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 3  חקק חקיקה באור עליון    

  'בראשית א

  חקק חקיקה באור עליון
  ]לאהיגליף גלופי בטהירו ע[

א כשעלה ברצונו של המלך להאציל ולברו .1
ניצוץ הקשה חקק חקיקה באור  ,העולמות
 ,הסתלקות וצמצום האור ,חקק חקיקה .העליון

ונבחן כמו  ,המשאיר המקום פנוי וריק מאור
כי מטרם הבריאה היה אור העליון  .חקיקה

וכשעלה ברצונו לברוא  .ממלא את כל המציאות
שצמצם  ,עשה חקיקה באור העליון ,העולמות

ובחקיקה זו נעשה  .וסילק האור מסביב המלכות
 ,ַקְׁשיּות .ניצוץ אש ,ניצוץ .מקום לכל העולמות

שמסיבתו  ,כוח דין קשה שבכלי המלכות
  .הצטמצם והסתלק האור מסביב למלכות

ניצוץ  ,כשהאורות רוצים לצאת ולהתגלות
כה יה ,צבעיםשבו כוח הדינים המכונים  ,הזה

ונלחץ  ,בהתפשטות ההוא דאור העליון
 ,ומתוך הלחץ וההכאה .ההתפשטות לאחוריו

עם  ,ונשמעים כאחד ,יוצאים אורות האלו הדקים
ואורות הדקים הללו  .התפשטות אור העליון

וההתפשטות אור העליון  ,ח"מכונים בשם או
אז ניצוץ הזה גילה בהם  .י"מכונה בשם או

ח "הן או ,ונצבעו כולם יחד ,שינוי מדרגות ,צבעים
והם  .ושחור לבן אדום ירוק ,גוונים' בד ,י"והן או

  .ת ומלכות"המדרגות חכמה בינה ת' ד

 ,הארה מלמטה למעלהב ,וניצוץ הזה עולה
התהפכות ההארה להאיר ב ,ויורד .המכונה ראש

וניצוץ הזה נקרא  .המכונה גוף ,מעלה למטהלמ
כה בכל נטיעות יניצוץ הזה תיקן וה .ניצוץ הקשה
מתוך  ,כלומר .לדַ גְ  ,ואומר לכל אחד ,המאורות
 ,לו בהתפשטות אור העליון כנזכרההכאה ש

עורי קומה של כל המדרגות כולן ייוצאים כל ש
דלה של כל ווהוא מודד מידת ג ,שבעולמות

  .מדרגה ומדרגה

הבוטש על התפשטות הוא ניצוץ  ,הקשה ניצוץ
שמבטישה זו  ,ומלבישו ח"אואור העליון ומעלה 

ועניינו הוא  .נולדות ויוצאות כל המדרגות כולן
שלא לקבל אור  ,ם שבכלי המלכותכוח הצמצו

המכונה  ,כ גם במסך קשה"שניתקן אח ,העליון
אמנם כאן המדובר הוא בתחילת  .בשם מעיין

שעוד לא ניתקן  ,ס"יציאת ניצוץ הקשה מא
שגרם לצמצום  ,אלא שהוא כוח הדין ,במסך

  .האור מכלי המלכות

תוך הסתום בוה ויצא והתה הניצוץ הקשה
 ,ס"חרונה של אבחינה א ,ס"מא מכל סתום
 ,כלומר .צורה בבחינת גולם ,ס"מלכות דא

י בלתי לִ יּושצורת הדין הייתה עוד בבחינת ִה 

הניצוץ הקשה היה ניצב ותחוב בתוך  .כרת כללינ
לא  ,שהוא כטבעת ,עיגולהכלומר במרכז  ,עיגול

  .לא אדום ולא ירוק ,היה לבן ולא שחור

כי מטרם שנאצלו הנאצלים  .ביאור הדברים
היה אור העליון הפשוט ממלא  ,ו הנבראיםונברא

בשביל  ,ולא היה שום מקום פנוי .כל המציאות
ולא היה שם ראש  .מציאות נאצלים ונבראים

 .אלא הכול היה אור פשוט בהשוואה אחת ,וסוף
 ,וכשעלה ברצונו הפשוט .ס"והוא נקרא אור א

יצא הניצוץ  ,לברוא העולמות ולהאציל הנאצלים
שיצא  ,התגלה בתוך המלכותש ,כוח הדין ,הקשה
והצטמצם  .וחקק חקיקה באור העליון ,ס"מא

 .והסתלק מתוך כלי המלכות ומסביב לה ,האור
מכונה חקיקה באור  ,הסתלקות האור הזה

ובחלל ריק  .כי נעשה שם חלל ריק מאור .העליון
  .כ כל העולמות ואשר בהם"יצאו אח ,הזה

יצא  ,כוח הדין ,ומתוך שהניצוץ הקשה
לכן עוד  ,ס"ה זה עתה מבחינה אחרונה דאוהתהוו

אלא רק  .לא היה יכול להתגלות בו שום דין
כ כל הדינים "שממנו התפשטו והתהוו אח ,שורש

והוא עצמו היה בצורה גולמית וכוח  .בעולמות
שעוד לא היה ניכר בו שום צורה של  .היולי בלבד

שהאור  ,חלל הפנוי ,וכן מקום המצומצם .דין
שלא היה  ,כ בהשוואה אחת"ג היה ,הסתלק משם

 .שזה מכונה צורה עגולה ,ניכר שם צורת דין כלל
בנקודה  ,שכוח הדין היה נעוץ במרכזו של העיגול

ת ושכל העולמ ,שהוא שם כמו ציר .האמצעית
  .סובבים עליו כדי להמתיקה ולתקן אותה

 גווניםכי ה .גווניםוכן לא היה שם בחלל שום 
 .ם במדרגותיויהעושים שינ ,הם בחינת דינים

 ,והזוהר אומר לא לבן .שום דיןשם ועוד לא ניכר 
שאין בו שום גוון  ,כי לבן מורה על אור החכמה

הרי  ,וכיוון שהאור הסתלק והצטמצם משם .ודין
יש שם  ,כיוון שהסתלק האורהלוא ו .אין שם לבן
 ,ואומר ?אורשל המורה על חיסרון  ,גוון שחור

ולא  ,גוון הבינה ,ולא אודם .שגם שחור אין שם
 .ת"גוון הת ,ירוק

להאיר  ,עשה גוונים ,כאשר מדד שיעור קומה
כי אחר הצמצום  .לתוך החלל והחקיקה

ס "מאור א ,המשיך התפשטות קו אור ,והחקיקה
אשר ראש העליון של  .לתוך מקום החלל הפנוי

וסיומו  .ס עצמו ונוגע בו"נמשך מא ,ההתפשטות
 ,קשההניצוץ השל ההתפשטות היה במקום 

כי  .במרכזו של העיגול ,העומד בנקודה האמצעית
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משום שהניצוץ הקשה מעכב את אור העליון 
והתפשטות  .לכן הסתיים האור שם ,מלעבור דרכו
חכמה בינה : גוונים' כולל בתוכו ד ,קו אור הזה

והם המאירים בתוך מקום  .ת ומלכות"ת
 ,כאשר מדד שיעור קומה ,כמו שנאמר .המצומצם
שבעת  .להאיר לתוך החלל והחקיקה ,םעשה גווני

אז נעשו הגוונים להאיר  ,התפשטות קו האור
לא היה במקום  ,אבל מטרם זה .למקום

  .המצומצם שום גוונים

  :ששתי פעולות יש בניצוץ הקשה ,ודע
שממנו נמשכות כל  ,הזיווג דהכאה  .א

 ,ופעולה זו היא במלכות של ראש .המדרגות
ס של "ציא עומו ,מטה למעלהלח מ"המעלה או

ומוציא  ,וכן מתהפך להאיר ממנו ולמטה .ראש
  .ס של הגוף"ע

כי בעת  .פעולת הסיום של כל מדרגה  .ב
מעלה לס דגוף של המדרגה מ"שמתפשטות הע

לא יוכל האור  ,מכתר עד המלכות ,למטה
קשה הניצוץ המחמת  ,להתקבל במלכות דגוף

המעכב על האור ואינו מניחו להתפשט  ,אשר שם
  .ההארה מסתיימת כ"וע ,שם

להמשיך עטרות  ,קשההניצוץ הס יוצא "מא
י "שכל המוחין נמשכים ע ,ומוחין לכל המדרגות

ופעולה זו של  .ווג דהכאה של ניצוץ הקשהיז
הנקראת ים  ,היא להנהיג את המלכות ,הניצוץ
 ,כלומר .לחוץ שלה עורישהשלא תצא מ ,הגדול

שלא תקבל לתוכה את אור העליון ממקום המסך 
 .עד פה תבוא ולא תוסיף ,שעליו כתוב ,מטהול

ולא  ,א האורועד הגבול של המסך יב ,כלומר
המגביל  לחול בדומה .יוסיף להתפשט עוד

 .ודוחה גלי הים לאחוריהם ,ומסיים מימי הים
ומטעם זה מכונה המלכות של ראש מלכות 

  .והמלכות של הגוף מלכות המסיימת ,המזדווגת
 ,ק"וא פרצוף אשהתפשטות קו אור ה ,גם תדע
וכיוון שבהכרח יש בכל  .ע"עולמות אבי' כתר לד

ג "ב ס"ע ,קומות זה למטה מזה' דהתפשטות 
  .ק"פרצופי א' כ הקו הזה ה"לכן כולל ג ,ן"ה ב"מ

שממנו  ,יצא מעיין אחד ,בתוך הניצוץ הקשה
שניתקן  ,מסך ,מעיין אחד .נצבעו הגוונים למטה

זיווג  ,שכי הביטו .ח"להעלות או ,בתוך המלכות
ונעשה  ,קנפסלא שווג יז ,דהכאה עם אור העליון

 ,גוונים .ח בלי הפסק"המסך כמו מעיין נובע או
 .פירושו התגלות דינים ,נצבעו .פירושו דינים

  .פירושו בספירות של הגוף ,למטה
 ,מטה למעלהלח מאיר מ"הארת אוכי 

מטה למעלה מכונה להארתו מ .מעלה למטהלומ
אלא  ,לא נגלו גוונים ובהארת הראש עוד .ראש

שם  ,המכונה גוף ,מעלה למטהלרק בהארתו מ
שנצבעו הגוונים  ,ולכן נאמר .הגוונים' ניכרו ד
בהארה מלמעלה למטה נגלו ש ,כלומר .למטה
  .מטה למעלהלולא בהארה שמ ,הגוונים

כי  ,מטה למעלהלולא יכלו הדינים להתגלות מ
שהתחתון  ,בה ומסובביעליון ותחתון תמיד ס

וכיוון שהניצוץ הקשה נמצא  .ב מהעליוןמסוב
 ,מטה למעלהלומאיר מ ,למטה במלכות של ראש

ת כלום ומתפעל ,ס עליונות"ט ,בהיאין הס
  .המלכות ,מהחסרונות של המסובב שלה

שמסוָבב מזיווג דהכאה של הניצוץ  ,אבל הגוף
לכן  ,ונמצא הניצוץ הקשה סיבה אליו ,הקשה

כי כל כוח  ,מתגלים בו הדינים של הניצוץ הקשה
 .מתגלים במסובב ממנה ,אשר בסיבה ,הדינים

לא  ,אשר כל בחינת עוביות וחיסרון ,ומכאן תדע
 ,רק ממקום מציאותו ולמטהאלא  ,יוכל לפעול

  .ולא כלום ממקום מציאותו ולמעלה

 ,ק"מלכות דא ,ס"הסתום מכל סתום מא .2
אוויר שלו לא  ,בקע ולא בקע פרצופים' האציל ב
יציאת חצי  ,בקעבבחינת אחד צוף פר .נודע כלל
לא בבחינת השני ו .ר"ק בחיסרון של ג"ו ,מדרגה
קומת  ,שלו ירואו .יציאת מדרגה שלמה ,בקע
שאין  ,לא נודע ,ר"ג של ק בחיסרון"ו שהיא ,רוח

ווג יז ,פירושו ,נודע .ר"ווג להמשכת גישם ז
  .ר"להמשכת הג

הזוהר מתחיל לבאר איך  .ביאור הדברים
 ,ומבאר .ק"ופי אצילות ממלכות דאפרצ' יצאו ה

ק האצילה את פרצוף הכתר "איך המלכות דא
 .ונוקבא דעתיק ,הנקרא פרצוף עתיק ,דאצילות

 ,אשר הנוקבא דעתיק יצאה ממנה בבחינת בקע
בקיעה  .לא בקע בחינתוהזכר דעתיק יצא ממנה ב

 ב"המכונה צ ,ר"ד במדה"שיתוף מדה היא זו
  .ק"דא

לה עלה במחשבה בתחיש ,כמו שלומדיםוזה 
א על מלכות ישהכוונה ה .ד"לברוא העולם במדה

שהיא  ,ק"שמזיווגה יצאו פרצופי א ,ק"דא
והקדים  ,שאין העולם מתקיים ,אהרָ  .ד"מדה
שאין קיום  ,ראה .ד"תפה למדהיר וש"מדה

לבינה  ,ק"מלכות דא ,ד"העלה מדה ,לעולמות
שעמדה בסוף  ,מלכות המזדווגת ,ר"מדה ,ק"דא

ושם  ,עלתה במקום בינה דראש ,שספירות דרא
  .ווג דהכאה עם אור העליוןיעשתה ז

 ,מטה למעלהלהעולה מ ,ח שלה"ונמצא האו
ן "ס בינה וזו"וג ,ח בלבד"הלביש שתי הספירות כו

 ,ומלכות המסיימת .דראש ירדו מראש ונפלו לגוף
עלתה ועמדה  ,שעמדה למטה מכל ספירות הגוף

 .ודת החזהבנק ,ת"בחצי ספירת הת ,בבינה דגוף
וסיימה את הפרצוף  .ת נבחן לבינה דגוף"כי ת

לא יכלו  ,ן דגוף"והבינה וזו .במקום נקודת החזה
להיותם נמצאים למטה ממלכות  ,לקבל שום אור

  .ויצאו לגמרי מאצילות ,המסיימת
נבקעה כל  ,ת המלכות במקום בינהיבת עליימס

 ,אשר חציה נשארה במדרגה .םימדרגה לשתי
 .יצאה וירדה למדרגה שמתחתיה וחציה התחתונה

וחצי מדרגת הגוף  ,וחצי מדרגת הראש ירדה לגוף
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 ,שכל פרצוף ,לפיכך נבחן .ירדה למתחת האצילות
יוצא בבקיעת  ,ר בדין"י שיתוף מדה"היוצא ע
  .חצאים' מדרגה לב

ק את עתיק "וכשהאצילה מלכות דא
לא  בחינתהאצילה את הזכר דעתיק ב ,דאצילות

ויצא עתיק במדרגה  .ר"מדהל שבלי שיתוף  ,בקע
נוקבא את הו .חצאים' שלא נבקע לב ,שלמה

ויצאה  ,ד ברחמים"דעתיק האצילה בשיתוף מדה
ח "ובכו ,ח בראש"רק בכו ,בבקיעת המדרגה

ובינה  ,ת ומלכות דראש נפלו לגוף"ובינה ת .בגוף
ת ומלכות דגוף נפלו למטה מסיום כל המדרגה "ת

 ,אור העליוןכי נעשה סיום חדש של  .דאצילות
וסיום  .ששם חצי בינה דגוף ,מקום החזה דגוף

  .חדש הזה נקרא פרסא
' כולל בשלו שפרצוף עתיק ונוקבא  ,והטעם

כדי שיהיה אמצעי בין פרצופי הוא  ,בחינות ביחד
' לבין פרצופי ד ,לא בקע בחינתשיצאו ב ,ק"א

שלזכר  .שיצאו בבחינת בקע ,ע"עולמות אבי
ק "ונוטל מא ,ק"דעתיק יש השתוות עם א

שיש לה  ,והנוקבא דעתיק .שלו ומשפיע לנוקבא
  .ע"אל אבי העימשפ ,ע"השתוות עם פרצופי אבי

 ,ק"המלכות דא ,ס"הסתום מכל סתום מא
 דאצילותאחד שהוא עתיק  פרצוףהאצילה 

הזכר דעתיק  ,לא בקע בחינתבבקע ובחינת ב
 .והנוקבא דעתיק בבחינת בקע ,לא בקע בחינתב

זכר  ,אל לא בקע ,קבא דעתיקנו ,והקדים בקע
משום שנוקבא דעתיק קדומה לזכר  ,דעתיק
 ,ר דנקודים"כי הנוקבא נאצלה ויצאה בג ,דעתיק

  .והזכר יצא בעולם האצילות
של ק בחיסרון "ו שהיא ,קומת רוח ,שלו ירואו

' ה .ר"ווג להמשכת גישאין שם ז ,לא נודע ,ר"ג
 .ירוקומת הרוח נקראת או .י"נרנח ,הן קומות

תוכל  ,ח"ס כו"ב שאין שם אלא רק ,בחינת בקעו
נשמה  ,אורות' וחסרה מג .ר"אורות נ' לקבל ב

הכלים בינה ' מפני החיסרון של ג ,חיה יחידה
פכי בין אורות וכנודע בערך הה ,ת ומלכות"ת

 ,שבכלים העליונים גדלים תחילה ,לכלים
 ,ולכן נאמר .ובאורות התחתונים נכנסים תחילה

 הנוקבא ,בחינת בקע דעתיק ,קיר דעתיוקומת או
אורות ' שימשיך ג ,ווגיאין לו זכי  ,דענולא  ,שלו

 ,ש"כמ ,ווג מכונה דעתיכי הז .נשמה חיה יחידה
  .וידע אדם את חוה אשתו

 ,עתיקבבקיעה שהעד שמתוך הכאה דבחינת 
מה והאירה נקודה אחת סת ,שהיא נוקבא דעתיק

 גוויז ,הכאה היא .א דאצילות"פרצוף א ,עליונה
שממנו נאצלות ויוצאות כל המדרגות דהכאה 

 ,ם המלכות תמידוהנה באמת נקודה היא ׁש .כולן

להורות  ,א מכונה בשם נקודה עליונה"ומה שא
 ,דוש שבו כלפי הנוקבא דעתיקיוהח בדלעל הה

העומדת  ,ר"שיש לו מלכות הממותקת במדה
  .ר"להזדווג להמשכת הג ,דעולהתו

כי  .דה עליונהומלכות זו הממותקת מכונה נקו
משום שהיא מתוקנת  ,הנוקבא דעתיק לא נודעת

כי הגם  .מנעולאהנקראת  ,חתונהגם בנקודה ת
 ,ר"מלכות הממותקת במדה ,בחינת בקעבשהיא 

גם  ,נקודות' מ יש לה ב"מ ,הנקראת מפתחא
הרי  .ולכן לא נודעת .המלכות הבלתי ממותקת

הוא  ,א כלפי הנוקבא דעתיק"שכל החידוש בא
לכן מכנהו הזוהר בשם  .עליונה שבו בנקודה

  .נקודה עליונה בהרבה מקומות

הוא בשונה  ,ומה שנקרא נקודה סתומה
אבל  .םמכל סתו םהנקראת סתו ,ק"ממלכות דא

 .בלבד סתומהא נקראת בשם "המלכות שבא
ומשום זה  .כלל תדענולמעלה מנקודה לא שהיא 

מאמר  ,שפירושו ,נקראת הנקודה בשם ראשית
  .המאמרותראשון לכל 

 ,א דאצילות"על פרצוף א חלהלה בראשית יהמ
מטעם שהוא פרצוף  .שהוא הנקרא בשם ראשית

 .שממנו מושפעים כל המוחין שבעולמות ,הראשון
ק "מפרצופי א ,אבל מפרצופים שלמעלה ממנו

אין מגיע מהם שום מוחין  ,וזכר ונוקבא דעתיק
ווג ישאין בהם ז ,כי הם לא נודעים כלל ,לעולמות

ק ועתיק דכורא "כי פרצופי א .פיע מוחיןלהש
שאין  ,ד הבלתי ממותקת"ניתקנו במלכות דמדה

ואפילו נוקבא דעתיק אינה  .בה העולם מתקיים
 ,הנקודות יחד' להיותה נכללת מב ,מוחין יעהמשפ
  .כ לא נודע"ולכן ג

ונמצא שהפרצוף הראשון שנודע הוא פרצוף 
 להיותו מתוקן בנקודה עליונה הממותקת ,א"א

 .א בשם ראשית"כ נברא א"וע .המפתחא ,לבדה
מראשית  ,ולפיכך האריך הזוהר לבאר עד כאן

כדי  ,הצמצום עד זכר ונוקבא דעתיק דאצילות
א הוא הנושא לנקודה "שפרצוף א ,להורות לנו

לה בראשית יונרמז במ ,והנקרא ראשית ,עליונה
  .שבתורה

כ כל אלו הפרצופים והעולמות שקדמו "משא
 .א נודעים ואינם משפיעים לתחתוניםכי הם ל .לו
כי מה  ,לה בתורהיכ לא נמצא עליהם שום מ"וע

ותחילת השורש  .להישלא נשיג לא נדעהו בשם ומ
אמנם רק  ,שהוא נודע ,א"להשגה מתחיל רק בא
 .ולכן מכונה בשם בראשית .בבחינת שורש להשגה
כי  ,לה ראשונה שבתורהיולכן הוא בהכרח מ
  .תורה היא בחינת השגה



 'בראשית א  6

  זוהר הרקיע

 .והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע .3
 .ן דאצילות או נשמות הצדיקים"זו ,והמשכילים
י שיתוף "המתגלה ע ,ר"הארת ג ,זוהר הרקיע

מלכות ה במיוחד עלהכתוב מדבר כאן  .ר"דמדה
מלכות שבקעה כל המדרגה  ,ר"הממותקת במדה
ועשתה סיום חדש באמצע  ,עם עלייתה לבינה

 ,במקום בינה שבגוף ,המדרגההספירות של 
העומדת  ,וסיום החדש הזה נקרא פרסא .בחזה

וזו הפרסא  .בחזה ומסיימת שם את הפרצוף
בין  ילההמבד ,בחזה שלו ,האדם ימעֵ  תוךשב
  .ברי המזונותילבין א ,הריאה והלב ,תברי החיּויא

רקיע המבדיל הכ "וסיום החדש הזה מכונה ג
י חמש כ .בין מים עליונים למים תחתונים

: כנגד חמש ספירות ,ה"נ ת"חג: ספירות יש בגוף
ר "ג ,ב"ת דגוף הם בחינת כח"וחג .מ"ב תו"כח
המכונה  ,ששם הפרסא ,המסתיימות בחזה ,דגוף
ת הללו בשם מים "ולכן מכונים חג .רקיע

 ,ת ומלכות דגוף"ומחזה ולמטה ת .עליונים
הרי שהרקיע עומד  .המכונים מים תחתונים

ומבדיל בין מים עליונים  ,באמצע כל מדרגה
 ,י רקיע בתוך המיםהי ,ש"כמ .למים תחתונים

  .י מבדיל בין מים למיםהוי

מטרם שנמתקה  ,ק"מלכות דא ,ד"במדה
כי  .לא היה העולם מתקיים ,ר"מדה ,בבינה

ן דאצילות ובכללו בני אדם "העולם הוא זו
אפשר  ,ן דאצילות"זובקבל תכי כל המ .ז"שבעוה

קבל תוכל שאינו מ .ז"בעוהבני אדם שבקבל תשי
כי  .ז"בני אדם שבעוהבקבל תמ ואינ ,ן"זוב

  .ן אין אנו מקבלים כלום"מלמעלה מזו

לא הייתה  ,מלכות ,א"אם הנוקבא דז ,ולפיכך
לא הייתה ראויה לקבל שום  ,ממותקת בבינה

אורות  ,ח"אלא רק או ,אור העליון ,י"או
לא  ,ז"ואז בני אדם שבעוה .אורות דין ,דקיקים

אלא  .ס"אי מ"או ,ם לקבל שום מוחיןיראוייו ה
 .ר"מו מדהישיתף ע ,שאין העולם מתקיים ,אהרָ 

ונעשה  ,ונבקעו כל המדרגות ,שהעלה אותה לבינה
 .הנקרא רקיע ,סיום חדש בחצי כל מדרגה

הרוויחה  ,המלכות שעלתה במקום בינה ,ונמצא
בינה  ,הראויות לקבל אור העליון ,ספירות' ב
נמצאים  ,ת המלכות במקום בינהכי בהיו .ת"ות

  .ת מתחתיה וכלולים בה"בינה ות

ת וי מצו"ן ע"אחר שבני אדם מעלים מ ,ולכן
 ,ממשיכים הארה חדשה מלמעלה ,ט"ומע

המורידה את המלכות ומקום הזיווג בחזרה 
 ,ויוצאת מדרגה שלמה ,ת"למטה מת ,למקומה

שנכללו  ,ת"קבלים בספירות בינה ותמתש ,י"נרנח
 .הראויות לקבל אור העליון ,במלכות מקודם לכן

ואז גם נשמות הצדיקים מקבלות מוחין עליונים 
  .להיותן נכללות במלכות העליונה ,ן דאצילות"מזו

הם רק מכוח המלכות  ,הרי שכל המוחין
הנקרא  ,ונעשה שם סיום חדש ,שעלתה לבינה

ן לקבל "הרקיע לא היו יכולים הזו אולול .רקיע
כן מכנה הכתוב את ול .כלום מאור העליון

האור  ,כלומר .המוחין הללו בשם זוהר הרקיע
 ,ש"כמ .המתגלה בסיום של שיתוף הרחמים בדין

יזהירו  ,ן ונשמות הצדיקים"זו ,והמשכילים
כמו זוהר  ,יקבלו מוחין המאירים ,כזוהר הרקיע

  .כי כל המוחין שלהם מזוהר הרקיע באים ,הרקיע

ל כל ע ,ולפיכך מביא הזוהר את הכתוב הזה
כי כולם יצאו  .א ולמטה"שנאצלו מא ,המוחין

ולכן יש בהם  .זוהר הרקיעשל מאלו האורות 
  .השגה לתחתונים

  :בחינות בזוהר הרקיע' ג

 ,ויר שלווזוהר הסתום מכל סתום והא  .א
כי הזכר דעתיק סתום  ,נוקבא דעתיקודכורא 

 ,הנוקבא דעתיק ,ויר שלוווהא ,מכל סתום
  .יעא בזוהר הרק"לא ההאצילש

  .ת"שממנו נאצל ישסו ,א"א ,זוהר בראשית .ב

שממנו נאצלו כל  ,ת"ישסו ,זוהר הסתום  .ג
המוחין  ,עשרה מאמרות שבמעשה בראשית

 ,א עילאין אינם מזוהר הרקיע"אבל או .ן"דזו
  .לא יצאה מאויר שלהם' והי ,להיותם לא נודע

 ,א"הוא שורש להאציל לא ,'אזוהר הרקיע ה
  .עצמו לא נודעהוא כי 

 ,הוא הנושא לנקודה עליונה ,'זוהר הרקיע הב
לכן נחשב ראשית לכל המוחין של זוהר  .מפתחא
 ז אין אלו המוחין"ועכ .כ נקרא בראשית"ע .הרקיע

 ,ת"אלא הוא משפיע אותם לישסו ,מתגלים בו
ת מתגלים כל המוחין "ובישסו ,'לזוהר הרקיע הג
  .ן"שמהם מקבלים הזו ,האלו בפועל ממש

ויר שלו הזדווג והא ,מכל סתוםזוהר הסתום 
הוא  ,הסתום מכל סתום .והאיר בנקודה הזו
והגם שהנוקבא שלו כבר  .עתיק ונוקבא שלו

 ,ברקיע ,ר"במדהנתקנה עם מלכות הממותקת 
לכן נכללת בזכר  ,ון שהיא לא נודעתומ כי"מ

אלא  .דעתיק ונקראת הסתום מכל סתום כמוהו
י להיותה רק חצ ,ויר שלוושהיא מכונה הא

  .באורות נפש ורוח ,ח"כלים כו ,מדרגה

הזדווג  ,הנוקבא שלו שהיא ,ויר דעתיקוהא
המשיכה הארה ש ,כלומר ,והאיר בנקודה הזו

ויצאו בו המוחין  .עליונההמכונה נקודה  ,א"לא
בל יאחר שק ,ואז .זוהר הרקיע יםהנקרא ,ר"דג
ראשית ההתפשט  ,א הארת הנוקבא דעתיק"א
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 ,עשה לעצמו היכלו ,גוףבבראש ו ,א"א ,הזה
א "שהאציל לפרצוף או ,כלומר .ילההלכבוד ולת

מסביב  אותו קיפוהשהם הלבישו אותו ו ,עילאין
  .בבחינת היכל

שזה יצא  ,שישה פרצופים בעולם אצילות
: ונקראים .ובכל פרצוף יש זכר ונוקבא .מזה

א "או ,שלו ונוקבא א"א ,שלו עתיק ונוקבא
  .הקטנים ן"זוו ,הגדולים ן"זו ,ת"ישסו ,עילאין

א "ויר דעתיק האצילה לאוא :סדר מדרגתם
א "האצילו לאושלו א ונוקבא "וא .שלו ונוקבא

ן "ת האצילו לזו"וישסו .ת"ישסולעילאין ו
איך כל אלו  ,ומבאר .ן הקטנים"הגדולים ולזו

בראשית ברא אלקים את  ,מרומזים בכתוב
  .השמיים ואת הארץ
ע רזָ  ,א עילאין"פרצוף אושהוא  ,בהיכל שעשה

ולתועלת  ,להולדת נשמות ,ע קודשרא זֶ "א
  :א עילאין"א באו"מיני מוחין מאיר א' ב .העולם
  .להחיות העולמות ,מוחין דחסדים  .א
  .להולדת נשמות ,מוחין דגדלות  .ב

בדומה לזרע של  ,ע לכבודורע זֶ רשזָ  ,זוהר .4
 ,שהתולעת הזורעת את המשי ,משי וארגמן הטוב

 ,י כן טבע התולעת הזוכ .מתכסה בפנימיות המשי
והיא עוטפת את  ,שמוציאה מתוכה חוטי המשי

עד שמתכסה כולה  ,עצמה עימהם מסביב לה
 ,א"ז גם א"ועד .בחוטי המשי ואינה נראית לעין
הוא מעלים  ,ת"כשהוא זורע האורות בהיכל ישסו

י "ונמצא נעלם ע .ומכסה את אורותיו עצמו
 ,תכמו התולע ,ת שמאציל"המוחין הללו דישסו

  .שהיא פועלת ,י חוטי המשי"הנעלמת ע
ועשה לעצמו מאותו הזרע היכל לתהילה 

היכל השני הזה הוא ה .לעצמו ולתועלת הכול
כעין זרע של  ,א"שהאציל אותו א ,ת"פרצוף ישסו

בעת האצלתו  ,א היה מוכרח להיעלם"שא .משי
ובהיכל ההוא ָזרע ֶזרע אורות  .פרצוף הזההאת 

כשהוא  ,למהַׂש ה אור כעוט ,ש"כמ .לתיקון שלו
נקרא  .והוא סתום .אור מעוטף בלי התפשטות

שנכנסה  ,'י אות י"שהאור נעשה סתום ע ,אז אויר
  .נקודה בהיכלו ,ונעשה הצירוף אויר ,במילה אור

 בינה שהם ת"ישסוו ,מלכות נקראת נקודה
ר עלתה הנקודה "במיתוק מדה .היכל נקראים
 ,ונמצא .המלכות עלתה לבינהש ,א"אשל בהיכלו 

כי  .קומת רוח ,ירושאור ההיכל נסתם ונעשה לאו
 .נקרא בשם אור ,י"אורות נרנח' כשיש שם כל ה

נעשה הסיום  ,י עליית הנקודה להיכל"אבל ע
ת ומלכות ירדו "ובינה ת .והזיווג מתחת החכמה
וכיוון שלא נשאר בהיכל  .מחוץ ההיכל למטה

אורות ' לא נשאר שם אלא ב ,ח"כלים כו' אלא ב
הרי שמסיבת  .ירוואור רוח מכונה בשם או .ר"נ

 ,הסתלק האור משם ,עליית הנקודה לאור ההיכל
ולא נשאר שם אלא  ,נשמה חיה יחידה ,ר"הגמ

  .ירוהאו ,קומת הרוח נפש

 ,כ"אח .ויאמר אלקים יהי אור ,ש"וכמ
חזר והוריד  ,ת"כשהאירו המוחין דגדלות דישסו

וחזר צירוף אור למקומו  ,מאויר' את הי
 ,כי אחר שהחזיר המלכות למקומה .כבתחילה
 .מ והתחברו למדרגתם"הכלים בינה ותו' חזרו ג

י "אורות נרנח' חזרו ה ,כלים' וכיוון שכבר יש ה
  .והתלבשו בהם

 .ת"א לישסו"הוא האצלת א ,באור' וביאת הי
העלה את המלכות  ,ת"כי בעת שהאציל לישסו

ים כל' א בב"ונשאר א ,נקודה בהיכלו ,לבינה שלו
אז האציל גם  .ר"אורות נ' שבהם ב ,ח"כו

ח "כלים כו' בב ,ת בחצי מדרגה כמותו"לישסו
א היה צריך "ונמצא שגם א .ר"אורות נ' ובב

 ,וירולבחינת א ,אור שלוהלהיעלם ולהתמעט מ
  .בדומה לזרע המשי ,ת"בעת האצלתו לישסו

ודע נשלא  ,סתום ההואהבזה הראשית ברא 
בראשית ברא  ,סובב על הכתוב .להיכל הזה

סתום הברא  .א"בזה הראשית הוא א .אלקים
ונעשה לאויר  ,לאור ההיכל' הוא עליית הי ,זהה

הוא  ,ודע להיכל הזהנשלא  .נקודה בהיכלו ,סתום
לכן  ,א"ולפי שנמשך מא .ת בעת הקטנות"ישסו

' שאז חוזרת ויוצאת הי ,הוא נודע בעת גדלות
 ,אבל אם היה נמשך מעתיק .מאויר ונעשה אור

לא הייתה יוצאת ' והי ,היה נשאר תמיד לא נודע
  .שיצאו מעתיק ,א עילאין"כנוהג באו ,מאויר לעולם

להבדיל מההיכל  ,היכל השני נקרא אלקיםה
שאינו  ,א עילאין"שהוא או ,א"אשל הראשון 

 ,כתוב .ה"אלא בחינת אהי ,בחינת אלקים
 ,הנקרא ראשית ,א"אשר א .בראשית ברא אלקים

הנקרא  ,ינת הקטנות והסתימההאציל בח ,ברא
המילה  .שבגדלות הוא השם אלקים ,זוהר סתום

  .מורה תמיד התהוות דבר סתום ,ברא

שממנו נבראו כל עשרה  ,היכל זה הוא זוהר .5
 .בהתפשטות הנקודה מזוהר סתום זה ,מאמרות

ומזוהר  .ן מכונים מאמרות"המוחין דגדלות דזו
 ,לומרכ .ן"ת יצאו כל המוחין דזו"סתום דישסו

שאז  ,בהתפשטות ויציאת הנקודה מאויר הסתום
  .נשארו אותיות אור

אין תמיהה עוד במה  ,ת כתוב ברא"אם בישסו
 .פירוש .ויברא אלקים את האדם בצלמו ,שכתוב

שיצא עם המלכות בשני  ,א"האדם דאצילות הוא ז
שהמלכות הצטמצמה מלקבל  ,ונודע .פרצופים

כ איך "וא .ח לבד"אלא רק או ,י"לתוכה שום או
 ?י"שהם או ,ת"ן לקבל מוחין מישסו"יכולים זו
שהמלכות  ,ת כתוב ברא"אם בישסו ,ומסביר

ת ירדו "מ דישסו"ובינה ותו ,עלתה למקום בינה
 ,ויברא אלקים ,כבר אין תמיהה בכתוב ,ן"לזו
 .במוחין דאמא ,בצלמו ,ן"זו ,את האדם ,בינהה
כי  .י"פ שאינם ראויים ממקורם לקבל או"אע
ן בעת "שירדו לזו ,ת"מ דישסו"ם בינה ותואות
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והם מקבלים בהם  .ן לאחד"נעשו עם הזו ,קטנות
אמא השאילה ש ,י"שהם או ,את המוחין דאמא

  .לִבתהבגדיה 

כי ראשון אל  ,הוא בראשית ,א"א ,זוהר .6
בראשית ברא  ,רש הכתוביאחר שפ .ל שמווהכ

 ,ת"שהאציל לישסו ,א"על א כללהבדרך  ,אלקים
 .חוזר לבאר הדברים בדרך פרט ,קיםהנקרא אל

והוא  ,שהמילה בראשית היא שם קדוש ,ואומר
שבמוחין  ,לוששמו ראשון אל הכ ,א"השם של א

 ,מטעם .לוא ראשית הכ"נבחן א ,דזוהר הרקיע
שהוא הפרצוף הראשון המתוקן בסוד נקודה 

  .המפתחא ,ראשונה

 ,א"חקוק בצדדיו דא ,ה"השם הקדוש אהי
שמאל בהמלבישים בימין ו ,א עילאין"שהם או

והם תמיד  .ה"השם אהישהם  ,א עד החזה"של א
לא יצאה מאויר שלהם ' כי הי ,באוירא דכיא

ואילו המוחין דזוהר הרקיע אינם  .לעולם
מוחין  ,השם אלקים חקוק בעטרה .בהם יםנמצא
בנות ציון במלך  הראינה ּוצאנָ  ,ש"כמ ,ר"דג

שם ה ,ת"ישסו .בעטרה שעיטרה לו אימו ,שלמה
  .ר"במוחין דג ,א בעטרה"חקוק בא ,אלקים

 .ה"ה אשר אהי"אהי ,וסובב על ביאור השמות
החקוקים  ,א עילאין"או ,ה הראשון"אהי

ולא  ,אוירא דכיא ,א"ורשומים בצדדיו של א
 ,בזוהר הרקיע ,ר"א בג"אלקים חקוק בא .נודע
התחלת גילוי  ,הוא היכל נסתר וגנוזש .ת"ישסו

 ,אשר ,וא המילהה ,השם אלקים .בראשית
ה הראשון "באופן שאהי .ה"ה אשר אהי"שבאהי

היכל  ,אלקים ,ת"ישסו הוא אשרו ,א עילאין"או
 .התחלת גילוי בראשית ,נסתר וגנוז בעת קטנות

ת התחלת הגילוי דמוחין דזוהר הרקיע "שבישסו
  .שהוא ראשית ,א"מא

אותיות ראש  ,אשר .ראש שיצא מראשית ,אשר
 ,אחרונה באשר ,בראשראשונה ' ר .בסדר הפוך

כ "וע ,א"מא ,המורה שהוא ראש שיצא מראשית
  .יצא מראש ונעשה לבחינת גוף בלי ראש

 ,ת"כדי להאציל לישסו .ביאור הדברים
שעשה  ,בדומה לזרע המשי ,א"התכסה ונעלם א

מקודם אותו התיקון של עליית המלכות לבינה 
בכדי להאציל במידה זו את  ,בפרצופו עצמו

 ,ח בראשו"א רק בכו"כך ניתקן אולפי .ת"ישסו
 .והבינה שלו יצאה לחוץ מראש למדרגת גוף

 ,ת"א וישסו"בינה הזו ניתקנו פרצופים אוהומ
ק שלה "א עילאין ומהו"ר שלה ניתקנו או"מהג

  .ת"ניתקנו ישסו

פ שהם "אע ,א בראש תמיד"ולפיכך נשארו או
ר דבינה אינן מקבלות חכמה "כי הג .רק חסדים

ולפיכך אינם מרגישים שום  .שאפילו כשהן ברא
 ,ת"כ ישסו"משא .שינוי בהיותם מחוץ לראש

התמעטו  ,שדרכם לקבל חכמה ,א"ת דבינה דא"ז

 ,א לגוף"מסיבת יציאת בינה דא ,מקבלת חכמה
  .ונבחנים משום זה לבחינת גוף בחוסר ראש

 ,המילה אשר .ראש שיצא מראשית ,אשרלכן 
 מורה ,מהצירוף ראש הפוךשסדר אותיותיה 
כלומר  .אלא שיצאה ממנו ,א"שהייתה בראש דא

כ "וע .שיצאה מראש לגוף ,א"בינה דא ,ת"ישסו
 ,הפך הסדרהתומה ש .כמו ראש ,אותיות אשר

ראש  ,הוא מחמת יציאתו מראש דבראשית
  .א"דא

אז  ,אחר שניתקן הנקודה וההיכל כאחד .7
כולל התחלה עליונה לאור  ,א"א ,בראשית
שמורה  ,אשר ,םבשמכונה ת "הישסו .החכמה

ת "אחר שניתקן ישסו ,ראש שיצא מראשית
 ,מלכות ,בעליית הנקודה ,היכל כאחדבבנקודה ו

ובינה  ,ח"א רק כו"בעת שנשאר בא .היכלה ,לבינה
א יצאו ממדרגת ראש למתחת "מ דראש דא"ותו

מ "ובינה ותו ,ח"ת רק כו"וכן נשאר בישסו .הראש
  .ן"לזו ,שלו ירדו למדרגה שמתחתיהם

א "נכלל בא ,ת שנעשה המיעוט הזההנה בע
 .התחלה עליונה לגילוי החכמה אל התחתונים

לא היו  ,שלולא נעשה המיעוט הזה ,כלומר
ן ולנשמות "המוחין דחכמה מגיעים אל הזו

התחלף המראה של אותו  ,כ"אח .הצדיקים
  .ונקרא בשם בית ,ההיכל

שניתקן נקודה והיכל  ,כי בעת המיעוט .פירוש
 ,רק באור החסדים בלי חכמה היה ההיכל ,כאחד

 ,שהנקודה נכנסה באור ההיכל ,גוף בלי ראש
ולעת  .שהוא אור חסדים ,ונעשה האור לאויר

 ,ט של הצדיקים"ן ממע"י העלאת מ"ע ,גדלות
ואז  .מאויר וחוזר ההיכל להיות אור' יוצאת הי

וחזר  ,החסדים של ההיכלגוון שהתחלף  ,נבחן
כ שמו של "ואז מתחלף ג .החכמה גווןוקיבל 

כי בעת שיש אור החכמה  .ההיכל לשם בית
  .הוא נקרא בית ,בהיכל

האור סתום ואינו  ,ובעת שהנקודה באויר
 ,ובשעה שההארה מתפשטת להתגלות .נראה כלל

ומה שנשאר אחר  ,יוצאת מאויר הזה נקודה אחת
אחר  ,ונקודה זו .הוא אור ,יציאת הנקודה
ון התלבש האור בהיכל העלי ,שיצאה מאור זה
ו ועלי .א ביתוואז ה ,מ"ב תו"בארבע גוונים חו

יוצאת ' שבעת שהי .בחכמה ייָבנה בית ,נאמר
השתנה שם ההיכל  ,מאויר וחוזרת להיות אור

  .להיקרא בשם בית

 ,אחר התלבשות החכמה בחסדים זהאמנם 
גוונים המתפשטים ארבעה  ושעם התלבשות הז

וזה מכונה להלן בשם התפשטות  .מ"ב תו"חו
כאן עוד לא הייתה אמנם  .ב הביתליישו

אלא רק אור חכמה  ,התלבשות החכמה בחסדים
ונמצא רק שהתחלף גוון החסדים  ,בלי חסדים

שהאור סתום  ,ונבחן משום זה .לגוון החכמה
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כי אין אור החכמה יכול להאיר בלי  .ואינו מאיר
  .לבוש של אור החסדים

מאויר והתגלות ' יציאת הי תנקרא ,ומטעם זה
 .כמה בשם התפשטות של תיקון הביתאור הח
 .שעוד אין כאן התפשטות ליישוב הבית ,להבדיל

אין בבית יישוב לדור  ,כי כל עוד שהאור סתום
שאי אפשר להשיג  ,אלא שזה תיקון ראשון ,בו
ולכן מכונה רק תיקון  .ר זולת תיקון זה"הג

  .ולא יישוב הבית ,הבית

 ,התחלף המראה של אותו ההיכלש ,לכן נאמר
תחלף גוון החסדים הש ,כלומר .נקרא בשם ביתו

ונקודה  .ונקרא בשם בית ,שבהיכל לגוון החכמה
ונכללים זה בזה  ,נקרא ראש ,א"פרצוף א ,עליונה

פ שהתחלף גוון "שאע ,כלומר .בסוד בראשית
מ אין הבית יכול "מ ,חסדים לאור החכמהה

משום  ,לעמוד בפני עצמו לבחינת יישוב הבית
 ,ולפיכך נבחן .ור חסדיםחוסר התלבשות בא
ונעשה על  .שנקרא ראש ,א"שהבית עוד נכלל בא

שהוא אותיות  ,ש ביחד"ת רא"כך הצירוף בי
 ,המורה שהבית אינו מאיר בפני עצמו ,ת"בראשי

  .א"אלא עוד נכלל בהארת א

כי בעת  .ק"הארה זו מכונה בשם מוחין דוו
היה ההיכל בבחינת  ,הייתה באור ההיכל' שהי
 .ק בלי ראש"המכונה ו ,ם בלי חכמהחסדי ,אויר
וחזר ההיכל  ,יצאה מאויר ההיכל' כשהי ,ועתה

זה נחשב רק  ,ר"בחינת ג ,להיות אור החכמה
מ עוד הוא "מ ,פ שיש מוחין"שאע .ק"למוחין דו

 ,חסדיםשל מטעם חיסרון  ,ר"ק בלי ג"כמו ו
שאין אור החכמה יכול להאיר בלי התלבשות 

  .באור החסדים

 ,ת"ולים זה בזה בסוד בראשיש כל"ת רא"בי
 ,כל עוד שאין יישוב בבית ,כל עוד שהם כאחד

המגלה בבית  ,שאין עוד התלבשות חכמה בחסדים
אבל  .ר"שהם מוחין דג ,מ"ב תו"גוונים חוה ארבע

כי החכמה  ,ק בלבד"מטרם זה נבחן רק למוחין דו
  .אינה מאירה בלי התלבשות בחסדים

א אז בשם נקר ,כיוון שנזרע לתיקון היישוב
נכנסה ' כי בעת שהי ,פירוש .אלקים נסתר וסתום
 .נבקעה המדרגה לשני חצאים ,לאור ונעשה לאויר

מ נפלו "ובינה ותו ,ח לבדם נשארו במדרגה"כו
 .ת נקרא אלקים"ישסו .למדרגה שמתחתיה

' בשנבחן  ,אחר שנשאר בחצי מדרגה ,ונמצא
 ,ת"י דאלקים נשארו במדרגה דישסו"אותיות מ

ת למדרגה "נפלו ממדרגת ישסו ,ה"יות אלאות' וג
  .והשם אלקים נעלם מהם לגמרי ,שמתחתיה

 ,כשיצאה הנקודה מאויר ההיכל ,כ"אבל אח
ן של "י מ"כי ע ,וחזר ההיכל להיות אור החכמה

 ,ק"ג דא"ב ס"הצדיקים נמשכה הארה עליונה מע
ה אות ומחזיר ,המוציא את המלכות ממקום בינה

הכלים בינה ' רים גשאז חוז ,למקומה כבתחילה
 ,י"ומתחברים שוב עם מ ,ה"המכונים אל ,ן"וזו

הרי אז חוזר ומתגלה  ,ת"שנשארו בישסו
אלא שנבחן  .ת השם אלקים כבתחילה"בישסו

 ,ת"שהשם אלקים הוא נסתר וסתום בישסו
  .משום חוסר התלבשות החסדים

נקרא אז בשם  ,כיוון שנזרע לתיקון היישוב
פ שעוד אין שם "אע ,כלומר .אלקים נסתר וסתום
 ,ר המאירים"שהוא מוחין דג ,התפשטות היישוב

כיוון שנעשה תיקון המכשיר את התפשטות  ,מ"מ
ה "שהעלה אל ,מאויר' ביציאת הי ,היישוב

 .הרי נשלם בהם השם אלקים ,ת"בחזרה לישסו
כל עוד  ,אלא שהוא בחינת אלקים נסתר וסתום

  .ישוב הביתישאין שם התפשטות ל

מטרם שהבנים באו  ,א סתום וגנוזהזוהר הו .8
והבית עומד בהתפשטות התיקון  ,בתוכו להוליד

ולא  ,תעברההוכל עוד שלא  .זרע קודששל 
אינו נקרא עוד  ,התפשט התפשטות של יישוב בבית

 .עוד בכלל בראשיתהוא אלא הכול  .בשם אלקים
אינו נקרא  ,תיקונים' מטרם שהתפשטו ד ,כלומר

ונבחן  .ר בשלמותכי אינו מאי ,בשם אלקים
  .הנקרא ראשית ,א"שהכול כלול עוד בכלל א

 ,ק"מוחין דו ,'עיבור א: תיקונים' ויש כאן ד
  :וזה סדרם .ר"מוחין דג ,'עיבור ב

עיבור  ,מטרם שהבנים באו בתוכו להוליד  .א
שאז יוצאים  ,שנעשה לאויר ,באור' כניסת הי .'א
  .ק של המדרגה"הו

זרע של הבית עומד בהתפשטות התיקון   .ב
שמכונה  ,מאויר' יציאת הישל התיקון  ,קודש

  .ק"מוחין דו

 .ן"דזו' עיבור ב ,תעברההכל עוד שלא   .ג
 ,ה מקטנות"אלאותיות להיותם דבוקים ב

עולים  ,ן"ה מזו"מאויר ועלו אל' כשיצאה הי
  .'שנבחן לעיבור ב ,ת"ן לישסו"עימהן גם הזו

 ,תפשט התפשטות של יישוב בביתהלא   .ד
שאז נעשה בחינת יישוב  ,ר"המוחין דגהתפשטות 

  .בבית

  :הזוהר הוא סתום וגנוז ,לכן נאמר

  ,מטרם שהבנים באו בתוכו להוליד  .א

זרע  שלהבית עומד בהתפשטות התיקון   .ב
  ,קודש

  ,תעברההכל עוד שלא   .ג

  .תפשט התפשטות של יישוב בביתהלא   .ד

ת אלו ארבע "מטרם שעברו על ישסו
ת נקרא "ין הישסוא ,הזר התיקונים בזה אח

 ,אלא הכול הוא עוד בכלל בראשית ,אלקים
הרי שם  ,נקרא אלקים ,'תיקון בבומה ש .א"א

אבל בגמר  .ואינו מאיר כלל ,הוא נסתר וסתום
המאיר כל  ,נקרא בשם אלקים ,התיקונים' אלו ד

  .ן"המוחין אל הזו
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 ,התיקונים וניתקן בשם אלקים' ד שנגמרוכ
 .הזרע שנזרע בומאותו  ,הוציא תולדות האלו

 ,התיקונים' ת ד"אחר שעברו על הישסו ,כלומר
 ,ק דגדלות"לו' עיבור ב ,ק"מוחין דו ,ק"עיבור לו
אז מאיר השם אלקים  ,ר דגדלות"מוחין דג

 ,ומאציל המוחין אל הבנים .ת"בשלמות בישסו
ן "שהמוחין דזו .העיבורים' שעלו אליו בב ,ן"זוה

  .ת"הם הזרע שנזרעו בישסו

אותיות ההוא  ?ת"ותו הזרע שבישסומי הוא א
 ,הנקרא תורה ,א"ז .התורה ,חקוקות האלוה

שבהיותו  .א"שהיא א ,הנקודה השיוצא מאות
  .א"מקבל מוחין דחכמה מא ,ת"בעיבורים בישסו

ָזרע בתוך היכל  ,א"א ,עליונהנקודה  .9
 .חיריק ,שורוק ,חולם: נקודות' ג ,ת"ישסוה

שורוק  .חדנקודה והיכל כא ,חולם גוון חסדים
חיריק לבוש כבוד  .אור סתום ,גוון חכמה
מלביש גוון  ,ן"היוצא על מסך דזו ,דחסדים

ומאירים  ,זה בתוך זה ,החכמה בגוון החסדים
  .שניהם בכל שלמותם

כי  .זריעות' כי תמצא כאן ג .ביאור הדברים
  :נבחנת לזריעה ,הנעשה באור ,ימהכל בחינת סת

ת "ובעת יציאת ישס .זריעה ראשונה  .א
ראש שיצא  ,אשר ,בעניין ,א"מהראש דא

 ,היכל כאחדבוניתקנו בנקודה ו ,מראשית
ק חסר "ונשארו בו ,ר דאורות"שנעלמו מהם הג

ה שלהם "אותיות אל' ובעת ההיא נפלו ג .ראש
כלים ' ת נשארת רק בב"והישסו ,ן"למדרגת הזו

  .י"אותיות מ ,ע"גו

תחלף גוון אותו הבעת ש .זריעה שנייה  .ב
כי הנקודה  ,מגוון חסדים לגוון חכמהההיכל 

' וג ,חזרה למקום הפה ,שהייתה במקום בינה
 ,ת"עלו והתחברו לישסו ,ה"אל ,מ"כלים בינה ותו

 .ולקבל גוון החכמה ,א"ויכלו לעלות לראש א
  .מחוסר חסדים ,אמנם נעשו לזוהר סתום

' ת ג"אחר שהעלו הישסו .זריעה שלישית  .ג
כי  ,עלו עימהםן "גם הזו ,ה שלהם"הכלים אל

וכיוון  .העליון היורד לתחתון נעשה כמוהו ממש
 ,ן"ת נפלו למקום הזו"ה של ישסו"שהכלים אל

 ,ולכן עתה ,ן כמו מדרגה אחת"נעשו דבוקים בזו
גם  ,ה למדרגתם"ת העלו בחזרה אל"כשישסו

ונבחן  .ת"ן נמשכו עימהן למדרגת ישסו"הזו
ו כי בא .ן"התעברה עם הזו ,התבונה ,ת"שהישסו
ואוכל  ,המונח במעי אימו ,כדוגמת ולד ,בקרבה

שהם מקבלים שם  ,כלומר .מה שאימו אוכלת
כמו שהיו באמת  ,מכל האורות שבתבונה

ת נחשב ביאת "וכלפי ישסו .ת התבונהמעצמּו
להיותם בחינה שפלה  ,ליהם לבחינת זריעהאן "זו

והם נעכרים באיזה שיעור בסיבת  ,מהם
  .התכללותם בהם

  :אלו נקראות חולם שורוק חיריקזריעות ' וג

  .ראש שיצא מראשית ,אשר ,חולם ,'זריעה א

 ,שהתחלף גוון אותו ההיכל ,שורוק ,'זריעה ב
ונעשה  ,מגוון אור חסדים לגוון אור החכמה

  .לזוהר סתום

ן עם "שעלו לתוכם הזו ,חיריק ,'זריעה ג
תמעטה התבונה מתוך הו ,ה שלהם"אותיות אל

  .ן"תעברה עם הזוהש

ונקודת חולם עומדת מעל  ,כלים ןיות ההאות
 ,ק"א לו"וביציאת הבינה מראש דא .לאותיות

ת נשאר בתוך הראש "ר דישסו"נמצא אור ג
 .ת"ואינו מתלבש בתוך הכלים דישסו ,א"דא

 ,שאינו בתוך האותיות ,בדומה לנקודת החולם
ולפיכך מכונה זריעה זו בשם  .אלא למעלה מהן

  .חולם

 ,ּו ,ונקודה בתוכה' ו ,םאפּולָ ְמ  ,ונקודת שורוק
כן  .שהן הכלים ,הנקודה מלובשת בתוך האותיות

ה ועלו "ליהם אותיות אלאת החזירו "בעת שישסו
א לתוך "ר דא"הנה שוב בא אור הג ,א"לראש דא

כדמיון נקודת השורוק המלובשת  ,הכלים שלהם
כ מכונה זריעה זו בשם "וע .בתוך האותיות

  .שורוק

שהן  ,תחת האותיותונקודת החיריק עומדת מ
ת משיגים "שישסו ,וכן המיעוט הזה .הכלים

אינו ממדרגת  ,שהתחברו בהם ,ן"מכוח הזו
אלא ממדרגה שמתחת  ,הכלים שלהם עצמם

בדומה  ,ן שמתחתיהם"שהם הזו ,הכלים שלהם
כ "ע .העומדת מתחת האותיות ,לנקודת חיריק

  .נקראת זריעה זו בשם חיריק

זרע בתוך  ,א"א ,העליונהנקודה ה ואותה
 ,שורוק ,חולם: נקודות' ג ,בינה ,אותו היכל

קול היוצא  .ונעשו אחד ,ונכללו זו בזו .חיריק
  .נקודות יחד' מחיבורן של ג

זרע  ,א"א ,כי אחר שהנקודה .פירוש
זריעות חולם שורוק ' ג ,הנקרא היכל ,ת"בישסו
ת בבחינת אלקים נסתר "היו ישסו ,חיריק
על המסך עד שיצאה קומת חסדים  .וסתום
המזדווג  ,ן"שבזו 'אנה שהיא מסך דבחי ,דחיריק

שהיא  ,ר"ויוצאת עליו קומת נ ,עם אור העליון
ואז התלבש אור החכמה בלבוש  .קומת חסדים

  .ונשלמו בשם אלקים ,ה"וברא אל .שמאירכבוד 

כי קומת חסדים נעשה לבוש כבוד לאור 
התחברה עם  ,שהוא החולם ,י"ואז המ .החכמה

שעלו והתחברו בה בנקודת  ,ה"אותיות אל
י לבוש כבוד "ע ,והתגלה השם אלקים ,השורוק
והנה נבחן  .י המסך דחיריק"שיצא ע ,דחסדים

י המסך "ע ,הזריעות נשלמו יחד' שכל ג ,עתה
  .שיצאה על ידו ,י קומת חסדים"ע ,כלומר .דחיריק

וכולן נקשרו  .כי קומת החסדים השלימה כולן
שהרי  .בחינה אחת כמו ,ונכללו זו בזו ,זהי "ע

 .הייתה נמנעת שלמות הזו ,בחוסר אחת מהן
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ב "כי חו .ג"ב חו"חו ,ועתה יש להן כל ארבע גוונים
י "ג ע"וחו .שהן חולם שורוק ,ה"י אל"י מ"יצאו ע

ונעשו  .והן משלימות זו על זו .המסך שבחיריק
שעליו  ,שהוא החיריק ,א נקרא קול"ז .קול אחד

ה בשם "י אל"שחיברה מ ,יצאה קומת חסדים
זוכה  ,המשלים לעליון ,והתחתון .הקדוש אלקים

 ,ונמצא .שהשלים לעליון ,באותו שיעור המוחין
י "שיצאו ע ,ג"ב חו"גוונים חוהכל אלו ארבע בש

זכה בהן  ,הזריעות חולם שורוק וחיריק' השלמת ג
  .כי לא יצאו שם אלא על ידו .א"הז

קול היוצא מחיבורן  .ונעשו אחד ,ולכן נאמר
חולם שורוק חיריק  יכ .נקודות יחד' ל גש

ונולד ויצא  ,א"התחברו כולם במוחין של הז
ובא למקומו באותם המוחין  ,ת ולחוץ"מישסו

  .שהתחברו בו בחיבור אחד ,ג"ב חו"חו

שכוללת  ,יצאה בת זוגו עימו ,בעת שהקול יצא
שהן קול ובת  ,את השמיים ,ש"כמ ,כל האותיות

  .זוגו

שהאור  ,ונקבה הוא כי עניין זכר .פירוש
כ "וע .לנקבה ,אותיות ,והכלים ,מיוחס לזכר

להורות שבה נכללות  ,תם ֵא נקראת הנוקבא בֵש 
 ,א"בעת שיצא הזולכן  .'עד ת' כל האותיות מא
יצאה גם הנוקבא  ,ובא למקומו ,ונולד מהבינה

 .הנקראים אותיות ,שהיא כוללת כל הכלים ,עימו
 ,א"ז אשר השמיים הוא ,את השמיים ,ש"כמ

הרי שיצאו  .ם הנוקבאת היא ֵש ֵא  ,הנקרא קול
  .ן"שהם זו ,קול ובת זוגו

כי  .ה האחרון"ם אהיֵש  הוא ,שמיים ,קול
ה ראשון "אהי ,ד"חבהן  ,ה"ה אשר אהי"אהי

ספירת  .ה אחרון דעת"אהי ,בינה אשר ,חכמה
כי כיוון שכל  ,ן שבמוחין דבינה"הדעת היא זו

ם ים ֵש להשל ,ת"עיקרם של המוחין דישסו
שעלו  ,ן"י החיריק שבזו"הוא ע ,הקדוש אלקים
י קומת החסדים "כלומר ע ,ה"עם אותיות אל

לפיכך  .ם על מסך שלושיצאו ָש  ,גבורותהו
גם אחר  ,ן את בחינתו בהכרח"משאיר שם הזו

כי זולת לבוש כבוד  .יציאתו ולידתו למקומו
  .אלקיםהלא נשלם ָשם ֵשם  ,דחסדים שלו

להיות שם  ,ת"איר בישסושהש ,ן"ובחינת הזו
להלביש תמיד אור החכמה בלבוש  ,ג"לקומת חו

הרי  .הוא הנקרא ספירת הדעת ,המאירשלו 
שנשאר להאיר  ,א עצמו"שספירת הדעת הוא הז

אלא כיוון שהנוקבא כלולה בגופו של  .ת"בישסו
ימין : בחינות' לכן יש בדעת ב ,א תמיד"הז

 .הזכר שבדעת ,הימין נקרא חסדים .ושמאל
אמנם  .הנוקבא שלו ,השמאל נקרא גבורות
 ,שמיים ,קולולכן  .א עצמו"שניהם הם בחינת הז

אבל  .הדעת שבבינה ,ה האחרון"שם אהיהוא 
ה בבינה "כי השם אהי ,ן ממש"אין לפרשו על הזו

  .אלא חל על הדעת ,א"לבדה ולא בז

הכולל כל האותיות  ,זוהר ,ה אחרון"אהי
 ,מ"ב תו"חוגוונים הם  .והגוונים באופן זה
 ,שמיים ,א"ז ,ה אחרון"אהי .ואותיות הן הכלים

י "ומ .היוצא ומלביש על החכמה ,אור החסדים
הנה הזוהר שלו  .ה מתחברים בשם אלקים"אל

 ,וכל הגוונים ,שהן הכלים ,כולל כל האותיות
אלא בכוח מסך  ,כי לא יצאו .שהם האורות
שכל הזריעות דחולם שורוק חיריק  ,דחיריק שבו

  .כ הקול הזה כולל את כולם"וע .א"ות בזנכלל

מדרגות ' גו .'אלקינו ה' ה ,ש"כמ עד כאן .10
כי  .בראשית ברא אלקים ,אלו כנגד סוד העליון

 ,אלקינו בינה ,חכמה' ה .ד"חבהם  ,'אלקינו ה' ה
ה אשר "אהי ,בראשית ברא אלקים ,וכן .דעת' ה

  .ד"חבכ "ג ,ה"אהי

' וג .'ה אלקינו' הוא ה ,וכל המתבאר עד כאן
 ,ד"שמות חב 'גמדרגות שב 'שהן ג ,מדרגות אלו

 הוא בראשית .כנגד בראשית ברא אלקים ןה
שיצא  ,ברא הוא אשר .חכמה ,ה ראשון"אהי

שהוא  ,וכן חזרתו לראש בזוהר סתום ,מראש
כי עמוק וסתום  ,אלקים נסתר וסתום ,בינה
ואלקים  .ואינו יכול להתגלות בלי חסדים ,מובש

  .דעת ,ה אחרון"יהנגלה הוא אה

 ,ן"ג על מסך דזו"כי אחר שיצאה קומת חו
י "אז התחברו מ ,והתלבשה החכמה בחסדים

כי הגילוי של שם  .אלקיםהונשלם שם  ,ה"אל
שהוא הדעת  ,ה אחרון"בא רק באהי ,אלקים

 ,ד"כ חב"הרי שבראשית ברא אלקים הם ג .ן"וזו
  .'ינו הקאל' וכמו ה ,ה"ה אשר אהי"כמו אהי

 .חכמה הנקראת ראשית .וד קדמוןס ,בראשית
כדי שיתפשט הכול  ,מורה על סוד סתום ,ברא
והיא הזריעה  .ומיעוט ימהכי ברא מורה סת .משם

שהכול מתפשט ומתקיים  .שורוק חיריקשל חולם 
השם אלקים הוא לקיים הכול  .י הזריעה הזאת"ע

ה להשלים שם "י אל"י חיבור מ"כי ע .למטה
ממנו  ,שמאיר בדעתי לבוש דחסדים "ע ,אלקיםה

  .ן שלמטה"ב וזו"חו ,מתקיימים הכול

 ,כר ונוקבא כאחדזמורה על  ,את השמיים
 .א נקרא שמיים"ז .אותם הפרידשאסור ל

 ,את השמיים ,ונמצא כי .תהנוקבא נקראת ֵא 
כ נרמזת גם "וע .א ונוקבא ביחד"מורה על ז
 ,ביניהם פרידלהורות שאסור לה ,א"הנוקבא בז

 ,שהם קול ודיבור ,אחדאלא לייחד אותם כ
  .והקול והדיבור מיוחדים כאחד .י"ה אדנ"הוי

היא הכלל של  ,כשנוטלת כל האותיות ,תֵא  .11
בעת  ,תהנוקבא נקראת ֵא  .ראש וסוף ,כל האותיות

מטעם שהאותיות הן כלים  ,שנוטלת כל האותיות
 ,והיא הכלל מראש .והכלים נכללות רק בנוקבא

  .ת"נקראת א ולכן הנוקבא .'ת ,עד סוף ,'א

ב "כדי לחבר כ ,'ת אות הֵא  לע מתווסףכ "אח
כי אחר שכבר נכללו מכל אותיות  .'אותיות עם ה
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ואז היא ראויה  .ר מאמא"עליה ה מתווסף ,ת"דז
 ,ש"כמ ,ואז היא נקראת אתה .א"ווג עם הזילז

 ,א"ווגה עם זיי ז"כי ע .ה את כולםיואתה מחי
מות העול' שבג הצבאות שלהיכולה להחיות כל 

  .ולהשפיע להם בכל צורכם ,ע"בי

שהוא העליון  ,ה"הוי ,םיהשמי .י"אדנ היאאת 
ונקרא  ,א הנקרא השמיים"כי הז .י"לשם אדנ

נקראת  ,את ,והנוקבא שלו .ה"הוא הוי ,קול
  .י"והיא אדנ ,דיבור

 ,כר ונוקבאזמורה על התיקון  ,הארץ ואת .12
כי כמו שהשמיים  .והכול אחד ,ה"הויעניין וב

כן  ,כולל זכר ונוקבא ,את השמיים ,ובבכת
וזה נרמז  .כ זכר ונוקבא"כוללת ג ,ארץ ,הנוקבא

  .הזכר שבנוקבא' ו ,הנוקבא ,כי את .ואת הליבמ

ובין  ,קול ,א העליון"ז ,בין השמיים בדלהה
ז "ע ,ואתמילה שב' ואות הכלול ב ,א התחתון"ז

 ,לרבות בית דינוהיא ' שהו ,ה"מביא עניין והוי
כי בכל מקום  .מו יחדיהכלולה ע ,הנוקבא

א "כן ז .הוא ובית דינו ,פירושו ,ה"שנאמר והוי
כלול  ,ואתמילה שב' ואות הכלול בנוקבא כאן ב

  .הנוקבא ,בבית דינו

ואנוכי  ,ש"כמ ,פרצופים' ן נחלקים לב"כי זו
 ,שמחזה ולמעלה נקראים ישראל ולאה .לקאיש חָ 

את  ,כ"וע .ומחזה ולמטה נקראים יעקב ורחל
הנקראים  ,הם זכר ונוקבא העליונים ,השמיים

 ,ואת הארץ .ן"מחזה ולמעלה דזו ,ישראל ולאה
הנקראים יעקב  ,כר ונוקבא התחתוניםזהם 
  .א"שמחזה ולמטה דז ,ורחל

 ,י"בשם אדנ ,את השמייםשל וקורא הנוקבא 
כי מדובר במוחין  ,שם הנוקבא הקטנה רחלשהוא 

ן "אים הזוכי רק בעת הגדלות נקר .ן"דגדלות דזו
 ,פ בקומה שווה"ן פב"שאז הזו ,קול ודיבור

שהנוקבא הקטנה רחל עולה למעלה במקום 
כ "וע .ומלבישה אותה ,נוקבא הגדולה לאה
כי  .י"ש נוקבא הקטנה אדנ"נקראת הנוקבא אז ע

 .דלה נוקבא הקטנה בקומת נוקבא הגדולהגאז 
קול  ,י"בייחוד יאהדונה ,י"ובעת ההיא שמה אדנ

  .דודיבור כאח

הראויה  ,כעין העליון ,הארץ היא השם אלקים
הנוקבא נקראת ארץ רק  .ותולדותלהוציא פירות 

כעין  הונתקנ ,תהשאמא השאילה בגדיה לִב כ
 ,שהוא בינה ,עם מוחין של אלקים ,העליון

נעשתה  ,שההייתה יּבָ מה ש ,שאז .בייחוד תחתון
  .ותולדותלארץ מוציאה פירות 

ומשם  .תשה מקומווהשם הזה כלול בשל
י חיבור "ע ,מתבאר שלמות של שם אלקים

  :שה מקומותושלב

 היהכי מקומה  ,יצא מראשיתש ,אשר ,י"מ  .א
  .א ויצאה למקום גוף שלו"בראש א

 ,ן"שנפלו לזו ,פ שלה"אח ,ה"אלאותיות   .ב

כ בגדלות חזרו "ואח ,ושוב קנו מקום חדש
  .למקומם

ן "ה עם זו"אלאותיות אחר חזרת   .ג
היוצאת על  ,ג"מקבלת קומת חוהיא  ,למדרגתה

שאז  .ה שלה"הדבוקים באל ,ן"המסך דזו
י מתחברת "ומ ,מתלבש אור החכמה בחסדים

ם אלקים שֵש  .ם אלקיםה ונשלם ֵש "אלאותיות ב
  כי משם  .מקומות' מתגלה רק בקיבוץ של ג

  כ "כי יש ק .יש לשם אלקים צירופים רבים
  לפי תמורת השליטה של  ,צירופי אלקים) 120(
  .מקומות' ג

שחקק ובנה  ,עד כאן הוא סוד סתר שבסתרים
 .פירוש .בסוד פסוק אחד ,וקיים בדרך סתום

  :מקומות הזה שלוש ,בנה וקייםוחקק 

שהוציאה הבינה  ,נקודת החולםהיא  ,חקק
שלה ה "אלאותיות נפלו  י זה"שע ,ק"מראש לו

כי  ,ונחשב שנעשה בה חקיקה וחיסרון ,ן"לזו
  .ה"נאבדו לה אותיות אל

ה "אל תה את אותיותהחזרהוא עניין  ,ובנה
שזה  ,א למקום חכמה"וחזרתו לראש א ,אליה

 .ס שלה מבחינת הכלים"נחשב לבניין שלם של ע
 ס שלה"ה ונשלמו ע"כי עתה השיגה אותיות אל

 .וכן עלתה למקום החכמה .מבחינת הכלים
א "לקבל החכמה מא ,אמנם עוד אין לה קיום שם

  .ם היא צריכהכ לקיו"וע .מחוסר חסדים

 ,ווג על מסך דחיריקיכי בז ,וקיים ,וזהו
אז התלבש אור החכמה  ,שהשיגה לבוש דחסדים

והתקיימו המוחין שלה בארבע  ,תוך החסדים
  .ד"גוונים חב

זריעות חולם שורוק ' בג ,סתום דרךוכל זה ב
והמשכילים יזהירו  ,שמרומז בפסוק ,חיריק

  .כזוהר הרקיע

מקצה  .)6( ת"יא ש"בראשית אותיות בר .13
ק המתפשטים "ויש  ,השמיים ועד קצה השמיים

 א"אותיות בר ,א"אהוא כי בראשית  .מהעליון
א "ז .א"ק דז"הוא שורש "להורות שא ,ת"שי

 ,מקצה השמיים ועד קצה השמיים .נקרא שמיים
 ,ק שלו"כל הו ,א"הוא כולל כל הספירות שבז

 ,א"הנמשכים מא ,יםק עליונ"ואשר כולם לקח מ
  .בהתפשטות של ברא ,יוןמהעל

 ,יצא מראש דבראשיתש ,אשר ,י"כי ע .פירוש
 ,שהוא זוהר סתום ,בראשל שהוא התפשטות 
א "י זה השיג הז"ע .ק חיריקוהכולל חולם שור

  .דיבורבק דחכמה בקול ו"ו ,א"מא יםעליונ ק"ו

ברא התפשטות  ,א"א ,מתוך נקודה ראשונה
 א הוציא הבינה"מתוך שא .נקודה אחת שלמעלה

 ,ברא התפשטות נקודה אחת שלמעלה ,לחוץ
 ,נכנסה נקודה באור הבינה ,שבהוציאה לחוץ

י זה נברא גם "וע .ברא ,וזה ,ונעשה אויר
 ,נקודה מתוך האויר והחזרתה לאורההתפשטות 
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הרי מתוך נקודה  .ן"שמכאן כל המוחין דזו
ברא התפשטות הנקודה  ,א"שהיא א ,ראשונה
 ,ומזים בבראשיתהמר ,א"ק דז"הושמכאן  ,מאויר

  .ת"א שי"בר

ספר  ,אחת שלמעלהנקודה  ,במה שנאמרו
א "שיש במסך דאו ,נקודות' רומז על ב הרוזה
והתפשטות  .הנקראות מנעולא ומפתחא ,לאיןיע
שהיא  ,הוא רק על נקודה אחת מהן ,מאויר' הי

א "אבל נקודה דמנעולא נשארת באו .המפתחא
  .ןלאייא ע"ואינה יוצאת מאויר דאו ,לאיןיע

 .אותיות) 42(ב "מוכאן נחקק השם של 
ידיים ' הוא ג ,ב"שם מ עניין החקיקה של .פירוש
א את הבינה "ח שהוציא אושהתחדשו מכ ,דאמא
ת "הנבחנות לחג ,ה דאמא"שהן אותיות אל ,לחוץ
כי בידיים אלו היא  .הנקראות ידיים ,דאמא

מתוך שבעת יציאתה  .ן אליה"מעלה את הזו
בעת שמעלה  ,כ"ע .ן"ה לזוה של"נפלו אל ,מראש

מהן גם ינמשכים ע ,ה"בחזרה את אותיות אל
המעלות את  ,והן כדוגמת ידיים .ן לראש"הזו
  .ן ממקומם התחתון למקומה עצמה"הזו

ם ב נקרא ֵש "וזהו שהשם מ .ב"מ' ד בגי"פ י"וג
ב עצמו הוא מחזה ולמעלה "אמנם שם מ .המעֶלה

  :שהם ,א"א ואו"עתיק א: פרצופים' ם גשָש  ,א"דא

שהוא  ,פרצוף הכתר ,אותיות 'דה פשוטה "הוי
  .ה"משל כתר  ,עתיק

 ,פרצוף החכמה ,אותיות 'יה במילוי "הוי
  .ה"משל ב "ע ,א"שהוא א

 ,אותיות )28(ח "כ ה במילוי המילוי"והוי
  .ה"משל ג "ס ,א"שהוא או ,פרצוף הבינה

ון ווכי .ב אותיות"אותיות ביחד מ ח"כו' י ,'ד
ר שמחזה "משיג שם ג ,נהא עולה אל הבי"שז

שהם  ,ב"פרצופים כח' שהם ג ,א"ולמעלה דא
  .ב אותיות"מ

  אותיותוטעמים נקודות 
  ]טעמי נקודי ואתוון[

כמו הטעמים  ,והמשכילים יזהירו .14
פ הנגינה שלהן הולכות אחריהן "וע .יםהמנגנ

: עיקרים' ס נחלקות לג"ע .האותיות והנקודות
 ,ים כתרהטעמ .אותיות ,נקודות ,טעמים

וזהו  .ן"ת וזו"האותיות ישסו ,הנקודות חכמה
 ,אמנם מבחינת המוחין .רק מבחינת הכלים

 ,הנקודות לבינה ,נבחנים הטעמים לחכמה
  .ן"והאותיות לזו

' כלים נמשך מבבין ההפרש בין המוחין לוה
הכלים נמשכים מפרצוף כי  .ק"פרצופים דא
ששם האורות מלובשים בכלים  ,ק"הכתר דא
אמנם המוחין נמשכים רק  .לכתןשלהם כה
תחלפו האורות בסדר הששם  ,ק"ב דא"מפרצוף ע

מלכות מחסר שהוא מטעם  ,התלבשותם בכלים
תלבש שם אור הכ "וע .כתר דאורותמדכלים ו

 ,ואור בינה בכלי דחכמה ,חכמה בכלי דכתר שלו
  .א בכלי דבינה"ואור ז

הנמשכים  ,כליםהכ מבחינת הפרצופים ו"וע
 ,נבחנים הטעמים בכתר ,ק"מפרצוף כתר דא

אמנם  .והאותיות בבינה ,ות בחכמהודוהנק
 ,ק"ב דא"הנמשכים רק מע ,מבחינת המוחין

ואור בינה  ,שאור חכמה מלובש בכתר שלו
הרי הטעמים  ,א בבינה שלו"ואור ז ,בחכמה שלו

 ,והנקודות הם מאור הבינה ,הם מאור החכמה
  .ן"והאותיות הן בזו

חולם  ןהנקודות ה ,הטעמים הם זוהר הרקיע
פרצופי ' האותיות הן בב ,שורוק חיריק שבבינה

 .את השמיים ואת הארץ ,ש"כמ הםן ש"הזו

האותיות מתחלקים בעצמם והטעמים הנקודות 
טעמים נקודות : לטעמים נקודות ואותיות

 .וכן באותיות ,וכן בנקודות ,אותיות בטעמים
בכל אחת מהטעמים  ,ס"בחינות רת' והם ג

  .אותיותמהומהנקודות ו

טעמים  ,ס דטעמים הם טעמים עליונים"רת
טעמים  ,כלומר .טעמים תחתונים ,אמצעיים

ושבתוך  ,ורביעיא ָט ְׁש כמו ּפַ  ,ממעל לאותיות
 ,ושלמטה מאותיות ,האותיות הם פסיק ומקף

ז בנקודות יש "ועד .אחָ פְ ִט וא רכָ יהם כמו ֵמ 
ושבתוך  .כמו חולם ,נקודות שלמעלה מאותיות

תוך בשהנקודה  ,מלאפום ,מו שורוקכ ,האותיות
 .כמו החיריק ,ושלמטה מאותיות .כזה ּו ,'אות ו
  .ן"שהן זו ,ז באותיות"ועד

הן ש ,בחינות הטעמים' גותחילה הזוהר הביא 
  :הרומיני הז' ג

כי  ,זוהר עתיק ,סתוםזוהר סתום מכל   .א
  .כ הוא טעמים דטעמים"וע ,עתיק כתר דאצילות

 ,ם אמצעייםטעמי ,א"א ,זוהר ראשית  .ב
  .נקודות דטעמים

 ,טעמים תחתונים ,ת"ישסו ,זוהר סתום  .ג
  .אותיות דטעמים

בהיותו מדבר  ,כתר ,מתחיל מעתיקוכאן 
  .ק"שנמשכים מפרצוף כתר דא ,מפרצופים וכלים

שמפרש אותם  ,מיני זוהר' ביא שוב גהכ "ואח
 ,ד"מוחין חב ,ה"ה אשר אהי"על השמות אהי

  :ושם משנה הסדר .בראשית ברא אלקיםבעניין 
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כי  .א עתיקלו ,א"א ,זוהר בראשית ,'זוהר א
שבו אור חכמה  ,ק"ב דא"המוחין נמשכים מע

 .א"א ,חכמההם הטעמים  ,נמצא .בכלי דכתר
  .הראשוןה "אהי ,טעמים דטעמים ,לאיןיא ע"ואו

שהם  ,ת ובינה"ישסו ,זוהר סתום ,'זוהר ב
  .טעמים אמצעייםונקודות דטעמים 

 ,גווניםהאותיות וההכולל כל זוהר  ,'זוהר ג
  .אותיות דטעמים ,ה האחרון"אהי ,הדעת ,ן"זו

 ,יצא מראשיתש ,שהם אשר ,ת"ישסו ,הנקודות
 .ס"רת .תחתונות ,תיואמצע ,חלקות לעליונותנ

 ,כי החולם .אותיות דנקודות ,נקודות ,טעמים
 ,השורוק .טעמים דנקודות ,נקודות עליונות ,י"מ
 .קודות דנקודותנ ,נקודות אמצעיות ,ה"אל

 ,נקודות תחתונות ,ה"ן הדבוקים באל"זו ,החיריק
  .ברא הליוכל אלו נכללות במ .אותיות דנקודות

 ,ן"בחינות זו' חלקות לבנה ,ן"זו ,האותיות
וגם האותיות  .את השמיים ואת הארץ ,ש"כמ

שהן טעמים נקודות  ,ס"בחינות רת' נחלקות לג
כללים הנ ,ן הגדולים"כי זו .אותיות שבאותיות

אותיות  ,הם טעמים דאותיות ,ת השמייםבֵא 
אותיות  ,יעקב ,א הקטן"זו .ק גדולים"ו ,גדולות
 ,רחל ,נוקבא הקטנהו .נקודות דאותיות ,ותיאמצע

  .אותיות דאותיות ,אותיות קטנות
שהם  ,היא טעמים ,בראשית הלימהכי  ,נמצא

 ,בחינות זוהר' ויש בהם ג .א עילאין"א ואו"א
בחינתם עצמם  .ותיות דטעמיםטעמים נקודות א

ת "ומה שמאירים לישסו .טעמים דטעמיםהיא 
ומה  .נקודות דטעמים הם בזוהר סתום
אותיות הן בזוהר הכולל כל "שמאירים לזו

  .הם אותיות דטעמים ,גווניםהו
הנחלקות  ,ת"ישסו ,מילה ברא היא נקודותה

טעמים נקודות אותיות  ,בחינות' לפי עצמן לג
א נבחן לנקודות "קבלות מאומה שמ .שבנקודות
ובחינתן עצמן  .טעמים דנקודות ,חולם ,עליונות

 .נקודות דנקודות ,שורוק ,ותינקודות אמצע היא
  .חיריק ,ן הן אותיות דנקודות"מה שמאירות לזו

בחינות  ,את השמיים ואת הארץ ,יםליהמ
 ,נחלקות לטעמים נקודות אותיות דאותיות .אותיות

 ,את השמיים ,וליםן הגד"זו .ס דאותיות"רת
א "וז .א"אשר מקבלים מאו ,טעמים דאותיות

אשר מקבלים  ,נקודות דאותיות ,הקטן יעקב
נוקבא  .ואת הארץ ,כתובאשר ב ,'ו ,ת"מישסו

  בחינת עצמן  ,אותיות דאותיות ,הקטנה רחל
  .של האותיות
יזהירו עם  ,האותיות ,המשכילים ,ולכן נאמר
פ הנגינה "וע .כמו הטעמים המנגנים ,נקודותיהם

נמשכות והולכות אחריהם  ,של הטעמים
 .כמו ֵחילות אחר מלכיהם ,האותיות ונקודותיהן

 ,ת"ונקודות הן ישסו ,א עילאין"הטעמים הם או
ן הנקראים "ואומר שזו .ן"ואותיות הן זו

מזהירים עם המוחין שמקבלים  ,משכילים

 ,כפי אור הטעמים ,ת הנקראים נקודות"מישסו
ן נמשכים "ת וזו"אשר ישסו ,א עילאין"שהם או

וזהו  ,ילות אחר מלכםא כמו חֵ "והולכים אחר או
  .בדרך כלל

וכולן  .נקודות רוח אליהןו ,גוף הן האותיות
ומקבלים  ,נוסעים במסעיהם אחרי הטעמים

כי נקודות ואותיות דומה לגוף עם  .הקיום שלהן
שאותיות בלי נקודות הן כגוף  ,רוח החיים שבו

כל רוח החיים  ,אותיות ,ן"וכן הזו .בלא רוח
ת המאיר "שזולת הישסו .ת"שבהם נמשך מישסו

אמנם גם  .לא היה בהם רוח חיים כלל ,בהם
מקבלים את  ,ן"רוח החיים של הזו ,ת"הישסו

 .שהם הטעמים ,א עילאין"אומקיומם וחיותם 
האותיות והנקודות נוסעות במסעיהם אחר ו

תן ומקבלות מהם את כל חיו ,הנגינה של הטעמים
  .עור קומתןיוש

נוסעות האותיות  ,כשהנגינה דטעמים נוסעת
הן  ,כשהנגינה דטעמים נפסקת .והנקודות אחריה

' יחנו על פי ה' על פי ה ,ש"כי כמ .אינן נוסעות
שישפיעו אורותיהם אל  ,אם יסעו הטעמים .יסעו

ואם יחנו  .הן נוסעות ,אותיותההנקודות ו
ת את אותיומההנקודות ומשמפסיקים  ,הטעמים
  .אז יחנו הנקודות והאותיות ,השפעתן

כי כמו שאנו מוצאים בניגון הטעמים שמהפך 
מהקצה אל  ,שהן אותיות המנוקדות ,יםליהמ

שולטים  ,שהם טעמים ,א"כן השפעת או ,הקצה
פכם מקצה אל ולה ,ן"ת וזו"על המוחין דישסו

ספר  ,כאדם האומר לחברו ,כי למשל .הקצה
ל להיות בזה מובן של הנה יכו .חשוב כזה אתן לך

אם הם  כלומר ,נתינה והתפשטות ממנו לחברו
 ,פכיוויכול להיות בהם מובן ה .נחתבניגון של 

  .האם יאמר בניגון של תמיה ,ילה והפסק נתינהלִ ְׁש 
אין להן שום עמידה והוראה  ,יםליהרי שהמ
כן  .רק לפי הניגון והטעמים שלהם ,לפי עצמן

 ,ן"ת וזו"וא על ישס"ערך השפעת מוחין דאו
לא של קיום ולא של  ,שאין במוחין שום משמעות

  .א אליהם"אלא רק לפי הארת או ,שלילה

והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע וַמְצדיֵקי  .15
אותיות  הם ,והמשכילים יזהירו .הרבים ככוכבים

 .ניגון הטעמים הוא ,כזוהר .ונקודות המאירות
כל אלו  .התפשטות בקול הניגון הוא ,הרקיע

שמתפשטים והולכים בהתפשטותו של  ,הטעמים
 ,הם טעמים מפסיקים ,הרבים ומצדיקי .הניגון

 ,את מסעיהם של ניגוני הטעמים המפסיקים
  .שמשום זה נשמע היטב מובן המילה

 .הם אותיות ונקודות ,והמשכילים יזהירו
שכל זוהרם וחיותם  ,ן"זו ,והמשכילים אותיות

 ,נקודותזוהרן של ה .ת"ישסו ,הם מהנקודות
 .א"או ,פ הזוהר שמקבלים מהטעמים"ע ,ת"ישסו

כי יש  .ובניגון של הטעמים יש שני עיקרים כוללים
או שמורים על  ,המורים קיום ונתינה ,טעמים
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 ,רקיע מורה על הטעמים .שלילה והפסק נתינה
שאומר המשפט בניגון  ,המורים התפשטות ונתינה

  .שהולכים בניגון של התפשטות למקבל ,של נחת

מורה על אותן נגינות  ,צדיקי הרביםַמ  ,והשם
 ,המורות שלילה והפסק השפע ,של טעמים

בניגון  ,שמפסיק התפשטות השפע אל המקבלים
קים יפסמשאלו הטעמים ה ,ונמצא .של תמיהה

כי מפסיקים  ,אותיותהלמסעיהן של הנקודות ו
  .וחיותןן פעלהן ִׁש 

  :בחינות של טעמים' כ יש בדרך כלל ב"ע

שהוראתה  ,את התפשטות של הניגוןנקר  .א
  .ונקראת זוהר הרקיע ,נתינה והתפשטות השפע

שהוראתן  ,הפסק של הטעמיםנקראת   .ב
  .ונקראים מצדיקי הרבים .הפסק השפע ושלילה

המפסיקים שגם אלו הטעמים  ,ואומר
י "כי ע .כמו ההתפשטות של הניגון ,הכרחיים

כדמיון  ,נשמעות המילים ,הטעמים המפסיקים
שנותנים אותם בין  ,סיק והמקף שבטעמיםהּפְ 

שזולתם היו המילים מעורבבות  ,מילה למילה
  .ולא היו מובנות

המאירות כאחת  ,האותיות והנקודות ,יזהירו
שבילים הבמסע באותם  ,במסעות בסתימה

 .ת"ישסו ,נקודות .ן"זו הן אותיות .הסתומים
 ת"ישסו ,בסתימה .דרכי התפשטות השפע ,מסעות

 ,זריעות' ג ,שבילים סתומים .הר סתוםהמכונה זו
  .חולם שורוק חיריק

  :בחינות של זוהר' כבר התבאר ג

 ,א עילאין"א ואו"א ,זוהר דבראשית  .א
  .טעמיםונקראים  ,מילה בראשיתהשעליהן רומזת 

שיצא  ,אשרוהוא  ,זוהר סתום וגנוז  .ב
' ג ,נקודות חולם שורוק חיריק' ג ,מבראשית

שיצאה מהראש  ,בינה ,חולם .מותוזריעות וסת
שיצא  ,אשר .ק בלי ראש"א לו"דבינה דא
אותיות ' גו ,י"רק מאלא שלא נשאר בה  ,מבראשית

  .ן"ה ירדו לזו"אל

ה למדרגתה "'החזרתה את אותיות אל ,שורוק
לראש  ,ושיבתה לחכמה ,ן הדבוקים בהן"עם הזו

 ,מחוסר אור חסדים הם סתימָש  הגישמש ,א"דא
ואפילו החכמה לא  .א כולו חכמה"מפאת היות א

כ "וע .מחוסר לבוש החסדים ,תוכל לקבל ממנו
 ,חיריק .נבחנת הבינה אלקים נסתר וסתום

הדבוקים על  ,ן"המיעוט של הבינה מכוח הזו
להיותם פחותי ערך כלפי  ,ה שלה"אותיות אל

הזריעות ' ומחמת ג .הבינה וממעטים אותה
בשם זוהר  ,ת"הישסו ,נבחנת הבינה הזו ,הללו

  .ונקודותסתום 

קומת  .גווניםהאותיות והזוהר שכולל כל   .ג
 על המסך ,א עילאין אל הבינה"הזיווג הנמשך מאו

 ,הדעת ,אשר אז יצא קול ,דנקודת החיריק שלה
י קומת "כי ע .הנקודות בשלמות' מו גיונשלמים ע

התלבש אור  ,שיצאה על המסך דחיריק ,החסדים
ת "ויכולים עתה ישסו ,החכמה בלבוש זה שמאיר

  .שם האלקים םונשל ,א"לקבל האור מא

כי מטרם שנעשה  ,ונבחן הדעת בשם קול
לא נשמעו  ,א"הזיווג על נקודת החיריק של הז

והיו גנוזים  ,שלא היו נודעים לתחתונים .המוחין
 ,בחולם שורוק חיריק של בינה בזוהר סתום

אמנם אחר שנעשה הזיווג  .שעמוק וסתום בשמו
ונגלה קומת  ,ן"דזומסך  ,דחיריק העל הסתימ

ונגלו  ,התלבשה החכמה בחסדיםאז  ,חסדים
וזה נבחן שנשמע  .הנקודות בשלמות' המוחין דג

  .הקול

כי זולת המסך  .ן בשם קול"הזו יםכ נקרא"ע
היו  ,ה דבינה"שנדבק באותיות אל ,שלהם

בלתי נודעים  ,נשארים כל המוחין דבינה בלחש
שם ב ,כ נקרא זוהר זה של הדעת"וע .לעולמות

כי אחר  .גווניםהאותיות והזוהר שכולל כל 
 ,שהחכמה מתלבשת בקומת החסדים של הדעת

ת מכונה "ת .ג"חו ב"חו ,גוונים' נעשה בה ד
המלכות  .להיותו בחינת האור דחסדים ,חסדים

  .להיותה המסך ,נקראת גבורות

כי  .גווניםהכולל כל  ,ן ודעת"זו ,הרי שהקול
כן כולל כל ו .גוונים' זולתו לא היו אלו ד

ומתוך  .ן עצמו נקרא אותיות"כי זו .אותיותה
נוטל לתוך  ,גוונים לבינה' שהוא השלים ד

נמצא  .ג"ב חו"גוונים חוה' האותיות שלו כל אלו ד
כ "והנה אח .גווניםהאותיות והן כולל כל "הזו
ן יוצאים מהיכל הבינה ובאים למקומם "הזו

 תיזוהר בראש: בחינות זוהר' והתבאר ג .עצמם
  .זוהר כולל אותיות ,זוהר סתום נקודות ,טעמים

ה "אהי ,ש"כמ ד"חב בחינות זוהר הללו הן' וג
 .בראשית ברא אלקים ,'אלקינו ה' ה ,ה"אשר אהי
 ,א עילאין הם זוהר בראשית"א ואו"כי א

שכל המוחין דחכמה ודחסדים נמשכים  ,הטעמים
 .ה ראשון"הוי ,חכמה ,ה ראשון"והן אהי .מהם
 .אלקינו ,אשר ,ברא ,זוהר סתום ,ת"ישסו ,הבינה

ן הוא זוהר "הזו .חולם שורוק חיריק ,הנקודות' וג
 ,ה האחרון"אהי ,גווניםהאותיות והכולל כל ש

בראשית ברא שבאלקים  ,ה האחרון"הוי ,דעת
נשלמו בבינה השם  שלישיזוהר ההי "כי ע .אלקים
ן יוצאים מהבינה ובאים "וכשהזו .אלקים

ם יאת השמי ,נקראיםאז הם  ,למקומם עצמם
  .אותיות ,ואת הארץ

שהם  ,כל המוחין נכללים בטעמיםש ,ותדע
כי הם  .א עילאין"א ואו"א ,דבראשית 'זוהר א

' זוהר סתום בגבהמוציאים את הבינה לחוץ 
הנעשה  ,וכן הזיווג .הנקודות חולם שורוק חיריק

נמשך מקומת  ,ן"מסך דזו ,על נקודת חיריק
לפיכך נכללים  .יםטעמ ,א עילאין"חסדים דאו

עליונים  ,הנקראים ,בחינות' הטעמים מג
  :אמצעיים ותחתונים
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 ,שעל האותיות ירביעופשטא  ,טעמים עליונים
  .א עצמם"או

הבאים תוך  ,פסיק ומקף ,טעמים אמצעיים
הוצאת  ,א"ת באו"התכללות הישסו ,האותיות
פסיק הוא התכללות מנקודת  .הזריעות' הבינה בג
 ,י"שנשארת במ ,ה לחוץהוצאת הבינ ,החולם

כי  ,כ נקרא פסיק"ע .ן"ה יורדות לזו"ואותיות אל
  .ה"י אל"חצאים מ' פוסק מדרגת הבינה לב

 ,מקף הוא התכללות מנקודת השורוק
 ,ה לבינה"כשמאירים הטעמים ומחזירים אל

והטעמים  .י זה נעשה נקודת השורוק בבינה"שע
 ,אָת ְח נַ ְת יר וֶא ְתִב  ,שמתחת האותיות ,התחתונים

שנמשכו עם  ,ן"מכוח הזו ,הן התכללות החיריק
הנעשה על  ,וגם הזיווג .בעת חזרתם לבינה ,ה"אל

  .כ מטעמים התחתונים"נמשך ג ,ן"המסך דזו

 ,אותיות ונקודותהם  ,המשכילים יזהירו ,לכןו
 ,ת טעמיםובחינ' והם מאירים מג .ת"ן וישסו"זו

  :תחתונים ,אמצעיים ,עליונים

טעמים  ,ל הטעמיםגונים שינ ,כזוהר  .א
  .עליונים שעל האותיות

הטעמים המתפשטים והולכים  ,הרקיע  .ב
טעמים תחתונים והם  .בהתפשטות הנגינה
קומת החסדים להתלבשות  ,שמתחת לאותיות

שאז המוחין מתפשטים לתחתונים בכל  .החכמה
  .שלמותם

 אותם הטעמים ,ומצדיקי הרבים  .ג
עם המפסיקים הניגון  ,פסיק ומקף ,המפסיקים
כי  .ם שבתוך האותיותיטעמים אמצעי ,נסיעתם

שהוא  ,הפסיק ומקף בתוך השורה נמצאים
שמשום כך נשמעת  .הזריעות בהם' התכללות ג

  .שהמוחין נשמעים ומושפעים לתחתונים ,המילה

כזוהר : מיני הטעמים שבכתוב' אחר שביאר ג
שהם משפיעים המוחין  ,ומצדיקי הרבים ,הרקיע
חוזר לבאר את  ,בחינותיהםן לכל "ת וזו"דישסו

שהאותיות  ,ואומר .ן"ת וזו"עצם המוחין דישסו
 ,מאירים כאחת ,ת"ן וישסו"זו ,והנקודות

כי מתוך פעולת הסתימה  .במסעיהם בסתימה
ן "קונים הזו ,פסיק ומקף ,דטעמים האמצעיים
  .ת כאחד"כוח להאיר עם ישסו

ת "ה דישסו"יורדות אותיות אל ,י הפסיק"כי ע
מהם במקומם למדרגה יתדבקות עומ ,ן"לזו
ה "בעת שהמקף מחזיר אותיות אל ,לפיכך .אחת

ן למקום "מהם גם הזויעולים ע ,ת"למדרגת ישסו
 ,לכן נאמר .מהם כאחדיומאירים ע ,ת"ישסו
המאירות כאחת  ,האותיות והנקודות ,יזהירו

שבילים הבמסע באותם  ,במסעות בסתימה
צאים כל אלו המוחין הגדולים יוכי  .הסתומים

שהם שבילים  ,הזריעות דחולם שורוק חיריק' בג
 ,זריעות הללו לא יצויר כלל' שלולא ג ,סתומים

  .ן והתחתונים ישיגו מוחין"שזו

שבילים סתומים ' בגשזה מתפשט ההכול 
 ,ודע .ן ושבעולמות"יוצאים כל המוחין שבזו

: א"או ,שאמרנו בטעמים ,חלקי הזוהר' שאלו ג
א רק "הם באו ,ביםומצדיקי הר ,רקיע ,זוהר

ולא כלום לצורך  ,ן"ת וזו"העברה והשפעה לישסו
הנקרא  ,א הם תמיד באוירא דכיא"כי או .עצמם

  .ולא זוהר ,ירואור או או
אדנים של אותו להמשכילים יזהירו לעמודים ו

והמשכילים עצמם הם עמודים ואדנים  .ריוןּפִ ַא
שהם מסתכלים בתבונה להשפיע כל  ,העליונים

 .האדנים שלוומה שצריכים  ,אפריוןהמה שצריך 
כי זוהר הוא  .י"אדנים נהוה ,ת"עמודים חג
אשר זוהר זה מקובל רק לעמודים  .הארת חכמה

ולא  ,הנקראת אפריון ,א"אדנים של הנוקבא דזלו
  .ממנהכלל אל המדרגות שלמעלה 

והמשכילים עצמם הם עמודים ואדנים 
שהם  ,א"הספירות שמחזה ולמעלה דז ,העליונים

שהוא  ,עצמם אינם מקבלים כלום מהזוהר הזה
 ,רק אור חסדים בלבד כי הם מקבלים .חכמה

הנקראת  ,כדי להשפיע כל הצורך אל הנוקבא
הם  ,שהיא צריכה להארת החכמה ,אפריון

פ שאינם "אע ,מקבלים הזוהר הזה לצורכה
  .צריכים לו

להשפיע כל מה  ,הם מסתכלים בתבונהולכן 
הם עצמם אינם פ ש"שאע ,אפריוןהשצריך 

מ הם מקבלים אותו "מ ,צריכים לזוהר הזה
רק אלא  ,כי אין האפריון נשלם .לצורך האפריון

אשרי  ,וזה מרומז בכתוב .באור חכמה הזה
 .דל הנוקבא שלו ,א"משכיל הז .לל דָ משכיל ֶא 

  .הצריך לו ,והוא מקבל הזוהר בשביל הדל
כי אם לא  .א"ק העליונים דז"הו ,יזהירו

הרי לא היו יכולים לעיין  ,יאירו יזהירו ולא
ולהסתכל באותו האפריון לתקן אותו בכל מה 

להם הצורך לתיקון  הכי לולא הי .שצריך
 ,לא היו מקבלים כלום אור הזוהר הזה ,האפריון

רק אור אלא משום שאינם מקבלים לעצמם 
  .ר דבינה"כמו הג ,חסדים לבד

והם מאירים כזוהר אותו הרקיע העומד  .16
ודמות על ראשי  ,שכתוב בו ,כילים האלועל המש
והוא רקיע  .רקיע כעין הקרח הנורא ,החיה
א "המאיר לז אוה זההשזוהר הרקיע  ,ת"דישסו
 וכן מאיר לראשים של אותו .הנקרא תורה ,בכללו
שמאיר לעמודים  ,כלומר .הנקרא אפריון ,החיה

 ,שהם הראשים ,א"שמחזה ולמעלה דז ,אדניםלו
   ,הנקרא זוהר ,חכמההמשפיעים את הארת ה

  .אל האפריון
שהם עמודים ואדנים עילאין  ,ואלו הראשים

מאירים תמיד בלי  ,הנקראים משכילים ,א"דז
לקבל האור  ,שמסתכלים לרקיע ההוא .הפסק

  .היוצא משם
  :מיני אורות נבחנים באותו הרקיע' ב
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  ,הנקראת זוהר ,הארת החכמה  .א
א "אור דחסדים מבחינת אוירא דכיא דאו  .ב
  .שהזיווג שלהם לא נפסק לעולמים ,ילאיןע

הוא זיווג שנפסק  ,הנקרא זוהר' אבל אור הא
פ שהמשכילים מקבלים "אעו .ואינו מאיר תמיד

והיה  ,הארת חכמה מן הרקיע להשפיע לאפריון
 ,שלא יאירו תמיד ,צריך להיות זיווגיהם נפסק

אלא מאירים תמיד בזיווג שלא  ,אמנם אינו כן
 ,ים את האור דאוירא דכיאמשום שמקבל .נפסק

ומבחינת אור הזה הם  .שזיווגו לא נפסק לעולם
  .מאירים תמיד

לקבל האור  ,שמסתכלים לרקיע ההוא ,ואומר
זוהר היוצא  אותו ,ואינו אומר ,היוצא משם

הנקרא  ,הכלול ברקיע ,'להורות על אור הב ,משם
 ,א בכללו"כ אור של הז"וזהו ג .אור ולא זוהר
 ,כלומר .יר תמיד בלי הפסקשמא ,הנקרא תורה

 ,א בכללו אינו מקבל לעצמו בחינת הזוהר"שז
  .לא נפסק בלבדשאלא אור הזה 

  והארץ הייתה תוהו
 ,המילה .והארץ הייתה תוהו ובוהו .17
בעת שהייתה שלג  ,מורה על מקודם לכן ,הייתה

בכוח של  ממנה הזוהמה התוך מים ויצאב
מדבר  הפסוק בראשית כבר .התהוות השלג במים

 .המשכילים יזהירו ,ש"כמ ,ים וארץיבתיקון שמ
 ,למה חוזר כאן לדבר מתוהו ובוהו בפסוקו

שבחינות אלו היו  ,ובוהו והארץ הייתה תוהו
  ?בארץ רק מלפני התיקון

מה שהיה  ,הכתוב באמת רוצה להשמיענו
בראשית  ,המבוארים בכתוב ,מקודם התיקונים

 .שהיה מקודם לכן שלג בתוך מים .ברא
יצא  ,כשעלה ברצונו לברוא העולמות ,בתחילהש

כ "ואח .המכונה חקיקה ,צמצום אור העליון
הנקרא  ,ח"ווג דהכאה להעלות אוינתקן מסך לז

  .ד"במדהבחינות הללו היו ' וב .מעיין

שהעלה המלכות עד  ,ר"מדהמו יז שיתף ע"ואח
 .שהיא רחמים ,ב במקום בינה"ונעשה צ .הבינה
א "והאציל א ,ווגיכ נתקן שם המסך לז"ואח

 ,ונמצא .ר"במדה ,וכן כל העולמות .דאצילות
' וב ,ד"במדה ,צמצום ומסך ,בחינות' שיצאו ב
  .ר"במדה ,צמצום ומסך ,בחינות

 ,שנעשו בעולם התיקון ,והסדר בכל הבירורים
  בררה נאשר כל ספירה ש ,אחר שבירת הכלים

 ,א"עובר עליה מתחילה צ ,המלכים שמתו' מז
כ נעשה בו "אח .המעיין ,מסךותיקון ה ,חקיקה

  וכן נתקן שם  ,בדין ר"מדהב בשיתוף "צ
  .במעייןמסך 

כאן ו .ב ומסך"צ ,א ומסך"צ: בחינות' והם ד
 ,הנקראת ארץ ,מדובר מבירור המלכות דאצילות

 ,עד תיקונה השלם ,בחינות הללו' שעברו עליה ד
  :אשר אצלה הן נקראות

  .א"צ ,תוהו

  .א"המסך שבצ ,בוהו

  .ב"צ ,חושך

  .ב"המסך שבצ ,ורוח אלקים

וכאשר עבר  .שורש המלכות במים תחתוניםו
לשלג כי  ,ש"כמ .נעשו המים לשלג ,א"עליה צ

שהיה מקודם לכן שלג בתוך  .ארץֱהֵווא  ,יאמר
היה  ,שעבר עליה שוןארתיקון ההצורת כי  .מים

יצאה ממנה ש ,א"שהוא כוח הצ ,התהוותה לשלג
 .במיםבהתהוות השלג  ,זוהמה בכוח ההוא

בה  היצא ,ו המים ונעשו לשלגקפאשמתוך ש
כי כל חיסרון נבחן לזוהמה ולפסולת  .זוהמה

 ,אלא בתחילת התהוות החיסרון .ולקליפות
נבחן בשם  ,מטרם שניכר עוד לחיסרון של משהו

 ,כי יש איזה השתנות .היא מה אותיות זו ,זוהמה
 ,וכשהתגלה לחיסרון .ועוד לא נודעת לחיסרון

  .ת וקליפהנקראת פסול

תהוותה לשלג עוד לא ניכר זה הבולכן 
כה יז ה"ואח .אלא רק לזוהמה ,לחיסרון במים
תעברת מו ,תהווה בה פסולתהו ,בה אש חזקה
הנקרא אש  ,כה בה כוח דין חזקיה .ונעשית תוהו

תעברת מו .ועשה את הזוהמה לפסולת ,חזקה
כי  ,תעברתמ .ונעשה לתוהו ,פסולתההזוהמה עם 
אלא  ,שאין הצורה ניכרת ,מורה ,המילה עיבור

זרת הפעולה הרבה פעמים עד וחת יֹוִה י ְׁש "ע
  .שנגמרת

תכף  ,לא נעשה הזוהמה לפסולת ,כן כאן
אלא  ,בהכאה הראשונה של האש החזקה

עד  ,הכאות ההם חזרו עליה הרבה פעמיםה
 ,תעברת ונעשית לתוהומו .לתוהו שנפעלה ונעשה

מקום ומ .לתוהו יתי העיבור היא נעש"כי ע
נעשתה עתה לקן  ,שהייתה מתחילה רק זוהמה

פעולות עד ' ועברו ד .הנקרא תוהו ,של פסולת
  :שנעשית לתוהו

  .האור נעשה למים  .א

  .המים לשלג  .ב

  .י הכאת אש נעשה השלג לפסולת"ע  .ג

לקרוא  ,עד שהפסולת ניכרת ,שהיית זמן  .ד
  .אותה תוהו

 ,בירור שיצא ונברר מתוך הפסולת ,ובוהו
ז "כי אח .בירור הזה הוא מסךהו .בה וניתקן

לעכב על אור  ,הפסולת למסך במלכות נתיתקמ
ומחזיר את אור  .ולמטה כושלא יתפשט דר ,העליון
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 ,המכה בעששית ,כעין אור השמש ,העליון לאחוריו
זה  ח"ואו .שחוזר לאחוריו מחמת עוביות העששית

  .מעייןהנקרא  ,לבוש על אור העליוןלנעשה 

 צא ונברר מתוך הפסולתשי ,וזה בירור
 ,כי מתוך הפסולת הזה נעשה מסך .והתיישב בה

שלא יעבור  ,הדוחה ומחזיר אור עליון לאחוריו
החוזר ממנו  ,ואותו חלק האור .ממנו ולמטה

 ,באופן .נעשה ללבוש על האור העליון ,ולמעלה
  .בול על אור העליוןישנעשה כלי ובית ק

לת הפסו נברר ל ידומשום שע ,ונקרא בירור
לא היה  ,שלולא הפסולת .מעלה חשובהללטוב ו

בול על אור יולא היה כלי לבית ק ,נעשה המסך
 ,ניתקן בה לקביעות ,תיישב בההו .העליון

  .בול על האוריובית ק מעייןשתשמש בה 

ה על שך זה חופֶ ווח .שך הוא אש חזקהוח
 .והוא ניתקן ממנה ,על גבי אותו פסולת ,התוהו
עדרו של האור ירושו האין פי ,שךושח ,כלומר
הפועלת בבחינת אלא הוא  ,ריקנות כלומר ,בלבד

השורפת ומכלה כל  ,כמו אש חזקה ,ריקניתה
שך וחולכן  .ומניחה מקומו ריק ,ישות שנוגעת בו

כן הוא מכלה  ,הוא אש חזקה ששורפת ומכלה כל
שך חופה וואותו הח ,ומשבית את האור שבמקומו

  .על תוהו ההוא

 ,כי כוח השריפה שבו ,ששך ולא אוונקרא ח
 ,אינו מעצמו אלא מתוך שהוא שורה על הפסולת

כי זה שיתוף  .ומקבל ממנה ,הנקראת תוהו
 ,שהמלכות עלתה לבינה ,ברחמים ד"מדה
וכיוון שאין בבינה שום  .תקן שם במסך שבהילה

כמו  ,תקן במסךישתוכל המלכות לה ,דין ואש
שך הזה על ולפיכך שורה הח ,שנתקן הבוהו

את הזוהמה  הופךש ,ששם אש החזקה ,והתוה
שך כוח של אש וומשם מקבל ח .לפסולת ותוהו

  .כמו האש החזקה שבתוהו ,שורפת

על גבי אותו  ,שך הזה חופה על התוהוווח
כי מקבל מהתוהו  .והוא ניתקן ממנה ,פסולת

כ מכונה "וע .אותו כוח של אש חזקה ושורפת
אלא שמקבל כוח  ,כי הוא אינו כוח חדש .ב"צ
אלא במה שעלתה למקום  ,ואין כאן חידוש .א"מצ

 ,הצמצום שבמלכות וונעשה אות ,הרחמים
  .ב"כ נקרא צ"וע .בינה ,במקום הרחמים

שיוצא  ,רוח הקודש ,פירושו ,ורוח אלקים .18
כי אחר שניתקן המסך שבמלכות  .מאלקים חיים
יצא  ,ב שבמקום בינה"שהוא צ ,מבחינת החושך
והמשיך קומה חדשה  ווג דהכאהיעל המסך הזה ז

 .הבינה ,הנמשך מאלקים חיים ,קומת רוח ,ק"דו
  .כי עתה המלכות במקום בינה

נברר  ,אחר שנשב הרוח .פ המים"מרחפת ע
כמו התעופפות  ,לתודקּות אחת מתוך אותו הפס

קומת רוח שהוא  ,נשבזה ואחר שרוח  .זוהמה
 ,הנקרא חושך ,ח של המסך"י האו"שהלביש ע

התוהו  וחנברר בזה כ ,ייםשהוא רוח אלקים ח
כמו  ,שבמסך לבחינת פסולת דק מן הדק

רק בשיעור מספיק  ,כלומר .התעופפות של זוהמה
  .כדי להעלות אוח ,לעכב על אור העליון

היה  ,כ כשהיה המסך במקום המלכות"משא
כ "באופן שאח .ניכר שם התוהו לפסולת עבה
עד שנמצא  ,םיבירר ועטף וזיקק פעם ופעמי

כי בהיות  .שאין בה שום זוהמה ,מהאותה הזוה
כ "ע ,המסך דחושך בתחילה רק פסולת דקיק

 ,קומת נפש ,אחר שיצא עליו קומת אור הראשון
זדכך משם הכבר  ,רוח ,היכ קומה השני"ואח

ויכלה לקבל קומת גדלות  ,שארית הזוהמה כולה
  .ויהי אור ,ש"כמ

 ,ח"ומעלה למעלה או .ברר לתיקון של מסךונִ 
ח "האו .ומלביש על אור העליון ומכסה ועוטף
כי  ,זדכךהו .י"ם ומלביש על אוימעלה כנפי

 ,האורות מזככים ושואבים את הפסולת שבמסך
ויוצא עליו קומת אור  ,עד שהמסך יורד למקומו

  .דגדלות

שעברו על  ,הבחינות' והנה התבארו ד
 ,עד שנתקנה לקבל הגדלות ,ארץ ,המלכות

  :יהי אורו ,ש"כמ

  .הנקרא תוהו ,לפסולתשנעשה  ,שלג  .א

וקומת אור שנמשך על  ,המסך שנתקן  .ב
  .הנקרא בוהו ,המסך

  .הנקרא חושך ,בינה ,ב במקום הרחמים"צ  .ג

 ,רוח ,שיצא על המסך דחושך ,ר"קומת נ  .ד
  .רוח אלקיםהנקרא 

קומת  ,יהי אור ,ויאמר אלקים ,כתובז "ואח
  .הגדלות

 היצא ממנו רוח גדול ,כשתוהו נברר ונצרף .19
עובר ורוח גדולה וחזק ' והנה ה ,ש"כמ .חזקו

 .'לא ברוח ה' מפרק הרים ומשבר סלעים לפני ה
 .מראות שראה אליהו' בחינות בד' מבאר ד
 ,בעיבור ,שבעת שתוהו נברר ונצרף ,ואומר

יצא  ,תעברת ונעשית תוהומו ,בזוהמה של הקרח
וחזק מפרק הרים ומשבר  הממנו רוח גדול

  .שראה אליהו ,סלעים

 ,ש"כמ .ויצא ממנו רעש ,ר הבוהו ונצרףנבר
כי בעת שנברר    .'ואחר הרוח רעש לא ברעש ה

שאינו  ,תמעט כוח הדין שבוהכבר  ,הבוהו למסך
אלא נבחן בו  ,עוד מפרק הרים ומשבר סלעים

  .לבד לרעש 

כי בעת  .נכלל בו אש ,וכשנברר החושך
נכלל החושך באש  ,שהמסך עלה וניתקן בבינה

ט כוח הדין של רעש ונשאר תמעהואז  .דתוהו
  .'ואחר הרעש אש לא באש ה ,ש"כמ ,באש לבד

 .ונכלל בו קול דממה דקה ,נברר הרוחכ "ואח
כי בעת  .ואחר האש קול דממה דקה ,ש"כמ
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תמעט הכבר  ,שהמסך דחושך קיבל קומת הרוח
שנברר לפסולת דק  ,כוח הדין שבו לקול דממה דקה

  .ליהוהכתוב בא ,והוא קול דממה דקה .מן הדק

 ,אליהושראה המראות ' והנה התבארו ד
והארץ  ,ש"כמ ,ורוח ,וחושך ,ובוהו ,בחינות תוהו
ורוח  ,פני תהום על ובוהו וחושך הייתה תוהו

  כי תוהו הוא  .פני המים ים מרחפת עלקאל
 .וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים הרוח גדול

רוח הוא קול  .חושך הוא אש .ובוהו הוא רעש
  .דממה דקה

הוא מקום שאין בו שום צבע ושום  ,והות .20
' ביאר דש ראח .ולא נכלל כלל בצורה ,צורה

 ,כללהבדרך  ,תוהו ובוהו וחושך ורוח ,הבחינות
שבתוהו אין  ,ואומר .פרטהמבאר אותן בדרך 

 .א"כי תוהו הוא צ .לתפוס בו לא גוון ולא צורה
ובעת שיצא  .שניתקן לזיווג ,ובוהו הוא המסך

 רת שוםּכֶ ישלא היה עוד נ ,גולמיתהיה בחינה  ,א"צ
גם  ,א"שנמשך מכוח צ ,ולפיכך בתוהו .צורה וגוון

  .כי גם הוא בחינה גולמית .בו אין צבע וצורה

היוצאות על  ,גוון הוא השינוי שבין המדרגות
וצורה  .מ"ב תו"חו ,בחינות העוביות שבמסך' ד

שגם הוא היה עוד בצורה  ,הוא צורת הדין עצמו
 ,כי אפילו צורת הדין ,נכלל בצורהולא  ,גולמית

הנקרא  ,המעיין ,שיצא ממנה אחר שנתקן המסך
  .תוהושל האפילו צורה זו לא נכללה בגולם  ,בוהו

אין לו  ,וכשמעיינים בועתה הוא עם צורה 
שצורת הדין לא  ,אי אפשר לומרו .צורה כלל

שהיא  ,שהרי כבר נאמר ,נראה כלל בתוהו
הכאה של האש מכוח  ,שנעשה לפסולת ,זוהמה
שלא ניתנה  ,אלא הפירוש הוא .ההחזק

 .כי כרגע נראה צורת פסולת ,להסתכלות ולהכרה
כבר אינו רואה  ,וכשפונה שוב לראות הצורה

והביט על מקומה  ,האות אותה ואינו מוצא
עתה הוא עם צורה ש ,ולכן נאמר .ואיננה

  .אין לו צורה כלל ,וכשמעיינים בו

כי  .לתוהומלבד  ,לכל יש לבוש להתלבש
שכל סיבה מתלבשת  ,מטבע דברים הרוחניים
ואם  .שמקיים אותו ,בדבר המסובב ממנו

כן גם  ,המסובב הזה נעשה סיבה למסובב שני
 ,וכן הלאה .ונותן לו כוח הקיום ,הוא מתלבש בו

היו  ,באופן שאם הייתה מתבטלת איזה סיבה
שתלשלו הנאבדות תכף עימה כל המסובבות ש

שכל סיבה  ,נבחן להתלבשותועניין זה  .ממנה
  .כדי לקיימו ,מתלבשת במסובב ממנו

כי  .מלבד לתוהו ,להתלבש לכל יש לבושו
כל סיבה  ,מתלבשים זה בזה עליון בתחתון

כי אינו  ,שאין לו שום לבוש ,חוץ מתוהו ,במסובב
אלא הוא  .המסובב ממנו ,מתלבש בתחתון שלו
 ,בלי שום קשר עם האחרים ,כמו עומד בפני עצמו

  .המסובבים ממנו

שהוא  ,לבוהו כבר יש לו ציור וצורה .21
כי  .האבנים המשוקעות תוך החקיקה של התוהו

וכוח  .שנתקן במלכות לזיווג דהכאה ,בוהו המסך
מכונה  ,הדין שהתגלה במלכות עם תיקון המסך

ולא  ,כלפי אור העליון ,להיותו קשה כאבן ,אבנים
עוד לא וצורה זו  .ו לעבור לכלי המלכותל יניח

והוא מטעם  .אלא רק בבוהו ,התגלה בתוהו
שהוא צמצום  ,שבתחילה בחקיקה של התוהו

ולא היה ניכר  ,ס"הסתלק האור מכל ע ,האור
שהרי  ,כוח הדין במלכות יותר מבשאר הספירות

  .האור הסתלק מכולן בשווה
שהוא המסך  ,בתיקון הבוהו ,כ"אלא אח

 שעשה זיווג דהכאה עם אור ,שניתקן במלכות
 ,א לתוך המלכותוו לבל שלא הניח ,העליון

הרי נגלה כוח  ,ס עליונות"והמשיך האור רק בט
ונמצא  .י"כי נשארה בלי או ,הדין במלכות

של שנשארה המלכות שקועה עוד בחקיקה 
הרי שבתוהו עוד לא היה שום  .הצמצום ,תוהוה

נגלה  ,אלא רק אחר תיקון הבוהו .צורה של דין
בנים שקועות תוך חקיקה צורת א ,הצורה של דין

  .שהוא חלל ריק בלי אור ,תוהושל ה
שמשוקעות  ,האבנים יוצאות תוך החקיקה

בציור של  ,ומשם מושכות תועלת לעולם .שם
 ,שאלו האבנים .מבאר עתה הציור שנעשה .לבוש

שיצאו ונתקנו תוך החקיקה  ,כוח הדין שבמסך
מושכות אורות לתועלת העולם בציור  ,שבמלכות
י הכאה מעלים "וע ,י"שמושכות או ,של לבוש

שמושכים  .י בציור של לבוש"ח המלביש לאו"או
ומעלים  ,מעלה למטהלי לתועלת העולם מ"או
והוא  .י"ומלבישים האו ,מטה למעלהלח מ"או

  .המכונה בשם ציור

אבנים  .מותלָ האבנים נקובות ומפּו .22
 ,מים נובעים מהן תמידהבמערות ש ותהנמצא

 .נקראות אבנים מפולמות ,עין הנוביכמו ממע
 .ן וסותמות אותוישוכבות על מעי הןמטעם ש

הנמצאים  ,כ בוקעים המים דרך הנקבים"וע
ומטפטפים ויוצאים על פניהן  ,באבנים האלו

כ "הן ג ,הנקראות בוהו ,ואלו האבנים .תמיד
להיותן מתוקנות במסך  ,נקובות ומפולמות

 המוציאות ,כמו אבנים מפולמות ,ח"המעלה או
  .מעצמן מים תמיד

שהן סלעים  ,פירושו אבנים מפולמות ,בוהו
משום שמים  ,ונקראות אבנים מפולמות .חזקים

כ מכנה הזוהר לעיל את המסך "וע .יוצאים מהן
  .מעייןבשם 

כי בעת שאין בוהו  .אבנים אלו תלויות באוויר
 ,נבחנות האבנים ,מתוקן במסך לזיווג דהכאה

 ,תוהושל הקעות תוך החקיקה ושיורדות וש
אמנם בוהו שכאן  .הצמצום וכוח הדיןשהיא 

ומחמת זה נבחן  ,כשהוא מתוקן בזיווג דהכאה
 ,ונמצא באוויר ,תוהושל המהחקיקה  שמורם
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 פ שאין המלכות יכולה לקבל"כי אע .באור חסדים
ח הזה "ואו .ח יכולה לקבל"אמנם או ,י"האו

  .מעלה אותה לאוויר

תוקנת שהן המלכות המ ,ואבנים המפולמות
 .תרוממו משקיעת התוהו ונתלו באווירה ,במסך

 ונאמר .שיצאו מהחושך וקיבלו אור חסדים
שלא יעלה על  .עשר ולא תשע ,בספר יצירה

 ,שנתקן במלכות ,צום והמסךמשמכוח הצ ,דעתך
ואינה בכלל  ,מאור לגמריה נשארה המלכות ריק

משום שמקבלת הארתה  ,כי אינו כן .ס"ע
ח "שאו .מלמטה למעלהמעלה היא ש ,ח"מאו

ח הוא "מטעם שאו .כ לתוך המלכות"הזה נמשך ג
כ "וע .שעליו לא היה הצמצום ,אור חסדים

והן  .ר"כמו ט ,נבחנת גם המלכות לספירה שלמה
  .עשר ולא תשע

כי  ,תלויות באוויר אבנים המפולמותלפעמים 
 .למעלה ,מחקיקה של התוהו ,עולות משם

 רות ומעלות מיםהן מסתת ,ביום המעונן ,ולפעמים
  .להזין מהם את התוהו ,מתהום

כי בעת שהתחתונים זכאים ועוסקים  .פירוש
הם מתקנים את  ,ן"ט להעלות מ"בתורה ומע

י "שממשיכה או ,זיווג דהכאהבהמלכות במסך ו
ח שלה "י עם האו"ומלבישה האו ,מעלה למטהלמ
 ,אבנים המפולמות ,ואז בוהו .למטה למעלהמ

 ,ח"כי האו .לות משם למעלהכי עו ,תלויות באוויר
מעלה אותן מחקיקה  ,שהאבנים מפולמות מעלות

  .אור דחסדים ,ומרומם אותן לאוויר ,דתוהו

 ,אמנם בעת שהתחתונים מקלקלים מעשיהם
ואינה  ,מתקלקל אז תיקון המסך שנעשה במלכות

 ,ואז נבחן .ראויה לזיווג דהכאה עם אור העליון
שהשמש  ,ונעשה כיום המעונן ,שהסתלק האור

עלמות נוהאבנים המפולמות חוזרות ו .אינו מאיר
 המלכות יורדת לחקיקה .תוהושל התוך החקיקה 

ומוציאה מים  ,ומסתתרת ביום המעונן ,דתוהו
ומפרנסת עם המים  ,דיניםשהם  ,מתוך התהום

ראה ישי ,שמחזקת את התוהו .הללו את התוהו
 ,י זה חוזרים התחתונים בתשובה"שע ,גבורותיו
ראו יוהאלקים עשה שיִ  ,וזה .ם מעשיהםומטיבי
  .מלפניו

שהרי התוהו  .ויש שטות ,ואז יש שמחה
 זהי "שע ,שמחהשמצד אחד יש  .תפשט בעולםה

 ,ונמשכים המוחין ,התחתונים חוזרים בתשובה
 .יש שטות שניאמנם מצד ה .ויש שמחה בעולמות

 ,ומתרבה רוח שטות ,תפשט בעולםהכי התוהו 
  .י התפשטות התוהו"ע ,רוח הקליפות והדינים

כי  ,הוא אש שחורה החזקה בצבע ,חושך .23
 .צבע השחורהשום צבע לא ישלוט לשנות את 
כי צבע האדום  ,והוא אש אדומה החזקה במרֶאה

והוא אש  .בולט למראה העין יותר מכל הצבעים
  ששלמות כל ציור הוא  ,ירוקה החזקה בציור

  צבע שורשי  ,והוא אש לבנה .י צבע הירוק"ע
  .כל הצבעיםל

 .מבאר חושך ,ביאר תוהו ובוהוהזוהר אחר ש
כי שמותיהן  .מ"ב תו"חו ,ס"יש כמה כינויים לע

מבחינת יסודות  .משתנות לפי עניינן ולפי פעולתן
 .מים אש רוח עפר: מ"ב תו"חוים הספירות מכונ

 יםמכונ ,מלכויות שבספירותהמבחינת המסך ו
 .ורלבן אדום ירוק שח: גוונים' מ ד"ב תו"חו

מבחינת יחס שאר הספירות אל הגוונים הבאים 
כולל מרֶאה ציור : מ"ב תו"חו יםמכונ ,ממלכויות

  .גוון

א לספירת "מיוחס צ ,שבדרך כלל ,גם תדע
ב לא "כי צ ,מטעם ,ב לספירת הבינה"וצ ,החכמה

ולא כלום לחכמה  ,עלה אלא עד מקום בינה
 .א"כ נשארה החכמה בצ"וע .מנהמשלמעלה 

 ,נבחן יסוד ספירת החכמה למים ומבחינה הזו
ויסוד  .שאין שם שום כוח צמצום ודין ,שרומז

שכל הדינים מתעוררים  ,ספירת הבינה נבחן לאש
שהוא  ,ולפיכך מבאר הזוהר את התוהו .מנהמ

 ,ואת החושך .א"מטעם היותה צ ,מים ושלג
להיותו  ,שהוא אש ,מבארו הזוהר ,ב"שהוא צ

נבחן החושך למה  ,והתבאר .אש ,מיוחס לבינה
  .בשם אש

 .גוונים' המכונים ד ,מ"ב תו"ועתה נבאר חו
 .המכונים כולל מרֶאה ציור גוון ,מ"ב תו"וחו

מזיווג דהכאה  ,הגוונים באים מהמסך שבמלכות
 ,מטה למעלהלמ מ"ב תו"ס חו"המעלה ע ,שבה

 ,מעלה למטהלמ מ"ב תו"ס חו"וע ,הנקרא ראש
ס "עשרק ב .שנצבעו בגוונים למטה ,הנקרא גוף

גוונים ' יצאו ד ,הנקרא גוף ,מעלה למטהלשמ
מטעם שהגוונים  .ס דראש"ולא בע ,מ"ב תו"חו

מ "ב תו"ולהיותה הסיבה לחו .ממלכות באים
הוא ש ,כ בראש"משא .לכן נצבעו בגוונים ,דגוף

אין הדין יכול להתעלות למעלה  ,למטה ממנו
  .ממקום מציאותו

 :ס דראש מכונים בשם"מ דע"ב תו"ולפיכך חו
 ,החכמה כולל ושורש לבד .כולל מרֶאה ציור גוון

בבינה יש  .ואין בה אפילו מרֶאה מהגוונים
גוון  .הקרוב יותר לגוון ,ת יש ציור"בת .מרֶאה

 ,להיותו דין ,כי גוון .ממשי רק במלכות של ראש
  .אינו יכול לעלות למעלה ממקומו

 ,מ דראש"ב תו"הבחינות האלו שבחו' וד
גוונים לבן אדום ' גם בדמראות כוחן ושליטתן 

 ,ולכן חושך .מ דגוף"ב תו"שבחו ,ירוק ושחור
כי המלכות דגוף  ,החזקה בצבע ,אש שחורההוא 

ונמשך לה כוח מיוחד מגוון  .נבחנת לגוון שחור
כ שליטתה גדולה "ע .מ דראש"ב תו"שלה בחו

  .י שאר הצבעים"שאינה מקבלת שינוי ע ,בצבע
גוף הבינה ד ,אש אדומה החזקה במרֶאה

ה שמקבלת אשליטתה גדולה במר ,שבגוון אדום
 ,אש ירוקה החזקה בציור .מ דראש"ב תו"מחו
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שליטתו גדולה בציור  ,שבגוון ירוק ,ת דגוף"ת
צבע  ,אש לבנה .מ דראש"ב תו"שמקבל מחו

 ,החכמה דגוף שבצבע לבן ,שורשי לכל הצבעים
 ,מ דראש"ב תו"כי מקבל שליטה מחו .לוכהכולל 

  .לשורש לכל הצבעים כ בגוף"ונעשה ג

ומתקיף את  ,חושך חזק בכל מיני האש
שים ִא ' כולל כוח הדין של כל דכי  .התוהו
כ החושך מתקיף ומתגבר על "וע .שבבינה

של כי מעביר כוח הדין  .תוהושל ההמלכות 
כי  .ר שבה"וממתיקה במדה ,תוהו מהמלכותה
של תחילה הבינה קולטת בתוכה את המלכות ב
ר "פכת המלכות הזו למדהוה כ היא"ואח ,תוהוה

מו כדי ישלוחם ע ,פירושו ,מתקיף .שבה
שמתגברת על  ,מתקיף את התוהו .להכריעו

  .התוהו ומעבירה כוח הדין ממנו

ואינה אש  .גוונים' הנושא ד ,חושך הוא אש
כי  .רק בעת התקפתה את התוהואלא  ,שחורה

ב "חו .הנקראת אש ,חושך בעצם הוא הבינה
גוונים לבן אדום ירוק ' בדמ שבה מלובשים "תו

 ,ונקרא חושך .שאינם אש שחורה ,ושחור
ונקראת כך רק  .שהמשמעות הוא אש שחורה

ולהמתיקו  ,בעת פעולתה להתקיף את התוהו
  .ר שבה"במדה

אות ויקרא את ְר נה עיניו ֵמ יהֶ ְכ וִת  ,ש"וכמ
ובעת  .ד"כי האבות חב .כי יצחק בינה .ויעש

תתף אז עם הוכרח להש ,וישרצה להכניע את עש
שבינה  ,נה עיניו מראותיותכה ,י זה"שע ,המלכות

 ,מכוח השתתפותה עם המלכות ,תמעטההעצמה 
כוח הדין  ,ויואז קרא את עש .באש שחורה

הרי שבעת  .כדי להכניעו תחת הקדושה ,שבתוהו
היא נבחנת  ,להכניע את התוהו ,פעולת הבינה
  .לאש שחורה

פנים  שהסביר ,ויצחק .הפנים של רע הוא חושך
כדי  ,ששורה עליו ,נקרא אז חושך ,וילעש ,לרע

ה עיניו תכהינו ,מבאר הכתוב .להתקיף אותו
שהוא  ,וימפני שיצחק הסביר פנים לעש .מראות

והסביר  .שהוא חושך ,כ קפץ עליו פני רע"ע ,רע
כי  .רה עליו כדי להתקיפומשום שָׁש  ,ויפנים לעש

 .נמצא מתקיף אותו ומכניעו ,בהשראתו עליו
ומכאן  .נקרא אז חושך ,כיוון ששורה על הרעו

אלא בעת  ,שאין הבינה נקראת חושך ,יהרָא
כי  .תוהו ממלכותשל השפועלת להמתיק כוח הדין 

 .כדי להכניעו ,אז בהכרח נמצאת שורה על התוהו
  .שמשום זה נחשכת ונעשית לאש שחורה

השורה על  ,רוח הוא קול .ורוח אלקים .24
 .היג אותו בכל מה שצריךומנומתקיף אותו  ,בוהו

כי המסך הזה  .ב נקרא רוח"כי תיקון המסך בצ
וכיוון  .ח וממשיך באור בקומת רוח"מעלה או

כ "ע ,הנקראת בשם אלקים ,שבא מן הבינה
בשם  ,שיצאה על המסך הזה ,נקראת קומה זו

שיוצא  ,כי הוא רוח הקודש .רוח אלקים
וקומה זו של רוח נבחן  .הבינה ,מאלקים חיים

  .והוא נקרא קול ,א"ז הוא כי רוח ,א"ור זלא
 ב"כי יש כאן צ .השורה על בוהו ,רוח הוא קול
א הנקרא "צ .רוח הנקרא ומסך ,הנקרא חושך

 ,חושך ,ב"לפיכך צ .נקרא בוהוהמסך ו ,תוהו
והמסך  .מתקיף אותו ומכניעו ,שורה על תוהו

מתקיף  ,בוהו ,א"שורה על המסך דצ ,רוח ,ב"דצ
בכדי שיוכל להמשיך  ,ו בתוכולכלול אות ,אותו

  .רוח אלקים חיים מן הבינה
הנמשך  ,א"קומת ז ,רוח הוא קולולכן 

 ,השורה על בוהו ,הנקרא קול ,מאלקים חיים
 הרוחו .הנקרא בוהו ,א"שרוכב על המסך דצ

כדי להנהיג אותו בכל  ,מתקיף אותו ושולט עליו
שיוכל להמשיך עליו כל  ,כלומר .מה שצריך

שמתחילה ממשיך עליו קומת רוח  ,המוחין שצריך
  .ויהי אור ,ש"כמ ,ר מבינה"כ ג"ואח ,חיים מבינה

לא יוכל  ,וכל כמה שכוח המסך דבוהו שולט
כי כל בחינה מקבלת רק  .להמשיך מבינה כלום

 .ולא כלום מלמעלה מבחינתה .מבחינה שכנגדה
כ כל עוד שכוח המסך דבוהו שולט על "וע

א תוכל ל ,שהיא בחינתה עצמה ,המלכות
אלא אחר שהשיגה  .המלכות לקבל מבינה כלום

המלכות שנכללה משבא  ,רוח ,ב"כוח המסך דצ
 ,ונעשתה מחמת זה כמו עצם הבינה ,בבינה עצמה

כמו כי נעשתה בזה  ,כ יכולה לקבל מבינה"ע
ולפיכך המסך דרוח שורה  .כנגדה ממשבחינה ש

 .כדי לבטלו ,ומתקיף אותו ,על המסך דבוהו
שהם  ,ך כל מה שצריך אל המלכותויוכל להמשי

כי אין תיקון למלכות זולת  .ק ומוחין מבינה"ו
  .בינהמי המוחין "ע

מים התוך התהומות שב האבנים משוקעות
 .פירוש .כ נקראות פני המים"וע .יוצאים מהם

משום שעל  ,תיקון המסך במלכות נקרא אבניםש
שלא לקבל לתוכה את אור  ,המלכות ידו מתאבנת

 .י זה נעשה עליה הזיווג דהכאה"שע ,העליון
תוך התהומות בומשום שהמסך משוקע ומתוקן 

 לכן ,י זיווג דהכאה יוצא מים משם"שע .במלכות
כי  .ורוח אלקים מרחפת על פני המים ,כתוב

כי מזיווגם  .נקראות פני המים ,המסך ,האבנים
  .המוחין ,יוצא המים

אבנים ה ,הנקרא בוהו ,א"ואצל המסך דצ
יוצאות תוך  ,וך החקיקה של התוהוהמשוקעות ת

 ,במסך דרוח ,וכאן .שמשוקעות שם ,החקיקה
מים התוך התהומות שבהאבנים משוקעות 

החקיקה של ויש להבין ההפרש בין  .יוצאים מהם
 ,א נקרא תוהו"הצו .תוך התהומותובין התוהו 

וחושך  ,ש"כמ ,ב נקרא תהום"אלא צ .ולא תהום
כי  .מים בלבדהמוָצא  ,שפירושו ,על פני תהום

 .תו לבינהיכבר נמתק עם עלי ,בחינת התוהו שבו
  .אלא מוצא מים בלבד ,ולא נשאר ממנו
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 ,ש"כמ וזה .הווהשורה על ב ,רוח הוא קול
ורוח אלקים מרחפת  ,ש"מוכ ,על המים' קול ה

הנקרא  ,ב"שמסך דצ ,ומשמיענו .על פני המים
כמו  ,תוהושל האין בו מחקיקה  ,רוח אלקים
מתקיף  ,הוושורה על בשמשום  ,ובמסך דבוה

כ אין בו "וע .כדי להנהיג אותו ,אותו ושולט עליו
 מוצא ,מוצא מים ,הנקרא תהום ,ב"אלא מצ
  .כי כוח הדין דתוהו חלף ועבר משם ,למוחין

ורוח אלקים  ,ש"כמ ,ו מיםאות ולפיכך מכנה
תוך בכי האבנים משוקעות  .מרחפת על פני המים

כי המלכות לא  .םמים יוצאים מהההתהומות ש
מטעם תוקף הדין של  ,שלא לקבל האור ,תאבנהה

שלא לקבל  ,תאבנההאלא היא  .חקיקה דתוהו
רק מטעם כדי  ,האור ולדחותו בזיווג דהכאה

מעלה לכדי להמשיך קומת אור מ ,להוציא מים
מטה לח שלה מ"ולהלבישו עם האו ,למטה
כי הצמצום  ,ולפיכך נקראת פני המים .למעלה

  .וחושך על פני תהום ,ש"כמ ,תהוםנקרא פני 

כי הן הצמצום  .ובחינת המסך נקרא פני המים
אלא להוציא  ,לא באו כאן משום דין ,והן המסך

 ,כי רוח הנהיג והתקיף לפנים האלו .מים
שיצא על  ,קומת הרוח .הנקראות פני תהום

וכן  .הנהיג וקיים את הפנים של פני תהום ,המסך
ילה הנהיג וקיים כי תח .תהוםהתקיף את פני ה

 .כדי להוציא מים בזיווג דהכאה ,את פני תהום
עד שנמצא  ,תקיף אותו לבטלו לגמריהכ גם "ואח

בעת וזה  .אותה הזוהמה שאין בה שום זוהמה כלל
  .יהי אור ,ש"כמ ,ר"שרוצה להמשיך מוחין דג

הנקראות פני  ,רוח הנהיג והתקיף לפנים האלו
 ךצרישי מה וזה כפ ,לו ךצרישי מה פזה כ ,תהום

שהיא  ,בעת שצריך לקומת חסדים מבינהכי  .ול
ובעת  .תהוםההוא מנהיג ומקיים את פני  ,מים

הוא מבטל אותו  ,ר"שצריך להמשיך מוחין דג
  .ר מבינה"כדי שיוכל להמשיך מוחין דג ,לשעתו

הגבול והסיום  ,הו שורה השם שדיועל ת .25
ולא  ,שאמר לעולמו די .של התפשטות האור

בבחינת  ,המלכות ,ובהיות הארץ .יותריתפשט 
לבחינת גבול וסיום  ,עליה השם שדי שורה ,תוהו
 ,כי האור לא היה יכול להתפשט לתוכה .האור

סתיים הש ,ונמצא .מכוח הצמצום הרוכב עליה
שהוא  ,והיא עשתה סיום עליו ,האור ממעל לה

  .שם שדי

סיום כל פרצוף  .על בוהו שורה השם צבאות
ווג יזהכי רומז על  ,רא צבאותנק ,במסך דיסוד

ומָשם נולדים ויוצאים  .שנעשה רק על המסך הזה
תיקון המסך הוא וכיוון שבוהו  .'כל צבאות ה

  .צבאות ,נמצא שקנתה המלכות יסוד ,בזיווג

 ,ב"צ ,כי חושך .על חושך שורה השם אלקים
 .ובינה נקראת אלקים ,ת המלכות לבינהיעלי

 ,בחושךשנכללה  ,המלכות ,שהארץ ,נמצא
  .יחה בזה שם אלקים מבינהוהרו

תיקון הוא כי רוח  .ה"על הרוח שורה השם הוי
 ,א"שהמשיכה קומת ז ,ב במלכות"המסך דצ
השורה על  ,רוח הוא קול .מבינה ,הנקרא קול

  .ומנהיג אותו בכל מה שצריך ,בוהו

כי ממסך דבוהו לא היה ראויה המלכות 
משום שכוח הדין  ,ה"הויל ,ר"למוחין דג

אבל אחר שהשיגה  .תוהו שורה עליושל קיקה חמ
תוך במשוקעות האבנים בעניין ה ,מסך מבינה
שאין במסך  .מים יוצאים מהםהש ,התהומות
תאבן לעכב על אור האלא שהמסך  ,שום דין
להמשיך קומת  ,כדי לעשות זיווג דהכאה ,העליון

הרי יכולה המלכות לקבל עתה  .החסדים מבינה
שם  ,יהי אור ,ש"כמ ,ה"הוי ,ר"גם מוחין דג

  .ה"שם הויהרוח שורה ה שעל ,לכן נאמרו .ה"הוי

לא  ,חזק מפרק הריםגדולה ורוח  ,כתוב .26
כי  ,ה"ברוח אינו שורה השם הוי .ה"ברוח הוי

כי בתוהו רק שם שדי  .רוח חזק יוצא מתוהו
לא  ,כתוב ,שיוצא מבוהו ,וכן ברעש .שורה עליו
וכן באש  .רק השם צבאות שורה עליו ,'ברעש ה

ם כי רק ֵש  ,'לא באש ה ,כתוב ,היוצא מהחושך
שבא  ,אבל בקול דממה דקה .אלקים שורה עליה

 ,כתוב ,ה"שעליו שורה השם הוי ,מרוח אלקים
וָיֶלט פניו באדרתו וייצא ע אליהו ֹומויהי כְש 

מה  ,ויאמר ,והנה אליו קול .ויעמוד ֶּפתח המערה
לא  ,ותבחינות הראשונ' שבג ,צאנמ .לך פה אליהו
 ,רק בעת ששמע קול דממה דקה ,יצא מהמערה

כי כאן נמצא  ,'בל פני הייצא תכף מהמערה וק
  .ה מדבר אליו"וידע שהוי ,ה"שם הוי

 ,אותיות' ד ,םפרקי' ה יש ד"בשם הוי .27
 4שהם  ,בריםיאההרומזים לפרקי גוף האדם ו

 ,אותיות) 12(ב "שם בן ישל  הענייןוכאן  .12והם 
' שבכל אחת ד ,ויותוה' ג .מערהשנמסר לאליהו ב

ב מרומז בגוף "וכן השם י .ב"שהם י ,אותיות
  :ויותוה' כי בו ג .האדם

  ,ד"בראש חב  .א

  ,ת"בגוף עד הטבור חג  .ב

  .י"מטבור ולמטה נה  .ג

שמאל בב בימין ו"חו: והם בו בנקודת הסגול
ת "שמאל והתבג בימין ו"חו ,והדעת באמצע

  .ה ימין ושמאל והיסוד באמצע"נו ,באמצע

נבחנת כל  ,ת יסוד"דעת ת ,ס אמצעיות"ג
' כ יש ג"וע .זכר ונוקבא ,בחינות' בב ןאחת מה

ובכל חלק  .םיראש גוף רגלי ,חלקים בגוף האדם
ה "ב י"שחו ,ד"ברי הראש חביא' ד: בריםיא' ד

ת "ת ,ה"ג הם י"חו ,בריםיא' ובגוף ד .ה"ודעת ו
ה ויסוד "ה י"נו ,בריםיא' ם דיוכן ברגלי .ה"ו

  .המרומז בגוף האדם ,ב"וזה שם בן י .ה"ועטרה ו
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  יהי אור

 .י אורהי אור ויהים יקויאמר אל .28
 ,התחלה למצוא הסודותהיא  ,יהי אור ,מאמרמה

שעד כאן נזכר  .איך נברא העולם בדרך פרט
בראשית ברא  ,בכתוב ,בריאת העולם בדרך כלל

  .כ חזר הכלל להיות כלל ופרט וכלל"ואח .אלקים
 ,כר בריאת העולם בדרך כללתחילה נז .פירוש
בראשית ברא אלקים את  ,שוןארבכתוב ה

איך  ,ולא נזכרו שום פרטים .השמיים ואת הארץ
ז נזכרו כל פרטי "אמנם אח .נבראו שמיים וארץ

עד  ,יהי אור ,שוןארמאמר ההמ ,מעשה הבריאה
א אלקים את כל אשר עשה והנה טוב ְר ויַ  ,הכתוב
נעשה  ,י עתההר .לו השמיים והארץויכּו .דומא

כי  .לכלל ופרט וכלל ,שוןארהכתוב ה ,הכלל
 ,ומהמאמר .שוןארכלל הההוא  ,בראשית ,הכתוב
הוא  ,וירא ,והכתוב .הם הפרט ,והלאה ,יהי אור

  .כלל האחרוןה

המושפע  ,ל באווירועד כאן היה תלוי הכ .29
 ,הלוא כבר כתוב ,אלא שאין לשאול .ס"מא

טיות שהיא פר ,והארץ הייתה תוהו ובוהו
שעד כאן היה  ,כ אומר"עו .הבריאה ולא כלל
אלא  ,א"זב ,שלא היה בעולם ,תלוי הכול באוויר
 ,ש"כמ .ח"ר בכלים דכ"אור דנ ,רק קומת אוויר

ולפיכך עוד  .ורוח אלקים מרחפת על פני המים
 .ר"כי חסרה ג ,אין זה נחשב לבריאת עולם בפרט

שלא  ,ס"שעוד הבריאה כלולה בא ,אלא נבחן
  .עוד לגילוייצאה 

שהוא  ,תפשט הכוח בהיכל העליוןהכיוון ש
היכל  .ויאמר אלקים ,כתוב בו אמירה ,אלקים

ותחילה  .א"דא שניהיכל ההוא ת "העליון ישסו
ראש  ,אשרשהוא  ,א"יצא ההיכל מראש דא

 ,ת הוא השם אלקים"ישסוו .שיצא מראשית
וכשיצא מראש  .מ"ב תו"אותיות הם כח חמשש
י "אותיות מ' אלא בלא נשאר בו  ,א"דא

 .י"שהם מ ,ח"בכלים דכ ,קומת אוויר ,דאלקים
 ותשהיו חסר ,ואז לא האיר בהיכל השם אלקים

י הארה "כ ע"ואח .ה דאלקים"לו האותיות אל
 ,ת"ה אל הישסו"אותיות אל' הוחזרו ג ,עליונה

ויצאה  ,והאיר בהיכל ,וחזר ונשלם השם אלקים
  .ר"בו קומת ג
' גחזרו  ,ל העליוןתפשט הכוח בהיכהכיוון ש

א השלמת ושה ,אלקים ,ה להיכל"אלאותיות 
כתוב בו  .כתוב בו אמירה ,אותיות דאלקים חמש

 .ר"זיווג להשפעת ג ,שמשמעותו ,ויאמר ,המילה
שהרי  .בריאת העולםשל פרט הראשון הוהוא 

 .שהוא פרט ,ויאמר ,מקודם לכן לא כתוב המילה
 ,כ מאמר"הוא ג ,בראשית ,כתובהפ ש"ואע
 ,משלים לעשרה מאמרות שבמעשה בראשיתה

 ,ויאמר .להיותו כלל ,ויאמר ,אבל לא כתוב בו

 ,ויאמר אלקים יהי אור ,הרי שהכתוב .הוא פרט
  .הוא התחלת הפרטים שבבריאת העולם

 ,כי .עומד לשאלה ולדעת הוא ,ויאמר .30
פרצוף  ,שמורה שאלה ,אותיות מי אור ,ויאמר
 ,לשאלהי שעומד "הוא מו .ת שאומר"ישסו

שמהם אינם נמשכים  ,א עילאין"אובשינוי מ
כי הם  ,כי הם אינם עומדים לשאלה ,מוחין אלו

  .ויר שלא נודעוא

 .והתנופה בלחש ,מורה כוח שהונף ,ויאמר
 ,אמא הוא אלקים ,אבא הוא ויאמר .פירוש

יציאת וכבר ידעת ש .ת"ישסו ,א תתאין"או
ה "אלהאותיות י החזרת "עהוא המוחין דגדלות 

להשלמת השם  ,ן לבינה"זומקום בינה מד
שהניף  ,מורה על הכוח שהונף ,ויאמר .אלקים

כי  ,ן למקום בינה"ה ממקום זו"האותיות אל
 ,מילההמרומז ב ,י הארת אבא"ע התנופה זו נעש

עושה הוא  ,שהארת אבא עושה ,והתנופה .ויאמר
 השהארת החכמה אינ ,כלומר .בלחש ,בחשאי

 ,ור סתום במקומואלא הא ,נודעת לחוץ ממנו
שאין החכמה מאירה בלי  ,סר אור החסדיםמחֹו

  .אור החסדיםמלבוש 

בעצם  ,ס בראש דמחשבה"האור נמשך מא
ולא  .הנקרא ראש דמחשבה ,ר שלה"בג ,הבינה

ר יכולות לקבל אור החכמה "כי ג .ת דמחשבה"לז
 ,ולכן מתפשט בהם האור .בלי לבוש דחסדים

אינן יכולות ת "כ ז"משא .פ שאין שם חסדים"אע
 .לקבל אור חכמה בלי התלבשות באור חסדים

אין אור  ,כיוון שחסר שם אור החסדים ,כ"וע
  .החכמה יכול להתפשט בהם

 הכי עתה הוליד ,משמעותו ,ויאמר אלקים
שהייתה מעוברת  ,דשוא את זרע קוהיכל ההה

זרע  .ת"הנקרא ישסו ,היכל הוא בינה .מהם
 ,שאבא אחר ,שעתה ,ואומר .ן"הם זו ,קודש

והחזירם  ,ה"הניף האותיות אל ,שהוא ויאמר
 ההוליד ,ונשלם בה אותיות אלקים ,י"מ ,לאמא
הדבוקים באותיות  ,ן"את הזו ,אמא ,ההיכל

  .שהייתה מעוברת מהם ,ה"אל

מדרגת ה היו נפולים ב"אלאותיות כי מתוך ש
נעשו  ,במשך זמן יציאת הבינה מראש ,ן"זו

העליון  ,ללכי זה הכ .ן"למדרגה אחת עם הזו
 ,וכן התחתון .נעשה כמוהו ,היורד לתחתון
בעת  ,ולפיכך .נעשה כמוהו ,העולה לעליון

 ,ה למקום הבינה"שהארת אבא הניף אותיות אל
 ,כמדרגה אחת ,הדבוקים בהם ,ן"עלו עימהם זו

שהבינה  ,וזה נבחן .ן התחברו לבינה"וגם הזו
תדבקו בה ונעשו הן "כי הזו ,ן"תעברה עם הזוה

הם  ,כי בהיותם דבוקים בה .זרע קודשאליה 
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 ,כמו הבינה עצמה ,מקבלים מוחין דקודש מאבא
  .מו אוכלתיהאוכל ממה שא ,העּובר ,שזה עניין

וההוא  ,ן בלחש"הבינה הולידה את הזוו
 ,הרי הולידה ,ולכאורה תמוה .נשמע לחוץ ,שנולד

 הרי ,ואם הולידה בלחש .הוא עניין אחד עם שנולד
  :לידות' אמנם יש כאן ב .וץלד לא נשמע לחוה

  .בעודם תוך הבינה ,ן"לידת המוחין לזו  .א

להוציאם ממקום בינה  ,ן"לידת הזו  .ב
  .למדרגתם עצמם

י תנופת "הנעשים ע ,לידת המוחין ,והנה
שאז חוזרת בינה  ,ה למקום בינה"אותיות אל
בלי  ,נבחנים להארה בלחש מוחיןה ,א"לראש דא

ומה  .יםמשום חוסר חסד ,התפשטות לחוץ
 .חל על לידת המוחין ,והולידה בלחש ,שאמר

ן עצמם ויציאתם ממקום בינה "אבל לידת זו
י זיווג הבינה על "זה נעשה ע ,למקומם עצמם

להלביש  ,שמוציאה קומת חסדים ,ן"המסך דזו
 ,ן"ואז היא מולידה הזו .אור החכמה בחסדים

אחר  ,ועתה .ומורידה אותם למקומם עצמם
הרי המוחין  ,סדיםתלבשה החכמה בחהש

  .שיש להם התפשטות ,נשמעים לחוץ

שלא  ,הוליד אותו בלחש ,ן"מי שהוליד לזו
ן "וזה חל על לידת המוחין לזו .היה נשמע כלל

ן "זוכיוון ש .שאז הם בחשאי ,תוך הבינהבבעודם 
וזה חל על  .נעשה קול שנשמע לחוץ ,יצא מהבינה
שזה  ,ן מהבינה אל מקומם עצמם"יציאת זו

 ,ן"אחר יציאת קומת חסדים על המסך דזונעשה 
ויש לה  ,שאז מתלבשת החכמה בחסדים
  .התפשטות לחוץ להאיר לתחתונים

א ויציאתו "שכל הגורם ללידת הז ,ויש לדעת
להמשיך קומת  ,א"הוא הזיווג על מסך דז ,מבינה

שהתלבשות חכמה בחסדים  ,באופן .החסדים
יכר נ ,י זיווג הזה"כי ע .א באים כאחד"ולידת הז

צורה הושינוי  ,שאינו שייך לבינה ,א"זהמדרגת 
  .נבחן ללידה

 ,נאצל בעולמותהכל היוצא ו .יהי אור .31
שדרכי פעולת  ,כלומר .יהי אור ,יוצא בכתוב הזה

הם נוהגים  ,יהי אור ,המבוארים בכתוב ,הזיווג
  .באצילת המוחין של כל המדרגותכך 

 .י"יההם ש ,ה"י ,א"רומזת על או ,המילה יהי
 ,כלומר .רומזת על אמא 'ה ,רומזת על אבא 'י
ולאחר אותיות  .ת"הנקראים ישסו ,א תתאין"או
 .הוחזר לנקודה הראשונה ,י"יהמילה ה שב"י

שכתוב  ,הראשונה 'כמו הי ,'י ,שחזר וכתב נקודה
 'כי י .אחר דברלהיות התחלה להתפשט ל .י"יה

שהם  ,א"אחר או ,י"בסוף המילה יה תהניתנ
ונעשו  ,א"זו נכנסה באור או' שירומזת  ,ה"י

ה דאלקים נפלו "כי אותיות אל .לקומת אויר
י "ונשאר בהם רק מ ,ן"וירדו למקום זו ,מהם

  .רוח ,דאלקים

 .באור שלהם' א וקיבלו י"תמעטו אוהכ "וע
י זה התחלה להתפשטות המוחין "שנעשה ע

 ,כי בסיבת התמעטות שלהם .ן"זו ,לפרצוף אחר
בעת  ,כ"ואח .ן"ה לזו"ירדו אותיות אל

עולה עימהם  ,ה"שמחזירים אליהם אותיות אל
הרי שבסיבת  .ומקבלים מהם מוחין ,ן"גם הזו

נעשה  ,שנעשה לאויר ,ה"לאור י' כניסת הי
שעליו  ,ן"התחלה להתפשטות המוחין בשביל זו

  .יהי אור ,כתוב

אינו התחדשות  ,ויהי אור ,המילים אור .32
 .א"הם לאושכבר היה ל ,אלא שחזר האור ,אור
חזרה  ,א לאויר"שמיעטה את האור דאו ,'היכי 

כמו שהיה בהם  ,א"וחזר האור לאו .ויצאה משם
  .תמעטוהמטרם ש

 ,התפשטות הוא ,יהי אורשל תפשטות אור ה
יר העליון ותבקע בהסתר דאוהתפשט והש

שאין כאן באמת שום  ,באופן .א"א ,הסתום
לה אותה התגאלא שחזר ו ,ה"חידוש הוי
  .תבקעהשהיה מקודם ש ,השלמות
סודו והוציא מ ,א"ס דאו"מתחילה עבקע 

ס "ס בקע לע"שהרי א .עצמו נקודה אחת סתומה
 .'נקודה הזו יהוגילה  ,מאויר שלו עצמו ,א"דאו
 .ונעשו גם הם לאויר ,א"תנה באור אוישנ ,'הי

אלא אור  ,א"אור זה אינו אור חכמה דא .פירוש
 ייתהה ,א"שבעת היותה בראש א ,א"הבינה דא

ואחר שהחכמה  .גם היא בחינת חכמה הבינה
נעשתה  ,מראש לגוף שלו ה אותהא הוציא"דא

  .חכמה ,ר"ק בחוסר ג"לבחינת ו
כי  .ס שלה נבקעו"שהע ,ונבחנת אז הבינה

וכן  ,י שלה"ר דאורות שלה הסתלקו מנרנח"הג
ת ומלכות נבקעו "הכלים התחתונים בינה ת

לא כלים ולא נשאר בה א .ן"ממדרגתה וירדו לזו
וזה נבחן לבקיעה בבחינת  .ר"ח עם אורות דנ"דכ

ובינה  .יר בבחינת האור שהיה בהוולאו ,הכלים
של ה "המרומזים בי ,א"א מלובשת תוך או"זו דא
א רוצה להשפיע "שכל מה שא ,באופן .יהי
 ,הוא עושה זאת תחילה בבינה שלו ,א"לאו

  .א"מושפע לאו ,והמושפע בבינה שלו
שהיו לבינה  ,ס דכלים"עמתחילה  בקעלכן ו

שהעלה המסך לכלי  ,א"בעת היותה בראש א
י זה התבקעו וירדו "שע ,דחכמה והזדווג שם

והוציא  ,ן"ת ומלכות לזו"הכלים בינה ת' מבינה ג
י זה הוציא "שע .מעצמו נקודה אחת סתומה

 ,שנכנסה באור שהיה לה' י ,בבינה נקודה סתומה
שהם  ,ר"כי הג .ונהפך אור שלה להיות אויר

הסתלקו ממנה ונשארה רק  ,נשמה חיה יחידה
ק "מבחינת הו ,מסודו עצמו ,אויר ,ר"בקומת נ

 ,ם של אור חכמהיכי סוד הוא בחינת אחורי .שלו
  .ר"גשל ק בחיסרון "ו

א "כי א .ס בקע מאויר שלו עצמו"שהרי א
 ,הזדווג תחילה על המסך מתחת החכמה של עצמו
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ונבקעו  ,ק"י זה הוציא הבינה לחוץ מראש לו"שע
ה "אל ,ת ומלכות"הכלים בינה ת' ממנה ג
 ,ח"רק הכלים דכאלא ולא נשאר בה  ,דאלקים

 ,שהיה לה ,באור' וגילה נקודת הי .י דאלקים"מ
של א מכונה זרע "ופעולה זו דא .ונהפך אור לאויר

 כי כל מאציל נבחן בשם ,ס"א א"אאת נה ומכַ  .משי
  .בוס ש"רק באור אאלא כי אינו מאציל  ,ס"א

 המילהנשאר מ ,תפשטה מאוירהזו ' כיוון שי
והוריד המסך  ,א"ז חזר א"כי אח .אויר אור

י "והוחזרו ע ,שמתחת החכמה למקום המלכות
 ,למדרגת הבינה ת ומלכות"הכלים דבינה ת' זה ג

תפשטה ה' ואז י .י דאורות"חוכן אור שלם של נרנ
מאויר ' כי אחר שיצא י .ויצא מאויר שלה

שפירושו אור שלם  ,ויר להיות אורחזר א ,הסתום
א "באופן שבעת שרוצה א .אור חכמה ,י"בנרנח

באור שלו ' מכניס הי ,א"להשפיע הקטנות לאו
ובעת שרוצה להשפיע להם מוחין  .ונעשה לאויר

  .ונעשה לאור ,מאויר' חוזר ומוריד הי ,דגדלות

נגלה  ,'י ,א נקודה ראשונה"שנמצא מאכ .33
כיוון  .ואינו מגיעאורו עליה בבחינת מגיע 

 .מאויר רנגלה האור שנשא ,תפשטה הנקודההש
אחר שביאר דרכי יציאת המוחין דקטנות 

באר כאן סדר מ ,א עצמו"גדלות בבינה דאדו
' לג ומחלק אותן .א"המוחין לאו השפעות
  :נקודות חולם שורוק חיריק' שהן ג ,בחינות
 ,'י ,א נקודה ראשונה"שנמצא מאכ .חולם  .א

נגלה אורו עליה  ,מאויר' הימטרם שיצאה 
א מאיר לבינה "היה א ,מגיע ואינו מגיעבחינת ב

שהם הכלים  ,בנקודת החולם שממעל לאותיות
כ הגיע האור לבינה בבחינת מגיע ואינו "וע .דבינה
כי אור  .ע בחסדים ולא מגיע בחכמהימג .מגיע

 ,ולא מגיע לבינה ,א"החכמה נשאר בראש א
  .ק"ול ,א"שיצאה לגוף א

 ,'י ,הנקודה התפשטהכיוון ש .שורוק  .ב
 המילהוהוא  ,יצא אור החכמה ,ויצאה מאויר

והוא  .אויר המילהמ' הנשאר אחר יציאת י ,אור
בעת היותה בראש  ,שהיה מתחילה בבינה ,האור

ועתה חזר  ,ונעלמה עם יציאתה מראש ,א"א
להורות  ,ויהי אור ,ז כתוב"שע .וקיים בה ,אליה

 ,אלא הוא האור ,תשאין כאן חידוש במציאו
  .שכבר היה בבינה

 ,כי בעת שהאור יצא .האור יצא והסתלק ונגנז
אחר שירד הזיווג  ,א"עם חזרת הבינה לראש א
אותיות ' והעלתה ג ,על המסך שבמקום מלכות

 ,אל מדרגתה ,ן הדבוקים בהם"ה עם הזו"אל
תלבש באותיות ההסתלק אור החכמה ולא 

מחמת  ,בורן הדבוקים בהם בעי"ולא בזו ,ה"אל
כי  ,ונגנז בנקודת השורוק .חוסר לבוש החסדים

אלא שלא יכלו  ,לא הסתלק אור החכמה מהם
 ,פ שהיה מלובש תוך הכלים שלהם"אע ,לקבלו

כ "וע .מפאת שהיו חסרים לבוש כבוד שמאיר

כ נשאר בבינה "וע .הסתרנבחן שהאור מאיר ב
ששם מגיע החכמה תמיד בכלים  ,אחת נקודה
שהחכמה מגיע בו תמיד  ,ורוקנקודת הש .שלהם
  .הסתרח באורַ 
מגיע בחסדים  .מגיע ואינו מגיע .החיריק  .ג
מאיר בו כדרך הארת נקודה  .מגיע בחכמה ינווא

שנעשה  ,י הזיווג"ע ,כלומר .שיצא ממנו ,ראשונה
הדבוקים באותיות  ,ן"על נקודת החיריק מהזו

בו כדרך  הזו מאירהאשר נקודת החיריק  .ה"אל
שממשיכה  .שיצא ממנו ,ראשונה הארת נקודה

בעת  ,א"כדרך שהאיר בה א ,ק בבינה"קומת ו
  .אור חסדים ,באויר שלה' שהייתה נקודת י

אור חכמה מנקודת  .ואז נאחזים זה בזה
 ,מתלבש באור חסדים מנקודת החיריק ,השורוק

ת "ונמצא שישסו .בזהוזה במאיר  .ומאירים יחד
ור באור חכמה ובא ,האורות יחד' מאיר בב
' ת במוחין שלמים בד"ונשלם ישסו .חסדים

 ,ב"בלו חויא ק"כי מראש א .ג"ב חו"גוונים חו
  .ג"ווג על נקודת החיריק קיבלו חויי הז"וע

 ,א"א עולה לראש א"בעת שפרצוף או .34
כולם עולים  ,הנקודות' ומקבל שם המוחין דג

הדבוקים באותיות  ,ן"גם הזו .מויחדים עיומתי
ומקבלים מהם  ,א"עם או עולים ,א"ה דאו"אל

זוהר מבאר תיקון קווים בכלים וה .המוחין הללו
כי אחר שביאר סדר התפשטות המוחין  .ן"זושל 

התיקונים חולם שורוק ' בג ,ביחס האורות
בא לבאר סדר התפשטות המוחין ביחס  ,חיריק
 ימין שמאל ואמצעי ,קווים' המכונים ג ,הכלים

  .המכריע ביניהם
 .פ היחסים שלהם"ס ע"לעויש הרבה כינויים 

ס "ע ,מבחינת התלבשות האורות בכליםש
ומבחינת  .מ"ת נהי"מ או חג"ב תו"נקראות כח
 זה ולפי .אותיות) 22(ב "ס נקראות כ"הכלים ע

או  ,מ"ב תו"אותיות כח חמשהיה צריך להיות 
 ?ב אותיות"ולמה הן כ ,מ"ת נהי"אותיות חג שבע

מ "נהית "חג פירותסשבע כי האותיות נמשכות מ
חולם  ,בחינות במוחין שלהם' ולפי שיש ג .א"דאו

מיני התפשטות ' לכן נמשך מהם ג ,שורוק חיריק
כלים מנקודת  שבעהשנמשכים  .כלים שבעהשל 

 שבעהונמשכים  .שנבחנים לקו ימין ,החולם
 .שנבחנים לקו שמאל ,כלים מנקודת השורוק

שנבחנים  ,כלים מנקודת החיריק שבעהונמשכים 
  .כלים )21( א"והם ביחד כ .עילקו האמצ

אמנם בנקודת החיריק יש בחינה נוספת על 
והוא בחינת  .א"מ דאו"ת נהי"חג שבע ספירות
כ "ולכן נבחנת בחינה נוספת זו ג .ן"המסך של הזו

ב "והם המכונים כ .ב כלים"ולפיכך הם כ .לכלי
ב אותיות הן עניין אחד עם "הרי שכ .אותיות

עצמם נקראות אלא ביחס הכלים לפי  .ת"ז
מכוח  ,ב"והם במספר כ .הספירות בשם אותיות

  .הקווים שבהם' תיקון ג
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כולם  ,א"א עולה לראש א"בעת שפרצוף או
 ,ואז הוא בבחינת מגיע .מויחדים עיעולים ומתי

ל נעשה ווהכ ,א"שהוא א ,ס"נגנז במקום או ,ר"ג
 ,א"א לא"כיוון שעלה פרצוף או .פירוש .אחד

אמנם האור  .א"כמו א ,נעשה מגיע באור החכמה
 ,א"אלא שנגנז במקום א ,אינו מתפשט למטה

נקודת  ווז .שהוא מטעם חוסר לבוש החסדים
  .השורוק

הנקודות ' וגם ב .הנקודות לאחד' ונעשו כל ג
 ינומגיע ואבחינת שהיו מתחילה ב ,חולם חיריק

 חדותימסיבת התי ,ר"נעשו עתה לג ,ק"ו ,מגיע
לפיכך נקודה  .ן לאחד עם נקודת השורוקשלה

נקודת  ,ועשתה אותו לאויר ,שהייתה באור
מטעם  ,ר"שנעשה לג ,עתה אור גמורהיא  ,החולם

  .ה עם השורוקשל התאחדות

א מנקודת "מ דאו"ת נהי"ת חג"תפשט אור זהו
ומאירים בהתפשטות זו שבע אותיות של  .החולם

שבע ומתפשטות  ,כי האותיות הם הכלים .ב"הא
 ,א מצד נקודת החולם"מ דאו"ת נהי"חג ספירות
 שבעהמכונים  ,ן"כלים בקו ימין דזו שבעהונתקנו 
מטעם שנקודת החולם  ,ונבחנים לימין .אותיות

להיותה בחינת חסדים  ,תמיד בבחינת אור
  .וכל אור הוא ימין .מעיקרה

כי חומר לח  .והיו עוד לחים ,הכלים לא נקרשו
 דברים לחיםכאשר כי  .שאין בו גבול חזק ,מורה
 .נכנס ומתערב כל אחד בגבול של חברו ,יםנפגש

נעשה גבולו  ,אבל כשהלח נקרש ונעשה למוצק
הוא לא  ,שאם יפגוש בדבר מוצק שני ,חזק ומוגן

הכלים ולכן  .וכן חברו בו ,אף משהו גבולוב ייכנס
שלא  ,כלומר ,אלא שהיו לחים ,לא נקרשו עוד

אלא  ,שהוא גבול הימין ,היו נשמרים בגבולם
  .תערבים בקווים האחריםשהיו עוד מ

ויצאו בו שבע אותיות  ,כ יצא חושך"אח
ת "כי התפשטות הארת ז .ב"אחרות של הא

 ,נבחן ליציאת החושך ,א מנקודת השורוק"דאו
 .ואינה מאירה ,החכמה שבו בלי חסדיםשהיות 

 ,אותיות שבעשהם  ,ס"לאחר התפשטות זו
 ,יצא חושך ,א"מהארת נקודת החולם לקו ימין דז

ויצאו  ,ס מנקודת השורוק"תפשטות זשהוא ה
שהם  ,בהתפשטות החושך זו שבע אותיות אחרות

  .א"ונעשו לקו שמאל דז ,כלים שבעה

המחלוקת של שני  וסיים ,יצא הרקיעכ "אח
הקווים ' לאחר שיצאו ונמשכו ב .פירוש .הצדדים

נעשה  ,כל אחד בשבע אותיות ,א"ימין ושמאל דז
לקיים  שכל אחד מהם רצה ,מחלוקת ביניהם

מפני שיש  .ולבטל שליטת חברו ,א"שליטתו בז
כי  .שאינה בחברו ,לכל אחד מהם מעלה מיוחדת

שמאיר  ,להיותו כולו אור ,לקו הימין יש מעלה
ורצה לבטל  .א עילאין"מזיווג שלא נפסק שבאו

 ,ולקו השמאל יש מעלה .חושך ,קו השמאל
הגבוה הרבה מאור החסדים  ,להיותו אור חכמה

והיו האותיות  .רצה לבטל הארת הימיןו ,שבימין
כי פעם  .מטולטלות מרחמים לדין ומדין לרחמים

 .חושך ,ונעשו האותיות כולן דין ,צח השמאלינ
לא ו .אור ,ונעשו כולן רחמים ,צח הימיןיופעם נ

שכל אחד נכנס בגבולו של  ,נקרשו והיו עוד לחים
  .והיו תמיד במחלוקת ,חברו

ה הארת תפשטהעד ש ,ונמשכה המחלוקת
והתפשטות זו  .א"ת דאו"נקודת החיריק מז

שיצא בזיווג  ,קומת אור החסדים ,נקראת רקיע
 וסיים .ה"הדבוקים באותיות אל ,ן"י מסך הזו"ע

שקומת הרקיע  .המחלוקת של שני הצדדים
כי תחילה  .הקווים ימין ושמאל' הכריע בין ב

 ,סף על אור החסדים שבקו ימיןוהתווהתחבר 
כ את "כ המשיך ג"ואח ,אלוהכריע את השמ
 ,תוך קו ימיןב תווא והלביש ,הארת קו השמאל

ולפיכך  .תקיימו הארת שניהם ובטלה מחלוקתהו
 ,נבחנת התפשטות זאת בבחינת קו אמצעי

  .הקווים ימין ושמאל' להיותו המכריע בין ב

ואז נעשו כולן  ,ויצא בו שמונה אותיות אחרות
' בשל אותיות  )14( ד"י ,כלומר .ב"במספר כ

 ,ושמונה דקו אמצעי ,הקווים ימין ושמאל
המכונה  ,כי התפשטות זו .ב"הרי כ ,המכונה רקיע

 ,א"שבמוחין דאו שבע ספירותכ מ"נמשכה ג ,רקיע
 שבעכ יש כאן "וע .מבחינת נקודת החיריק שבהם

ויש כאן עוד בחינה  .מ שלהם"ת נהי"אותיות מחג
מבחינת עוביות  ,א"מ דאו"ת נהי"נוספת על חג

 ,א"כי נקודת חיריק היא מסך דז .א"של הז
כ יש כאן "וע .ועוביות זאת היא אות השמינית

  .ן"א ואחת מזו"דאו שבע: ברקיע שמונה אותיות

 ,צד הימיןשל קפצו על הרקיע שבע אותיות 
וכולן נחקקו  ,צד השמאלשל ושבע אותיות 
מתוך שמטרם יציאתם  כי ,פירוש .ברקיע ההוא

 ,הנקרא רקיע ,האמצעי האותיות דקו שמונהשל 
הקווים ימין ושמאל ' ד אותיות שבב"לא יכלו י
כי מפני המחלוקת היו מטולטלים  ,להתקיים

לפיכך ביציאת  .מדין לרחמים ומרחמים לדין
לתו לקיים הארות ושביכ ,קו האמצעי ,הרקיע

' ד האותיות שבב"לגו ייד ,שניהם בכל השלמות
כדי  ,יוקפצו על קו האמצע ,הקווים ימין ושמאל

  .שיתקיימו על ידו

 ,קווים' שקו האמצעי נכלל בעצמו מג ,ונמצא
 כולן נחקקו ברקיעולכן  .אותיותהב "ומכל כ
 שמונה .תקנו ברקיעיאותיות נהב "שכל כ .ההוא

ימין  םהקווי' ד אותיות מב"אותיות מעצמו וי
  .ושמאל

ונקרשו  ,נקרש הרקיע .היו האותיות לחותו
כפי  ,טיירו בציוריהןונחקקו והצ ,מו האותיותיע

כי באמת כוח הקרישה בא מקו  .שצריכים להיות
כ הוא נגלה לפני "וא .מנקודת השורוק ,שמאל

 ,אלא שעוד היו האותיות לחות .יציאת הרקיע
להיות מוצק בגבול  ,כלומר שלא נקרשו כל צורכן
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ואז נקרשו  ,עד שיצא הרקיע ונקרש ,חזק
  .האותיות בקרישה גמורה

קרישה גמורה תלויה רק בכוח כי  ,והטעם הוא
אות  ,שהיא בחינת דין ,א"המסך שבנוקבא דז

ולפיכך כל עוד שלא נגלו שמונת  .השמינית דרקיע
לא יכלו האותיות לקבל  ,האותיות של הרקיע

  .קרישה גמורה ומוצקה בגבול חזק

להאיר ממנו  ,א"ז ,ם התורהואז נחקקה ָש 
שהם  ,אחר שנקרשו גבולן של האותיות .ולחוץ

בל את יוכל קו ק ,הקווים שלו' בכל ג ,כליםה
 ,א"אז ניתקן פרצוף ז ,צירופי אותיות שלו כראוי

  .להאיר אל התחתונים ,המכונה תורה

 ,רומז על השם אל גדול ,יהי אור ,הכתוב .35
א "מעת שהיו עוד או ,שיוצא מאויר הראשון

הזוהר אחר ש .מאויר' מטרם שיצאה הי ,ק"בו
' בג ,קטנות עד הגדלותהמהמוחין  יביאר כל שינו

 ,ואיך הם מרומזים בכתוב ,קווים' גבנקודות ו
כל שינוי בחינות הללו במבאר איך  ,יהי אור

ואיך הן  ,נשארות בצורתן גם אחר הגדלות
  .פעמים אור שבכתובים חמשמרומזות ב

כי  .רומז על השם אל גדול ,יהי אור ,הכתוב
קו  ,א"חל על ספירת חסד דז ,יהי אור ,הכתוב
שנקרא אל  ,א"הנמשך מנקודת החולם דאו ,ימין
ר נקרא אל "וחסד דג ,ק נקרא אל"חסד דו .גדול
שיצא  ,משום שהוא חסד ,כ נקרא אל"וע .גדול

מעת הקטנות מטרם  ,א"מאויר הקודם דאו
שהרי  ,ונקרא גדול .א"מאויר דאו' שיצאה הי

וחזרו לאור  ,א"מאויר דאו' עתה כבר יצאה הי
  .ר קיבלו מהם מוחין דגדלותן כב"והזו ,דגדלות

חל  ,ויהי .הנקרא אלקים ,הוא החושך ,ויהי
בעת שנמשכת מקו שמאל  ,א"על ספירת גבורה דז

להיותה  ,ואז הוא חושך .נקודת השורוק ,לבד
 .אלקים סתום בשמו ,ונקרא .חכמה בלי חסדים

כי  .אחר שנכלל השמאל בימיןל ,ונקרא אור
ימין י קומת החיריק נכללו "ער שכא ,עתה

נמשך אור חסד שבימין לספירת  ,ושמאל זה בזה
וגם ספירת הגבורה נקראת  ,הגבורה שבשמאל

נמשך השם  ,חסד ,שם אלהכי אז מ .עתה אור
  .ונעשה גם השם אלקים אור החסד .אלקים

שקו  .ונכללו ימין בשמאל והשמאל בימין
כ נקרא "וע .הימין נכלל מחכמה שבקו שמאל

 ,שהיה בחושך ,לוכן השמא .אל גדול ,הימין
נכלל עתה באור חסד  ,חסדיםשל מטעם חיסרון 

 ,שהוא .ונעשה גם ספירת הגבורה לאור .הימין
  .א"הנאמר בגבורה דז ,ויהי אור

חל על  .אלקים את האור כי טוב יראו .36
ת "כי ת .שבו ת"ספירת ת ,א"עמוד האמצעי שבז
 ,א"הקווים דז' המכריע על ב ,הוא קו אמצעי

  .רא עמוד האמצעיכ נק"וע .ג"חו

מורה  ,ת"הנאמר על ת ,כי טוב ,הכתוב
האיר  .שהאיר למעלה ולמטה ולכל שאר הצדדים

בכוח קומת  ,א"שהכריע במוחין דאו ,למעלה
שמכריע בימין ושמאל  ,האיר למטה .החיריק

אל  ,ולכל שאר צדדים .א עצמו"בספירותיו של ז
ת "הת .שמחזה ולמטה שלו ,מ"הספירות נהי

 .הכולל לכל הצדדים ,ה"ם הויהוא ש ,א"דז
 .מעלה ומטה ,פנים ואחור ,ימין ושמאל ,כלומר

איך  ,וירא אלקים את האור כי טוב ,והתבאר
  .א"ת הז"הוא רומז על ת

מורה  .ויבדל אלקים בין האור ובין החושך
כדי שיהיה  ,המחלוקת בין ימין ושמאלשהפריד 

לאחר שאור וחושך  ,פירוש .הכול בשלמות
 ,נכללו זה בזה ,ג"חו ,א"ה דזשמחזה ולמעל

עשה הבדלה  ,והחושך שבגבורה חזר להיות אור
שהם אור וחושך שמחזה  ,שמאלבמחדש בימין ו

החושך  ,האור ספירת הנצח .נצח והוד ,ולמטה
  .ספירת ההוד

 ,פירושו ,ויקרא .ויקרא אלקים לאור יום .37
העומד  ,להוציא מאור השלם ,שקרא והזמין

 ,הוא יסוד העולםש ,אור אחד ,ת"ת ,באמצע
ממנו נולדים הנשמות ו ,עליו עומדים העולמותש

 ,ויקרא .הוא יום מצד הימיןש ,וכל העולמות
ת "א מת"רומז על הכנה להאציל ספירת יסוד דז

ממנו  יאצילש ,ת"יקרא אלקים לאור התו .א"דז
להיותו מבחינת אור  ,הנקרא יום ,ספירת יסוד

  .החסדים שבצד ימין

שקרא והזמין והוציא  .הולחושך קרא ליל
 ,הלבנה ,נוקבא אחת ,שהוא חושך ,מצד השמאל

על  ,כ נקראת בשם לילה"וע .השולטת בלילה
והשם אדון כל  ,י"שם אדנהוהיא  .מידת שליטתה

 .שבכל אלו השמות נקראת הנוקבא .הארץ
 ,שהזמין להוציא מהחושך ,לילה ולחושך קרא

ספירת  ,לנוקבא ,את מידת לילה ,קו השמאלמ
 שבע ספירותאיך  ,והנה התבאר .י"אדנ ,מלכותה
' יום אשל מ מרומזים בכתובים "ת נהי"חג

ולהלן מבאר סדר אצילות של  .דמעשה בראשית
  .יסוד ומלכות

 .שלו נוקבאהא ו"ימי בראשית הם ז שבעה
י "ת נה"הם ששת הספירות חג ,אשר ששת הימים

יום ו .'וכו ,גבורה' יום ב ,חסד' יום א: א"דז
אלא לפי שהספירות כלולות זה  .כותשבת מלה

מ "ת נהי"חג שבע ספירותנמצאים כל  ,מזה
וזה שביאר לנו  .וכן בכל ספירה ,כלולים בחסד

מ הכלולים ביום "ת נהי"חג שבע ספירות ,הזוהר
  .מ שבחסד"ת נהי"שהוא חג ,דמעשה בראשית' א

 ,שבאמצעההוא נכנס הימין בעמוד השלם  .38
שבו  ,א"החסד דז ,כלומר .השמאלמכשהוא כלול 

 ת"ת ,נכנס לקו האמצעי שלו ,כלול גם הגבורה שלו
  .א"א ,עד נקודה ראשונה ,א עולה למעלה"וז .שלו
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י "נעשה ע ,א"כמו שתחילת אצילות בז .פירוש
 ,ה דאמא"עם אותיות אל ,א"ה לראש איעלי

 ,לו שם המוחין העישהוא דבוק בהן ואמא משפ
הוא צריך  כן ,ש נקודות חולם שורוק חיריקובשל

או  ,היוצאת בו ,לכל בחינה חדשה ,א"לעלות לא
שמקבל שם מוחין  .ה להאציל לנוקבאשרוצֶ 
 ,ולפיכך .לאותה הבחינה שרוצה להאציל ,מחדש

או  ,כשרוצה להאציל את היסוד דגדלות של עצמו
א אל ראש "עולה מחדש עם או ,את הנוקבא שלו

עולה  ,כלומר .לקבל המוחין בשבילם ,א"א
  .א"א ,עד נקודה ראשונה ,למעלה

א לצורך אצילות "ה לאיבין סדר עלי בדלוהה
א לצורך אצילות "לסדר עלייה לא ,היסוד
כי לצורך היסוד שולט הימין  ,הוא ,הנוקבא

הקווים כלולים ' ושאר ב ,חסד וכולו אור ,א"דז
 ,והיפוכו העלייה לצורך הנוקבא .בו וטפלים אליו

ווים ימין הק' וב ,שהעלייה היא בשליטת השמאל
  .לשמאל  ואמצע טפלים

ימין  ,בסדר העלייה לצורך אצילת היסודלכן 
ועולה עם  ,הכלול משמאל נכנס בעמוד האמצעי

הנקרא נקודה  ,א"השמאל והאמצעי אל א
ושאר הקווים  ,הרי שהימין הוא השולט .ראשונה

לקבל המוחין  ,א"והוא העולה לא ,טפלים אליו
משום  ,ןשם מהבחינה שכנגדו באותם המוחי

  .שהיסוד נאצל בעיקר מקו הימין

 'גשהם  ,המוחין ,א"בא ,ולוקח וקונה שם
הנקראות זרע  ,חולם שורוק חיריק ,נקודות
המכונים חולם  ,הזריעות' י ג"שע ,כלומר .קודש

הנקראים  ,מתגלים המוחין דחכמה ,חיריק שורוק
  .דשוהזריעות זרע ק' כ נקראות  ג"וע ,דשוק

' זולת בג ,ע לצורך מוחיןזרישי ,שהרי אין זרע
שכל  ,כלומר .הזריעות חולם שורוק חיריק

אינם יוצאים זולת  ,היוצאים בעולמות ,המוחין
 ,ולפיכך .הקווים' שמהן נמשכים ג ,נקודות' בג
הנמשך רק מנקודת  ,פ שעלייה בשליטת הימין"אע

  .הנקודות' מ צריך לקבל מכל ג"מ ,החולם

בעמוד  הנקודות' הארת כל ג ,והתחבר הכול
ספירת  ,והאציל את יסוד העולם ,ת"ת ,האמצעי

כ הוא "וע .הראוי להולדת נשמות ,יסוד דגדלות
עיקר הוא א "פ שהימין דז"ואע .יסוד כל העולם

מ "מ ,שהוא ספירת החסד ,המאציל את היסוד
משך יאין שום התהוות ותולדה יוכל לה

המכריע בין  ,אלא רק מהאמצעי ,הקצוותמ
אלא  .ג"המכריע על חו ,ת"שהוא הת ,הקצוות
בל ישק ,ת מאציל היסוד מהמוחין דימין"שהת

  .א"החסד מהבחינה שכנגדו מהמוחין דאו

 ,שנאצל בשליטת הימין ,ולפיכך נבחן היסוד
ומשום זה נקרא  .הקווים' הוא כולל כל גשאמנם 

' להארת כל ג ,לוכהלהיותו קונה  ,היסוד בשם כל
שוקת מכוח ת ,כלומר .הקווים באור התשוקה
היסוד מכריע ומשלים  ,השמאל אל אור הימין

 ,השמאל ,כלומר .השמאל בימין וכוללם יחד
 .ונשלם ,מקבל חסדים ,חכמה בלי חסדים

  .ונשלם ,מקבל חכמה משמאל ,חסדים ,והימין

הרי קו  ,י קו אמצעי"וכיוון שכל זה נעשה ע
ומשפיע אותם  ,אמצעי קונה משום זה את שניהם

בין  ,שהוא קונה הכול ,סודכ נבחן הי"וע .ליסוד
והנה התבאר  .אור החסדים ובין אור החכמה

סדר העלייה וקבלת המוחין לצורך אצילות 
  .א"היסוד דז

השמאל לוהט בכוח הגבורה ומריח את  .39
 ,ומהתלהטות האש הזאת .הריח בכל המדרגות

הזוהר מבאר  .המכונה לבנה ,האציל הנוקבא
 .קבאסדר קבלת המוחין לצורך אצילות הנו

שקו השמאל  ,שהוא בשליטת השמאל ,ואומר
 .הקווים כלולים בו וטפלים אליו' וב ,א עלה"דז

 ,א"ם מהבחינה שכנגדו במוחין דאובל ָש יוהוא ק
הנקודות חולם וחיריק ' שב ,מנקודת השורוק

  .טפלים אליה

מטה לשהשמאל מאיר במוחין מ ,ונודע
 ,חסדים ,כלל עם הימיןיכ יכול לה"כי ע .למעלה

מטה לוהארה זו שמ .מעלה למטהלר מאיר מאש
 ,שכן דרך הריח .מכונה בשם ריח ,למעלה

  .מטה למעלהלשמקובל למריח מ

האיר  ,נקודת השורוק ,כשהשמאל ,ומתחילה
היה מאיר גם  ,לבדו בלי התלבשות בימין

 ,אבל אז היה האור סתום בו .מעלה למטהלמ
מטעם שהחכמה  ,והיה בכוח הגבורה והתלהטות

 .חסדיםשל להתפשט בו מפאת חיסרון לא יכלה 
בל יוק ,מעלה למטה שלולולפיכך ביטל הארת מ
שהחכמה תאיר בו רק  ,רק הארת הריח לבד

  .מטה למעלהלמ

בל יק ,שעלה לקבל המוחין ,א"השמאל דזולכן 
המכונה  ,השמאל דמוחין ,ם מהבחינה שכנגדוָש 
תעורר הכי  ,ואז להט בכוח הגבורות .ם שורוקָש 

מעלה לבעת שרצה להתפשט מ ,בו התלהטות
בל יקכי  ,את הריח ומריח ,נאמר כ"וע .למטה

 ,מטה למעלהלרק מ ,כלומר .האור רק בבחינת ריח
שלא  .בכל המדרגות הריח את הריח .המכונה ריח

 ,מעלה למטהללהאיר גם מ ,התלבש בחסדים
והאיר  ,אלא שקיבל החכמה שבכל המדרגות

  .בכוח התלהטות אש הגבורות רק ריח בלבד

האציל  ,ומבחינת אותה התלהטות של האש
  ושאר  .מבחינת שליטת השמאל ,לבנה ,נוקבא

ההתלהטות נבחנת  .הקווים טפלים אליו' ב
פ "אע ,כלומר .משום שנמשכת מחושך ,לחושך

משום שמקבל  ,חושך השההתלהטות האמורה אינ
כי רק  ,והוא אור ולא חושך ,מטה למעלהלהאור מ
מ "מ ,ושך ממשמעלה למטה הוא חלבל מוהמק

 ,מעלה למטהלכיוון שאינו יכול להמשיך האור מ
  .גם הוא לחושך ןנבח ,חד החושךּפַ ִמ 
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' הוציאו ב ,ימין ושמאל ,הצדדים הללו' וב
שמשליטת  .כמבואר ,זכר ונקבה ,האלו מדרגות
ומשליטת השמאל  .זכר ,א נאצל היסוד"הימין דז

  .א נאצל הנוקבא"דז

ומקבל היסוד נאחז בעמוד האמצעי  .40
עתה מבאר ההפרש שבין  .מתוספות אור שהיה בו
שעלה  ,כי עמוד האמצעי .הזכר לבין הנוקבא

בל מהם יק ,ונכלל שם בהם ,א"ת וא"לישסו
א מקבל רק חסדים "ונודע שהז .חסדים וחכמה

ר "כמו ג ,שאין מטבעו לקבל חכמה ,מכוסים
 ,א"שקיבל מא ,ונמצא שבחינת החכמה .דבינה

יתרה ממידת שהיא  ,פת אורהוא בערכו רק לתוס
ולפיכך נתן תוספת אור ההוא אל היסוד  .קבלתו
להיותו מחזה ולמטה  ,שראוי לקבל אותה ,שבו
בתוספת אור  ,א"זב ,היסוד נאחז בעמודו .שלו

  .תוספתלבו נבחן ש ,באור החכמה ,שהיה בו

 ,א נשלם לגמרי בין בחכמה ובין בחסדים"זה
ת "בישסו ,הצדדיםמטעם שעשה שלום לכל 

 ,י הזיווג שעשו על מסך דחיריק שבו"כי ע .א"אבו
וכל  .אלקים השםה ונשלם "י באל"שתתף מה

מושפעים  ,המוחין שהתחתון גורם בעליון
 .שגרם אותם ,איכותם גם לתחתוןבתם ומּובכַ 
 ,חכמה ,א"מא ,מלמעלהכ אז השיג המוחין "וע

שמאל מ ,כלומר ,צדדיםהומכל  .קו ימין
שלו עצמו השיג חסדים ובקו אמצעי  .ת"מישסו
שהיא  ,כל העולמות נמצאת בו חדוותו ,וגבורות

  .המשביתה לכל הקליפות ,הארת החכמה

חדווה יצא יסוד של הא יתוספת הההומ
 ,הוכי אור החכמה הוא תוספת חדו ,העולם

מתוספת  הוציאכ האציל ו"וע ,בהם שאינו משמש
 שהוא הראוי לשמש  ,וה את היסודוחדשל ה

הוא שמשום ש ,ונקרא מוסף .באלו המוחין
שהוא המקבל של  ,נקרא היסוד ,א"תוספת בז

  .בשם מוסף והתוספות הז

' בג למטהמהיסוד הזה נאצלים כל המוחין 
בשמות  ,צדיקיםהורוחות ונשמות  ,ע"עולמות בי
שהוא אות בכל צבאות  ,ה צבאות"הוי ,הקדושים

שממנו נאצלים  ,י הרוחותֵק אל אל ,ונקרא .שלו
  .נשמות הצדיקיםכל הרוחות ו

נאצלת  ,הנוקבא ,לילה אדון כל הארץ .41
חושך הומשום ש .מהחושך ההוא ,מצד שמאל

לקבל  ,כלל בקו ימיןיכל חשקו הוא לה ,ההוא
שאינו יכול לקבל חכמה  ,ונחלש גבורתו ,אור
כ נחלש גבורתו "וע ,א משום חוסר החסדים"מא

ונאצל  ,תפשט מקו שמאלהלכן  .ונעשה חושך
הוא  ,שמשמעות לילה .קראת לילההנ ,הנוקבא

 .א"קו שמאל דז ,בדומה לשורשה ,חושך בלי אור
  .חושך ,מידת לילההיא הטעם שנוקבא זה ו

מטרם  ,כשהלילה התחילה להתפשט מהשמאל
ונכלל בקו  ,השמאל ,נכנס החושך ,נהבניישנגמר 

ונשארה הלילה בחיסרון  ,והימין קנה אותו ,ימין
נעלם בימין  ,קו שמאל ,כי שורשה .בסיומה
ונמצא שמלבד  .ם אותהולא השלי ,םיבינתי

בניינה הנמשך מחמת  ,אור של הנוקבאהחיסרון 
הנמשך  ,חיסרון השניהנוסף לה  ,מקו שמאל

שמאל לא הספיק המה שקו  ,בניינהמשלילת 
חסרונות ' והנה התבארו ב .בניינהלהשלים 
  :שבנוקבא

  ,חושך ולא אור ,מה שהיא לילה  .א
שהשמאל לא השלים  ,יסרוןבחמה שהיא   .ב

  .בניינה

כלל ילה ,החושך ,כמו שתאוות השמאל .42
תאוותה  ,לילה ,כן הנוקבא ,של קו הימין ,באור
מבחינת מה שהנוקבא  ,כלומר .כלל ביוםילה

 ,הָתֵאב לאור של קו ימין ,נבנית מקו שמאל
החושקת  ,כ בבחינת לילה"נמצאת הנוקבא ג

  .'סרון אחי כלומר .הנקרא יום ,לאור היסוד
שלא  ,החסיר אורו ,שמאלהקו  ,חושךה

מחמת שנכלל בקו  ,הספיק להשלים בניין הנוקבא
 .'שזה חיסרון נוסף על חיסרון א ,םיימין בינתי

 ,ומשום זה הוציא דרגת הנוקבא בחיסרון בניין
ולפיכך  .כמבואר ,חסרונות' בב ,כלומר .ובלי אור

  :תיקונים' הנוקבא צריכה לב
  .ך שלהלהאירה מהחוש  .א
  .בניינהלהשלים   .ב

אינו מאיר אלא כשנכלל  ,קו שמאל ,החושך
אינה  ,שנבנה ויצאה ממנו ,כן לילה .באור הימין

 ,כלומר .היסוד ,רק כשנכללת ביוםאלא מאירה 
קו  ,של הנוקבא שווה לשורשה' שתיקון א
הוא  ,וכמו שתיקונו של קו שמאל .א"השמאל דז

כן  ,שהוא אור החסדים ,להיכלל בקו ימין
להיכלל באור החסדים של  ,תיקונה של הנוקבא

  .הנקרא יום ,א"היסוד דז
בניין של הלילה אינו נשלם אלא החיסרון 

בל היסוד ישק ,אורהשהוא תוספת  ,במוסף
הארת החכמה  ,כלומר .מעמוד האמצעי

אותה  ןכ נת"וע .עמוד האמצעי ,א"המיותרת לז
 ,אור הזה של התוספת שביסודהו .ליסוד שלו

  .'תיקון הבאת  ,ים את בניין הנוקבאמשל
מה שנוסף ביסוד  .מה שנוסף כאן גרע מכאן

א "גרע קו השמאל דז ,י עמוד האמצעי"א ע"דז
 .נהיא לא השלים בני"כי השמאל דז .מהנוקבא

תמעטה ואינה ראויה לקבל החכמה הי זה "שע
אפילו אחר שיהיה לה לבוש  ,שבקו שמאל

א "אמצעי דזוהנה שיעור זה הוסיף קו  .החסדים
והיסוד גומר  .אל היסוד שלו בתוספת אור

  .חיסרון הזה עם אור התוספת שלוהומשלים 

 ,יש נקודה עליונה ,א"יסוד דז ,במוסף .43
 ,המכריע בכל הצדדים ,ועמוד האמצעי ,א"א
 ,א"הארת חכמה מא יסודיש בכי  .א"ת דז"ת
 ,ויש בו אור דחסדים .בל בתוספת אורישק
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' משום זה נוסף ביסוד בו .א"ת דז"שקיבל מת
ויקרא אלקים לאור  ,של הכתוב ,'י' ו ,אותיות

' אשר הו .הרומז על אצילת ספירת היסוד ,יום
' והי ,שקיבל מקו אמצעי ,רומזת על אור החסדים
  .א"בל מאישק ,רומזת על הארת החכמה

אותיות ' חסר בה ב ,לילה ,באצילת הנוקבא
 .'י 'וחסר בה אותיות ו .קרא ,וכתוב בה .אלו
והחסיר  .שהוא יום ,אצל היסוד ,ויקרא ,כתוב

 ,וכתוב בה רק .אצל הנוקבא' י' מהמילה ויקרא ו
  :חסרונות בנוקבא' כי יש ב .קרא לילה

  ,חיסרון אור חסדים  .א
  .חיסרון בניין  .ב

' י' האותיות ו' ועליהם רומז החיסרון של ב
רומז על חיסרון אור ' אשר חיסרון ו .במילה קרא

' ב .רומז על חיסרון בניין שלה' יסרון יוח ,חסדים
של ' י' הרמז של ו ,אותיות הללו נוספו ביסוד
' והוא משלים ב .ויקרא אלקים לאור יום

ב "כאן הוא סוד השם של ע .חסרונות הנוקבא
' ברמז של ב ,עליון בכתרהחקוקות  ,אותיות) 72(

  .'י' האותיות ו

  יהי רקיע
ויהי  המיםיהי רקיע בתוך  ,ויאמר אלקים .44

להבדיל  ,הו התיקון בפרטז .מבדיל בין מים למים
פרט הוהוא  .בשמאל ,בין מים עליונים לתחתונים

כאן נעשה מחלוקת ש .של בריאת העולם שניה
 ,וכאן .הימין ,ביום ראשון ,כי עד כאן .בשמאל

ומשום זה פרצה  .שליטת השמאל ,ביום שני
 .ןבין צד הזה לצד הימי ,'מחלוקת גדולה ביום ב

 ,שהשמאל רצה לבטל את שליטת הימין כולה
  .והימין רצה לבטל את שליטת השמאל כולה

ומשום  .שלמות הכול ,'יום א ,החסד ,הימין
הימים  שבעהשכל  .הכול בימין' זה כתוב ביום א

משום שבימין  ,ונרמזים בו ,מ יצאו בו"ת נהי"חג
שכל הספירות מקבלות  .תלוי כל השלמות

של ' החסד ויום א ,ונהשלמותן מספירה הראש
ולפיכך כל הספירות יצאו ביום  .מעשה בראשית

  .ונרמזות בכתובים שבו ,'א

תעוררה ה ,תעוררה שליטת השמאלהכש
והתגבר במחלוקת אש  .המחלוקת בינו לימין

 .ויצא ונברא הגיהינום מאותה המחלוקת ,הכעס
תדבק הו ,והגיהינום התעורר ונברא מהשמאל

בסדר  ,מעשה בראשיתשל ' כי ביום א .בשמאל
מתחילה נאצל ש ,א"קו ימין דז ,אצילות החסד

' וי ,א"ה או"יש ,ז רומזת המילה יהי"וע .בקטנות
 ,א"לאור או' האחרונה רומז לכניסת הי

 ,ק"א בו"שאז נאצל הז .תמעטו להיות אוירהש
  .בקומת רוח

יצאה הגדלות דקו  ,ויהי אור ,כ במילה"ואח
גבורה וקו  ,'בז כאן באצילות יום "ועד .ימין

 ,יהי ,שזה נאצלה תחילה הקטנות ,א"שמאל דז
א "כדי להאציל לז ,תמעטו בעצמםהא "שאו

יהי  ,שזה ,לאור שלהם' שהכניסו י ,בקומת רוח
 ,ר"הג ,כ יצאה הגדלות דקו שמאל"ואח .רקיע
  .ויעש אלקים את הרקיע ,ש"כמ

ביציאת הקטנות במיעוט של יהי  ,והנה כאן
 ,המלכות למקום הזיווג א העלו את"שאו ,רקיע

והורידו  ,למקום בינה ,מתחת החכמה שלהם
למקום  ,מ שלהם מחוץ למדרגתם"הבינה ותו

הנה  ,בקומת רוח ,ר"ק בלי ג"ונשארו בו ,ן"הזו
 .מפאת מיעוט הזה ,נמשכה בריאת הגיהינום

 .להעניש הרשעים ,שנבראו כוחות הדין ,שפירושו
  :ינהבחינות עליית המלכות למקום ב' כי יש ב

אלא כדי להוציא  ,העלייה בלי שום פגם  .א
הספירות בינה ' ואז ג .מוחין בשביל התחתון

 ,יורדות למדרגה דקדושה שמתחתיהם ,מ"ותו
  .ר מסתלק לעליון שלהן בנקודת החולם"ואור הג

י חטאים של "ע ,העלייה מסיבת פגם  .ב
כדי  ,שאז עולה המלכות לבינה ,התחתונים

שאינם ראויים  ,ניםר מהתחתו"להעלים אור הג
מ אינם "הכלים בינה ותו' ואז ג .להשתמש בו

אלא  ,יורדים למדרגה שמתחתיהם שבקדושה
שעושקים הכלים ההם  ,שיורדים לכוחות הדין

לחבל יהם כוח ל ידוקונים ע ,לבניין פרצופיהם
  .ולהעניש את החוטאים

 ,קו ימין ,'והנה אחר יציאת גדלות יום א
 .ל בכל גדלותובהכרח נשלם עימו קו השמא

 ,שקו השמאל נמשך מנקודת השורוק ,ונודע
לכן רצה השמאל לשלוט באור החכמה  .חכמה
 .ולבטל את אור החסדים שבקו הימין ,שלו

  .ונעשה המחלוקת ביניהם

 ,יצאה אש הכעס ,וומפאת המחלוקת הז
תפשט השהחושך של שליטת השורוק כלומר 

שלבסוף חזרה עד  ,חסדיםשל מכוח חיסרון 
 ,בעת הקטנותמו כ ,ות לעלות למקום בינההמלכ

הכלים בינה ' וג ,ר לגמרי"שהסתלק אור הג
משום שעליית  ,מ נפלו אז לכוחות הדין"ותו

ונברא הגיהינום  .המלכות הייתה מחמת פגם
כל מי  ,כלומר .תדבק בשמאלהו ,מניצוצותיהם

של  נופל לדינּה ,שירצה להגביר כוח השמאל
  .הדבוק בשמאל ,גיהינום

כל הספירות כי  ,שלמות הכולהוא מין היו
 ,'יום א ,בימין לכןו .מקבלות ממנו את קיומן

בעניין  ,גדלותהקטנות ושל הכתוב כל התיקונים 
כי בו תלוי השלמות של כל  .יהי אור ויהי אור

נשלמו  ,ימיןהכיוון שנשלם קו  ,כ"וע .הספירות
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 ,וגם קו השמאל קיבל שלמותו ממנו .כולן
  .והתעורר בשליטתו

והרגיש  ,וכשהתעורר השמאל בשליטתו
שרצה  ,עורר תכף מחלוקת עם קו הימין ,שלמותו

 .ולהשליט רק את האור שלו ,לבטל את אור הימין
 .ומהמחלוקת הזו נמשך התגברות אש הכעס

הגורם לעליית המלכות  ,החושך של השורוק ,כלומר
הפילה  ,ואז שעלתה למעלה .בחזרה אל מקום בינה

 .הנקרא גיהינום ,מ לכוחות הדין"והכלים דבינה ות
תדבק הו ,והגיהינום התעורר ונברא מהשמאל

 ,שכל מי שרוצה להגביר השמאל ,כלומר .בשמאל
  .הדבוק בשמאל ,נופל לגיהינום

ובמעשה  ,סתכל בזההמשה בחכמתו  .45
במעשה בראשית הייתה  .בראשית הסתכל

 ,ובמחלוקת ההיא .מחלוקת בין שמאל לימין
והוא  ,נברא בו הגיהינום ,מאלשעורר אותה הש

נכנס  ,ת"ת ,עמוד האמצעי .תדבק בשמאלה
' ביניהם והסיר את המחלוקת והסכים לב

 ,מהשמאל וירד למטה רׁשוהגיהינום ּפָ  .הצדדים
  .והיה הכול שלום ,והשמאל נכלל בימין

 ,שיצאה על קו האמצעי ,קומת החסדיםכי 
והכריעה  ,נכנסה בין הימין לשמאל ,ת"ת

 ,שיתלבש בימין ,שלה את קו השמאלבחסדים 
 פרשו ,ואז ירד הגיהינום .והסירה את המחלוקת

ן הסתלקו "שהכלים דבינה וזו ,כלומר .מהשמאל
שזה נבחן שהגיהינום ירד  ,משם וחזרו למדרגתם

  .מהכלים ההם פרשו
שאור  ,כלומר .ר שלו"והשמאל חזר והשיג הג

אחר  ,קו שמאל ,החכמה שבנקודת השורוק
נשלם  ,סדים ונכלל בקו ימיןשהתלבש בח
שקו האמצעי הסכים  ,ונמצא בזה .ר"בהארתו בג

אחר שהלבישם זה  ,הקווים' לקיים הארתם של ב
קיים הארת כי  ,הצדדים' והסכים לב .בזה

שהימין יאיר  ,אלא שהבדיל את הארתם ,שניהם
 ,מטה למעלהלוהשמאל יאיר מ ,מלמעלה למטה

  .שבזה נעשה השלום

ה המחלוקת של קורח על כעין זה היית .46
כי מבחינת אילן  .לק על הימיןהשמאל חָ  ,אהרון

להיותו  ,נבחן אהרון לקו ימין ולחסדים ,הנשמות
 .להיותו לוי ,וקורח נבחן לשמאל ולגבורה .הןוכ

 ,הרי זה דומה ,וכיוון שקורח חלק על הכהונה
שהייתה בתחילת  ,כמחלוקת קו שמאל על הימין

  .'מעשה בראשית של יום ב
לי ראוי  ,ואמר ,הסתכל משה במעשה בראשית

כי כמו  .להסיר המחלוקת בין ימין לשמאל
כן  ,ימין ושמאל דנשמות ,ג"חו ,שאהרון וקורח

ולפיכך  .קו האמצעי ,נשמותדת "משה ת
איך עמוד  ,וראה שם ,כשהסתכל במעשה בראשית

 ,אמר ,האמצעי הסיר המחלוקת של שמאל בימין
בין ימין לשמאל  שגם לו ראוי להסיר המחלוקת

השתדל  .נשמותדת "להיותו ת ,מאילן הנשמות

וקורח  ,והשמאל לא רצה ,משה להסכים ביניהם
  .התחזק על אהרון בגבורתו

שבגבורת המחלוקת  ,זה ודאי ,אמר משה .47
כמו שהיה  .צריך הגיהינום להתדבק ,של השמאל

קורח לא רצה להתדבק ש ,במעשה בראשית
 .היות נכלל בקו ימיןול ,בתיקון הקדושה ,למעלה

 ,רד למטהיודאי הוא שי .כמו השמאל של מעלה
כמו שהיה בתחילת  .בכוח הכעס שלו ,לגיהינום

 ,בעת המחלוקת של קו שמאל ,מעשה בראשית
 ,כן ידע משה .תדבק בשמאלהשיצא הגיהינום ו

יירד קורח  ,שעם כוח המחלוקת של קורח
  .לגיהינום ויתדבק בו

 תיושבהמחלוקת ש ,כ לא רצה קורח"וע .48
משום שהמחלוקת לא הייתה לשם  ,ביד משה
והנוקבא  ,א מכונה שמיים"הז ,פירוש .שמיים

כ לא קיבל "שע ,ואומר .שלו מכונה שם שמיים
משום שלא הייתה המחלוקת  ,ההכרעה של משה

ולא חשש  .א בנוקבא"שלו מכוונת לייחודו של הז
והכחיש את מעשה  ,שהיא השכינה ,לכבוד העליון

שסתר את תיקון הכרעת הקו  ,כלומר .שיתברא
כי רצה רק  .שהיה במעשה בראשית ,האמצעי

שהוא  ,כיוון שראה משה .בשליטת השמאל לבדו
והוא נדחה לחוץ  ,מכחיש את מעשה בראשית

  .ר למשה מאודוייחַ  ,אז כתוב ,מהקדושה

משום שקורח ועדתו  .מאוד וייחר למשה .49
אותה ו להכריע ל שלא נתנו ,הכחישו אותו

על  .מאוד וייחר למשה ,וכתוב .המחלוקת
גם בהכרעה שפָ  ,שהכחישו את מעשה בראשית

 ,א"עליונה דקו האמצעי על ימין ושמאל דז
 .מאוד ,ז כתוב"וע .שניתקן במעשה בראשית

והן למטה  ,א"הן למעלה בז ,וקורח הכחיש הכול
הרי שהפגם  .א"ז ,'ְּבַהצֹוָתם על ה ,ש"כמ ,בנשמות

כ "וע .וכן למטה למשה ,א"למעלה לזשלו הגיע גם 
 ,ש"כמ .בגיהינום ,כמו שראוי לו ,תדבק קורחה
  .הלָ אֹוחיים ְׁש הם וכל אשר להם רדו יוי

שעולה  ,תקנה כעין של מעלהימחלוקת שנ .50
זהו המחלוקת  ,ח ישרומתקיים באורַ  ,ואינו יורד

קו האמצעי מכריע  .פירוש .של שמאי והילל
 ,את שניהם ומקיים ,המחלוקת של מעלה
 ,נמצא מבדיל בהארתם .ומלבישם זה בזה
והימין יאיר  ,מטה למעלהלשהשמאל תאיר מ

אשר רק בדרך זה מקוימים  .מעלה למטהלמ
  .ולא זולת ,שניהם

הוא  ,תקנה כעין של מעלהימחלוקת שנו
שהארת השמאל תאיר  ,שעולה ואינו יורד

ואז הארת  .ולא מלמעלה למטה ,מטה למעלהלמ
בדרך שלא  ,ח הישרת באורַ השמאל מתקיימ
  .ושניהם יאירו ,יבטל הארת הימין

ששמאי היה  .שמאי והיללשל זה מחלוקת 
שכל ימיו  ,ו כמו שלומדיםוזה .השמאל של מעלה
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שהיה אוכל בחול ומאיר  ,היה אוכל לכבוד שבת
אבל הילל היה  .מטה למעלהלמ ,מחול לשבת

מעלה לשהיה ממשיך מ .יום יום' ברוך ה ,אומר
לאותו יום שהיה  ,כדרך קו ימין של מעלהלמטה 
  .עומד בו

 ,כלומר .ה הבדיל ביניהם והסכים להם"והקב
נמשך  ,שהמחלוקת וההבדל שבין שמאי והילל

 .ה"שהוא הקב ,להם מקו האמצעי של מעלה
מטה לשהשמאל יאיר מ ,הבדל הזההי "אשר ע

נמצא מקיים  ,מעלה למטהללמעלה והימין מ
ה "ואז הקב .בזהומלבישם זה  ,הארת שניהם

  .נותן הארת שניהם בזיווג לנוקבא

שההבדל  ,כלומר .וזהו מחלוקת לשם שמיים
 ,הוא מזֵווג את שם ,מימין לשמאל בדרך הארתם

 פרידמ ,א"ז ,והשמיים .א"ז ,עם שמיים ,הנוקבא
 .כדי לקיים את שניהם ,מחלוקת הזוהומבדיל 

מחלוקת הזו הו .ומשום זה הארתם מתקיימת
כדרך  .כעין מעשה בראשית ,שבדרך הארתם

לצורך התיקון של מעשה  ,שעשה קו האמצעי
  .בראשית

 ,וקורח הכחיש כל התיקון של מעשה בראשית
על  ,שנקרא שמיים ,א"והמחלוקת הייתה על הז

 ,ורצה להכחיש התיקונים שבתורה .קו המכריע
ודאי שהמחלוקת הייתה מפני שכוח הדין  .א"ז

תדבק בו ה כ"וע .תדבק בקורחהשל גיהינום 
  .שנפל לגיהינום ,כלומר ,קורח

 .ר"והעניין הזה הוא בספרו של אדה .51
התעורר ברוב  ,כשהתעורר לשליטתו ,החושך
תדבק הגיהינום הו ,וברא בו הגיהינום ,גבורה

אחר ששקט הרוגז וכוח  .עימו באותה המחלוקת
והיא  ,התעוררה המחלוקת באופן אחר ,הגבורות

 ,בדרך הארתםמחלוקת  .מחלוקת של אהבה
מעלה לוהימין מ ,מטה למעלהלשהשמאל יאיר מ

מכוח אהבתם זה  ,ששניהם הסכימו לזה ,למטה
והימין  ,כי השמאל חשק בחסדים דימין .לזה

תחלקו השמתוך ש .בהארת החכמה שבשמאל
והימין נשלם  .תלבשו זה בזהה ,בדרך הארתם

  .והשמאל מהימין ,מהשמאל

תחלה אחד בה .שני מיני מחלוקת היו .52
שתחילתם  ,וזהו אורחות צדיקים .ואחד בסוף

קורח היה בחינת  .וסופן שלווה ,בייסורים ,קשה
 ,ימין ושמאלשל שבהתחלת המחלוקת  ,שמאל

שכל אחד  ,כלומר .כוח הגבורותבשהיא ברוגז ו
שמתוך כך יצא הגיהינום  .רצה לבטל הארת חברו

 ,שמאי היה בחינת שמאל .תדבק בגיהינוםהו
כשכבר ָשַכך  ,ימין ושמאלשל קת שבסוף המחלו
שצריכים לעורר אז מחלוקת של  ,הרוגז והכעס

שיקבלו  ,מחלוקת שבדרך הארתם ,אהבה
שילביש  ,קו המכריע ,י השמיים"הסכמה וקיום ע
  .אותם זה בזה

ויהי מבדיל בין  ,יהי רקיע בתוך המים .53
התעוררות  ,הראשונהמחלוקת הזו  .מים למים
מתגבר לבטל הארת שכל אחד  ,כוחהכעס וה

והתעורר  ,ה להסיר המחלוקת"רצה הקב .חברו
שמתוך  .נוצטנה כוחעד שהכעס וה ,הגיהינום

עלתה שוב  ,שסתם האורות ,הפגם של המחלוקת
 .ר"והעלימה הג ,המלכות למעלה למקום בינה

 .שנקראת גיהינום ,ד"מ נפלו למדה"והבינה ותו
 ,כי עם עליית המלכות .ובזה שקטה המחלוקת

  .שהרי חזר לקטנות ,שמאלהטלה שליטת קו תבה

ויבדל בין  ,ויעש אלקים את הרקיע ,ואז כתוב
ובין המים אשר מעל  ,המים אשר מתחת לרקיע

הבדלה זו היא מחלוקת של אהבה  .לרקיע
 .הבדלה בדרך ההארה ,וחביבות וקיום העולם
  .א המחלוקת שמאי והילליומחלוקת של אהבה ה

 ,את הרקיע ויעש אלקים ,בכתובההבדלה ש
אבל קורח היה במחלוקת  .היא סוף המחלוקת

יהי רקיע  ,בכתובשהיא ההבדלה ש ,של הכעס
אבל  .שהיא התחלת המחלוקת ,בתוך המים

 ,שהיא סוף המחלוקת ,שמאי והיללשל מחלוקת 
 ,פ"שהתשבע .היא של אהבה ולשם שמיים

נכנסה באהבה אל  ,הנקראת שם ,הנוקבא
והיו בזיווג  .הנקרא שמיים ,א"ז ,כ"התושב
  .א מוחין שלמים"כי קיבלה מז ,שלם

 ,'כי ביום ב ,הבדלה נוהגת רק בשמאל .54
 .ויהי מבדיל בין מים למים ,כתוב ,שמאלשהוא 

י ֵק כי הבדיל אל ,ַעט מכםהמ ,ואצל קורח כתוב
 ,יים כתובווכן בלו .ישראל אתכם מעדת ישראל

הרי שאין  .את שבט הלוי' בעת ההוא הבדיל ה
  .בשמאל ,ניהגת אלא בֵש הבדלה נו

 ,למה נאמר הבדלה בלוי ,אם הבדלה בשני .55
הלוא בשמעון הייתה  ?שהוא בן שלישי ליעקב

פ "אע ?שהוא בן שני ליעקב ,צריכה להיות הבדלה
כי  .מ לדעתו של יעקב הוא שני"מ ,שלוי שלישי

כי אז היה  ,ראובן לא נחשב לראשון מבני לאה
ם אין הבדלה ולעול .שהיא רחל ,דעתו של יעקב

 ,שאז אחר שנעשתה הבדלה בשני .אלא בשני
כי  .בדרך השלם כראוי ,הכול הוא בדרך הישר

 .האורות מתלבשים זה בזה ,י ההבדלה"ע
  .ונשלמים זה מזה

שאנו עושים במוצאי שבת הוא  ,ההבדלה .56
 ,השולטים בימות החול ,להבדיל בין אלו הכוחות

 ועם יציאת .השולטת בשבת ,ובין הקדושה
עולה צד אחד מגיהינום מבחינת עין  ,השבת
בעת שישראל  ,הרוצה לשלוט בעולם ,הרעה

  .כֹוְנֵנהּוומעשה ידינו  ,אומרים הכתוב

שהוא מקור  ,כי בעין הרעה .ביאור הדברים
 ,ש"כמ ,צדדים ימין ושמאל' יש ב ,א"כל הס

 .ייפול מצידָך אלף ורבבה מימיֶנך אליך לא ייגש
והשמאל  ,ספר אלףימין העין הרעה הוא במ
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נמצא השמאל  ,וכשפוגשים באדם .במספר רבבה
 .וימינם נגד שמאל האדם ,שלהם נגד ימין האדם

 .ראהַמת רשעים ִת לּווׁשי ,רק בעיניך תביט ,ש"כמ
ותבדיל בין טוב  ,כשתביט בעיניך הטובים ,כלומר
  .אז וׁשילּוַמת רשעים תראה ,לרע

חות הדין מתחילים וכ ,ועם יציאת השבת
ועולה מהעין הרעה צד השמאל  ,וט בעולםלשל
בעת  ,הרוצה לשלוט בעולם ,מבחינת רבבה ,שלה

כי  .כֹוְנֵנהּוומעשה ידינו  ,שישראל אומרים הכתוב
ולפיכך בשעה  .מעשה ידינו הוא ברית קודש

 ,עלינו וומעשה ידינו כוננה ,שישראל אומרים
שמאל ההתעורר  ,קודש בשלמותהכלומר שברית 

 .להיאחז בברית קודש לקלקלו ,עין הרעהשל ה
יוצא  ,שמאלשנקראת  ,א"מאותה דרגה דסו

י "ע ,ורוצה להתערב בזרע ישראל ,מספר רבבה
 ,ולשלוט על ישראל ,אחיזתם בברית קודש

  .להענישם

וישראל עושים מעשה של מצווה בהדס  .57
כי  .מהם נבדלתא "והס ,ואומרים הבדלה ,וביין

עוררת כוונת מת ,י מעשה ודיבורים של מצווה"ע
הנמשך  ,יזקהלהכיר בכל המיאוס וה ,הלב

הנמשך לעושי  ,וכל החיים והטוב .מהעברות
ם בהכרח נבדליכי אז  .שזה ההבדלה ,רצונו
  .א ומתדבקים בקדושה"מהס

כי לפי שיעור הכרת  ,מישראל נבדלת א"והס
כן שיעור התרחקות הרע  ,ההיזק בדרך הרע

 ,לשאֹוובא למקומו ב ,אותו הצד ושפל .מהאדם
 שקעש ,כלומר .םבמקום שקורח וסיעתו ש
אבל להיותו צד  .במקורו ואינו מתפשט בעולם

 .ת"אי אפשר להעבירו לגמרי מקודם גמה ,שמאל
אבל  .ייפול מצידך אלף ,כ על צד הימין כתוב"וע

ורבבה מימינך  ,אלא ,ייפול כתובא לעל השמאל 
אבל לא  ,כי רק לא יוכלו לגשת .אליך לא ייגש

  .ת"ו לגמרי מקודם גמהיתבטל

ואינה  ,הלָ אֹוא למקומה ְׁש "וכן כאן יורד הס
ויירדו הם וכל  ,בדומה לכתוב .מתבטלת לגמרי

וקורח וסיעתו לא ירדו  .אשר להם חיים שאולה
כמו  ,מטרם שעשו ישראל הבדלה מהם ,לגיהינום

אף  .דלו מתוך העדה הזאתהיב ,שאמר להם משה
 ,בתשאי מוצא יורדת לגיהינום ב"אין הס ,כאן

מטרם שישראל עושים הבדלה ביין ובהדס 
שגם ההבדלה  ,והנה התבאר .א"ונבדלים מהס

  .דומה להבדלה של קורח בתשאי של מוצ

שהוא קו  ,ולעולם הבדלה נוהגת רק בשני .58
כ "מוצאי שבת הוא גשל שאפילו הבדלה  .שמאל
בהתחלה  .הנמשכת מקו השמאל ,א"הס בדיללה

והכעס שהשמאל עורר שהגבורה  ,של המחלוקת
ונברא בו  ,נחתבטרם נשקט בשובה ו ,במחלוקת
אז נבראו כל אלו המלאכים המקטרגים  ,הגיהינום

  .קו האמצעי ,ה"להקב ,לריבונם למעלה

ונוטים  ,והם מקטרגים על הכרעה שלו
כ האש שורף אותם "וע .לשליטת השמאל

כל אלו  ,וכן שאר המלאכים .ונשרפים
כל  ,ונשרפים באש ,םואין להם קיו ,שמתבטלים

שהיה  ,אלו יצאו מכוח אש המחלוקת שבהתחלה
וכעין זה גם קורח למטה נפל ונשרף  .'ביום ב
שנשרפים באש  ,כמו אלו המלאכים ,בגיהינום

שנמשכים  ,והכול באופן הזה .נהר דינור
  .שהייתה באש הכעס ,מהתחלת המחלוקת

 ,פירושו .יהי רקיע ,ויאמר אלקים .59
תחתונים המים הש .זו מזו תפשט התפשטותתש

ומים  .עליוניםהמים היתפשטו ויתחלקו מ
י "עליונים יתפשטו ויתחלקו ממים תחתונים ע

  .הרקיע

מ שבכללות "ב תו"וכח .הבינה נקראת מים
יהי  .אותיות אלקים חמשהם  ,מימי הבינה

 ,שהרקיע יבוא באמצע המים ,פירושו ,רקיע
 אותיות' מתחת ב ,אותיות אלקים חמשבאמצע 

יתפשטו  ,ח"כו ,ל דאלקים"אותיות א' וב .ל"א
' וג .חסדים ,מהרקיע ולמעלה במים עליונים

יתפשטו  ,מ"בינה תו ,ם דאלקים"אותיות הי
  .למטה מהרקיע במים תחתונים

 ,שמרקיע ולמעלה ,ל דאלקים"אותיות א' ב
 שהוא ל מורה על שם החסד"א .חלק הימין

מימי מתפשט ונחלק ההשם אל גדול  .ימיןב
 ,תפשט השםהשבסיבת הרקיע  ,כלומר .בינהה

 ,ונחלק משאר המים .מהרקיע ולמעלה ,אל גדול
וכדי  ,אל ,כדי להשלים השם ,ם"אותיות הי' מג

י "ע ,תחתונים זה בזההעליונים והשייכללו המים 
  .איהתפשטות ההה

ל מרקיע "כ נחלקו אותיות א"שע ,כלומר
כדי ששם  ,ם מרקיע ולמטה"ואותיות הי ,ולמעלה

ואז תחזורנה  .יקבל שלמות יתרה ,חסד ,אל
ל עם אותיות "אותיות א ,ותתחברנה אלו באלו

' ומה שקורא ב .אלקים ,וייכללו בשם אחד ,ם"הי
הוא להיותן  ,ל דאלקים בשם אל גדול"אותיות א

המרומזות בשם  ,ר"שהיא תמיד בחינת ג ,מבינה
קורא אותן  ,ם דאלקים"אותיות הי' וכן ג .גדול

  .מטעם האמור ,ם גדול"הזוהר הי

' ונשארו ג ,ל מאלקים"תפשט השם אהו
 ,תפשטו למטה מרקיעהם אלו "הי .ם"אותיות הי

 ,כלומר .ה"פכו להיות מים תחתונים ימתהוה
שהיו מקודם לכן  ,ם דאלקים"שאותיות הי

 ,והיו מים עליונים ,מחוברות באל גדול בבינה
 ,באמצע המים התמצעי הרקיע ש"ע ,הנה עתה
תפשטו למדרגה שלמטה הו ,ם הללו"ינדחקו ה

כמו מדרגת  ,ונעשו שם מים תחתונים ,ן"זו ,מהן
תהפכו הו ,ם"ואז איבדו הצירוף של הי .ן"הזו

תפשט הש ,זהו ההתפשטות .ה"ונעשו לצירוף ימ
  .ה"ם לצירוף ימ"תפשטו מצירוף היהש ,בשני
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ם "זה היָ  ,ש"כמ ,ם"עליונים הם היההמים 
כי גדול  .עליוניםם הוא מים "הרי שהי .גדול

אם האותיות  .ר"שהיא תמיד ג ,מורה על בינה
מורה שהם מים  ,ה"ימ ,ם בסדר הפוך"הי

שחזרו  ,ה ניתקנו"כיוון שאותיות ימ .תחתונים
 ,והתחברו עם השם אל גדול ,ועלו למעלה מרקיע
ל "א ,אז נעשה הכול ,ם גדול"וחזרו לצירוף הי

 תפשטהו .לשם אחד אלקים ,לכלל אחד ,ם"והי
נקודות חולם ' בג ,מקומות' השם זה אלקים בג

  .חיריק שורוק

 .מים תחתונים נקבות ,מים עליונים זכרים .60
היו מעורבים מים  ,תקנוימטרם שנ ,מתחילה

תקנו ונבדלו אלו יעד שנ .עליונים ותחתונים יחד
שאלו הם מים עליונים  ,כדי להכיר בהם ,מאלו

ם שזהו הש ,ולהכיר .ואלו הם מים תחתונים
וזוהי  .מלכות ,י"וזהו השם אדנ ,בינה ,אלקים

  .מלכות ,ה"ת דהוי"י ההוזו ,בינה ,ה"ר דהוי"ה

ס דחכמה "כי ע .ס דבינה"מים הם ע .פירוש
ובעת  .ס דבינה נקראות מים"נקראות אורות וע

בא הרקיע  ,יהי רקיע בתוך המים ,המאמר
ל "מתחת האותיות א ,באמצע המים התמצעו

האותיות ' ת זה נפלו גשמחמ .ח"כו ,דאלקים
למדרגה שמתחת  ,מ"בינה תו ,מ דאלקים"הי

ם דבינה עם הנוקבא "הי והתערבו .ן"לזו ,הבינה
כמו הנוקבא  ,ה"ונעשו מים תחתונים ימ ,א"דז
  .ה"הנקראת ימ ,א"דז

ים מים עליונים ותחתונים במתחילה היו מעורו
מים  ,ם דאלקים"שמטרם התיקון היו הי .יחד

 ,א"ים עם הנוקבא דזבמעור ,עליונים זכרים
 ,כ חזרו ונתקנו"ואח .מים תחתונים נקבות ,ה"ימ

ועלו למעלה  ,א"ם חזרו ונבדלו מהז"שאותיות הי
 ,ל דאלקים"והתחברו עם אותיות א ,מרקיע

ואז נבדלו מים  .תכללו בשם אחד אלקיםהו
והוכר  ,ה"ממים תחתונים ימ ,ם"עליונים הי

ם א ש"והנוקבא דז ,ם מהשם אלקים"שהי
 ,בינה ,ר"ם הם מה"שאותיות הי ,וכן ניכר .י"אדנ

  .מלכות ,ת"א היא ה"ונוקבא דז

 .ויעש אלקים את הרקיע ,אז כתוב בהם
כלומר  .שהתפשטות זו לקחה את שם אלקים

התפשטות הזו הש ,מורה ,ויעש אלקים ,שהכתוב
 ,ונעשה יחד לשם אלקים ,ל"ם חְזרה לא"של הי

והשם  ,יוניםכי אלקים מים על .ולמים עליונים
  .מים התחתונים ,א"הנוקבא דז ,י"אדנ

כי עתה חזר  .לשון תיקון וגמר מלאכה ,ויעש
וכן  .יהי רקיע ,תהווה במאמרהש ,ונתקן המיעוט

מורה על התחלת  ,יהי רקיע בתוך המים ,הכתוב
 ,ן"ם דבינה לזו"שאז נפלו אותיות הי ,המחלוקת

ויעש אלקים  ,והכתוב .ה"ונעשו מים תחתונים ימ
 ,בעת התיקון ,מדבר בסוף המחלוקת ,את הרקיע

ם חזרו למדרגתם והתחברו באל "שאותיות הי
  .ונעשו לשם אלקים ,גדול שבבינה

והשם  .מים עליונים ,ם"והוכרו אותיות הי
 .לבדה נשארה למים התחתונים ,הנוקבא ,י"אדנ
י "נשלמו ע ,ם"הי ,כיוון שהמים זכרים ,ז"ועכ

כ השם "ע ,א"שהם הנוקבא דז ,מים נקבות
 .תפשט גם אל המים נקבותה ,אלקים דבינה
  .ן אותם המוחין של אלקים"וקיבלו גם הזו

בין מים עליונים ' ביום ב בדילפ שה"ואע .61
ויבדל  ויעש אלקים את הרקיע ,ש"כמ ,לתחתונים

ובין המים אשר  ,בין המים אשר מתחת לרקיע
 ,ימין ושמאלשל מ המחלוקת "מ ,מעל לרקיע

 .ת"ת ,'עד יום ג התבטלהלא  ,ם"ל הי"שהם א
י "ע ,ימין ושמאלשל הכריע המחלוקת ' ויום ג

שהם יום  ,מ"שיצא על המסך דתו ,קומת חסדים
זה  ,ם"ל הי"א ,שאז התלבשו שני הקווים .'ג

  .והתקיימו שניהם כראוי להיות ,בזה

פ "אע ,ם דאלקים"הי ,עליוניםהמים ההרי ש
מ "מ ,'שחזרו לבחינת מים עליונים עוד ביום ב

אלא  ,נתל מיתק"ם לא"אין המחלוקת שבין הי
ורק  .מים תחתונים ,מ"שהוא תו ,'י יום ג"רק ע

ם "ל והי"י קומת חסדים שלהם מתייחדים א"ע
כ השם אלקים מתפשט גם "וע .לשם אחד אלקים
ומקבלים גם הם המוחין  ,מ"למים תחתונים תו

 ,תקן לעליוןיהמ ,כי כל תחתון .האלו דאלקים
שתיקן  ,הוא בכל אותו שיעור המוחיןזוכה גם 
  .לעליון

פ שהוא קיום "אע ,מחלוקת הזוהומשום 
משום  ,מ לא כתוב ביום שני כי טוב"מ ,העולם

משום המחלוקת  .שעוד לא נשלמה בו המלאכה
ויהי  ,יהי רקיע בתוך המים ,בכתוב השהתבאר

ם דאלקים נפלו "שהי ,למים מים מבדיל בין
פ שנעשה "ואע .ה"ימן ונעשו מים תחתונים "לזו

לא  ,ן"שאם לא היו נופלים לזו ,לסיום העולם
ן ולנשמות "שיהיה מוחין לזו ,היה מצויר כלל

מ כיוון שלא נשלם התיקון שלהם "מ ,הצדיקים
 .'ביום ב ,כי טוב ,כ לא נאמר"ע ,'רק ביום גאלא 

  .על תיקון בלתי נגמר ,כי טוב ,תכן לומריכי לא י

ים בהיו מעורב מים עליונים ומים תחתונים
 ,עד שנבדלו זה מזה ,ולא היו תולדות בעולם ,יחד

 ,והוכרו מים עליונים לחוד ומים תחתונים לחוד
  .אז עשו תולדות

פ שהבדלה בין מים עליונים "ואע .62
ה עוד יתהי ,ביום שניהייתה כבר  ,לתחתונים

ורק  .שמאל ,ם"ובין הי ,ימין ,ל"מחלוקת בין א
וחיברם בשם אחד  ,להכריע והשווה הכו' יום ג
ם הנחקק בחקיקתו ֵש  ,א"ז ,'יום ג .אלקים

ומים תחתונים  ,להשוות מים עליונים בינה ,ה"הו
' וו ,'אותיות ה שתיה הוא "כי הו .מלכות
באמצע הוא ' ו ,ת מלכות"ה ,ר בינה"ה .באמצע

למעלה  ,הצדדים' הבא להשלים ולהאיר בב ,א"ז
  .למטה במלכותו ,בבינה
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כריע עם קומת חסדים ה' מתוך שהו .פירוש
לכן זוכה  ,ם"ל הי"א ,הצדדים שבבינה' שלו בב
ומשפיע אותם  ,עצמו באותם המוחין' גם הו
וסימן  .ר"והיא משתווה לה ,ת"ת שהוא .לנוקבא

מים העליונים של הש ,זה הוא בקיעת מי הירדן
 ,ולא ירדו למטה לים המלח ,ד אחדנֵ הירדן קמו 

תחתונים של והמים  .בינה ,ה"ר דהוי"והם ה
והם  ,ירדו לים המלח ,שמישראל ולמטה ,הירדן

 ,ה"דהוי' שהם ו ,וישראל .מלכות ,ה"ת דהוי"ה
ובין  ,בין מים עליונים של הירדן ,הלכו באמצע

שהם  ,ונמצא שישראל .מים תחתונים של הירדן
  .ת"ר ומשפיע לה"מקבל מה ,ה"דהוי' ו

וחי  ,'ביום ב ,רקיע ,כתוב פעמים חמש .63
 ומנהיגהולך בהם  ,א"שהוא יסוד דז ,םהעולמי

סיום  ,כי הרקיע ,פירוש .בהם את העולמות
שבעת  ,ב"שנעשה באמצע כל מדרגה מכוח הצ
ומוציא  ,קטנות מסיים המדרגה מתחת החכמה

ולעת גדלות מוריד  ,מ מחוץ למדרגה"ובינה ות
בחזרה למקום  ,את הסיום שמתחת החכמה

  .גהמ למדר"וומחזיר את בינה ות ,המלכות

שבו כוח הסיום  ,א"יסוד דז ,וחי העולמים
 ,הולך עם המסך הזה שביסוד שלו ,המסך ,שלו

 ומסיים שם המדרגה ,ועולה למעלה תחת החכמה
בינה  ,למים ,ח"כו ,מבדיל בין מיםה ברקיע
שחוזר  ,כלומר לעת גדלות ,בהםמנהיג ו .מ"ותו

 ,רקיעה ,היסוד שלו ,ומוריד את המסך המסיים
מ "ומחזיר את הבינה ותו ,ותאל מקום המלכ

  .ונותן להם מוחין ,ואז מנהיג העולמות .למדרגה

מטעם שכל הנוהג  ,רקיע ,פעמים כתובחמש 
כיוון  ,ולפיכך .נוהג גם בפרטים שבו ,בכלל כולו

כן יש  ,א"שיש רקיע המבדיל באמצע מדרגת הז
ה "ת נ"הספירות חגחמש רקיע בכל ספירה מ

כ יש "וא .ס"שהרי כל ספירה כוללת ע .שבו
מ "ח לבין בינה ותו"המבדיל בין כו ,ביניהם רקיע

 השיכ הם חמ"וע .א"כמו בכללות הז ,שלהם
 ,מ"ב תו"כח ,ס אינן אלא חמש"ועיקר ע .רקיעים
  .ה"ת נ"ן נקראות חג"אשר בזו

 ישבהואלמלא התי .וכולם כלולים זה בזה
לא התכללו ולא  ,י קו האמצעי"מחלוקת זו ע
א "פ שבכל ספירה דז"אע ,שפירו .נתקנו זה בזה
רקיעים כלולים  חמישהמ כל "מ ,יש רקיע מיוחד

אלא  ,שאין שלמות המוחין ,והוא מטעם .זה בזה
ובקו  ,כי בקו ימין חסר חכמה .י קו האמצעי"ע

כ הוא "וע .חסר בו חסדים ,שיש חכמה ,שמאל
שאין  ,כי גם החכמה אינה יכולה להאיר ,חושך

י קו "רק ע אלא .החכמה מאירה בלי חסדים
ונשלמים  ,נכללו הקווים זה בזה ,אמצעי

  .בהארתם זה מזה

 ,א"ספירות דזה חמשתומכוח זה נכללות כל 
שהוא  ,ת"כי הת .לאחד ,רקיעים שבהן חמישהו

ובשיעור  .ג עימו לאחד"מייחד החו ,קו אמצעי
ה "הקווים נו' והוא מייחד ב .משפיע ליסוד ,הזה
וח שכולן מאירות רק מכ ,באופן .לאחד

  .ן בקו אמצעית שלההתייחדו

 ,א"הז ,ח"שנים שעה 500 הם רקיעים השיחמ
 ,ח"עה .לעשות פירות ותולדות לעולם ,דבוק בהם

 ,רקיעיםשהם חמישה  ,שנים 500מהלך  ,א"ז
וספירות של הבינה  ,א יורש אותם מבינה"שהז

 500- רקיעים ל חמישהכ נחשבים "וע ,הם במאות
א מקבל "שז ,רקיעים אלו השיי חמ"וע .שנה

הוא משפיע פירות  ,אותם מכוח הכרעתו בבינה
וכל  .לעולמות ,כלומר מוחין ונשמות ,ותולדות

הנוזלים  ,כלומר כל מיני מוחין ,מימי בראשית
מתחלקים  ,א"שהוא א ,נמשכים מבראשיתהו

  .מתחתיו על ידו

א עצמו אינו מקבל המוחין "כמו שז .פירוש
ים המבדיל ,רקיעים השיזולת בחמ ,מבינה

למים עליונים  ,ומחלקים בו כל מדרגה לשניים
א משפיע מוחין "זר השאכ ןכ .מים תחתוניםלו

 ,תקנים גם הםימתחלקים ומ ,ונשמות לעולמות
 ,ברקיע המבדיל בין מים עליונים למים תחתונים

 ,כלומר .שמתחלקים מתחתיו על ידו ,א"כמו הז
שמתחלקים גם הם למים עליונים ומים תחתונים 

  .כמוהו

 ,א"מקבל הכול מהז ,הנוקבא ,ודוד המלך
 .ע"התחתונים ביכ לעולמות "ומחלק אח
הן מים  ,א"א מקבלת הכול מהז"שהנוקבא דז

מים עליונים לוקחת ו .עליונים והן מים תחתונים
ומים תחתונים מחלקת לתחתונים  ,לעצמה
לכל  ויחלק ,שעליהם רומזים הכתובים ,ע"שבבי

בעוד  םָק וָת  .טוןילקו תיתן להם .העם לכל ההמון
  .לילה ותיתן טרף לביתה

בשעה שהתעוררה המחלוקת בכוחו של  .64
החושך ש .תגבר ערפל של אשהתרבה וה ,השמאל
הקווים ' תרבים במחלוקת של במצאים וווהאש י

ונקרשו  ,ונולדו מהערפל רוחות .ימין ושמאל
החסדים  ,פירוש .ונשארו בלי לחלוחית ,מיד

 ,נולדים מהערפל ותשהרוח היותו .נקראים מים
 ,הבא בכוח המחלוקת של השמאל על הימין

 ,ממילא נולדו הרוחות ביובש גמור ,חסדיםשהוא 
  .בלי שום לחלוחית של חסדים

ומהם נולדו  ,וֵאלו הרוחות היו זכר ונקבה
וכאן התגברות  .ונפרדו מזיקים רעים למיניהם

והם  ,רוחות העזיםהרוח הטומאה בכל אלו 
 ,הראשונים הזכר והנקבה כי .קליפת העורלה

 .לא היו רעים כל כך ,שיצאו ונולדו מערפל
מטעם  ,והטומאה עוד לא הייתה ניכרת בהם

אלא באלו הרוחות  .שהם קרובים לקדושה
כבר  ,נקבה האלוהזכר והשנולדו מ ,והמזיקים

  .תגבר בהם רוח הטומאהה
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 .תגברו בטומאה במזיקים העזיםהרוחות אלו 
ושני מינים  .חד נקרא נחשוא ,האחד נקרא ֶאְפֶעה
 ,אפעה מוליד לשבעים שנה .הללו נעשו אחד

 ,אמנם בהתחברם יחד .והנחש רק לשבע שנים
שאז גם האפעה  .חוזר הכול לשבע שנים של נחש

 .ונעשו כמין אחד ,שנים כמו הנחש שבעמוליד ל
שלא בבת אחת יצאה הטומאה  ,כלומר

אלא בדרך השתלשלות על סדר  ,מהקדושה
א ויסוד "המדרגות ז' והם כנגד ג .המדרגה

הראשונים  הזכר והנקבהכי  .ומלכות דקדושה
עוד לא היה ניכר בהם  ,שיצאו מהערפל דקדושה

  .א דקדושה"והם לעומת הז ,שום טומאה
 שהם אפעה ,הללו זכר ונקבהותולדותיהם של 

אפעה כנגד  .כבר הם מזיקים גמורים ,ונחש
שלו הן  שבע ספירות .זכר ,א"היסוד דז
שבע כנגד  ,כ מוליד לשבעים שנה"וע ,בעשיריות
ונחש הוא כנגד  .הכלולות ביסוד ספירות
כ "וע ,הן ביחידות שבע ספירותיהש ,המלכות
הכלולות  שבע ספירותכנגד  ,שנים שבעמוליד ל
של ו ,יחידות ןנוקבא השל כי ספירות  .במלכות

ולבסוף ירד אפעה  .בינה מאותשל ו ,א עשיריות"ז
כי בקליפות הנוקבא מתגברת על  ,למדרגת הנחש

שבע כנגד  ,שנים שבעוחזר האפעה למספר  .הזכר
  .המלכות ספירות

שהגיהינום נקרא בשבע  ,מכאן הוא .65
כי מספר  .ר נקרא בשבע שמות"וכן היצה .שמות

ומתוך שהמלכות  .שבע מורה על המלכות
וחזר הכול לשבע שנים של  ,תגברההדקליפות 

 ,שמות שבענום לבחינת לכן חזר גם הגיהי ,הנחש
כי היא  .המלכות שבע ספירותכנגד  ,ר"וכן היצה

  .תגברה על כולםה
תפשטה הטומאה מכאן הובהרבה מדרגות 

וזהו  .ר"שהוא טו ,והכול הוא מהשמאל .לעולם
כי מתוך שהאפעה ירד למדרגת  .יישוב העולם

כי  .תרבו מדרגות הטומאה בעולםה ,הנחש

לא כנגד א ,באמת לא תוכל להיות קליפה
ולא על  .שעליה היה הצמצום ,המלכות לבדה

וקליפה שכנגד המלכות  .ר"שהוא מט ,א"יסוד דז
שעלתה המלכות  ,ב"אלא מכוח צ .נקראת נחש
נעשה אחיזה לקליפות גם כנגד  ,למקום בינה

  .א"היסוד דז

וחזר  ,ומכוח זה התחברו האפעה והנחש יחדיו
שהטומאה של  .האפעה לשבע שנים של נחש

שהוא משורשו כנגד  ,שרתה גם על האפעה הנחש
 .שאין שום אחיזה כנגדו בקליפות ,א"היסוד דז

  .ועתה שרתה הטומאה גם על האפעה

 ,כלומר .ר"טו ,אמנם הכול הוא מהשמאל
שאותה  ,כלומר .ר"טו ,שהיא שמאל ,המלכותמ

אינה  ,א"תרבתה גם נגד היסוד דזההטומאה ש
כוח תערבה בו מהש ,אלא רק מהמלכות ,מיסוד

תפשטו הדינים הו ,עליית המלכות לבינה
והוא  .א שמתחתיה"שבמלכות גם על חצי בינה וז

התפשטות דיני המלכות  ,כלומר .יישוב העולם
 ,שנעשתה מכוח עליית המלכות לבינה ,א"אל הז

כי לולא עליית  .הייתה זאת לתיקון יישוב העולם
לא היו שום מוחין מתקבלים אל  ,המלכות הזו

  .היה העולם ראוי ליישוב בני אדם ולא ,ן"הזו

 ,אותיות )18(ח "יכאן שם הקדוש החקוק ב
ויישוב  ,ברכה ,נדבה ,הממונה על גשמי רצון

 ,ת"ה בחוסר ה"ו של הוי"כי יה ,פירוש .העולם
י "י הו"ה וה"ו וי"ו הי"יה: יש בו שישה צירופים

ושם הזה מורה על  .ח"ישאותיותיהם הן  .ה"יו
ונעלמה  ,בינה ,ר"אל ה ,ת"ה ,עליית המלכות

 ,ו"אותיות יה' ה רק בג"ונשאר השם הוי .שם
 ח"יובצירוף הוא נקרא שם בן  .ת"בחוסר ה
לא היה  ,ולולא עליית המלכות לבינה .אותיות

 ,שנאמר ,שום מציאות ליישוב בני אדם בעולם
ממונה על גשמי  ,ח אותיות"אשר השם הזה בן י

  .ויישוב העולם ,ברכה ,נדבה ,רצון
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