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בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ:
בוצינא  עלאה  בטהירו  גלופי  גליף  דמלכא  הורמנותא  בריש  א)     בראשית       זוהר 
דקרדינותא, ונפיק גו סתים דסתימו מרזא דאי"ן סו"ף קוטרא בגולמא נעיץ בעזקא 
לא חוור ולא אוכם ולא סומק ולא ירוק ולא גוון כלל. כד מדיד משיחא עביד גוונין 

לאנהרא לגו. בגו בוצינא נפיק חד נביעו דמניה אצטבעו גוונין לתתא: 

בוא וראה, בראשית ברא מאמר סתום הוא. כי לא 

צוין - בראשית של מה הוא מדבר כאן. והיית אומר 

שהכוונה לראשית הכל, היינו התחלת כל ההתחלות 

שלפניה לא היה שום מהלך של בריאה כלל. אמנם 

מיד לאחר מכן אומר, והארץ היתה; ומדגיש הזוהר, 

ושם  בסולם).  י"ז  אות  בראשית,  (זוהר  דייקא  היתה 

רוצה  באמת  "...שהכתוב  הק',  הסולם  בעל  כותב 

להשמיענו מה שהיה מקודם התיקונים המבוארים 

בהכתוב דבראשית ברא". משמע אין ראשית דכאן 

התחלת הכל, אלא הארץ היתה כבר לפני כן. כדאמר 

עולמות  בורא  הקב"ה  שהיה  במדרש,  אבהו  רבי 

ג'),  (בראשית רבה פרשה  ומחריבן עד שברא את אלו 

והדברים ידועים ללומדים.

ואכן פותח הזוהר את ספר בראשית החל מהתחלת 

ההתחלות של בריאת הכל. ואומר, בריש הורמנותא 

המלך,  של  הרצון  גילוי  בתחילת  כלומר,  דמלכא, 

היינו בסוד מחשבת הבריאה שבאינסוף ב"ה - חקק 

צמצום  שעשה  בזה  וכוונתו  העליון.  באור  חקיקות 

אשר קורא לו כאן בלשון "גלּוֵפי" - חקיקה. דהיינו 

שקבע גדרות וגבולין להתפשטות האור העליון, אשר 

זהו סוד הצמצום. ובמה עשה את החקיקות הללו, 

בכח הדין הקשה הנקרא בוצינא דקרדינותא. ואומר, 

שיצא מהסתום  היינו  וכו',  גו סתים דסתימו  נפיק 

דאינסוף,  המלכות  סוד  שהוא  הסתומים,  שבכל 

קוטרא בגולמא, היינו צורה גולמית שבה עדיין לא 

ניכר שום דין. אשר על כן גם הצמצום היה בהשואה 

הבחינות  מכל  היתה  שההסתלקות  דהיינו  גמורה, 

כאן,  שאומר  וזהו  לבדה.  מהמלכות  רק  ולא  כאחד 

גוון  ולא  ירוק  ולא  סומק  ולא  אוכם  ולא  ִחוור  לא 

כלל. דהיינו, לא לבן ולא שחור ולא אדום ולא ירוק, 

כלים  הצמצום  עם  מיד  יצאו  לא  כי  גוון,  שום  ולא 

כד  אלא,  אחרות.  או  כאלו  מידות  בעלי  ממשיים 

התקין  כאשר  רק  היינו  גוונין,  עביד  מׂשיחא  מדיד 

את המסך במלכות המצומצמת - אז ניכרו הגוונים, 

היינו בחינות מוגדרות של כלים כח"ב תו"מ, והבן. 

ואז, נפיק חד נביעו וכו', היינו שיצא על המסך דאו"ח 

קו דק שהוא עולם א"ק, והוא השפעת האורות לתוך 

החלל אחר הצמצום, תוך מדידת שיעורי הקומה על 

הגוונים,  כל  בכך  שנצבעו  שאומר  וזהו  המסך.  ידי 

דהיינו שנגלו שיעורי הקומה של כל הפרצופים וכל 

הספירות בגבוליהם.

והנה מתוך הדברים הקדושים הללו הנך מבין מיד 

שלא מדובר כאן מהשלב שפתחה בו התורה "בראשית 

ברא", אלא הרבה לפני-כן. כי כאן הביא הזוהר בדרך 

קיצור את כל ההשתלשלות המתוארת בכתבי הסוד 

- אלה  ומה שמתואר כאן  החל ממחשבת הבריאה. 

ואילו  המציאות.  כל  של  הבנין  ואבני  הקיום  יסודי 

במעשה בראשית בתורה מתוארת בריאת המציאות 

המוכרת לנו עתה, על כל הפרטים והיצורים שרואות 

עינינו בחיינו בעוה"ז.

ראשית  באיזו  השאלה  לפניך  עומדת  עדיין  כן  ואם 

השאלה  על  להשיב  והנה  בתחילתה.  התורה  פתחה 

הזו ראה מה שאמר דויד המלך ע"ה, ראשית חכמה 

ש"בראשית"  ומכאן  י').  קי"א,  (תהלים  י"י  יראת 

משמעו - בחכמה. דהיינו שברא בחכמה את השמים, 

על  החומרי.  העולם  והארץ,  הרוחני,  העולם  הוא 

כגון "שמות"  כן בתיבת "שמיים" הרי אתה שומע 

בשמותיו  להשגות  היא  שהכוונה  דהיינו  הקודש; 

וכינוייו וצירופי אותיות כידוע ללומדי הסוד. ו"ארץ" 

לשון רצון הוא. ומובן לך מזה שכשם שהעולם הרוחני 

עומד על החכמה, כי ממנה יצא. כך גם העולם הגשמי 

בנוי כולו על סוד החכמה, כד"א מה רבו מעשיך ה', 

כלם בחכמה עשית, מלאה הארץ קנינך (תהלים ק"ד, 

ניתן  שבה  החכמה  שאותה  רואות  עינינו  אכן  כ"ד). 

להסביר את המתרחש בעולם החומר - היא גם השכל 

הנותן הבנה במושגים והמהלכים בלימוד הקבלה. כי 

המשל בגשמיות מסביר את הנמשל ברוחניות, וזהו, 

מבשרי אחזה אלוה, והבן.
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ב)       סתים גו סתימין דרזא דאין סו"ף בקע ולא בקע, אוירא דיליה לא אתיידע כלל. 
עד דמגו דחיקו דבקיעותיה נהיר נקודה חדא סתימא עלאה, בתר ההיא נקודה לא 

אתיידע כלל ובגין כך אקרי ראשית, מאמר קדמאה:

ובזה מובן לך כי כל מה שיצא במציאות לפני מעשה 

החכמה  לגילוי  להביא  ההכנה  אלא  אינו  בראשית 

והכלים  בפועל,  הדבר  שניתן  ברגע  שכן  בעולם. 

כל  מתנהלת  פיו  שעל  השכל  את  לקלוט  מוכשרים 

דרך  את  עליו  ולבסס  וגשמית,  רוחנית   - המציאות 

כבר  העולם  בזה  הרי   - האלוקות  והכרת  הלימוד 

מוכן למעשה בראשית.

דהיינו  תמצא.  מַאין  החכמה  כי  ידעת  כבר  אמנם 

את  קובע  וכך  החכמה,  את  המפיק  הוא  שהכתר 

התוכן שבה. וזהו מה שמודיע הזוהר עתה, באמרו, 

בקע.  ולא  בקע  סוף  דאין  דרזא  סתימין  גו  סתים 

יצא  שלו,  המלכות  שה"ס  דא"ק,  שמטבור  דהיינו 

וקומתו  הכתר,  שה"ס  דאצילות  עתיק  פרצוף 

לעולם  א"ק  בין  ממוצע  עתיק  ולהיות  יחידה.  אור 

האצילות, דהיינו שממנו נמצאת החכמה. הרי יצא 

בבחינת "בקע" ו"לא בקע". אשר בקע, הכוונה היא 

לבקיעת המדרגה על ידי עליית המלכות לבינה בסוד 

שיתוף מדה"ר בדין. ולא בקע, הכוונה לקומה שלמה 

ובלתי נחלקת, כגון מה שנהוג בא"ק.

לזוהר מסביר שצד  בפירושו  בעל הסולם הק'  והנה 

דהיינו  בקע",  "לא  בבחינת  הוא  שבעתיק  הזכר 

שנוהג כמו בעולם אדם קדמון, בלא שיתוף מדה"ר 

השיתוף,  בסוד  עומדת  דעתיק  הנוק'  ואילו  בדין. 

השפעת  תהיה  שדרכה  כדי  "בקע",  בבחינת  היינו 

המלכות  על  יצאו  אשר  אצילות  לפרצופי  האורות 

הזוהר  שהקדים  שם  ומסביר  בבינה.  הממותקת 

כיון שהנוק' דעתיק  ל"לא בקע"  את בחינת "בקע" 

ההשתלשלות  בסדר  קודמת  בקע  בבחינת  שיצאה 

לזכר, להיות מוצאה ומקורה מג"ר דנקודים שיצאו 

על  ראה  וביאורים  הפרטים  ושאר  האצילות.  לפני 

אתר בזוהר בראשית אות ב' בפירוש הסולם.

והנה מתוך האידרות דרשב"י בזוהר למדנו כי בג"ר 

העליון  הראש  רישין:  ג'  נבחנים  האצילות  דעולם 

ביותר הוא הג"ר דעתיק הנקרא רישא דלא אתיידע, 

בר"ת רדל"א. וממנו לא נודעת כל השפעה לפרצופי 

האצילות להיותו מתוקן על המלכות השורשית כמו 

יומין  עתיק  הנקרא  דעתיק  מהגופא  אמנם  בא"ק. 

הנקרא  תנינא  לרישא  וגבורות  חסדים  מושפעים 

מוחא  הנקרא  תליתאה  ולרישא  דאריך  גולגלתא 

סתימא דאריך. ובכן בזה החכמה מאין תמצא, הוה 

אומר, העתיק שהוא סוד אין, משפיע דרך חג"ת נהי"מ 

אנפין שהוא התפשטות החכמה  לאריך  אורות  שלו 

עד  כאן,  באומרו  מכוון  ולזה  האצילות.  קומת  בכל 

סתימא  חדא  נקודה  נהיר  דבקיעותיה  דחיקו  דמגו 

עלאה... ובגין כך אקרי ראשית. אשר זהו סוד אריך 

אנפין, הוא סוד ראשית החכמה שבאצילות. 

לרגע  שקדמו  המהלכים  כל  אשר  עתה  רואה  והנך 

זה, סודרו בידי המאציל ית' על מנת שיזכו בריותיו 

אמנם  ראשית.  הנקראת  עילאה  בחכמה  להתברך 

שתתגלה  האפשרות  עתה  עד  היתה  שלא  מתוך 

מקבלים  שמהם  בזו"ן,  היינו  וארץ,  בשמים  חכמה 

נשמות בני האדם וכל היצורים. הרי לא בא תיאור 

כאשר  מעתה,  אלא  בתורה.  הללו  המהלכים  כל 

הקודש,  לשון  באותיות  העילאה  החכמה  נתלבשה 

עד כי אפשר היה כבר לתת התורה בצורת ספר ממש 

מימיך.  ושואב  עציך  חוטב  עד   - יהודי  לכל  המובן 

כדבר הכתוב, א"ת השמים וא"ת הארץ, שנתגלתה 

ראשית חכמה באותיות מאל"ף עד תי"ו. ומזה עצמו 

נעשו שמים וארץ וכל אשר בם, כמו שאמר הבעש"ט 

הק' על הפסוק, לעולם י"י דַברָך נצב בשמים (תהלים 

קי"ט, פ"ט). רצה לומר, כי אותו דבר ה', היינו צירוף 

לברוא  בראשית  במעשה  הקב"ה  שדיבר  האותיות 

לעולם  השמים  ידו  ועל  לעולם  עומד   - השמים  בו 

יצורי  וכל  בה  אשר  וכל  הארץ  וכן  מתקיימים. 

- תלוים בעשרה מאמרות שיצאו בצירופי  בראשית 

לעד  ועומדים  הקב"ה  מפי  הקודש  לשון  אותיות 

לקיים העולם.

ומכיוון שהתורה הק' היא הכלי בידי הקב"ה לצוֹות 

כד"א,  הק'.  רצונו  עפ"י  התיקונים  בתרי"ג  אותנו 

דהיינו  ג'),  ב',  (בראשית  לעשות  אלהים  ברא  אשר 

הויות הניתנות לביצוע בפועל. והרי עשיה שלנו בהאי 

עלמא בקיום תרי"ג המצוות לא תחול אלא על הכלים 

וחפצים שנבראו בשמים וארץ במעשה בראשית; כגון 

תפילין העשוים מעור בהמה וציצית מצמר ומאכלי 

שבת שהם דומם, צומח וחי, וכיוצא. אשר כל הללו 

האור  מהתלבשות  הזה  לעולם  ובאים  משתלשלים 

יסוד החכמה
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זהר  ועד.  לעולם  ככוכבים  הרבים  ומצדיקי  הרקיע  כזהר  יזהירו  והמשכילים  ג)    
האי  אתפשט  וכדין  נקודה,  בהאי  ואנהיר  דיליה  אוירא  בטש  דסתימין,  סתימא 
ראשית ועביד ליה היכלא ליקריה ולתושבחתיה. תמן זרע זרעא דקודשא לאולדא 

וארץ  שמים  היינו  שבזו"ן,  שונות  בבחינות  דחכמה 

דאצילות וכל השפעותיהם לבי"ע. וכל מה שלמעלה 

מזו"ן, לא שייך לברוא כנגדו בריות בעוה"ז מטעם 

כי לפני התלבשות החכמה בזו"ן לא היה דרך לתקן 

את הכלים על ידי עבודת בני האדם. ואם כן בבחינות 

הללו לא תועיל עשיית המצוות בפועל להיותן נשגבות 

מתפישת רוב בני האדם. ועוד, כי מה שלא יבוא לגילוי 

בזו"ן - לא נוכל להעלותו על הכתב, כי שם לא נוכל 

לתקן מאומה על ידי עסק לימוד התורה. כי בכלים 

להיות  נאמנה,  בצורה  בפינו לתארם  הגה  אין  ההם 

כי בנים לזו"ן דאצילות אנחנו. אם כן לא היה שייך 

מעשה  שלפני  ההשתלשלות  כל  את  להביא  בהחלט 

בראשית בפשט דברי התורה. רק נרמזו כל המהלכים 

הללו ב-ב' רבתי שבתיבת בראשית, ונמסרו ללומדי 

הסוד, המעמיקים ברזין טמירין דאורייתא שלמעלה 

מהתלבשות בלבוש דהאי עלמא. 

דבראשית  רבתי  ב'  רומזת  מאידך  הרי  ולעניננו, 

דאצילות.  אריך  פרצוף  יצא  שבסודו  ב'  לצמצום 

וגילוי  ב' גדולה הרי היא רמז לגדלות  והיות האות 

ולא  בב'  התורה  שפתחה  מזה  אולם  דג"ר.  מוחין 

רק  באצילות,  דחכמה  לג"ר  גילוי  בא', תלמד שאין 

לג"ר דבינה. כי יצא הפרצוף אריך אנפין "מגו דחיקו 

הקודם.  בסעיף  הלשון  כפי  דעתיק,  דבקיעותיה" 

אשר  המדרגה,  בקיעת  בסוד  יצא  שהוא  דהיינו 

כי אם בקומת ס"ג שהוא  ע"ב  נוהגת בקומת  אינה 

בינה. ולכן חכמתו היא בסוד ו"ק, כפי שמעיד שמו - 

"בראשית" - אותיות "ברא שית", דהיינו "ברא שש" 

בלשון ארמי. אשר המה שש קצוות חג"ת נה"י שהם 

גדלות מאיר  ומובן הדבר. אמנם לעת  ו"ק דחכמה, 

עתיק ג"ר דבינה לאריך, על ידי דעת עליון שבו. וזהו 

ב-ראשית, היינו חכמה שמתגלה על ידי בינה. ודע כי 
הגם שאריך אנפין הוא סוד ראשית חכמה דאצילות. 

הרי גם החכמה שלו עדיין אינה מושגת לתחתונים. כי 

החכמה דאריך היא מוחא סתימאה, כלומר סתומה 

מושפעת  ואינה  שלו,  הכתר  בתוך  היינו  בגולגלתא 

החכמה  השפעת  אלא  אצילות.  לפרצופי  בעצמותה 

באצילות היא על ידי בינה, אשר זה נקרא התפשטות 

החכמה דל"ב נתיבות או "חכמת לב". 

את  אנפין  אריך  העלה  אשר  ברא,  בראשית  וזהו 

שם  וסיימה  עיניו,  לנקבי  שלו  דראש  המלכות 

אריך,  בראש  קטנות  נגרמה  זה  ידי  ועל  המדרגה; 

למקום  וירדה  מהראש  לחוץ  דאריך  הבינה  ויצאה 

"גרון", כמשל הגרון הנמצא מתחת לראש,  הנקרא 

והבן. על כן אומר בראשית ברא, כי תיבת ברא, היא 

או  "לבר";  ארמי  בלשון  כד"א  לחוץ,  הוצאה  לשון 

במשמעות "בר" - בן, הנולד ויוצא לחוץ מבטן אמו. 

וזהו אומרו "בראשית ברא אלהים", היינו שהוציא 

הנקראת  שלו  הבינה  את  ראשית,  הנקרא  אריך 

בעת קטנות בשם אלהים, לחוץ מקומתו. וזאת כדי 

להשפיע חכמה לשמים וארץ, היינו לזו"ן. כי על ידי 

זה יצאו ישסו"ת מראש הבינה והורידו אח"פ, היינו 

אותיות א"ת שלהם, לשמים ולארץ שהם זו"ן. ובעת 

הגדלות עולה הכינה דאריך חזרה לראש שלו, ובכח 

נגרם  ומזה  או"א.  עם  להתאחד  ישסו"ת  עולים  זה 

בינה,  פרצוף  לכלל  מתחברים  דישסו"ת  שאח"פ 

דאצילות  זו"ן  ונמצאים  עמהם.  זו"ן  את  ומעלים 

מתברכים מאורות דג"ר שמקורם בבינה דאריך.

מוכשרים  אינם  דזו"ן  הכלים  היות  הדבר  וטעם 

לצורך  כן  על  ישיר.  באופן  דאריך  החכמה  לקלוט 

השפעת המוחין לשמים וארץ צריך אריך אנפין כיסוי 

על החכמה שלו, כי כאמור, עדיין היא בלתי מושגת 

כן, אומר הזוהר, היה צריך  על  לתתאין בעצמותה. 

עביד ליה  לעשות שני כיסויים על החכמה שבו: א. 

היכלא ליקריה ולתושבחתיה. דהיינו שנסתר בתוך 

או"א  סוד  והוא  ולשבחו,  לכבודו  לו  שעשה  היכל 

עילאין המלבישים עליו. ב. דזרע זרעא ליקריה כהאי 

זרעא דמשי... ואתחפי להו. דהיינו שנתעטף ונתכסה 

שמפיקה  התולעת  אותה  כמשל  דישסו"ת,  בכלים 

מתוך גופה עצמה חוטי משי ומתכסה בהם. וההפרש 

בין שני המשלים הללו הוא שהיכל הוא מבנה גדול 

ואילו  בתוכו;  ברחבה  להתהלך  יכול  בו  הּדר  אשר 

כיסוי המשי של תולעת הוא הדוק על גופה, כך שאין 

היא יכולה לנוע בתוכו בחופשיות. והדבר מרמז על 

דין וגבורה שבישסו"ת להיותם מדרגת גופא לעומת 

או"א שהם ראש. ועתה אחרי שני הכיסויים הללו יש 

כח לזו"ן לקבל את אורות אריך ולקלוט אותם, וזהו 

סוד בריאת שמים וארץ בראשית, והבן.

יסוד החכמה


