , ומתקנים א ם ה ל  ש

 פרצופים נמורים•
י וארוך  והענין היא כי היסוד של ע״י הוא יסוד דכורא׳ והוא צ
ב כמו היסוד דנוקבא׳ שהוא עמוק ורחב. ולכן אין בו מקום ח  ואינו ר
ה נכנסין ומהפשטיץ ויורדין ל ח ת ם ב נ מ ל בתוכו החו״נ שלו• א  לסבו
ה הוא במוח הדי• ר מ  מלמעלה הנבררות בתוכו, לפי שעטרא ת
ה ל ח ׳ מוחין, כנודע, לכן מוח התחתון יורד ת ד ן מכל ה  התחתו

 ומתפשט ונכנס ביסוד דעתיה.
 וכאשר באים אח״כ החסדים׳ הם רוחין את הגבורות ומוציאין
 אותם לחוץ מן היסוד, דרך פיו לחוק תוך גופא דא״א, והגבורות׳
 מחמת חשקן ותאותן להרבה בחסדים הזכרים׳ כדרך הגוהבא הנאמר
ך י ר א ה בגופא ד ט מ ׳ ולכן לא ירדו ל ך ת ק ו ש  בה ואל אישך ה
ר הם יוצאין מפי היסוד ש א ) כניה׳ עיר הרא׳ אמגם כ  להתפשט(בנוק׳
ו ח ו  הם חוזרין ועולין סביבות היסוד דע״י מבחוץ׳ ומקיפין ומםבבין א
ם החו״ג י ר ב ח ח  בסוד אור חוזר נוהבא מתתא לעילא, ועייכ נמצאו מ
ם היסוד ו ו מבחוץ. וכבר נתיל כי מסוס סי אל ו מבפנים, ו ל  יחד : א
ה דא״א. נמצא שהחו״ג הנ״ל הם עומדץ ז ח  דעתיק היה במקום ה

ם תוך איא ממקום החזה שלו ול־מעלה• ל ו  כ
ה בזיא׳ כשיוצאין תחלה הגבורות מתוך יסוד בינה׳ מ  וא״ת ל
יא ם כנ״ל. וי״ל׳ כי הז לי ם עו  יורדין ברגע עד היסוד דז״א. ובכאן׳ ה
ם חלוקים׳ והז״א נתקן ע״י החסדים׳ י פ ו צ ר פ  נפרד מן הנוהבא ב
 והנוקבא ע״י הגבורות, ולכן הם מוכרחים הגבורות לירד ליסוד דדא׳
 שהוא מכוון כגגד הדעת של הגוקכא׳ כדי שדרך שם יתפשטו אל
ם  הנומבא להגדילה ולתכנה• אבל א״א׳ הזכר והנוקבא שבו הנה ה
ף א׳. זה בקו ימין. וזה בקו שמאל. ולכן הגבורות  מחוברים בפרצו

ם אל החסדים : אלו מבפנים, ואלו מבחוץ כג״ל• י ר ב ח ה  שבו מ
ם  ג



 פנים מאירות
 והוא מאיר לתיקון ח׳ דט׳ תי״ד דז״א, דהיינו השערות הקטנות שמתחת
 הדיקנא, שיורדין על הגרון ומחפיין על העורף דלא אתחזי, ובזטנא דאגה קרבא אתחזי
 כדי דאחואה גבורתא, ואלף עלמין אתאחדין מניה בסו׳׳ה אלף המגן תלוי עליו ונו׳

 שנקרא על שלשים.

 מזל תחתון

 חסי. ונסה. מימי קדם, יסוד:
 תיקון י״ג • מול תחתון הכולל לד׳ תיקונים תתאין דדיקנא, דהיינו שערות הארוכות
 דתליין עד טבורא בסוד שטח התחתון של הדיקנא שמזל העליון
 שוכב עליו ומכםהו, ולא אחחזיין מאנפי תקרובא דבוםטא בר אינון תפוחין שפירן
 חיורין, בהאי מזלא דבולא נגדין י״ג נהרות דאפרסמונא דביא. כלהו מתכםפין למןקף
 רישא לקבליה, מיניה תליין כל אינון דבז׳׳א ובל גנזין עילאין ותתאין גניזין ביה,

 ואיהו מזלא דמתזלי מיניה כולא.
 והוא מאיר לתיקון ט׳ מט׳ תי״דדו״א, דהיינו שערות ארוכות וקצרות דאתמשנן
 בהשואה מתחת שטח העליון דריקנא דז״א, באלין אשתכח גבור ותקיף משום דכלהו
 שערי אתמשכן בתר אינון דתליין, ונמצאים כולם, בהשואה אחת, שנל ועל רבעים.

 נשלם שער א״א

 שער אבא ואמא
 ענף ע״ג

ה ובו• בבר נתבאר זה בפמ״א דף רנ״ט מ ה י ב ד ד ׳א ובו׳ מ ׳ ן או קו ן תי י נ  ונבאר ע
 ד״ה ואלו כי ענין יציאת הפרצוף משורש א״ק, הוא דרך פה דעליון ,
 שבב״ן דא״ק ירד לבחי׳ טבור, ובמ״ה החדש ירד לבחי׳ םיומא דרגלין שעומדים ע״ג
 הפרגוד שמבין אצילות לבריאה, וע״ב מוכרחים כלהו פרצופי דאצילות לצאת דרך
 הפרגוד ולמטה, בי שם הוא בחי׳ פה דא״ק, עש״ה בטעמו ונימוקו, גם נתבאר שם

 ההבחן שמבין דדי בהמה לדדי אדם, ואין להאריך כאן.
ן י ט ק ל מ ן ו י כ י ש מ מ ת וכו׳ הם ה ו י מ י נ ך פ ק המתלבש בתו  היסוד של עתי
-א ובו•, בבר נתבאר, שחג״ת דעתיק מתלבשים ת ד א ו ו ר ו א  ו מ אח יו י ן ה
 בג״ר דא״א, ונה״י דעתיק בזית דא״א. גס ידעת שהתפיב דעליון נעשה התפ״א אצל
 התחתון, בנ־ל ענף ט׳ אות ב׳. ובן התפשטות ג׳ דעליון דהיינו בחי׳ מסך המסיים
 להפרצוף דעליון נמצא שנעשה סוד התפיב אצל התחתון בחזהו, שמחזה ולמעלה
 מוציא בחי׳ טיר דגופא שנק׳ חגית. ומחוה ולמטה בחי׳ ע״ס דסיומא שנק׳ נה״י,

 ונמצא שהתפי׳ב הזוד דא״א, נעשה התפ״א ופה דראש לאו״א.
- וזה אמרו, בי האורות החויג היוצאים מן היסוד דעתיק המתלבש תוך א״א הם
 הםמשיבין זמלקטין ומאחיןין האורות דאו-א . כי תהילת פרצופים דאו״א נעשים
 מאורות דחג״ת דא״א, והיינו בבחי׳ נפש רוח לבד, כי החזה דא״א נעשה לפה
 דראשייהו דאו״א בנ״ל, וע״ב מהאורות היוצאים מחזה ולמעלה נעשים או״א עילאין.
 בסוד אור דרזח וסוד הראש, .ומהאורות היורדים מחזה ולמטה נעשים ישםו׳־ת, בסוד
 אור הנפש וסוד הגוף, אמנם הארת נשמה דאו״א, המה מקבלים מהריקנא דא״א

 כמ״ש במקומו בע״ה.
ל ו ב ס ן בו מקום ל ך ובר אי ו אר א צר ו ו ה רא ו ד דבו סו א י י הו ״  היסוד של ע
ג שלו וכי׳ . ותשכיל זה משורשם במ״ה וב״ן דא״ק שה״ס ״ ו ח כו ה  בתו
 הנקודים, כמ״ש בפםיס בשער התיקון אות כ׳, אשר פה דראש דב״ן דא־ק שהם
 גיר דנקודים מסתיים עד ,סיום ת״ת דם״ג דאיק, דהיינו םיומא דגופא דס״ג דאיק)
 ששם. הים היסוד דם״ג,הזה, ותופש כל המקום שמטבור עד םיומא דגופא, וז״ס המרומז
 בב־מ שיסוד דבוק׳ קצר ורחב, שלצד היותו בחי׳ ראש וג״ר דנקודיס ובחי׳ התפשטות
 דגופא.דםיג. עצמו, ע״ב הוא רחב, ויש מקים בתוכו לסבול האורות, כי הג״רדנקודים
 הי1 מתיקניס במקצת גם מתחילת .אצילותם, כם״ש שם. אמנם הוא קצר, כי האורות
 דג״ר הללו לא יכלו להתפשט. לסיומא דגופא ולמטה לזית דנקודים, כי מטעם חסרון
 אח״פ שבראש האי דב׳י׳ן שמחוה עד הטבור, לא היה שם אלא אור הנקבה המקבלת
 ואינה משפעת כמ»ש שם, משא״ב פרצוף הפנימי דנקודיס, הנק• מיה דא״ק, שהוא
 נמשך ועולה על אח״פ דעליון, אשר ע״ב יצא בו ב׳ מדרגות . גלגלתא ועיב. וגו״ע
 דע״.ב, מלבישים על אחיפ דגלגלתא עד סיומא דגופא דסיג, ואח״פ דע״ב יצאו לבד
 מגופא. דס״ג למקום זית דנקודיס שהיס יסוד דכורא .שנמצא לבר מגופא, כמ״ש שם
 באריכות עש״ה. וז״ס הנרמז בב״מ, שיסוד דכורא צר וארוך, כי להיותו
 לבר מגופא דס׳ג והוא בחיי אח״פ חיצונים דעיב כנ״ל, ע״כ הוא צר, כלומר שאינו
 מתוקן באופן שיוכל לסבול בתוכו האורות. משום שכבר יצא אפי׳ מנחי׳ תיקון ראש
 דנקודיס, ונודע שאור העינים כבר נסתיים בפה דראש. ולא נתפשט מהאור ההוא לבר

 מראש דנקודיס בלום, ע״כ אין כחו יפה שיוכל לסבול בתוכו האורות.
 וכל יזה הוא כשאנו מבחינים אותו בלפי עצמו, אמנם בשעה שהוא מתחבר

 .. . לפרצוף

א ענף עדה י ו י א מ  רצם עץ החיים. ש
, והגבורות ק ה אחרת. כי החסדים באים מן מ״ה דעתי ב ס  גם ל
ר ש כ  מבין דעתיה. וגם שם הם מחוברים וגהשרים מ״ה עם ב״ץ ב

 אמיץ. כג־ל.
 והגה גם החסרים יוצאין אח״כ מפי יסוד ולחוץ. ומתגלין תוך
 א״א להגדילו, ע״ד הג״ל ברא׳ והם מוצאין את הגבורות שהם מקיפין
ם בימיגו׳ שהם ב׳ גבורות וחצי. י  ומסבבין את היסוד דעתיק : חצי
 וחציים משמאלו ב׳ גבורות וחצי אחרים׳ ואז׳ הגבורות ממשיכות
׳ ואז החסדים רוצים לעמוד מבחוץ בימין ה ל ע מ  אותן ומעלין אותן ל
 היסוד. לפי ששם הוא בחיי מ״ה שביסוד, אשר החסדים הם ממנו
ן את הנבורות העומדות בימין׳ ואו הולכין הנבורות  כנודע׳ אז הם תהי
ל ה״ח וה״ג,  אל השמאל. והנה אין מסוס להכיל מהחזה ולמעלה כ
 ואז: אלו הב׳ גבורות וחצי שהיו בימין שהם יותר מעולים. עומדיץ
 בקו ־שמאלי למעלה מהחוה• וב׳ גבורות וחצי האחרים שהיו בשמאל׳

ה מהחוה בצר שמאל עצמו• ט מ  ירדו ל
ה ל ע מ ל ל הה׳ג כולם, מתפשטות בקו שמאלי מ עתה כ ת. גמצאו  ו
ה : ב׳ וחצי למעלה כגגד יסוד הסתומה׳ ובי וחצי למטה כגגד ט מ  ל
 גילוי היסוד. וער״ו החסדים מתפשטיץ בקו ימיגו: ב׳ וחצי למעלה
ם׳ וב׳ וחצי במהום הגלוי׳ וגמצא עתה היות כאן ד׳  במקום הסתו
 בחי׳. ולכן גרמו להוציא מכגגדן ד׳ פרצופים׳ והם: החסדים העליוגים
 הוציאו פרצוף אבא בימין למעלה. והגבורוח העליוגים. הוציאו
 פרצוף אמא בשמאל למעלה• וכן למטה : החסדים שבימין. הוציאו
ף ו משמאל את פרצו א י צ ו ״ ה ם י נ ו ת ח ת  פרצוף ישים• והנבורות ה

ה. נ  התבו
: גלוי. וסתום׳ בחסדים. גרם התחלקות י  , ונמצא. כי היות ב׳ בחי
ת ב׳ בחיי: גלוי וסתום בגבורות. ו הי  החכמה לב׳ פרצופים בימין, ו
 גרם התחלקות .הבינה לב׳ פרצופים בשמאל• וזה מה שגלע״ד

. ה ל ח ה  ששמעתי ממורי ולה״ה ב
 ואח״כ אמר לי מורי זלה״ה כי במה שכתבתילמעלה שהחסרים
ך הוא העגין. כי ׳ שאין העגין כן׳ אלא כ ק י ה ע  יוצאין לחוץ מיסוד ד
 ב׳ חסדים וחצי נשארו סתומים בתוך היסוד דעתיק׳ ובי חסדים וחצי
 האחרים ירדו בגלוי למטה מוה היסוד, משא״כ בגמרות• שכולם הם
, (נ״א ובי גבורות וחצי כנגד  עומדים מגולות לחוץ מצד השמאלי

ה מזה היסוד. ט מ ם וב־ גבורות וחצי) ירדו בגלוי ל ו ת ם  ה

 ענףע״ה
ם. אחר שהכל פי פרצו  ועתה צריך לידע. שא״כ במה יחלמו הד/
ה בחויגראשוגים שבאו ם כן. ר נ  בגלוי• אבל העניןהוא. כי אי
 בעת שנתמנו או״א. וגם להגדיל את א״א׳ יעד״ו היתה הגדלתו ותיקונו
ר ב כ  בפעם ראשונה כשגתקן עולם אצילות. אמגם משם ואילך. ש
א עילאין אלו. בהחו״ג הראשונים. הגה כאשר מזדווג ר א ו א״א ו  נהמנ
רך זרנ. אז רך או״א או לצו  א״א בנוקבא. ומוריד חו״נ חדשים. או לצו
ם ם ה נ מ ר הנ״ל, שעולין למעלה כניל. א ד ם  אותן חו״נ אינן עומדין כ

 יורדין במרוצה:למטה ממקומם.
ם מקבלים ק שאלו ההרג׳ הראשונים שהם למעלה. תמיד ה  ר
ט ר פ ב  הארה מן החדשים הבאים אח״כ׳ כי ווונ א״א ואו״א לא פסיק, ו
 מה שהוא צריך לחיות העולמות. ותמיד נמשכין חו״נ חדשים, או :
ך ר  חו״נ ראשונים שהם למעלה׳ הם ממבלין הארה מן החדשים׳ ד
ח והחסדים אשר הם למטה׳ ת מ ת  מםך היסוד בסיתום-נמור. • ו
א מה שנורם ו ן הארה מן החדשות בנילוי נמוד• וסיבה זו׳ ה  ממבלי
ל ם א י נ ו ח ח ת ל בין ה  אל החחלמיח ד׳ פרצופין, להיות שינוי הבד

 עליונים. •
א מתחילין להידביש את מ א : כי• אבא ו ה ת א ע צ מ  • נ
 אריך אגפין מן הגרון שבו. עד . סיום היסוד דעתיק שבתוכו,
ה ו ח  שהוא עד סיום שליש עליון דתפארת דאריך אגפין. והוא עד ה
 שלו׳ ואבא מלביש הימין, ואמא מלביש השמאל. ואח״כ באים יש״ם
ה הג״ל עד טבור של א״א׳ ז ח ה  ותבוגה גם־ הם י ומלבישין את א״א מ
: יש״ס בימין. ותבוגה ו ל  שהוא יותר למטה מעט מן חצי ת״ת ש
 משמאל. ואלו הדי״פרצופין, הן מלבישין לא״א מן הגרון עד הטבור
ל צדדיו וסביבותיו: ימין ושמאל. אחור ופגים• . . כ  כג״ל, מ

רחל בהיותן עומדין באחורי ז״א, כבר גורע מ״ש בעגין לאה ו  •• ו
ל העומדת תחתיה• וכן ח ש ר א ל לאה גכגםין תוך ר  שאו העהבייס ש

 הענין



 פנים מאירות י רצג
 לפרצוף תחתון, דהיינו ע״ד הנ״ל כשםתלכשיבחגית דא״א, נמצא שנעשה שם לפחי׳
 ךתפ״כ, כנ״ל בדיבור הקודם, שמסך המסיים י דעליון מתהפך להיות בחיי מסך דהתמ״כ
 אצל התחתון, בסוד חזה דא״א כנ״ל, וראוי ע״כ• לזווג דאור העליון, וזהו המכונה ארוך
 בלומר, דאע״פ שאינו ראוי לקבלה, שה״ם צר כנ״ל, מ״מ הוא.ראוי להשפעה בהיותו

 מתארך לבחי׳ התפ״ב אצל התחתון. והבן.
ו מבחוץ. .וכף ל א ם ו י נ פ ב , אלו מ חד ג י ״ ו ח ן יורד וכוי ה ו ת ח ת ח ה  לכן מו
״א וכו׳ : פי׳, כי כבר נתבאר בענה״ק ההבחן מבין ג״ר דא״א ת למה בז א״  ו
 המלבישין לחג״ת דעתיק, שמשום גניזו דנה׳ י דאחור היה מוכרח הדעת דרךליא
 להתלבש כפווחא דאוירא, בסוד נשמה וג׳׳ר דא׳׳א בתיקון קוין. אמנם בםו״ס י עצמו
 אין הדעת דרדל״א יגול להתגלות להיותו •בחיי עיב, •שהבינה דע״ב לא נתחברה
 לרדל״א, שה״ם ביטול הזווג דאו׳׳א הפנימיים כמ״,ש בפם״א דף דע״ח ד״ה גם עש״ה

 אמנם הארת מוייס מתגלה בדיקנא דא״א, ובסוד הזווג דבי המזלות :נםשך
 בחי׳ ג״ר ותיקון קוין םשם לחגית דא״א, ולאו׳יא. כמ״ש בפט״א דף רפ״ח ד־ה וגס,

 באופן שבראשו דא׳׳א, אין־בו-תיקון קוין, אלא הבח״כ שלו עומדים ־בקו אחד זה
 למטה מזה, •ועכ״ז בגופו של איא, יש שם תיקון קןין. וחג״ת שלו מתוקנים בגי קוין

 ישיא, וכן או״א מלבושי החג״ת אלו. ג״כ, נמצאים בתיקון קוץ, עש״ה.
 ונתבאר בדברי הרב בדף רע״ב שחסר דעתיק מתלבש בגלגלחא יא״א, וגבורה
 דעתיק מלובש במו־ס דא״א. ותךע • שחםד דעתיק הזה המלובש ׳בגלגלתא ךא־״א/־הוא
 השורש לכל החסדים שבפרצופי אצילות, וז״ם המספר של ה״ח וה;ג האמורים־בפרצופי
 אצילות, כי נתבאר אשד בגלגלתא דאיא לא התלבש־ דעת •דרדל״א- שהים״ הנשמה
 וג׳״ד .דא״א, להיותו בחי׳ ע״ב כניל בפמ״א •דף רע״ח ד״ה ׳וגס,, וע״כ אץ שם, אלא
 ה׳ ספירות חג״ת נ״ה לב״ד, כי חסר גיר, וחסר בחי״ קו אמצעי״דנת״י־ שה״ס יסוד
 ומלכות, כםיש שם, וע״כ• נבחנים מספר החסדים הנמשכים מחסד דעתיק דרך הגלגלתא

;  במספר ה״ח שמחג״ת ניה לבד, כמבואר.- ־ ׳׳ •
 אמנם הגבורות, שהם^ נמשכים ממויס, ששם.מלובש גבורה: דעתיין, •הנה נתבאר
 שהארתס יוצא לחוץ בסוד המזלין, שבוה משיגים הארת. נשמה ממוחאדאוירא,־. וגס
 תיקון׳ קוין כנ׳י׳ל* הרי״המה באמת ח׳ ספירות שמבינה ולמטה, אמנם להיותם נמשכים
 יחד עם ק׳ חסדים דגלגלתא, .ע״פ מכונים הגבורות גיכ בשם ה' גבורות, וזכור זה

 הי.הוא מפתח מקורי, •למוחין דאו״א וזו״נ. • ;־ • -
 • ובזה תבין, שבחי׳׳קו שמאל דא״א חשוב יותר מקו ׳ימין, וכן• ה״ח וח״ג
 היוצאים מפי יסוד דעתיק המלובש בחזה דא״א כנ״ל, נמצאים ג״כ הגבורות חשובים
 יותר םהחסדים, משום שה״ג ה״ם ג״ר ונשמה, כנ״ל, שנמשך ׳ להם מדעת _ דעתיק
 שבמוחא דאוירא, משא״כ ה' חסדים, להיותם נמשכים מנחי׳ חגלגלתא שה״ם׳ ע״ב,

 שהמה ׳בחוסר גיר כנ״ל, וע״כ המה גרועים מהגמרות,-כמבואר;
 גם. נתבאר בדיבור הקודםר שבחי׳ יסוד דעתיק מתהפך׳־להיותלבחי• הסתכלות
 ב׳ אצל א״א, שנקי חזה, וחזה הזה, מתהפך להיות לבחי< הםת״א אצל או״א, שנקרא
 פה דראשייהו, באופן, שמחוה ולמעלה יוצאים ע״ס ז־ר׳אש ךאו׳יא, ומחזה ולמטה

 בחי׳ תו״ם דגופייהו דאו״א, עש״ה,
 וזה אמרו, לכן מוח התחתון יורד תחילה ומתפשןז• ונכנס ביסוד דעתיג}•: והיינו
 כדאטרן, שבחיי ג״ר כלול בעיקר בעטרא דגבורה הנמשך מדעת דרדל״א, בסודי ה״ג
 בדרך הנ״ל, עד שמגיע לבחי׳ ראשייהו דאו״א, וע״כ הוא מתפשט תקלה להחסדיס,
 להיותו חשוב יותר מהם כנ׳יל. ילא כמו בזעיר אנפין שהחסדים יוצאים תחילה, בי
 שם שאני, שהרי גם ה״ג אינם בלולים מגיר, וע״כ החסדים ודאי מעולים יותר מהם,
 ולכן החסדים יוצאים תחילה מפי יסוד אמא, םשא״ב כאן בחו״ג דיסוד דעתיק,

 •נמצאים הגבורות שםעוליס יותר, כאמור. ׳ •
 וזה אמרו, וכאשר באים אח״כ החסדים הס דוחין את הגבורות ומוציאים אותם
 לחוץ מן היסוד וכוי : כי כבר נתבאר, שהגבורות יותר מעולים םהחםד«ם, משום
 שכלולים מג״ר, אמנם נודע, שאין הגיר האלו הנמשכים מדעת דעתיק .יכולים להתלבש
 בפרצוף ע״ב, אלא רק בפרצוף ס״ג, כנ״ל בפמ״א דף רע״ג ד״ה גם, ולטןנןל יש
 להבחין ב׳ מצבים בחו״ג אלו, המתגלים ביסוד דעתיק בחזה.דא״א : מצב הא׳, בהיותו
 משפיע בסוד חזה דא״א גופו, בסוד התהפבותו להסת׳׳ב דא״א כנ״ל, אשר אז נעשה
 הזווג בכלים דע״ב, ובמצב הזה אין הגבורות יכולות לגלות בחי׳ הג״ר שבהם, ־ כי
 בכלים דע״ב אין הג״ר יבולים להתגלות, כמ״ש שם בפם״א הנ״ל, ועב״ז עדיין יש
 מןןלח בהגבורות יותר מבהחםדים, והיינו בכחי׳ חיקון״קוין, בי..;משום שהמה גמשכים
 מםוחא דאוידא כנ״ל, ע״כ יש בהם ג״כ תיקון קוין דוגמתו, םשא׳יכ החסדים שנמשכים
 מגלגלתא דא״א שאין בו תיקון קוים כנ״ל, ע״כ גם המה ןבחי׳ קו אחד זה למטה מזח.
 ־וזה אמרו, וכאשר באים אח״כ החסדים ן פי׳, כאשר נעשה הזזזג במסך• דיסוד
 עתיק בכח החזה דא״א בסוד הםת״ב, שאז מתגלה ע״י הזווג הזה חסדים וגבורות
 מבי הראשים.דא״א גלגלחא ואוירא^כנ״ל^נבחן אז, שהחסדיס נשארים ביסוד דעתיק
 כלומר בבחי׳ קו • אחד זה למטה מזה, י כי להיותם נמשכים מגלגלתא,דא׳יא ע״כ אין
 בהם תיקון קוין, אמנם הגבורות יוצאים משם לבתי׳ ימין ושמאל מסביב היסוד דעתיק,

 נלוםר

י אייא ענף עו עז *  עץ החיים ש
 הענין בכאן׳ שעהביים של רגלי הבינה נכנסין תוך ראש תבונה׳

 משא״כ באבא ויש״ס העומד תחתיו.
 וטעם הדבר הוא׳ לפי שהגבורות יצאו תחלה מהיסוד ונתגלו
ל הגבורות׳ ולכן כ  ואח״כ יצאו החסדים, ואז הוא הגילוי בשוד, ל
 נחהשרו הנבורות קשר אמיץ, העליונים עם התחתונים׳ ולכן, אע׳׳פ
 שאחיכ נחלקו לב׳ פרצופים, נשאר ביניהן קשר אמיץ וחזה ע״י
ים הניל׳ אשר על ידם מתקשרים הבינה עם תכונה. ווהו  עקבי
, לא נצרבה אלא למקום החתך׳ והוא בחי׳ מקום ההפסק ,  מיש בנמ
 וההבדל והתיתוך שיש בין רנלי בינה אל ראש תבונה. באשר נחתכו
 הגבורות לחצאין כנ״ל, ואותו אור שהיה במקום החתך הנ״ל׳ נכנס
 בסוד בחי׳ העקביים בתוך ראש תבונה׳ ובחי׳ אור הזה לקחה הבינה

 . לחלקה יותר על חלק התבונה•
ח חיל עטרת בעלה׳ ש  והנה תבין עתה. למה הבינה נקראת א
ם ל ו  והטעם הוא׳ בי היא נעשית מבחי׳ נבורות אשר הם מנולות כ
א שהוא מן החסדים׳ שאינם ב  בגלוי׳ יותר מן החסדים׳ כנ־ל. אבל א

 כ״כ בגלוי׳ אמרו עליו בזוהר. וע׳׳ד אבא טמיר וגגיו יתיר׳ והבן זה.
ם החסדים ר  עוד םבה אחרת׳ בי הגבורות יצאו ונתגלו תחלה ט
 ואז קבלו הארה גדולה בתחלה בהיותן מגולים׳ אשר ז״ם הפסוק טובה
 תוכחת מגולה מאהבה מסותרת׳ כי יותר טובים ומאירין הגבורות
 הנקראים תוכחת׳ להיותן מגולין׳ יותר מהחסרים הנהראים אהבה׳

ת היותן נסתרים ומכוסים. ב ס  ל
 ולכן נסראת בינה עטרת בעלה כניל׳ כי משרדל׳ לע״ל צדיקים
 יושבים ועטרותיהן בראשיהם היא הבינה הנהרא לע״ל ועלמא דאתי׳
ם כרי  לכן בזמן ממשלתם שהוא עוה״ב (לעתיל) אז החסדים הז
ו צדיסים יושבין׳ ועטרותיהם׳ שהם הגבורוית בחי׳ הנקבה׳ א ר ק נ  ה

 בסוד עטרת בעלה׳ עטרות בראשיהם. גדולים מרם•
 גם בוה תבין׳ מ״ש • בווהר • על פסוק מי ימלל גבורות ה׳׳ כי
 בינה נקרא נבורות׳ בסוד ואם בנבורות שמונים שגה׳ וכן אמרו בזוהר
 כי הבינה דיניץ מתערין מינה׳ כנזכר פ׳ אחרי מות ופי ויקרא׳ וכן
ה אינה נעשית ונבנית אלא ל ו כ ה מקומות• והטעם הוא׳ לפי ש ב ר ה  כ
׳ משא״כ ברחל ולאה׳ שאע״פ שהם נקראים נקבות, ם ד ב  מנבורות ל
 יש בהם ג״ב חסדים׳ וזכור הקדמה זו• גם זים הפסוק׳ אני בינה לי

 גבורה, כי הוא לוסחת הגבורה דב״ן דא״א׳ ומשם גבגית.
׳ והוא׳ כי אם• הטעם של מעלת  והנה עתה יש מקום שאלה
ם כן היה מהראוי שיהיו א ה הוא נילוי הנבורות׳ ו מ כ ח  הבינה על ה
 יש״ס ותבונה עם היותן תחתונים; גדולים במעלה על או״א׳ לפי
 שהתחתוגים הם בגלוי׳ והעליונים הם במקום הסתום. אבל ד,ענין כך
ת תחילה׳ והיו מתפשטין ויורדי! רו  הוא׳ כי הנה אם כאשר יצאו הגבו
ף למטה במקום הגלוי׳ אז •ודאי שהיו מאירין למטה במקום הנלוי׳ כ  ת
ת רו ו הגבו ל ם מן העליונים, אמנם אפי י נ ם תחתו  והיו יותר נחלי
ם ע?מר  התחתונים׳ עלו למעלה במקום בינה עליונים והאירו ש
ם האור העליון׳ ואו היו העליונים יותר• מעולים  הארתן, ונצטרף ע

ם של מטה. י נ  ונכוחים מהתחחו
ל בחי׳  גם טיא׳ כי המחצית של הגבורות והחסדים העליונים׳ כ

 גתיגתץ׳ לאו*א..אביד מחצית•התחתונים, שמהם געשו ישים ותבונה,,
ט ולתת ש פ ת ה  איךכל הארתן ניתנת להם לבדם׳ כי גם הם צריכות ל
ר התפשטות הנוף מטבורו ולמטה׳ להירכים והיסוד דא״א׳ א ש  הארה ל
ר ולמטה׳  ונם הם צריכים להאיר אל זו״ן המלבישים את א״א מהטבו
׳ ה ט ע ו ן אור ישים ותבונה רה הארה מ ת ר א ה  ונמצא שלא נשאר מ

 ובזה נמצא שארא גדולים ומעולים מהם

 , ענף ע״ז .
ר ביארגו ב כ ת חילוקים שיש בין איא אל דא, עם ש צ  ונבאר עתר, ק
, החסדים־ א ד ׳ כי הגה ה ם ה שיגויים אחרי צ  לעיל ק
׳ משאיכ כאן• א ב ק ו ג ו כולם ל ם בכל גופו׳ והנבירות ניחנ י ט ש פ ת  מ
ה הם פרצופים גפרדין׳ לכן ב ק נ ה  והטילם הוא׳ לפי ששם הזכר ו
ם והנוקבא לוסחת הנבורות, אמנם בא״א׳ שהזכר י ד ס ח  הזכר לוקח ה
. לכן ל א מ ש ה עומד בצד ימין וזה ב ז ף א׳ אלא ש  • ונקבה שבו פרצו
ן עד״ז: החסדים.בקו ימין. אשר שם הזכרי • והנבורות  ג״ כ מהפשטי

 בשמאל אשר שם הגקבה•
 עור יש חילוק אחר, כי באיא יוצאין ד׳ פרצופין מבחיגת יםוד

 אחד



 פנימ מאירות
 כלומר, שמסתדדין בסוד תיקון קוין מימין ומשמאל, והיסוד מכריע ביניהם באמצע.
 וכבר נתבאר, שבחי׳ חזה דא״א מתהפך להיות הםת״א ופה דראשייהו דאו״א,
 והיינו ע״י העלאת מ״ן מבחי׳ או״א, כנודע בענה״ק. והנה אז, נבחן מצב אחר
 בהחו״ג הללו המתגלים ע״י יסוד דעתיק בחזה דא״א שנעשה לפה דאדא, משום
 שאו״א ה״ם ס״ג דאצילות, וממילא המה ראויים להתגלות הג״ר ממוחא דאוידא, ואז
 אותם הגבורות שהיו בצד ימין דא״א בקו החסד, נוח להם יותר לבא בצד שמאל,
 דהיינו בקו הגבורה הנמשך מםו״ם דרך הדיקנא, אשר שס מקבלים הארת הגיר דמוחא

 דאוירא, במ״ש לעיל בד״ה אמנם עש״ה.
 וזח אמדו, והנה גס החסדים יוצאים אח״ב וכו׳ ומתגלים תוך איא להגדילו
 וכוי : פי׳, שע״י עליית מין םבחי׳ או״א, אז• נעשה שם זווג יותר גדול במסך ההוא
 דיסוד דעתיק שבחזה דא״א, והוא משום שנעשה הזווג בבחי' או״א שה״ס ס״ג
 דאצילות, כנ״ל, שבזה מתגלה הגדלות בתוך א-א, כלומר, בחי׳ הנשמה וג״ר ממוחא
 דאוירא, כנ״ל. וז״ש, ומתגלים תוך א״א להגדילו : בי אז נמשך בחי׳ הנשמה דא״א
 שבמוחא דאוירא גם לתוך החגית דא״א, שה״ם הגדלות דחג״ת האלו, והיינו באמצעית

 בנין הכלים דאו״א, כמבואר.
 וזה אמרו, ונמצאים עחה כל הה״ג כולם בקו שמאלי מלמעלה למטה : ב׳
 וחצי למעלה בנגד היסוד הסתומות, וב׳ וחצי למטה כנגד גילוי היסוד. ועד״ז החסדים
 וכוי, ולבן גרמו להוציא מכנגדן ד׳ פרצופין וכוי, כי היות ב׳ בחי׳ גלוי וסתום ובו׳
 עכ״ל : פי', בי כבר נתבאר בפמ״א לעיל בענפים הקודמים שגם הראש דאו״א
 כלפי עצמו נחלק ג״ב לבי חצאים : ע״ב, ם״ג, שמחזה דא״א ולמעלה שה״ס גו״ע
 ה״ם עיב דאו״א וראש הא׳, ומחזה ולמטה שהים אח״פ ה״ם ראש הבי וס״ג דאו״א.
 ולפיכך נבחנים ב׳ הראשים האלו דאו״א, ממש במו ב' הראשים גלגלתא ואוירא
 שבאזא,׳ דהיינו •יכמ״ש לעיל בפם״א דף רע״ח דיה גס, שבראש האי דאיא שה״ם
ןהנשמה דרדל״א יבולה להגלות להיותה בחיי ע״ב, ועיכ נתגלתה הנשמה  גלגלתא, אי
 רק •בראש הב׳ שהוא מוחא דאוירא, שה״ס ס״ג עש״ה. הנה עד״ז גם כאן בבי ראשים
 דאו״א, אין הג״ר האלו הנמשכים םאוירא יכולים להתגלות באדא עילאין שמחזה
 ולמעלה, להיותם בחי׳ ע״ב וראש הא׳, ואינם מתגלים זולת בראש הבי שמחזה דא״א

 ולמטה.
 ולפיכך נבחנים ב׳ מקומות בחג״ת דא״א : מקום סתום, ומקום גלוי. בי מחזה
 דא״א ולמעלה, במקום מחציתם העליון •דה״ח וה״ג, שה״ם או״א עילאין ובחיי ע״ב,
 מכונים מקום סתום, משוס שהנשמה וחג״ד הנמשכים ממוחא דאוירא סתומים שם,
 ואינם יכולים להתגלות, דהיינו מאותו הטעם האמור בפמ״א הנ״ל אצל הגלגלתא,
 עש״ה. ומחזה ולמטה, דהיינו כמחציתם התחתון דה״ח וה׳׳ג, שה״ם ישםו״ת ובחי׳ ס״ג
 נק׳ מקום הגילוי, משום שנשמה דאוירא מתגלית שם, כי שם מקומה להיותם

 בחיי ם״ג.
 והנך מוצא, אשר בחי׳ פי היסוד דעתיק. הוא המחלק את ראש דאויא לב׳
 חצאים : שממנו ולמעלה ה״ם ראש הא׳ וע״ב, וממנו ולמטה ה״ס ראש הב׳ ום״ג.
 וז״ש, כי היות ב• בחי׳ גלוי וסתום בחסדים גרם התחלקות החכמה לבי פרצופין בימין:
 אבא עיי, ויש״ס. והיות ב׳ בחי׳ גלוי וסתום בגבורות, גרם התחלקות הבינה• לב׳

 מרצופין בשמאל : אימא עי׳, ותבונה,
ם מי חצי נשארו סתו ם ו י ה ובו׳ בי ב׳ חסד ״ ה ל  ואח״כ אמר לי מז־רי ז
ק וכו׳ : ההבחן בין ב׳ שמועות הללו, כי ע״פ שמועה י ת ע ד ד ו ס י ה ך ו ת  ב
 הא׳ אע״פ שלא נגלה הארת נשמה בחריג שמפי היסוד ולמעלה, מ״מ נגלה שם בחי׳
 תיקון קוין גם בחסדים, דע״כ אומר שם שגם החסדים יצאו מפי יסוד דעתיק ועמדו
 בקו ימין דא״א. אמנם בשמועה הב׳ אומד, שמפי היסוד ולמעלה, ששם בחי׳ ע״ב
 שאינו מקבל הארת נשמה דאוירא, .הנה נמצא משום זה, שאינו מקבל אפיי הארת
 תיקון קוץ מאוירא, בי רק הגבורות להיותם בעצמם נמשכים מאוירא, ע״כ יש בהם
 תיקון קוץ אפי׳ במקום•הסתום, משא״ב החסדים שעצמותס נמשך מגלגלתא דא״א
 ששם,םלובש זזסד דעתיק, כנ״ל, ע״ב אין בבחי׳ החסדים תיקון קוין במו בראש דאיא
 גופי׳, כמ״ש לעיל. אלא רק מפי יסוד ולמטה, ששם בחי׳ סיג ומקום גילוי דנשםה
 מאוירא, אז מתתקנים החסדים ג״כ מכח הנשמה הזו ומקבלים תיקון קוין והבן היטב,
 וזה אמרו, וב׳ חסדים וחצי נשארו סתומים בתוך היסוד דעתיק : שוה יורה
 לנו..שהמה בבחי׳ קו אחד זה למטה מזה, כמו שהיו בטרם עליית מ״ן דאו״א. •וז״ש
 ובי חסדים וחצי האחרים ירדו בגלוי ־למטה מזה היסוד, בלומר, שהמה קבלו תיקון
 קיץ, משום שירדו למקום הגילוי• דהארת נשמה מםוחא דאוירא, להיותם כבר בבחי׳

 יסיג, במבואר,

 ענף ע״ה

ע ובו׳ : כבר נתבאר זה היטב בענף הקודם, עש״ה. ד י ך ל  ועתה צרי
הו ז ה ו נ ו ב ך ראש ת ן תו י ס נ כ ה נ נ י ב י ה ל ס של רג י י ב ק ע ן בכאן ש י נ ע  וכן ה
ם החתך : בבר נתבאר בענף הקודם, א למקו ל א לא נצרכה• א ר מ ג ש ב י  מ

 שהמסך

א ענף עז ״ ו א ־ י  רצד עץ החיים *
ם בז״א מב׳ ש ד שבתוכו׳ שהוא היסוד דעתיק כנ״ל• ו ב ל  אתד ב
׳ כנודע׳ אין א מ א : יסוד דאבא. ויסוד ד ם ה  יסודות שיש בתוכו׳ ש
ה א ל ק ד׳ פרצופים לבד׳ שהם : יעקב׳ ודור המדבר- ו  יוצאין ר

 ורחל׳ במבואר במקומו.
׳ שהם וכר ונסבה׳ כנודע  והעניץ הוא׳ כי גם בעתיק יש ב׳ בחי,
ם ר  אצלנו׳ אלא שהם מחוברים יחד כנ״ל׳ ולסבת התחברותם׳ נ
 שינוי אחר מכאן אל הרא׳ כי בכאן׳ אפי׳ הנסבות שהם בינה ותבונה.
ך הפנים דא״א׳ אבל לא באחור. משא״כ בז״א׳ שלאה ורחל ר  יוצאין ד

ם באחור דא. כניל.  ה
 עוד יש חילוק אחר והוא, כי בדא יצאו ב׳ נקבות׳ שהם לאה
 ורחל : אחת גגד מקום המגולה למטה מיסוד׳ ואחת כננד מהום
: בינה׳ ותבונה• אבל ביעקב ודור המדבר׳ ם כאן ה  המכוסה׳ כמו ש

ה במסום הגלוי. ט מ הם אלא ל י  אינם יוצאין שנ
ה במקום המכוסה ב׳ ל ע מ א. לפי ששם ברא יש ל  והטעם הו
 מסכים, שהם : מחיצות יסוד דאבא׳ ויסוד דאמא המלביש ליסוד
א ב א ד ד ו ס י ן  אבא, כנודע.־ והנה יעקב ודור המדבר׳ שתיהן יוצאין מ
ה ל ע מ ם כח לצאת לחוץ שם ל ה ם תוך יסוד דאמא, ואין ל ל ע ת מ  ש
דדאמארקמםךדאבאלבד סו ה במקום המגולה שאין שם מסך די ט מ ל ל ב  א
לו למעלה ת שם• משאיכ בלאה. שהוא מיסוד אמא. ואפי א צ  יכולין ל
ו במקום עליון המכוסה• ל י פ ך אחד׳ לכן יצאתה א ס ה ־אלא מ  אין ל
ה ל ע מ ד דעתיק. ואפילו ל ב ל כאן בא״א, אין בו רס יסוד אחד ל ב  א
ת שם פרצוף אחד • א צ ן יכול ל כ ל ך א׳ בלבד. ו ס ה מ  לא יש ר

ם הגלוי. ו ק מ . ופרצוף אחד למטה ב ם ו ת ס  למעלה במקום ה
ם. פי ל ״בכל בחי׳ הפרצו ל ו  וצריך שתדע עגין אחד, והוא כ
 והעגין, כי בא״א באמצע גופו. יש חד פרםא ומסך מבדיל בין חצי
י התחתונה׳ כגראה בחוש הראות ומבשרי אחזה אלוה צ ח ל  העליונה ץ
ם א׳ מחיצה המפסקת בין איברי הנשמה (הנשימה) ו ר ך יש ק י « 
ד ובני מעיים ב ם כ ה ים ש נ  שהם הריאה והלב׳ ובין• איברים התחתו
ד צ ת מ ל ח ת ק כי כאשר מ א אינו ביושר. ר ם ר פ  כנודע. והנה זה ה
ח ומתפשטת ב ח ר ה מ ש כ ת החזה ממש. ו ח ת ת מ ל ח ת  הפנים היא מ
 עד האחור היא עומדרר-(נמוכה עד) כגגד מקום הטבור, כנראה בחוש
 הראות בחוש הטבע׳ ווהו-נקרא יותרת הכבד. קרומא דפםיק גו מער

ך המים•  דב״ג כגזכר בזוהר פי בראשית עיפ יהי רקיע בתו
 והגה ארא עומדין בב׳ הצדדין דא״א : זה בימין׳ ווה בשמאל׳
 ועומדין פניהם׳ אישי-אל אחיו פב״פ. והגה בחוש הראות אגו רואין,
ם חיבור" ב׳־־בחי׳ הבטן והכרס של שגיהן בולט ויוצא לחוץ ו ה מ  ש
 משאר הגוף.־ ושם במסום םיום הכרם של או״א׳ שם כגגד מקום זה
ט עד אחוריו• וכאשר הולך ש פ ת ה ם הג״ל ל ו ר ק  באיא מתחיל ה
ם ה  ומתפשט וגמשך זה־לאחורי א״א׳ שם הוא הירכים של ארא. ש
ם ו ק ך ארוכים מן הכרם שלהם׳ ויורדין וגמשכין ל־מטה עד מ ה ו  י
ם ג י א״א. ושםיממתיימין אורך התפשטות ירכין דאדא, ו ל  הטבור ש
ם עד שם מתפשטת באחור והולך וגשפע ויורד. עד שנמצא ו ר ק  ה
 נמר התפשטותו 1באחורי נמוך מכנגד מקום הטבור׳ ודבר זה גיכר

 בחוש הראות. ואין להאריך.
 (מ״ם אבא אין לו אלא דעת חסדים דמ״ה לבד. ונחלקים לחו״נ׳ וכן
ו דעת וגבורה  יש״ם. וכן ביגה ותבונה, כ״א מהם יש ל
אחי הזווג. מתערבין ונכנסין  דב״ן לבד. וגחלקים לחסדים וגבורות• ו
 הגבורות דמ״ה וב״ן ביסוד דאמא. והחסדים דמ״ה וב״ן ץביםוד אבא,
ל א׳.־ או חסדים דמ״ה ודב״ן או גבורות דמ״ה  נמצא* כי או״א לקח • כ
טל חסדים דמ״ה וגבורות ו ל א׳ מהם ג זו״ג׳ כ  ודב״ן הודם הזווג׳ אבל:

 דב״ן. יען בי גתערבו ביסוד דאו״א׳ כנ״ל• ובזה יובן׳ איך זעיר אנפין י
. ועיין איך ו״א לוקח א ר ו כ  לקח בירורין דב״ן ג״כ עמו. עם שהוא ד

 •ג״כ בירורים דב״ן•
ואמא : זה מחסד ׳ולמטה. וזה מגבורה ולמטה׳ גמצא :  (מ״ב) אבא׳
 כי חג״תידביגה. וגצח הוד יסוד דתבוגה. כגזבר בסוד
ת דחכמה דב״ן. ם בין ד ש ך ג״ר הם בע״י. ואבא. בירר מ  ליל פסה• א

 ואמא ביררה ו״ת רביגה דב״ן. ושגיהן ארא. לקחו ביגר, דמ״ה׳
א מ א  ואו״א גחלקו לדי פרצופים. כי אבא גחלל. לאבא ויש״ם. ו
 לביגה ותבוגה• והגה המוחין שלהם געשו ע״י חג״ח דא״א אשר בתוכם
ה ת ז ח  גה״י דעתיה. שהם מוחין דאו״א, ואו׳ אבא ויש״ס עומדין זה ת
ך זכר דא״א. וביגה ותבוגה ם החסדים דמ״ה תו  בסו ימין דא״א, כי ש

 וה



 פנימ מאירות רצה
 שהמסך דיםוד דעתיק הוא מתלבש באמצע הראש דאו״א בםוד נקבי עינים, ויוצאים
 ע״ם דראש הא׳ בגו״ע דאו״א, מחזה דא״א ולמעלה שנק׳ או״א עילאין ובחי׳ ע״ב
 דאו״א, ומפה דיסוד ולמטה יוצאים ע״ס דראש הב׳ כאח״פ דאו״א שנקי ישסו״ת ונחי׳
 ס׳׳ג דאז׳יא, באופן שמסך דעתיק שנתהפך •להיות בחיי הסת׳׳א לאז״א, חתך והבדיל

 את הע״ס דראשייהו דאו״א, לב׳ חצאים עש״ה.
 גס נתבאר שם, שבחיי הגבורות ׳מעולים יותר.מהחסרים,- להיותם נמשכים
 ממוחא דאוירא המאיר במו״ם דרך הדיקנא. זע״כ המה בעצמותם בחי׳ גיר, םשא״כ
 החסדים הנמשכים מגלגלתא המה ממקורם-חסר ג״ר, אלא עיי הזווג דיסוד עתיק
 בחזה דא״א, יכולים לקבל בחי׳ גיר דק ממסך דיסוד-דעתיק ולמטה במדרגת ישסו״ת,
 אבל ממסך דיסוד ולמעלה נשארים חסרי ג״ר,- משוס שהארת •נשמה סתום שם, כמ׳׳ש
 לעיל בשמועה הב/ ועפי״ז יש הבחנה גדולה בין אבא עילאה לאמא עילאה, כי אבא
 עילאה להיותו ממקורו חסר גיר כמו הגלגלתא דא״א, •כמעט שאינו מקבל שום הארת
 נשמה להיותו במקום הסתום, אמנם אימא עילאה להיותה ממקורה מסוד הגבורות
 שיש להם ג״ר, דהיינו ממוחא דאוירא.כנ״ל, ע״כ •'הרי יש לה -בחי, ג״ר.בעצמותה

 אפילו בהיותה במקום הסתום, והבן זה היטב, , • • - - ...,
 י - והטעם שהגלגלתא לא •קיבלה-בחי׳ נשמה מרדלייא, אלא שדעת דרדלזיא-הית
 צריך-להגלות במוח מיוחד שבין כתראילםו״ס, •נתבאר בפמ״א לעיל,דףרעיח ד״ה גם
 משוס שהזווג דרדל״א-נעשה על םסך׳ךם״ג, שהארת סיג• אינה מועלת לעיב^בי מסך

 דםיג הוא בחי״ב ומסך דע״ב הוא בחי״ג,־עש״ה, ־ • •-־.
 ולפיז יש לשאול על מ״ש לעיל, שאמא עילאה דאע״פ שעומדת במקום הסתום
 מהארת נשמה, דהיינו בראש הא; דאן״אן-שה״ס •ע״ב, מ״מ ישיבה-בעצמה בחי׳ ג״ר,
 מטעם היותה ממקורה מבחי׳ גבורה דעתיק המתלבש. במו״ם בסוד קו שמאל -בחכזר
 דאוירא, כמיש בפם״א לעיל־ דיה גם,•.ע״ש, ׳ ויש אמנם• לשאול, • הרי• כל שיעור
 קומה-של בל פרצוף תלוי במסך המעלה ;או״ח, ואס יש באמא עילאה •בחי׳ נשמה
 מםוחא ׳דאוירא, א״כ צריבק להתתקן במםך־ךם״ג .כנ״ל, שמםף דע״ב אינו •יכול לקבל
 הארת נשמה, וביון שהיא:נםצאת בראש-הא׳ דאו״אר ששם מסך דע״ב, -איך,-יכו.לה

• — . ׳ . , : - .: ״ • . - ״ ׳  לקבלן קומת נשמה< •
- ; -וזהו-שמשםיענו הרב •שעקבייס דרגלי הבינה נכנסים תוך ראש תבונה : רצונו
 לומר, אשר בחיי מסך דאמא עילאה •נמצא באמת למטה מעט מראש האי דהיינו תוך
 בחי׳ גלגלתא דראש הבי, ששם׳ אפשר להגלות •מסך דסיג,- ולא למעלה מוה כי
 כבר ידעתי שאנו מבחינים ב׳ בחיי ־בכל מסך, דמה שמשמש ממטה למעלה כלפי
 העליון הוא־ נבחן בשם פרסא או בשם •רקיע המבדיל, ומה שמשמש להשפיע ממעלה
 למטה הוא נבחן בשם גלגלתא :לפרצוף תחתון, במיש בפמ״א דף רע״א ד״ה ובבר
 עש״ה; ובזה אנו מןחלקיס : בין •עקביים •ךאבא עילאה>• לבין •עקביים דאמא עילאה,
 •בי• עקביים דאבא־עילאה היות-שמםקורו ה״סןע״ב, בי נמשך מחסד דעתיק שבגלגלתא
/ נ  דא״א, ע״כ עקביים שלו נמצאים־ ׳בבחי׳רקיע המבדיל בין ראש האי-לראש ה
 דהיינו בחלק המסך המשמש-ממטה למעלה* אמנם עקביים—דאמא עילאה, היות
 שממקורה ה/ס ם״ג, להיותה נמשכת ממוחא דאוירא; א״כ •אין המסך שלה. בבחי׳
 רקיע המבדיל בין ראש האי לראש הבי בי איננה יבחי׳ ע״ב גמור, אלא ם״ג דע״ב!
 ולפיכך נבחנת שעקביה עומדות בבחי׳ חלק התחתון שבמסך הנק׳ גלגלתא דתבונה,
 שה״ס ראש הב׳ וס״ג. באופן שאע״פ שה״ס ראש הא׳ וע״ב, מ״מ כלפי אבא עילאה

 נבחנת כמו בחי׳ ם״ג::דע״ב/ ולא ע״ב •גמור.:•
 וזה אמרו,-אע״פ שאח״ב נחלקו לב׳ פךצופין נשאך ביניהם קשר אמיץ וחזק
 ע״י עקביים ־חניל ובו׳ : כלומר, שיש ביניהם׳ השתוות ואינם נבדלים לגמרי, להיותם
 שניהם בחי׳ ס״ג, כמבואר, משא״כ אבא עילאה וישראל סבא המה נבדלים לגמרי
 זה מזה-ואין ביניהם שום.קשר, •כי מסך דאבא עילאח הים מסך דבחי״ג: בסוד רקיע
 המבדיל. בין אבא עילאה שבו משמש מסך דבחי״ג, ובין ישראל סבא שבו שמשמש

 מסך דבחי״ב, כמבואר.• -
ה אלא למקום חתך דהיינו צרנ  וזהו-שמדייק־ ״ומביא לשון הגמרא, לאנ
 להראות שכל אריכות עקביים דאמאיעילאה. חעיךפיס על• עקביים דישסוית, .איגם
 לא פחות ולא יותר מזה השיעור. החותך את •כללות הראש דאו״א לכי ראשים, דהיינו
 ממש כבחי' אותו• חלק העליון-של המסך שה״םדקיע המבדיל• זבו׳, אשר אותו עגין
 החיתוך אינו במציאות אצל-איםא עלאה, אלא העקביים שלה ׳ה״ם חלק, התחתון של

 המסך העומד בבחי׳ גלגלתא דתבונה כמ״ש לעיל והבן היטב. .
ם הם י נ ו י ל ע ה י ו ם •בגלו ה , ם י נ ו ת ח ת ה ה וכו׳ לפי ש ל א יש מקום ש ה עתה: נ ה  ו
ם וכו׳ :•׳כי׳לפי המבואר שבחיי ג״ר-ונשמה דאיא, אינם מתגלים  במקום הסתו
 באו״א עילאין אלא בישםז״ת, •א״כ צריכים.להיות הישסו״ת-גבוהים ״וחשובים. יותר

- •״- .מאבא ואטא* • ־ ־ .׳ •־־ ••
ה וכו׳ ל ע מ ם עלז ל י נ ו ת ח ת ת ה ו ר ו ב ג ה - • ם נ מ א וב4׳ ׳ א ו ן כך ה י נ  אבל הע
' : :כמ״ש זה היטב בענה״ק״י שעיקר-האלת כו ו שם עיקר הארתס-ו ר י א ה  ו
 המדרגה הוא בראש האי, וראש הבי הוא בחיי תולדה ופרצוף תחתון המתפשט מראש

 הא•

 עץ החיים שעי אליא ענף עז
ת רו בו ה ג כ ו ת ב א דא״א, ש ב ק ו ם נ י ש , כ א י דא״ ל א מ ו ש ה בק ת ז ח  זה ת
: נ ״ י ל ה ז ם מ א ע ״ א א ד נ ה י ד ׳ ד ה ל ה ז ן ע״י זווג מ עשי , נ ן חי . והמו  דב״ן
ם י ר ב ח ם ה ר ט ג ו ק , וכן ב ל ״ נ . כ א ר א ן ל חי ן מו עשי נ , ו ה ב ה ה נ ו ׳ ו כר ה ז  ז

. ם ו ה ע מ ש  ש
ו ה״ג ד ב ל הי״ג נורתן ל מז , ו א ב א ח ל ״ ו ה ד ב ׳ גותן ל , ח ל ה מז  ו
ק׳ א הנ ב א א ד כ ה ו נ ל : א ב א ׳ וב״ן ד א ב א א ל ו א ה ב א ה ד ״ ה מ נ ה . ו א מ א  ל
ה ״ מ ) ו ד ״ ו י • (נ״א ו״ד שב ם ש ב א י׳ ש ו ה ׳ ו ה מ כ ח ן ב ב ד ה ו ס נה. ב  בי
א ך ו ה ׳ ו ה נ י ב ם ב כ ח ד ו ו ס , ב ה נ ו ב ת א ל מ א , וב״ן ד ס י ש י א ל מ א  ד
לו ה כו נ ו ב ת ה ו נ י ב ׳ ו ה לו מ״ יש״ם בו א ו ב י א , כ א צ מ : ך|״ נ ה ז , כ ם ש ב  ש
ו ל ׳ וב׳ א ה י מ ם ד י ד ס ח ם ה י ש א כ ״ א ן ד מי ו בי ל ׳ א י ב  ב״ן׳ יען כ
׳ א ב א ה ד נ י ך ב י ׳ א א ״ מ • ועיין ב ץ ב ה ר ר ו ב נ ם ה ש א ש ״ א ל ד א מ ש  ב
ר ש פ א יש״ס׳ או א ו א ה ב א ה ד נ י י ב ׳ ב ה א ר נ י ה פ כ . ו א מ ם א ג ע ו דו  מז

• א עצמו ב א א ב״ן ד ו ה  ש

׳ ן ב״ ה ו ״ ח מ ק ו ם ל ה ד מ ח ל א כ ׳ ש א ר י עגין א ) נסתפק ל ל ו ר ״ ח ר ה מ ) 
א ב ם א ׳ א ק פ : ס ם י פ ו צ ר ׳ פ ד ו ל ס ל ח ת כ ג ״ ח א  ו
׳ א מ א ה וב״ן ד ״ ם מ ה ה ג ו ב ת ה ו ג בי ׳ ו א ב א ה ב״ן ד ו ה ו ״ ם זה מ ס ה ״ ש י  ו
ה ג ו ב ת יש״ס ו ׳ ו ה מ״ ה ו ״ ם מ ה ה ש נ י ם ב א ע ב ג א ו ו ד ז מ חא, ש י ה ג ז ב  ו
׳ ויש״ס, א ב : א ׳ ב ק ל ל ח ו ג מ צ א ע ב י א ה גיחא׳ כ ז .־גם ב ם ב״ן וב״ן ה  ש
ה וב״ן ״ י מ ׳ כ ר מ א ם ג גה• או א ה׳ ותבו ג ׳ ? בי ב ת ל ס ל ח ת ה ג מ צ א ע מ א  ו
ן ב ד ה ו ם ם ה ׳ ש ה ג תבו ס ו ש״ ם י ה וב״ן דב״ץ ה ״ מ ם או״א׳ ו ׳ ה ה ״ מ  ד
, ד ב ם ממ״.ה ל י ר כ ז ם ה ל ו ע י ל כ ׳ : חא י ה ג ז ב . ו ה ג ו ב ת ם ב כ ת ה ו מ כ ח  ב
א ו י הזווג ה ם מ״ה׳ כ ה ע ״ מ ו זווג ד נ י צ א מ י ל ן >דבד׳ כ ת מב״ ו ב ס נ ה  ו

צ״ע. , ו ה י ם ב״ן ע״י מ ה ו ש ה מ ם ד י כ ל מ ן ה ק ת  ל
ם ה י נ ן ש ו בי ח ס א ל ר י א ׳ כ א י ד ה ע ב מ ש ק מ י א ם ד ר ט נ ו ק ה מ נ ה  ו
ה ח ס א ל מ א ׳ ו ן ה דב״ מ כ ח ת ד א ד ב ח א ק ן ל ם מב״ נ מ ׳ א ה ״ מ ה ד נ י  ב
ם י ר ת כ ה ץ מ ׳ חו ן י ׳ וו״ם דב ה ״ מ ח ו״ס ד ק כן ו״א ל . ו ה דב״ן נ י ״ת ב  ו
ר דב״ן• ת כ ה ץ מ , חו ת דב״ן ו כ ל מ ה ו י מ ת ד ו כ ל ה מ ח ה א ל ב ק ו נ . ו  רב•ן
ה וב״ן, ״ ו מ ש ב ם י ה א מ ״ י כ ׳ כ ה ז ם זה מ י ד ר פ הבא נ ו נ ר ו כ ו ד י כ ה י ע  ו
׳ א א״ ק ו י ת ע ם ב נ מ . א א ב ק ו נ ן ב ן בז״א׳ ובי ׳ בי א מ י א , בין ב א ב א ן ב  בי
ה בפרצוף* ב ק נ ר ו כ ק ז ׳ ר ן י ד ר פ ם נ נ י ׳ א ם ה י נ ש א מ ־ כ ב א ש ב ק ו נ ה ר ו כ ו  ה
ה : ח ק א ל ב ק ו נ ה ׳ ו ד ב ה ל ״ מ ר ד ת ה כ מ ק ל י ח ע ר ד כ י ז ׳ כ ם ע ט ה  אי. ו
ת ״ ז ם ד י ר ת ן וזי כ ״ ה דב נ י ב ר ד ״ ד ן ו ״ ב ה ד מ כ ח ן וג״ר ד י ב ר ד ת כ ר ד ״  ה
ק ב״ן קבא ד ו ג ׳ ו ד ב ה ל ״ ק מ ו ר ן ב ק אי י ת ע ר ד כ ז ה . וכיון ש ן  דב״
ה ״ א ע״י מ ר י ׳ א ן ״ ב ן ל קו תי ם ו ו ן הי י א ׳ ש ד ר פ ה ל ל ו כ כ איגו י , ע״ ד ב  ל
ד ר פ ה ם ל י ל ו כ י ׳ ו ה וב״ן ״ ם מ ה ש ב ״א, י א דו כ ק ו ג א ו מ ך א . א ש ד ח  ה
ש מ ן מ ׳ גוקבי א ד א ד ב ק ו ג א ו מ ם א י א ר ס ה ג מ צ ה זו ע ב ס כן ל ׳ ו ם י ר כ ז ה  מ
ה וב״ן• ״ ף מ ו ת י ש א ב ל ף א ו צ ר א פ ר ק נו ג י אי ׳ כ ם י ר ו מ ם ג י פ ו צ ר פ  ב
ה ב״ן. ם ר ה י אין ב ׳ כ קבא ו ף ג ו צ ר כר פ י א איגו ג ״ א ק ו י ת ע ם ב ג מ א  ו
ה ח ק , ל ו א שב ב ק ו ג ד ה צ ׳ ו ד ב ה ל ״ מ ה ד מ כ ח ח ק ו ר ל כ ז א ה ״ י א א כ ו ה  ו
׳ ד ן ו ״ ב ה ד מ כ ח ת ד ו ג ו ש א י ג׳ ר • ודע. כ ד ב ל ז ב ״ ב ר ד ת כ ת ד ״  ה
ם ׳ א ת : א ו ק י פ ם ס ה ש ב . י ״ל ק כג י ת ם ע ח ק ל ן ש ״ ה דב ג י ב ת ד ו נ ו ש א  ר
א ב א ו ל ר א ש ם נ י נ פ ה , ו ד ב ר ל ו ח א ח ה ק ם ל ׳ א . ב ר ו ח א ה ם ו י נ פ ח ה ק  ל

אמא• (ע״כ).  ו

ם י ש א ׳ ר ב ק ל ל ח נ , ו ל ב א ה צ ו ה י י ת ע ד ד ו ס ן י י מ . כ ו נ ר באר ב , כ p ״ p 
א ל ו מ ב , ד א ״ א א ד נ ק י ד ד ן ע י ע י , מנ א ״ ם דאו ש א ה ר נ ה  1 לאו״א• ו

ר ז ו ר ח ו ד א ו ס ר ב ו ז ח ן ל י כ י ר ם צ ה ל ת ש ו ר ו א ן ה ן אי כ ל , ו ן י ל י ל כ ת  א
ת ת ם ל ת נ ו ו ם כ נ מ א א• • ו ״ר דאי ו נ מ . כ ת ו ר ע ש ך ה ר ה ד ל ע מ ה ל ט מ  מ
ם י מ ש ד ו ו ס , ב ם ה י נ ל ב ם א ת ב ה א ם ו ה ש ת ה מ ח ם זו״ן מ ה י נ ל ב ן א י ח  מו
״א׳ ל או ם ש ה י נ י ע א זכו ב , ל ם י מ א ש ר ק נ י ז״א ש  >דא זכו בעיניו. כ
ם ת ו ם א י נ ק ת ן • מ כ ל ותר. ו ן י ו ק ך תי ה ן צ י י ד ם שע ה ה ל א ר ד נ י מ ת  ו
ה י ה ר ש ו א ה ׳ ו הם טי ו נ ם ו י מ א ש ר ו ׳ שז׳״ם ב ת ו ר ט ם ע ה ן ל י ל הי מנ ד ו י מ  ת
ן לזו״ן• חי ת מו ו י ה ה ל ט מ ן ל י רד ו , י ת ו ר ע ש ך ה ר א ד צ י ל ה ו ו ל ע י ל ו א  ר
ת ו ר ע ש י ה א וו״א׳ כ ״ ו א מ א כ ׳ ל ת ו ר ע י ש ל ם ב י ק ל ם ח א ה ר ן א כ  ל
ף י ק מ א ה ל ז מ ן ב י ל י ל כ ה א , וכיון ד ע ד ו נ ף כ י ק מ ר ה ו א ן ל ה י ל כ ם ת  ה
ת ו י ה ם ל ה ת ה ו ר ו א ן ה ורדי ן י כ • ל ם ה ל ת ש ו ר ע ש ך ל ר ו ם צ ה , אין ל  אותן

• ת ו ר ע י ש ל ם ב י ק ל ם ח ם ה י ר א ש נ ן לזו-ן׳ ו חי  מו
י ספ נ י • ר ר עו ח א ד ו ו א ס ו ׳ ה מ י ׳ או י ה כ ם ל ה ׳ ש ת ו ר ע ש ד ה ו ס  ו
ת נ י ח ם ב . ה ץ ו ח ב ר מ ו ע י ה ר ו ח א ן מ י צא ו י ת ה ו ר ע ש י ה . כ ש ו ר י את. פ  ז

׳ וזהו נקפו• ם י פ י ק מ  ה
ה נ  ה



 פנימ מאירות
 הא׳ ובל אורותיו דראש הבי מקבל ממסך דהעליון עיש. וזה אמרו, אמנם הגבורות
 התחתונים עלו למעלה במקום בינה ועליונים : דהיינו כדאמרן, שראש הב׳ כליל
 בולו מתחילה בראש האי. וז׳׳ש והאירו שם עיקר הארתם : בלומר אפי׳ אח״כ אחר
 שנתפשט ראש הב׳ במקומו, מ״מ נשאר עיקר הארתו בראש האי, והיינו בעיקר באמא

 עילאה, שגם הארת נשמה יש בה, בניל ב׳־יבור הקודם.

 ענף ע״ו
ן וכו׳ : כי י ד ר פ נ ן י פ ו צ ר פ ם ה ה ב ק נ ה ד ו ב ז י ששם ה פ א ל ו ם ה ע ט ה  ו
 ענין הפירוד דדו״נ בב׳ פרצופין אינו נגמר אלא בזו״נ, בי בכתר, אע״פ
 שבלול מרו״נ מימ אין הנוק׳ ניכרת בו, מטעם הגניזו דנה״י דאחור ברדל״א. שה״פ
 נוק׳ דכתר נקודים שנגנזה ואינה משמשת עוד כאצילות, במ״ש לעיל בפמ״א דף דמיה
 ד״ה ונבאר וסוד הוווג דדו׳׳נ הנעשה בפרצוף הכתר, הים נהיי דפנים, ע׳׳י ישםוית
 שעלה שם למ״נ, כמיש שם. וביון שאין בחי׳ המסך והנוק׳ הזאת שייכת לפרצוף
 הבתר. כאמור, ע״כ הוא נחשב רק לפרצוף אחד דכורא, והנזק' נכללת בדכווא, ואינה

 ניכרת שש לפי עצמה.
 ובאו״א כבר נבחנת הנוק• לפרצוף בפ׳׳ע, אלא שעדיין מחוברים זה בוה ולא
 יתפרדו לעולם. והטעם, בי הנוקבא הזו כבר קיבלה תיקונה כשלימות מסוד הארת
 רדל״א במוחא דאוירא, במ״ש בפמ״א דף רציה ד״ה גס, שמשום זה נבחנת הנוק׳
 הזו לפעמים שהיא מעולה יותר מהדכורא, במ״ש הרב לעיל דף רצ״ג ד״ה והנה
 שהבינה נק׳ עטרת בעלה עש״ה, ובן לעיל דף רם״ח בסוד השערות. שלפעמים מעולים
 יותר מהחיורתא י והיינו ג״ב מטעם הנ״ל, בי השערות נמשכים ממוחא דאוירא כמיש

 בפמ״א שם דף רפיג ד*.ז וזה עשית, וע״ב לא יארע ביניהם פירוד לעולם
 ובזוין. כבר נתגלה שם נוק׳ גמורה, שנפרדת םדכורא כבנין גמור לפי עצמה
 משום דנוק׳ הזאת כלולה ג-ב מנה״י דאחור שנגנזה ברדל״א, אלא שםתוקנת בםאנין
 דאמא, בםי׳׳ה באר חפרוה שרים כרוה שר״ת בחש״ך, שמסך דאמא מבונה בשם חשך,
 במ״ש במקומו. וכיון שנכללת ג״ב מנה״י דאחור, ע״ב אין תיקונה נשלם בטרס
 שיתגלה הזווג דאו״א הפנימיים, ועד אז נמצאת ע״ב בפירווא מז״א, זולת בעת הוווג

 לפרקים ואו ג״ב רק עיי נהירו עילאה דאו״א, כמ״ש במקומו.
 וזה אמרו, והטעם הוא לפי ששם הזכר והנקבה הם פרצופין נפרדין לכן הזכר
 לוקח החסדים והנוק׳ לוקחת הגבורות : והיינו כדאמרן, שענין הגבורות הנמשכין
 מיסוד אמא שבחזה דז״א, המה שייבין לבנין הנוק־ דו״א הנפרדת כדי להכשירה

 שתוכל להזדווג עמו, באמור.
ה : כמ״ש •לעיל שנוק׳ ב ק נ ל אשר שם ה א מ ש ת ב ו ר ו ב ג ה  אמנם בא״א ובו׳ ו
 האמיתיית המיוחסת לא״א אינה ניכרת בו לעולם, אלא שהים צד שמאל
 שבו, בסוד תיקון קוין דימין ושמאל שבגופו, וגם בחי׳ נוק׳ זו אינה מיחסו עצמו,
 אלא שהוא מקבלה, מדעת דעתיק דאחוי נהוריה בין כתרא למו״ס, כמיש בענה״ק
 ולפיכך גס הגבורות היוצאים מיסוד דעתיק מתפשטים ג״כ בצר שמאלו שבגופו, בי

 אין לו נוקבא אחרת כאמור.
ת וכו׳ : בי באמת ו ד ו ס ״א מבי י ד אחד ובו׳ ושם בז סו ׳ י י ח ב ן מ י פ ׳ פרצו  ד
 אין התחתון מלביש רק נה״י של המדרגה האחת העליונה ממנו, במו נה״י דעתיק
 שבחג׳ת דא״א, וע״ב אין בחזה דא״א רק יסוד אחד, אלא שמשתנה הענין אצל ז״א,
 משום שאו״א המה ב' פרצופין מחוברים זה בזה לעולם, בנ״ל ד״ה ובאו״א עשיה.
 •א״כ לא יצוייר שיתלבשו בז״א, נה״י דאמא בלבדם, להיותם מחוברים בנה״י דאבא
 לעילם, ומשום זה, נמצאים נם נה״י דאבא שמלובשים בזיא ביחד עם נהיי דאמא,

 ונמצא שב׳ יסודות מלובשים בחזה דזיא : יסוד אבא, ויסוד אמא.
ר ז״א ה ורחל הם באחו א ל א ובו׳ ש ם דא״ י נ ם דרך הפ צאי ו ה י נ ו ב ת  בינה ו
 ובו׳ : בבר נתבאר היטב בענפים הקודמים ענין פנים ואחור עש״ה,
, ראשונות, ואור האחור ;  'בי אור הפנים יורה שיש שם בחינת נשמה ו
 יורה שחסר שם .בחיי ג״ר. וכבר ידעת שנשמת כל פרצופי האצילות, ה״ם
 דעת דעתיק, שנתלבש במוחא דאוירא דא״א, והכריע בין בתרא לםו״ם שלו בסוד
 •תיקון קוין חביד, בנ״ל בפמ״א דף רפיב ד״ה ובטרם, ונתבאר שם, שהזווג הזה נעשה
 על בחי׳ נה״י דפנים, שה״ס עליית המ־ן דראש הג׳ דנקודים, המכונה בדברי הרב
 דף רט״ו דיה ובבר, בשם התפשטות ג״ קוי כח״ב לחגית דנקודיס, וע״ב ההארת נשמה
 שבמוחא דאזירא שיצא מזווג הזה יכולה להתפשט עד החזה דז״א, להיותו מבנין
 חג״ת דנקודים, אשר ראש דישסו״ת נתפשט שם עד החוה דאותם החג״ת, אמנם מחזה
 ולמטה אין הארת נשמה יכולה להתפשט, שהרי אפי׳ בשורש הז״א שבנקודיס, בבר

 נגמר שם בחי׳ ראש דישםו״ת.
 זזה אמרו, בז״א יצאו ב' נקבות, שהם : לאה. ורחל, אחת נגד מקום המגולה
 י למטה מיסוד, ואחת כננד מקום המכוסה, כסו שהם כאן בינה ותבונה עכיל : ועם
 המתבאר לעיל תבין, אשר בפרצוף לאה יכולה להתגלות הארת נשמה להיותה מחזה
 ולמעלה דז״א, משא״כ ברחל העומדת מחזה ולמטה כבר כלתה שם הארת נשמה

 אמנם

ענף עח ״א י  רצו עץ החיים ש*י א
 ענף ע״ח

, , ל ייס שבאותה ספי ם מאלו הנובר (בפרק ד) בולל כ ל ש  דע כי כ
ר ת ב א הריה פשוט׳ ונחלק לי־ם ד ו ל בוה : בתר דאבא, ה ש מ  ה
׳ מלכות, ׳ ה׳ בינה, ו׳ ו״ק׳ ה ה מ כ , י׳ ח ר ה כ א ה ו  ההוא : קוץ י ה
ר דאבא דפנים• וכן באחורים שהם׳ י׳ י״ה יהיו יהרה ה כ ב  הרי יים ש
ה מ כ ח  והוא : י־ כתר, י״ה חכמה ובינה, יה״ו חגית. יהרה נהי״מ• וכן ב
ך : קוץ הי׳ בתר• ירד הבמה. ם כ נחלקי  דאבא יש יו״ד היי ר״ו היי. ו
 היי בינה וי״ו רק. היי מלכות׳ ואלו הם הפנים. ובן האחוריים :
, יו״ד ה״י חרב. ירד היי וי״ו חנ״ת, ירד ה״י וי״ו ה״י נהיימ, ר ה  ירד כ

. ם ל ו כ  ועד״ז תהיש ל
 הנה בארגו. היות ע״ב דיודי״ן בחכמה, ום״ג בבינה׳ ומ״ה בז״א,
ם סוד מיב ה ך דע׳ בי הנ״ר שיש בכיא מאלו׳ יש ב  וב״ן בנוקבא. א
ר פ ס  אתוון. פשוט׳ ומילוי׳ ומילוי דמילוי אשר אין בחי׳ אלו בתינת מ
׳ ם ו כ א ס ל א חשבון א ר ק ק תשכון אותיות לבד׳ ואין נ  וחשבון וני,׳ ר
ר ת כ , איתיות הפשוטים הם ב ן זה• והנה ד ב ה ל אות• ו ה כ ל ו  כמה ע
ם האותיות ל ו ע  דאבא׳ וירד אותיות דע״ב דיודין בחכמה שבו׳ כי ל
 במלואן הם בחכמה׳ והבן זה• וכ״ח אותיות מילוי דמילוי דע״ב דיודין
ם בבינה שבו׳ כנודע כי הבינה נק׳ ג״כ כ״ח מ״ה. ואחיכ בז״ת  ה
ל ז״ת בי־ אותיות. ד במילוי יודין׳ כולל כ ב  שבו. גם הוא הוי״ה א׳ ל
ר המעלות השמות. כי יש בחי׳ כפי סדר ד  והנה כתבנו בעגין ס
ם החשבון הוא׳ נ מ ה נקרא חשבין׳ א ר כמה אותיות הם׳ ואין ד פ ס  מ
ל אות ואות בגימטריא. והנה הבחי׳ ההוא הנה, חשבון׳  כמה סכום כ
ל במלכות דאבא ש ם הוא בבתי׳ המלכות בב״מ שתהיה׳ ע״ד מ ל ו ע  ל
ותה חשבון ע״ב• ובז במלכות  הגיל. יהיה חשבון הרה דיודין• בבחי׳ הי
ל שמות שבעולם׳ הגה כ  דאימא הוא חשבון הריה דס״ג׳ ועד •ז ב
ם י  חשבונם הוא במלכות שבאותו בחינה׳ וזכור הסדמה זו. והנה הפג
 ואחור דהיינו ע״ב קסיא העוידין רג ל ודפ״ק ותקמ״ד העולין תשכ״ח

ן כנ״ל• ו  הם בחי׳ המלכות דאו־א כי שם הוא בחי־ החשב
 והנה החשבון כ״ח היחידים העודפים על גיפ רג״ל מחשבון
ם ה  תשכ״ח הנ״ל. הנה הם יו״ד הי וג׳ בחינות מן• י׳ דמילוי ה״י. ו
ם מעולים ים׳ ואלו ה ל בחי׳ הפנ ם מן יו ד היי וי״ו ה״י ש י נ ו ש א  ר
ל כנ״ל׳ ג  יותר משאר הבחי׳ שתחתיהם •שהם גימטריא ד״פ (ג־פ) ר
 אמנם אלו הכ״ה מתלבשים בד׳ רגלים אלו׳ שהם סוד ד׳ רגלי הבסא
 הזה שהוא באויא כנ״ל׳ הנרמז פ׳ קדושים ברימ דף פ״ב׳ והכ״ח אלו
ח האלו דאו״א, והנה הרוכב ו כ ל מ ם הכסא עצמו׳ וכל זה בבה*׳ ה  ה
ה י ו ה ש בו. הוא הכ״ח אותיות דמילוי המילוי ד ב ל ת מ  על כסא הזה ו
 של מילוי יודין. כי הם כ״ח אותיות׳ ואינם כ״ח אותיות בסוד החשבון

 כי אותי דחשבין הם אחרונים בבחי׳ המלכות׳ כנ״ל.

 . ענף ע״ט
 דע כי יש כמה מרדנות פנים ואחור׳ והם שמות פשוטים ומילואים

ר דאבא ת • והנה כ ר א ש ש אד ה י ק ם ה ה מ  לכן נבאר בחי׳ ארא ו
ר דאמא אהי״ה פשוט׳ וזהו פנים שלהם ואמנם ת  הוי״ה פשוט׳ וכן כ
ר ת הרה׳ אחורי כ  האחוריים שלהם׳ הם י׳ אותיות 5 י׳׳ ייה׳ יה״ו׳ י
ר ת כ ר דאמא• וכל זה בט״ם ה ת  דאבא. א׳׳ איה׳ אה״י, אהי״ה׳ אחורי כ

 דאו״א.
ל י ר דאבא, הוא כחי־ חשבון׳ ד ת כ  ואמנם המלכות של ה
ר אמא. ת כ טה. שהוא כ״ו. ׳ומלכות ד  חשבון ד׳ אותיות הוי״ה פשו
, בחי, ס הפנים של הב  חשבון אהייה פשוט׳ שהוא כ״א• ואלו ה
ר ה ם הם אלו : אחוריים מלכות כ ה ל  המלכיות הנ״ל. האחוריים ש
ות פשוטים דאחוריים שלו׳ והם ע״ב• א חשבון י׳ אוהי ו  דאבא. ה
ים דאהייה רי ר דאמא. הם חשבון י׳ אותיות דאחו ת כ  ואחורי מלכות ד

 שהוא מיד.
 והנה החכמה דאבא טיס שלו הראשונים דפנים. הם י׳ אותיות
, הפנים א מ א  המילוי כזה : יו״ד׳ היי. וי״ו׳ היי. וט׳ ראשונות דחכמה ד
: אליף, ה״י. יו״ד. ה״י. ה ז  שלהם הם י, אותיות• מילוי אהי״ה כ
 והאחוריים הם אלו כ״ו אותיות המילוי׳ והם : ירד׳ ירד ה״י. יו״ד ה״י
ה דאםא• וכ״ו אותיות : אל״ף, מ כ  וי״ו. ירד ה״י וייו ה״י׳ הם אחוריים ח
ה מ כ  אליף היי. אליף ה״י יו״ד, אליף ה״י יו״ד ה״י, הם אחוריים ח

 דאמא•
 והפנים



 ״ י •־ ־יפנים מאירות •••׳, דצ1
א, וכיןיאמא  אמנם גס מחזה ולמעלה יש השרש גדול, .;מבין לאה נוק׳ העליונה ח/
 עילאה, והוא מסיבת יסוד אבא המתלבש ציסויד אמא, שכלולים יחד. וככר• ידעת

 ענין הארת נשמה שבאוירא שנמשכה' מזווג ד־נה״י דפנים, •שה״ס מסך דבחי״ב• שה״ם״•
 ס״ג- ואמא, אשר ע״כ אין הארת נשמה הזו יכולה להתגלות כצד ימין דאיא שמחזר, ז
 ולמעלה ששמ-בחי׳ •אבאעילאה, שבנינו-ממסך דע״ב כנ׳/ל בפמיא;ידף,רפ״ה דייה •וחנה

 ועם זה תבין, •שבהיות כאן מסך דיםוד אבא מחובר ביסוד אמאן'־׳גורם שאין •הארת•
 נשמה מם׳׳ג יכולה• להאיר י בפרצוף לאה בתמידיות, כמות •שהיא באםיא עילאה ,: בי

 <*מא עילאח מקבלת הגבורות• מיסוד דעתיק שיסוד הזה הוא''ממסך דס׳׳ג,׳ 'וע״כיצאה״
 אםא עילאה באור הפנים דא׳א בקביעות, משא׳׳ב לאה נזק< עליונה •ת״א, מתוך-שגם
ע״כ מתחילת אצילותה יצאה .,בסוד אור האןוור  מסך ךיםוד אבא מחובר׳ במסך דאמא׳
 דז״א, כלומר בחוסר ג״ר דהיינו מסיבת יסוד דאבא •כנ״ל, אלא "לפעמים מתחזק הארת

 יסוד אמא! ואו באה בפנים, .דהיונו בהארת ג״ר, והבן היטב,
ם הגל/וי וכו׳ י וזהו ג?כמטעס.. ה כמקו ט מ ־ אלא ל ר ב ד מ ד ה דו ב ו ק ע י ב - ל ב  א
אצילותה בבחי׳ פנים׳דז״א,- משום-  הנ״ל אצל לאה, שלא •יבלה לצאת מתחילת.:
 מסך דיםוד דאבא שאינו מקבל בחי׳ ג״ר דם״ג, עש׳ה. והנה טטעמ הזה, -אי^אפשד-
״אכמו אבא עילאה שיצא ׳•כצד ימין דא״א ז  לפרצוף דכורא-ש(צא מחזה ולמעלה ד

 מחזה ולמעלה, •כי פרצופין דיכורין נמשבימ •מהחסרים לגלגלתא דא״א, :ששם •מלובש.
 חסד ד-עתיק, שהוא המקור דכלהו פרצופין׳ דכורין דאצילות כנז׳ל.•'ונתבאר"שם,. שמטעם.
 זה אפי׳ •אבא עילאה נבחן שחסר לו ג״ר דע׳׳ב המיוחס לו עש״יה', - אמנם. מקבל עביפ.
 בחיי ג»ר דם׳׳ג המאיריימ- בגבורות היוצאיים מייסוד דעתיק, וע״ב עומה-׳מחזה •.ולמעלה
. מחובר י . ביסוד. . דיסזד' י אבא . '  ׳באי׳א,• םשא״כ בחזה דז״א שלןםיך '
 אמא, ואפי׳ הגבורות• שיוצאים מפי יסודותיהם דאו״א שבחזה דז״א עדיין'אין בהם,
וע״ג,  הארת ג״ר כשלימות מתחילת יציאתם, דעי׳׳כ יצאה לאה ־רק.'באחור'דז׳׳א'.'בנ'ל<׳;
 בחי׳דכורא שאין לו בחי׳ גיר ממקורו יעצמו אינו יכול משונ*-,זה. •ל^מודנ, כלל..מחוה.
 דזיא ולמעלה ששם בחי׳ג״ר, כנ״ל בד׳׳ה וזהיאמרו, ^לא מחזה''ולטטה^שכיבר כלתה

. י ,ני: ^ - ' • ' י י  שם.בחי׳ ג״ר, בנ׳יל, •
׳ , * • \ •  י • • •־ יי• י׳ •
 וזה אמרו, והנה יעקב ודור •המדבר שתיהם יוצאים״מן. יסוד האבא׳.שמתעלם

T •.יד - •. . . ׳ • • י  י 1 - ־ ,

 תוך יסוד דאמא וכו׳ : דהיינו כדאםרן שיש כאן -שני גרעומת : הא׳:שמסך.דיםוד
 אבא המחובר ביסוד דאמא מעכב על גילוי הארת נשמה דס״ג, י. דע״כ אפיי. לאה,
 שמקורה בגבורות העליונים שהם בחי׳ ג״ד מ״מ לא.יבלה ליצ^ת כבחי׳'הפנים״ח״א.
 כנ׳יל, •וו׳ש־שיסודידאבא מתעלם תוך יםוד'-אםא.: והג'ר.עון הב׳ הוא, .שביהיותיהךבורין.
 שה״ס החסדים חסרים ממקורם בחי׳ גיר המיוחס להם להיותם .נמ׳עכים״ מאבא ,עילאה"

• •T»y . י 
 ומגלגלתא, וע״כ לא יכלו לעמוד אפי׳ באחורידמקום גיר, -דהוינו , טח״וה ״ 1למעלה״
.^ כנ״ל  כמו לאה, אלא שהוכרחו לרדת •מחוה ולםטה,..נשבבד״גלה..שם.הארת ג״ר״דם,
 ד״ה ווה-אמרו, משא״כ לאה, שהיא פרצוף•נוק׳ הנימשבת מגבורות, שיש לה. .עכלס
 ממקורה בחי׳ גיר, יכולה להמצאג׳יכ מחוה ולמעילה׳אלא באחור דז״א,... כמ״ש״שם,

" יי• ' ; " ' " " י " * י ץ  ;'ענף•' ע

תה ספירהנהט.ש$. ב.זה"ובו/:.וצריך  דע כי כל שם וכו׳ כולל כל •י׳׳ס שבאו
 לזכור בההמשך שבכאן, כל המתבאר לעיל. בפמ״א'בדרושי,רפ״ח.ניצוצין מענף״
 ל״א• עד-ענף ל״ו, כי שם באנו -בארובה ונזכיר כאן בקצרה, .בכמה שנוגע. לדיכרי״הכב.

״ , . . ' • ' . ;  שלפנינו.׳ • • • » ,
: : " ' י • ׳ ' • • • i - y  ־ - - .
 ודע כי יש ב׳ דרכים בביאור החכמה : הא׳, הוא ע״ר.שטות.הםפי^כחבזו״נ,
 ואבי״ע ובו׳. .זהבי, הוא עז׳ד שמות הקדושים הויה אהיה.א'לקים נכי׳..י!סרכ4.הב׳'הזה,

 הואיהםתבאך. לעיל •בששה ענפים..דדרושי רפיח נ.יצוצין..בסגד.\״כ.המלגות,"וכן בג^
 .ענפים שלפנינו, כי.רוצה באן לבאר. ההבחנות, מבין-אימא. ףכלול,״באב^ז ?1בין אמא,
 שהוא נזקבא דאבא, שהבחנות אלו-אינן ׳מתבארים היטיב, זולת.ע״פ דרך^הב׳,,',שהוא^י
, " , ״ ״ , " ך . , , ״ • •••• י - ' • ׳ .  ע׳׳פ השמות הקדושים. ובנילויהם כמ״ש ,בע״ה,-י ׳
 .וכבר נתבאר היטב בענה״ק.., סוד ע״ם דאו״י כת״ב זי״ן ז^״ם״ךאו״ס^היוצאים.

"וממםךי : שממס ך ״ולמעלה ״נק{, ראש, י גוף. ו  מזווג אור עליון. על •המסך. וסוד ראש .
..וענין..םקרה׳ ההודככות ע״פ ה׳.הקוטןת ,כח״ב^ז;׳!ן "קנוהג'בכלגוף^  . ולמטה. נקרא גוף׳
 דה״פ א״ק, שמסבה זו.מוכרח לצאת.ה;פ שלימים״רת״ט. ,גבל,'פר,צןף שלס^משום'שכל^
 הכחותןשבעלמן נפעלים בתחתון, כי.להיות שמסכת,.ההזדכק^ת״־הנזכר, נעלמו״' האורות
 מגוף־ דפרצוף הא׳ המכונה •פרצוף הכתר,. לפיכך .גצא .התפ׳׳ב . ׳ןזנק׳ ;פרצוף חכמה
 למלאות החסרון הזה שבגוף הכתר, . זעד״ז.. גם..כגופו...ךפרצוף .חכמה, ר!רה הזדככות
דגופו  ונסתלקו אורותיו, ואז יצא •התפ״כשנק׳ פרצוף«.בינר,^ ו,טי3א. חסרון ^'אוךותט י
 של החכמה. ובאן ״יש להבחין, שג׳-סרצופין כת5נ.»)לו בזה^וניחשב^ נמר
 גוף א׳, כי ב׳ הפרצופין חכמה.ובינה, אונס, .אי^א׳.מילוי תםרון,,״?בגוף'לפרצוף'הבתר,
 שמתחילה ממלא אותו פרצוף חכמה ברת״ס.שלו,. אמנם אחר שנעלמו אורות גופו
 דפרצוף חכמה א׳יכ נגע העלם הזה גם לגופו של. תנתר-. שהדי הי^מתלבש^ ומתמלא
^ בשפ הצוף ^הכי.נה ממ^א חסרון ע ו  מחלק פרצוף״ חכמה הזה שנעלמו אורותיו, כנ״ל, .

 אורותיו

 עץ החיים^י איי* י ענף עח עט
• ה  • והפנים׳,דמרכות דחכמה דאבא, הם חשבון הפנים שלו ש

, הם •״-חשבון •אחוריים שהם. א ב א ד ה מ כ ח  ע״ב. ואחורים דמלכות ד
 כןפ״ד. והפנים דמלכות דחכמה דאמא, .-הם חשבון הפנים^שלה שהם
• .  .•קס״א. והאחוריים הם• חשבון האחוריים שלה. שהםתקמ״ד
: י  ובינה דאבא הפנים שלה דט״ם, הם׳ כ-״ח• אותיות דמילוי •המילו
 ... ירד וי״ו דל״ת, היי ירד׳-וי״רירד׳ר״ו, •ה״י־•ירד. והאחוריים הם:
רד וי״ו דלית ה״י ירד• • יו״ד> ר׳׳ו דל״ת ה״י ירד וי״ו  יו ד וי״ו דלית, י
ירד וייו דל״ת היי ירד וי״ו יו״ד וי״ו ה״-י יהד. ע״ד׳• אותיות.  ירד וי״ו, .
ל הפנים ם •הם • חשבון ב״ח אותיות ש י נ פ ה דאבא, י ה ע ב  ומלכות ר
 שלהם׳־ הם ית״ר. והאחוריים הם חשבון עי׳ד אותיות דאחוריים שלו,

ב׳ אלפים קע״ב•  שהם.

 ,־ • ובינה דאמא׳ הפנים דט״ס שלה׳ הם כיו אותיות מילוי המילוי:
 .אליף למ״ד פ״א׳ ה״י יו״ד׳ יו״ד רי׳־ר דד״ת׳ ה״י ירד• והאחוריים שלה:
ד ר  אל״ר» למ״ד פ״א׳. אל״ף למ״ד פ״א• ה״י יו״ד׳ אלץ* למ״ד פ״א ה״י י
 ירד וי ו דל־ת׳ אליו* למ״ד פ״א ה״י יו״ד יו״ד וי״ו דל״ת היי יו״ד׳ שהם
 ע•.אותיות• ומלכות דבינה דאמא, • הפנים הוא חשבון כ״ז אותיות
ם תתי״ב. והאחוריים הם חשבון ע׳ אותיות דאחור׳ ה  הפנים שלה ש

 שהם ב׳ אלפים •קנ״ו. • י
ק הריה א׳ במילוי •יודי׳״ן באותיותיו׳ דוגמת  .וז״ת.דאבא. אינם ר

ף א׳ ז״א• ל הדת אינם רק פרצו ר ידעתי כי כ ב  החכמה. כי כ
כבד ידעת•" א כמו החכמה׳ שהיא פרצוף א׳ •ג״כ אבא דאבא.־• ו ב א  ד

 כי אבא וברא שרן בסוד מה שמו ומה שם בנו׳ וזה מה שהבלתי ע״כ•
ל מדרגות הנ״ל ק בו״ת והעני! כי כ ת זית ר  , (ונלע״ד כי אין זה בפרטו
ת נ י ב ם בחכמה דאבא׳ יש ברה׳ וכל המדרגות שנזכר לעיל ב ה  ש
א הנוהבא ישל רק, •יכנודע• ובור, גתכאר י ה  דאבא׳ יש בשביעית ש
ב על־ כ ו ם ר ד ות מילוי המילוי ־גמרא א  הנזכר במ״א כי כל כ״ח אותי
 הכסא שהוא בד׳ רנליםי פי׳ הפנים דאו״א ׳גימטריא רגל׳ ואחוריים
 דאו״א גי׳ תשכ״ח׳ שהם מלכיות דאו־א׳ ר״ל המלכות שיש בו״א
ק  עצמו דאו״א׳ ׳ואין אנו מדברים בגוקבא י דז״א ממש דאויא׳ ר
 במלכות דז״א עצמו דאו״א׳ והנה הוא דונמת המלכות שיש בחכמה
 דאו״א׳ שהוא חשבון ע״ב דפ״ק סם׳יא• תקמ״ד פנים ואחור,
א כנודע, ודאי ב א ת מוחין לז״א ד ת  וכשמתלבשים חו״ב דאבא ל
א לו׳ והבינה ס  שהחכמה מתידבש ורוכב על הדא עצמו הנעשה כ
ה ומתלבשת על המלכות דז״א שהוא חשבון ע״ב קפ׳ד׳ ב כ ו  דאבא ר
י המילוי׳ וכעדיו בינה לו א הוא כיח אותיות דע״ב מי כ א  והנה הבינה ד
 דאמא יש בה כיז אותיות מילוי המילוי דאהי״ה דיודין׳ ורוכבת על•
 הכםא שהוא מלכות דדא דאימא שהוא בחשבון קס״א ותקט״ד- אך
כבת על הרא עצמו דאמא• נמצינו למדין׳ כשנכנסין רו  החכמה דאמאי
 מוחין דאדא בז״א׳ •הנה •אבא יש לו חו״ב וחרג־ וכנגדן באמא׳
 וכשנכנםין בז״א׳ •או אבא׳ ׳חכמה וחסד שבו מצטרפיץ עם חכמה

 וחסד דאמא, ומתלבשין בנהיי שלו׳ ובינה ונבורה שלו מצטרפין עם ׳׳
 בינה ונבורה דאמא בנה״י שלה׳ ואז'ארא כלולין ממ״ה ופין. כי קודם
 לבן׳ היה אבא כולו מיה ואמא כולה ב״ן׳ ועתה שנתחלפו ונמזנו כנ״ל
 לבן בהכנסם תוך ז״א נמצא׳ בי חלק חכמה וחסד דאבא ניתנין אל
 הזכר מ״ה שבז״א- וכן חלק חכמה וחסד דאמא שנם הם בחי׳ מ״ה

ד • צ נמרה דאמא׳ ׳ניתנין • ל  כנזכר• אך בינה וגבורה דאבא ובינה ו
 הנוקבא שבדא עצמו׳ הנקרא מלכות שבגופו עצמי. ואחר שאלו ינסו
ד הב׳ צ  והגדילו,׳ אז יצאו הארת המלכות שבהם שבמוהין עצמם מ
 בינות וב׳ הנבורות׳ אל אחור ז״א להנדיל הנוקבא־דדא שהיא נפרדת

ר ננדל ז״א־ צד• י ב כ ר ש ח ם היא מעט מעט ואמנם א  ממנו׳ וננדלת נ
 הזברות והנהבות שבו׳ אז מסתלקים המוחין׳ ובאים המוחין• דבינה
ל אלו ם תוך נוקבא. וננדלת לנמרי׳ והרי נשלמו כ ד ב  וגבורה דאדא ל

 המוחין הנל-רא בחי׳• אב״א׳ ואח״כ ב׳אים המוחין חדשים דפב״פ׳•
 ומגדלין שניהם כבראשונה.

 ענףיע״ט

 הנה נתבאר• בדרוש רפ״ח ניצוצין׳ כי יש באו״א פנים ואחורים׳
ם י נ א פ ו ו הפנים ואחור, הם נחלקים לב׳ בחי!: הא׳׳ ה ל א  י ו
 ואחוריים של ט״ס העליונים שבהם׳ שיש בהם פנים ואהודים•׳ ׳ הב׳

 הוא מלכות שבהם, שיש בה פנים ואחור•
 ונבאר



 פנים מאירות
 אורותיו דגופו דפרצוף חכמה, נמצא שממלא ג״כ לגופו של שרצוף הכתר. שהרי
 פרצוף הבינה משמש לו במקומ גופו של פרצוף חכמה שנעלמו אורותיו. ולפיכך
 נקשרו ב׳ הפרצופין חכמה ובינה בגופו של הכתר, אלא פרצוף החכמה נק׳ מילוי
 הראשון שלו, ופרצוף הבינה נבחן למילוי השני שלו, כלומר, מייוי הבי הבא למלאות

 החשרון שבמילוי הקודם, והבן היטב.
 אמנס גס בגופו של פרצוף הבינה קדה הזדככות והסתלקות, כמ״ש הרב לעיל
 דף ניג ד״ה ואמנם, וכאן היה ענין חדש, כי האורות דגופו נתערבו ונגנזו בנהיי
 דפרצוף הכתר בסוד שיתוף מדהיר כדין, וע״כ עלה אחיפ למ״ן ויצא התפיב הנקרא
 פרצוף זו״ן או מ״ה וב״ן ומילא החסרון שקרה בגופא דבינה. וכאן צריך לזכור שהיה
 כאן ענין משונה מבגופים דפרצופי א״ק הקודמים היות שגיפו דפרצוף הבינה שהיה
 נמשך עד רגלי פרצוף הכתר הנה אחר מקרה ההסתלקות נתעלה כולו למעלה מטבור
 ושוב לא ירד מטבור ולמטה דא״ק במ״ש לעיל בעה״ח דף צ״ב דיה אמנם, כאופן,
 שפרצוף זו״ן שהים התפ״ב דפרצוף הבינה עומר למטה מרגלי פרצוף הבינה ונמצא
 שהוא ממלא חסרונו דחלק גופו של הכתר מטבור ולמטה שחורי ונתרוקנו אורותיו

 דמילוי הבינה םשם בנ״ל.
 וע״ב נבחן ב׳ חלקים נבדלים בכל פרצוף, כי עיקר הפרצוף הוא פרצוף הכתר
 והוא נצרך לג׳ מילויים הממלאים ומחזירים אורותיו דגופו שנסתלקו מסבת ההזדככות
 בנ״ל, והם מתחלקים על הטבור אשד בי מילויים הראשונים שהם פרצוף החכמה ופרצוף
 הבינה עומדים למעלה מן הטבור בסוד מילוי ומילוי המילוי כנ״ל, ומילוי הגי שנק•
 זו״ן או מ״ה ובין עומד למטה מטבור. וכאן לא יש מילוי המילוי כי קימת זוין אלו
 נמשך ממסך דבחייא ואין בחי׳ זווג נוהג במסך הזך יותר םבחייא, במ״ש כל זה לעיל

 בפם״ס בענף ט• עש״ה.
 ועתה נחוור על בל אותם הדברים לבארם ע״פ דרך הבי, דהיינו ע״פ ערכי
 השמות הקדושים הויה אהיה ובו׳ : באותיותיהס, ומילוייהם, וריבועיהם, וחשבונם.
 והנה הע״ס דאור ישר מתבארים על ד' אותיות הוי״ה, שקוץ היוד הוא הבתר, דהיינו
 השורש של ד׳ בחינות דאור ישר. היוד הוא חכמה. דהיינו בחי״א דאו״י. ה״ד בינה,
 שהוא בחי״ב דאו״י. ו׳ הוא ז״א הכולל חגית נהי״מ, שהוא בחייג דאויי. ה״ת היא

 מלכות, הכוללת נהי״מ. וזה אמרו קוץ יוד הוא הכתר, יוד חכמה וכו׳.
 והע״ס דאו״ח היוצאים עיי זווג אור עליון על המסך, שה״ס שיעור קומה,
 במ״ש לעיל בפמ״ס ענף ג', הס מתבארים בםילוייהם של ד׳ אותיות הוי״ה. כם״ש
 הרב לעיל דף קפ״ז ד״ה גם, וז״ל, הנה פשוט הוא, בי שורש האורות ועיקרן, הוא ד׳
 אותיות הוייה, פשוטים בלתי מילואים, והם עצמית האור ובו׳ אבל םילואם הוא
 ביאור הויה ויציאות אורותיהם לחוץ, עכ״ל עשיה. ויש ביציאה לחוץ הזאת, ד׳ קומות
 שהם חכמה בינה ז־א מלכות, או עסם״ב, שהם יוצאים מד׳ האותיות דהוי״ה הפנימית
 כמיש בפט״ם בענף ט׳ עשיה. והנח קומת ע״ב מתבארת על מילוי דיודין כזה. יוד
 הי ויו הי, והוא משום שקומת ע״ב וכן קומת ם״ג הים ראשו של כל פרצוף, והגוף
 מתחיל רק מז״א, כמ״ש לעיל בפםיס בענף טיז. וע״ב הע״ב והם״ג היוצאים
 מיוד הי דהויה הפנימית ה״ס ראש, וכל ראש אין בו כלים גמורים אלא שורשיס
 לכלים, וע״ב נרמזין הקומות הללו ביודין, להיות היודין' הם שורשים לאותיות, כי
 התחלת כתיבת כל אות הוא בנקודה, שאחיכ מושכים ממנה האות הנרצה, וע״ב נחשכ
 הנקידה לשורש לבל אות, והיוד הוא צורת נקודה. אלא בקומת ם״ג יש הפרש מיוחד
 שה״ס אח״פ דס״ג שיצאה לבר מראש וקיבלו לבחי׳ חג״ת וגופא, וע״ב הואו דהויה
 דס״ג אינה במילוי יוד, להיותה בחי׳ גופא וגמר כלים, שאלה מתבארים במילוי
 אלפין, באופן, שע״ם דראש ם״ג מתחלקים לשנים : כי דק בב׳ אותיות י״ה שהיס
 גו״ע שבה ומחציתה העליונה, יש מילוי מדין המרמזים לראש ושורשי כלים, אמנם
 בב׳ אותיות האחרונים שהם ו״ח וסוד אח־פ שיצאו לחגית וגופא, המה מתמלאים
 באלפין כזה : ואו, הי. והי אחרונה אינה מתמלאה באלף. משום שנשארה במחציתה
 העליונה דהיינו בעיניס, במ״ש הרב לעיל בדף פ״ה ד״ה והנה, אשר ה״ת בעמים
 ויהיו באח״פ עש״ה. וכיון שהית לא נמשכה עם החג״ת לירד לבחי׳ גופא ולגמר
 כלים, ע*כ היא מתמלאת ביוד, המורה על •שרשי בלים ובחיי ראש. והעיס דקומת ן-א
 מתבארים במילוי אלפין, להיותם כלים גמורים ואפי' בבחי׳ הראש שבו, מפני שאין
 לו כלים דג״ר אמיתיים, אלא בתי׳ כלי חג״ת נעשים בו לחביר, כמיש 'במקומו. וע״ב
 אפילו הי״ה שבו מתמלא ג״ב באלפין כוה : יוד הא ואו הא. וקומת ב״ן, מתבאר
 כהויה כפולה, שזה יורה שבל קומתו אינו מכת הזווג בפרצופו עצמי, אלא ממה
 שמקבל מהויה דמילוי אלפין מז״א, וע״ב מרומז בו רק ב׳ הומת בזה : יוד הה וו הה,

 דהיינו הויה כפולה : אחת דידיה, ואחת דז״א.

 וזה אמרו כתר דאבא היא פשוט וכר, וכן כחכמה דאבא יש יוד הי ויו הי
 וכוי ום״ג בבינה ומ״ה בז״א וב״ן בנוקבא עכ״ל. וצריך לזכור באן המתבאר בענפים
 הקודמים אשר ראש האי דבל פרצוף ה״ם כתר שבו, והוא אינו מצטרף לבנין הפרצוף
 משום שאין בו כלים מבחי׳ כלים המיוחסים לפרצוף ההוא, ע״ש. ולפיכך הראש הא׳
 דבל פרצוף מתבאר רק בהוייה פשוט, בלי שום מילוי, להיות המילוי מרמז על בחי׳

 הכלים

״א ענף עט »י  רצח עץ החיים ״סי
: ס ״ ה אמא יש לה י נ  ונבאר ענין אמא ומשם תהיש אל אבא׳ ה
ה מ ו ל שיעור ק ם פנים ואחור׳ והם תופסים כ ה  טיס ראשונות יש ב
 אמא עלאה. אח״כ המלכות שבה, מתחלת מתחילת החזה ולמטה
 שבה. ומלבשתן. נמצא׳ כי אינם מנולים מאמא רה ו׳ ראשונות שלה,
ל מילוי ירד של הוי׳־ה, בסוד והבן ד ש ת בי אמא זו היא ר ו י ה ל  ו
 בחכמה כנודע׳ לכן׳ כיא מן ו׳ ראשונים כלולה מי׳ של אבא׳ והם ם׳
׳ הם מתלבשים תוך המלכות שלה׳  וזו נקרא אמא סתימאה. ושאר ר,
א לבד, ולכן נעשים מוחין מ א ה הוא ד׳ תחתונים ד ת ס ו  ששיעור ה

ה נקרא בחי׳ אמא, רה ו׳ עלאין שהוא נ אי . ו נה)  אליה (פי׳ לתבו
א ם סתומה׳ דד׳ תחתונות שלה נהראים מלכות שבה י  ושאר הד׳ ה
׳ ועל שמה נקרא• והרי כי ה ל ם מוחין שלה׳ ונעשין חלק אבר ש ה  ש
א עילאה : ו׳ אמא, ולכן ו׳ וו יש מ ד דמילוי ירד של הוי״ה׳ היא א  ר
ה שבה׳ ובתוכם מתלבשים ו כ ל מ ה ראש לרמז כי יש בה י״ס• ד׳ ה  ל
ק דלית א׳׳ והם ירד  ד׳ תחתונות דאמא• לכן אינן ב־ דלתי״ן ר

 כשלימות•
 והנה זה הד׳ של מילוי ירד שהיא מלכות דאמא׳ היא י״ם
ק ד׳ תתאים דאמא׳  גמורות׳ אלא שכיון שכל שיעורם אינם ר
ל י״ם שבה נקרא ד׳׳ ע״ש ן בה בסוד, מוחין כנ״ל׳ לכן כ  המתלבשי
ם ענין ד׳ זו היא, כנודע׳ כי לעולם  ר׳ מוחין שלה שהם ד״ת דאמא• נ
ד ונעשים פנימי• ב ק האחוריים שבו ל  אין העליון מתלבש בתחתון ר
ח ו כ ל מ ן אלא ה ו ת ח ת  לתחתון. והנה נידע בי אין העליון מתלבש ב
ת דאמא עלאה הם ל מלכו  שבו לבד. נמצא איכ כי האחורים ש
 מתלבשים בתבונה, ונעשים שם פנים, והבן וה מאד• והנה אחוריים
 של ח״ב דמלכות דאמא עלאה (דאהי״ה) הם תקמ״ד, וב׳ אלפים סנ״ו
א הם מיד׳ מ א ר מלכות ד ת  מילר המילוי בריבוע, ואחורים של כ
ת דאמא,  הרי מ״ד ותסמ״ד וב׳ אלפים קניו׳, כח״ב דאחורים רמלכו
 ואלו הם בחי׳ פנים בעצמן כח״ב דתבונה עצמה, ילא במלכות שבה•
א פנימיות• וכננדן בחי׳ אלקים ו ה  וכמו שכתבתי• וכ״ו בחי׳ אהי״ה• ש
א כי ד׳ זו דמילוי ירד הם בתי־ אחוריים צ מ  דחיצוניות. וא״כ נ
א בבחי׳ כח״ב שבה׳ שהם מוחין דתבונה המתלבשין מ א  דמלכות ד
ה בנה״י שלה, ט מ ת דאמא בהיותם ל  מר הדי׳ שהיא אחוריים דמלכו
 א״כ זו הד; היא כתיב דמלכות' דאמא בבחי׳ האחוריים שבה׳ אשר

 בה מתלבשין המוחין דתבונה.

ר בכל- ו ח א  ונחזור לענין הר שהיא אמא׳ אשר יש בה פנים ו
. שהיא מלכות דאמא  י״ם שלה. והם י״ס פנים וייס אהודים• וכן ד׳

ם ב׳ מיני שמות ה ה י״ם פנים וי״ם אחוריים. והנה יש בכ״א מ  יש ב
 אחד דאהי״ה, ואחד דאלקים׳ כסוד חיצוגיות ופרמיות כגודע• וגם באלו
ם, יש ד׳ בחי׳, שהם י״ס דאלקים באמא הגק׳ י׳(ג״א די) בחי׳  אלהי
ה דאמא, שהיא ד׳ ו כ ל מ  הפגים וי״ס דאלקים דאחוריים. וכגגדן ב
 דמילוי יו״ד כג״ל, יש בה י״ם דאלקים דפגים, וייס דאלהים דאחוריים,
 אך החילוק הוא דוגמת אהי״ה׳ כי כמו שאהי״ה שהוא הפגימיות. יש
ה ו כ ל מ  בו בחי׳ אותיות פשוטים בפגים׳'ומרובעים באחוריים, אך ב

 הם בסוד חשבונות•
י היוד יש פגימיוח דאהי״ה, ל העולה׳ כי באות ר של מילו ל  כ
ת אלקים פגים ואחור. וכ׳ ם ואחור׳ ויש בה חיצוגיות רשמו י נ  הוא פ
וח עצמן׳ ובאות תי ר או פ ס  בחי׳ אלו החיצוניות ופנימיות הם בסוד מ
 ד׳ של מילוי יוד יש בה פנימיות אהיה׳ פנים ואחור׳ וחיצוניות
ם נ ו ב ש ח ות ב  דאלקים פנים ואחור׳ והוא בסוד חשבון, וסכום.האותי
ל אות ואות בנימ^ריא, ואח״כ בא ה׳ ראשונה דהוי״ה• ה כ ל ו  כמה ע
ם בבינה. ונדבר בה׳ שהיא נקרא תבונה כ  וצורתה ך, כנודע בסוד ח
רת ה׳ היא ד׳ על ד. והעניז כמו שידעת בענין הצלם  לעולם, ואמנם צו
ם י ם בני בתינות ראשונות• ל בנ׳ ל  דז״א, שהם נ׳ אותיות צ
, תחתונות דתבונה הנכנסים ממש בפנימיות ז״א וכן  אמצעיות• צ בנ
ם מלובשים בד׳ ראשונות באחוריים ה מוחין אלו ה ל ח  הוא כאן, כי ת
 דמלכות דאמא. והם ד־ של מילוי ירד כנ״ל, והם ם דצלם• ואח״כ ד׳
 על ו׳ שצורתה ה הם מותין התבונה עצמה, מלובשים בני אמצעיות
ם ל דצלם, ואחיכ ו• שבצורת ה׳ ה ת דאמא, ו  דאחוריים דמלכו
ה הם מוחין דתבונה עצמה, מלובשים כנ״ת דאחוריים נ ו ש א  ר

ם מוח?*8נימיים. ל צ ת דאמא, והם צ ד  דמלכו
ן י כלל ל זה׳מוא בהיות בינה ותכונה נ  אמנם צריך שתדע, כי כ
ם הנהרא תבונה עולה למעלה ש ב ף אי׳ כי אז וו ה׳ ראשונה ש  בפרצו

ד ר  ב



 פגים מאירות רצט
 הבלים או שורשי כליס כנ״ל, שכל זה אינו נבחן בראש הא׳ שנק? כתר, אלא רק
 קומת החכמה נבחן לעיקר הראש, בםוד ה״ת בעינים, וע״ב מתבאר במילוי יודין.
 וראש הבי ה״ם קומת בינה, שהוא מתחלק על ב׳ חצאים. וע״כ רק בי״ה שבו י£
 מילוי דיודין כנ״ל, והויה דמ׳׳ה בז״א שהוא מילוי אלפין כנ״ל, והויה יבין בנוקבא

 הויה כ^לה כנ״ל,
 ומקרה חהזדככות שקרה בכל גוף מה״פ א״ק המכונה לעיל בענף ז׳
 בדברי הרב בשם הסתלקות האורות דכל התפשטות האי שמפה של ראש ולמטה, כם״ש
 היטב לעיל בפט״ס בענף טי, אשר זה חוק מחויב בכל פרצופין התחתונים, כנ״ל
 בענה״ק, הנה זה מבונה כאן בשם אור דאחורייס, ואע״פ שבא״ק לא היה ענין
 הסתלקות האור בהראשים, כי זה קרה רק בגוטין שטפה דראש ולמטה. אמנם מצמצום
 ב׳ דא״ק ואילך ששם היה עליית ם״ן לעינים דראש, נמצא מזה, שענין
 הזדככות הזה שהוא מקרה הגוף, גורם ג״ב הסתלקות האורות בראש, בם״ש חדב
 לעיל דף קמ״ה ד״ה ובעת, ולפיכך מבאן ואילך נבחן ג״ב ענין ההסתלקות דהתפשטות

 הראשון גם בראש דבל פרצוף,
 ווה אמרו ובן באחוריס שהם י יה יהו יהוה, כי אותו ההזדככות והסתלקות
 האורות עיט סדר המדרגה שנתבאר לעיל בפם״ם בענף ג׳ עש״ה, שהם ד׳ קומות זה
 למטה מזה, עד שמסתלק האור לגמרי, ומתחבר עם המאציל, דהיינו . שמזדכך חםסך
 לבחי׳ השרש במ״ש שם, והם שמתבארימ באן בסוד אותיות הויה בריבוע. כי
 והתפשטות האי של ראש שנק׳ כתר בנ-ל, בבר ידעת שנרמז בדי אותיות הייה כנ״ל,
 ואח״ב כשמזדכך לקומת ע״ב נרמז בגי אותיות יהו/ זאח־יב בשמזדבך לקומת ס״ג
 נרמז בב׳ אותיות י״ה. ואחיכ כשמזדבך לקומת ז״א נרמז באות אחת יי, נםיש הרב
 לעיל דף פ״ב ד״ה גס, בביאור אור דאחורייס של שם אלהים, וז״ל, הוא ריבוע כזד,:
 א׳ אלי אלה' אלהי׳ אלהים, שתמיד האותיות הם מחוברים, להורות שה״ס עולים
 ומתחברים זו בוו, עד שמתחברים עם שרשם וםאצילם עש״ה. ועי׳ בטמ״ס ענף גי

 ואכמיל יותר.
 ו,זנה נתבאר אור ראחוריים הנוהג בראש שנק׳ כתר, ועד״ז תבין ביתר
 המדרגות חכמה ובינה וזו״נ, באופן שאור הפנים דבל מדרגה נרמזת באותיות הויה
 כסדרן או בהויה במילואה־ כסדרה, ואור דאחוריס דבל מדרגה נרמזת בריבוע, בי אז
 מהחלקים האותיות ומתחברים בפי אותו שיעור הקומה שנתחדש בהפרצוף במיעוט, בסבת
 ההזדככות, כי מתחילה מתמעט לקומת חכמה ומתחברים רק ג׳ אותיות יה״ו, או יוד
 הי ויו, ואחיו כשמתטעט לקומת בינה מתחברים רק ב׳ אותיות י״ה או יוד ה״י וכזי,

 ע״ד המבואר לעיל, עד שנעלם האור הזה לגמרי במאצילו.
 ויש לנו להבחין גס בתכונת המסך גופיה כל אלה הבחינות הנ״ל, שאמרנו
 לעיל אצל האורות, דהיינו ה׳ הקומות כתר וחבזו״ן שבאור הטניס, ובן ענין מקרה
 הסתלקות הנהוג בכל מדרגה ומדרגה של ה׳ קומית האלו, שהוא מסתלק גיכ ע״פ
 שיעור קומה דחו״ב זוין עד שנעלם. וביון שכל הבחנות האלו נובעים ויוצאים מסבת
 חםםך ביחוד, דהיינו עייפ הודכבותו, ע״כ צריכים אנו לסמן ולכנות כל הבחי׳ הללו
 במסך גופיה, שנק׳ מלבית. אשר זה מתבאר בבחי׳ חשבון של האותיות דאותו מדרגה
 כי כשאנו רוצים לדבר ביחוד -מה׳ הבחי' שבמסך המשמש לה׳ הקומות דאור הפנים
 הנ״ל, אנו מבנים אותם בה' השכונות : כ״ו, ע״ב, ם״ג, ם״ה, וב״ן, דהיינו הגיםטדיא
 של האותיות שבאותו המדרגה. וכן את ד׳ הקומות הנוהג בסדר הסתלקות האור דבל
 מדרגה ומדרגה דה׳ קומות דאור הפנים, אנו מבנים גיכ בגיטטריא של האותיות
 ההם, כי אוד דאחוריים דכתר מבונה בחשבון ע״ב, ואור דאחוריים דחכמה מכונה

 בחשבון קפייד, וכוי עדיו, כדברי חרב כאן.
ט ן פשו ו ד ם״ב אתו ו יש בה סו ל א ר שיש בכל אחד מ ״ ך דע בי הג  א
ה א' לכד י ו א ה ו ״ת שבו גם ה ב בז י ח א י וכו׳ ו ז ל י מ י ד ו ל מי י ו ו ל י מ  ו
י י ודי ן: והיינו בםו שנתבאר בדיבור הקודם דף רצ״ח ד״ה אמנם, ע״פ שמות ו ל י  במ
 הספירות והפרצוטין עש״ה, אשר בל פרצוף תחתון ממלא לחסרון שקרה בפרצוף העליון,
 וגי פרצופין הראשונים שהם פרצוף הכתר יפרצוף ע״ב ופרצוף ם״ג עד הטבור דכללוח,
 נחשבים בט״ע, בי גס פרצוף הש״ג מיוחס למילוי חסרון דכתר עש״ה, וע״ב גם
 בכינויים דהויות מרומזים בבחי״א כשם ט״ב אותיות של פשוט ומילוי, ומילוי דםילוי,
 אמנם מטבור דבללות הפרצוף ולמטה אין הארת הס״ג יכול להתפשט שם, כי, נפסק
 על הטכור, בם״ש הרב לעיל דף צ״ב ד״ה אמנם, שאור הס״ג שהיה מתפשט מקודם
 מטבור ולמטה דא״ק שוב לא ירד ונשאר שם מטבור ולמעלה עשיח. ולפיכך מטבור
 ולטטח יצא פרצוף מ״ה וכ״ן להשלים ולמלאות חסרון דפרצוף הפנימי, באותו מקום

 שטטבור ולמטה עד סיום רגליו.
 וזה אמרו, ואח״כ בי״ת שלו גם הוא הויה א' לבד במילוי יודין עכיל, כלומר
 שהו<« אינו נחשב למילוי דםילוי של הס״ג, שהרי הס״ג נבר נשלם ונפסק למעלה
 מטבור כנ״ל, אלא שנחשב כולו לבחי« מילוי של פרצוף הכתר לבד, וע״כ הז״ת
 דחבמה שהיס וו״ן דחבמה הממלאים לאותו מקום שטטבור ולמטה דטרצוף הכתר
 שבחכמה, להיות שפרצופין העליונים שהם הע״ב והסיג של החנמה נבר נשלמו

 ונפסקו

 עץ החיים שעי אליא ענף עח עט
ה שהוא צורת ה׳ אחרת ווו נעשים אהודים אליה׳ ר ל מילוי י  בו״ד ש
ם רובצת על א  אך ברדתן למטה ונעשים ה׳ ראשונה׳ שאז נהרא ה
ם בסוד מקיפים׳ שהם  האפרוחים, הנה ירדה ממקומה, ואז המוחין ה
ק בלי ר ׳ מ ה ר צ ק ו׳ ק ה מזה, ואין לו׳ זו ראש, ר ל ו׳ נפרדין ז  ד ע

 מוחין כנודע. אך בעלותה יש לה מוחין פנימים.
ה כשמתחלקין נעשה בינה ותבונה׳ ואז נ  ונחזור לענין. בי ה
 האחור דמלכות רכינה יורדין בחוכר. של התבונה׳ ואו אותן האחורים
ת דבינה נעשה פנים דתבונה ממש, באופן בי הי״ם עצמן  עצמן דמלכו
ה נ ו ש א ת דבינה בחי׳ הפנים עצמן של תבונה• כי ד׳ ר ו כ ל מ  דאחור ד
ת דפני תבונה׳ וו״ק ו נ  דאחוריים דמלכות דבינה הם עצמן ד׳ ראשו
 דאחוריים דמלכות דבינה הם עצמן ו״ק דפני תבונה׳ ונמצא כי
 כשעלה תבונה ידהכלל עם בינה בפרצוף א׳. נמצא פנים של תבונה
 נעשה אחוריים אל המלכות דבינה• והנה נם למעלה בבינה היו
ל הפנימיות בבחי׳ פנים ואחור׳ הם  אחוריים מן בחיי אלהים• והנה כ
 משם אהייה׳ אך החיצוניות כולו בבחי־ פנים ואחור׳ הם משם בוכ״ו
יה, ואו וה הבוב״ו מאיר בחיצוניות הנק׳ אלקים, כי הנה  תמורת אהי
ם נחלקים : ד״פ ל׳ ה לל כל אלקים שהוא ק״ך צרופים : ו  הוא כו
ה להם׳ והוא נימי ד מ  הם ק״ך, ובן בוכ״ו המתפשט בכולם והוא קו ה
ה של בינה הנקרא ד׳ של הבינה ו כ ל מ  דיל ר״ה ד״פ ל׳• והענין׳ כי ב
ך צרופים בחיצוניות הם שמות ק׳ י  להיותה עומדת בד״ת דבינה שם
ה בוכ״ו כנ״ל׳ ונחלקים לד׳ ר א ם ה ה ח ב ט ש פ ח ם כניל, ואז מ י ק ל  א
/ בנצח• י׳׳ בהוד• לי׳ ביסוד.  בחיי ג״כ, והם : ל׳ צדופים׳ בת״ת. ל
 והם מהחזה דבינה ולמטה׳ שהם תנה״י כנ״ל. ואח״כ כמו שהאחורים
 דאהי׳ה דבינה דמלכות מתפשטים ויורדין ונעשין לתבונה בבחי׳ פנים
 כן האחוריים של אלכןים דמלכות רכינה יורדין ונעשים מהם אחוריים
ה ם היא יש כ ם לתיצוניות) דתבונה• והנה תבונה וו נ י נ פ ) ם) י נ  (צ״ל פ
ה אלו אלהים הנק׳ נ ה  טיס, ועוד מלכות שבה. דונמת הבינה הנ־ל. ו
ה נ ו ק בד״ת (בדת) של התב  אחורי תבונה נם הם אינם מתנלים פה ר
 ששם הוא מלכות שבה ועוד בבחי׳ הנבורה שבה׳ כי להיותה תבונה
י מן הנבורה שבה. ואז אלו הק״ך צירופי ה הדינין אפי י ל נ  תחתונה נ
ל כ  דאלקים נחלקים לה׳ חלקים ננד ה׳ אותיות אלקים, ונחלקין כיד ב
ר י כ כל ה ׳ כר׳ ו ל , וכיד המתחילין ב א ה ב ל ח ת מ  םפי׳ מהם : כ״ד ה
 מהם הוא שם אלקים א׳׳ הרי ה׳ אלקים, והם ת״ל׳ ועם בוכ״ו המאיר

׳ הרי נימטריא תבונה עם הכולל. ם ה  ב

 ענף עי׳ט
א מחזהידבינה י  הנה נת״ל׳ כי יש בינת ותכונה ראשונים, והתבונה ה
ל עם לאה׳ וכננדה ב׳ חלקים שבחכמה. ח  למטה דונמת ר
 ונמצא כי ואת הבינה הראשונה מזדוונת עם חלק העליון של החכמה׳
 ועל אלו נאמר כתדא נפקין ולא מתפרשין לעלמין׳ כנוכר באדרא•
ן של החכמה, אינו כן, דלומנין ל התבונה ועל חלק ההחתו ע  ו
א מהחזה שלה ולמטה, ו ה  מתפרשיץ. וזה התבונה מחציה ולמטה׳ ש
ת בז א בסוד מוחין דיליה• ואלו הב׳ חצאין של תבונה ש ב ל ת  היא מ
 וו, עליהם נאמר ואיש תבונות ידלנה׳ כנזכר בדרוש אחר׳ שלעולם
ף ק פרצו , ואמנם שניהם אינם ר ו  נס, בי תבונות בערך ב׳ חצאין אל

 א׳ לבד.
ה ז כללת יחד, ויש ב  ודע כי נם הבינה עם התבונה לפעמים נ
ה נ י ב ה התבונה ונכללת בבינה• ב׳ שיורדת ה ל ע ת  ב׳ פנים : א׳ ש
ם הזוונ שהוא להוציא המוחין דדא• הנקרא נ מ  ונכללת בתבונה• א
ה בתבונה, ושם הוא הזוונ למטה ל ל כ נ א שירדה בינה ו ו  עיבור ב׳, ה
ב תתאין, (ניב ר ח ב עילאין ב ר ן היה כי נתלבשו ח  אך עיבור הראשו
ם כ ו ה ב ח והלבישו החרב עילאיץ) ונכללו בהם ו ר ם ש  דהיינו שעלו י
 ונכללו חנ״ת נה״י דא״א אלו כאלו, וחנ״ת נדרי דזיא אלו באלו, ונמצא

ה ולא בבינה. נ ו ב ח  כי ז״א ב
א בבינה, ןבמילוי יודין ואלפין ו  ובינה נהרא אם, לפי שאהי״ה ה
 כ״א יש בפשוטו ובמלואו ומילוי מילואו, אים אותיות, לכן נקרא אם
 ואט»» עילאה. ואלו הם ב׳ אהי״ה אשר אהי״ה, אמנם אהייה הנ׳,
א ו  אשר עליו נאמר כה תאמר לבני ישראל אהיה שלחני אליכם. ה
ר אהי״ה מ א ה ת ק כ״ה אותיות׳ ודןז כ  מילוי דמילוי ההי״ן, שאין בה ר
ה כשנמיר מהם ד׳ אוהיות הפשוטוטות של אהי״ה, ישאר נ ה  כוי. ו
 במילוי דמילוי, כיא אותיות כמניןאהי״ה בו׳. (נ״א והנה) ג׳ כלי התבונה

 הם



 פנים.מאירות
 נפסקו למעלה ממבור דכללות הפרצוף החכמה, לפיכך נבחנים הז״ת האלו להויה
 שלימה בפ״ע, ולא למילוי דמילוי דם״ג החכמה. וע״ב יש בהם מילוי דיודין כמו
 הע״ב דחכמה שממעלה לטבור, דהיינו עשרה אותיות לבד, ולא לבחי׳ מילוי דמילגי
 המולוי שהוא מילוי של כ״ח אותיות דפרצוף ם״ג, והבן היטב, כי הוא שזה ממש
 לע״ב דחכמה, כי כמו שהע״ב דחכמה ה״ם מילוי הראשון דפרצוף הפנימי שהוא בתר,
 כן הז״ת דחכמה הם ג״ב מילוי הראשון של פרצוף הפנימי, ואין שום הבדל ביניהם,
 אלא שהע״ב מלביש לפרצוף הבתר •מלמעלה לטבור, והדת דחכמה מלבישים לפרצוף
 הכתר למטה מטבור כמבואר. וענין. ד׳ רנלי הכסא והרוכב על הכסא •.'בבר נתבאר

 לעיל בפמ״ם ט״ז ע״ש.

 ענף ע״ח

ט כתר א הוי״יה פשו ב א ר ובו׳ בתר ד אחו ם ו י ת פנ ו ג ר ד  דע כי יש כמה מ
ט וכו׳ : הנה ענין פנים ואחור וחשבונם, הנבחן בפשוט ה פשו ״ י  דאמא אה
 ומילוי ומילוי דמילוי, דהויות. : כבר נתבאר באורך בענף הקורס, אלא שנשאר לנו

 לבאר כאן, ענין פנים ואחור וכו• של שמות אהיה, איך שהמה מתבארים באמא.
 וכבר נתבאר זה בענף ט׳׳ז בפמ״א ובפמיס. וו״ל הרב שם בדף קיר, דע, כי
 אמא עילאה יש לה הויה דס״ג והוא נוקבא-אל אבא וכו׳, והנה הויה זו נחלקת בד׳
 אותיותיה והם : ב׳ אהיה דיודין, וא׳ דאלפין, ואי דחהין, ורמוז.־. בהי ראשונה דהויה
 הכוללת ובו׳, ואמנם בהתחלקותה לב׳ בחינות וכוי בחינה ראשונה הנדמות במילוי
 יוד נק׳ אהיה דיודין ובחינה שניה נקי הויה רס״ג ונרמזת בה״ר דהויה הכוללת וכו׳
 עש״ה. וצריך שתבחין כאן ג׳ פנים שמראה לנו הרב •בגדרה של בחי׳ אמא : פן האי.
 הוא גדר הכללי של פרצוף אמא שמוגדרת בהייה דם״ג, דהיינו בסוד ע״ם בקומת
 בינה, משום שמסך שלה ה״ם בחי׳ בי. משא״כ גררו של פרצוף אבא בדרך כללי,-

 הוא כהויה דע״ב, דהיינו .בע״ם בקומת הבמה. להיות המסך שלו בסוד מסך דבחי״ג, י
ה דם״ג, וכוי. י  כנ״ל בפמ״ם בענף ג׳, ווה אמרו, דע כי אימא עילאה יש לההו

 פן הב׳, הוא היותה כבחי׳ זווג עם אבא, אשר או נמצאת אמא תמיד בצד
 שמאל דאבא בקומה שוה, שזה נוהג בבלהו מדרגות דה״פ עםמ״ב, שאז נבחן הצד
 ימין שהוא אבא, בשם הויה, והצד שמאל שהיא אמא, נבחנת תמיד בשם אהי׳ה. יוה
 אמרו, והנה הויה זו נחלקת תמיד ברי אותיותיה : והס ב׳ אהיה דיודין, וא׳ דאלפין
 ואי דההין : דהיינו כדאםרן, דאע־פ שהייה דם״ג הים אמא בדרך כללי, מ״מ נבחן
 שם גם אבא j שצר הימין דפרצוף ם״ג מבונה אבא, וצד שמאל מכונה אמא. וכאן
 מגדיר לנו שרק אבא דס״ג נבחן כשם הויה דס״ג, משא״ב אמא דס״ג, נקי רק בשש
י : וצד שמאל די״ה דס״ג הם ב׳ אהיה דיודין וצד שמאל דו״ה דם״ג הם י ה  א

 א׳ דאלפין, ואי דההין. וטעם המילויים כבר נתבאר שם בפם״א באורך עש״ה.
 פן הגי, מראה על חילוק המדרגה לב׳ חצאים שנתחדש באור העיניס דנקודיס
 שבלהו ראשים נתחלקי או לשנים : שגו״ע נעשו בלבדם לראש, ואח״פ יצאו לבר
 מראש, וע״כ נותן לנו עיז גדר מיוחד, אשר בחי׳ גלגלתא ועונים •דהםדרגות של
 פרצוף אמא, שנשארו בבחי׳ ואש מכונים תמיד בשם אהיה דיודין ואין בהם בחי׳
 אהיה דאלפין וההין. להיותם בחי• ראש האי דכל מדרגה, ובבר נתבאר בענף הקורם,
 שכל המילויים דשםות, דראש הם ביודין, המרמזים על שרשי כלים, אמנם בחי׳ אח»ש
 של המדרגה שהמה יצאו לבר מרישא, נבחנים בהוי״ה דס״ג, בצד. ימין, ובד׳ שמות
 אהי׳ ב׳ דיודין וא׳ -דאלפין וא׳ דההין, כצד שמאל, כנ״ל. ווה אמרו, ובהתחלקותה
 לב׳ בחינות, כלומר לגדע ולאח״פ, אז בחינה. הראשונה, בלומה, גו״ע, נרמזת כמילוי
 ו״ד דיו״ר דהויה הכוללת, ונקי אהיה דיודין, ונקי • אמא עילאה או בינה. ובחינה
 השניה, כלומר האחיפ שיצאו לבר מראש, נרמוה בה׳ •ראשונה דהויה הכוללת, ונקי
 הויה דם״ג, ונקי תבונה, דהיינו כאמור. וזכור היטב כל הגי פנים הנ״ל ע׳־פ גדריהס

 המפורשים באן, כי תצטרך להם בכל מלה ומלה ישבדרושי הרב במוחין דאו״א,
ו וכוי כי כל מה שמ בנ ן -בסוד מה שמו ו י דעת כי אבא וברא שו כבר י  ו
ת שהם בחכמה ובו׳ : כבר נתבאר זה באורך בענף הקודם רףרצ״ט ו ג ר ד מ  ה
 ד״ה וזה, כי הז״א הוא משיב וממלא להאורות שנתעלמו מטבור. ולמטה דבתר, מבש
 במו אבא, שמשיב וממלא להאורות שנתעלמו מטבור ולמעלה דגוף הבתר עש״ה. סוד

 האדם הרוכב על הכסא ובו', כבר נתבאר בפמ״ם בענף •ט״ז,

 ־׳'־ ענף ע״ט

א ובו״, : וצריך שתדע, שכל ״ ת יש בהם פו ו נ ו ש א א יש לה י״ס ט״ס ר מ ח א נ  ה
: המדובר שבכאן הוא םהויה דס״ג•׳: שהיוד דהויה זו.בולל בתר וחכמה, והי ; 

, כמ״ש הרב- *לעיל דף ק״ט ד״ה והנה, זע״ש  ראשונה ה״ס הבינה, והו״ה ה״ס ודן
 בפמ״א ד״ה והנה, שמזמן תיקון המין ואילך נחלק כל ראש לשנים, בי ה״ת של ע״ס
 דראש• שהיתה בפה עלתה לעינים שהים חכמה של ראש, ויצאו ?נ״ם׳ דראש מעעים
 ולמעלה, ועיכ מכונים הע׳׳ס האלו : בתר והבמה, או גלגלחא ועינים, או הויה דע״ב
 אי או״א עילאין, או יוד דהויה. אשד קוץ העליון ה״ם גלגלתא ובתר, והיוד גופה

 ה״ם

 ש ־..־•• עץ החיים ׳״סי יאי״א ענף עט פ
ה נ• צלמים אחרים דו״א׳ ואח״כ נ בי ׳ י  הם נ׳ •צלמים דו״א, וכננדן ג׳ כל

ף עולה לא״א• כ  ת

 י זד הלומים יש בין ארא לזרן והם מבוארים בזוהר
, כי ן  א׳, ארא בחרא נפמין : פי׳, שהם שוין בקומתן, משא״כ מר
ק אחר שהוא יצא ער חצי ת׳ת שבו,  הנוהבא לא יצאת ר
׳ בחרא נפקין• ת מ  ואחייב יצאה היא משם ולמטה׳ ובערך זה, א
פ משא״כ , כי ארא אחר התסון, כנזכר באדרא, היו תמיד פבי ׳ ב  ץ

ה• אמרו ובחדא שריין.  • בזו״ן: ובערך ז
: ובערך זה׳ אמרו ולא מתפרשין• ן ר  ג׳, כי או״א זוונם תדיר׳ משא״כ מ
 ד׳, שארא לעולם רחמים. כי אפילו בינה שדינין מתערין מינה,
ת זו״נ ממנה׳ אבל בהיותה למעלה הכל היא א  אינה׳ אלא אחר צ
ם הוא דין. ודם לפעמי ם הוא רחמים, ו י מ ע פ  רחמים, אבל זו״נ, ל
ר ת כ א : ק׳ שנה, כ׳ שנה וו׳ שנים׳ כי ב י  הנזכר פ׳ חיי שרה דקכ״נ ע
ם ל ו ה הם כ נ , ה א ר א ׳ וך׳ ב ר ה כ א הם׳ קיך שנה, והיינו ק׳ ב ר א  ו
ת (ז׳ שנים) הנה הם שנים ולא שנה ם ד ה  בסוד שנה׳ אך הזו״נ ש

 משום דאית בהו דין ורחמים.
ם יש חיבוק׳ כנזכר בזוהר׳ כתרין רחימין ל ו ע  ך׳, כי באו״א ל

- דאינון מתחבקין•
ן י  עוד יש חילוק אחר, והוא׳ כי ארא חד נופא ממש מהדבס

 דא. בדאי
ה ו מ ש ר הודעתיך, שיש ב׳ מיני ווונים : א׳ להוריד נ ב  והנה כ
ים. ואמנם הזווג שהוא נ ת חיות לעולמות התחהו ת  חדשות, ואחד ל
פסק לעולם מארא. בדי שלא יתבטלו ת חיות, זה אינו נ ת  כדי ל
 העולמות ח״ו. אבל בזו״נ אפיי דזוונ זה נפםס לפעמים. ודם לא ידון
, ר״ל לא ימשוך רוח חיות העליון באדם, שהוא דא׳ ם ד א י ב ת  ד
לם׳ יאריכו ימים ויהיו רשעים׳ אך  לעולם : בי אם ימשוך וה לעו
ן  כראותן שהם מתים בקצרות שנים, או עי״ו יחזרו בחשובה, לבן אי

 רוח חיות וה נמשך תמיד ברא.

 ה׳ בללים
 א׳ במוחין דאדא יש מקיפין. ושם מאירין י״נ תיד דא״א. ביינ חוורתא
ה הארה כ ש מ  הרישא יש• נ׳ הרות דיודין ובהם ט׳ ורן׳ ומשם נ
ם ט ו ח ב ׳ ו ו ד ב ק ט׳ תיקוני דיקנא ל  לדיקנא דז״א הנקרא ו׳ ואין בו ר
 ד*>א׳ ישיבה ה׳ אחת בנקב ימין׳ ומשם מאיר בחי׳ הטעמים. ומנהב
 ימין נמשך-רוחא דחיי אל רא׳ ׳ומנקב שמאל נמשך רוחא דחיי אל

 אל נוקבא דו״א.)
׳ המוחין דאבא כיון שמתלבשין במוחא דאמא נסראו אהייה כמותן•  ב
ם נאמר באדריו כחדא נפקין וכחדא שריין כר׳ ה י ל ע  נ<, .ענין ארא ש
י ב ה - דע, שעכיו יש בהם ב׳ מיני זוונים : א׳ נקרא זוונ שלים. ו
 זוונא דלאו שלים׳ והוא כמי״ש במ״א, שב׳ מזלות הם בדיקנא דא־א.
י משם יונק אבא• והי״נ משם יונק אמא• והנה ח  מזל חי- ומזל הי״נ: ה
 כשמזל הל־ג הוא לבדו משפיע בארא ומזתוגין על ידו׳ אז נקרא זוונא
ת משפיעין זה באבא וזה באמא׳ ומודוונין ו ל ז א שלים׳ וכאשר ב״• מ ל  ד

. - על ידם, אז נסרא זוונא שלים. , 
ה יש שם אהי״ה אי׳ וכל ב ״ה׳ ובכ״א מי״ס ש א נקראאהי מ  ך׳ א
 שם אהי׳׳ה.שהוא בקו ימין שלה׳ הוא דיודי״ן, וכל שמאל באלפי״ן׳

 ושל קו אמצעי.כההין, וכ״ז בלבושין וכלים שלה.
א מ י א עילאה, בחי׳ חב״ד שלה נהרא א מ י א  הי׳ ד׳,בחי׳ נשים ב
 עילאה׳ וחנ״ת שלה נקרא תבונה ראשונה. ונה״י שלה תבונה שניה.
ה נקרא תבונה שלישית׳ והיא רביעית בערך בינה׳ וביים ל  ומלכות ש

ל צרים דו״א•  של תבונה זו הג/ מתלבשת כ

 שער הזוונים

 ענף פ׳
, נקרא פנימי, א ה : ה ו ל י צ א א ד ר א  •שני מיני בתינות זוונים יש ב
: ׳  הבי. נקרא חיצון, שהם סוד הכלים •והעצמות. וזהו בב׳ בחי
ת הראש, כמבואר אצלינו׳ וב׳ ם פב״פ. בשוד,, או בהרכנ ה ש  או כ
א העצמות, ובי בחינות אלו בסוד החיצוניות ו ה ,בפנימיות ש  בחי/אלו
ם ד׳ בחי׳ זווג• ארא. ועד״ו, ד־ בחיי כיוצא באלו , הרי ה ם י ל כ  שהם ה

 זוונ



 פנים מאירות שא
 ה״ס עינים וחכמה, אמנם הבינה וזוינ של ראש הממנים אחיס יצאו לבר מראש,
 משום שהמסך עומד ומקיף כבד מלמעלה על גבי אח״פ. וביון שהאח״פ מקבלים האור
 ממסך ולמטה נבחנים בבחי׳ גופא וחג״ת, כלומר שאבדו בחיי הראש שהיה להם
 מטרם עליית ה״ת לעינים, כי אז היו אח״פ למעלה מהמסך, משא״ב עתה נמצאים
 למטה מהמסך. ואחיפ אלו מכונים : ה׳ ראשונה דהויה או ישםו״ת או הויה דם״ג,

 כםיש כ״ז שם בענף ט״ז בפמ״א ובפםיס, ואין להכפיל דברים.
 וזה אמרו, הנה אםא יש לה י״ס : הבונה על אותו אמא הכלולה ביוד דהויה
 דם״ג, שנק׳ אמא עילאה, שה״ם ם״ג דע״ב, ולא ס״ג ממש, כי רק ה׳ ראשונה נקראת
 הויה דס״ג ממש, אמנם אמא עלאה ה״ם ו״ד דמילוי היוד דהויה ולא ה׳ ראשונה
 דהויה. ובבד נתבאר שהצד ימין, ה״ם אבא עילאה שה״ש יוד דהויה שנק׳ ג״ב הויה
 דע״ב, וצד שמאל שבו, ה״ס אמא עילאה הנר, שה״ם ו״ד דמילוי יוד הנקי ג״כ בשם

 אהיה דיודין.
 וזה אמרו, ט״ם ראשונות יש בהם סו״א והם תופסים כל שיעור קומת אימא
 עילאה וכוי • רצונו לדייק בזה אשר ט״ס אלו כוללים כל עצמותה וקומתה של אמא
 עילאה, שהים קו שמאל דאבא עילאה, הנק׳ בשם אהיה דיודין, וה״ם ן של המילוי
 ו״ד דיור. אמנם הדי דמילוי ו״ד ה״ם ה״ת, והמסך שעלה לנקבי עינים, המעלה אויח
 ומשמש שם לאבא ואמא עילאין יחד, ועיכ אינה נחשב על גופא דאמא עילאה
 עצמה, כי אמא עילאה ה״ם קו שמאל דאבא בדיוק, כנ״ל. אמנם מסך הזה נבחן ג״ב
 למלכות דאמא עילאה, משום שהמסך הזה משמש ומעלה אויח מלמטה למעלה, ונקי

 ע״כ בשם מלכות.
 וזה אמרו, ואח״כ המלכות שבה מתחלת מחוה ולמטה ומלבשתן וכו׳ ששיעור
 קומתה הוא ד׳ תחתונים דאמא לבד ולכן נעשים מוחין אליה וכו׳ : דהיינו כמ״ש
 בענה״ק, שמסכת עליית המלבות שבפה דראש למקום עינים, ירדה בחי׳ פה דראש
 וקיבלה לבחי׳ מלכות דםלנוח שה״ם חזה, וע״ב כל תחתון אינו מלביש מעתח לז״ת
 דעליון כמו שהיה באיק, אלא רק לד׳ תחתונים דעליון, שה״ם חנה״י, דהיינו מחזה
 דעליון ולמטה. וזה אמרו, אשר המלכות הזו, שה״ס ד׳ דמילוי ויד, אשר מתפשטת
 בעצמה לע״ס כרי להתלבש בפרצוף תחתון, דהיינו בהתבונה, שחיס ה׳ ראשונה דהויה
 נמצאת מקומה מחזה ולמטה דאמא עילאה, אמנם למעלה מחזה הים אמא עילאה
,  עצמה שהתחתון אינו יכול להלבישה שם, כמבואר. ותדע שמיש הרב לקמן בסוד ך
 ראשונה, שהו׳ שבתוך הף,׳ הוא ן׳ קטועה בחוסר ראש, שמוקף בך׳, הנה ד׳ וו ה״ם
 המלכות דאמא הנ״ל, שמםבתה יצאה היד לבר מראש, ונמצא הד* הזו הוא הטגבלת

 לה״ר, וחסרה מחמתה מבחי׳ ראש, והבן.
ת א׳ וכו׳ : כי בנוק׳ דזיא נתבאר בע״ח ש׳ל״ה י ל ן רק ד ״ י ת ל נם ב׳ ד  לכן אי
 פיג שיש שם כ׳ דלתי״ן עש״ה. וז״ש שכאן במלכות דאמא עילאה, אינו נוהג

 זה כמ״ש במקומו בעיה.
מצא אם כן כי מ שלו וכוי, נ י ר ו ח א ן רק ה ו ן מתלבש בתחת ו י ל ע ן ה י  א
ה : בבר נתבאר נ ו ב ת ם ב ה הם מתלבשי א ל י א ע מ א ת ד ו ב ל ם של מ רי  האחו
 בענה״ק שסוד התלבשות נה״י דעליון בתחתון, מקורו מעליית ם״ן לעינים, שאז
 נתחלקה כל מדרגה לחצאין, שהע״ם דראש נתחלקו לגו״ע ואחיפ, וע״ס דתוך לכו״ח
 וכינה וזו״ן, כמיש לעיל בפט״ס טיו וט״ז באורך, גס נתבאר לעיל בפמ״ם דף קצ״ח
 ובכ״מ ענין אחורים דבל מדרגה שה״ס הרשימות הנשארות בהמדרגח מעת
 ההזדככות וההסתלקות דהתפשטות א', שענין הסתלקות האוד הולך ומסתלק על סדר
 המדרגה : שמתחילה מזדכך המסך לכחי״ג ונעלם קומת כתר, ואחיכ מזדכך לכחי״ב
 ונעלם ג״ב קומת חכמה, ואח״כ לבחייא ונעלם ג״כ קומת בינה ובו׳, עד שמסתלק כלו
 והרשימות הנשארים בהמדרגה מאותם הדי קומות שנתגלו בזמן הסתלקות האור, המה
 נק׳ בשם אור אחורים. ויש כרשימות הללו ב׳ בחיי : בחי׳ א׳ הוא הרשימות מעצמות
 האורות, והס מכונים אחורים דאותיות או ריבוע של אותיות השם. ובחי׳ ב׳ הוא,
 הרשימות שנשארו כהמסך מבעת שהוציא הד׳ קומות הנ״ל, והם מכונים בהחשבון

 של האותיות השם בריבוע, במיש שם באורך,
 ועם זה תבין, שבעת שהמלכות היתה במקומה בפה, הרי היתה מוציאה ע״ם
 מאו״י ואו״ח בקומת כתר, ואח״כ בזמן עליית ם״ן לנקבי עינים, נמצאת שנחסרה מגי
 קומות כח״ב, כי נשאר שם רק קומת וו״ן, מפני שהאו״ח העולה מחכמה לבתר, אינו
 מוציא רק קומת זו״נ, במ״ש לעיל בענף ג׳ בפמ״ם, ונמצא ע״ב שנשאר בהמםך הזה
 שעלה לנוק׳ עינים ג' רשימות מאותם הג׳ קומות בח״ב, שנעלמו בסיבת עלייתה
 לעינים, ותדע, שה״ס אחורים דמלכות דעליון המתלבשים בתחתון, כי כל החיבור בין
 עשרה ספירות דראש שיצאו מעינים ולמעלה, ובין מדרגה התחתונה שנעשה
 מסוד האחיפ שיצאו לבר מרישא לבחי׳ גופא, הנה וזוא ע״י ג׳ אחורים דהםלכות
 דנקבי עינים שמתפשט באחיפ האלו, כי באמת היה שם מקומם של הג׳ קומות הללו
 מתחילה בטרם שנעלמו, שהרי בעת שהיה המסך בשה יצא שם קומת כתר,
 וכעת שנתעלה לחוטם יצא קומת חכמה, % ובעת שנתעלה לאוזן יצא קומת בינה

 כנ״ל.

 וות

,$ר ה«ייגים ענף פא ם ש ו י ח ץ ה  ע

ם בחי׳ זווג חיצון'למלאכים, וזוונ פנימי לנשמוח• ל ו ע  זווג זו״0 והנה ל
 עוד יש בחי׳ אחרת בסוד הזוונ, אם לברוא נשמות חדשות. או לחיות
ן שאין זווג רב ם מוחין. ואחר החו ה ר יצאו׳ לחדש ל ב כ  הנשמות ש
 לורנ להוציא נשמות חדשות׳ נם בארא לא יש זוונ לנשמות חדשות,
ה אחר החורבן, לא יש זווג ת ע ׳ באופן׳ ש  ודם לא אבא בעיר ונו,
א בארא ולא בזרנ. ת הראש, ל נ כ ר ה  פנימי: לא שוד, בשוה׳ ולא ב
ם י ש ד ת מוחין ח ת ל א לחיות בלבד׳ ו ל ת ישנות ליכא׳ א ו מ ש נ  ונם ל

• ם ה  ל
 (מ״ב< JH, כי יש ב׳ מיני זוונ אל ארא : הא׳׳ בהיותן שניהן שוין
, שרן בסומתן פביפ׳ אשר זה נקרא  למעלה בקומתן
׳ הוא בחי׳ אמא רביעא על בנין- והוא׳  בחי׳ זוונ ארא עילאין• והב׳
בם• ואח״כ  כאשר אמא׳ הנה״י שלה׳ מתלבשין המוחין דדא בחו
ח על צ ב ו ם ר א ם הנה״י דאמא תוך דא׳ ואז נקרא ו י ש ב ל ת  מ
ח ל פ ש מ  האפרוחים. לפי שהיא יורדת למטה משיעור קומת אבא׳ ו
׳ כאשר היא מזדוונת א ד ל הניקבא ד א דומה א י  עצמה למטה. ואז ה
 עם זיא פב׳־פ בסוד ג״ ת שבו לבד, כנודע׳ וכן עתה היא אמא עילאה
ח התחתון ונה׳׳י של אבא לבד׳ ואז בהיותן ״ פ עמו נגד חצי ת  פבי
 כן, צריך שנם אבא ירכין ראשו וישפיל עצמו למטה׳ כדמיון דא
 עם נוקבא בגית שבו׳ כניל. וזווג זה הוא זווג דישים ותבונה׳ וזכור זה

ל פעם ופעם• כ  ולא נצטרך לחזור ולהזכירו ב
ר אמא ש א ה הזווג הב׳ נחלק לב׳ אופנים : הא; כ  והנה ו
ת עצמה ת במלכו ש ב ל ת א לבד. והב כאשר אמא מ ר ת ב ש ב ל ת  מ
 נוקבא דדא, ושניהן נסרא זווג אחד• והנה ההפרש שיש בין הזווגים
 הנ׳׳ל׳ הוא׳ כי בזוונ(הא׳) הנ״ל שהוא בהיותן למעלה שרן בקומתן
 זהו עיקר הווונ שלהם האמיתי׳ אבל זוונ הבי׳ נקרא זוונ לפרקים
ים ואין בהם כח נ  של מקרה׳ והוא׳ כאשר נכרו עונות של התחתו
ט אורה כדי ע מ  להבל השפעה העליונה׳ או צריכה האם העליונה ל
ך העוף ר ד  שיוכלו לקבלו, ואו יורדת למטה להיותה רובצת על בניה כ
ח צ ב ו ר ח נכרים ו פו א יטרפוה עו ל  והנשר, המרחפת על בניה ש
הם לשומרם, ואו הוא בזמן שהבנים צריכין לאמם׳ שור, מורה  עלי
 חולשה שבהם. עד שצריכין שאמא תדביזן עליהן לשומרן׳ ואותו
 הזוונ הנעשה אז, נקרא זוונ לפעמים של מסרה• והרי נתבאר׳ ב׳ מיני

 זוונים שיש לאו״א בבחי׳ עצמן׳ מה שינוי יש בהם•
 ועתה נבאר ב׳ מיני זוונים בבחי־ הזוונ עצמו׳ מהו התכלית
 וההפרש שלו• הנה זוונ אחד׳ הוא נקרא זוונא שלים, כנזכר זוהר
ת אחרי דס״א ע״ב• והווונ הב׳׳ נקרא ווונא דלא שלים. וביאור ש ר  פ
 הדברים הוא׳ כי זווג שלים הוא׳ כאשר תכלית הוווג הוא כדי
 להוריד עטרות ומוחין אל הבנים זרנ׳ כדי להוציא נשמות חדשות עיי
ת הזוונ הוא  ווונם של זרג עצמן. וזוונא דלא שלים הוא, כאשר תכלי
ת א י ר  כדי להוריד חיות ומזון אל העולמות׳ מה שהוא מוכרח בעת ב
ת כח (ג״א מיחין) לורן׳ שיזדווגו ת  העולם וצורד להם וגם ל
ת עולם, ולחזור א י ר ת ב ע ר נבראו ב ב כ  ויולידו נשמות ישנים ש
ך בענין נשמות ה שנבאר ל מ ד ק ה ך ב ר ל א ב ת  לחדשם• ופי׳ הענין׳ י

 חדשות וישנות במקומו כדרוש הגלגולים פ״ז,
 ואמנם ענין שיגוי ב׳ וווגים אלו, כי כאשר מזדווג אבא עם
 אמא ע׳׳י חכמה שרו, שהם סוד הנקודות׳ כנודע׳ כי כל השמות שיש
דוח אבל אותיוח השמות שהם בבינה אין בהם  בחכמה הם בנקו
׳ אשר ו א מבחי׳ חכמה של מ  גיסוד, והגה כשמודווג אבא עם א
ם ת הם מנוקדים, אז הוא זווגא שלים׳ שהוא זווג חכמה ע ו מ ש  ה
ם שמות בלתי ה א ש ב א ל באשר הזוונ הוא מבחי׳ בינה ד ב  בינה• א
, כי נקרא זוונ בינה עם בינה• כי הרי ם י ל  ניקוד, אז נהרא ווונא דלא ש
ד• והנה ן מאו הב א בבחי׳ בינה שבו, ו ל א מזדוונ עם אמא, א ב  אין א
ה ל ע  זו היא משארז״ל נשבע הקב״ה שלא יכנס בירושלים של מ
ם י ל  שהוא זוונ ארא׳ עד שיכנם בירושלים של מטה שהיא זוונ ש
ן לעלמין, י ש ר פ ח א לא מ ר א  דורן לנמרי• נם מצינו בזוהר באדר״ז׳ ד
ת מעל כ ר ת ת  והוי זוונייהו תדיר. והנה מצינו במקומות רבים׳ דאמא מ
ם וע״פ א ח את ה ל ש  בנין ואין לה זוונ׳ כנובר בחיקונים׳ על שלח ת
ה אמכם• אבל העני) מובן עם הנ״ל׳ כי זווג השלים ח ל ו  ובפשעכם ש
 שהיא זווג דארא בבחי׳ חכמה שהם הנקודות, וה נפסק בעונותינו
ל היכל אהבה, כי מן  מימית החרבן. וכמ״ש פ׳ פקודי דרנ״ג ע״א ע
ח חדשות• אמגם זווגא דלא ו מ ש נ  החורבן ואילך לא נכנסו שם ה

 שלים



 פנים מאירות
 ווה אמרו, שהאחורים רעליון מתלבשים בתחתון ונעשים בו לפנימיים ובו* «
 והיינו אח״ב שנעשה זווג דגדלות והורדת המסר בהעדיון, שבזה נמצא התחתון שה״ס
 אחיפ חוור ומתחבר עם העליון למדרגה אחד, במ״ש בפמיס דף רכ״גר״ה ולפיכך ע״ש,
 הרי או, אחידים האלו בעצמם המלובשים באח״פ חוורים ונעורים לבחי׳ פנים וג״ר .
 כי בהורדת המסך מנוק׳ עינים לאוזן, הרי המסך בא לבחי׳ הרשימו דבינה, שנשאר
 שם מבטרס עליית מ״ן לעינים, שבכר יצאו משם ע״ם בקומת בינה, ונמצאים האחורים
 ההם שחוזרים ונעורים ונעשים לפנים דנשמה, ועד״ז, אס הורד המסך יותר למטה
 לבחי׳ חיטס, הריהו בא להרשימו הנ׳גאר שם מקימת חכמה, ונעשים האחוריס לבחי׳
 פנים דאור החיה יאח״כ כשהורד לפה, הרי שמגיע שם להרשימו הנשאר שם מכבר
 מקומת כתר, וניעורים האחידים כבקדמותס, שיוצאים שם ע״ס בקומת כתר, ומקבלים
 אור דיחידה. והנה נתבאר היטב איך האחידים דעליון מתלבשים בתחתון, ונעשים

 שם לבחי׳ פנים וזכור וה.
ת ו ם דמלכ רי ה וכוי כחיב דאחו א ל י א ע ם א ת ד רים של ח״ב דטלכו  והנה אחו
ה ובו׳ . מ צ ה ע נ ו ב ת ב ד ״ ח ם ב מ צ ע ם ב י נ ׳ פ י ח ס ב ו ה ל א א ו מ א  ד
 והיינו כדאםרן, שמלכות דאמא עילאה שה״ס ויד דמילוי יוד, ה״ם המסך שבנקבי
 עינים, בנ״ל בפמ״א ד״ה וזה אמרו הנה עשיה, ונתבאר בדיבור הקודם, שהאחוריים
 האלו שהים הרשימות של אותם הג׳ קומות בתר חכמה בינה, שנעלמו בסיבת עליית
 המסך הזה מפה לעינים, נמצאים מתלבשים בה׳ ראשונה דהויה, שה״ם אח״פ שגעשו
 לגופא כניל. וזה אמרו אשר בחב דאחורים דמלכות דאמא , שה״ס חשבון אחורים,
 דד׳ אותיות אהיח בריבוע שבגי׳ מ״ד. וחשבון אחורים, מאהיה במילוי דיודין בריבוע
 שבגי׳ תקמיד, וחשבון אחורים, ממילוי דמילוי דאהיה דיודין בריבוע שבגי׳ ב׳ אלפים
 קנ״ו, שה״ס אחור דמלכות דכתר דאמא, ואחור דמלכות דחכמה דאמא, ואחור דמלכות
 דבינה דאמא, כמ״ש הרב בענף הקודם עשיה, אשר הרשימות דג׳ הקומוח הללו נשארים
 באח״פ שהים ה״ד כנ״ל. וזה אמרו, ואלו הס בחיי פנים בעצמם כח״ב דתבונה, כלומר
 אשר אח״ז כשנעשה זווג דגדלות, ואח״פ הללו שה״ס ה׳ ראשונה, חוזרת ומתחברת עם
 אמא עילאה שה״ם גו״ע, למדרגה אחד, דהיינו שהורד המסך לפה כבראשונה, נמצאים
 האחורים האלו בעצמם שחוזרים וניעורים ומקבלים קימת כח״ב, בנ״ל בדיבור הקודמ,

 עש״ה,
 ואין להקשות על חשבון האחורים הנ״ל, שהם ממלכות דאחורי כתר וממלכות
 דאחורי חכמה וממלכות דאחורי בינה דכללות הקומה דאמא, כמ׳ש הרב בענף הקודם
 ולפי״ז כאן שכל המדובר אינו אלא במלכות דאמא עילאה, איב אין כאן באחורים
 שלח אלא מספר תקמ״ד יבד, אמנם שם 'מדבר במלכות דגופא דאמא עילאה בעצמה
 משא״כ באן אינו מדבר כלל ממלכות דגופא ועצמות דאמא עילאה כלל• אלא רק
 םבחי׳ המסך שבנקבי העינים, המשמש לאבא עילאה ואמא עילאה ביחד, כמו
 שהארכתי בזה לעיל בד״ה וזה אמרו הנה עש״ה בבל ההמשך, וכבר ידעת, שמסך הזה
 בולל בל קומת הראש הוה עוד מטרם עליית מ״ן לנוקבי עינים, אשר עיכ עתה אחר
 שנזדבך ועלה לנקבי עינים, נבחן בו ג׳ רשימות מג׳ הקומות שהיה בו מטרם עלייתו

 לנקבי עינים, כמיש לעיל.
ת יכו׳ . כבר ו י נ ו צ ם דחי ׳ אלקי י ם בח ד ג נ כ ת ו י מ י נ א פ ה שהו י ה  וכ״ן בחי• א
 נתבאר זה בפמ״ם ובפמ״א בענף ט״ז, שהפנימי נמשך אחר מלכות דעליון
 שבעינים, והחיצוני נשאר תחת מלבות דמלכות העליון שבפה עש״ה, ומתוך שמלכות
 שבעינים ומלבות שבפה בלולים זה בזה, נמצא ע״כ פו״ח בפנימי ופו״ח בחיצוני,
 כמ׳יש בפמ״א דף ק״ט ע״ש, ובוה תבין, שכל האמור בפנימי נוהג נ״כ בחיצוני, אלא
 שהפנימי נקי בשמות אהיה, והחיצוני נק׳ בשמות אלקים, כדברי הרב שלפנינו. סוד

 הצלם וקיך צירופי אלקים, יתבארו במקומם בע״ה.

 ענוש פ׳

ה : מ כ ח ן של ה ו י ל ע ת עם חלק ה ג ו ו ד ז ה מ נ ו ש א ר ה ה נ י ב את ה  ונמצא כי ו
 כמ״ש בענהיק, שחלק העליון של החכמה נק׳ יוד דהויה דס״ג. ובינה
 הראשונה נק׳ ו״ד של המילוי יויד הזאת. ואו״א אלו ה־ס מחצית העליון
 דמדרגת ס״ג דא״ק, הנק׳ גו״ע. ואומר, שרק או״א עילאין אלו זווגייהו לא פסיק
 לעלמין, אמנם ממנה ולמטה, דהיינו בחי׳ אח״פ שיצאו לבר מראש שנק׳ ה׳ ראשינה
 דהויה דם״ג, אין בהמ הכלל הוה, אלא : לפעמים מתחברים : דהיינו בסוד עלייתם
 לאו׳יא עילאין וחוורים עםהם לפרצוף אחד, שאו נכלליס ג״ב הישםוית בסוד היוד
 דהויה דם״ג שה״ם ראש כמו שהיו עים דראש אחד דא״ק מטרם עליית המ״ן ולפעמים
 מחפרשין, דהיינו, שחורים ונחלקים לב׳ חצאי מדרגות, דהיינו בעת ירידתה לבר
 מרישא בשביל לגדל לזו״נ, בסוד והאס רובצת על האפרוחים, שאז נק׳ ה׳ ראשונה

 דהויה דס״ג.
א יכו׳ . כלומר, שמחציה ולמטה ״ ת בו ש ב ל ת ה ובו׳ מ ט מ ל ה ו י צ ח ה מ נ ו ב ת  וזה ה
 של זה התבונה, מכונים ישםו״ת שניים, להיותם סוד אח׳יפ שנחלקו מן הראש
 דתבונה א׳, והאחוריימ דמלבות דישםוית הב׳ האלו בפו״ח שבהם, המה המתלבשין

 בז׳יא

ם ענף פא פב ^ י ה ע  שב עץ החיים ש
א לחדש נשמות ישנות או להחיות העולמות, אין וווג זה ו ה  שלים׳ ש
ל זה׳ כי ב׳ מיני זוונים הם כיא  נפםק לעולם. ודע׳ כי העולה מכ
 בלול מבי זווגים׳ כי חנה הזווג העידיון, שהוא בחי׳ היותה למעלה
 במהומה׳ יש ב׳(מיני) וווגים: דלא שלים׳ וזווג שלים׳ ובזווג הב׳׳
ה על האפרוחים׳ יש בו ב׳ וווגים צ י ב ר  שהוא בהיותה למטה בסוד ה

ל : זוונא דלא שלים׳ וזווג שלים. י  ת
א ר ק נ  (מ״ב) מדרוש שלוח הקן תבין׳ שיש נ׳(מיני) יהודים אל ורן ה
ם ה  נ״ר . והם : הוי״ה אהי״ה. הוי׳׳ה אלהים׳ הוי״ה אדני. ו
ם שהם י ר ו ח א : א׳׳ י״ם ד ן י ו  ננד נ׳ פרצופים שיש (בנוקבא דדא) מ
 עיבור שלה, בעמידה דלחש׳ שהיא למטה בנה״י שבו׳ שהוא נ״כ
 פרצוף שלם רעיבור׳ ואז חיבורם פב־פ, נקרא הריה אדנ״י־ וכשהוווג
א ו ף שריו דיניקה עם פרצווש שלה דיניקה׳ שאז ה  פב״פ בסוד פרצו
 נקרא חנ״ת ח״א׳ ואז היא עולה עד שם נ״כ בחזרת עמידה׳ אז הוא
ף נדלות שבו עם  חיבור הריה אלהים• וכשהזווג פב״פ בסוד פרצו
ף נדלות שבה׳ שאו נקרא חב״ד דזעיר אנפין׳ ועלתה עד שם׳  פרצו
ר הוא בחי׳ בינה הנקרא אודיה ב כ א חיבור הריה אהי״ה׳ ש ו  אז ה
 שלימה בייס דנדלות׳ ואז הוא בעת נפילת אפים. שנבקע.* היסוד
ה דשבת־ ועיין במקומו י ר ח ש  (דאמא) כויעבור• או ניל שאינו אלא ב
ל עמידה דלחש וחזרה דחול בשחרית יש דיוכ. וא״כ איך  ותראה׳ כי כ
 (אמר שאין) זווג אלא בנפילת אפים, ובזה מתורץ, כי בכ״א יש זווג
ת אפים, ואינם דיעקב ורחל הקטנים ל י פ נ  אלא שהוווג עליון הוא ב

 דלחש׳ והבן מאד.

 ענף פ״ב
ל אלו הזווגים, כי הגה כ  ועתך צריך שגבאר, מה תועלת גמשך מ
 כאשר הוא לזווג העליון בהיוהן למעלה׳ והוא וווגא שלים
ת ת ל מציאת הוווג ההוא, עיהרו ל ש עטרות לבגים׳ אז כ י ר ו ה  ל
ת אל זרן שבאצילות להוליד נשמות חדשות ו דל  מוחין גמורים דג
 כנייד׳ ומשם נמשך ג״כ הארה בעולמות בי״ע. והעגין, כמ״ש בדרוש
ק בחי׳ ם ר ה  אבי״ע, כי בעולם הבריאה׳ א״א ואבא אשר שם, אין ל
ף שלם• גם יש ל א׳ פרצו ב  רק׳ ואמנם אמא וזו׳ן דבריאה יש י״ם ל
ה מועטת למעלה׳ תהיה ר א ל מה שהיא ה  ההרמה אצלינו׳ כי כ
 למטה כפי ערכה גדולה משל• מעלה׳ וגמצא׳ כי בהיות הוווג העליון
 דאויא למעלה שרן בקומתן ויהיה ג״כ זווג שלים׳ אז יש הארה גדולה
 מאד באצילות׳ ואז יש מוחין גמורים דגדלות אל זרג דאצירות,
 להוליד נשמות הצדיקים שהם מבחי׳ פנימית העולמות, ואו ג״כ עיי
 הארה זו גוםפים בחי׳ מוחין דגדלות לאבא דבריאה גיכ, משא״כ קודם
א בחי׳ היניקה, ואז בגדלות גם אבא י ה ה ו״ק ש ה בו ר י  זה׳ כי לא ה

ף שלם• ו פרצו  דבריאה יש ל
ה עיי מקרה ל בהיות שאיגו זווג שלים דאו״א דאצילות, ר ב  א
ת האם על האפרוחים, או אין הזווג הזה צ י ב ר  לפעמים׳ שהוא כ
ם עצמן זו״ג האצילות, כי אהד שזווגם הוא בהיותן י ג  לתועלת הב
ך זרג עצמן בהיותן בבחי׳ מוחין בתוכם כגודע, א״כ נחשב  רבוצים תו
ה ת א זווג זו״ג עצמן, ולכן אין כח בוווג זה התחתון ל ו  זה כאלו ה
בצת על ם רו א ק םוד יניקה לבד• דוגמת ה  מוחין אל זו״ג דאצילות, ר
ק אותם. וכבר נודע, כי כחי׳ היניקה הוא בחי׳ ו״ק י ת  האפרוחים ל
ו ע״י הארת יניקה דו״ק אל זו״נ דאצילות אז עדיין אבא א  לבד, ו
ה פרצוי* ק רה׳ ומזדווג עם אמא דבריאה שיש ל  דבריאה אין מ ר
 שלם׳ והם מולידין מוחין גמורים לזו״נ דבריאה׳ שהארה הטנה למעלה
 היא גדולה למטה• וכאשר זו״ג דאצילות בבחי׳ ג׳ על ג׳, אז יש יגיקה

 לזרג דבריאה בבחי׳ ו״ק לבד•
ת האם על צ י ב ן של ר ו ת ח ת  והנה נת״ל׳ כי גם בזווג זה ה
ן תוך ז״א עצמו׳ ת ו ש ב ל ת ה ם, יש בו ב׳ אופנים : או ב חי  האפרו
י שלה נעשיץ מוחין אליו. או בהתלבשותן בנוקבא• והענין י ה ת  כנודע ש
ת מוחין לזו״נ כפי מה שהם, ת ם כדי ל ל ו ע א ל ו  הוא׳ כי זוונ ארא ה
ם ביניקה׳ כי הנה בעת  או דיניקה, או דנדלות, ואמנם עתה אנו מדברי
 נתינת המוחין אז נקרא וו״נ הוי״ה אלקים : הוא הוי״ה, והיא אלקים•
 והנה בהיותם בסוד אב״א, אז הז״א לבדו נקרא הוי״ה אלהים, כי
ך ממנו נמשכין אליה• וכשהם פב״פ ת נותנין לו לבדו׳ ואחר כ ל ח  ת
ל שניהן ביחד׳,>נאז הם סוד) יחוד הוי״ה אידהים׳ הנזכר  או נמשכין א
ת שנם הוא בחי׳ הריה אלקים׳ והוא׳ כי ר ח  בכ״מ. נם יש בחי׳ א

 לפעמים



 פנים מאירות שג
 בז״א בסוד מוחין. והטעם שקוטב כל התיקון נמשך כיחוד מן הויה דם״ג דא״ק אשר
 נהיי שלה נתחברו במיה וב״ן דא״ק בסוד שיתוף םדה׳׳ר בדין, אולם אין פעולתו
 של הם״ג בדבר שיתוף הזה מתגלה זולת בבחי׳ גופא של ם״ג דם״ג שבו, כלומר,
 שהויה דםיג דאצילות, כלולה ג״כ מה״פ געסמ״ב :• שהיוד דהויה ה״ם ראש האי
 שנק׳ ע״ב דס״ג, וח׳ דהויה ה״ס ראש הב׳ שנק׳ ם״ג דס״ג וכוי, ומתוך שה׳ ראשונה
 ןו נמצאת בסוד ראש, עדיין אין פעולת השיתוף דםדה״ר בדין ניכרת שם, כי הכלים
 אינם מתגלים בראש, זולת ממלכות של ראש ולמטה, כנודע, דהיינו הגוף דראש הב׳
ד רד, דהויה דם״ג, שנק׳ ם״ה ו  הזה שה׳׳ס אח״פ שלו שיצאו לבר מראש הב׳, והם ס
 וב״ן דס״ג, ונקי ג״ב ישסו׳׳ת שניים, אשר רק בהם מתגלים הכלים והמסכים המשותפים
 מרחמים ודין במזג הנרצה. ולפיכך האחורים דמלבות דישםו־־ת הב׳ האלו המה הס
 המתלבשים בז״א, וראויים להמשיך לו כל המןהין הרצויים לתיקון העולם, וככר

 נתבאר ב׳׳ז באורך בפמיא ובפמ״ס בענף ט״ו וט״ו.

ה נ י ב רדת ה ו ה ב׳ שי נ י ב ת ב ל ל כ נ ה ו נ ו ה התב ל ע ת ים א׳ ש ש בזה ב׳ פנ י  ו
 וכוי . ותשכיל זה מישםוית המקוריימ בא״ק, שבעת תיקון דעליית מ״ן לצורך
 נקודים, כמ״ש לעיל בפם״ס ענף ט״ו אות י״א אשר נה׳י דס״ג דא״ק שנתפשטו
 מטבור ולמטה דא״ק, ונשתתפו שס במדה״ד, עלו למעלה מסרםא ונתקנו שם בסוד
 ישםו״ת, וראש ותוך דם״ג שלא ירדו בשיתוף הזה, נתקנו בבחי׳ או״א עילאין, כמ״ש
 הרב בענף ח׳ וכט״ש בפם״ם בענף ט׳, וזהו המקור של התחלקות הם״ג לב׳ חצאים,
 שחציו העליון דס״ג הכולל ראש ותוך נק׳ או״א עילאין וסוד הויה דע״ב, וחציו
 התחתון שה־ם הסוף או נה׳׳י נקי בשם ישסו׳׳ח וסוד הויה דם״ג, והטה טכוניס ג״ב
 בשם בריאה, משום שיצאו ״לבר״ מאו״א עילאין, שהוא משום שהטםך דאו״א נכלל
 מה״ת המסיימת אורות דאצילות במקום החוה הכולל, בשכבר שם בחיי הסת״ב כמ״ש
 בענה״ק, והיה שם ב׳ תיקונים . הא׳ ה״ם עליית האור למעלה לסוד מ״ן, שהוא
 מספיק לתיקון אצילות, כי נה״י דם״ג עלו למקום חג״ת דסיג שהוא מחזה עד הטבור
 דא״ק וחג׳׳ת שהיו שם עלו למקום אח״פ דראש הם״ג שמחוה דא״ק ולמעלה, באופן
 שראש ותוך דם״ג נגמרו עתה במקום פה דס״ג שמלפנים העומד בחזה דאיק.
 והישםו״ת, שה״ם הסוף דטיג, שנשתתפו במדה״ד, נמצאים עתה למטה מהכתיב
 דאויא עילאין, דהיינו למטה מחזה דא״ק, ומקבלים אוד דנה״י מזווג אויא-עילאין
 שעל החזה שהוא אור הנקבה. ונמצא שעדיין אין תיקון רק באצילות, כלומר לאו״א
 עילאין, שהמסך דמ״ן עומד בחזה דא״ק ומשמש בהם מלמטה למעלה, משא״כ
 לישסו״ח, שהמסך הזה בבר נמצא ממעל לראשם הנה נמצאו חסרים מאור הזכר
 והאצילות, אלא נמצאים באור הנקבה ונה״י, ותדע, שזהו השורש לפן הא׳ שאומר
 באן שתעלה התבונה ונכללת בבינה : כי המין עולים למקום החזה דא״א ששנ^בחיי
 הםת״ב דאויא, ונמצאים הישםו״ת חסרי אור הזכר, ונמצא הז״א דאצילות חסר מכל
 תיקון כי בל תיקונו הוא מישםו״ת האלו, והמה נמצאים עתה לבר מאו״א בבחי׳
 נפרדת, ובאור דנה״י שה״ם אוד הנקבה, שאינו משפעת יותר למטה ממנה, וע״כ אי
 אפשר שיגיע מזווג הזה בחי׳ מוחין לו״א, מפני שהזווג נעשה למעלה באו״א כמקום

 חזה דא״א.

 ואלה הם דברי הרב לעיל דף פ״ט וז״ל, ואמנם ודאי שע״י הסתלקות האור
 למטה מטבור היה מספיק שיהיה יכולת בעולם האצילות לקבל האור שלהם אבל לא
 היה מספיק לתת כח לעולם הבריאה שיוכל גם הוא לקבל אורו וכוי, וענין הפרםא
/ בי ע״י וווג ב׳ דגדלות הורד  היה בדי שיוכל גם הבריאה לקבל אורו, עכ״ל. פי
 המסך העומד בחזה דא״ק אל תחת רגלי ישםו״ת, דהיינו עד פי הטבור דא״ק, וממילא
 חזרו ונבללו ישסז״ת עם או״א לפרצוף אחד בבחי׳ אצילות, שהרי עתה גם הישםו״ת
 נמצא ממעל להמםך דם״ן כמו אויא עילאין, ואו יש בהם אור הזכר, ועיב יכולים
 ג״כ להשפיע מוחין לז״א. והנה תיקון זה. ה״ם הפרםא שבאלכםונא המתחלת בחזה
 ומסתיימת בפי הטבור, שלפעמים נעשה הזווג למעלה בחזה, וזהו מפסיק לאו״א
 גופייהו שנק׳ אצילות, ולא לישסו״ח הנמצאים למטה מחזה כניל. ולפעמים הורד
 המסך למטה בסיום הפרםא הנמצאת טכנגד פי הטבור, ואז יש תיקון גם לישםו״ת
 שגק׳ בריאה, שהרי בסוד ירידת חמסך מתחת רגליהם נמצאים חוזרים לבחי׳ אצילות,

 כמבואר.

 ווה אמרו, אך עיבור א׳ היה כי נתלבשו חו״ב עילאין כחו״כ תתאין ונכללו
 בהם ובתוכם ונכללו חגית נה״י דא״א אלו באלו וכו׳ נמצא כי ז״א בתבונה ולא
 בבינה עכ״ל. דהיינו כדאמרן במקורם בצמצום נה״י דא״ק, וכ״ן באצילות נעשה הזווג
 הזה דעיבור א׳ ע״ד שנתבאר בא״ק כי נה״י דא״א עולימ למעלה מטבור ־ונכללים
 בחג״ת דאו״א שמחזהו ולמטה עד טבורו, ועי״ז עולים נה׳יי דם״ג למ״ן לפה דאו״א
 שבחזה דא״א, ונעשה הזווג בבחי׳ המסך שממעל לראשם דישסו״ת, שמקורם מחזה
 דא״א ולמטה, ועיכ אין הזזוג הזה מספיק למוחין בשביל ז״א. כי הז״א מקבל רק
 מאותם הישסו״ת הנמצאים מחזה ולמטה. וזה אמרו. ונמצא שהז״א בתבונה ולא

 בבינה : שע״כ אינו יכול לקבל מזווג העליון שבחזה, כניל.

 זזת

• י׳זייגים ענף פב פנ w עץ החיים 
 לפעמים אמא המתלבשת בטדי(הנה״י) שלה ברא לבדו בפנימיות׳
׳ ואז הדא לבדו נקרא הוי־ ה א ב ק ו נ א נותן אח״כ המוחין ל ו  שאז ה
ת ומתלבשת בנוסבא אז אין אמא ד ר ו  אלהי״ם. אמנם כאשר י
ק נשארת עליה בסוד אור מקיף׳ כי(כמו) כאשר ת בתוכה׳ ר ש ב ל ת  מ
ה של יד׳ נשארה "בסוד אור ל י פ  יורדת הבינה אל המלכות בסוד ת
 מר׳יר»׳ והנה״י של עצמות ועיר אנפין נכנסין בפנימיותה׳ ואו נקרא

 הזו״ן בין שניהן יחוד הוי*ה.אלהים•
ת ו א י צ  והנה כאשר יורדת אמא במלכות, או יש במלכות מ
 מינ׳ שעל ידם מזדווג אמא עם אבא בהיותן שם למטה כניל׳ אך
ת אמא תוך דא׳ או היסוד דדא מתעלה בה בסוד מיין, ועי׳׳כ ו  בהי
 נעשה זווג לארא הג׳׳ל׳ גמצא׳ כי כאשר הזווג הוא בהיות אמא
 תוך ז״א׳ אז יש בו בחי׳ רק בלתי מוחין(דגדלות) אבל גדפין יש לו,
ת במלכות לבדה׳ או הוא ביצים׳ ש ב ל ת  ונקי אפרוחים• ?־.בל כאשר מ
ה בלתי נדפין. (נלעד״ח׳ כי גדפין הם מוחין מקיפין דיניקה.)  שהוא ר
ר ביארנו בדרוש א״א, ענין ארא מהיכן נמשך בהם ב  והנה כ
ך ב׳ שמות דהוי יה דיודין׳ שהם י  כח הזוונ׳ ואמרנו בביאור אדר״ז׳ א
א ״ א ד ם דאדא׳ ( י נ ך ב׳ פ ר  ח׳ חוורתא דרישא דא״א׳ הם נמשכין ד
 כצ״ל) וכל ודייה יש בה מ״ב אותיות : דפשוט ומלא, ומילוי דמילוי•
ל פן ופן כולל י״ם׳ כ ׳ ו ל ר  ובפן א׳ יש מ״ב׳ ובפן הב׳ יש מ״ב ב׳׳ כ
ם נ מ ׳ב. א ל המ׳ א כולל כ הו ב ו  והכתר לוסח שער ראשון של מי
ל מ״א׳  המ׳׳א הנשארים מתחלקין לט״ם׳ וכל ספי׳ מן הטי׳ בולל כ
ם גימטריא ש״ע ע׳׳ה, והכתר לבדו הכולל כולם הוא ש״ע. נמצא, ת  ו
ל א׳ כלולה מן המ״א, הם ש־ע נהורין• וכן בפן  כי בפן א׳ יש ט״ם׳ כ
 הכ׳ ש״ע גהורין ממ״א אותיות הוי״ה הב׳ בג ל׳ גם נתבאר שם׳ כי
 במצח דא״א מתלבש הדעת דעתיק׳ ובתוכו מתלבש היסוד דעתיקא׳
 ונם מזה המצח יורד הארה עד או״א כדי שיזדוונו׳ כי הרי הוא נמשך
ת רו ם בחי׳ ווונ. ושם נתבאר איך יורדים או ה  מבחי׳ יסוד ודעת ש
 אלו עד תגרון דא״א, ושם געשה הזווג מהחיך והנדון׳ ונעשה בחינות
 אחע״ה שבגרון׳ שהוא בחיגת שם ם״ג ואהי״ה, שהוא בגימטריא
 אחע״ה׳ והם בחי׳ ביפ מ״ב אשר בפנים דא״א׳ אשר נעשו שיע
 נהורין• כנזכר שם• נם נתבאר שם, כמה בחי׳ יש בענין הסתכלות
 הנוכר באדר״ו׳ ושם ביארנו ב׳ בחי׳ מהם בלבד : א׳׳ כאשר ארא
 הם מסתכלים למעלה במצחא דא״א׳ שאז הם בבחי׳ א״א׳ ויש להם
ם הוא פב״פ שרן בקומתן למעלה׳ בב׳ ה ל  ש״ע גהורין׳ וגם הזווג ש
 וווגים שלים ולא שלים. אבל כאשר אינם מםתכלין אלא בתרין
ק ק״ן נהורין׳ כדמיון ז״א׳  תפוחין שהם הפנים דא׳׳א׳ אז אין להם ר
 כנזכר באדרא דהל״ה׳ ואז הם קצרי הקומה׳ בבחי׳ הזוונ הב׳ הנקרא
ו הח הב׳ וווגים שיש להם כאן למטה : אל  רובצת על האפרוחים׳ ו
 שלים, ולא שלים• ונבאר עתה ענינם׳ דע כי או״א ב׳ הבתרים שלהם
 הם בגרון דא״א׳ כמבואר במקומו׳ והם גמשכין מס״ג ואהי״ה אשר
ר לעיל׳ שעד א ב ת  שם׳ שהם סוד אחע״ה כניל. והגה בגרון דא״א ג
 שם מניעין החוורתי׳ שהם כיפ מ״ב של ב׳ הויו״ת׳ ונעשו שם אחע״ה.
ר דאמא כלול ת כ  ואמרנו׳ כי להיות שאבא כניד וטמיר יתיר׳ לכן ה
ר דאבא׳ נמצא כי ג״ם באבא׳ וא״ם באימא• וזים גם צפור מצאה ת כ  ב
 בית. כי אבא יש לו ג״ם׳ שהוא בחיי הש״ע נהורין כמנין צפור׳ והו׳
ק א״ם,  היתירה הוא בחי־ הפנים עצמו דא״א• אבל אמא אין לה ר
 ווהו הטעם שנהרא בינה אם בכ״מ׳ והענין הוא׳ כי הנה ב׳ מולות
 שיש שם בי״ג ת״ד דא־א והם תימון ח׳ שהוא מזל העליון׳ ותיהון י״ג
 שהוא מזל תחתון. והגה אבא גאחז במזל העליון׳ ואמא במזל התחתון
׳ ת ל ע מ א בשוה׳ אמנם בראשיהם ל ר מ  ותרוייהו נחתי בשסולא עד ט
 המזל הח׳ שרשו נכוה למעלה בדיקנא יותר מן המזל הי״ג׳ ואותו
א יותר מאמא׳ ב א זה הא׳ שלקח א ו  הפרש מועט שלסח אבא, ה

 וגהרא אבא ג״ם׳ ואמא א״ם•

 ענף פ״נ
ת מצות שלוח הקן׳ כי יקרא הן צפור וגו׳. הנה כאשר ת  ונבאר ע
 הזווג דאדא הוא בבחינת רביצת על האפרוחים כנ״ל׳ וזד־,
ם בבחי ו״ק הנק׳ אפרוחים י ש ל  מורה על חולשת הבנים זו״נ׳ שהם ח
ם ה י ל א לרבוץ ע מ ם סטנים וצריכין עדיין לאמא׳ וצריכה א ה  ו
א יורד עמה ומרכין ראשו למטה׳ ב ם מן החיצונים׳ ואז נם א ר מ ו ש  ל
 כמבואר לעיל שאין זה הזווג העיקרי של או״א׳ אלא זווג המרדה

 כאשר



 פנים מאירות
 ווה אמרו, אמנם הזווג שהוא להוציא מוחין דזייא הנק׳ עיבור ב׳, הוא שירדה
 בינה ונכללה בתבונה, ושם הוא הזווג למטה עב׳׳ל . דהיינו כדאמרן בסוד תיקון
 הפרםא לצורך בריאה, אשר ע״י זווג דגדלות הורד המסך ממקום העליון שבפרסא
 ממול החזה אל אותו המקום שבפרםא מלמטה כנגר פי הטבור, אשר או נמצא המסך
 למקום הזווג למטה מרגליהם דישםו״ת, ונבללו הישםו׳׳ת עם אויא בפרצוף אחד, בי
 הורד המסך המפסיק שהיה ממעל לראשם בניל, וע״ב יש בהם עתה אור האצילות
 ויכולים להשפיע מוחין לן״א, להיות עתה מעלת התבונה כמו הבינה, כמבואר. וזה
 אמרו, שירדה הבינה ונכללה בתבונה : כלומר, שירד אותו המסך שהיה מפסיק בין
 הבינה לתבונה, ונתפשטה הבינה עצמה עד הטבור. ואין שום הפרש עתה בין בינה
 לתבונה. וזה אמרו, ושם הוא הזווג למטה ; דהיינו בשיפולי הפרסה מכנגד הטבור,

 ששם מקום התבונה שמלפנים, והבן.

ה כשמול הי״ג לבדו משפיע באו״א וכוי נקי וווגא דלא שלים ובשבי נ ה  ו
 מזלות משפיעים ובו• : וצריך שתוכור כאן המתבאר לעיל דף רפ״ז בפמ״א
 שנשמת כל אצילות ה״ם דעת דררל״א דאחוי נהוריה באוירא שבין כתרא למו״ס.
 ונתבאר שם, שםש-ם שהמ״ן המשמשים בזווג הזה שברדל״א המה בחיי נה״י דפנים
 המיוחסים לם״ג, ע־כ אינו יכול הנשמה להתגלות בכלים דראש דא״א דהיינו בגלגלתא,
 משום שראש דא׳׳א היס כתר וע״ב, והוצרך משום זה להתגלות רק בבחי׳ אוירא
 בסוד הארת רדליא בא׳׳א, ומשם נמשך הארה זו לדיקנא דאו״א בסוד ח׳ תיקוני
 דיקנא עילאין הכלולים במזל השמיני שהים ונוצר חסד, וכמו שמוחא דאוירא מעלה
 אליו את הבינה בגלגלתא הכלולה למו״ם ומהכרה בקומה שוה עם החכמה דגלגלתא,
 משום שהמסך הורד מתחת אותה הבינה בסוד הדעת ומחבר את החייב הנוכרים בקומה
 שוה, הנח מכח הארת חב״ד אלו דאוירא, הורד גס המסך rבםיומא דחכמה םתיםאה
א העומדת בגרון ייבר מראש, וממילא עילית הבינה דאיא י א  דא״א שממעל להבינה ד
 ומתחברת עם החכמה דאיא בקומה שיה. אמנם הזווג הוה לא היה יפיל להעשות
 בבלים דראש דא״א גופיה, להיותו בחי׳ בתר וע׳יב, יע״ב נעשה זה בהדיקנא דאיא,
 שה״ם עליית ה׳ תיקוני דיקנא תתאין הנמשכים ותלויים על הגרון דא״א שעולים
 ומתחברים עם ח׳ תיקוני דיקנא עילאין הנמשכים מחכמה דא״א ומסבבים בחי׳ חוטם
 פח שלו, ועליית ה״ת תחתונים לח׳ תיקונים העליונים מכונים זווג ב׳ מזלות השמיני
 והייג, כי ח׳ העליונים כלולים בתיקון השמיני המכונה מזל עליון, וה׳ תיקונים
 תחתונים כלולים בתיקון י״ג המכונה מול תחתון, ומשם נמשך הארת נשמה לאו״א

ה הזו. י  דאצילות, המלבישיס לגרון דאויא, שגס המה בכלל על
 וזה אמרו, בשב׳ מזלות משפיעים זה באבא וזה באמא ומזדווגים על ידם אז
 נק׳ זווגא שלים : דהיינו כאמור. שבעלות ה׳ תיקונים תתאין דדיקנא לח׳ עילאין אז
 גם או״א עולה עמהם לראש דא״א, להיותם נבללים בה׳ תיקונים תתאין אלו, ואז
 אבא מקבל משול עליון שה״ס חכמה דאיא בנ״ל, וא::א מקבלת ממזל תחתין שה׳ם
 בינה דא״א שעלתה לראש, ואז נעשה זווג דאו״א בבחי׳ ראש דא״א, ועיב נק׳ זווג

 שלים, בי הארת נשמה דא״א מאירה בהם כנ״ל.
א לבדו משפיע באו״א ומזדווגים על ידו  ווה אמרו, והנה כשהמזל הייג הו
 אז נקרא זווגא דלא שלים עב״ל : דהיינו שלא בשעת עליה, אלא בהיות ה׳ תיקונים
 תחתונים במקומם לבר מרישא, דהיינו על הגרון, שנמצאים ע״כ או״א הכלולים בהם
 רק בבחיי הארת גופא דאיא, וחסרים מהארת נשמה שלו, וע׳יב נק׳ הזווג שלהם

 בשם זווג דלא שלים, כי חסרים מנחי׳ ראש, כמבואר,

 שערהזווגים דאו״א

 ענף פ ׳א

 שני מיני בחי׳ וווגים יש באו״א דאצילות וכר. אהד החורבן לא יש זווג
 פנימי לא שוה בשוה ולא בהרכנת הראש וגם לנשמות ישנות ליכא,
 ובו׳ עד סוף הענף . הנה ד.־רי הרב בכל מלה ומלה בעניני חתהלקות הפרצופין דאויא
 ווווגיהם נראים לכאורה סותרים זה את זה לכל אותם שאינם בקיאים בפירוש
 המלות ההם, ועיקר הבלבול למעיינים כאן. הוא מסיבת ערך ההפכי המצוי תמיד

 בין ערכי האורות לערבי הכלים כמ־ש לעיל בפט־־ם בענף ט׳ אות יוד, ע״ש.
 והנך מוצא, שמתחילה אומר ובייל לן שאחר החורבן לא יש שוס זו,-ג פנימי;
 לא וווג שוה בשוה ונק׳ זווג שלים, ולא בהרכנת הראש שנק׳ זווג דלא שלים
 ואח״ז מבאר באורך אשר זווג העליון שהוא שוה בשוה נק׳ זווג אויא עילאין, והוא
 זוונ תמידי ולא במקרה, והוא הוווג להוציא נשמות חדשות, וה״ס זווג החכמות
 דאו״א בשמות מנוקדים, וכ״ז נפסק מחורבן ואילך. אמנם וווג התחתון שהוא בהרכנת
 הראש, דהיינו שאו״א יורדים ומזדגוגים למטה במקום זר׳ן הוא נקי זוג דלא שלים,
 והוא אינו תמידי, אלא בדרך מקרה בסוד והאס רובצת על הבנים, ומזווג היה אינם
 יוצאים נשמות חדשות אלא להחיות העולמות והנשמות הישנות לבד וה״ס זווג הבינות

 דאו׳׳א

ם שעי חז»גים ענף פג ו י ח ץ ה ד ע  ש

ל כי יקרא קץ ד ר ד יניקה צריכין לאמא, לכן א  כאשר הבנים בםו
ט למזומן, גם אמרו שיהיו צריכין לאמם׳ ואמרו קין צפור: ר  צפור פ
ר הזווג הוא למעלה שוין בקומתן, אז יש להם ש א  העגיץ הוא כמשיל׳ כ
א ר כג״ל׳ וכשהוא זה הוווג של מהרה שהו  ש״ע גהורין כמגין צפו
ל הצפו״ר : שהם הש״ע גהורין כ ק ק״ץגהוריץ׳ מ  התחתון, או אין לאמא ר
ר לעיל בענין הש״ע גהוריץ דא״א ע״ש• אך א ב ת ל זה נ  הנ״ל׳ וביאור כ
ל ם טים׳ כ ר ביארנו לעיל כי הש״ע נהורין ה ב  הענין בהיצור, כי כ
 אחד כלול ממ״א שערים, וא״כ כאשר הדרוג דארא עילאין בהיוהן
ח דא״א אשר שם בחי׳ היסוד צ מ  פב״פ שרן בקומתן• ואז מםתכלין ב
 דעתיק מלובש תוך הדעת דעתיק׳ והדעת תוך המצח דא׳״א,
 אשר כל זה הוא בחי׳ זוונ׳ ומשם נמשך זווג הגרון והחיך שהם
ם את הגחון ה ל ם ש י ר ת כ  אחע ה ב״פ מ״ב לארא׳ ושם מלבישין ה
 דא״א- ומשם גמשך הזווג העליון דאדא׳ ואז קומה דאמא שעורה ט׳־ם
ת ל כ ת ס ה ממ״א׳ הרי ש״ע רבוא• אבל בהיות אמא מ ל ו ל ל א׳ כ  כ
ת ההומה׳ מהחזה דאבא ולמטה ר צ א ק י ׳ ואז האמא ה א א  בפגים ד
ד עד סוף גודי שלו׳ שהם ג׳ ספי׳, כל א׳ בלולה ממ״א׳ הם קכ״ג. ב  ל
ר ת הם כיז, ועם סכ״ג הרי סין רבוא לבד• ורם סין צפו  וב׳ שלישי ת׳
א נהורין׳ מן הש״ע: שהם ו ב ה ק׳ן ר  שבזווג של מקרה הזה אין לה ר
ר כג״ל• וכל זה ר עם בחי׳ אנפין עצמן שהם ו׳ דצפו ר פ  בגימטריא צ
ה משא״כ באבא• ומה שקרא לזווג זה ט מ  הוא באמא, לפי שיורדת ל
 ק״ץ צפור׳ לשון קין׳ ר״ל, כי עתה בזווג זה׳ נקרא מקננא על בנין׳ כי
א ז״א נקרא צפור׳ והיא מקנגת עליו וגעשית קן צפור׳ ולוה ו ה  הבן ש
ה מקננת על בנין, כי  לא אמרו בתיקונים דאמא יתבא על בנין׳ ר
ז עם אבא, בהיותה היא אם  לשון קיגון מורה על הזווג שמזדווגת א
 על הבגים׳ שהוא הזווג הזה הב הניל, הנקרה מקרה׳ לפרקים, ואמרו
 לפניך׳ יתבאר במיש, כי יש חילוק כשאומר מלפניך׳ או לפניך, כי
 בינה נקרא מלפני ה׳, שהוא יותר פנימי מן הוי״ה, אבל המלבות נקרא
ה בזווג זה ה  לפני ה׳, שהוא לפניו של הת״ת. ולזה אמר לפניך׳ כי ע
 האמא יורדת למטה ומתלבשת בז״א• ונקרא לפניך׳ ולא מלפניך•
ל הוי״ה אלקי״ם  ואמרו בדרך רמז אל הניל, כי ב׳ מיני יחורים הס ש
ם, י ת מוחין אל הבנ ת ם הוא כדי ל ל ו ע  הא׳ הוא׳ כי ענין וווג ארא ל
 ובעת נתינת המוחין נקרא וו״ן הוי״ה אלהי׳־ם׳ אלא שכאשר זווגם
א הייה אלהי״ם לפי שמתחילה ניתנין ס- ר באח־ר או ו״א לבר! נ ו ח  א
ך כשהם פביפ׳ או נמשכין ך נמשכין אליה׳ א  אלו המוחין לו- ואחר כ

 לשניהם ביחד׳ ודם יחוד הוי״ה אלקי״ם בכ״מ•
א ג״כ כמ״ש לעיל, כי בזה ו  ויחוד הב׳ של דדי״ה אלקי״ם ה
׳ יש ב׳ רציאות : או כשיורדת ברא׳ שאז א ד א ׳ התחתון ד ב  הוווג ה
ח ד ר ו י ש ה נעשין מוחין אליו או כ ל כנסת בתוכו כמ״ש׳ ונה״י ש  נ
 במלכות, שאז אינה נכנסת בתוכה׳ אלא נשארת למעלה בסוד ארמ,
ת  במבואר אצלינו, בי כשיורדת׳ (נ״א כמו שיורדת) בינה במלכו
ד תפל־יה שיי׳ נשארת יניא ע״י שנשארת) בסוד מקיף׳ והנהיי  בסו
 דעצמות ז״א הם נכנסין בתוכה ובפנימיותה׳ להעשות לה מוחין
 של פנימיותה. והנה כאשר נכנסת בו״א׳ אז הז״א לבדו נקרא הוי״ה
א נותן לה המוחין שלה׳ ו , ואח״כ ה ל כ  אלהי״ם. כי הוא לוסח ה
כם ממש, אז שניהן ביחד זו״ן נסרא  ובשיורדת על המלכות ולא בתו
 ה׳ אלהים. והרי ב׳ מיני יהודים הם של הריה אלהים הנמצא בזוונ
• וכננדן אמר בדרך׳ שהוא נימטריא ב״פ הוי־ה ה ר ק  זה הב׳ של מ
 אלהי״ם הניל. וביאר ב׳ מיני הירידות האלו של הבינה, וכננד הא׳
ל כ ל עץ׳ כי הז״א נהרא עץ וכשיורדת נכנםת לתוכו׳ וזהו ב כ  אמר ב
ר או על הארץ׳ ולא מ א ארץ׳ א ר ק נ  עץ׳ וכננד ירידתה בנוקבא ה
ת עריה בםוד ארמי ואינה ר א ש ם הנ״ל, כי אז נ ע ט ר בארץ, ל מ  א
ל עץ ולא בעץ, הוא׳ כי כ  נכנסת בתוכה ממש כמו בז״א• ואמרו ב
ל כשיורדת ב ה מ״ן- א ה על המלכות אז המלכות יש ל ח ד ר  הנה ב
 בדא׳ אז כדי שתזדווג עם אבא זה הזוונ הבי, צריך שהיסוד דדא
 הנהרא כל, תעלה בה בסוד מ״ן׳ כדי שתוכל להזדווג עם אבא בעלה
 ומה שהיה גקרא כל׳ יהיה עתה בבחי׳ בכלי שהוא גימטריא ב״ז
ז אל ו מ ר  דההי״ן• שהוא מ״ן כגודע. ואמרו אפרוחים או ביצים• הוא ל
 הג״ל׳ כי עגין הזווג דאו״א זווג עליון בהיותן שוין ׳בקומתן למעלה׳ אז
ת׳ וע״י הארה זו ניתנין גם לו ת אל וו״ן דאצי ו ל ד נ ת מוחין ד ת  הוא ל
ק ו״ק׳ בנודע במקומו,  מוחין דגדלות אל אבא דבריאה׳ שאין לו ר
א התחתון בבחי׳ רביצה, ו ל כשהזווג ה ב  ועתה יהיה לו ג״ב מוחין. א

 שאין



 פנים מאירות שה
 דאו״א בשמות בלתי מנוקדים, והוא אינו נפםק לעולם, כי חוא נוהג אפי׳ לאחר
 החורבן. ואח״כ מסיים ואומר, העולה מכל זה, שיש ב׳ זווגים . זווג עליון בהיות
 או״א במקומם, וזווג תחתון בהיותם שלא במקומם, אלא במקום זיו״ן, בסוד רביצה
 על האפרוחים. וכל אחד םב׳ וווגים הללו כלול מב׳ ומגיס' כי בוווג העליון בהיותם
 במקומם יש ב׳ זווגים. שלים ולא שלים, וכן בזווג תחתון בהיותם במקום זו״ן, יש

 ב׳ זווגיס: שלים ודא שלים.
 והנה המתבאר מכ״ז. אשר זווג העליון שיש בו ב׳ זווגיס שלים ולא שלים,
 המה נתבטלו לגמרי אחר החורבן כמ׳ש בתחילת הענף: לא יש זווג פנימי, לא שוה
 בשוה ולא בהרכנת הראש, ולא נשארו רק ב׳ הזווגים, שלים ולא שלים, הנוהגים
 בזווג התחתון בהיותם במקום זו״נ. והנה לכאורה, הוא כנגד כל המקומות שמבאר
 ל^דיא, שיש זווג גם באו״א עילאין במקומם מחזה ולמעלה דא״א. ועוד, א״כ איך
 מתכלבלים דברי הזוהר, אשד או״א כתרין דחימין דמתחבקין דא בדא,, וזווגייהו תדיר
 לא פסיק לעלמין, ולפי הדברים הנ״ל לא נשאר אלא זווג התחתון בהיותם שלא
 במקומם, שהוא רק זווג של מקרה ואינו תדירי, ואיך אומרים עליהם דאו״א אלו
/  דזווגייהו תדיר. ובן לעיל דף רצ״ט אומד הרב להדיא אשר זווג החכמות דאו״א עי
 לא פסיק לעלמין, וז״ל, ונמצא כי זאת הבינה הראשונה מזדווגת עם חלק העליון
 של החכמה, ועל אלו נאמר כחדא,נפקין ולא מתפרשין ע״ש. ונודע, כי.בינה הראשונה
 הם אהיה דיודין ובחי׳ נוק׳ דע״ב. נמצא שיש זווג דחכמה דאיםא עם חכמה דאבא,

 שה׳׳ס הויות מנוקדים, בם״ש בענה״ק.
 אמנם צריך לזכור כאן בל המתבאר בענה״ק, בפירוש המלות ההם דהתחלקות
 או״א וישסו״ת לב׳ פרצופין, וגם למה נשתנו שמות החו״ב םנקודים ואילך, לכנותם
 בשם או״א וישםו׳׳ת, אשר קורם יציאת ע״ס דנקודים אינם נקראים כן בכל דרושי
 הרב, אלא בשם חכמה ובינה. וכבר נתבאר וה בענף ט׳ בפמ״ם כאות ו' ע״ש. ואין
 להכפיל דברים, וענין התחלקות פרצופי חו״ב נתבאר היטב בענה״ק בשער עתיק וא״א
 ובסדר יציאת ה״פ דנקודים ודרך שבירתם, ונזכיר כאן הדברים בקיצור נמרץ באופן

 שיספיק להבנת הדברים שלפנינו.
 ונבאר מתחילה ענין שני מיני בחינות זווגיס שיש באו״א דאצילות, אשר בכל
 אחד מהם יש זווג שלים וזווג דלא שלים. ובבר ידעת מקור התחלקות החו״ב דבלהו
 מדרגות געסמיב לבי פרצופין, שהוא מסיבת עליית המ״ן ומקום הזווג לנקבי עינים
 רכל מדרגה, שה״ס ספירת החכמה של ראש דכל פרצוף, שע״כ נפרדה הבינה מן
 ההכמה מסבת עליית המסך שהיה בפה למקום העינים, שאותו המסך חוצה ומבדיל על
 הבינה ממעל לה ודוחה אותה למדרגה התחתונה, באופן: שבינה דפדצוף הכתר נדחה
 לראש דםדרגת ע״ב, ובינה דפרצוף ע״כ נדחה לראש דפרצוף ם״ג, ובינה דס״ג נדחה

 לראש דפרצוף מ״ה וב״ן 'הנקי זו״נ, כט״ש בענה״ק, וזכור זה היטב.
 וזה אמרו, וכ׳ בחי׳ אלו בפנימיות שהוא העצמות, ובי בחיי אלו בסוד
 החיצוניות שהם הכלים, עכ״ל. ונבארם מתתא לעילא, וכבר נתבאר היטצ בכ״מ בענהיק
 ביאור ענין פנימי וחיצוני המוכרח לצאת מכל זווג שע״י עליית ם״ן לנקבי עינים, כי
 בל פרצוף תהתון נקשר ויוצא מפה של ראש דעליון כדרכם בשורשם בה״פ.- א״ק
 שקדמו למ״ן, ולפיכך אוחו המסך ^היה שם בפה דראש, דהיינו כמקום המלכות של
 ראש, אשר עתה בסוד המ״ן עלתה המלבות הזאת עם המסך .שבה למקום נקבי עינים,
 א״כ צריך להמשך אחריה גם פרצוף התחתון הקשור כהמלכות הזאת, ולעלות להלביש
 את האח״פ רעליון, דהיינו מנקבי עיניס ולמטה. ובאמת שבן הוא בפנימיות של
 התחתון, אמנם בחיצוניות דתחתון לא היתה שום עליה, אלא שנשאר גם עתה למטה
 מפה דעליון, משום ששורש המלכות עדיין נשאר גנווה בפה דעליון, דע״כ אין התחתון

 יכול להתעלות למעלה משורשו, במ״ש לעיל בענף ט״ו בפם׳יס אות טיו ע״ש.
 והנה מתחלה נגלה ויוצא כהתחתון בחיי החיצוניות שבו, דהיינו שמלכישו
 רק מחזה ולמטה, שהרי פה דעליון כבר נתעלה במקום נקבי עינים, והפה שמקודם
 הם״ן ירד וקיבל לכהי׳ הםת״ב, שח״ם מלבות דמלכות של ראש שנק׳ חזה או טבור,
 ונמצא שאין התחתון מלביש מן העליון אלא נה״י דעליון וב״ש ת״ת שמחזה ולמטה,
 ונמצא שהפסיד בחי׳ חג״ת דעליון, כם״ש שם בארוכה. אמנם ע״י יניקה, נמצא
 שנתגלה בהתחתון בחי׳ המסך ךפנימיות. ואז נמשך ועולה ומלביש ע״ג חג״ת דעליון,

 במ״ש לעיל בפטיא דף דנ״ט ד״ה ואלו, עש״ה בבל ההמשך.
 • ועם זה תבין באותה הכינה דעליון שיצאה לבר מראשו, י וירדה ונתלבשה
 בהראש דפרצוף התחתון, שנמצאת שירדה לבחי׳ נה־י שבה בערך הקדום לט״ן, משוס
 שמתחילה מלביש התחתון רק מחזה ולמטה דעליון, דהיינו לנה״י דעליין לבד כנ״ל,
 וכיון שהבינה מלובשת בראשו, ע״ב נמצאת שירדה מגיר ובאה לבחי׳ נה״י שלה.,

 והבן היטב.
 וזה אמרו להלן, ואז נק׳ ואם רובצת על אפרוחין, לפי שהוא יורדת למטה
 משיעור קומת אבא ומשפלת עצמה למטה, ואו היא דומה אל הנוק׳ דז״א ובו• נגד
 חצי ת״ת התחתון ונה״י של אבא וכו׳ עכ״ל. דהיינו כדאםרן, שבינה דסיג שה״ס או״א
 שיוצאת לבר מראש דם״ג ומתלבשת במי׳ה וב״ן שה״ס זו״נ, נמצאת שירדה לבחי' נה׳׳י

 שבה

״** ענף פג פד ׳  עץ החיים **י י
ד אל זו״נ האצילות ב ת מוחין דיניקה ל ת  שאין שוין בקומתן, אז הוא ל
ה בנוקבא• וכנגד ת ד ר ה בדא, או ב ת ד ר  ואו יש בו ב׳ בחי׳ : או ב
ר אפרוחים׳ כי אז ת״א בסוד אפרוחים, שהוא מ  הירידה בדא׳ א
ת ליה נדפין, י ת, אבל א ת בלתי מוחין מדלו ו ו צ  בבחינת ששה ק
י ת ל ד ב ב ק ל ת אז הוא בסוד ביצים שהם ר ו כ ד י מ רדת ב ו  וכשי
ק לבד• וכננר ק ר ם ר ה ם אין ב ל ו ע ם בב׳ בחי׳ אלו ל נ מ  גדפין׳ א
ל עץ, או בצים כ  שנים אלו• אמר אפרוחים או ביצים, אפרוחים כנגד ב

 כננד על הארץ.
 ואמרו לא תהח האם על הבנים, ר״ל, כי זווג וה התחתון דאו״א
ם בהארה מועטת דיניכזה, וצריך מ א  הוא בהיות זו״נ קטנים צריכין ל
 שלא תמשיך בח״׳ הזווג זה התחתון שהוא בהיות האם בבחי׳ רובצת
ם תעשה באופן שתשלח נ מ ם בומן יניקה, א ק י נ ה ם, ל חי  על האפרו
ת ת שלח תשלח׳ ובב׳ תיבות א ו ב י  האם, והם ארא שנרמזין בב׳ ת
, שיעלו  האם׳ הנזכר בהקדמת תיקונים׳ תרין שלוחיןתעשה׳ באופן
 מעל הבנים• ויוגדלו׳ ולא יהיו צריכין לאמם להניק אותן, ויעלו למעלה
 ויזדווגו בבתי׳ זווג עליון בהיותן שניהן שוין בקומתן׳ ועי״ו תנרום שני
ן ר  ,תועליות גדולות : א׳ הוא׳ שעיי זווג עליון ימשכו מוחין דגדלות מ
ת כ ר ב ו ב ע ל צ ל לשון טוב הוא מוחין, כמבואר א  דאצילות, כי כ
ם טובים׳ וזהו למען ייטב לך. תועלת ב׳ י ד ס מל ח ו  אבות בענין ג
ת באבא דבריאה ו ל ד נ ת ימים, שנמשכו ג״כ מוחין ד כ ר א ת  הוא׳ ו
ק ו״ק ו׳ ימים׳ ועי״ו יתארכו ויהיו לו מוחין. משאיכ  שלא היו בו ר
 בזוונ של כי יקרא. שהוא התחתון׳ שאין בו שום תועלת מאלו השנים•

 ענף פ״ד
: א׳, נקרא סמ״ך ונקרא ׳  ודע כי למעלה באמא עילאה יש ג׳ בחי
נקרא ד׳ וגס׳ ׳ ׳ הנ ה• ו נ א תבו ר ק נ  בינה• והב׳ נקרא ם סתומה ו
ת נהיי שלה ש ב ל ת  גיכ תכונה• וזאת התבונה שהיא תני׳ היא אשר מ
 תוך ז״א להעשות לו מוחין׳ וכאשר ויא מתבונה זו, שהיא הבחי׳ ג׳
ל הבחי׳ הבי שהיא צ  המתלבשת בז״א, בהיותן שניהן עולין למעלה א
נת׳ ועליה נאמר א ב׳ אל הבי י  ם סתומה תבונה ראשונה, אשר ה
ת תבונה הב׳ בתכונה הא׳׳ ואז ל ל כ  אני ישנה אותיות שני״ה, ואז נ
ות, ואז ז״א נאמר עליו ואיש תכונות ידלנה, כי נ ם נקרא תבו ה י ת  ש
 הרי עולה עמהם למעלה ונכלל בשתיהן, ועתה דולה ומשקה אפילו
י ת ש ה הא׳, וזהו ידלנה לשון יחיד• וכאשר הוא נכלל ב נ ו ב  מאותה ת
ה על ו נ י  התבונות, עולין שלשתן למעלה עד הכינה, ואז כולן נקרא כ
ה שם, ל ע  שם הבינה, ואז נקרא ו״א עם בינות, וכל זמן שלא הגיע ו
רחמים  נאמר עליו כי לא עם בינות הוא, כי בינה עליונה •היא ץ
א עלה שם יש בו אחיזה ל ש  פשוטים, ואין שם אחיוה אל ההליפות׳ אבל כ
 אל הסליפית וע־׳כ לא ירחמהו עושהו, ר״ל שאינו רחמים נמורים•
ה מ כ ח נה, ובו יתבאר מ״ש בס״י, הבן ב  ונבאר ענין בינה והבו
 וחכם בבינה. והענין׳ כי הנה ב׳ אותיות ראשונות של הוי״ה הם בחי׳
ם יש בחי׳ בינה׳ וזה א חכמה ש ו ה ד ש ב ל באות ירד ל ב  חרב, א
 ענין הבן בחכמה. ופי׳ הוא׳ כי ירד במלואו : י׳ הוא חכמה׳ וכ׳
ד שבאות ירד, והיא ה ר ר ו  אותיות ו״ד נעשית צורת ך, שהיא צ
׳ ראשונה עצמה שבשם הוי״ה ם ה נ מ א ה הנ״ל. ו א ל  נסרא בינה ע
 זו. היא תבונה ראשונה הנ׳ל׳ וכבר הודעתיך בדרוש תפילין בענין
ת א ז ב תחלה י׳ בקרן ווית של ה׳ ה  כתיבת שם הוי״ה שצריך לכתו
 כוה ך, ואות י׳ הוא בחי׳ חכמה של זאת התבונה ראשונה. וזו החכמה
ם בבינה• והרי נתבאר׳ כי באות י׳ של הוייה כ ח  נסרא יש״ם׳ ודש ו
 יש בחי׳ או״א עילאין, ובאות ה׳ ראשונה של הריה יש בחי׳ יש״ס

 ותבונה שהם תתאין•
ה נרמות בב׳ אותיות נ ו ש א ר  ועתה צריד לבאר׳ למה הבינה ה
ד של מילוי הירד, אשר צורתם ה׳, ושם הדמה ו׳ אל ד׳׳ והתבונה  ר
ה ה׳ ראשונה של הריה, ושם קדמה ד׳ לו׳ כנודע, כי ה׳ ו א  נרמזת ב
ה ד׳ על ו׳. גם שינוי אחר, כי ו׳ של מילוי ירד יש לה ראש, ת ר ו  צ
י י  שמורה היותה כלולה מי״ס כמבואר אצליגו, ואות ו׳ שבתוך ה
׳ ש א י ר ת ל ד ב ב ק ל  ראשונה אי) לה ראש, שמורה היותה בבחי׳ ר
ה אות ו׳ של מילוי הירד, היא בחי׳ בינה נ  אך הענין הוא, כי ה
 העליונה, ובינה עליונה יש בה י״ם עם מוחין, לכן ו׳ זו יש לה ראש.
ם אות ד׳ של מילוי נ מ ף הבינה עצמה, א ל פרצו  והוא מורה על כ
ן מן הבינה. ק בחי׳ ד׳ מוחין הנמשכי  ירד אינה בחי־ הבינה עצמה׳ ר

 ומתלבשים



 פנימ מאירות
 שגה בערך הקדום משום שמתחילת יציאתו שלי הוו״ן הם בבחי׳ החיצוניות שבהם
 הםלבישיס על נה״י וביש ת״ת התחתונים דאו״א, וא׳כ נשצאת הבינה במצב נה״י שבה,

 וזה אמרו, ואו בהיותם כן, צריך שגם אבא ירכין ראשו וישפיל עצמו למטה
 ובו, : כלומר, שבינה זו היוצאת מראש דבל פרצוף בלולה תמיד מרו״נ, כנ״ל בענה״ק
 דהיינו ימין ושמאל : שהצד ימין מכונה ישים, והצד שמאל מכונה תבונה, אשר
 היש״ס נבח; לבחי׳ תנהי״מ דאבא עילאה, והתבונה לבחי' תנחי״מ דאמא עילאה כנ״ד,
 וזה אמרו, ובן עתה אמא עילאה פב״פ עמו נגד חצי ת״ת התחתון ונה״י של אבא
 לבד . כלומר בערך או״א עילאין, הרי שאין בישסו״ת האלו רק בחיי נה״י דאו״א
 עילאין, וחםר לחם ראש ותוך דאו״א עילאין, ותדע שזווג הזה נקרא חיצי חיצוניות,
 כלומר, זווג הבי מבי הזוונים שישנם בחיצוניות, המכונה זווג חיצוני דלא שלים, משום
 שהבינה שהיתה מעלתה בג״ר דאו •א מלובשת עתה בבחי׳ נה״י שבהם, דהיינו שדומה

 אל הנוק׳ דז״א. שכל קומתה הוא רק ג׳ ספי׳ נה״י,

 והנה אח״ז, בכח היניקה, שנתגלה בחי׳ הפנימית דזו״נ, שעי׳״ז עולים הזו״נ
 ומלבישים לבחי' חג״ת דאו״א, הנה נבחן אז שגם הבינה עלתה למדרגת חג״ת שבה,
 שהרי גם הראש דז״א ששמה מלובשת הבינה עלה למקום חגית ולפיכך היא נבחן
 לזווג שלים שבחיצוניות. ומ׳־מ עדיין נבחן זה לבחי׳ הרכנת הראש, כי עדיין לא שבה
 הבינה למעלתה לבחי׳ ראש בשוד. עם החכמה במבתחילה, בי עדיין המסך ומקום
 הזווג ממעל לה ומוכרח לקבל אורותיה ממסך הזה ממעלה למטה, שהוא בחי׳ גופא
 ולא ראש, כמיש בענה״ק. אלא בערך הקודם לכן, נק׳ זה זווג שלים דישםוית, כי
 עכ״פ יש לה עתה קומת ז״ת דאו״א, משא״כ קודם לבן לא היה לה אלא קומת גית
 נה־י לבד כנ״ל. אמנם כיון שהבינה עדיין חסרה מראש ע״כ מכונה זה שהזווג הוא
 דק בסוד הכלים לבד, ולפיכך יש ב׳ מיני זווג בזווג דרובצת . שמתחילה יש זווג
 דרובצת דלא שלים, דהיינו שקומתם דישםו״ת הוא בגית, ואז הוא בחי׳ רובצת על
 הביצים, אשר רוח החיות עדיין אינו מגולה בהם. והוווג שלים דרובצת, היינו שקומתם
 דישםו״ת בזית דאויא, שאו הוא בחי׳ רובצת על האפרוחים, כי יש כה כבר דוח חיות
 עכ״פ. והנה נתבאר היטב ב׳ מיני הזווגים שבחיצוניות, ועתה נבאר ב׳ מיני הזווגים

 שבפנימיות.

ד דיה ומכח ענין החורת הבינה לראש,  וככר נתבאר היטב לעיל בפמ״א דף ע
 בלומר ענין התעלות מלמעלה להמסך בקומה שוה עם החכמה דשם, שזהו נעשה
 ע״י זווג דחבמה דם״ה שבראש עם החכמה דב״ן שבראש, להיות שמצד המ״ה נמצאת
 גם הבינה כבר מתוקנת בראש, וע״ב כחו יפה להוריד המסך ממקום החכמה דב״ן אל
 המקום שמתחת בינה דב״ן, ואז מתעלית גס הבינה דב״ן בקומה שוה עם החכמה דבץ
 כי עתה הורד המסך מתחת הבינה דבין ג״ב, ובזה חוזרת הבינה למעלתה הקודמת,
 דהיינו לבחי' עצמות, משומ שממסך ולמעלה עדיין אין הכלים ניכרים, שהרי עוכיתו
 של המסך, אינו יכול להתעלות ממטה למעלת אלא רק ממעלה למטה, במ״ש בענהיק,
 וזה אמרו, ובי בחיי אלו בפנימיות שהוא העצמות , דהיינו כדאמרן, שעל ידי
 הזווג דחכמות דמ״ה וב״ן שבראש נמצא שהורד המסך להמקום שמלמטה מהבינה,
 והבינה עולית למעלה מהמסך •שאין שם גילוי כלים, אלא בחי׳ עצמות לבדו, בנ״ל,
 וזהו שנקי זווג פנימי דשלים, שהרי הבינה כבד חזרה למעלתה לכחי׳ ראש ולבחינת

 עצמות, שוה בשוה עם החכמה כבתחילה.

 אמנם יש בחי׳ שניה בזוונ דפניםיות דלא שלים, והוא שעדיין אין כאן ענין
 זווג החכמות דמיה ובין שכראש, המוציא המסך מהחכמה ומורידה למחחת הכינה
 כנ״ל, אלא רק הבינה דמיה שנמצאת בראש כנ״ל, הנה היא בכחה עצמה מעלית
 אליה את הבינה דבין מגופא לראש, אשר או אע׳פ שהבינה חורה לראש, מ״מ עדיין
 אין קומתה שוה עס אבא עילאה, דהיינו עם החכמות דמיה וב״ן, שהרי עדיין המסך
 נמצא ממעל לה, אלא כל ענין שיבתה לראש הוא, משום שנתחברה לכהי' *חת עם
 הבינה דמ״ה שמעולם לא יצאת מראש, כנודע בענהיק. וע״כ נק׳ זה זווג הכינות
 לבד. ובערך חחכמה, עדיין נבחנת לחסרה סמנו, וע״כ מכונה ג״ב בחי׳ הרכנת הראש
 בערך החכמה בעצמו, ועיב מכונה וה זווג פנימי, משום התחברותה עכ״פ בבינה דם״ה
 של ראש, אמנם לא שלים, שעדיין איננה שוה בשוד. עם החכמה, והנה נתבארו היטב
 ענין ב׳ הוווג שבפנימיות , שלים, ולא שלים. וזכור היטב אלו הד׳ זווגים שנתבארו

 כאן כי תצטרך להם בכל מלה ומלה מהמשך החכמה.

 וזאת כבר ידעת היטב, שכל ענין הוווג דחכמות דמ״ה וב״ן והורדת המסך
ג . ס  מחכמה דב״ן המעלה את הבינה למקומה הראשון, הנה כל זה נעשה דק בבחי• ה

ף ו  דא״א בסוד מוחא דאוירא. ווווג דב׳ המזלות עליון ותחתון דדיקנא, כניל בפמ״א ד
 רע״ח ד״ה ובוה משא״כ בבחי׳ הע״ב דא״א אי אפשר לוויג דחכמות אלי האמוד
 שיתגלה בעילם התיקון, משוס שהמסך דנהיי דאחור השייך לזווג החכמות האלו
 דמ״ה ובין שבראש המיוחם לע״ב, הנה הוא נגנז ברדל״א, כמ״ש שם׳ יכוה תדע.
 שאותם כ' הזווגים דסנימיות שנתבארו לעיל, הנה המה אמורים רק ככחי׳ סיג דא״א,

 ולא כלל בבחי׳ ע״ב דאיא, במבואר.
 וזה

 שו עץ החיים שער המזגים ענף פה
ם , ואחיכ ה ה ל  ומתלבשים בתחרה באחוריים של חצי ת״ת ונה״י ש
 מחרבשים בראש התבונה שהוא אות ה׳ ראשונה של הויה. ואמנם
. כולם  ה׳ ראשונה של הריה שהוא צורת דיו׳ והוא גימטריא י,
ם בב׳ אותיות ו״ד הם ב׳ ה עצמה׳ לבן ש נ ו ש א  בחי׳ התבונה ר
ל ב׳ אותיות ד׳ ו׳ אלו של התבונה הם בלילין באות ב  אותיות נפרדין׳ א
 אי, שהוא אות ה,״ לכן אין להוי שבתוך הה׳ צורת ראש לפי שהוא
׳ הם ד׳ מוחין של התבונה עצמה׳ לכן ד ה ד בלי ראש, ו ב  בחי׳ ו״ק ל

 קדמה ד׳ על ו׳.
 . והנה צריך שתדע׳ כי זו הד׳ אינה בחי׳ ד׳ מוחין של התבונה
א (היה) בחי׳ ראש אל הו׳ שבתוך י  פנימית, שאם היה לה מוחין ה
׳ אבה־ כמו שאין מוחין בראש ז״א עד שנתלבשו בתוכו הנהיי , ה  ה
ן לנוהבא דרא מוחין עד שנתלבשו ה׳ וכן עד״ז אי נ ל התבו  ש
 בתוכה נצח הוד יסוד דז״א. א״כ נם התבונה הזו אין לה מוחין עד
ה לה מוחין מנה״י דבינה עליונה י  שתעלה למעלה עד הבינה׳ ואז ה
ה הא׳ הוא למטה ואינה כלולה עם הבינה נ ו כ ת  ואמנם עתה וו ה
ה ראש  למעלה הנרמזת באות י׳ כניל׳ לכן אות ו׳ שבתוך הה׳ אין ל
ן לה מוחין פנימיים• ואות ד׳ שע״ג הו׳ הוא בחי׳ או״מ  לפי שעדיין אי
ה נ י א ׳ מן הוי, ו ד ה וו ה ק ח ר ה א מבחוץ׳ ולכן נ ת ל ג ל ג  מלמעלת ב
ה אות ו׳ בסוד או״מ ואינה פ ה מ ת ו ט ש פ ת ה מ מש ר  דבוקה בו מ
׳ נמצא כי זו התבוגה  נכנסת בסוד פנימית׳ לכן אינה דבוקה עם אות ו,
נה׳ הוא בבחי׳ ו״ה לבד• וזים כי ימצא חלל באדמה, כי  הראשו
 כרעא דה׳ תלויה ואינה דבוקה עם הד׳׳ ונשאר שם מקום פנוי וחלל
 בלתי מוחין. והנה ד התבונה נקרא אדמה דיל אדם ה׳• והנה באדר״ו
ת תבונה הם בין וב״תדאינון רה, פי׳ הדברים ו הי א אמרו. כי או ״ צ ר  ד
רת הי ראשונה דהוי״ה הנ״ל, הם דעצמות  כי ב׳ אותיות ד״ו שיש בצו
רנהנסרא ך נמשכין ז  התבונה שהם ויה שלה ודי מוחין׳ ולפי שאחר כ
ב״ה מב׳ אותיות ו״ד אלו• והם םוד ו״ה, לכן הם נקראים תבונה  בין ו

ל אין פי׳ שב׳ אותיות ו״ד אלו הם זרנ עצמם• ב  א

 ענף פה
ו ר בארנ ב ׳ ראשונה ב רת ה ה זאת הד׳ שע״ג הו׳ בצו נ  נס דע׳ כי ה
רת י׳׳ והוא בחי׳ יש״ם• גם דע׳ כי  שיש לה עוקץ מאחריה בצו
: ירד באמצע׳ וב׳ ווי״ן הנמשכין ם ה  הגה גחלקת ד׳ זאת לגי חלקים ש
ב אתוון׳ הגיהגיץ מן חכמה אל הבינה ם גימטריא כי ה  ממגד. כזה ן- ו
 ועתה צריך ליתן טעם׳ למה באות ירד נעלמת בינה ונגליה החכמה
ה ונעלמת החכמה. והענין כמ״ש בדרוש אחר׳ נ י ב  ובאות ה׳ ננלית ה
ן א״א׳ אשר שם הוא בחי׳ בינה דא״א׳ ת נ ם דאדא הם ב י ר ת  כי ב׳ כ
ד א׳ הוא חםד ס ם בארנו בפ׳ יומם יצוה ה׳ חסדו׳ כי יש ב׳ מיני ח  ג
 עליון אחר הבינה־ אשר מקום זה הוא ברישא דכתפין דא״א פודם
ד העליון ס ח ה הב׳ ורועות ושם הוא מסום ה ו ק ל ח ת ה ת ו  התפשטו
כבר ידעת׳ כי לעולם חסד מצד הזכר  הנסרא יומא דכולהי בם״ה• ו
ד ונתלבש) בחסד ר י ) ש ב ל ת ה האור הגמשך מגרון העליון דא״א מ ג ה  ו
 זה• וכאשר יצא לחוץ• אז אבא נעשה בבחינת החסד ההוא והבינה
 געשה בבתיגת הגרון׳ לפי שהוא ביגה דאז׳א׳ כי להיות הגרון גבוה
ד ההוא׳ גמצא כי אמא שיצאת ס ח ש אור הגרון ב ב ל ת  מהחסר לכן מ
 מבחי׳ הגרון׳ היא יותר מעולה׳ והיא געלמת תוך החכמה׳ וזהו בחי׳
 אות יו״ד׳ שהחכמה ננלה בה׳ והבינה נעלמת בה ואינה גגלית• אבל
א להגלות (להתחלל.) ולהתפשט או י א ר התחילו ב׳ זרועות ד ש א  כ
ר להיפך׳ כי ב ד  גתלבש חסד בגבורה-ומשם יצאו ישםו״ת ואו היה ה
׳ שהחכמה  אבא טמיר וגגיו יותר מן הביגה, לכן גרמוו באות ה
ר ת ב  בהעלם וביגה בגלוי• ודש באדר״ו דר״צ קרוב ר>דשון זה« ל
ה הם געלמים ביגה ל ח ה אבא׳ ביגה אמא׳ פי׳ כי ה מ כ ח  אשתכחו ד
׳ אז א ר י ך חכמה׳ אך לבתר, ר״ל לאחר דאתפשטו דרועוי ת  תו
 גתגלו בחיי או״א• והרי נתבאר היטב ענין בינה ותבונת הראשונה.
 ועגין אבא וישים אשר הם גרמזין בב׳ אותיות י״ה הראשוגים שבשם

 הוי׳יה•
ה שהם: ביגה• ותבוגה ראשוגה, ותבוגה ג י ב  ודע כי ג׳ חלל׳י ה
ר היה עיבור ראשון דדא ש א ף אחד׳ נמצא׳ כי כ  שניה• כולם הם פרצו
ל גו ג׳׳ כנודע׳ היה בזו התבונה ראשונה• שהיא א אז בבחי׳ ג׳ כלו ת  ש
ם הג״ל געשו פרצוף א׳, י ק ל ל השם׳ לפי שכיון שגי ח  ה׳ ראשוגה ש
ה ולמטה של כללות ז ח ה  גמצא כי זו התבוגה הראשוגה היא מ

 הפרצוו*



 פנים מאירות שז
 וזה אמרו, עוד יש בחיי אחרת כסוד הזווג אפ לברוא גשמות חדשות זכו׳
 באופן שעתה אחרי החורבן לא יש זווג פנומי לא שוה בשוה ולא בהרכנת הראש
 לא באו״א ולא בזו״ן וכוי עכ״ל . והיינו כנ״ל, שאותס בחי׳ נהיי דאחוד ששמש
 בנקודים בסוד הסתכלות עיינין דאו״א, המה נגנזו בדדל״א, ונודע, שענין נשמות
 חדשות אינם נמשכים אלא מסוד הזווג השלם של המסך הנ״ל ששימש כסוד הסתכלות
 עיינין דאו״א עי׳, וכבר נתבאר ענין זה באורך בפמ״ס דף קס״ו ד״ה ואלה, ומשפ
 תבקשנו. גם נתבאר שם, שמחורבן ביהמ״ק ואילך נפסק ג״כ כחי׳ זווג דגופא דאבא,
 שהיה בנקודיס לאחר שבירת מלך הדעת, אשר זווג דהסתכלות עינים דאו״א שמשם
 מלך דעת דנקודים, מבונה בשם ירושלים של מטה, משום שמסך הזה ה״ם נה״י דםסך
 בחי״ד ממש בתכלית השלימות. אמנם אחר שבירתו של מלך הדעת שירדו הה״ח
 מראש דאו״א לגופא דאבא, שהמסך נזדכך בו לבחי״ג, הוא המכונה ירושלים של
 מעלה, כמ״ש שם בטעמו ונימוקו באורך. ותדע שאלה הם ב' הזווגים הפנימיים

 שנעלמו מחורבן ואילך.
 וזה אמרו, שעתה אחר החורבן לא יש זווג פנימי לא שוה בשוה ולא בהרכנת
 הראש , כי זווג דהםתבלות עינים דאויא שהוא להוציא נשמות חדשות כבר נפסק
 בזמן הנקודים שנגנזו ברדל״א כנ״ל, והוא המכונה זווג שוד! בשוה. וזווג' הב׳ דגופא
 דאבא המכונה בהרכנת הראש, הוא שנפסק בזמן חורבן ביהמ״ק, ונשבע' ה׳ שלא יכנס
 אפי׳ לזווג הזה דגופא דאבא שהוא בחוסר ראש שנק׳ ירושלים של מעלה כנ״ל
 בטרם שיכנס לירושלים של מטה דהיינו כהשלמת המסך דנה׳״י דאחור׳שנגנזו ברדל״א
 בזמן עולם התיקון, שה״ם הכתוב בקרבך קדוש ולא אבוא בעיר, שדרשו ז״ל, אע״פ

 שבקרבך קדוש מימ ולא אבא בעיר במ״ש שם עש״ה.
 המתבאר מכל זה שב׳ זווגים הראשונים דאו״א דנקודיס נגנזו ואינם נוהגים
 כלל מחורבן ואילך. כי זווג האי דנקודיס שנק׳ שם הסתכלות עיינין ד^ו״א זה כזה
 שה״ם כתר דע״ב הנה הוא נגנז ברדל״א, ולא נתגלה עוד כלל כעולם התיקון ואפי'
 ב;מן שהיה ביהמ״ק קייס. וזווג הב׳ דעולם הנקודיס, שנקי שם גופא דאבא שבערך
 כתר ע״ב נקרא הרכנת ראש, שה״ם ע״כ דע״ב דהיינו בקומת חכמה, שהיה נוהג בזמן
 שבהמ״ק היה קייס, אלא שהי׳ ע״י התלבשות בם״ג דע״ב במ״ש במקומו, הנה הוא

 נפסק מחורבן ואילך בסוד השבועה על ירושלים של מעלה בנ״ל.
 וד׳ זווגיס של ראש שנשארו באו״א גס לאחר החורבן, הנה הא׳ הוא, זווג
 הגי דנקודים שנקי שם גופא דאמא עילאה שה״ס ם״ג דע״ב. הב׳, הוא זווג הד׳
 דנקודים, שנק׳ שם הסתכלות עיינין דישםו״ת זה בזה שה״ם בתר ם״ג. הגי, הוא זווג
 ה׳ דנקודים, שנק׳ שם גופא דיש״ם שהים עיכ דס״ג. הדי, ה״ם זווג ו׳ דנקודיס
 שנק׳ שם גופא דחבונה שהים ם״ג דם״ג. וזכור בל אלה הזווגים משורשם ע״ד

 שנתבארו כאן, ועוד יתבארו בהרחבה בע״ה,
א שהם ב א ה ד נ י ׳ ב י ת ובו׳ םבח ו ד ו ק נ ת שיש בחכמה המ ב  כי כל השמו
ד וכו׳ : כי סוד הניקוד מקורו מנקודת הצמצום שהוא ו ק י ת בלתי נ  שמו
 העיכוב שבנקודה האמצעית המצמצם על אור העליון שלא יתפשט הימנה ולמטוז, אשר
 כה הזה מכה באור העליון ויוצאים הע״ם דאור חוזר כמ״ש לעיל בפמ״ם ובפמ״א
 בענף ד׳, ועל שם הנקודה ההיא האמצעית הבז׳, מכונים המלכיות דכלהו פרצופין
 בשם נקודות, וכן בניקוד השמות מראים לנו הנקודות הללו את שיעור הקומה של
 השם, כי שיעור הקומה דבל מדרגה תלויה כדיוק בהעוביות ובח הצמצום שיש בהםלכות
 ד»ותה מדרגה המרומזת בהנקודות של חשם, כי בחי״ד מעלה או״ח בקומת בתר
 ובחי״ג בקומת חכמה וכו׳ כמ״ש בענה״ק. ונתבאר שם, שענין הצמצום לא היה אלא רק
 על אור החכמה שהים העצמות, משא״כ על בחי׳ אור דחםדים לא שלט שום צמצום
 גס נתבאר שם, אשד זווג הבינות בלתי החכמות ממשיך רק כחי׳ אור דיחםדיס לבד.
 וזח אמרו, כי כל השמות שהם כחכמה הס בנקודות. דהיינו כדאמרן, שאותם
 הנקודות שתכונתס הם המסכים העושים הזויג דהבאה מסבת כח העיכוב שבהם על
 אור העליון, מורים לנו את שיעוד הקומה שבשם אם קומת כתר אם חכמה וכוי
 ולפיכך באים השמות בניקוד. ווה שאומר, אבל כאשר הזווג הוא טבחי' בינה ראבא,
 שהם שמות כלתי ניקוד, אז נקרא זווגא דלא שלים, דהיינו כם״ש כדיבור הקודם
 אשר הים בינה דמ״ה המעלית את בינה דב״ן מגופא לראש, שוווג הבינות הזה, אינו
 מוריד את המסך שבחכמה דב״ן למתחת הבינה דב״ן׳ ונמצא עדיין בינה זו למטה
 ממסך דחבמה דב״ן, אע״פ שעלתה לראש עש״ה. וע״כ אין זווג רכינות הזה ממשיך
 אור החכמה אלא אור דחםדיס לבד. דע״ב נק׳ זווג דלא שלים, ומאחר שענין הצמצום
 לא היה על אור זה דחםדיס, י ע״כ באים השמות האלו בלתי ניקוד, כי אין ענין
 הניקוד שולט רק על אור החכמה לבד כנ״ל. ענין ג׳ יחודיס דזו״נ, יחבאד בענ&ים

 הבאים בעז״ה.

 , ענף פ״ב

ם . וצריך י נ ת לב ו ש עטר רי א שלים להו ג ו ו א ז ו ה באר ובי׳ ו  ועתה צריך שנ
 שתשכיל, אשר המוחין והנשמות שהתחתון משיג מהעליון הנבחן לאב שלן

 י מכונים

 עץ החיים שער הזיווגים ענף פו
׳ ושם הוא מקום העיבור, שהוא מהום הבטן אשר ל י  הפרצוף ת
ל בבינה העליונה אין שם בחי׳ הריון ועיבור. ב  בתוכו נוצר הולד׳ א
 והנה בינה עליונה נסרא םמ״ך ותבונה ראשונה נקרא ם סתומה
 כנ״ל. והענין הוא׳ כי בבינה עליונה הוא שיעור ו׳ ספירות עליונות
 שהם כחב״ד ה״ג׳ ולהיותן נמשכות מסוד החכמה שהוא י׳׳ נמצא
 כי בינה עליונה גקראת ם׳: לפי שמהומה גנד ו״ס עליוגות שלו כ״א
ה ו נ ו ת ח ה שיעור ד׳ ת ל מי׳ הרי ס־, אכל התבונה שאין בה ר  כלו
 וכ״א כלול מי׳ לטעם הנ״ל, לכן היא ם סתומה• נם נקראת ם סתומה
ה זאת נקי־אתזאת תבונה ראשונה ב י ס  דיתבא רביעה על בנין, ונם ל
 עה״ב׳ והטעם כי הנקבות נהראות עולם, כמ״ש בזוהר ויחי׳ על פסוק
, עלמא דאתי א ב ׳ וזה התבונה נקרא עולם ה לם ם ועד העו ל ו ע  מן ה
א יורדת למטה ומתנלית תמיד, אבל בינה עליונה נשארת י ה  לפי ש
ה לע״ל׳ כי המוחין עליונים א ר ק מעלה ואינה יורדת, לכן בינה נ  ל
 דז״א המלובשים בנה״י דבינה עליונה הם עתידין לבא אח״כ כאשר
 יתנדל מעלתו ויהיה לו מוחין עליונים יותר מן בינה׳ ולא מן התבונה
י דתבונה הם נמשכין בו תמיד ולעולם ד ו  ואז יהיה לע״ל• אבל מוחין ת
 הם נמשכים ובאים• וזהו פי׳ עוה״ב עלמא דאתי/ בי תמיד נמשך ובא.
ם הבא ובין לעתיד לבא, כי זהו בתבונה׳ ל ו  וזהו ההפרש שיש בין ע
 וזהו בבינה בבחי׳ הנצח הוד יסוד שבהם הנעשין מוחין דז״א• וזהו
ם לר׳ רחומאי׳ מהו עולם הבאי י ד י מ ל ה  מ״ש בס׳ הבהיר ששאלו ה

ר בא. והדבר מובן עם הנ״ל שכתבתי. ב כ  א״ל עולם ש

 ענף פ״ו
 כבד בארנו לעיל• כי כאשר עולין ז״א וכ׳ התבונות עד בינה עליונה
 אז נקרא ז״א׳ עם כינרת הוא, והטעם הוא עם הקדמה שנקדים
ל מקום אשר התחתון עולה ך בענין הכללות הנוכר בכ״מ- כי כ  ל
 למעלה במקום העליון, להיותו נכלל שם עמו, הוא שהעליון. עומד
 בבחי׳ פנים והתחתון עומד שם בבחי׳ אחוריים שלו• ובזה תבין ענין
ים של בינה עליונה• רי ה מן האחו א צ ו ה זאת התבונה י נ  זה׳ כי ה
ם שמות דאלסים כנודע׳ כמיש בע״ה  ואותן האחוריים של בינה ה
ל האחוריים הם שמות אלהי׳׳ם׳ וז״ש בווהר פ׳ אחרי מות דפ״ה.  כי כ
 כי הבינה נקראת רחמים בלחודוהי• אך מםטראה דינין מתערין •
 ופי׳ מסטראה, ר״ל מצדדיה׳ שהם האחוריים שלה׳ שהם הדינין.

 אבל היא עצמה בבחי׳ הפנים שלה היא רחמים•,
 ודע כי בכ״מ שנמצא בזוהר שהבינה נקראתי אלהי״ם׳ היא
וצאה מאחוריים של הבינה שהם אלהי״ם׳ וא״כ  בתבונה זאת הי
זה בה׳  כאשר התבונה זאת היא למטה׳ או יש אל החיצונים ׳ אחי
ה למעלה ותהיה שם בסוד אחור בינה״עליונה׳ או ל ע  אמנם כאשר ת
ל הנופלים׳ כי כ זה אל החיצונים בה• וזהו סומך ה׳ ל  אין אחי
ד מאחורי בינה ולמטה׳ אז נם הז״א ר  כאשר זאת התבונה תחתונה ח
ל אלו ד ממהומה׳ ואו כ ר  יורד למטה ממקומו׳ וכן נם הנוקבא דז״א ת
 נקראו נופלים׳ שאו* נם בתבונה הזו 'יש בה אחיזה אל החיצונים
ך כנ״ל׳ לפי א עיי הבינה העליונה הנקרא סמי ל  כנ״ל׳ ואינן עולין א
ר כולם יעלו למעלה עיר'תיל, שיוכללו ש א  שהיא סומכת אותם כ
 זה בזה׳ ותעלה התכונה להיותה ביסוד אחוריים דבינה עליונה הנקרא

 סמ״ך כנ״ל.
ר ענין בינה ותבונה בשמות אשר בהם• דע כי מן האחוריים א ב נ  ו
ה בבתינת נ ו ב ח ם נעשו די עליונות ד ש ה מ נ י ב ל ה , עליונות ש  של ד
 פנים שלה׳ ומאחוריים של ו״ק של בינה עליונה, נעשו ו״ק בבחינת
 פנים של תבונה• והנה בינה עליונה ואבא עלאה הם ב׳ שמות• אבא
 נהרא הוי״ה ע״ב דמילוי יודין׳ ואמא נקראת אהי״ה דיודי״ן נימטריא
ם י״ם׳ עכ״ו בחי׳ אלקים ה  קס״א׳ והנה אחוריים דבינה אע״פ שיש ב
ם באחוריים שלה כג״ל׳ אינן'ניכרים וגגלים בה׳ אלא באחוריים ה  ש

 שמחציה ולמטה׳ שהוא מהחזה שלה שהם ד׳ ספירות תגה״י• והענין'
ם אלהים יש בו ה״ך צירופיץ מתחלסין לד׳ חלקים, והם ש  כי גודע ק
 שם אלסים א׳ הכוללל׳ צרופים כספי׳ א׳׳ ושם אלקים ב׳ הכולל ל׳ צרופים
 בםפי׳ ב׳, ושםאלקים הבולל ל׳ צרופים כספי׳ ג׳׳ ושםאלקים הכולל ל׳
 ־ צרופים בספי׳ד׳. והנה ע״ש ק״ך צרופים אלונק׳ םמ״ך בינה עליונה כנ״ל׳ כי
ה שם באחוריים שרה נ ו ש א  םמ״ך גי׳ ה״יך׳ ובעלות הז״א והתבונה ר
ל הנופלים כנ״ל׳יוהגה הם נחידקים לדי בחי׳׳ וזה׳ כ  נאמר סומך ה׳ ל
ה ורוחב ארבעה באמה, שהם ק״ך מ א  ענין הפסוק אורך היריעה ל׳ ב

 צרופי



 פנים מאירות
 מכונים בשם עטרות או בשם כתרים ונקראים כן עלי שם השורש שמשם גטשכיס המוחין
 שה״ם המסך, שממנו ולמעלה נק׳ ראש, ושייך לעליון עצמו, והאורות הנמשכים
 ממעלה למטה המה באים בפרצוף התחתון. והנך מוצא ב׳ בחי׳ במסך ההוא, דהיינו
 במה שמשמש לעליון גופיה, ובמה שמשמש לתחתין, ותדע, שבחי׳ וו המשמשת

 להעליון נקי עטרה, ובחי׳ זו המשמשת להמשכת האורות להתחתון נק׳ כתר.
רתא דרישא דא״א ו ו י ג וכוי ח׳ ח ו ו ז ך בהם כח ה ש מ ן נ כ י ״א מה  ענין או
 וכו׳ : כבר נתבאר בפם״א בענה״ק בסוד הייג חיורתא, שהם ג׳ הויות וחד
 דבליל להון : ב׳ הויות עומדים בימין ושמאל דגלגלתא, והויה ג׳ בקו האמצעי
 באחורוי דגלגלתא. והיים חב״ד כמ״ש להלן, ונקראים חיודתא על שם החסדים, להיותם
 החסדים השורשיים בהיות החסד דעתיק מתלבש בהם. ואע״פ שאין תיקון קוין כראש
 דא״א, במ״ש הרב לעיל דף רע״ז ד״ה נמצא, אמנם זהו רק בתוך הכלים דא״א גופיה
 שהוא מטעם היותם בלים דע״ב, ונשמה דרדל״א הנמשכת מבח הזווג דנה״י דפנימ
 שהוא בחי׳ סיג, אינו מספיק להם, אשר ע״כ מוכרח דעת דרדליא שיתגלה בהאי
 אוירא שבין גלגלתא למו״ס. וכן בשערות רישא ודיקנא, במ״ש בפטיא בדףרפ״ב ד״ה
 ובטרם, באופן, שמצד הסיג הכלול בראש דא״א יש בו תיקון קוין וגיר, והם המתגלימ
 בי״ג חיורתא ובשערות רישא ובייג תי״ד, אמנם מבחינת בנינו דא״א עצמו שהוא ע״ב,
 אין שם ג״ר, ואין שם תיקון קוין, אלא רק כתר וחכמה, והוא זה למטה מזה בקו אחד

 כתר וחכמה בראש, והבינה שבו לבר מראש דהיינו בגרון.

 ובוח תבין מצב ג׳ הויות החם שע״ג הגלגלתא, שאינו דומה לגמרי לבחי׳ ג׳
 הקוין שבראשייהו דאו״א הםלבישים לחג״ת דא״א • כי הקו האמצעי שהיס הויה
 האמצעית והדעת, המכריע בין ב׳ הויות שבימין ושמאל שה״ס חו״ב, הרי הויה וו
 נמצאת באחורוי דגלגלתא, ואינם מאירים בפנימ כמו הדעת דאו״א. שהוא ג״כ מטעם
 הנ״ל, שאין הג״ר הללו מספיקים לו במו׳ לאו״א הנבנים םבחי׳ ם״ג, וע״כ עומדת
 ומכרעת בבחי׳ אחורים, ואינה יכולה להכריע בבחי׳ הפנים דא״א. ועם זה תבין ג״כ
 סוד חד דבליל להון הנוסף שם על ג׳ הויות האלו, ותדע, שה״ס התכללות אותם הג״ר

 שאינם יבולים להתגלות שם, מטעם שבנינו דאיא הוא םבחי׳ ע״ב, וזכור זה.
 והנה נתבאר היטב ענין ג׳ הויות וחד דכליל להון שנק׳ י״ג חיורתא, אשר
 ב׳ הויות דימין ושמאל ה״ם חו״ב בתיקון קוין דימין ושמאל, הנמשכים םדעתדרדל״א
 דאחוי נהוריה בין אוירא למו״ס, והויה ה״ג׳ הים הדעת המכריע ביניהם, אשר עומדת
 אמנם בםוד אחור, להיות שםכרעת רק בסוד האחור דאיא, ואינה מכרעת בסוד הפנים

 דאיא.
 ווה אמרו, ב׳ שמות דהויה דיודין שהם ח׳ חיורתא דרישא דא״א הם נמשכים
 דרך פנים דא״א עב״ל, דהיינו כראמרן שקו המכריע הםזווג לבי הויות ההם, שמגלה
 בהם בחי׳ ג״ר, הנה הויה הוו, אינה יכולה להכריע זולת באחורי ראש דא״א,
 ולא בפנים, ולפיכך לא נמשך לצד הפנימ זולת ב׳ הויות דימין ושמאל לבד, בלי
 הויה האמצעית המוווגת ביניהם, כי ע״ב אין בהם בחיי נשמה וגיד מדעת דרדל״א,

 והבן היטב.
 ודע שה״ס חד דבליל להון המשלים לי״ג חיורתא כמ״ש שם, כלומר, אותה
 ההויה שעדיין לא נתגלה בכליו של א״א עצמו, דהיינו בפנים דא״א כמבואר לעיל,
 שע״ב הנה הוא עדיין נמצאת שם ברישא בסוד התכללות, שעתידה להתגלות בגמר
 התיקון. וז״ס הכתר של המ״א שערים המתגלים בפנים, ושער הא׳ החסר בפנים של
 א״א שכ״ז ה״ם חד דבליל להון, גם הוא השורש לשער הראשון של נש״ב שלא נתגלה
 למשה. והוא שיעור הכתוב יראית את אחורי ופני לא יראו, שהוא מסבה שהויה
 האמצעית המכרעת על ימין ושמאל מתגלה רק באחורי רישא דאריך אנפין במבואר,

 והבן זה.

: ׳ ו כ א ש״ע נמצא ו ו הכולל כולם הו ה יש בה מ״־ב וכו׳ והכתר לבד י ו  וכליי ה
 וצריך להבין מאד שהויה דם״ב ה״ס נה״י החסרים בע״ב, במ״ש הרב לעיל בדף
 קצ״ח וז״ל, הנה תבין היטב כי אבא הוא כללות או״א והם הויה דעיב ואהיה דיודין
 בפנים ובאחוריס ואמא וכוי ותראה בםקום אחר שאין כל זה רק בז״ת של כל אחד
 מהם אך בגיר של כל אחד מהם הס מ״ב אתוון וכו׳ עכ״ל. והנך רואה מפורש, אשר
 אפי׳ אויא עילאין שנק׳ הויה דעיב ואהיה, אין להם אלא ו״ת, וחסרים מגיר. והיינו
 כמ״ש בענה״ק, שענין הגיר המאיר בפרצופי האצילות נמשכים מדעת דרדליא דאחזי
 נהוריה בין כתרא למו״ס, שהוא מוווג דנהיי דפנים, שהיס מסך דס״ג. וע״כ אינו
 מחזיר לראשייהו דבלהו פרצופין את הבינה שיצאה לבר דראש מצד הע״ב שבו, אלא
 רק מצד הס״ג שבהם, ולפיכך נמצא שבל ראש חסי אותו בחי׳ בינה המיוחדת לצד
 העיב שבו, וביון שאין לו מעיב אלא ב׳ כלים שהם כתר וחכמה ע״ב אין שם אלא
 ב׳ אורות נ״ר: הרוח ככתר, ונפש בחכמה, ונמצא חסר מבחי׳ נשמה עד שיתעלה אליו
 הבינה מגופא לראש, כמיש בעגהיק באורך. ולפיכך מגדיר לנו הרב אשר אפי׳ הויה
 דע-ב ואהיה דיודין, שה״ס או״א עילאין ובחי׳ חיה דאצילות, מ״מ כ״ז אמוד ביחס
 הסיג הכלול בהם, משאיב מיחס הע״ב שבהם, המה חסרים אפי׳ מבחי׳ נשמה, אלא
 שהם זית לבד, כלומר שאין להם אלא קומת זו״נ וחסרים מג״ר, דהיינו מנשמה חיה

 יחידת

 שח עץ החיים שער הזיווגים ענף פו
 צרופי אלפים הנחלקים לד׳ פעמים ל׳. והנה זה ענין בוכיו הנזכר פ׳
 פקודי רסיא, שהוא ענין חילוף אהי׳׳ה בא״ב גיר, כי הנה שם אהי׳ה
 הוא בפנים שלה, ושם בוכ״ו הוא באחוריים שלה, כי הנה הוא
 גימטריא ד*ל׳ שהם בחי׳ האחוריים האלו שהם ד״פ ל־ צרופי אלקים•
ם ד׳ ו ע׳׳ד הנ׳יל׳ ה ל ל ק״ך צרופים א  והנה משה רע״ ה היה כלו
 שמות אלקי״ם גימטריא מש׳׳ה עם הכולל׳ וכל אלהים מאלו ד׳ הכולל
 שלשים צרופים- והרי ארבעתן הם כוללים ק״ך צרופים של אלקים,
ם שנה׳ כמ׳׳ש בתיקונים ר והיו ימיו מאה ועשרי ש  וזהו בשנים הוא ב
כבר ידעת כי משה זכה לבינה׳ והוא בבחי׳ וו.  על בשג״ם זה משה• ו
 אמנם בחי׳ התבונה ויש׳׳ם׳ באשר האחוריים של ארא עי׳ מתפשטין
 בהם׳ נעשו ישםו־ת בבחי׳ אחוריים של שמות הוי״ה ואהי״ה דיודי״ן
 ברבוע שלהם׳ כי רבוע של הוי״ה נימטריא קפ״ד, וריבוע של אהי׳׳ה
 גימטריא תקמ״ד׳ בי לעולם הפנים שלהם בחי׳ יושר׳ ובחי׳ אחוריים
ם ה ם שלהם ש י  הם בבחי׳ חשבון ורבוע• גמצא׳ כי אויא בבחי׳ הפג
 הוי״ה אהי״ה דיודי״ן גימטריא רגיל׳ וישסרת הפגים שלהן הם ב׳
 אחוריים של ב׳ שמות הג׳׳ל׳ כי מה שהוא אחוריים למעלה הוא
 בבחי׳ פנים למטה. ואמנם זהו שאנו אומרים כי אלו הרבועים הם
ה בבחינה! כשמתפשטין אבא ואמא  אחוריים של ארא עליונים׳ ז
ל ומן שלא נתפשטו אז אחוריים עצמן ל כ ב  בסוד ישים והבונה. א
 דאמא׳ הם ק״ך צרופי אלפי״ם׳ אלא שאין פ״ך צרופים אלו ניכרין
ר האחוריים דהיינו ש א ה כ נ ה  אלא באחוריים של ד״ת דאמא. ו
 האלקים האלו, מתפשטין מהם לעשות הישי׳ם והתבונה: הפנים שלה
 ושל יש״ס׳ הם ב׳ רבועים הנ״ל של הוי״ה אהי״ה• ואמנם בחיי אלקים
ק בפנים דאחוריים (נ״א• ם הפנימיות שלה ר י נ פ  עצמן אינן גגלין ב

ק באחוריים שלה כמ״ש).  בפנים שלה ר
ר ענין הפנים והאחוריים דיש״ם ותבונה׳ והנה הפגים א ב  ונחזור ל
 שלהם הוא רבוע דהוייה דיודי״ן והם גימטריא קפ״ד׳ וזהו פנים דיש״ם
 ורבוע דאהייה עולה תקמ״ד׳ והוא פגים דתבוגה. ולכן הפגים של
 יש״ם הוא גימטריא קפ׳־ד׳ לרמז כי עי״ז שהוא הפגים שלו׳ הוא מזדווג
ה ופוק״ד אותה• וגם גימטריא מפד״ם׳ להורות׳ כי מה ג ו  עם ההב
 שהיה שם זה למעלה באבא בבחי׳ אחור, בכאן ביש״ס פגים, הגקרא
ם לג״ע׳ וגם הפנים ד ק ׳ בסוד אחור וקדם צרתגי. ודם וישכן מ ם ד  ק
ה שהוא גימטריא תסמיד• הים קדמ״ת עדן׳ להורות, כ, ג ו ב ת  של ה
א ו ה  ל־מעלה היה זה בבחי׳ אחור בבינה העליונה׳ וכאן הוא פנים ש
צרף ב׳ ׳ כנזכר בזוהר• והנה כשנ י נ ה ר  הדמ״ת׳ מלשון אחור והדם צ
ים ח האל־ו יהיו נימטריא השב״ח. כי הנה אלו הם אחורי ו מ  ש
ה מהם׳ ונמצא שיש בהם ט מ ׳ נעשה פנים ל מהם , ו  העליונים כנ״ל1
ה הנקרא מ׳ סתומה• והקלי׳ שכננד נ ו ב  בחיי בינה הנקרא ס׳, ובחי׳ ה
 בינה ותבונה, נקרא מיס׳ וזהו הטעם ששר של שכחה נקרא מ״ס׳
 כי אלו השמות שהםנימטריא תשכ״ח. הם בבינה ותבונה הנסראמים׳
 ומשם יש שכחה, לפי שהם אחוריים׳ והקליפות הנסרא מ״ם אוחזין
 בהם• ודם שארדל׳ אינו דומה שונה פרקו ק׳ פעמים לשונה פרסו
א ל ם יש לו שליטה כמנין מיס׳ ו י מ ע  ק־׳א פעמים, לפי שעד ק׳ פ

׳ ד ח ו  י
ם ה  ואמנם הפנים של ארא׳ הם עולין נימטריא רניל כנזכר, ו
ר י״ה׳ שהם ארא מ  נימטריא זכור, ומשם בא הזכירה׳ שהם אותיות ז
 הנקרא י״ה• לפי ששם אין קליפה נאחזת• והנה ענין אחוריים דתבונה
 שביארנו לעיל׳ כי בחי׳ ק״ך צרופי אלקים ניב כמו שהוא
ל הק״ך ל בינה׳ אמנם יש שינוי׳ כי בבינה לא נתנלו כ  באחוריים ש
ל כאן ב ם של ד״ת שבה לבי־׳ בסוד ד״פ לי צרופים׳ א י י ר ו ח א ק ב  ר
ל הה׳ תחתונות שבה׳ כ  באחוריים של תבונה׳ מתחילין להתנלות ב
ד ס ח ל כ ב ה שבה ולמטה׳ שנם נבורה יש בה שם אלסים. א ר מ נ  מן ה
 שבה אין שם אלקים יכול להתנלות בו עדיין, וא״ב כאן הם מתחלקים
, כנודע׳ כי כ״ד צרופים מתחילין מאות א דאלקים׳ וכ״ד ם  לה׳ חלקי
ז מאות 5 וכ״ד מתחילין מאות ך וכ״ד מתחילין מאות י וכ״ד לי  מחחי
ם ה׳ שמות אלקים׳ בה׳ ה  מאות ם» והנה הם ה״פ כ״ד׳ נמצא ש
ל כ״ד ת שבה בבחי׳ אחוריים, וכל שם אלקים כולל כ ו נ  החתו
ל שם ל הק״ף והטעם לזה, כי כ  צרופים׳ עד שבה׳ אלקים יכללו כ
ה א׳ של >ק״ך צרופים). כ״ד צירופים, ת ד ם כולל מ י ה ל  א׳ של א
ל הה׳(אותיות) אלסים• וגם טעם  שכולן מתתילין באות א שלו, וכן כ
 בי כי הגה אלו הכיר צירופים׳ וגם כללותן הם כ״ה׳ והגה שם אלסים

א ו  ה



 צוניפ מאירות שט
 יחידה, וחנה הג״ר הללו החסרים בה״פ אצילות,הוא שמגדיר לגו כהויה 1פ׳8זט ומילוי, ומלוי
 המילוי שיש בהם ם״ב אותיות, וזכור זה לכל המקומות שיש בהם איזה מדובר משס מ״כ.
 וזה אמרו, ובפן הא׳ יש מ״ב אותיות, ובפן ב׳ 'יש מ״ב אותיות! וכל פן

 ופן כולל י״ס, והכתר לוקח שער הראשון של מ״ב והוא כולל לכל מ״ב, אמנם מ״ א
 הנשארים מתחלקים לט״ס, וכל ספי׳ מן המיט בולל לבל ם״א והם בגי׳ ש״ע עם
 הכולל עכ״ל. פירוש כי הנה מקורו של שם ם״ב ה״ם אחורים דכח״ב
 דנקודים שנתבטלו בזמן שביה״ב, שה״ם הג״ד דנקודים שנעלמו כמ״ש שם,
 וכח״ב הללו שנעלמו או מכונים בשם מ״ב ונתבאר, שבעולם התיקון לא
 נתקנו כל חבח׳־ב האלו! שהרי לא נתקנו הבח״ב שמצד העיב הכלול בג״ר דנקודים האלו
 שהוא משומ שהמסך דנה״י דאהור נגנז ברדל״א דע״ב לא נגלה הנקבה באי א, ואין
 בו אלא טיס לנד וחסר כתר, שה״ם ג״ר דע״ב. משום שאינם מתגלים זולת בהזווג
 שעל המסך דנה״י דאחור, במ״ש בפמיא דף שיד דעיכ אוםר הרב לעיל
 שהררל״א משלימו לא״א לע״ס, להיותו בחי׳ הבתר החסר לו, ושם גנוזים הנהי׳י
 דאחור בנ״ל, ובבר ידעת שה״ם הראש והנשמה דא״א, כי כל ראש נק׳ כתר או גיד,
 במ״ש הרב לעיל ע״ש, באופן שאותם הטי ספירות שישנם בא״א אמס אלא בחי׳
 ז״ ת וקומת זו״נ באורות דרוח נפש כנ״ל׳ והכתר החסר לו ה״ם כחיב ובחי׳ הנשטה
 חיה יחידה שמצד הע״ב הגנוזים ברדל״א בנ״ל, אלא בכל «קום שמחלקים את הע״ס
 לג״ר וזו״נ אפשר לבנות את הג״ר בשם כתר, והזו״נ בשם ט״ס התחתונים, ואפשר
 גס לכנות את הג׳׳ר כשם נשמה וראש, והז״נ כשם ז״ת וגופא, הכל לפי הבונה,

 אמנם ענינמ אחד. כאמור, וכמיש באורך בענהיכ וזכור את זה.
 ווהו שאומר כאן, אשר הכתר של שם ט״כ כולל את כל המ׳יב וכוי, והגס
 'שהוא לוקח רק שער הראשון של שם מ״ב, אטנם הטייס התחתונים של שם מ״ב אינם
 אלא ;בחי׳ זו״ג לבד, דהיינו בחי׳ נפש דוח, שה״ס ש״ע נהורין, אלא לפי שלוקחים
 האורות מבי הויות העליונים דגלגלתא, שהמה סוד הויה דמ״ב, ע״ב נבחנים שיש
 בהם מ״ב שערים, אמנ6 חסר אחד. והבן היטב ע״ד שאמרו חז״ל נש׳יב חסר אחד
 נמסרו לו למשה שעליו התפלל הראיני נא את כבודך, ותדע שזה יורה על אוהו חד
 חיורתא דכליל להון הכלול רק בגלגלתא באחורוי דאי׳א, אמנם חסר זה מהפנים דא״א
 כמ״ש בדיבור הקודם עש״ה שאין להכפיל דברים, וזהו םו״ה וראית את אחורי ופני

 לא יראו .
; ק י ת ע ד ד ו ס י ו מתלבש ה כ בתו ק ו י ת ע ת ד ע ד א מתלבש ה ״ א ח ד צ מ  כי ב
 ולכאורה תמוה, הלא אין איא מלביש אלא ז״ת לבד דעליין, שהם חג״ת גהי״מ
 כמפורש בכמה מקומות. ואיך ילביש א״א את הדעת דעתיק. שהיא בחי׳ ג״ר, כנודע
 בענה״ק, שקו• האמצעי המכריע בחלק של הםוף פרצוף נקי יסוד, וקו האמצעי המכריע
 בחלק של התוך נק• פרצוף ת״ת, וקו האמצעי המכריע בראש של הפרצוף נק׳ דעת;
 אמנם יש להבחין באן בין דעת עליון לדעת תחתון, ובכיר נתבאר ענין זה באר היטב
 לעיל בפמ״א דף רע״ה ד״ה וזיא אמנם, עשיה כל ההמשך עד הסוף שאין להכפיל
 דברים אלא נוסיף מעט על האמור שם לפי הצורך להכין בונת הענין שלפנינו:

 והנה ידעת שאח״פ דראש העליון דבל מדרגה יורדים ומתלבשים כהתחתון שלו,
 שויס הנה״י דעליון המתלבשים בתחתון, כי אותם אח״פ דראש בעת ירידתם
 להתחתון נעשים לנה״י. שהרי נעשים בתחתון ממש, כמ״ש הרב, כשהעליון יורד למקום
 התחתון נעשה כמוהו ממש וכן התחתון העולה להעליון נעשה בעליון ממש. גם ידעת
 איך העליון סתחבר עם התחתון לפרצוף אחד. שהוא ג״כ בסיבת אח״ם הבז'. כי להיות
 שמצד המ״ה נמצא כבר כח״ב בראש שהמסך של ראש עומד ׳בבחי׳ אחרונה דבינה
 דמ״ה דכל מדרגה, כי מצד המיה לא יצא האוזן לבר מראש, אלא רק חויפ לבד,
 כנ״ל בענה״ק, ולפיכך כשמתעורר חכמה דמ״ה ומזדווג עם חכמה .דבין, הרי מוציא
 המסך משם, ומורידו ג״כ לבחי׳ אחרונה דבינה דב״ן הנמצאת בראש התחתון ונמצאים
 בזה שהתחתון והעליון מתחברים לפרצוף אחד. כי מקום הזווג דפה של ראש העליון
 הרי שירד למתחת הבינה שבראש התחתון, וחזרה על כן אותו הכינה להיות עצם
 מהעליון במות שהיתה מטרם שירדה לתחתון: כי כל הםיבה של ירידת האח״פ, הוא
 משום שמקבל מהמסך מלמעלה למטה, ועתה הרי כבר חזרה הבינה ועלתה למעלה

 ממסך כמו הכתר והחכמה, כנ״ל בענה״ק.
ם עליית היסוד להמוח שבראש הפרצוף, המובא בכ״מ בדברי הרב, בי בטרם י  ה
 הזווג כשנמצא המסך כבחי׳ אחרונה בחכמה דכין בראש למעלה טאח״פ שהם
 בינה וזו״נ, שמשום זה באו לתחתון ונעשו לנה״י שאז נבחן בחיי קו האמצעי שמזווג
 באח״פ במקום התחתון שהוא בחיי יסוד העליון והוא משום שמשמש בראש התחתון,
 שכל מדתו הוא כנה״י שלו. וקו אמצעי דנה״י הוא בחי׳ יםוד כנודע. ולפיכך,
 בעת אשר העליון מוריד המסך של ראשו להראש של התחתון, וחזר דאש התחתון
 להיות בהראש של העליון, נמצא שאותו קו אמצעי שהיה משמש ומזווג כנה״י של
 הפרצוף דעליון. מתעלה עתה לזווג ולהעלות אויח בגיר ובראש של העליון ומכריע
 דסוף נתהפך להיות מכריע כראש ונודע שקו האמצעי של ראש הוא תמיד בחי׳

 הדעת

ים ענף פז פח . ״ז  עץ החיים ״*י ח
ל כ״ד צרופים כל אות כלולה מה׳ הרי כ״ה, והרי כ א ה׳ אותיות׳ ו ו  ה
ם א׳ דאלקים. ונמצא שיש הי שמות אלקים גימטריא ש  נכידלין ב
ר עמה שם בוכ״ו הנ״ל, שהוא חילוף אהי״ה׳ ב ח  ת״ל׳ וכאשר ת
א ו ו הנסרא אלהים, כי נם ה ל א  שהוא שורש דינין והאחוריים ה
 מתפשט עד התבונה גם כן׳ ונמצא שוי שמות אלו, הם נימטריא
 תבונה ע״ה׳ לרמז שבתבונה זו נכלל שם בוכ״ו הנ״ל• שהוא שורש
 הדינין וכל הק״ך צרופי אלהיםי וז״ם ואם ד״ל הוא ואין ידו משנת׳
 כי התבונה נהראת אם הבנים. היא בחי׳ דיל׳ שהוא שם הנ״ל׳ אשר
 הוא למעלה באחוריים של ד״ת דבינה בבחי׳ ד״פ ל׳ צרופים הנ״ל

 ועתה נתפשט בתבונה נם כן הנקראת אם הכניסי

 שער הולדת ארא ענף פיז
 הקדמה בענין הולדת או״א וזו״ן, ומיוסדת על המ״ב זווגים הנובר
ר ביארנו ב  בס׳ הזוהר פ׳ בראשית דט״ו. דע, כי הלא כ
א נ׳ בחיי׳ ובעיבור ראשון היה בסוד נ׳ כליליז בני. ואמנם ר  שהיה ב
 עיבור וה היה עיי נהיי דא״א שנתערו למעלה תוך חנ״ה שלו׳ ושם
 ביסוד עצמו דאיא הוא שנזדוונ עם העטרה שבו׳ ומשם יצא ז־א,
ה מ״ש רז״ל׳ היכי דמי ע ד  נמצא׳ כי הווונ היה בא״א עצמו• וכבר י
ן לזוונ׳ כי ל זמן שהרוק מצוי בפה׳ והוא נשיקין הקודמי  לאלתר׳ כ
ה דא״א פ ה עצמו׳ לכן תחלה היה זוונ עליון ר פ  הם בחי׳ זוונ עליון ב
ר הודעתיך׳ כי ב ב זווגים• בי כ א כלולה במי י ה  להוריד כה הטפה ה
א יש בה י״ם ״ א  החיך הוא החכמה׳ והענין. כי החכמה (מ״ם) ד
 כלולות בראש לבדו. ויסוד שלה הוא החיך׳ והוא המזדויונ עם הנדון

ך שאר הגוף כנודע. ר ע  שהוא המלכות׳ וגקרא ביגה ב
ל ד׳ שמות ע״ב ם״ג מ״ה ב״ן׳ והגה בעת  והגה באליו הי׳׳ יש כ
 שגזדווגו חיך וגרון להוציא או״א מסוד הגרון וחג״ת של א״א׳ כגודע.
 הגה אז יצא הטפה׳ ולעולם הטפה הוא משם ע״ב כגודע׳ ואדדכ
ם ם״ג שהוא בביגה. שהיא לעולם םוד הגרון כפי איזה ש ה ב ש ב ל ת  ג
ר שלהם מן הגרון דא״א• ת כ  כחי׳ שתהיה׳ ואז יצאו ארא׳ והתחיל ה
 ואמגם לפי שבשם ם״ג יש בו ב׳ מציאות . שהם מילוי יודין׳ ומילוי
לם בשם  אל״ו»׳ לכן יצאו או״א כחדא גפהין וכחדא שהין׳ (כי) כו
: אבא מן הירד׳ ואמא מן אל״ר׳ ואמגם עתה ו  א׳ של ס״ג רמוזין ב
ק שזה יהיה גדול  להזרעת וו״ג׳ הוא מוכרח שלא יהיה בבחי־ זו׳ ר
ר לבדי אך עיקר מה ב ע מ ק ל ה ר ת  מוה׳ ולכן לא הועיל שם ם״ג ע
ם ש ה לעולם׳ ואח״כ מ פ ט  ששימשו כאן הוא שם ע ב׳ שמשם בא ה
ם ם״ג לבד. אך ש ך או״א שגיהם יצאו מ  מ״ה וב״ץ שהם שורש זרן׳ א
ם שוין כאו״א• אמגם סוד הטפה׳ ג ח מ״ה ובין׳ לכן אי ו מ  וו״ג מב׳ ש
ה הטפה הזו, הג א םוד חב״ד• ו ו ה ר ידעה׳ שהוא'שם יהיו. ש ב  כ
 כלולה מג׳ יה״ו של ע״ב מ״ה ב״ן׳ וג״פ יה״ו גימטריא ם״ג׳ הרי כי גם
 בזה גרמז שם ם״ג• ואמגם שם יה״ו של ע״ב הוא למעלה בג״ר והוא
 גימטריא ג״ז. והוא סוד (עידמא תניינא) מהגהו תלתא עלמין הגזבר
ל מ״ה גימטריא  בריש אררא גשא׳ שעולם הב׳ הוא ג״ז עלמין• ויהיו ש
ן הוא גימטריא צ״ו. •כמספר. עולם הגי שהוא  טיל. ועם ג״ז הראשו
 צ״ו עלמין• אמנם יה״ו הראשון געלם ביה״ו ב׳ של מ״ה׳ שהוא בג׳
ק ב ה. אתיכ ץרדין אלו. ומתלבשים בשם יה״ו האחרון ד  אמצעי
 שהוא גימטריא מ״ב. והוא בג׳ אחרונות, ואז. יורדין בחיך. שהוא
ם ל ו כ ם לפי ש ג מ א  היסוד של החכמה כג״ל• והוא גותגם אל הגרון. ו
ם ביה״ו האחרון שהוא מ״ב׳ לכן גקרא הטפה מ״ב זווגים• כי  מתלבשי
 כולם מתלבשים בו שהוא התחתון. וזהו עגין. החיך הרמוז בסוד
ת חיך הם כח. ולעולם הכ״ח הם סוד מ״ב׳ כגודע׳ ו תי  החכמת כי או
 כי הח״ך עם י״ד אותיות גימטריא מ״ב. וזהו רמז אל יה״ו האחרון
א סוד כי ו ה ר ציו עם מ״ב גימטריא סל״ח׳ ו ב ח ה ש כ  העולה מ״ב• ו
ל יה״ו הג׳ בג׳ ק ה׳ עמו׳ והוא סור חס״ל תפוחין. כי עתה יורדין כ ל  ח
ר ב ח ם ת ם א ג מ ל חפוחין(קדישין) א ׳  אחרוגות׳ ואז גשלם בסוד חק
ם של) ש  עמהן יה״ו של שם ם״ג העולה מ״ה. יהיה כולם גימטריא (

ס אתי•  הוי״ה בהכאה העולה (ברבוע) מקום• ורם הגה מסו

 ענף פ״ח
 ונחזור לענין׳ כי כבר ביארגו מציאת המ״ב׳ שיורד מהחיך לגרון
 בזווג פה העליון של א״א להוציא זו״ן• והנה אותיות גיכ״ס
 הם בחיר׳ והם רומזים אל הג׳ יהיו העולין חקיל׳ כי גיכיק עם הד׳

 י אותיות



 &ניט מאירות
 הדעת, והנך מוצא ע״כ שהיסוד נתעלה ונעשה לדעת ותדע שזה נוהג בכלהו מדרגות

 ופרצופין. וזכור וה, ני הוא מפתח גדול, בהחכמה.
 ונתבאר שם בפמ״א הניד, אשר אע״פ שראש התחתון נתחבר ונעשה עצם ראש
 . דהעליון. מ״מ אינו נשאר כן תמיד, מפני שמתחילת אצילותו הוא מדרגה
 מיוחדת לעצמו, וגם, שאין הורדת המסך הוה נוהג בבחי׳ כדים דע״ב שהם מנה״י
 דאחור, עש״ה. ולפיכך חוזר התחתון ויורד מראש העליון למדרגתו עצמו, אלא שנשאר

 בו ודאי הארה הגדולה מזמן היותו מחובר בעליון בעצם אחד.
 ולפיכך אנו מבחינים, אשר יסוד ודעת דרדל״א מתלבשים בראש דא״א. כי מבח
 החיבור דא״א עם עתיק לפרצוף אחד. הרי משמש בו דעת דרדליא, ומכח
 אצילותו עצמו שבנינו מכלים דע״ב שהם נהיי דאחור םשסש רק היסוד דרדליא,
 כמבואר לעיל, וזכור זה. וזה אמרו, בי במצח דא״א מתלבש הדעת דעתיק ובתוכו
 מתלבש היסוד דעתיק. כי בעת הזווג דרדל״א נתעלה היסוד לבחי׳ דעת דרדל״א שהוא
 קו אמצעי של ראשו, וכשאינו נמצא בסוד הזווג הזה. אין כו אז אלא בחי׳ יסוד
 דרדל״א כנ״ל, ולפיכך אתה מוצא תמיד בראשו של א״א ב׳ זווגים מהתלבשות דהעליון
 שלו: א׳ מיחס הסיג שבו שאז מתלבש בו דעת דרדליא, ב׳ מיחס העיב שבו.

 שאז אין בו רק יסוד דרדל״א כמבואר.

ך ש מ א נ ו י ה ו בי הר ג ו ו ד ז י א כדי ש ״ ו ורד הארה עד א גם מזה המצח י  ו
ד^ורעת וכו׳: שהסב׳ כחי׳ זווג דרדל״א הנוהג בראשו של א״א כמבואר סו ׳ י י ח ב  ט
 כדיבור הקודם, שמיחס הע״ב שבכלים דא״א אין שם רק התלבשות יסוך דרדל״א
 ומיחס הסיג שבכלים דא״א יש שם גס התלבשות הדעת דרדל״א, ונתבאר בענה״ק
 שאותו הזווג והורדת. המסך מהחכמה דב״ן למחחת הבינה דב״ן האמור ברדל״א,
 המחבר א״א י ורדל״א לפרצוף אחד, הוא מאיר ונמשך משם לכלהו מדרגות התחתונות
 כי בל עליון ותחתון נחשבים לבי חצאים: גו״ע ואח׳יפ, ע״ד שנתבאר אצל עתיק
 וא״א, וכמו שאיא נבחן לאח״& דעליונו שהוא רדל״א, בן או״א נחשבין,לאח״פ דא״א
 וכן זו״ן לאח״פ דאו״א, באופן, שכל המתבאר בשער א״א בסדר הזווגים דכללוח רדל״א
 וא״א, הן בכללות שניהם, והן בפרטות ג' רישין כתרא ואוירא ומו״ם שבפרטות א״א
 לעצמו, הנה כל אלה נוהגים ג׳׳כ בכללות או״א וא״א יחדיו, וגם בפרטות 8ו״א עצמם
 לבדם בג׳ רישין שלהם: ,שראש האי שלהם נקי או״א .עיי וראש הכי נק׳ ישםוית
 ראשונים, וראש הגי נקי ישםוית שניים, והמה מתבארים באותם הסדרים שבארנו בג׳

 רישין דא״א ועד״ז גם בכללות או״א וזו״נ יחדיו, כמ״ש במקומם בע״ה ;

 וזה אמרו וגם מוה המצח יורד הארה עד או״א כדי שיזדווגו, בי אחר הזווג
 דא״א ורדל״א, חוזר א״א לדרגתו, עם ההארה הגדולה המושג לו שקיבל בזמן היותו
 ברדל״א, וע״כ נתייפה כחו גם הוא, ומעלה ומשיב בחיי בינה שלו שנתלבשה בראשייהו
 דאו״א אל ראשו עצמו, שאו מתחברים אויא ונעשו עצם אחד עם הראש דא״א, ע״ד
 שנתבאר אצל איא ורדל״א בדיבור הקודם עש״ה, וער״ו אחר חיבורם דאויא עם
 ראש דא״א לעצם אחד, הנה המה יורדים עס הארתם הגדולה למדרגתם עצמם, ואו
 מתייפה כיחס גס המה, ויבולים להעלות ולהחזיר את הבינה' שיצאה לבר מראשייהו
 שירדה לזוין, ונמצאים הזו״נ משוס זה שסתחברים עם או״א לעצם אחד, הכל ע״ד
 שנתבאר בדיבור הקודם אצל החיבור של א״א ורדליא, והבן היטב. וזה דברו, שאותם
 ב׳ זווגיס מיסוד ודעת דרדל״א שבמצחא דא״א, הנה הם נמשכים בתכונתם גם לאו״א
 כאופן שגם בראשייהו ראו״א במצחא, מלובשים גיכ יסוד ידעת ראיא, כמו יסוד ורעת
 דעתיק שבמצחא דא״א, וע״כ אומר שוווגייהו דאו״א נמשךמכחי׳ יסוד ודעת שבמצחא

 דא״א וכוי והבן.

ג ו ו ז ה ה ש ע ם נ ש א ו ״ א ן ד ו ר ג ד ה ו ע ל ת א ו ר ו ם א י ד ר ו  איך י
׳ ' : כי בכללות נבחנים בל נ' רישין דא״א לבחי י ו כ ן ו ו ר ג ך ו י ח  מ

 גלגלתא ועינים לבד, דהיינו לב׳ הספירות כתר וחכמה, ואוי׳א נבחנים לבחי׳ אח״ש
 דא״א, שהם כינה וזו״נ שיצאו לבר ממדרגתו, כמ״ש לעיל. בפמ״א . והגרון
 דא״א, שהיס הבינה דכללות א״א ואו״א יחדיו, הים גלגלתא דאו״א, בדומה לגלגלתא
 דאיא, שהיא הבינה דכללות רדל״א וא״א יחדיו, וחיך דאיא, ה״ם המסך שבבחי׳
 אחרונה דחבמה דב״ן שבא״א שה״ס הרקיע המבדיל בין ראש דא״א, להבינה שבגרון
 שלו. ובבר ידעת היטב סוד הזווג דעליון ותחתון, אשר החכמה. דמ״ה שבראש העליון
 מוציא את המסך מבחי׳ אחרונה דחכמה דב״ן, וטורידה לטתחת הבינה דב״ן הנמצא
 בתחתון, ועם זה תבין סוד הזווג של חיך וגרון דא«א, בי החכמה דמ״ה שבו אש איא
 מוציא המסך שבבחי׳ אחרונה דחכמה דב״ן שבא״א המכונה חיך, ומורידו למתחח

 הגלגלתא דאו״א שה״ס הגרון ובינה דכללות, ונמצא הגרון שה״ס גלגלתא דאויא .
 שנעשה לעצם אחד עם הראש של א״א, להיותה נמצא עתה למעלה מהמסר של ראש
 דא״א, ומקבלת האו״ח ממטה למעלה כמבתחילה. עיד שבארנו אצל זווג דרדל״א,
 שמוריד המסך עד למתחת הגלגלתא ראיא למקום הקרום החופה על םו״ס, והכן היטב

 וזכרהו לכל המקומות המדובר בהם מענין זווג הזה דחיך וגרון;
ש י ׳ ו ו ב א ו ״ א . ה ב מ צ ת א ד ל ע מ ם ל י ל כ ת ס א מ ״ ו ר א ש א  כ

 להש

 שי1 עץ bSHhh שער הזייביס ענף פח
י כאן טפת מ״ד שעולה מ־ב ר ה ל גי׳ חסיל• ו כ  אותיות ועם המלה ה
ה יורדת מלמעלה שאין טפיים עולה מלמטה. פ ר ידעת• שאין ט ב כ  ו

ם םוד מ״ן של הגרון. ה  (למעלה) כנגדה׳ ו
ר לראש ארא;' ת ר ידעת בי מגרון א״א געשה כ ב  והעגין בי כ

ר ידעת שהוא ביגהדא״א׳ והגה הוא מוברח שיהיו ב׳ בחי־ ב  והגרון ב
ם על רי  אחד לאבא, ואחד לאימא׳ ושגיהן ב׳ שמות של אהייה המו
 היוהן מביגה דא״א, ורם אהי״ה אשר אהי״ה• כי בל מה שאמר
 ההב״ה למשה׳ הוא, שהודיעו עגין יצירה דדא מהחלתו ועד סופה׳
יה הא׳ בסוד אבא׳  כמבואר בזוהר ויקרא די״א, וזהו העגין כי האהי
 ואהי״ח הב׳ בסוד אמא, ואשיר הם אותיות ראש׳ באמצע ב׳ שמות
 אהי״ה׳ להורות כי גרון זה געשה ראש לב׳ אהי״ה הג׳׳ל׳ שהוא ארא׳
ת אשיר באמצע הב׳ אהי״ה׳ בי אשר אותיות ראש׳ ל  ולכן הושם מ
כבר ידעת• כי רא״ש הוא לזכר, ואש״ר היא לגקבה׳ אך לפי שאו״א  ו
ן שניהן גסראין אשר׳ ושגיהן כ יהם מן הגרון שהוא הבינה, ל  שג
 נקראין אהי״ה• אמנם לפי שעתה בבחי׳ הגרון יש ב׳ בתיגות ארא לכן
ה אחד שהוא יהיו אחד פ  הוכרח שיעלו ב׳ טפין׳ כי מן החיך ירד ט
 ומלמטה עולין ב׳ טפות שהם ב׳ אהי״ה(כי אהי״ה גיי) יה״ו׳ נמצא

 כי ב׳ אהי״ה הם ב׳ יה״ו׳ והם ב׳ טפותי
ך ירדו ב׳  ועתה צריך לדעת, (והגה) כמו שמן הייס של־ החי
ה יעלו כפליים מן הגרון׳ ח , כן ע ן  ירדו• והם מלובשים ביה״ו האחרו
 הם ד אהי״ה וכלולים בבי אהי״ה לבד. ואמגם מציאות אלו הו׳ אהי״ה•
 הוא כמו שביארגו בג׳ שמות (ג״א ואמגם הם בחי׳ ג׳) יה״ו׳ כי ב׳1
 אהי״ה הם בג״ר דאבא וג״ר דאמא• ושגיהן במילוי יודין׳ ואח״כ ב׳
ך בג״ת ׳ ואחר כ ן א הם ב׳ אהיה דאלפי מ א  אמצעיות דאבא ושלש ד
ם אהי״ה דההי׳׳ן׳ הרי ו׳ אד^י״ה• וכמו שלמעלה  דאבא וג״ת דאמא ה
 כולן גכללין ביה־ו האחרון׳ כן עתה גכללו בב׳ אהי״ה, ולכן לא גזבר

ם אה«״ה אשר י י א ר ק ל באמת׳ כי ג״פ הם ג ב ק ב׳ אהי״ה, א ב ר  בכתו
 אהי״ה: ביודין׳ בההי״ן• באלפין׳ כי בג״ר גהרא: אשר בחי־ בתר• ובי
 אהי״ה הם חרב• וגי אמצעיות ב׳ אהי״ה הם חרג׳ ואשר בת־ת• וג,
 אחרוגות : הם ב׳ אהי״ה בג״ה׳ ואשר ביסוד• כי הת״ת ויסוד
ו באהיה אשר אהי״ה ל ל כ  שגיהן גהראו אשר• כגודעי אך כולם ג
ל יודי״ן׳ כי אלו עולין מלמטה למעלה, אך ביהיו הוא  העליוגים ש
ה למטה. ל ע מ ל  להיפך, שגכללין ביה״ו האחרון של ההי״ן׳ שיורדין מ
 ואל תטעה במה שאמרתי שכל האהי״ה הללו הם באבא ואמא
גה לומר, כי לפי שמן ם בגרון של א״א עצמו, אך המו  כי כולם ה
ה היה בו כח להוציא ארא, א״כ הוא מוכרח שיהיו בו ב׳ ז  הגרון ה
ק מ אהי־ה, שכל ב לא הזכיר ר ך או״א• וגמצא כי הכתו ר ע גוה ב  בחי
ת יה״ו א׳׳ ועולין פ  השאר גכללין שם. ועתה גמצא׳ שמן הזכר יורד ט
 כגגדו ב׳• שהם ב׳ אהי״ה אשר אהי״ה׳ וכמו שביה״ו הג״ל יש בו מ״ב
 הג״ל, כי הוא במילוי ההי״ן שהוא גי־ מ״ב• לכן מכהו יצאו מן הגרו!
א הגוק׳ ב״פ אהי״ה הג״ל, שהם גי׳ מיב . א׳ לאבא׳ ואי לאמא, ו ה  ש
 ועתה גם בזה תבין, איך יצאו ב׳ אהי״ה בגוס׳ מיה״ו א׳ של הזכר, כי
ל הזכר העולה מ״מ גתהוה בגוק׳ ב׳ אהי״ה העולין מ״ב,  יה״ו ש
רך ארא שיצאו משם, גמצא, שכ״כ גדולה ן זה. והטעם׳ לצו ב ה  ו
ת יה״ו פ ט ל יה״ו׳ כשגים של אהי״ה. גם תראה׳ כי כמו ש  טפה א׳ ש
ם ב׳ כגגד בי. טיפות  הם ג׳ יה״ו שהם גימטריא ם״ג׳(כך) באהי״ה ה

 כי הם ו׳ אהי״ה׳ והם ב׳ שמות ם״ג•
ז ב מציאת הול־דת זו״ן׳ ואחר הולדתו, א ו ה כ  והנה גרמז ב
ל א השתהות הולד במעי אמו ט׳ חדשים׳ ואז כ ו ה • ש ת מ י  גובר ע
 הולד עם היותו געשה מזכר וגקבה׳ גקרא כולו בשם הנוסבא׳
ל מציאת הז״א הג״ל גסרא עתה  וז״ס אהי״ה הג׳ הגכתב בפסוק• כי כ
ם אהי״ה, להיותו במעי ביגה, ואחר שגולד ויצא׳ אז גיכר ש  ב

׳ עצמו• ב ק ה , כגזבר בפסו ה ר ה  מציאותו וגהרא י
ה בחי׳ מ״ב׳ כן צריך י  וגחזור לעגין׳ כי כמו שביה״ו הא׳ ה
ו ב״פ מ״ב, והוא כי ד׳ אותיות של אהייה וי׳  שבב׳ אהי״ה הללו יהי
ח שר מילוי המילוי הם מ״ב• הרי ב״פ מ״ב בב׳ מ ל המילוי ועם ה  ש
ה, ת בראשי ש ר פ  אהייה, ואלו הם סוד המ״ב זווגים הגזבר בזוהר ב
 כי מ״ב זווגים הם כפולים• ב״פ (מ״ב והס ב״פ) מ״ב הג״ל, והם מבי
ה ליסוד של א״א׳ ושם מודיע ט מ  שמות אהי״ה• וכל אלו ירדו אח״ב ל
ת קדישא במ״ב זווגים היורדין מזווג עליון של חיך וגרון  ההוא ברי
מ אהי״ה של הגרון, הם סוד ד׳ אותיות ׳ מ״ב אשר ב ב  הנ״ל. והנה ה

 של אחע״ה של גרון׳ שהם גי׳ פ״ה, ב״פ מ״ב הם(פ״ד).



 עץ החיים עזער הזוונים ענף פט פנימ מאירות שיא
ם דא״א י נ פ ם ה ה ן ש י ח ו פ ן ח י ר ת ' ב ו כ ן ז י ר ו ה ' נ ע ם ש״ ה  ל
ן וכוי; רצונו לומר, כשגם בחיי גלגלתא י ד ו ה ן נ א ק ״ ל ם א ה ל . ן י  אז א
 דאו״א נכללים ועולים כמ?חא דא״א, כעת הזווג דדעח דרדליא המתפשט לשם כנ״ל,
 אז מעלתם דאו״א כמו א״א, שיש גם להם ש*ע נהורין ובחיי ראש מםצחיהו ולמעלה,
 כי גם המה מקבלים מדעת דרדל״א שבמוחא דאוירא ממצח ולמעלה דראש דא״א,
 שזהו נקי שאו״א םםתכלימ במצחא דא״א, כי הסתכלות הוא לשון זווג, כמו כנקודים
 שמכנה שם הרב ,ענין התכללות אויא דנקודים בזווג אחד עם הכתר דנקודים, בשם
 הסתכלות עיינין דאו״א, כמ״ש ״בפמ׳יא ע״ש. ובדמיון הסתכלות א׳ והסתכלות
 ב' המובא לעיל כלשק הרב דף מ׳ ובשה״ק דף ל״ו ע״ד בדרוש ב' דא״ק ובכ״מ,
 אמנם בשעה שאינםינכללימ בדעת דרדל״א. שבםצחא, אלא הם בםקוטם למטה מגרון
 דאיא, שאז דק נהי׳ דא״א מלובש בראשם, א״כ אינם מקבלים מהארת דדל״א שבמצחא
 דא״א, אלא םכחי׳ אור הפנים דא״א גופיה, דהיינו הנק׳ ש״ע נהורין, וכיון שיש להם
 רק נה״י דראש א״א, א״כ אין להם אלא כשיעור נה״י של אותם הש״ע נהורין, שהוא
 בגי' ק״ן, במ״ש הרב לעיל. וזה דברו, אבל כשאינם מסתכלים אלא בתרין תפוחין שהם
 הפנים דא״א, אז אין להם רק ק״ן נהורין, דהיינו כאמור, שבהיותם למטה מגרון דא״א
 נעשה הזווג בראשם מבחי' נה״י דראש דא״א. שוהו מכונה הסתכלות בפנים. ועיכ

 אין להם אלא כשיעור נה״י דאור הפנים. שעולה ק״ן.
 אמנם יש להבין באן ענין יכולת דאו״א לעלות ולהבלל בזווג דרדל״א שכםצחא
 דא״א, שהרי נודע כב״מ בדברי הרב, שאין הפרצוף יכול לעלות אלא למדרגה הסמוכה
 לו העליונה לבד, ולא לעלי עליונו, וא״ב •איך אומר באן שמסתכלים במצחא דא״א
 שנתבאר לעיל, שהרדל״א עצמו מתפשט• לשם בסוד הורדת המסר דחכמה דב״ן שלו
 עד קרומא דאוירא. כנ״ל בפמ״א ע״ש. והענין, כי כבר ידעת ענין כח העליה
 של התחתון לפרצוף העליון, שהוא משום שהעליון ותחתון המה תמיר ב׳ חצאי מדרגה
 גו״ע, ואח״פ, והוא נמשך ממקור הב״ן בזמן הנקודים, שעלתה אז המלכות למקים עינים
 ונחלקו המדרגות כולם לב׳ חצאים, באופן שבל תחתון נעשה לאח׳׳פ דעליון, ומשום
 זה כשהעליון חוזר ומוריד המסך מבחי׳ העיניס שה״ם החכמה שלו, לבחי׳ אחרונה
 דאזן או דחו״פ שירדו להתחתון, נבחן אז שהתחתון חזר- ונתעלה ממקומו וגחחבר ועלה
 לעליונו, כבתחילה מטרם הנקודים כמ;ש בהרחבה בענה״ק, וזהו ג״כ ענין התלבשות
 נהיי דעליון בתחתון, כי האח״ פ היורדים למקום התחתון נבחנים שם לבחי׳ נה״י דעליו;
 אשר מסבתם מסוגל התחתון לעלות למקום העליון ולקבל מוחין, כמ״ש כ״ו בענה״ק

 בהרחבה.
 והנך מוצא ב׳ בחי׳ התלבשות בנה״י רעתיק, דהיינו האח״פ שירדו ממנו ו הא׳
 כראש דא״א, בנ״ל אשר יסוד דעתיק מלובש במצחא דא״א, הבי הוא באו״א.
 כדברי הרב לעיל בענף ע״ר, שחו״ג היוצאים מפי יסוד דעתיק ולמעלה מאירים
 באו״א עילאין, ומהיסוד דעתיק ולמטה מאיריס בישםו״ת עש״ה, וענין ב׳ בחי׳ נה״י
 דעתיק הללו, צריכים להבינם ממקורם. בב״ן מבזמן הנקודיס, כי מתחלה יצאו שם
 מבח עליית המ״ן לעיביס ב׳ ראש;ם, דהיינו כתר בראש הא׳ בסוד גו״ע, המלביש
 טחזה לטבור דא״ק, וחו״ב בראש הב׳ בסוד אח״פ היורדים לבר מראש הא׳. יאח״כ
 אחר שבירתם דטלבי חג״ת, נתפשטו ג׳ קוי כח״ב דנקודיס למקום חג״ת דנקודים, וכבר
 נתבאר אשר קו הכתר הזה שנתפשט למקום חג״ח ה״ם א״א המכונה חצי כתר התחתון
 דב״ן, ובחי* הכתר דנקודים שנשאר במקומו ולא נתפשט לחג״ת המכונה חצי כתר
 העליון ה״ם רדל״א ועתיק, בנ״ל בפמ״א. ולפיכך •אתה מוצא כאן ב* בחי׳
 את״פ שירדו מכתר דנקודים; הא׳ הים אח״פ שירדו לראש הבי דנקודים שה״ס או״א
 דאצילות. הב׳ הים אח״ם דכתר דנקודים שירדו ונתפשטו למקום חג״ת שהים איא

 דאצילות.
 ולפיכך אתה מוצא. אשר גפ או״א דאצילות מיוחסים לכתי׳ אח״פ דרדל״א
 כמו א״א דאצילות, וע״ב בעת הזווג שברדליא, שמוריד המסך ממקום עינים־למחחת
 האזן דאח״פ שלו, שמשום והחוזר הגלגלתא דא״א,שה״ם אוזןדאח״פ דרדל״א ומתחבר
 ועולה לבחי' רדל׳א עצמו כבתחילה, כם״ש לעיל, הנה כהכרח שגם בחיי גלגלתא
 דאו״א כלולים בעליה זו, שהרי גס גלגלתא שלהם הס כחי׳ אוזן דאח״פ דרדל״א,
 דהיינו מצד היותם בחי׳ ראש הב׳ דנקודים, כמבואר לעיל, וזה דברו. אשר או״א
 מסתכלים ,למעלה במצחא דא״א, דהיינו במבואר, שגם בחי׳ גלגלתא דאו״א כלולים
 בזווג הזה, והכן מאד, כי אי אפשר להאריך כאן, ויתרחבו הדברים האלו במקומם

 כעזרת השם,

 ענף פ״ג

ך ו ת ת ע ד ה ק ו י ת ע ת ד ע ד ך ה ו ש ת ב ו ל ד דעת-יק מ ו ס י  בחי׳ ה
ח ד א ״א ובו׳: בבר נתבאר זה׳ בענף הקורם, אשר בטרס הוווג מתלבשים צ מ  ה
 רק נה״י דעליון־בהתחתון, ובעתהזווג זההתבללזת דתיחתון כעליון, נבחן שעולה הישוד
 ומכריע בראש דעליון גופיה, ונמצא בזה שהיסוד עולה עד הדעת, אמנם כאן בא״א

 נבחנים

 ענף פיט
ר ביארנו, איך ג, אהי״ה הם באו״א, א׳ למעלה ב  ונחזור לענין. כי כ
 במילוי יודי״ן בניר וא־ בג־ אמצעיות במילוי אלפין׳ וא׳ בנ״ת
 במילוי ההי״ז• ונם ביארנו כי ג׳ מ״ב הם : א׳ מיה״ו של הזכר, אשר
 אח״כ נחלק לב׳ אהי״ה שהם ג״כ מ״ב• וכ׳ מ״ב אחרים, הם בבי
 אהי׳־ה דיודי״ן ואלפין, כי באהי״ה הג׳ דההי״ן׳ אין במילוי מ״ב אתוון
ם המ״ב הא׳ של הזכר ממנו נעשה החלב שהוא לובן נ מ א  כנודע. ו
דם. והנה דם וחלב הם  דדא׳ ומאהי״ה דאמא נעשה הדם שהוא או
ב ודם לעולם לנבוה סלקי• אמנם האהי׳ה ל ר ביפ מ״ב, ולכן ח פ ס מ  . כ
ם דדים של האשה׳ ו ק מ ת ב ו  הב׳ שהוא מ״ב הב׳׳ שהוא בג׳ אמצעי
ב ל ב והנה ח ם אחר לידת הולד׳ חוזר הדם העליון להיות חל ש  ו
 וחלב ודם הם גימטריא ג״פ מ״א, (נ״א מ״ב פחות ב׳)׳ והם סוד ג״פ
 מ״א, (גיא כיפ מ״ב) של־ אהי״ה (דההין) שאין בהם רה מ״א אותיות
ה מ״א אותיות• י כגיל, כי לכן גסרא ביגה א״ם, כי אין בה ר  של מילו
ל ההי״ן דג״ת,  והגה סוד הדם, כפי האמת הוא יורד למטה באהי״ה ש
ת שהם רבוע של י  ושם געשה הדם, כי אז געשה באחוריים של ג
ה מ״ד, ושם הוא ד״ם, אמגם ב׳ אהי״ה הראשוגים ל ו ע  אהי״ה ה
 דיודי״ן ואלפין׳ הם גימטריא ש״ד כוה : אל״ף היי יו״ר ה״י, אליו* היא
 יו״ד ה״א, ומהם מתהווים וגעשו שדים והדדים׳ שיורד אהי״ה דיודין
ם י ר ב ח ת ת נגד החזה׳ ושם מ ״ ת  למקום אהי״ה דאלפין, שמקומו ב
 שגיהם וגעשו שדים ורדים־ ואז גם אהי״ה האחרון העולה דם עולה
ב ליגק הולד אחר ל ה באהי״ה דאלפי״ן, ושם מתחלף וגעשה ח ל ע מ  ל

 שגולד•
 והגה אחר מציאות יצירת הולד ז״א׳ היה בבחי׳ אהי״ה אי׳
ר אהי״ה שלחני אליכם׳ מ א א אהי״ה דההי״ן, הרמוז בפסוק כה ת ת  ש
, ב ק כ׳יה אותיות, אך ב ה אהי״ה של ההי״ן מילוי המילוי׳ אין בו ר ת  ו
ר אהי״ה שלחני אליכם׳ מ א  אהי״ה דיודי״ן ואלפי״ן הם כ״ו, וז״ס כ״ה ת
ה כיה אותיות במילוי דמילוי שלו. וכשתסיר מהם  כי בשם וה אין בו ר
 ד׳ אותיות השורש עצמן ישארו כ״א אותיות. נימטריא אהייה. £מנם
ל אחת. הוא סוד כ״ב אתוון. כ , אהייה שיש בהם כ״ז אותיות ב  הב
ל אותיות הם בבינה, כ ות מנצפ״ך, ש  דאלפא בית״א עם ה׳ אותי
ת זו״ן פ ה דא״א להוציא ט  כגורע. והרי גתבאר זווג העליון של פ
ם ב־ אהי״ה הג״ל שבהם ביפ מ״ב אתוון ה  כלולה ממ״ב וווגים. ש
 הג״ל, ומאלו גמשכו אח״כ אל היסוד דא״א ליתגה במלכות. שהוא
א מלכות דא״א ואמגם זווג ו א שליש היסוד. ושם ה ו ר ה ש  עטרה, א
ה גה״י דאיא (וגתלבש באו״א) ל ע ח ג  וה לא היה בא״א לבדו, אלא ש
ם מלבישין אותו׳ אז גכללו אלו  וגכלל בחג״ת שלו, אשר הארא ה
ן בג׳, ואז יצא לי  באלו הגה״י בחג״ח, >ג״א חג״ת בגה״י) והיו גי כלי
א ו  הז״א בסוד הלבוש אל גה״י דא״א• וגמצא בי עיקר הזווג זה ה

 של א״א. רק, שתיו באמצעית ארא•
 הרי מבואר, כי גם הגה״י של א״א עצמו היו ג׳ כליידין בג׳
 בתוך החג״ת העליוגים, ואז גם הז״א יצא עד״ו ג״כ ג׳ כליל בגי. פי׳
ל ז״א, כי הגצח הוא ל הטי ש  כי הלא הגה״י של א״א הם גשמה אל כ
 ג׳ פרקין של ג״ם דז״א שהוא קו ימין חח״ן, וכן ההוד בקו שמאלי
 בג״ה, ובן היסוד בקו האמצעי דת״י, אמגם מן הראוי היה שימשכו
ם ק לפי שגם גה״י של א״א ה ל הט״ם דז״א מאלו חג׳ גה״י דא״א, ר  כ
 כלולים בג׳ אחרים, שהם חגית דא״א, והיו ר, שהם כלולים ג׳ גו ג׳
כל וה ם ו ד ב ן גם הדא יצא כדוגמא דא״א ג׳ גו ג׳ ו״ק ל כ  דא״א, ל
ו ש ב ל ת א סוד הזווג, והעגין׳ כי ג ו  געשה במעי התבוגה, כי שם ה
גכללו(שם) בתוכם החג׳ת וגה״י של  חו״ב עילאין בישיס ותבוגה׳ ו
 א״א׳ ושם היה העיבור דז״א, והטעם, כי ביגה התפשטותה עד החזה,
ם בית הריון האשה והרחם ו ק , והגה מ ה ט מ ל  והתבוגה מן החוח ו
ה מהחזה, ששם מסוס התבוגה, הרי מבואר איך ט מ א ל ו  שלה ה

 ההריון הזה הוא בתבוגה, לכן היא גק׳ אם הבגים.
ם ז׳ חדשים ה ה, ש  אמגם עיבור זה של זיא למקוטעים הי
ם. קי ה ושמואל ופרץ וזרח וכמה צדי ש  ופחות מעט, כמו שגולד מ
ל א׳ גגדל וגכפל כפליים, כי מג׳ געשה ו׳ כ  ואמגם הלא ביארגו, ש
 אמנם געריך עתה ערכים אלו׳ בי הלא סוד עטרת היסוד הוא שליש
ר ם שיעור ז״א׳ הוא מטבו ג מ  שיעור של היסוד, והוא סוד המלכות, א
ם היה שיעורם מראש א״א היה סופם עד  ולמטה דאיא. כי או״א א

 החזה



 שיב עץ החיים ענף פט צ׳ שמל הווינים פנים מאירות
 נבחנים שגי הבחי׳ ביחד, משום שלא נתעלה היסוד לדעת רק ביחס הם״ג דעיב בא״א
 וע״כ אין הדעת דרדל״א שה״ס הויה אמצעית שבגלגלתא, יכולה להאיר ולגלות הנשמה
 בפנים דא״א, רק באחורי הפנים, ורק ב׳ הויות דימין ושמאל מאירים בפגים בסוד

 ש״ע נהורין, ולפיכך, כיון שלא נתעלה היסוד מיחס העי׳ב, נבחן ע״כ, שגס היסו
 ^ דרדל׳׳א עדיין מתלבש במצחא דא״א, באופן שהארת הויה האמצעית שבאחורי הפנים
 נמשכת םהתלבשות הדעת דרדל״א, והארות ב׳ הויות שבפנים נמשכת מיסוד דרדל״א

 והבן היטב ;
א וכו׳ ״ מ ה מ ל ו ל א ב ״ ת כ ו ר י פ ׳ ס ם ג ו ה י ף נ ה •י י ש ו  עד ס
״ ן רב ו א ובו׳: כבר נתבאר וה בפמ״א לעיל דף ש״ה דייה ועם י ק ר  ה
 זה תבין כל ההמשך עש״ה, וענין הסתכלות או״א בםצחא דא״א שאו יש להם ש״ע
 יהוא וווגא שלים פב״פ. ובהסתבלותס בפנים דא״א דאז אין להם רק ק״ן נהורין,

 כ׳־ז נתבאר בפםיא בענף הקודם באורך, עשיה.
ו מ ך ר ר ד י ב ו כ ך ו י נ פ ׳ ל ק נ ׳ ו ו ב ם ו י ק ר פ ה ל ר ק  הנק׳ מ
ם צי י ׳ או ב ו ב ם ו י ח ו ר פ ׳ א ו כ ל ע •ן ו ב ו ב ר מ א ל ו ״ נ ה  ל
: הנה בבר נתבארו כל דברי הענף • ו ב ח ו ל ש ח ת ל ׳ ש ו ב ץ ו ר א ל ה  ע
 של פנינו בענה״ק בפם״א ענף פ״א ופיב, ואין להכפיל דברים, אלא שאנו צריכים
 כאן להסביר, איך מתבארים כל ענינים הללו בהכתוב דבי יקרא קן צפור, כדברי הרב.
 וכבר ידעת משם, סוד ד׳ הזווגיס הנבחנים באו״א; פו׳יח דפנימי, ופו״ח דחיצוני,
 אשר הראשון מהם, דהיינו זווג הפנימי דפנימי, שה״ס או״א עילאין בוווג שליס
 פב״פ. הוא זווג הקבוע באו״א, בי זווגיהו לא פסיק לעלמין, ושאר ג׳ הזווגיס המה
 בלתי קבועים, אלא בעולה ויורד, כי יורדין להכשרת מוחין דז׳יא, ואח״ב עולים
 ומתחברים כאו״א עילאין, כמ״ש שם בפמ״א בענף פ״א, ווה אמרו, ובי יקרא פרט
 למזומן אלא בדרך מקרה, לפרקים, שהכתוב משמיענו, שאין זה סוף דבר וקביעות אלא
 אדרבה, עיקר המצוה הוא, שלח תשלח. דהיינו להחויר ולהעלות או״א אלו דרובצת,
 למקומם הראשון לאו״א עילאין, כי לא ירדו לכאן לקטנות הוה, אלא במקרה: כדי

 להכשיר מוחין לז״א. וז״ש ובי יקר״א :

 ואמרו ובי יקרא ק״ן צפו״ר; הוא להשמיענו הבונה, דהכשרה הזו מזמין לז׳יא
 הארת הש״ע נהורין מהפנים דאו״א, כי צפור עולה ש״ע נהורין, שהם בקביעות בפנים
 דראש א״א ובא״א בשעה שמסתכלים במצחא דא״א, במ״ש שם, אמנם באותו זווג
 המכונה קינון דאו״א, אין מגיע להם רק בחיי תנה״י דע״ס דש״ע נהורין הללו, שעולים
 בגי׳ ק״ן, ומשםיענו הכתוב, שתנה״י אלו שהמה מתלבשים במוחין דז״א שמספרם ק״ן
 הוא מסגלו לזיא, שגס הוא ישיג בחי׳ ש״ע נהורין ויהי' נקי צפור, שה״ס ש״ע נהורין

 כניל, וזהו שהכתוב משמיענו בהכינוי הוה ק״ן צפו״ר,
 ואמרו ובי יקרא קן צפור לפני״ך: יורה על אותו זמן שק״ן אורות הנ״ל
 דאמא, מלובשים כפנים דז״א, כי העושה מצוה וו צריך שיהיה מרבבה לייא, וע״כ
 בא הדיבור אליו, לפני״ך, להורות שהמה או מוחין פנימים ובחי׳ הפנים של הז״א,
 המכונה אור דרוח או מוחין דיניקה, דהיינו זווג פנימי דחיצוני דשלים שנק׳ אפרוחים

 שיש בהם רוח חיות, וזהו שמדייק הכתוב לפניך.
 ואמרו כי יקרא קן צפור לפניך בדר״ך בכל ע״ץ או על האי״ין, יורה לנו על
 זווג היותר תחתון, דהיינו זווג חיצוני דלא שלים, אשר זווג וה מבונה דר״ך להיותו
 דר״ך ומבוא להשגת זווג חיצוני העליון דשלים, וע״כ יורנו אמנם חבתוכ לכוון כב׳
 זווגים אלו שה״ס ב״פ הויה אלקים, גם בזמן וווג התחתון, וזה דברו, שברר״ך עולה
 ב״פ הויה אלקים, דהיינו שצריכים לכוון בהתחתון שהוא רק דר״ך אל העליון, וכמו
 שמבאר הכתוב והולך על הע״ץ, או על האר״ץ, דהיינו כ׳ הוווגיס הנ״ל, כי זווג
 העליון שהוא לז״א מכונה בכל עץ, ווווג התחתון שהוא לנוק׳ דו״א מכונה על הארץ

 כנודע בסוד דצח״מ י שהנוק׳ ה״ס רומם ואור הנפש, והז״א ה״ס צומח ואור הרוח.
ך י ש מ א ת ל ך ש י ר צ , ו ' ו ב ם ו י נ ב ס על ה א ח ה ק א ת  ואמר ל
ן ופז״; פי׳ שבהוהרה זו דלא תקח האם על ו ת ח ת ג זה ה ו ו ו י ה י ח  ב
 הבנים נצטויגו, שלא להמשיך ולעכב את הוווגיס התחתונים דרביצה דאו״א 5 שה״ע
 לקיחת הכניס שהם זו״ן עס או״א ביחד בסוד מוחין דרזבצת כנ״ל, אלא שלח תשלח את
 האס, כלומר, שתשלחנה בחזרה למקומה הראשון להתעצם עם אי״א עילאין בפרצוף
 אחד, בטו שהיו בטרם ירידת אח״פ, כנ״ל. ואמרו שליח תשל״ח. דהיינו ב' שילוחין,
 ואסרו א״ת הא״ס הרי א״ת הזה כא לרבות גם את אבא הכלול עטה. והיינו שצריכים
 ב• שילוחין י אחד לאבא, ואחד לאםא, וזה דברו, ועי״ו תגרום ב׳ תועליות, א' כשביל

 אצילות, הב׳ בשביל הבריאה, נמו שמבאר והולך, והבן היטב:

 ענף פ״ד
ה נ י כ ם ב כ ח ה ו מ כ ח ן כ ב ׳ ה ו כ ה ז נ ו ב ת ה ו נ י p ב j y ונבאר 
י עי״ז שהורד ב ' י י ו י א ו ל י מ ד ב ו י י א ב ו ו ה ש ו ר י פ י ו ו כ  ו
י אל מתחת הבינה דכ״ן שבגרון »ן כ  המסך שבחיך ךא״א שה״ס בחי׳ אחרונה דחכמה ד
 דא״א, גסצאח הכינה שעלתה לבחי' הרא? דא״א למקום החכמה, כמיש כענה״ק, וזיש

 הכן

ה שיוצא מהחזה׳ אך ארא נ ו ב ח  החוה כמו לאה בדאי וכמו דא ב
ף ב׳ שלישי של  מתחילין מהגרון דא״א׳ לכן סיומם הוא למטה בסו
ק שליש ח של איא ר י ח א ב ד  התית שהוא הטבור. גמצא, כי אין ל
 לבד, וכנגד שליש זה שהוא לוקח מתית דאיא׳ כנגדו לוהח המלכות
 שליש א׳ מן היסוד דא״א׳ שהוא סוד העטרה• והגה כשגעריך כיז
א שליש א׳ מת״ת וב״ש מהיסוד, הרי הגי ד  בזיא׳ גמצא שיש לו ל
ם וגעשה ה א׳ שלימה׳ וזאת המרה גדלה עד כפלי ד  שלישים כמגין מ
ן ב׳ מדות א , ויסוד של דאי שבהם ו׳ שלישים׳ הרי כ  ב׳ מדות ח״ת
ם חסד ה ל אחד הגדיל כפליים, כי מגצח געשה ב׳ מדות ו  וגם ג״ה כ
 וגצח ומהוד בי אחרות והם גבורה והודי הרי ד׳ מדות, ובי הראשוגים
 תיירת ויסוד הרי ר• והגה שליש היסוד שהוא העטרה של המלכות.
 נם היא גדלה ונעשית ב׳ שלישים׳ הרי מדד, פחות שלישי הרי הכל ז׳ מדות
ל היולדת לד יולדת למקוטעין שאינן ז׳ שלמים.  פחות שליש. ולכן דם כ
ם ם בני׳ •ואיך ה י ל ו ל ה ג׳ כ א היו ר ם תשאל׳ כי הלא ל א  ו
ר ידעית׳ כי ב כ ה שאלה. לפי ש נ י  עתה ד, והיה ראוי להיות וי. וו א
חו שליש ת״ת >ג״ל שציל היסוד) גתחכר עם שאר הת״ת  כי גם או
ם העליוגים, וגם היא הגדיל• אך להיות שאיגה  עליון שהוא בי שלישי
ה בפ״ע לכן איגה עולה בשם׳ ואיגו גזכר רה ג׳ כלילן בגי. ד  מ
 ואמגם חשבון עצמו וה של ו׳ חדשום. הוא ג״כ בחיי ט׳ חדשים
ם וגעשו ד׳, ות״ת גגדל י י ל פ ת והוא׳ כשגעריך ג״ה שגגדלו כ ו מ ל  ש
ק שליש׳ עכ״ז גחשב  ג״כ וגעשה ב׳״ הרי ו׳. שאע״פ שאין בת״ת ר
ל השאר, ל כ ה בפ״ע׳ להיות שרשו שהיא ת״ת מרה בפ״ע׳ ואיגו ב ד מ  ל
ה בפ״ע׳ והגה גדל כפלים הרי בי׳ ועם הדי ד מ ו ל ת ו  ולכן אגו מוגין א
ה שהם -של ד ב  ג״ה׳ הם ר. גם היסוד או* שהם ב׳ שלישי היסוד ל
ם כ״ז אגו מוגין אותה למדה בפ״ע. לטעם הג״ל בת״ת׳ והגה  רא, ע
ח ו כ ל מ ל ה ש . ה ר ט ע ׳ ו , י ח ר א ב׳ מדות׳ והו׳ ה ו  גדל כפליים. הרי ה

ה חדשים. ע ש  הרי ה

 ענף צ'
ל בחי׳ גה״י הם סוד תוספת׳ ואיגם עיסרין׳  כבר ביארנו׳ כי לעולם כ
ר מגופא. והטעם׳ לפי שמרישא עראה דעתיה׳ ב ן הם ל כ ל  ו
ה  איגו מלובש בא״א כי אם ז״ת שבו• א״כ גמצא שאין קיום הא־א ר
ק בסוד ח שהם גה״י איגן יכולין לבא ר י ג ה  לד ראשוגות שבו, ו
ל ם עיקר וקיום, במציאות העליון ממנו׳ וכעד״ז כ ה  תוספת• כי אין ל
ך גה״י לו״א אגו עושין  האצילות. גם דע׳ כי כמו כשאגו רוצין להמשי
ם לו ספי  זווג בין חרב, כדי שיתגו מוחין לז״א, ואז ע״י כה זה גתו
ה לזווג א״א׳ ל ח ם גה״י, הם צריכין ת ה  גה״י כנודע• גם ארא. להיות ל
 כי כמו שתמצא שזו״ן גאצלו ע״י זווג או״א. והוצרכו להיות בסוד
ם ש ם זווג עליון שבפה דא״א. ו ה ך ל ר צ  עיבור. כן היה באו״א• כי ת
ם אותיות ה  הזווג. כיצד, ביגר, שבגרון מעלה מיג מן ההיג שלה, ו
ר גתבאר בשער א״א כי הביגה עומדת בגרון׳ ואותיוח ב  אחע״ה. כי כ
 אלו הם אותיות הגרון׳ והם ה״ג שבה. והחיך שהוא חכמה, הוא מוריד
 מ״ד. היח אותיות גיכיק. וגזדווגו יחד ע״י דעת המכריע : הלשון
ה גרמז באדר״ז רצ״ה׳ אשא *מיא  שביגיהן• סוד ברית הלשון. וסוד ז
כבר ידעת. כי אש . ו ל רברבן ל מ  מתסגין. ויאן בציורוי ע״י לישן מ
ד צ  ומים הם סוד חו״ב׳ (ח״ג כצ״ל׳) גמצא כי אותיות אחע״ה מ
 ה״ג ביגה. והם עולין פ״ד סוד ב״פ מ״ב. והם מ״ב זווגים הגובר פ•
ב זווגים הם פ״ה והם אותיות אחע״ה. ודם זרעא  בראשית ד״ט, כי מי

 דאזדרעא במ־ב זווגים•
ת: בין לו ל מציאות אצי כ  והגה סוד הזווג הוה שבפה׳ גמצא ב
 בא״א׳ בין בארא׳ בין בורג. והם בסוד גשיהין הקודמין אל הזווג
ת כתובות כ ס מ ה המעוררת היא הגוסבא. וו״ס הגרמז ב ל ח ת  והבן• כי מ
ה אלוה, כי ז ח ך פיה׳ כי מבשרי א ר בעוד שהרוק לתו ת ל א ד ל ״  ה
ך פיהם׳ וזים סימן ה הרוק בתו צ מ ת ח מ ר כ ה  כשאדם מזדווג באשתו ב
נ הנד בגטי. נמצא, כי הנשיקין הם זווג רוחגי מאד• אך יש הפרש ו  תו
ק ם ר י א צ מ ה א׳, ולכן אינם נ פ  [בין א׳א ואו״א וורן], כי בא״א הזוונ ב
 ב׳ הארות • אחע״ה, ניכ״ק, אך באו״א וזרנ הם בי פיות. בסוד מ״נ
. מ״ד ומ״נ בנקבות׳ כי הנשיקין הם כפולים׳ בסוד ד׳ ם ת כ  ימ״ד מ
כר בזוהר פ׳ תרומה קמ״ו׳ והם ד אותיות אהבה, והבן סוד ז ן הנ  תהי
ר ידעת. כי ב ם ללבושך, כי הגה כ י ש ו ב  גדול הגעלם הוה ויהיו כ
ל האצילות׳ ותחתיו הם סוד ט״ס דלאו אינון כ מעלה מ  רדל״א הוא ל

ן  נתרי



 פנים מאירות שיג
, עלתה ונכללה בהכשה, ועי״ כ א 1 ו ג  הבן בחבטה, בי הבן ה״ם הבינה שחיתח למטה ב
0 בבינה, כי כבר ידעת שבחי׳ חנ  נמשך גם החבטה שבראש להאיר בםקזם בינה, בסוד ז
 המסך דראש שהורד לטחחת הבינה שבגרון. םכונה בשם מצחא דאו״א, כי בחיי אחרונה
 דביגה שבגרון םבוון נגד המצח שלראש דאו״א, בטי ש בענף הקודם עשייה, גם נתבאר
 שמ, שסוד הארת הנשטה בשליםותה טתגלה רק ממצחא ולםעלה, ששם עלתה הכינה
 בקזטה שוד! עם החבטה, כנ״ל בסוד הבן בחבטה, ותדע, שטקום זה ה״ם היוד דחויה
 שה״ס חכמה, והו״ד דמי.לזי היוד. ה״ם הבינה שעלתה גם היא ומתעצמת שם לבחי׳
 חכמה כנ״ל כענה״ק, להיותה עתה למעלה מהמסך של יאש, וזה דברו לקמן, שיש
 להבחין בויד דםילוי יוד, לבין ד״ו הכלולים בה׳ ראשונה, ב׳ שינויים: האי• שיש ראש
 בהו׳, שזה מורה שיש ע־ס שלימות להבינה, בי הראש דו' ה״ם נשמה שה״ם ג״ר,
 ושינוי בי, שהוי קדמה לדי, שזה מורה, שעיקר הבינה הים הוי, והדי, ה״ם הארתה
 הנמשכת ממעלה למטה אל התבונה, והיינו כדאמרן שממצח ולמעלה מתגלה הארת נשמה

 גשלימות ואמא קימתה שם שוה עם אבא, עש״ה.
 אמנם ממצח ולמטה הנה ההארה מתחלקת להניס ואחור, אשר רק ב' הויות
 נמשכים בפנים, משא״כ הויה האמצעית שה״ס בחי׳ הג״ר והנשמה אינה יכולה להתגלות
 דרך הפנים, אלא בכחי׳ האחור. שהים הארת נה״י, כנ״ל בענה״ק עש״ה. וז״ס החנם
 בבינה, כי מבחי׳ המצח ולמטה הים הבינה הנשארת למטה ממקום הזווג כנ״לבפגמ״א
 אשר בחי׳ הנשמה והראש שה״ס אבא עילאה אינו נמשך אליה דרך הפנים, אלא

 באחור, כמבואר.

 ענף פה
: נבר נתבאר היטב, אשר כל ענין ׳ ו נ א ו י א ן ד רו א הם בג ״ ׳ כתריס דאו  כ
 התיקון הנוקב והולך ככלהו בפרצופי אבייע עד גמר התיקון. הוא ענין המתקלא,
 שמקורו הושרש כאור עיגים דא״ק כיציאת עולם הנקודיס, כם״ש לעיל כפט״ס דף
 רכ״ד באות ט״ז עשיה כל ההמשך, וה״ס אבא הוציא אמא לחוץ ונוי, אשר החכמה
 הוציא את הבינה לבר מראש, ולא נשאר בראש •אלא כתר וחכמה, ובינה ווו״ן יצאו
 וירדו למדרגה תחתונה דהיינו כבחי׳ בריאה וענין יציאה זו, הואענין תיקון המכשירה
 תמיד לעליה ולירידה בסוד עליית מ״ן, כמ״ש שם, דע״כ נק׳ הבינה כשם אזן מלשון
 מאזנים ומתקלא, להיותה מתוקנת בדרך עליה וירידה כמו כ׳ כפות מאזנים, כמו
 שהרחבנו את וה בפס״ס הנ״ל בארובה עש״ה. וע״כ מכונה הכינה כהויה שכחשכזן
 ס״ג, שהוא מלשון סיגים, משום שבירידתה למדרגה התחתונה הרי מדרגתה מושפלת
 אז ומתעבית כדוגמת התחתון, ונבחנה בזה שנתערב בה מסיגים של התחתון, כמו

 הוהב והכסף שנתערב בהס מין אחר שפל הימנם שנק׳ סיגים, והבן זה.
 והנה שורש המתקלא הזאת נבחן בהגרון דא״א, כמ״ש לעיל בש׳ א״א אשר
 אין כראש דאיא אלא כתר וחכמה לבד, והכינה דאיא יצאה לכר מראש למקום
 הגרון שלו. וכיון שא״א הוא השורש והעיקר של כל העולם האצילות, ע״כ אנו
 מבחינים את הבינה שלו שיצאה מראש לגרון שלו לבחי׳ שורש המתקלא, דהיינו
 תחילת התיקון של הירידה לצורך עליה, אשר אח״כ ע״י עליית מ״ן בסוד הזווג

 דחיך וגרון חוזרת ועולית למדרגת הראש, כנודע.
 אמנם עיקר הגילוי לפעולות אשר הושרשו ובאים בהמתקלא הזאת, מתוקנים
 ויוצאים רק בפרצופי או״א דאצילות, משום שהאצילות בכללו נבחן בו ה׳ פרצופין:
 כח״כ, תו״מ, שנק׳ ג״כגלגלתא ועסמ״ב, אשר עתיק ה״ם גלגלתא וכתר, וא״א ה״ס
 חכמה וע״ב, ואו״א ה״ם בינה וס״ג, ווו״נ ה״ם תו״מ ומיה ובין, והנך רואה, אשר
 פרצוף אויא ה״ס הבינה הכללית של בל עולם האצילות, שנקי הויה כמילוי סיג
 שה״ס תיקון המתקלא, בנ״ל, א״כ מוכן מעצמו, אשר כל התיקונים והסגולות שמתגלים

 ונובעים מכח תיקון המתקלא המה מיוחסים כולם רק לאו״א דאצילות, כמבואר.
 ווה אמרו, שב׳ בתרים דאו״א הם בגרון דא״א, אשר שם הוא בחי׳ בינה
 דא׳יא, בלומר מאחר שבחי׳ כינה דא״א שהיא השורש של הייה דס״ג, כמ״ש לעיל,
 היא נמצאת בגרון דא״א ולפיכך נבחן הגרון דא״א לכחי׳ הכתר של הויה דס״ג,

 הכללית, שהם או״א, במבואר לעיל, והבן היטכ,
י ק נ ה וכו׳ ה נ י כ ד ה ח ן א ו י ל ע ד ס א ח ז , ה י : א ו ס י ח נ י ׳ פ  יש נ
א ד כ ל ה ו וכו׳ ו וצריך להבין מאד סוד החסד הזה, שהוא השורש מ ו י • 
 דכלהו נהורין דאבי״ע וה״ם אור הגנוו לצדיקים לעתיד לבא״ שמעלתו לאין קץ, ואינו
 טתגלה כולו אלא לגמר התיקון, וכם״ש עליו כזוהר כסו״ה יומם יצוה ה׳ חסדו,
 שכוונת הכתוב הוא על אור הזה והוא יומא דאזיל עם כלהו יומין, בלומר, שהוא
 השורש לכלהו נהורין המתגלים ובאים בכלהו פרצופי דאכי״ע. והנח אמנם תחלתו של
 האור הזה, ה״ם ראש הא׳ דא״א שנק׳ גלגלתא, שבו מלובש חסד דעתיס, שה״ס החסד
 העליון ההוא, והוא השורש לה׳ חסדים כמ״ש שם בש׳ *״א, ומשפ נמשך ובא

 באחורי הבינה אשר בגרון דא״א, וזכור זה.
 ואמרו, שהוא באחורי הכינה אשר'מקום זה הוא בריש* דכת*ין דא״א קודם
 התפשטות והתחלקות הכי ורועות וכו׳ • הנה דברים אלו שגבו מני ים, וצריך אשנס

 ^הגינ•

א ענף צ צא י י הולדת א ע  עץ החיים ש
 נהורין ולאו אינון רותין, והם סוד ט״ס מקויזית דא״א המתפשטים בכל
 האצילות כמ״ש במ״א. והנה לא מצינו בא״א סוד המלכות וא״כ איך
ר ידענו כי ב ל השאר׳ שהם ארא וזו״ן. אך סוד הענין, כי כ  נאצלו כ
 מחסד דא-א נתהווה מוחין דאבא׳ ומנבורה דא״א נתהווה מוחין דאמא,
 והענין כי צד דכורא דא״א מ״ה שבו הוא בימין דכורא׳ וצד בין שבו
 נוהבא הוא צד שמאל. והנה יש בו ב־ זוונים׳ א׳ בסוד הפה שלו
י בסוד יסוד שלו׳ כי נם הוא כלול מב׳ מזכר ב ה  אחע״ה וניכ״ק, ו
 ונוהבא וצד וכרות שבו מזרוונ עם צד נקבות שבו׳ והנה כדי להוליד

ם ווונ הנשיקין. והוא ווונ הפה כנ״ל• ה  או״א׳ הספיל, ל
ל כי י ע ר נתבאר ל ב  ואמנם איך יצאו או״א מזוונ זה׳ הוא׳ כי כ
רך מוחין ונהיי שלהם לבד• לכן הספיק ק לצו הוצרך ווונ זה ר  לא׳
ן במולא: תיקון ח׳ ר״נ ם זוונ הפה׳ כי הלא תמיד ארא הם נכללי ה  ל
 (דתי״ד)׳ כי הלא תליין בשיסולא עד טבורא׳ והנה יש הפרש אי׳ והוא
ו ל י ל כ ה א ם מנה״י. אע״פ ד י ד י ס ק ח  כי לפעמים אין ארא שלימים ר
ל ל הפה דא״א׳ אז נעשו כ  במזלא, אך כאשר נעשה הדרוג הזה ש
 התקונים של הד־׳ העומדין בין תיקון ח׳ לתיקון יינ, וכולם נתחברו
ר ידעת׳ כי הנרון סוד נולנלת דילהון ב  יחד׳ ונכללין בהם ארא. כי כ
ה אם תביט באדם בשכופף ראשו׳ אז הנדון מכוסה ונכלל בסיום נ ה  ו
ו אז מתראה הנדון׳ וכשהזוונ עליון ש א  לחיי הראש׳ אך כשזוהף ר
ד ה מסיום הפה׳ בסו ט מ  דפר, דא״א נעשה בסוד נשיקין. יאז יורד ל
ש דאבא א א סוד ר ו ה  כפיפת ראש, ואז נכלל הנדון בהם ממש׳ ו
ם י נ  ואמא. ויורד עד נדרי דאו״א שנכללו בראש ז״א• נם אלו הד׳ תסו
ם ונכללים ברישא  שבין ב' מזלות תיקון ח׳ ר״נ, הם מתחברי
 דאבא ואמא, שהוא הנרון׳ ונעשים שם מוחין׳ ובעבור אותו שפע
 המתרבה אז מכחם, מתארך גוף או״א ונה״י שבהם, כי אותו החלה
 הג׳ מת״ת דא״א שגשאר (שם), מב׳ חלקי התית, שגעשו ב׳ דעות
 לארא, געשה ממגו חלק הגוף לאבא. כולל חג״ת׳ וחלק הגוף לאמא.
ללת חג״ת׳ וזה סוד הגוף. ומרבוי השפע געשין ג׳ אחרים, גה״י לאבא  כו
רך רך ארא ואינו לצו ה הוא לצו פ . והנה נמצא כי זוונ זה ר א מ א  ונדרי ל
ם כי כ׳ המזלות דדיקנא נחתי ע ט ה , ו ם ה ל ק למוחין ונה״י ש  עצמן, ר
 בשקילא עד טבורא מצד פנים, ובאחור יש המשך שערות הראש
ך אחור עד ראש ז״א, ומאותן האורות דשערות נעשין ארא, ר  היורדין ד
ים מציאת אור א׳, ע״י ב׳ מיני שערות  כי בהכרח שיעשה שם בנתי
 אלו: דדיקנא׳ ודרישא. מצד אורם הנדול המקיף פנים ואחור, ולכן
, ולכן  הספיק להם זוונ הפה לבד• אך זו״נ אין להם שום מציאות כלל
׳ וכדי לעשות לו מוחין  הוצרך להאציל מציאותו ממש׳ בעיבור א׳
ל  ונה״י׳ הוצרך זוונ ב־׳ משאיב באו״א. והנה בכאן תבין סוד חו״ל. כ
ך א׳׳ כי הלא הוא סוד זוונ א ל א מפי הקב״ה׳ נברא מ צ י  דיבור ש
ת ר ב ד  ממש. לכן מצינו לרז״ל׳ שכינו הזוונ בלשון דיבור׳ ראוה מ
ה ומחתה פיה• ל כ  בשוק. ולכן מטעם זה נקרא הזוונ בלשון אכילה. א
 ונחזור לענין׳ כי לפי שב׳ מזלות. הה׳׳ והי״ג: הה׳ הוי״ה דיודי״ן, והי״נ
 אהי״ה דההי״ן׳ כנוכר במקומו׳ לכן מצדן הם ארא, הא׳ הוי״ה והב׳

ה והדעת המזרק יאההויה״ה והבן. י  אהי

 ענף צ״א
ה ז״א, היה ב׳ מיני זוונים׳ ויש ביניהם הפרש גדול ד ל ו ה  אמנם ב
ת ז״א. אינו ו א י צ א כדי להמציא אותו מ ו ה  כי הזווג הא׳, ש
ל האצילות׳ אך הזווג הב׳ הוא באו״א. לעשות  אלא עיי א״א שמכחו כ
 להם מוחין. והעגין כי הלא ז״א מלביש א״א, מטבורא דלבא שהוא
ם יסוד שבו׳ והגה מאותו ו  חצי ה״ת, ובתוכו מתלבש א״א, עד םי
, אך ג׳ מוחין שלו נעשין מגה״י דא״א׳ ו  חצי התית* נעשה נלגלתא של
א י כ , פ׳ בשלח דין עד לא אשתכח אררא ד א ת פ ס ו ה  ודיס הרומו ב
ר הודעתיך, כי נ׳ בחי׳ היה לדא׳ א׳ במעי אמא, כי אז ב  כו־׳ כי כ
ם נה״י דז״א, כי הנ׳ נתעלו למעלה במעי ה  היה ו׳ זעירא, נ׳ לבר׳ ו
ק נ׳ כלילן בני׳ פי׳, .שכבר'הודעתיך, כי ארא . ושם לא היה ר א  אמ
ם כללות חנ״ה דא״א׳ ואו כאשר נתעלו ה  שיעורם עד טבורא דלבא׳ ו
ו בגי דחג״ת׳ של א״א׳ וז״ס נ׳ כלילן ל כל  אלו הנ׳ נה״י, למעלה באו״א ג
ק אלו הג׳ הם ו׳ זעירא׳ כגודע כי ר גדולה הם חג״ח, ושם ל  בגי, ו
 בסוד העיבור נתארכו הטיפין אלו ונעשו לז״א בהיותו תוך מעי אמא
ל ו״ל, מחסד עד היסוד. ק כלו ה ה ג׳ אחרים׳ ואו יצא ל ג  מסוד הבי
 ובזה תבין מ״ש באדרא. מעגין ב׳ עטרין דאו״א, שהס חרג. והבן זה

 כי



 שיד עץ החיים ענו? צ״א שער הולדת־או־א פנים מאירות
ל בש׳ א״א, בענין ההפרש מב׳ ר ב&ט״א לעי א ב ת מ , וכאן צריך שתזכור כל ה ם היטב נ  להבי

א •אוירא. אשר בחיי דעת דרדל׳־א שהיא הנשמה דא״א ת ל ג ל  הראשים דא״א הנק־ ג

׳ ת גילוי נשמה׳ הזו טבחי ו , להי לתא לג ש בראש הא׳ דא״א הנק׳ ג ב ל ת ה נה יכולה ל  אי

( כ נתקן בו ראש מיוחד שנק׳ מוחא דאזירא ׳ ע , ו ב ׳ עי  כלים דס״ג, וא״א הוא מבחי

. אין אור הדעת דרדליא ר ו מ א תו טעם ה ל, אשר מאו ר לעי א ב ת  עשי.ה. גס נ

ם דע״ב. ואין אור הם״ג מוצא ת ממצחא דא״א ולמטה, כי שמה כלי ו ל ג ת ה  יכולה ל

א כמ״ש ת ל ג ל ג ה ם דא״א רק אור דחסדים ם י נ פ ה ם ב י ל ט שם, וע״כ מתג ש פ ת ה  מקומו ל

, והחסד עליון ן ה דא׳׳א שבגרו נ י , אשר הב ן ר תבי ו מ א  שם עש״ה. ועם ה

, ואוירא. כי החסד עליון א ת ל ג ל : ג א ״ א גמת ב׳ ראשים ד ה, המה ממש דו רי  שבאחו

, כי שם מקומו א ת ל ג ל ג ה ך מ ש מ ן דא״א נ ש בראשי כתפי ב ו ל מ ה ה נ י רי הב  שבאחו

ס ״ א דאוירא דא״א, כי עזב ה ח ו מ ת מ כ ש מ א נ ן דא״א הו נה שבגרו  כנ״ל. והבי

ן כאן ענין ההפכי ם יש להבחי נ מ יה דם״ג כנ״ל. א ד הו ״א בסו  כתר ונשמה לאו

ר הנשמה, שהרי חסד ו א ה מ ל ע מ יהם, שהדי בראש דא״א נמצא ד-חםד עליון ל נ  שבי

ה הימנו בראש ט מ ה ל מ ש נ א שהוא ראש האי וע״ב, ואור ה ״ א לגלתא ד בהג ן • ו  עלי

פך כי ן דא״א הוא להי , במ״ש שם, טשא״כ בגרו א ״ א א דאוירא שה״ס ם״ג ד ח ו מ  הב׳ ב

, ואור החסד עליון נמצא ן שלו א בהגרו ה דא״א הו נ ה שהוא אור הבי מ ש נ  אור ה

ן דא״א. י ה בראשי כתפ נ מ י ה ה ט מ  ל

י א שה״ם הגילו ל ק ת מ , אשר ענין ה ל ר לעי א ב ת מ ן עם ה י  וטעם הדבר תכ

לל תי רק בפרצוף או״א, שהים ם״ג הכו מה האמי ת מקו א צ מ ה נ מ ש נ  של אור ה

י הוה, והוא ו הפרטי לגילו נ י ת, משא׳־כ בא״א, שה״ם הע״ב, אין ענ לו לם האצי  דעו

א ת ל ג ל ג ש ב ב ו ל מ ן ה ו ד העלי ס ח ז לצדיקים, שה״ם ה ו נ ת אור הג ו ל ג מד בעיקר ל  עו

א ״ א לה ב ח שיתלבש מתחי ר כ ה הנשמה ב י אור הג״ר ו לו ם שגי ג כך ה לפי  דא׳׳א, ו

חא דאוירא א בראש הב׳ שלו דהיינו במו א ב ם הו נ מ ן והשרש לבלם, א ו י תו העל ו  להי

ן דא׳יא ששם השורש של הויה דס״ג . םשא׳יב בגרו אר ה מחסד עליון כמבו ט מ א ל  שהו

ה יותר חשוב מ ש נ ר ה א כנ״ל, ע״ב ודאי וברור שאו י ו א ם ד ת, דהיינו הבתרי לו  דאצי

לפיכך אור , ו ת וג״ר, והבן זה מאד ה ה״ס אור העצמו מ ש נ , כי אור ה ר החסד  מאו

ן דא״א. ו בראשי כתפי נ ה, דהי ה טמנ ט מ ן ל ו ד העלי ס ח , ואור ה ה למעלה נ י  הב

ת בעני} יוה״כ דרוש גי, וז״ל, אי ו נ ו ר הכו ע ש  וצריך שתדע כאן מ״ש הרב ב

לה א עד שיתלבש בהם תחי ל יתלבש אור א״ם ב״ה בשום א׳ בהי״ם א  אפשר שיתפשט ו

א ל ר א״ס שיתלבש בהו״ק א ה עשית, ואי אפשר לאו מ כ ח לס ב ה וכוי, וו״ם כו מ כ ח ר ה  או

והר שה״ס יומא , כמ״ש בו לה, שז״ם יומם יצוה ה׳ חסרו ד תחי ס ח ם ה ה  עד שיתלבש ב

ך בתו , ו ק י ד בהו ס ח ט אור ה ש פ ת ה מ ל י ח ת מ נמצא ש ו יומין, וכוי, ו ל עם כלה י  דאו

ה אין נ ל הבי ב ר א״ם ב״ה, א ש או ב ל ת ה מ מ כ ח ך ה ו ת ב , ו ה מ כ ח ש אור ה ב ל ת ד מ ס ח  ה

, שבל מיני שפע , וטעם הדבר ד ב ל ה ב מ כ ח י אור ה א עי ל ר א״ס, א ש בה או ב ל ת  מ

ר ה שהוא מאי א מ ד ון שהוא נקי אור ק ד עלי ס ח מ, משא״כ ה י ה הם משתנ ט ט ם ל ת ד ר  ב

ך אורו גדול , ובל כ ה נ ת ש מ ה ו ב ע ת נו מ ו ניתש בחו ואי נ , אי ם עד סוסו ל ו ע  מסוף ה

ה ל י ח ה עד שיתלבש בחסד ת ט מ , ולכן אין שום שפע יורד ל ה ל ע מ ה במו בהיותו ל ט מ  ל

. ב ה ז / עכ״ל ה ו ב  ו

כבר ידעת, . ו ו נ י נ פ ל ף ש ך דברי הרב בהענ ש מ ו ה ר לנ א ב ת ו י ל ל  ועם דברים ה

, בהכרח שמושרשת ה מ כ ח ת ואור ה ה שה״ס אור העצמו מ ש נ ם ששורש גילוי ה ג ר ה ש  א

ה א ם ד י אור ק לו מד רק לגי ו פרצופים, עב״ז, עיקרו עו ה ל כ ותו השורש ל ס בא״א להי  ג

ת דרדל״א שה״ס ע ד ר ע״ב ה ש ד עליון, א ס ח ה אור ה נ ו כ מ ו ה ו נ , שה״ס אור הג ״ל  הנ

ירא חא דאו , דהיינו במו ן ו ד העלי ס ח ה ה מ ט מ ה בו ל א ה ב מ כ ח ר ה ה ואו מ ש נ  אור ה

ה דם״ג י א כהו ה הו מ ש נ ה שה״ס אור ה מ כ ח י אור ה ם גילו ם עיקר מקו נ מ  כנ׳יל, א

ה מ ש נ ת ה ר א ם ה י ל ב ק מ ק דא־׳א, שהם ה י ו ם ל י ש י ב ל מ נו בפרצופי או״א ה י ת, דהי לו  דאצי

ה מ כ ח ן אור ה ר בדברי הרב הנ״ל שאי א ב ת ם נ נ מ , א ״ל ירא כנ א דאו ח ו מ ה מ מ כ ח  ואור ה

ר ש פ נמצא שאי א , ו א ד עליון ההו ס ח ת אור ה ו ש ב ל ת ולת בהקדם ה -ק ז ת בו ש ב ל ת  מ

ד עליון דא״א, ס ח ה אור ה ל י ח ם ת י ל ב ק ם מ לת א ו ה בו״ק דאו״א ז מ ש נ תגלה אור ד  שי

״ק דא״א ו ט ל ש פ ת ה ה יבולה ל נ ירא דא״א אי חא דאו ה דמו מ ש נ ה ה ו מ כ ח  משום שאור ה

ה. ד עליון. ווכור ו ס ח ר ה סר של או ם או״א, משום החו ו ק א מ  שהו

א ברישא ם וה הו ה, אשר מקו נ ן אחר הבי ו ד עלי ס א ח , הו , חסד א׳ ו  וזה אמר

ה צריך ל י ח ת מ : בלומר, ש ׳ ו ב ׳ ורועות ו ת הב ו ק ל ח ת ה ת ו ו ט ש פ ת ן דא״א קודם ה  דבתפי

ר ה מאו ט ט א ל ן הו מו בגרו בר, אשר מקו ו ד עליון הנ ס ח , אור ה א ״ א ת בו׳״ק ד ו ל ג ת ה  ל

חא דאוירא ה שנםדרו בא׳יא כי שם מו מ ך מ פ י ה נו ל י , דהי ר י ג ר ה ס או י ה , ש ה נ י ב  ה

ר לה להאי כו ה י נ ן אי ה שבגרו נ י ב ר ה ם או נ מ א בנ״ל בד״ה וטעם עש״ה, א ת ל ג ל ג ה ה ט ט מ  ל

ד ס ח ן שיתפשט בה ה ם או״א, משום שצריכה להמתי א למקו ט בו״ק דאי ש פ ת ה ל ה ו ת  ע

ר י ר הג ם לאו ד ק ו ם ה ה ז ד ה ס ח ר ה ת או ו ט ש פ ת ם ה ר ט ב , ותדע ש ל ר לעי א ו ב מ , כ ה ל י ח ת  מ

א. כי כל ׳ א׳ ו ב׳ הזרועות י ק ל ח ת לא נ א נתפשטו ו ת עדיין אשר ל נ ח ב א נ ה הו מ ש נ ה  ו

ד יד ס ח , שוה חסד וזה גבורה, דע״ב נק׳ ה א ו ן דא״א, ה ת דב׳ הדרגעי ו ק ל ח ת ה  ענין ה

ת כ ש מ ה זה, נ ת ו ק ל ח ח ה ה הנ , ו ר החסד ו א , משומ שחסרה מ ל א מ א יד ש רה הו בו הג  ימין ו

 טבח

 כי שם מסומם באו׳א• ונחזור לענין. כי הנה סוד הדוונ ב׳ דא״א, נעשה
 ביסוד שלו, הכולל ימין ושמאל׳ זכר ונקבה׳ ואמנם להיות מציאח
 הזו־ן תחתון למטה מאו״א׳ איכ הוצרך שיעשה• ג״כ זווג זה ע״י או״א,
 לכן טה עשת, אותן נה״י דא״א שהיו למטה מאויא׳ נתעלו למעלה
א נתעלו ך חנ״ת שלהם׳ ולא בחנית דא״א עצמו, כי י , בתו א ר א  ב
ק נתעלו בחג״ת דאו׳א׳ ואו היו שם נ׳ בליליין  בסוד מוחין דאו״א׳ ר
 בג׳׳ כנוכר בתוספתא פ־ בשלה׳ נמצא כי נה״י דא״א׳ הבם סוד ני׳
 טיפין דסנול׳ הנזכר בתיקונים, שמהן נעשה אדם תתאה׳ שהוא ז״א,
 ואו מחמת נ׳ טיפין אלו דנה״י דא״א׳ הטמונים בחניית דאדא׳ משם
 נתהוו סוד זו״ן. נמצא כי מציאת זו״ן נתהווה מאיא עצמו בזווג היסוד
׳ אמנם היה ע״י או״א מסוד חנ״ת שלהם׳ ואז יסוד אבא אפיה  שלו
ה חדא׳ ואעיל לה באמא׳ ותמן במעוי דאמא אתעביד ז״א ד זעירא: פ  ט
ל בג׳ לחוד׳ לפי דאתיא מסוד ג׳ נה־י דא״א׳ ובסופו של ו׳#  ג׳ כלו

א עמו׳ כמ״ש. ב ק ו  פסיעה לבר׳ סוד נ
, שהוא סוד הדדין של אשה׳ מה ם ל ע  ואמנם בזה תבין סוד נ
ם בחוה, ולמה אין חלב בדדי הזכר  מציאותן׳ ומהיכן נתהוו• ולמה ה
ר ביארנו, כי נכללו נה״י דאיא בחג״ת ב כי כ  כמו בדדי האשה• והעניץ ־
ך יסוד אבא ר ה ויצא ד פ ׳ ונעלמו בתוכם, ושם אפיקו ההוא ט א ר א  ד
ל נה״י דא׳׳א׳ בדי  לאמא׳ ולכן אותו אור הגדול שנתוםף עתה א
א אור (אחר! וה׳ גתהווה תחלה בחג״ת אבא ד  לעשות זווג ולהאציל ל
 ואח״כ בחג״ת אמא. כי בתוכם כלוליז נה״י דא״א׳(נ״א דאמא) כנ״ל,
ך ר  לכן םוד אותה הארה העצומה׳ יוצאת ובקעה לחוץ והאירה ד
 שם בחוה דאו״א׳ ולכן יש דדים בזכר ונקבה, רה שאוחן של זכר
ם׳ ואין בו חלב, ושל אשה נדולות ויש להם חלב. והטעם י ם סטנ  ה
ה קטנה פ  כי בהיות זיא תוך חזה אבא, לא היה כי אם מציאת ט
ל בסוד העיבור׳ עד שנעשה ו׳ נ׳ ד נ ה ך בהיותו בחזה אמא שם מ  א
 כלול מתוך ג׳, לכן גם דדי האמא׳ גתגדלו מרוב אור׳ ונעשיץ בהן חלב•
 ועתה תכין כי הלא סוד החלב הוא עילוי הדם למעלה׳ שמתהפך
ב ומתמתק, וכן גה׳׳י לעולם למטה הם דם׳ סוד הדינין׳ כי לכן ל ח  ל
ה ל ע ר מגופא׳ כנ״ל ובעלותן למעלה בהתכללותן למ ב ם בכימ ל  ה
. ואח׳׳ב יצא דא לחוץ דמיון תינוק ו הם מתהפכין לחלב  בחנ״ת, א
ב גתגדל׳ ונעשה ו׳ נדולה בו״ק לבד׳ שהוא ל  היוגה ומרוב אותו ח
ך ביגר, היה סוד ו׳ זעירא. ג׳ כלול מג׳ תוך  ו׳ דשמא קדישא׳ אך בתו

 ה׳ דביגה אמא עילאה׳ ולכן אין שום דמות ראש לזו הוי•
 והגה מה שבארגו חילול, בין הולדת ארא ובריאתן׳ לבריאת
ח קם״ז, בסוד אדם סדמאה ת תרומה, ד ש ר  זרן. זה גרמז בזהר פ
 אגליף ציורא דיליה גו משחתא וכר. שפי׳, כי א״ק הוא מציאת איא
 ואגליף בסוד הזרעת הטפה ציורא דיליה גו משחתא, שהם או״א תוך
 שערות רישא דא״א ודיקנא יקירא דיליה, הנהרא משחתא׳ אך אדם
 תניינא דא׳ היה ע״י זיווג נה״י דא״א תוך בינה כנ״ל• ואם תשאלני׳
 הרי עיקר מציאת הולד כשהיא בבטן ולא בחוה׳ אם כן היה מהראוי
 שיהיו הדדין בבטן׳ ולא בחזה, אך הענין׳ כי האדם או האשה אינן
 ל אדם נרמזין בו מ ה לבדם׳ וכיוצא׳ אך כ ו כ ל מ  רומזין לת״ת ו
ה דדים, לא נצטייר ר ו  חייט׳ מאיא עד הנוקבא׳ וא״כ כשנצייר צ
ללת כל אורך ק במציאות כו  בציור בינה לבדה׳ או נוסבא לבד׳ ר
 י״ם׳ שהם קומת א״א עד הגור,,. וא״כ כשנעריך בערד זה. נמצא כאשר
ו גה״י דא״א בחג׳׳ת דאו״א כנ״ל להתעבר ולהוציא דא. הנה ה ע ה  ג
 הוא םוד הדא׳ בחג׳׳ה דארא. שהוא מדי דא״א. והיה חגית דאו״א
ם באמצעית ממש׳ כי כח״ב למעלה ונה״י למטה׳ וחג״ת באמצע׳  ה
ם א  והגה שיעור ארא בחצי גוף העליון דא״א מגרון עד חצי לב׳ ו
ם שהם ממש במסום הזה׳ באמצע חצי גוף א צ מ ך דדי אשה ת  תערי
 עליון. שמן הצואר עד טבורא דלבא, והטעם הוא כג״ל, כי מין האדם
ד ב ת וחיות שהם בסוד מין א׳ ל ו מ ה ב ל מציאת בל הי״ם, אך.. ב ל ו  כ
ם ממש׳ ועיין  ואינו כולל כמו האדם, לכן •באו בהם הדדים בבטנ
ם ש ר ופשתים ו מ  בביאור מצות שעטנז, חטא קין והבל בהקריבם צ
ר הכבש העליון שהוא הדעת דדיקנא מ צ  תביןדיקנא דדא, שנאצלה מ
ב לאות ברית קודש דא״א, ן שבאיא סבי  עלאה, שהוא הזקן החחתו
לה מילה שגכרתו עליה י״ג בריתות, ודם הפסוק מן המצר  בסוד גדו
 קראתי י״ה, הנאמר על דיקנא דדא שהוא מציר, דגפיק מן צמ״ר
ב ברית קודש דא״א  העליון, שהיא סוד אותן שערות לבנות שסבי

כבר  ו



 .׳ ׳ פנים מאירות !׳ ־ שטו
״ הנמש ם באו״א, אשר י אבא. ח ו ש ב ל ת ד ה ה והג״ר בסו מ ש נ ת אור ה  מכח התפשטו

א . מ א ש יד ימין דא״א, ו ן הנ״ל מלבי ו ב וה״ם חסד עלי ״ א דא״א שה״ס ע ת ל ג ל ג ה  מ

ת ע3 ש ב ל ירא דא״א • נמצאת ט חא דאו ה שה״ס אור העצמות שבמו מ ש נ ר ה  הנמשכת מאו

׳ דא״א שך,יס אוירא. ע״כ נבחנת. שמחוסרת  יד שמאל דא״א, וכיון שנמשכת מראש הב

ו גבורה ,דא״ז*/,! א י א ״ א ל ד א מ ה יל ש נ ו א מכ כך הי לפי / ו א  מהחםד עליון שבראש ה

. והנה בל זה ל י נ א כ ב קח א , שזהו שלו א ת ל ג ל ג ב נה מחסד. העליון ש ת חסרו רו  דהיינו להו

ה והג״ר מן מ ש נ ם אוד ה ל דא״א, יתכן אחר שנתפשט ; א מ ש ת בין ימין ל ו ק ל ח ת ה  ה

ם זה, שצריך שיתפשט ר ט ם מ נ מ ם או״א, א ק שלו למקו י חא דאוירא רא׳יא להו  מו

, כי ל א מ ש ן בין ימין ל ח ב ן לבדו כנ״ל, וא״כ אין שום ה ו ה אור החסד עלי ל י ח ת  מ

ן י י עד . הו ירא דא״א הרי ט בכל הו״ק בשוה, ואור דאו ש פ ת ה נמצא אור החסד עליון מ ת  ע

א י ן ך ׳ הגרו וצאת מבתי א הי מ נמצא בי א . ו . וזה אמרו ר א ו ב מ א כ מ א ך ל ש מ א נ  ל

ה ה ב ל ג ה נ מ כ ח ה . יוד, ש ת ו ׳ א , וזהו בחי ה מ כ ח ך ה ו ת ת מ ל ע לה, והיא נ  יותר מעו

ן ׳וישםו״ת לבי ו או״א עילאי נ ק ת ת א ת בה, עב׳׳ל. פירוש, אח״כ ד מ ל ע ה נ נ הבי  ו

ן הנ״ל חנמשך• ו ר של חסד העלי ד י, שה״ם האו ן בסו ים א1״א עילאי בחנ  פרצופין, נ

ת 7*בד. ו ל ל כ ת ה ך ה נו בסו י ם דהי ל ע ה ת שמה ב ש ב ו ל ה מ נ י א לבדה, ואור הב ת ל ג ל ג ה  מ

ת מושרשת א צ מ נ , ש א ר י ו א ד א ח ו מ ת ב ש ב ו ל מ הנשמה ה ה ו נ ר הבי  והטעם, בי בהכרח חוא שאו

ך וממנו, ש מ ו נ חא דאוירא ממנ , שהרי בל מו א ת ל ג ל ג לה בראש הא׳ דא׳יא שהוא ה כלו  ו

ם ו ל כ ה ל, משום שאין שם ם א בהעלם. גדו ם הו נ מ ן שלו, כנודע, א ותו התחתו , להי אצל  נ

ד ם םישסו״ת שהם בסו י בדל ן בהיותם נ ם שאו״א עילאי ג ה , ד . ווה שאומר הרב ״ל  דם״גכנ

א ח ו מ ת מ כ ש מ נ ה דא״א שביגרון ה ע ב ה ה מ מ ש נ ד ר ו א ל ה נם מושכים כל  יוד, ועדיין אי

ל ו ל א דא״א־ כ ת ל ג ל ג ר ה ת בהם, משום שבאו ש ב ו ל ה מ מ ש נ מ נבחן שאור ה י רא, מ י  דאו

ן ו ר החסד, עלי ו א ב ב י ם ג י נ ו מבחי , ועד׳׳ו אנ ר ם כאמו ל ע ה ירא ב חא דאו  בהכרח הםו

ם הנ״ל ע א ,שייך ט ה, ואע׳׳פ שכאן ל נ ר הבי ל בו מאו ן דא״א, שכלו  שבראשי כתפי

ר כרח שיתלבש באו ו מו נ ן ואי ו א העלי ה, הו נ , כי כאן אור הבי א י א  שבבי ראשין ד

ם דא״א, אשר י ש א ר ' י ב ב ח שרשם. ש כ ם זה בזה ם י ל ל כ מ נ י , מ ו ה ממנ ט ט  החסד שהוא ל

ן ו ברח להבל ל בהעלי ן מו ן והתחתו ו ה הוא התחת מ ש נ ן ואוד ה ו א העלי  שם אור החסד הו

ב בנודע. ו  בחי

ט וכו׳ ש פ ת ה ל ת ו ו ל ג ה א ל ׳ ׳ א ת ד ו ע ו ר ׳ ז ב ו . ל י ח ת ר ה ש א  אבל כ

ד יציאת ישםו״ת לחוץ םאו״א ה״ם : בבר ידעת סו י ו כ ת ו ״ ו ס ש ו י א צ ם י ש מ  ו

א חוציא ב ל דף שי׳׳ג ד״ה. ב׳ בתריס, שה״ם,י א י ע ו בזה ל נ א כמו שהארכ ל ק ת ם  תיקון ה

ם יורדים, לפעמי לים ו מ עו ם, שלפעמי י נ ו בסוד מאז ית האל ו ישםו נ תק א לחוץ, דע׳יב נ מ  א

ד עליון דא״א, כדברי ס ח ת אור ה ו ט ש פ ת ה ים ב י  ותדע שענין יציאתם וירידתם דישםו״ת תלו

א יתלבש בהם ם ל ה שיתפשט בהו״ק א מ כ ח ר ה , שאי אפשר לאו ל ו לעי נ א ב ה  הרב ש

ן בהו״ק דא״א ו י ד העל ס ח כך בשעה שמתפשט אור ה לפי , ו ה ל ח ת ר החסד עליון מ  או

ל דא״א א מ ש ן ו ם לימי י ש י ב ל מ ה ד ח ׳ פרצוף א ׳א, או נמצאים או״א וישםו״ת בבחי ׳  לאו

א דא׳׳א ת ל ג ל ג ך ם ש מ נ ר החסד עליון ה ן באו ן לימי א ויש״ם מלבישי ב ן קוין, כי א  בתיקו

ן דא״א ה שבגרו נ י כ ד ה ו א ך מ ש מ נ ה ה מ ש נ ר ה ל באו א מ ם לקו ש ה מלבישי נ תבו ה ו נ י ב  ו

׳א, אז בהכרח ד עליון מהו״ק דא׳ ס ח ק אור ה ל ת ס מ ם בשעה ש נ מ ירא. א חא דאו  וממו

ק י ו ה ה והג״ר ב מ ש נ ר ה ו א ם ג״ב הו״ק דאו״א, משום שאי אפשר שימשכו ל  שמםתלקי

ם צריכים לאור נ ר דאו״א, אי י ג ם ה בר, אמנ ו  דא״א, אם אין שם אור החסד עליון הנ
ה תלבש ב ד עליון כדי שי ס ח ה צריכה ל נ י ה א נ  החסד עליון, כנ״; בדברי הרב, שהבי

.  אור א״ם, עש״ה, וחבן

לו ר שהתחי ח , ומשם יצאו ישםו״ת, פירוש, א ה ר ו ב ג ש חסד ב ב ל ת , איו נ  ווה אמרו

ד ' בסו ז ד עליייון הנ ס ח ך ה ש מ נ ן קוין, דהיינו ש ד תיקו ט בסו ש פ ת ה  ב׳ ורועות דא״א ל

חא ד<.וירא ן וממו ה דגרו נ י ב ר ה ך מאו ש מ ר הג״ר נ או א ומלביש יד ימינו, ו ב  פרצוף א

ה אז כדי נ ר באו״א, ה י ג ר ה ו או ל ג ת נ ינו ש , דהי ו א ומלביש יד שמאל מ ד פרצוף א  בסו

ה ר ו ב ג ש חסד דא״א ב ב ל ת ו הישסו״ת שה״.ם ו׳׳ק דאו״א, נ נ י א לחוץ דהי מ  להוציא א

ם ל ע נ ש ו ב ל ת ן הנזכר, נ ו ד עלי ס ח ש לימין שהים אור ה י ב ל מ א ה ב ינו שפרצוף א  דא׳׳א, דהי

נמצא , ו ן ו ר החסד העלי ו א ם מ ו א שאין בה כל מ ת פרצוף א ש ב ל  ביד שמאל, ששמה מ

לא ד עליון בהו׳׳ק דא״א. וממי ס ח ר ה ת דאו ו ט ש פ ת ה עוד שום גילוי של ה ת ה, שאין ע  בז

א מהו״ק דאו״א, ו ק גם ה ל ת י ה ל י א מ ש ב ה ש מ ש נ ה שה״ס אור ה מ כ ח ר ה  שמוכרח או

א בנ״ל, וע״כ חוזרים ב א ד עליון ד ס ח ו יכול לעמוד שס בלתי הגילוי של אור ה נ  כי אי

ד ו ס ה מחזה דא״א ל ט מ ש דאו״א, ויורדים ל א ר  ישסו״ת שהם בחי׳ ו״ק ראו״א ויוצאים מ

ד יד א וסו ב תו של פרצוף א , ומשם יצאו ישםו״ח״ כלומר ע״י העלמ  וו׳׳ן, וזה אמרו

ה נ ל דא״א, ה א מ ש כיד ש ב ל ת נ ה ש נ ו כ מ ר דחסד עליון, שזה ה נו האו י , דהי א ״ א  ימין ד

. ר ׳ זו׳״נ כאמו ציאת ישסו״ת לבחי ורם לי  זהו שג

 ענף פ״ו .
ם י ל פ ו נ ל ה כ ׳ ל ך ה מ ו ר ס מ א ׳ ובו׳ נ ה א נ ו ב ת ה  ובעלות ה ז ״ א ו

ד יוד דשם ו סו ארנ ף הקודם, וכבר בי ה ביאיר דברי הרב מענ ל י ח ם ת נשלי  ו

ה דא׳־א נ י ב רי אור ה ד שבאחו ס ח לאה שאור שלו ה״ס אור ה א עי ל  הויה, שה׳׳ס א

ן  שכגדו

א ענף צ׳יא צ״ב י י הוללת א ע  • עץ החיים ש
 וכבר ידעת כי דיקנא דא״א כל שערותיו לבנים כמ״ש ושער ראשו
 כעמר נקא, והוא הצמר הנ״ר׳ נם תבין כי יםוד דא״א׳ זהו םוד השופר
 שהוא צר, וגם אמרו עליו מן המצר, ואמרו בזוהר אמור, דשופר זה
 אפיק הול׳ והוא אש ומים רוח, והוא ענין זווג א״א להוציא דא, ג׳
 כליל בנ׳׳ חםד דין רחמים׳ אמיר, והוא םוד ו׳ זעירא׳ קול דנפיה

 משופר.
ת נה״י בחג״ת׳ דארא הוא עד״ז הענין׳ שהרי ן כללו פ  ואמנם או
 נשאר יגיב חצי ת״ת, דא״א עצמו למטה מנהיי שלו׳ והנה נתעלה זה
 ת״ת בחציו האחר׳ שנשאר בארא ונתעלה ג״כ ג״ה בח״ג דאו״א׳ ושם
 נכלל נצח בחםד דאבא, והוד בגבורה דאמא- ואמנם אע״פ שאנו
, עכ״ז היה כלול ג״ב מהוד׳ באופן כי נצח א ב א ם שנצח ב מרי  או
ל מנצח עלה לאמא׳ ואז מכח ב׳ מ  הכלול מהוד, עלה לאבא, והוד כ
 בחי׳ אלו שבכל א׳ וא׳ נמשכו הדדים מרוב האור שבקעה ויצאה׳
ר שם ב ד • דהיינו אבא׳ יהיה בלי חלב, ווה לפי שאין ה ד א ק כי ב  ר
ל ה הזרע, אך בסוד בינה ששם נתהוו כ פ  רה לפי שעה, בסוד ט
 איברי הנוף דז״א, היתה הארה גדולה בהתפשטותו. וממנו נמשך
ל א׳ מהם׳ ואמנם כ ב , נגד ב׳ בחי׳ ש ׳ ל א כ  החלב, לכן היו ב׳ דדים ל

 היסוד נתעלה׳ ונחלה לב׳׳ חציו ביסוד אבא׳ וחציו ביסוד אמא.
ת מביאה ראשונה ר ב ע ת ר בארנו שאין האשד, מ ב כ  וראה והבן ש
ה תחלה חד רוחא׳ כנ״ל׳ ואמנם׳ יש בוה פקפוס ק צריך להכניס ב  ר
 מערן יעקב, שאמר כחי וראשית אוני׳ שנראה שנתעברה לאה מביאה
ר מ  א׳, וכמו שארו׳ יד ביבמות דל״ד ב׳. שכל מעבות של בית רבי׳ ת
 שמן, ע״ש שמעכו באצבע׳ ולא הוצרכו אלא ביאה ראשונה, והענין
, והזווג הוא מקצתו ת בי א״א הוא זכר בלינוק׳ ו י ה א ל ל א כי ה ו  ה
 אל קצתו בלי נוק׳, לא הוצרך לזה לעשית כלי׳ ומכה זה נמשך אל
ת חצי היסוד ו י ה ת של בית רבי׳ ועכ״ז הוצרך ל מ ע  יעקב, ולכל מ
 דא״א באבא, בסוד מ״ד וחצי באמא בסוד מ״ן ביסוד שלה׳ אך לא
 הוצרך לביאה ב׳, לטעם הנ״ל׳ ואמנם מנה״י אלו דא״א׳ נתהווה רא
 בסוד נ׳ כליל בנ׳ בסוד ו׳ זעירא לבד׳ אך םוד חצי ת״ת דא״א שעלה
׳ ונשמה וק הזה בהיותו במעי אמו נ ה ממנו נתהוו מוחין אל חי ל ע מ  ל
 לאלו המוחין היה אותו חצי היסוד דרישא עלאה, שנשאר כאן לז״א-
ד ו׳ נדולה׳ והטעם ב א כלול מו״ק ל צ  והנה כשנתפשט ויצא ז״א לחוץ׳ י
ר ידעת כי נ״ה אית בהון ו׳ פרקין׳ והנה אם נחשוב מה שנשאר ב כ  ש
 מן א־א אל ת״א, הנה הם ו׳ בחי׳׳ א׳ חצי ת״ת׳ ב׳ יסוד׳ וד׳ פרקין
׳ פרקין ב  דנצח הוד הרי הם ו׳׳ שמהם נתהוו ו״ק לועיר אנפין׳ כי ה
ה אלו, נשארו למעלה: פ״אדנצח באבא ופ״א דהוד באמא, ״  עלאין ת
לם, ומכח זה נמשך החלב לתינוק גם אחר  ואלו הם שם תמיד לעו

 צאתו משם.
, כי נשמת הז״א נה״י ב ל ח  ובזה תבין איך מזון התינוק מצד ה
תן ב״פ דאשתארו באו״א. הם יותר מעולים׳ ונמצא  דא־א, ומצד או
ר נשמתו ומשם הוא ניוון. וכבר ח ב מ ב הוא מ ל ח  כי כשנמשך משם ה
, ב ל ח ם סוד הדינין, והם דם׳ וכשמתעלין נהפכין ל  בארנו כי נ׳׳ה ה

ר באשה המעוברת, כפי הטבע. ב ד  כי ק אירע ה
 ענף צ״ב

ד שבארנו סוד הולדת או״א וזו״ן, נבאר עתה סוד התלבשותן ח  א
ש תוך ארא׳ והנה דע ב ל ה ר ידעת כי א״א מ ב  את איא, כי כ
א ומים, נלנלתא ר ת  כי חיות ונשמה של ארא הוא נמשכת מב׳רישין׳ כ
ר ת כ  ומוחא: כי הם משפיעין לבינה, שמבינה נתהוו נלנלתא דאויא, מן ה
ר ידעת כי הלא ב ׳ ומחכמה לאמא. ואמנם סוד השפעה זו כ א ב א  ל
ה כלל, כי ארכה מהגרון עד טבורא ש ב ל ת  סוד דיקנא דא״א אינה מ
ם מתחיל ראש דא׳ נמצא כי מגיעין שערות אלו עד שערות ש  דלבא ו
ר באדרא׳ א״כ נמצא כ מ ש דא׳ כ א ר  דו״א, ועל ידם נמשך השפעה ל
ה ארא הם מהגרון עד טבורא דלבא דאיא׳ ודיקנא מ ו  כיון ששיעור ה
 דא״א נמשכה עד הטבור דיליה׳ א״כ נמצא דהאי דיסנא חפיא על
ם כנ״ל, ונמצא חופף עליהם, ואינון ה  ארא׳ כי אינו מתל־יבש ב
ו נ׳ רישין עלאין׳ ר ה נ ת  איתכלילו ביה׳ וזים הנרמז באדר״ז דרפ״ט, א
 וכוי׳ וכמזלא תליין ואתכלילין ביה, כי או״א הם ב׳ רישין׳ דאתכלילו
ה ע״י דעת עילאה׳ ן זה, ולכן אינן יכולים להזדווג או״א ר ב ה  במזלא׳ ו
ך בפ׳ ר בארנו ל ב א הוא׳ כי כ ר ז  שהוא מזל הי״ג דדיסנא. וביאור מ
 נשא בר״מ כי י״ג ת״ד הם ג׳ שמות הוי״ה דיודי״ן, והנה ג׳ הויו״ת הם

 י״ב



ת נקרא זה ננד י״ב פרקין שבו כמנין זה שהוא י״ב׳ ונחלקין  ההי
 לב׳ ו׳ ועירא ו׳ רבתי׳ והנה ה״ת ר רבתי׳ רק שבו שהם ננד רפ רב׳
 דרועין, והיסוד ד זעירא׳ רה שבו נגד ו׳ פרהי רגלים׳ ובזה תבין מ״ש
 בפ׳ בראשיתי כי יש בהיכל הרצון ו׳ היכלים כלולים בוי כי לעולם
/ והנה אם תחלק התית לחצאין  יש בחי׳ זו: בת״ת׳ וביסוד׳ a בכל א
ם לאו״א, והג׳ לו־א מהטבור ולמטה׳ כמ״ש. והנה  ישארו ג׳ ג׳. והב׳ ה
 ג־ חלקי הת״ת הזה ב׳ מהם מתהוים ב׳ דעות לארא׳ והחל־ק ד־ג׳
 מתחלה לב׳ גופין דארא׳ ושאר קומתן נשלם ע״י זווג הפה הנ״לי
 שמתב השפע נעשין נה׳־י אחרים לארא׳ הרי כלל הדברים שמחצי
 ת״ת נעשין ב׳ דעות דארא, עד םיום הרגלים שלהם׳ והנה בדוגמא
 זו הוא יסוד דעהיק הגנוז בר*״ת דא״א׳ נם הוא נחלק דוגמת הת״ת
 לרה ג׳ מהם לאבא ואמא׳ וג• מהם לועיר אנפין׳ ע״ד הנ״ל בת״ת דא״א
 כי כבר נתבאר שנם היסוד הוא רה׳ כנזכר באדרא׳ וצדיק יסוד

 עולם׳ דכליל שית בקרטיפא חרא.
 ענף צ״ג

ת נהיי דא״א כך הוא׳ כי חצי ת״ת״  אמנם סדר התלבשות רא א
 המקוריי נעשה גולגולת לראי כנזכר באדרא, כי נתחברו
 אוירא ובוצינא ואפיקו האי גלנלתא תקיפאי בי מ״ם׳ להיות שבו סוד
 הגבורה דעתיק׳ לכן נרשם בה סוד הבוצינא דקרדינותא׳ ושם שרשה.
 כי בוצינא דקרדינותא הוא שורש לכל הדינין שבענלם רק ששם הם
 נבפין׳ ומפויס נתפשט לאמאי(נ״א לארא), כנ״ל.*־ כי גלגלחא [ומוחא
ם שורש או״א וחסיד דעתיה הוא בנלגלתא׳ והגבורה במוחא  דא׳א׳ ה
׳  ומגמתן הם למטה בארא• חסד באבאיוגיבורה באמא׳ והגה אלו הב
 נקרא: בוציגא דקרדיגותא^גבורה^ן^ורא דכיאחסד. לכן תבין כי
 מת״ת שבא׳א (גיא שבארא)^!ל& געשה גלגלתא דז״א• כי הנה החו״ג
 שעל התית גתחברו. ואפיקי״ האי גולגלתא מסוד התית שלאחריהן,
 ודם התחברות ביציגאואויראדכיא׳ נמצא כי סוד בינה דא״א היא כתר
 עלארא׳ וךוג״ת דאיאהס נעשיץמוחיןמקיפין לויא,ומגה״ידא״א נעשה

א ענף צ׳׳ב צ״נ  שטז עץ׳ החיים שער הילייח אי
f&fim לם, כי בו יש י״ב ^כו  והם םוד י״ב ת״ד׳ ותיקון הי״ג׳ הוא כו

) הנ״ל שהם י״ב אותיות׳ והיי״ג הכוללת׳ והנה  כל ג׳ הוירת (פעם ב,
 ג׳ הוירת הם ע״ח גימטריא מולא׳ או מזל עצמריעבר^מלה והבן זה•
 והנה בזוהר אמרו בי ב־ תיד הח־ והי״ג• שניהן נקראו מזלא.
/ כי הם יורדים תרווייהו בשיקולא עד טבורא  והענין בי הב׳ מסוג א
 כנזכר באדרא סל״א׳ ואלו הב׳ מזלות מהם יונקים ארא השפע הנ״ל:
 מבהרא ומ״ס׳ כי או״א אחכלילו במזלא׳ ושיעור או״א הם עד טבורא
 של א״א. נמצאו אלו הבי מזלות חפיין עלייהו׳ ואבא עיקר יניקהו
 ממזל החי. ואמא מן הי״ג. ולפי שמזל ח׳ עליון מן הי״ג׳ לכן אבא
 דיניק ממנו הוא גדול מאמא. אך בערך דתרווייהו כחדא נפקי וגחתיז
 בשיקולא עד טבורא׳ לכן נם ארא כחדא נפקי וכחדא שריין. והנה
 בזה ידעת איך ארא כחדא שריין׳ ואיך אבא גדלה מעלתו מאמא׳ וראוי
 שתדע כי מזל הח׳ הוא סוד א שציודו יויי ומזל י״ג צורתו א (שציודו)
 ירד׳ כנזכר בתיקונים שיש ב׳ מיני א. והנה להיות שמאלו הב׳ מזלות
 הם יונקים ארא, לכן א׳ שצורתו ירי הוא באבא. ואי שצורתו יו״ד
 באמא׳ כי הד׳ היא נקבה. והנה טעם היות מזל החי צורת ירי. כי הרי
 הוא נחית בשקילא עד טבורא׳ לבן בו נכללין בל יינ ת״ד שהם י״ב׳
 ועמו י״ג׳ והי־ב שהם מתנלין בו הם צורה ו׳ שבאמצע אות א׳׳ ובבר
 בארנו כי כל ו׳ כפולה רו׳ והרי י־ב. נם הודעתיך בערן ווי עמודים
 שהוא סוד ו׳ שבאמצע אות א׳ שבשם צבאות שנחלקת לב׳ בזה

 האופן א וכן הוא עד״ז כאן ממש•
 והנה זה המזל כולל את אלו הייב בב׳ מציאות: א׳ בערך היותו עליון
 מהם וזהו בהיותו בסוד י׳ עלאה דאות א׳ והם נשפעים ממנו• הב׳ בערך
 היותם כלולין בו. והוא מקבל מהם׳ ודהר בסוד י־ תתאה דאות אי. אך
 בי בחיי אלו הם א׳ לפי האמת׳ והנה הם עתה י״נ. והנה י״ב. אלו שבו
ם  נחלמים לני שמות הוי״ה׳ שהם י״ב אותיות. ומילואי שמות אלו ה
 ביודיין• שמספרם רי״ו. ומזל י״נהוא א׳׳ שצורתו ירד׳ והוא נ״כ על סוד
 הנ״ל. רק שלפי שמציאותה הוא בחי׳ ד׳. לכן שמותיו הם נ׳ אהי״ה

 שהם י״ב אותיות. ומלואם הוא ג״כ ע״דהג״ל במילוייודי״ן. גמצא איר jkמוחיךפגימים• ומתפשטין בו כסדר נהיי דאו״א׳ כמ״ש במקומו:
 מזל הח׳ מתלבש במיל הי״ג• בסוד הוי״ה אהייה. לכן הוא עד״ז באראי סנים מאירות

ה ייתר ל ו ע ה מ נ י ר הב , אשר או ן א׳ ה כ : ה ת ו נ ח ב . ה ן ב א ץ כ כ ה ״ ל M . ן י ^ 
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ה נ י כ ר ה ו א ב יותר מ א חשו ב א, אשר א . והבחן ב' הו ך ר ו א יל ב ^ חסרי ג״ר, כנ . ^ j g p והבינה נעשה כתר לשגיהן, ובבחי׳ זו אגו קורין הב^ז כתר׳ אך 
ז לצדיקים ו נ ר הג ד או , שנתקן שם בסו א ת ל ג ל ג ם ה א שהי י א  •ב ד

, שה״ס א י א ירא ד א דאו ח ו מ ך מ ש מ נ ה ש נ י  משא״ב אור הב

ת מו ם בבי מקו ת אלו מתפרשי ו נ ח ב , וכ׳ ה א ת ל ג ל ג לדה דע״ב שלו שה״ס ה תו , ו ג דא״א ״  ם

ת מ ל ע ה נ נ הכי , ו ה נ י כ ל מאור ה פ ה ש א ל י א ע כ א ב א ש ו ה ד ה ס ח ן דא״א נמצא ה  כי בגרו

ם יוד דהויה ״ ה ׳ י י ם ב ם מאירי ג י י יוד, כלומר, שהג״ר א ד ו״ד דםילו  כו כסו

. פ הבחן האי י ו ע נ י  דהי

ר ד או ה מסו א ל י א ע מ ת א ט ש פ ת ׳ דרועין דא״א, כי שם מ כ ה כ ל ג ת  והבחן הב׳ מ

ח ליד ש כ ל רא כנ״ל בענה״ק, והוא מ י א דאו ח ו מ ך מ ש מ נ . ש ן שלו ה דא»א שבגרו נ י ב  ה

ם ר הנמשכי י , דהיינו שהג י ה בגלו נ י ב ם ואור ה ל ע ה נ א ל י א ע ב . וכאן א א י א ל ד א מ  ש

ז ו נ ה שה״ס אור הג א ל י א ע כ א ב ד עליון ש ס ח ם ה נ מ , א ה נ י כ ה ת דרדל״א מאירים ב ע ד  מ

, אפשר שיתלבש ה ד כ ה עצמה ל נ י ב כבר ידעת אשר רק ב ו מאיר, ו נ ם ואי ל ע א נ ו , ה ״ל  כנ

ה נ ק שמבי י ד עליון, משא׳׳כ בהו ס ח עלם אור ה ת שנ ע  בה אור א״ם שה״ס ג״ר גם ב

, ן ו ד העלי ס ח ר ה ם או ה עלם מ ת שנ ע ר א״ס כ ם או ש ל שיתפשט ל ל ה אי אסשר כ ט ט ל  ו

א למטה־ י ו א ך יורדים משם הישסו״ת שה״ס ו״ק י כ י פ ל  כנ״ל כדף שי״ד ד״ה וצריך, ו

ך רואה כאן אשר נ ה ׳ זו״ן, ו ׳ ג״ר לכהי י ח ב ו ם ל פ ים נופלים, כי נ נ ׳ זו״ן, ומכו  לכחי

א כ א ר ד ם האו ל ע ל ה ל ג ה, כי ב נ ר הבי ב מאו ה ויותר חשו ל ו ע א יותר מ א הז ב  בחיי א

ס ךי, הבחן זה ה; ר, ו , ירדו ונפלו הו״ק דאו״א לוו״ן, כאמו ד ס ח ר ה ח שה״ס או א ל י  ע

, , וזכור זה מאד בה ם כתו ל ע א נ כ א י ואור ד ו ל ה כג נ י כ ר אור ה ש יה, א  דהו

ב ר , כדברי ה ו פל ת שנ י ו ס ש י ן לם״נ יחד עם ה ״א עילאי ת זו״ן לאו י י ל  ובסוד ע

ם שניהם, כי י ל ג ת ; אשר אז מ ל ״ נ ת ה ו נ ח ב , שה״ס ב׳ ה ה ״ ג של י ו ו ה הו ש ע , או נ  כאן

ג על המין דזז״ן ו ו ת הו א פ ד עליון מ ס ס ח ו שהי ו נ ד אור הג ה מאיר סו א ל י א ע ב ה א ת  ע

ט גם ש פ ת ה ה ל א ל י א ״ מ א ב ת א״ס וג״ר ש ר א ס זה יכולה ה ר משו ש , א ו  שעלו אלי

ם, כי הישסו״ת י פל ו ך ה׳ לכל הנ מ ו גם לוו״ן. וזםיה ס ת, ו י ״ק דאו״א שנק׳ ישםו  להו

׳ ג דכ ו ו , ע״י הז ה ת ה ע נ ו גיכ, ה פל גרמו לזו״ן שי ת זו״ן, ו ג ר ד מ ם ל ת ג ר ד מ פלו מ  שנ

ר ל הישס״ת ומ״ן, ואו ן א ו ד עלי ס ח ה ה ל ג ת נ . נמצא ש ל י ה כג ״ ת הנ״ל שנקי י ו נ ח ב  ה

ן י ת כענ ו נ ו ו ר הכ ע ש ה, כנ״ל כ ס בי י ם אור א ה ש ב ב ל ת י תם, ומכשירם, ש ך או מ ו ה ס  הז

, כ ט י ר והכן ה א ב ת נ ג של י״ה ע״ד ש ו ו ד הו ו ס מ ב י י ה ך ד מ ה ס נ י ב ק׳ ה ע״כ נ  יוה״כ עש״ה, ו
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יל ב י ג״ר, כנ ר ס ח ^ . ^ J f f l p ^ n והבינה נעשה כתר לשגיהן, ובבחי׳ זו אנו קורין הב^ז כתר׳ אך 
־ ע״ב ותו םכחי , להי א ו ה ^  נעשה נוף לשניהן. צד ימין לאבא׳ וצד שטאל לאמא• \*י*מג£ מ
, ״ל ן קץ כנ  ידעת כי ח״נ הם ב׳ דרועין, שהם ו׳ פרקין׳ כנזכר פ׳ ויחי דרס״4תמיד^ שמעלתו לאי

 חסד חסדים, גבורה נאדות. והנה מאלו הב׳ זרועות׳ נעשוארא׳ וסדרי
 מרטן אלו. הם כך ב׳ פרקים עליונים, הם חכמה דאבא והכשרן דאמא׳
 מזרוע ימין לאבא. ומזרוע שמאל לאמא׳ וב״פ האמצעים הם בינה
 לאבא ובינה לאמא. מחסד לאבא. ומנבורה לאמא ע״ד הנ״ל׳ הרי ב׳
 מוחין חו״ב לאבא מזרוע ימין חסד׳ וב׳ מוחין חרב לאמא, מזרוע שמאל
 גבורה. גשארו ב״פ. א׳ מזרוע ימין חסד׳ ואי מזרוע שמאל גבורה, והם
 ב׳ עיטריןחרג דאחסיגהו או״א לברייהו: ת״תרכנזכיר באדרא רצ״ב•
 ואמנם סדר ו׳ פרקין אלו׳ הם היפך מה שנראה, והנה הראשוגים
 הם בי ידים ואח״כ האמצעים׳ ואח״כ האחרונים׳ והם סמוכים לכתף
ה אדרבה סוד הידים והפרקין  ומחוברים שם• והטעם הוא. דע׳ כי הנ
 אמצעים• הם יותר גבוהים׳ בסוד וכל אחוריהם ביתה. משא״כ בראשי

 הכתמים• שהם פנים ואחור• וודו מעלה אי.
 עוד מעלה בי׳ בי הנה הידים יש יכולת באדם ידהנביהן עד
 המוחין.:משא״כ בפרקין הסמוכים לכתף׳ שאין כה לכתפיים להגביהן
 למעלה• גם מעלה אחרת כי כל הפרקים הסמוכים לכתף הם דבוקים
 ממש בגוף, כי הם סוד ב׳ עטרין הדבוקים בזעיר אגפין, אך שאר הפרקין
 איגם דבוקים בגוף, ויכולין להעלותן אל המוחין׳ ובזה תבין סוד הגבהת
 'ידים בעת הגטילה׳ שהם סוד חו״ג, ב״פ הידים הגעשין מוחין, והבן וה.
 והגה תוך חג״ת המקוריים שהם כחביד דאו״א׳ יש גה״י דעתיק
 וכבר ידעת כי גם בשוקיים יש ששה פרקין. והם גחלסים ממש ע״ד
 הנ״ל׳ עד שנמצאת שנשארו ב״פ. תחתונים• שהם בסוד הרגלים
 מגיעין בב׳ עטרין דז״א. ובזה נאחז עם רישא עלאה דעתיק• וכן סוד
 ב״מ תתאין דחנ״ת דא״א׳ הם נ״כ ם״א׳ ואמנם חצי ת״ת דא״א שבאו״א
דעה בענין. והרא זה אל זה, כי  ממנו נעשה ב• דעוה לאו״א, כיצד י
 הת״ת


