
פנימיות וחיצוניות אבי"ע: 

ענין פנימיות וחיצוניות:

כל בחי' מעשה הוא בחיצוניות וכל בחי' דבור ותפלה הוא בפנימיות.

שער מ' דרוש ג' דף פ"ב ע"ב:

אחור בחי' וגם בפנימיות בשוה שוה כן גם ישנם בחיצוניות שיש הדרושים כל נמצא
ואין כולם הדברים בכל בפנימיות בין בחיצוניות בין הם הכל והוי"ה אלהים ובחי' ופנים
שכל והוא בחיצוניות אם בפנימיות אם מדברים אנו היכן להבין כדי לבדו זה רק הפרש
עוד אחר הפרש ואין בפנימיות הוא ותפלה דבור בחי' וכל בחיצוניות הוא מעשה בחי'

ולכן אל תטריח עצמך יותר כלל.

שער מ' דרוש ב' דף ע"ד:

מצה ואכילת ותפלין ציצית כו וברכותיהם מעשיות מצות בחי' כל כי דע הענין כללות
הם מוחין בחי' בהם שיש אע"פ העולמות בחיצוניות הם כולן בזה וכיוצא ולולב וסוכה
תמצא וזה בפנימיות הוא הכל תפלה כמו לבד בדיבור שהוא מצוה וכל בחיצוניות
ארבע כי ונמצא נט"י ובכוונת התפלין כוונת ובפירוש במקומו שאמר ברוך בפירוש
חיצוניות מהם א' בכל יש מהד' עולם שבכל פרצופים ה' בכל וכן אבי"ע עולמות
כנגד ואו"מ המעשה כנגד או"פ בחיצוניות הוא הכל וברכותיה הוא המעשה וכל ופנימיות
וסוכה וציצית היין שעל שבת וקידוש דפסח מצה ואכילת דשבת סעודות ג' כמו הברכה
תלוי הכל התורה ועסק התפלה כגון לבדו בפה התלוי דבר כל אכן ותפילין ולולב
המצות עשיית כוונת כמו בחיצוניות בין הנשמה הוא במחשבה הכונה ואמנם בפנימיות.
והפנימית החיצוניות כי כו' התפלות כוונת כגון לפנימית נשמה הוא וכן בחיצוניות שהוא

הכל הוא בבחינת הכלים. 

נה"ש דף י"ב ע"ד ד"ה כלל העולה וז"ל: 

דפנימיות פנימיות כי במציאותם שוים דפנימיות ואבי"ע דחיצוניות אבי"ע כי העולה כלל
והם דאצילות כלים והם בכליהם שוים דשניהם האצילות שהוא דחיצוניות ופנימיות
והחיצוניות שלהם דעשיה מלכות סוף עד דאצי' הי"ס מתחילת גמור ואחדות אלהות
כלים והם בכליהם שוים דשניהם בי"ע שהוא דשניהם דפנימיות וחיצוניות דחיצוניות

דבי"ע ובכלים החיצוניים דבי"ע דשניהם שם הוא מקום השרפים והחיות והאופנים.

אצילות - אלהות ואחדות גמור:

שער כ"ו פרק א:

נקרא הכלים וכל הצלמים וכל האורות כל באצילות כי אחר במקום כמ"ש החילוק אך
שהם בהון חד וגרמוי וחייו איהו תקונים בהקדמת כנזכר ומיוחד יחיד אחד גמור אלהות
משם ואילך הרוח ומן אלהות הנשמה בחי' עד אם כי כן אינו בבי"ע אך הנ"ל בחי' ג'
נבראים כולם וכלים הצלמים אך בצורות זה וכל נעש"ה נוצ"ר נבר"א ונקרא יפרד

ונוצרים ונעשים.



שער מ' פרק ח':

נשמה נעשה דאצילות כלים ולמטה משם כי לבד באצילות רק אינו שאמרנו זה נם
כלים הם נשמתם אפי' יען גמור אלהות נקרא בי"ע אין שלכך הגדול הסוד זה והבן לבי"ע
גדול טעם ג"כ וזה שם אשר אלהות נק' אצילות מן להיותן אך אורות ולא דאצילות לבד
ומסתיים נשלם מלמעלה הנמשך העצמות אור כי והוא האצילות מן בי"ע נבדלות כמה

באצילות לבד ואפשר שעד"ז יהיה מבריאה אל יצירה ומיצירה אל עשייה.

שער מ"ז פ"ב דף ק"ו ע"א:

כללות וכולם זו"ן או"א א"א שהם בחינות לה' נתחלקו דאצילות י"ס כי ידעת כבר אמנם
שמתנענעים האדם איברי כל כדרך אחד מחשבה ע"י מתנענעים הם אלו וכל א' אדם
מעשה אותו שיעשה לו ולדבר לו שיצוה האדם מאיברי אבר שום וא"צ מחשבתו ע"י
בעלות כי שילכו לרגליו הוא שידבר מקום לאיזה לילך אדם כשירצה בזה המשל לו הנוגע
הענין נדקדק גם איברים. פעולת בשאר וכן עצמן הרגלים הולכין במחשבתו הדבר
שתחלה א"צ אוכל כשאדם כי ביחד באים הפעולה עם המחשבה הלא כי יותר בדקות
המחשבה כי וילך יאכל ואח"כ לילך רגליו יגביה איך או בשיניו המאכל ילעוס איך יחשוב
עולם ולכן פשוט וזהו ביחד והמעשה המחשבה באים ואז עצמן באיברים מתפשט
מתפשט המחשבה כי בהון חד וחיוהי וגרמוהי הוא שא"ס לפי מחשבה נקרא אצילות
בלתי א' ברגע א' דבר הכל שבאצילות והמחשבה המעשה ואז ממש האצילות תוך
מחשבה הנקרא הוא ואין ביחד עמהון הוא כי בהון חד וגרמוי איהו וזהו לזה זה שיקדים
רק עצמו מחשבתו עם האדם כמו אינו הבריאה אבל כאחד בא הכל כי למעשה מקדים
לא רוצה שהוא פעולותיו עבדיו שיעשו המלך ירצה שכאשר עבדיו עם וכמלך אנשים כב'
סוד הוא זה ודבור עצמו הוא שידבר צריך רק עבדיו תוך מחשבתו שיתפשט במה יספיק
הפה. סוד הוא שם דאצילות הכלים הכאת ובתוך דבריאה במסך האצילות הארת הכאת
הכאת ע"י הפה ההבל מן היוצא והדבור הקול בסוד שם דרך יוצא הא"ס העצמות גם
הבינה ע"י נעשה זה מסך כי ידעת וכבר בזה וכיוצא שינים אל ושיניים שפה אל השפה
איהו לאו דבריאה בי"ס ולכן והבל הקול יוצא שמנה פה נקרא והבינה כנ"ל דאצילות

וגרמוי חד בהון ולא הא"ס חד בהון כמו האצילות

חותמות, אצילות גמור:

שער מ"ד פ"א:

י"ס נקרא והם החותם, סוד והם ניצוצין, והוציאו האירו דאצילות הי"ס מאלו ואח"כ
דרך על דבריאה וזו"נ ואו"א לא"א הנחלקות י"ס בו יש הבריאה בעולם וגם דבריאה.
י"ס אלו מכח אח"כ ממנו. נתפשט אשר דאצילות חותם הם שאלו רק באצילות, הנ"ל
הנחתם שני, חותם בחינת והם דיצירה, י"ס הנקרא והם ניצוצין והוציאו האירו דבריאה
הנ"ל. דרך על דיצירה וזו"נ ואו"א לא"א נחלקין אלו הי"ס וגם ממנו. המתפשט מבריאה
בזה וגם יצירה. של לאותן חותם והם דעשיה, י"ס נחתמו דיצירה הי"ס אלו מכח ואח"כ
אחדות אלהות הם כולם הנ"ל אלו ספירה כל והנה הנ"ל. ע"ד דעשיה וזו"נ ואו"א א"א יש

גמור, מתחלת י"ס דאצילות עד סוף י"ס דעשיה.

נהר שלום דף י"א ע"ג, ד':

ואו"א א"א פרצופים לה' הנחלקים' דאצילות הי"ס מכח כי פ"א השמות בשער כתב וכן
תחתיהם יצאו החזקה והארתם מכוחם הנה כנודע פרצופים לי"ב נחלקים והם וזו"ן



הי"ס חותם הם כי פרטיים פרצופים ולי"ב כוללים פרצופים לה' הנחלקים דבריאה הי"ס
אותם חותם הם שאלו רק ממש באצי' הנז' ע"ד פרטיהם בכל ממש דוגמתם דאצילות

דאצילות: 

ממש דבריאה הי"ס דוגמת דיצירה הי"ס תחתיהם יצאו דבריאה הי"ס מכח אח"כ וכן
בכל פרטיהם:

בכל דיצירה בי"ס הנז"ל ע"ד דעשיה הי"ס תחתיהם יצאו דיצירה הי"ס מכח ואח"כ
פרטיהם:

כולם דעשיה הי"ס סוף עד דאצילות הי"ס מתחילת הספירות אלו כל כי שם וכתב
אלהות ואחדות גמור:

והפרש חילוק ואי במציאותם שוים ואבי"ע דא"ק העולמות כל כי מזה גם מבואר הרי
בבריאה נמצאים כולם האצילות פרצופי פרטי דכל וכלים אורות פרטי וכל כלל ביניהם
ואחדות אלהות כולם אמנם האור במהות רק ביניהם חילוק ואין בעשיה וכן ביצירה וכן

גמור כנז"ל:

עולמות בי"ע – עולמות הפירוד:

שער מ"ג הקדמה לדרוש דף צ"ה ע"א:

העולמות כל כי בי"ע שהם האלו תחתונים עולמות לג' העליונות בעולמות א' שינוי יש
אלו עולמות ג' אך ח"ו פירוד בהם ואין אחד ואלהות אחת קדושה הם הכל העליונים
ג' שבכל ולבוש וגוף ונפש רוח ואילך מרוח אך אלהות הנקרא שבהם הנשמות בחי'
בין בבריאה בין וכיוצא וכסא ואופנים וחיות שרפים נקרא אלא אלהות אינן אלו עולמות

ביצירה בין בעשיה והבן זה היטב.

עיין שער מ"ד פ"ה.

נה"ש דף י"ב ע"א:

בשער מ"ש הם הם כנז"ל שוים ואורותיהם כליהם שכל הנז"ל האבי"ע זה כי דע אמנם
אלהות שכולם דעשיה הי"ס סוף עד דאצילות הי"ס מתחילת הספי' אלו שכל השמות
ואין שוים שכולם הנשמות בחי' הנקרא העולמות פנימיות הם אלו כנז"ל גמור ואחדות

בהם שום חסרון ושינוי כלל ואלו בערך הכולל נקרא אבי"ע דאצילות.

דחיצוניות הם פ"ה השמות בשער שנתבארו בי"ע דפרצופי הכלים שמות אמנם
והרוח הנפש וגם דבי"ע הכלים כל כי השמות בשער שכתב מה הוא ועליהם העולמות
בכלים כי שם כתב שהרי אלהות נקרא ולמעלה הנשמה ומן הפירוד עולם נקראו
הנזכר הרוחין אותם בחינת והם שלהם הרוח מתלבש דבריאה דז"א האמצעיים
המתלבש שלהם והנפש סניני"ה ארירי"ה טרי"א סט שם שהם פקודי פרשה בהיכלות
בזק ואתקרי פקודי דפרשת ההם בהיכלות הנזכרים החיות בחינת הם החיצוניים בכלים

כו' וכתב שאותם דפרשת פקודי הם דבריאה.

בעת המיעוט האצילות מתלבשת בבי"ע:



שער מ"ד פ"ב דף צ"ז ע"ג ד':

ראש והיתה ונטרדה דאצילות דז"א נוקבא היא הירח כשנתמעטה כי כמ"ש הוא והטעם
כלים י' תוך בבריאה עצמם הם שלה פנימים כלים י' ירדו בי"ע עולמות שהם לשועלים
אלהות נקרא ולמעלה הנשמה מן לכן להם נשמה בבחי' שם והיה דבריאה דז"א דנוקבא

גמור בבריאה אך החיה ויחידה אשר שם לא קבלתי.

נה"ש דף י"ב ע"א:

מה הוא כנז"ל דבי"ע דחיצוניות הכלים שהם השמות בשער הנזכר הכלים ובאלו
להם נשמה להיות דבי"ע הפנימיים בכלים להתלבש דאצילות דחיצוניות הכלים שיורדים
השמות בשער שם כמבואר דבי"ע הזה בחיצוניות הוא זה וכל המיעוט בעת הוא וזה
הפנימים הכלים מתלבשים הוי"ה צירופי עשרה שהם דבריאה דז"א הפנימיים שבכלים
עשרה והם דוגמתם שהם ובודאי כנז"ל דאצילות דז"א דחיצוניות והוא דאצי' דז"א
דחיצוניות הכלים שמות ע"ד הם התחתונים דבי"ע הכלים שמות כי כנז"ל הויה צירופי
הם אדנ"י צירופי עשרה שהם דאצילות דז"א האמצעיים וכלים דאצילות דז"א

צירופי עשרה שהם דאצילות דז"א החיצון וכלי דיצירה דז"א הפנימיים בכלים מתלבשים
זה כל הפרצופים כל ועד"ז דעשיה דז"א הפנימיים בכלים המתלבשים הם אלהי"ם

בחיצוניות דאבי"ע וכל זה האבי"ע דחיצוניות נק' בערך הכולל בי"ע.

עולמות כעין החשמל:

שער מ"ד פ"ד:

חשמל ולא חשמל כעין הוא אלא נפרד לבוש איננו כי גמור חשמל נקרא אינו העור
ממש והבן זה מאד ו

עיין מבו"ש דף נ"ז סע"ב:

נה"ש דף י"ב ע"ד:

הכלים ושמות דחיצוניות בחיצוניות הוא כאן שכתב דבי"ע ואורות הכלים שאלו נראה
מפורש הוא וכן דחיצוניות בפנימיות הוא השמות משער בפ"ה שכתב דבי"ע והאורות
הם והאופנים והחיות והשרפים הכסא כי אבי"ע דרושי שער מ"ב משער בפ"ו ממש

בחיצוניות דאבי"ע דחיצוניות.

עיין שער מ"ב פ"ו: 

נה"ש דף י"ב ע"ד:

המלכות בפרצוף ויתלבש שימשך היה מהראוי דאו"א בעור המלובש דנפש הנרנח"י
לפרצוף מחוץ נמשך שהוא אלא הוא כן לא אבל דז"א ההוא דפרצוף העור שהוא
רגליו ומתחת צדדיו מכל כולו עליו ומקיף סובב דז"א ההוא דפרצוף העור הוא המלכות
שלא נוגה לקלי' דז"א עור בין להפסיק והוא עור ע"ג עור ונעשה הצפרניים בחי' והוא
אינו אבל חשמל ונק' קינו יעיר כנשר ביניהם דבינה ההוא העור הושם ולכן בו תתאחז

חשמל ממש אלא כעין החשמל 



הם דבי"ע והאופנים והחיות והשרפים ההיכלות כי פ"ו מ"ט שער הקלי' בשער וכתב
חשמל מלבוש ועליהם בפקודי הנז' והנפשין והרוחין שלהם כלים הג' עם דבי"ע בחשמל
מחצב הוא מהם ולפנים המלאכים במחצב הוא זה וכל קליפין הג' ועליו הנוגה ועליו

הנשמות המלביש למחצב הספירות והוא בכל אבי"ע דכל פרט:

והאופנים והחיות השרפים מקום הוא שם דנפש הכלים שהם הנז"ל העור בתוך והנה
וכבר והאופנים והחיות השרפים מקום הוא שם דאבי"ע החיצוניים בכלים כי מפורש הרי
דאבי"ע בחיצוניות הוא כי ופנימיות חיצוניות משער בפי"א שכתב ממה לעיל ביארנו
דזה בפנימיות הם השמות בשער שכתב דבי"ע הכלים ושמות ודפנימיות דחיצוניות
דאבי"ע פנימיות אבל ופנימיות חיצוניות משער בפי"א ממ"ש לעיל וכמבואר החיצוניות
אלהות כולם כי דאצילות בכלים שוים כולם דבי"ע דפנימיות דאבי"ע ופנימיות דחיצוניות

ואחדות גמור מתחילת הי"ס דאצילות עד סוף הי"ס דעשיה כנז"ל:


