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РАВИН ШИМОН БАР ЙОХАЙ 1

През втори век сл. н. е. на един-единствен човек е предоставено духовното знание, което 
кабалистите са натрупали за 3000 години преди неговото време. Равин Шимон Бар-Йохай 
(Рашби) записа всичко на хартия и след това го скри, тъй като човечеството не беше готово за
това. Днес сме готови за откровението на Книгата Зоар. Равин Шимон Бар-Йохай (Рашби), 
автор на Книгата на Зоар (Книгата на сиянието), е бил Тана — велик мъдрец в ранните векове
на новата ера. Рашби името е свързано с множество легенди и той се споменава постоянно в 
Талмуда и в Мидраша, свещените еврейски текстове от неговото време. Той живял в Сидон и 
в Мерон и основава семинария в Западна Галилея. Рашби е роден и израснал в Галилея 
(планински район в днешния Северен Израел). Дори като дете той не бил като другите деца 
на неговата възраст. Въпроси като "Каква е целта на живота ми?" "Кой съм аз?" и „Как е 
построен светът?“ го измъчвали и той търсил техните отговори. В онези дни животът в 
Галилея бил много суров: римляните преследвали евреите и непрекъснато измисляли нови 
закони, за да направят живота им по-труден. Сред тези закони е указ, който забранява на 
евреите да изучават Тората (тогава синоним на Кабала). 

Под линия 1Статиите „За равин Шимон Бар-Йохай“ и „За книгата Зоар“ са представени 
тук с любезното съдействие на вестника Кабала днес.

Въпреки това, въпреки забраната на римляните, Рашби се потопил в Кабала и се опитал да 
разбере фините ѝ поучения. Той чувствал, че под библейските истории се крие дълбока и 
скрита истина, която съдържа отговорите на неговите настойчиви въпроси. Постепенно 
равин Шимон осъзнал, че трябва да си намери учител, който вече е минал през духовния път, 
натрупал опит и може да води другите нагоре по духовната стълбица. Той решава да се 
присъедини към групата на най-великия кабалист на времето – раби Акива – решение, което 
се оказва повратна точка в живота на Рашби. 

ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛАТА НА РАВИН АКИВА

Равин Шимон бил много отдаден и предан ученик, изгарящ от желание да открие Висшите 
сфери на реалността. Не след дълго той става един от първите ученици на рави Акива. Той 
учи при него в продължение на тринадесет години и постигна най-високите нива на 
духовната стълбица. Бунтът Бар-Кохева внезапно слага край на великите дни на семинарията 
на  равин Акива. Почти всичките му 24 000 ученици загинали от чума и в ожесточени битки 
срещу римляните. От 24 000 студенти само петима оцеляха и Рашби беше сред тях. Рашби е 
сред водачите на бунта на Бар Кохба срещу римското владичество в земите на Израел. 
Съпротивата му станала още по-ожесточена и непоколебима, когато научил, че неговият 
равин Акива, е бил безмилостно екзекутиран. Талмудът пише, че веднъж, когато Рашби 
говорел против римското управление, един колега евреин го чул и предупредил римските 
власти. В резултат на това Рашби е съден задочно и е осъден на смърт. Римският император 
изпратил хора да го търсят, но за тяхно разочарование Рашби сякаш изчезнал във въздуха.

ПЕЩЕРАТА ПЕКИИН
Легендите разказват, че Рашби и синът му избягали в Галилея, скрили се в пещера в Пекиин, 
село в северната част на Израел, и останали там в продължение на тринадесет години. През 
това време те се ровили в тайните на мъдростта на скритите знания. Техните усилия успели и
те открили цялата система на творението. След тринадесет години в пещерата, Рашби чул, че 
римският император е починал. Най-накрая успял да въздъхне с облекчение. След като 
напуснал пещерата, Рашби събрал девет ученици и отишъл с тях в малка пещера в Мерон, 



известна като Идра Раба (Великото събрание). С тяхна помощ той написа Книгата на Зоар, 
най-важната книга на Кабала. Баал ха-Сулам описва Рашби и неговите ученици като 
единствените същества, които са постигнали съвършенство, или 125-те духовни степени, 
които завършват коригирането на нечия душа. Когато завършил коментара си към Книгата на 
Зоар, Баал а-Сулам организира празнична трапеза, за да отпразнува завършване ѝ. На това 
тържество той заявява, че „...преди дните на Месията е било невъзможно да преминеш 
всичките 125 степени... с изключение на Рашби и неговите съвременници, имайки предвид 
авторите на Книгата на Зоар. Те са били удостоени с всичките 125 степени в пълнота, 
въпреки че са живели преди дните на Месията. Следователно често намираме в
Зоар, че няма да има поколение като Рашби до поколението на Царя Месия. Ето защо 
композицията му направи толкова силно впечатление в света, тъй като тайните на Тората в 
нея заемат нивото на всичките 125 градуса. Ето защо в Зоар се казва, че Книгата Зоар няма да
бъде разкрита освен в края на дните, което означава в дните на Месията.”

ИДРА РАБА (ВЕЛИКО СЪБРАЕНИЕ) И КНИГАТА ЗОХАР
Идра Раба е пещера, разположена в северната част на Израел, между Мерон и Зефат. Рашби 
завел учениците си в тази пещера и там написал Книгата на Зоар. Почти невъзможно е да се 
разбере колко велик всъщност е бил равин Шимон Бар-Йохай. Той принадлежи, както казва 
Баал ха-Сулам, към най-висшата вътрешна светлина. Ето защо той трябваше да използва раби
Аба, за да напише думите си. В Книгата на Зоар, Рашби казва на учениците си: „Аз ви 
подреждам по следния начин: Раби Аба ще пише, Раби Елазар, моят син, ще учи устно, а 
останалите приятели ще разговарят в сърцата си“ (Зохар, Хаазину).
Книгата Зоар е написана през втори век преди Христа, не след дълго разрушаването на 
Втория храм и началото на последното изгнание на народа на Израел от неговата земя. Но 
дори преди изгнанието Рашби предсказал, че Книгата на Зоар ще бъде разкрита едва в края 
на изгнанието. Той заявява, че появата ѝ пред масите ще символизира края на духовното 
изгнание: „...в него те ще излязат от изгнанието с милост” (Зохар, Насо). Също така в Книгата
Зоар е записано, че нейната мъдрост ще бъде разкрита на всички към края на шестте хиляди 
години, периода, отреден за поправянето на човечеството: „И когато е близо до дните на 
Месията, дори бебетата в света ще е предопределен да открие тайните на мъдростта и да 
познае в тях целите и изчисленията на изкуплението и по това време тя ще бъде разкрита на 
всички” (Зохар, ВаЙера).

ПРЕВЪПЛЪЩЕНИЕТО НА УНИКАЛНАТА ДУША
Рашби е въплъщение на уникална душа, която координира и свързва Висшата сила с всяко 
творение. Тази душа слиза в нашия свят и се въплъщава в патриарсите на Кабала. Това е 
редът на появата им: Авраам, Мойсей, Раби Шимон Бар-Йохай, ARI (Раби Исак Лурия) и 
Раби Йехуда Ашлаг (Баал ХаСулам). Всяко въплъщение на тази душа издига човечеството до 
нова духовна степен и оставя своя отпечатък в книгите по Кабала, които служат на 
следващите поколения. Пример за този процес може да се намери в специални раздели на 
Зохар, наречени Raia Meheimna (Верният пастир). В тези части Рашби говори от състояние на
облекло в душата на Мойсей. Друг пример за това е книгата Shaar HaGilgulim (Портата на 
преражданията), където Рашби говори от състояние на облекло в душата на ARI. Книгата на 
Зохар несъмнено е уникална и една от най-известните композиции в света. От написването й 
хиляди истории са свързани със „Зоар“ и тя все още е обвита в мистерия. Очарованието 
около нея е толкова голямо, че макар и книгата да е напълно неразбираема за нашето 
поколение без подходяща интерпретация, милиони хора я четат усърдно.

ЗАМИНАВАНЕТО НА РАШБИ



Според традицията, равин Шимон Бар-Йохай починал в присъствието на приятелите си на 
Лаг БаОмер (това е 33-ия ден от преброяването на Омер, който започва на първия ден на 
Пасхата) през 160 г. н.е. и е погребан в Мерон. С краят на неговият живот тук, душата на 
великият кабалист изпълнила задачата си в нашия свят. Рашби изпълнил мисията си. Стотици
хиляди посещават гроба му годишно, опитвайки се да усетят част от Светлината, която той е 
донесъл на света. Най-големите кабалисти възхваляват съчинението му и многократно 
твърдят, че Книгата на Зохар е предназначена да донесе изкупление на света. Рав Кук, 
първият главен равин на Израел, пише за Зоар (Ор Якар): „Тази композиция, наречена 
Книгата на Зоар, е като Ноевия ковчег, в който различни видове са били събрани на едно 
място, но тези видове и семейства не биха могли да съществуват, освен ако не влязат в 
ковчега. ...Така праведният ще влезе в тайната на Светлината на тази композиция, за да 
продължи, и това е добродетелта на композицията. Веднага, щом се ангажира, с желанието да
достигне любовта на Бог,  тя ще го привлече, както магнит привлича желязото. И той ще 
влезе там, за да спаси своята душа и дух и поправката им. И дори да е зъл, страх няма да 
влезе.”
Живеем в историческо време. Душата на Рашби завършва своята мисия в нашето поколение и
благодарение на този духовен гигант, живял преди близо 2000 години, се появява мъдростта 
на Кабала, за да можем всички да се издигнем до живот на вечност и цялост.

ЗА КНИГАТА ЗОХАР
Книгата Зоар е най-загадъчната и в същото време най-значимата книга на Кабала. През 
последните години става все по-ясно, че въпреки че Книгата Зоар е написана преди 
осемнадесет века, тя всъщност е написана за нашето време. Раби Йехуда Ашлаг (Баал ха-
Сулам) отвори и възроди онова, което отдавна е забравено от сърцата ни. Дълбочината на 
мъдростта в Книгата на Зоар е заключена зад хиляди врати. – Раби Йехуда Ашлаг (Баал ха-
Сулам), „Предговор към книгата Зоар“ От зората на човечеството уникални личности се 
изкачват по духовната стълба и постигна най-високото ниво на свързване с Висшата сила, 
Създателя. Ние наричаме тези хора „кабалисти“. Чрез тази връзка те разбраха, че цялата 
реалност, от най-висшите духовни светове до нашия свят, се основава на любовта и
отдаване. Те осъзнаха, че в света няма нищо освен тази Сила и че всичко, което се случва в 
реалността, е направено само за да доведе човечеството до постоянно съществуване с това 
усещане. Кабалистите са търсили и са намерили отговорите на всеки въпрос, който са 
задавали – целта на нашия живот, структурата на света и как можем да определим съдбата си.
Те пишат за това, което са открили в книги като Разиел Хамалаах (Ангелът Разиел), Сефер 
Йецира (Книгата на сътворението), Ец Хаим (Дървото на живота) и други. От всички книги 
най-емодичната, загадъчна и дълбока е Книгата на Зоар (Книгата на сиянието). Книгата Зоар 
описва скритата система на Висшето ръководство. Той изобразява световете, великите сили, 
които ги управляват, и как този, който избере да изучава Кабала, влияе върху собствената си 
съдба и тази на човечеството. Зоар също така обяснява как всяко събитие преминава от 
Горния свят към нашия и превръзките, които придобива тук. Но това, което прави „Зоар“ 
уникален, е фактът, че не е написан за неговите съвременници; по-скоро беше предназначен 
за поколение, което ще живее две хилядолетия по-късно — нашето поколение.

ПРЕМАХВАНЕ НА КАПАЦИТЕ
Нашето поколение стои на самия праг на изкуплението, ако само знаем как да 
разпространяваме мъдростта на скритото сред хората. – Баал ха-Сулам, „Рогът на Месията“ 
Двадесетият век донесе безпрецедентни промени. Те отвориха вратата към изцяло нова фаза, 
която най-големите кабалисти описват от векове в своите писания. Най-голямата промяна от 
всички е, че през този век кабалистите заявяват, че изучаването на Кабала не само е 
разрешено, то е задължително! В самата Книга на Зоар е записано, че мъдростта на Кабала 
ще започне своето разпространение от 1840 г. Великият кабалист от 18-ти век, Вилна Гаон 
(GRA), пише в книгата си Kol HaTor (Гласът на гургулицата), че процесът на разкриване на 



Кабала ще започне през 1990 г. В книгата си Even Shlemah (Перфектна и справедлива 
тежест), глава 11, той дори заяви, че изкуплението зависи преди всичко от изучаването на 
Кабала. Рав Кук обясни, че „великите духовни въпроси, които някога са били разрешени само
за великите и отличните, сега трябва да бъдат разрешени в различна степен в рамките на 
цялата нация” (Eder HaYaker ve Ikvey HaTzon, стр. 144). Но именно Баал ха-Сулам превърна 
думите на кабалистите от видение в осезаема реалност. Той ясно видя, че е дошло времето да
позволи на всеки да изучава Книгата на Зоар. Той твърди, че изучавайки Зоар, цялото 
човечество ще се издигне и ще достигне духовния свят. Имайки предвид тази визия, Баал ха-
Сулам се посвети на съставянето на изчерпателна, точна и систематична интерпретация на 
Книгата на Зоар. Целта му беше да разкрие книгата пред публика и да я направи подходяща 
за душите на нашето поколение.
Във въведението на своя коментар към „Зохар“ той обяснява защо го е написал: „Нарекох 
коментара Ха Сулам (Стълбата), за да покажа, че функцията на моя коментар е като функция 
на всяка стълба. Ако имате таван, пълен с изобилие, имате нужда само от стълба, за да се 
изкачите до него, и цялата щедрост на света ще бъде във вашите ръце.”

УСКОРЕНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА МЪДРОСТТА
Всички кабалисти мечтаеха за нашето поколение, когато цялото човечество можеше да 
открие чудесните неща, които вече има. Те се молеха чрез четене на автентичните източници,
които са ни оставили, ние също да постигнем връзка с Висшата сила, както и те. В коментара 
си към „Книгата на Зоар“ Баал ха-Сулам ни хвърли въже, „спасителен пояс“. По този начин 
той проправи пътя ни към бъдеще на изобилие и просперитет. Баал ха-Сулам ни призова да 
придадем по-голяма важност за разпространението на Кабала и да ускорим 
разпространението на мъдростта. Той знаеше, че само мъдростта на Кабала може да издигне 
света до духовното царство и във вечността, която кабалистите са изпитвали през 
поколенията.
Речникът на Уебстър дефинира едно поколение като „група от хора, родени и живеещи 
едновременно (в същото време)“. В Кабала обаче едно поколение е духовна фаза. Според 
велики кабалисти като Светия АРИ, нашето поколение – нашата духовна фаза – започва през 
шестнадесети век. Колкото по-дълго чакаме с духовното издигане, което нашето поколение 
трябва да постигне, толкова по-голям ще бъде нашият дискомфортът. Духовната сфера, която 
определя какво се случва в нашия свят, ще засили натиска си върху нас, докато не решим да 
постигнем тази сфера за себе си. По думите на великия кабалист равин Авраам Азулай (в 
увода си към книгата, Ohr ha Chama (Светлината на слънцето)), „Намерих записано, че 
горният указ да не се ангажираме открито с мъдростта на истината е само за известно време 
— до края на 1490 г. Оттогава нататък... присъдата е отменена и е дадено разрешение да се 
занимавам с Книгата на Зоар. И от 1540 година стана достойно за похвала да се ангажираме 
изключително, тъй като по силата на това, до колко сме ангажирани, царят Месията ще 
дойде, а не по друга добродетел. Неуместно е да бъдеш небрежен.” „Но мъдрите ще разберат,
че тяхното издигане идва от Създателя, Дървото на живота. И праведните ще блестят като 
блясъка на небесната твърд” (Даниил, 12:3).2 „По силата на противопоставянето на Раби 
Шимон, Книгата Зоар, от Висшата сила, която връща всичко обратно към Създателя, в края 
на дните децата на Израел ще вкусят от Дървото на живота, което е Книгата на Зоар; и
те ще бъдат изкупени от изгнание чрез милостта на Създателя” (Насо, 90).
бележка под линия2
 За да се улесни разбирането на духовното значение на древните еврейски източници, 
цитатите не са директни преводи, а по-скоро отразяват кабалистичното значение на 
текстовете.

ВЪВЕДЕНИЕ



Книгата Зоар разказва, за Раби Шимон Бар-Йохай (Рашби) и неговият син, Раби Аби, които  
са достигнали нивото на пророк Елияху (Илия). Затова се казва, че самият Елияху посетил 
тяхната пещера и ги научил на Тората. (Между другото, пещерата в село Пегиин съществува 
и днес.) Авторът на Дивре Йоел (Думите на Йоел) пише следното в книгата Тората на Рашби:
„Когато равин Шимон изучаваше тайните на Тората, в пещерата имаше правило — да се 
решават спорове според мнението на раби Йехуда, автора на Талмуда. Въпреки това, след 
като равин Шимон напусна пещерата, всичко, което е написал в Зоар, се смяташе за 
надхвърлящо всички човешки постижения. Самият Рашби получава името Буцина Кадиша 
(Света свещ), тъй като е постигнал душата на Моше (Моисей).
Присъдите по законодателни и процедурни въпроси се издават в съответствие с Талмуда или 
Книгата на Зоар, в зависимост от това къде този въпрос се разглежда по-стриктно. Ако 
въпросът не е споменат нито в Талмуда, нито в Зохар, тогава решението се основава на 
източника, който най-добре изяснява този въпрос. Ако спорът е между Талмуда и 
законодателите, решението се основава на твърдението от Книгата на Зоар. Ако самите 
законодатели не могат да постигнат споразумение по спорния въпрос, решението се основава
на становището на Зоар (Mishna Brura, 25, 42). Великият последовател на Рашби, наследник 
(следващият приемник) на душата му, Раби Исак Лурия (Светият АРИ) пише, че душата му е 
завръщане на душата на Раби Шимон, а душата на Раби Шимон е завръщане на душата на 
Моше (Shaar HaGilgulim, т. 64). Той също така пише, че душата на Моше се облича в Рашби, 
за да поправи душата на Ахия Ха Шилони (Ахия Шилонецът), който „поквари“ Малхут 
поради греха на цар Йеравам (Йеровоам), който предизвика престъплението на целия Израел.
Така се появи душата на Рашби за поправяне греховете на Израел. Частта от Зохар, 
озаглавена Рая Мехеймна (Лоялен пастир) разказва как Рашби е постигнал душата на Моше, 
слял се с нея и е постигнал върховната мъдрост. В своите произведения Maranan ve Rabanan и
Kli Yakar (Мелахим, 2, 12), великият Ха Чида също казва, че цялата работа на Рашби се крие 
в поправянето на греха на Ачия Ха Шилони. Както Рашби казва в Талмуда (Сука, 45, 2): 
„Мога да изкупя целия свят от съд от деня на моето раждане до днес. И ако синът ми е с мен, 
от деня на създаването на света до днес. И ако Йотам Бен Узияху е с нас, от деня, в който е 
създаден светът, до неговия край.” Книгата на Мелахим разказва за Йотам Бен Узияху (20, 
15). След отмяната на присъдата Рашби основава своята семинария в селището на Текоа и в 
село Мерон. Там той преподава на учениците си Кабала и написва Книгата на Зоар, като по 
този начин разкрива това, което е било забранено да се разкрива от времето, когато Израел е 
получил Тората (Тикуней Зоар, Хакдама, стр. 17). Въпреки това, за да запише всички тайни 
на Тората, равин Шимон трябваше да ги изрази в тайна форма. Ученикът на Рашби, Раби 
Аба, притежаваше уникално качество на душата. Това качество му позволявало да предава 
духовно знание в тайна, скрита форма. Затова равин Шимон помоли своя ученик да изрази
мислите за него, тоест да предаде мислите на Рашби на хартия. AРИ го обясни по следния 
начин: „Книгата Зоар трябва да остане скрита до поколението,  в което ще дойде Машиах 
(Месия), тъй като чрез изучаването на тази книга човечеството ще се върне от своето духовно
изгнание“ (The ARI, Shaar ХаХакдамот, Хакдамах, стр. 3). Ето защо раби Аба е написал 
учението на раби Шимон на арамейски, тъй като това е обратната страна на иврит. ARI 
написа Maamarey Rashbi (Статии на Рашби), стр. 100), че написването на Зоар в тайна форма 
е възможно, защото душата на Раби Аба произхожда от Заобикалящата светлина, а не от 
Вътрешната светлина. Поради това, обясни АРИ, той може да изрази най-върховната мъдрост
в тайна форма, чрез прости истории. (Раби Шимон е живял приблизително до 
осемдесетгодишна възраст и починал на празника Лаг БаОмер, осемнадесетия ден от месеца 
Ияр, заобиколен от своите ученици и признати от целия народ. Този ден се чества като 
празник на Светлината. Тялото на раби Шимон е погребано в пещера край планината Мерон, 
а тялото на сина му, раби Елазар, е погребано на няколко метра от него.) Подобно на 
следващите композиции на АРИ и други кабалисти (очевидно, такава е съдбата на всички 
истински духовни книги), Книгата Зоар беше скрита за около 1100 години в пещера близо до 
Мерон, от деня на написването ѝ, докато арабин не я намери и продаде на пазара като 



опаковъчен плат. Част от скъсаните листи попаднали в ръцете на мъдрец, който разпознал и 
оценил стойността на писанията. След дълго търсене той намери много листове от кошчетата
за боклук или ги купил от търговците на подправки, които продавали своите стоки, увити в 
листите на „Зоар“. Именно от тези възстановени листи е съставена книгата (както я 
познаваме днес). В продължение на много векове, от това време до днес, Книгата Зоар е 
обект на спорове. Философи, учени и други „мъдреци“ и до днес още я обсъждат. И все пак 
остава фактът, че само кабалист, който се издига до определена духовна степен, постига това,
което тази книга предава. За всички останали хора това изглежда като колекция от разкази, 
истории и древна философия. Само онези, които не разбират тази книга, спорят; но 
кабалистите знаят със сигурност, че книгата на Рашби е най-големият източник на духовни 
постижения, които Създателят е дал на хората в този свят. Въпреки че Книгата Зоар е 
написана през втори век, само равин Йехуда Ашлаг успява да предостави пълен коментар за 
нея през 30-те и 40-те години на миналия век. Причината за укриването на Зоар от втори до 
тринадесети век и липсата на пълен коментар за нея в продължение на осемнадесет века е
обяснено във „Въведение в книгата Зоар“. Раби Ашлаг нарече своя коментар ХаСулам 
(Стълбата), защото изучавайки го, човек може да се издигне до духовните степени на 
постижение на Висшите светове, както би се изкачил по стълба в нашия свят. След 
публикуването на коментара на Сулам, Раби Ашлаг получава епитета Баал ХаСулам 
(Собственик на Стълбата), както е обичайно сред мъдреците на Тората да наричат човек не с 
неговото име, а според най-високото му постижение.

КНИГАТА ЗОХАР СЪДЪРЖА:
1. Hakdamat Sefer HaZohar (Въведението на книгата Zohar)—съдържа няколко статии, които 
напълно разкриват вътрешния смисъл на Тората.
2. Sefer HaZohar (Книгата на Zohar) – разделена на части и глави, които съответстват на 
седмичните части на Тората:
Книгата на Берешит (Битие): Берешит, Ноах, Лех Леха, Вайера, Чаи Сара, Толдот, Вайетце, 
Вайшлах, Вайешев, Микец, Вайигаш, Вайичи.
Книгата на Шемот (Изход): Шемот, Вайера, Бо, Бешалах, Йитро, Мишпатим, Терума (Сафра 
де Цниута), Тецавех, Ки Тиса, Вейикахел, Пекудей.
Книгата на Вайкра (Левит): Вайкра, Цав, Шмини, Тазрия, Мецура,
Ачарей, Кедушим, Емор, БаХар, Вечекотай. Книгата на Бамидбар (Числа): Бамидбар, Насо 
(Идра Раба), Баалоча, Шлах Леча, Корач, Чукат, Балак, Пинхас, Матот. Книгата на Devarim 
(Второзаконие): VeEtchanen, Ekev, Shoftim, Titze, Vayelech, Haazinu (Idra Zuta).
3. Зохар Хадаш (Новият Зоар): допълнения към седмичните глави:
Берешит, Ноах, Лех Леча, Вайера, Вайетце, Вайешев, Башалах, Йитро, Терума, Ки Титце, 
Цав, Ачарей, БаХар, Насо, Чукат, Балак, Матот, Ветчанен, Ки Титце, Ки Таво.
4. Допълнителни книги в Книгата Зоар, които не са пряк коментар на Тората:
Идра Раба, Идра Зута, Сафра де Цниута, Раза де Разин, Тосефта, Рая Миемна, Ашматот, 
Ситрей Тора, Ситрей Отиот и Тикуней Зохар.
5. Мидраш Хане’елам (Коментарът на писанията): Песен на песните, Рут, Ейха (Плачове) и 
върху Тората (Петокнижие).

Баал а-Сулам написа коментара към частите от „Зоар“, които са ни известни. Основните му 
коментари в „Въведението в книгата на Зоар“ и в главата „Берешит“ са изразени от гледна 
точка на духовната работа на човека. Най-ценните статии от Зоар за науката на Кабала са 
Идра Раба, Идра Зута и Сафра де Цниута. Всички те са изразени на езика на Кабала. Освен 
тези статии, останалата част от Зохар е написана на езика на Мидраш.
В оригиналния си вид Книгата Зоар, написана от равин Аба преди шестнадесет века, не е 
била разделена на седмични глави. Обемът и беше няколко пъти по-голям от текста, който 
достигна до нас; тя разяснява не само Тората, но и двадесет и четири други книги на 



Библията (Петокнижие, Пророци и Писания). Освен самата Книга на Зоар, книгата Тикуним 
(поправките) на раби Шимон също достигна до нас. Състои се от седемдесет коментара на 
първата дума от Тората, Берешит (в началото), тъй като включва всичко. Тази книга предлага 
семантичен превод на самия Зоар, коментара на Раби Йехуда Ашлаг за Сулам и моите 
собствени обяснения. Книгата съдържа и първата част от Книгата на Зоар — Хакдамат Сефер
ХаЗохар (Въведение на Книгата Зоар). В началото на текста семантичният превод е даден с 
удебелен шрифт. Коментарът на Сулам и моите обяснения са с обикновен шрифт или курсив, 
защото се оказа изключително трудно да се отделят моите обяснения от свещените текстове 
на раби Ашлаг. Числата в началото на елементите съответстват на номерата на елементите в 
Книгата Зоар с коментара на Сулам, кн. 1.
Причината за преплитането на текстове е необходимостта да се обясни значението на Зоар на
няколко езика едновременно:
а) езикът на Кабала (Сфирот, Парцуфим, Гематрия и светове),
б) езикът на духовната работа (емоции), 
в) езикът на Тората (разказ) 
и г) езикът на Талмуда (съдебен).

За да разбере стила на Книгата -Зоар, препоръчвам на читателя да се върне към превода на 
оригиналния текст, след като прочете и усвои коментара. Книгата Зоар, както и цялата Тора, 
говори изключително за човека (творението) и връзката му със Създателя. Тората придава 
светски наименования към всички вътрешни свойства на човека. Така стремежът към 
Създателя се нарича „Израел“, а стремежът към егоистично получаване на удоволствия се 
нарича „народи на света“. Въпреки това, няма никаква връзка между тези имена в Тората и 
евреите и другите нации в нашия свят. Кабала апелира към човека, към творението!

Книгата съдържа статии, коментирани на езика на Кабала, и други коментирани на езика на 
емоциите, който е по-лесно разбираем за начинаещия. Читателят може да започне 
изучаването на книгата със статии като „Нощта на булката“ и „Кой се радва на празниците“. 
Независимо от това, пълното изучаване на Зоар изисква систематично изучаване на 
материала. Колкото повече свикваме с Кабала, толкова повече тя прониква в сърцата ни и 
може да бъде овладяна само чрез многократно преглеждане на изучавания материал.
Рав Михаел Лайтман

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯ И ПОЯСНЕНИЯ
АА—Арих Анпин—парцуфът на хохма, централният, начален парцуф в света на Ацилут, от 
който произлизат всички останали парцуфими.
Аба — баща — парцуфът на хохма.
Има—Майка—парцуфът на Бина.
ЗA—Зеир Анпин—Син (по отношение на AVI).
ЗОН—ЗА и Нуква—Малхут.
Нуква, малхут — сфира (единствено число за сфирот) или парцуф, който получава от 
всички предходни парцуфи (множествено число за парцуф). Малхут от света на Ацилут е 
сборът от всички създания, всички човешки души. Поради тази причина се нарича Кнесет 
Израел (Асамблеята на Израел).
Израел – собственост на „отдаване“, алтруизъм. Това е собственост на Създателя, 
собственост на Бина. Израел произлиза от еврейските думи Яшар - прав и Ел - Създателят. 
Така Израел е свойството да се стреми да постигне еквивалентност на формата с Създателя. 
„Нациите на света“ са стремежът към егоистично получаване на удоволствие. Естествено, 
тези две свойства присъстват във всеки,а Кабала е методът за развитие на собствеността на 



Израел вътре в човека, с цел постигане на Създателя в този живот. Егоистичните желания и 
стремежи на кли (съд) не се считат за кли. 
А Кли е коригираните желания, подходящи за получаване на Светлина. Това са алтруистични
желания с параван, който ги е превърнал от егоизъм в алтруизъм. Човешкото сърце, което 
приема всички усещания, се нарича кли (съд) за приемане на усещания. Духовният съд, 
единственият съд, за който говори Зоар, е желанието да се отдаде на Създателя: да предаде 
всички човешки желания на Създателя, сякаш казва, че той е съгласен с цялото си сърце да 
отстъпи всичко от себе си за Неговото саке. Такова пълно и истинско намерение се нарича 
„Лишма“ (напр заради Създателя).

KETER             
HOCHMA        YAH= Yod-Hey
BINA               HaVaYaH with Nikud Elokim
HESED           EL=Aleph-Lamed
GEVURA  ELOKIM= Aleph-Lamed-Hey-Yod-Hey
TIFFERET   HaVaYaH with Nikud of Shvah-Holam-Kamatz
NETZAH and HOD TZEVAOT
YESOD            SHADDAY=Shin-Dalet-Yod 
MALCHUT   ADNI=Aleph-Dalet-Nun-Yod

СЕФИРОТ ИМЕНАТА НА СЪЗДАТЕЛЯ

КЕТЕР EKYEH=Алеф-Хей-Йод-Хей

ХОХМА ИЯХ = йод-хей

БИНА HaVaYaH със Nikud Elokim

ХЕСЕД ЕЛ- АЛЕФ- ЛАМЕД

ГЕВУРА Eлохим= Aleph-Lamed-Hey-Yod-Hey

ТИФЕРЕТ HaVaYaH with Nikud of Shvah-Holam-Kamatz

НЕЦАХ  Саваот

ХОД Саваот

ЙЕСЕД ШАДАЙ=Shin-Dalet-Yod и EL=Aleph-Lamed 
CHAI=Chet-Yod

МАЛКУТ ADNI=Aleph-Dalet-Nun-Yod

Митук (подслаждане/ смекчаване) на ограничителен закон. Ограничението е забрана за 
Малхут да получава светлина. Тази забрана се премахва, когато Малхут се коригира от 
свойствата на Бина.
Зивуг – съединяване – това се превежда като сексуален съюз между мъж и жена в този свят. 
Тъй като духовните действия са абсолютно отделени от начина, по който обикновено ги 
възприемаме, аз избрах да използвам еврейския термин зивуг, тъй като той се възприема по-
абстрактно от хора, които не знаят иврит. Това ще помогне да се предотвратят обърквания въз
основа на съществуващи по-рано концепции. Духовният зивуг е стремеж на Висшия (ЗА—
мъжка част) да предаде Светлината (удоволствието) на долния (Малхут—женска част). При 
това и двете желания са напълно безкористни, както в примера на госта и домакина.



PBP—Panim be Panim (лице в лице). Това състояние настъпва, когато Захар (мъжка сфира) 
или Аба (баща) предава Ор Хохма (Светлина на мъдростта) на женската сфира, или Има 
(майка), за последващо прехвърляне на децата (ZON). Същите взаимоотношения на ABA 
(виж по-долу) и PBP също се наблюдават между техните деца, ZON (ZA и Malchut).
ABA – Achor be Achor, гръб до гръб (произнася се Ach be Ach). Ако Парцуф Аба (Хохма) има 
Ор Хохма, но не желае да го предаде на Парцуф Има (Бина), и ако Има също не иска да го 
получи, такава връзка между тях се извиква обратно. Същата връзка може да съществува 
между Зеир Анпин и Малхут.
Хесед — милост, състрадание, алтруизъм, Ор Хасадим (Светлината на милостта, 
състраданието и алтруизма). То се появява само в рамките на кли (желание), което желае 
давайте безкористно и бъдете подобни на Създателя. Това е собственост на сфира или парцуф
на Бина. Бина от света на АК (Адам Кадмон) се нарича SAG. Бина от света на Ацилут се 
нарича Има, Върховната майка, ЙЕШСУТ и АВИ.
Светлината на Бина е удоволствието да бъдеш подобен на свойствата на Създателя; 
следователно тази Светлина (усещане) е най-надеждната защита от нечистите сили. А кли, 
което притежава свойствата на Бина, не е в състояние да престъпи, тъй като желанието му е 
единствено да даде.
KHB — Кетер-Хохма-Бина (произнася се Кахаб). Това са първите три сфирот, които 
образуват рош (главата) на парцуфа. Рошът решава колко удоволствие може да приеме 
парцуфът не заради себе си, а заради Създателя. Тази Светлина се спуска от Рош към Гуф 
(тялото).
HBD—Хохма-Бина-Даат (произнася се Хабад). Това е същото като Кетер-Хохма-Бина (Рош 
на парцуфа). Sefira Daat не е Sefira, а искането (известно също като MAN) на ZON (Zeir Anpin
и Nukva). Даат е призивът на ZON към Бина относно желанието им да получат Ор Хохма от 
нея. Тази молитва на ZON се нарича MAN, тъй като тя се издига до Bina и предизвиква в Bina
(Има – тяхната майка) желанието да даде на своите деца – ZON. MAN в Бина се нарича Sefira
Daat.
Това не е сфира като другите десет сфирот; това е по-скоро молба. Въпреки това, за да 
подчертаем това състояние, ние използваме името HBD вместо KHB.
HGT—Хесед-Гевура-Тиферет (произнася се Хагат). Това са сфирот на Гуф (тялото), подобно 
на сфирот на Рош: Хесед е равносилен на Кетер, Гевура е равносилен на Хохма, а Тиферет е 
равносилен на Бина. Те се наричат GE (виж по-долу) на тялото.
НХЙМ—Неца-Ход-Йесод-Малхут (произнася се Нехим). Тези сфирот получават от сфирот 
HGT (GE). Тъй като те получават и имат воля да получават, те се наричат AHP на тялото.
GE—Galgalta-Eynaim (череп и очи). Сфирот Кетер-Хохма-и ГАР от Бина. Тези сфирот нямат 
воля да получават и желаят само да дават. Следователно те не могат да станат егоисти.
НРН—Нефеш-Руах-Нешама (произнася се Наран). Това е Светлината, която изпълва малкия 
парцуф. Катнут (малко състояние) е, когато парцуфът има силата (екран) само да даде, но не е
в състояние да получи заради Създателя, въпреки желанието си да го направи. В този случай 
парцуфът има само Ор Хасадим (Светлина на Милосърдието), но не и Ор Хохма (Светлина 
на Мъдростта). Ето защо се смята за малък парцуф, без сила и разум, подобен на дете в 
нашия свят.
УНУ- АНР—Awzen-Hotem-Peh (ухо-нос-уста), произнася се Aхап. Това са сфирот ZAT от 
Бина-ЗА-Малхут, които притежават воля за получаване. Следователно, в липса на подходящ 
екран (съпротивление на това желание), те стават егоистични. Парцуф без екран на своя AHP 
се нарича Катан (малък), а състоянието му се нарича Катнут (малко, непълнота). Това е като 
дете в нашия свят, тъй като този парцуф също няма сила (екран) и следователно може да има 
само ор хасадим без ор хохма).
Гадлут — голяма държава. Парцуф с параван (сила да се противопостави на егоистичната си 
природа) не само да се въздържа от получаване заради себе си, но и да получава не заради 
себе си (както в примера на госта и домакина. В този случай парцуфът изпълва всички свои 
желания (всички десет сфирот) със Светлините на Хасадим и Хохма.



Първо голямо състояние – Гадлут Алеф, постигането на Светлината на Нешама.
Второ голямо състояние — Gadlut Bet, постигането на Светлината на Haya.
Ор Хохма – Светлина на мъдростта. Тази Светлина изпълва Келим (съдовете/желанията) на 
приемане. Идва само ако има екран на алтруистично приемане.
Атерет Йесод — буквално „препуциум“, мястото на съюза между Израел и Създателя. След 
второто ограничение е забранено да се прави зивуг (духовна връзка) върху самата малхут 
поради отсъствието на екрана. Въпреки това, зивуг може да се направи върху имотите, които 
Малхут е получила от Зеир Анпина, наречена Атерет Йесод. Точно както желанията на 
самата Малхут се отрязват, препуциума се обрязва и желанията, които остават в нея, са тези, 
получени от Зеир Анпин, наречен Атерет Йесод. Върху тези желания малхут може да 
направи зивуг със Зеир Анпин и да получи Светлината на хохма. Естествено, това не е 
същата Светлина на Хохма, която Малхут би получила, ако можеше да направи зивуг върху 
своите желания, тоест върху себе си, върху собствените си свойства, наречени „централна 
точка на творението“, истински егоистичните желания . Малхут ще може да направи това 
само след 6000 години, в края на корекцията. Но преди това да се случи, тези желания
се наричат белег на единение с Създателя, тъй като зивуг върху Атерет Йесод я приближава 
до Създателя.
Атерет Йесод също е Малхут де Малхут, който остава след обрязването, отстраняването на 
Орла (препуциума). Това е коригираната част от Малхут, нейното обединение със сфира 
Йесод, върху която може да се направи зивуг още през 6000 години, като по този начин 
доведе Малхут до края на корекцията.
NRNHY—Nefesh-Ruach-Neshama-Haya-Yechida (произнася се Светлина изпълва големия 
парцуф, състоящ се от GE и AHP.
Наранхай). Този Ор (Светлина) – удоволствие, усещането на Създателя. 
Ohr - ОХР винаги трябва да се тълкува като едно и също понятие, тъй като въпреки че 
терминът се използва като цяло, всички негови синоними се подразбират!
Кли (съд) — желание, създание. Подобно на Ohr, думата Kli се използва като цяло, но всички
нейни синоними се подразбират!
Гематрия—числова стойност на буква или комбинация от букви и думи. Това е специален 
начин за записване на духовна информация.
Парса—небесна свод, разделението между света на Ацилут и световете BYA. Парса разделя 
десетте сфирот на две части: алтруистичния келим на отдаване (GAR, KHB и GE) и келим на 
приемането (ZON или Бина-ЗА-Малхут), тъй като Бина умишлено падна в ЗА (AHP) с цел да 
го коригирам. Малхут, която се издига над Бина и стои под Хохма, се нарича Парса или 
„небесна свод“ и разделя GE от AHP. 
ЗАТ, ЗАК — седемте сфирот Хесед, Гевура, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод, Малхут (HGT 
NHYM).
ВАТ, ВАК — шестте сфирот Хесед, Гевура, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод (HGT NHY, 
произнася се Хагат Нехи).
De – предлогът „на“ в притежателно значение. Например Малхут де Ацилут означава Малхут
от света на Ацилут.
Превод на английски – Когато в скоби пише така, това се отнася до книгите Тора 
(Петокнижие), Невиим (Пророци) и Кетувим (Писания/Агиографа), публикувани от Мосад 
ХаРав Кук, на иврит с английски превод. Например (Yeshayahu, 11:9; английски превод стр. 
XXX, 9) означава, че ако отворите страница XXX в книгата на пророците, това, което 
търсите, ще бъде в изречение номер девет. Когато е посочен първоизточникът, 
препоръчително е да се позовава на него там и след това да се прочете поне пасажът, на който
се приписва цитираната поговорка. Това ще ви помогне да видите още по-ясно, че
Тората, използвайки алегоричен, образен език, говори само за духовния свят и издигането на 
човека в него, а изобщо не за историята или за нашия свят.
Garments—Дрехи — атрибути, желания, Келим. Като цяло, въпросните дрехи са тези, които 
Малхут получава от Бина.



Хуппах — сватбен балдахин, балдахин, под който се провежда брачната церемония.
Нартик—покриването на Зеир Анпин; същото като Хупа.
Украси – Светлината на Хасадим, Светлината на Бина, която тя преминава в Малхут. Това 
коригира малхут и й позволява да получи светлината на хохма в светлината на хасадим.
Орла — препуциум на сфира Йесод, мястото на зивуга между Зеир Анпин и Малхут. Орла 
трябва да бъде премахната, защото през 6000 години това е невъзможно да се направи зивуг 
(намерение) върху самата малхут и да получи в името на Създателя. Може да се направи само
азивуг за съединението на малхут със Зеир Анпин. Това се нарича Атерет Йесод, частта от 
Сфира Йесод, която остава след отрязването на Орла. Орла също е Малхут де Малхут, или 
нечистите сили.
Има—Майка—Бина по отношение на Малхут, която е дъщеря.
Дъщеря – Малхут по отношение на Бина, майка.
Кодеш ха Кодашим – Светая Светих – Светлината на ГАР – Нешама-Хая-Йечида.
Въпрос – усещането за липса на Светлината на хохма в малхут.
Села — скала или истина. Името на Малхут.
Шехина – Божественост – усещането (появата, видението) на Създателя за тези, които Го 
постигат. Малхут в състояние на приемане на Светлината (Създателя) се нарича Шечина. 
Усещането за Създателя, мястото, където човек преживява Твореца, се нарича Шечина.
Текум — зона — разстоянието, извън пределите на което е забранено да се ходи в Шабат 
(съботата). Текум Шабат представлява максималното разстояние, в рамките на което човек 
може да се движи по време на събота.
Сигим — шлака — нечисти желания, които съществуват в чистите желания. Работата на 
човека е да раздели двете и постепенно да коригира Сигима. Терминът Сигим идва от SAG, 
тъй като те се появяват в резултат на разрушаването на Kelim от света на Nekudim, които се 
отнасят до системата на Парцуфим на Парцуф SAG. Терминът
Сигим намери своя път от Кабала в говоримия иврит.
ШАХ—Шин-Чаф—300 + 20 = 320 фрагмента от счупения съд.
RAPACH—Reish-Peh-Chet—200 + 80 + 8 = 288 фрагмента от счупения съд, които човек може
и трябва да поправи през 6000-те години, изкачвайки 6000-те стъпала на духовната стълба.
Лев ха Евен—Каменно сърце—Лев = Ламед-Бет = 30 + 2 = 32 фрагмента, на които Малхут 
беше разбита. Тези фрагменти от Малхут не могат да бъдат коригирани и направени 
алтруистични; човек може само да се въздържа от използването на тези желания. Лев ха Евен
се коригира едва след 6000 години, тоест след като самият Създател коригира 288-те 
фрагмента в човека. То става напълно алтруистично и получава името Лев Басар (сърце от 
плът).
Ло Лишма — не в името на Създателя. Тъй като в творението не съществува нищо освен 
Създателя и човека, ако нещо не се прави „заради Създателя“, то се прави „заради себе си“. 
Така Ло Лишма обозначава егоистичното намерение на човека.
Лишма — в името на Създателя. Безкористното намерение на човека да действа само за да 
угоди и да донесе радост на Създателя. Четири ангела, които участват в създаването на 
човека – четирите основни свойства на природата: милост – Хесед, справедливост – Цедек, 
истина – Емет и мир – Шалом.
Ерец Израел – Земята на Израел – Йецира на този свят. Йерушалаим (Йерусалим) е Атерет 
Йесод в Малхут.

ОРИГИНАЛНИ ИМЕНА И ТЕХНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 



Аарон - Аарон
Амон - Амон
Анаел - Анаел
Анафиел - Анафиел
Ариел - Ариел
Авраам - Авраам
Бат Шева - Витшеба
Бенаяху - Беная
Бецалел – Бецалел
Билам – Валаам
Чагай - Хагей
Чава - Ева
Едем - Едем
Eicha - Eichah
Елисей - Елисей
Елияху - Илия
Есав - Исав
Естер - Естер
Езра - Езра
Гавриел - Гавриил
Газария - Газардиел
Ханох - Евнух
Хавакук - Авакум
Ийов – Йов
Корач - Корач
Лия - Лия
Лилит - Лилит
Маханиел - Манхиел
Матат - Метатрон
Миха - Мика
Моав - Моав
Моше - Мойсей
Нахум - Наум
Навуходоносор - Навуходоносор
Нехемия - Нехемия
Ной - Ной
Овадия - Авдия
Петахия - Петахия
Pinchas - Pinchas
Писгания - Песагния
Рахел - Рейчъл
Ривка - Ребека
Рут - Рут
Сандалфон - Сандалфон
Шет - Сет
Шимон – Симеон
Шломо - Соломон
Шмуел - Самуил
Тамар - Тамар
Цефания – Софония



Цур – Туре
Яков - Яков
Йодая – Йодая
Езекиил - Езекиил
Йехошуа - Джошуа
Юда - Юда
Йерусалим - Йерусалим
Йешаяху - Исая
Йирмияху - Йеремия
Исмаил - Измаил
Ицхак - Исак
Йосиф - Йосиф
Захария - Захария
Звулиел – Зебулиел

ОРИГИНАЛНИТЕ ЗАГЛАВИЯ И ТЕХНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ НА АНГЛИЙСКИ  

Берешит – Битие
Шемот – Изход
Вайкра – Левит
Вамидбар – Числа
Деварим – Второзаконие
Кохелет – Еклисиаст
Шмуил 1 и 2 – Самуил 1 и 2
Мелахим 1 и 2 – Царе 1 и 2
Дивре ХаЯмим – Хроники
Мишли – Притчи
Техилим – Псалми
Shir HaShirim – Песен на песните
Шофтим – Съдии

ПРИМЕР ЗА ОРИГИНАЛА ТЕКСТ НА ЗОХАР



БУКВАЛЕН ПРЕВОД НА ГОРНИЯТ ТЕКСТ ОТ АРАМЕЙСКИ НА БЪЛГАРСКИ

1. Раби Хизкия отвори: „Написано е като роза сред тръни“. Че розата е събранието на Израел.
Тъй като има роза и има роза, точно както розата сред тръните е оцветена с червено и бяло, 
Събранието на Израел се състои от съд и милост. Точно както розата има тринадесет 
венчелистчета, събранието на Израел е заобиколено от всички страни от тринадесетте 
атрибута на милостта. Но Елохим, който е тук, помисли да изведе тринадесетте думи, които 
заобикалят Асамблеята на Израел и го запази.
2. След това това се споменава друг път. Причината да се споменава друг път е да се извадят 
петте твърди листа, които обграждат розата. И тези пет са спасение. Това са и петте порти. За
тази тайна е писано: „Ще вдигна чашата на спасението, това е чашата на благословението“. 



Чашата за благословия трябва да лежи на пет пръста и не повече, точно както розата почива 
върху пет твърди листа, които съответстват на петте пръста. И тази роза е чашата на 
благословията. От второто до третото споменаване на името Елоким има пет думи. От тук 
нататък Светлината беше създадена и скрита,
затворени в този завет и влязоха в розата и я оплодиха. И това се нарича плодоносно дърво, в 
което е семето му. И това семе наистина съществува в буквата на завета.
3. И както формата на завета е посята в четиридесет и две концепции от това семе, така е 
посято и законодателното, специално име на творението.
4. В началото равин Шимон отвори, цветните пъпки се появиха на земята. „Цветните пъпки“ 
се отнасят до акта на създаване. Те се явиха на земята, когато на третия ден, както се казва, 
„И земята ще се дръпне“. Тогава те се появиха на земята. Дойде времето на пеенето и това е 
четвъртият ден, когато имаше намаление от Светлината на Хасадим. Гласът на гургулицата се
отнася до петия ден, където е написано: „Нека водите се роят“, за да произведат потомство. 
„Чува се“ се отнася до шестия ден, където е писано: „Да застанем и да създадем човека“ и там
се казва: „Ние ще направим и ще чуем.” „В нашата земя“ се отнася до деня на Шабат, който 
представлява Земята на Живота.
5. Друго значение е, че тези цветни пъпки са Патриарсите, които са влезли в мислите на 
бъдещия свят и там са скрити. Те излязоха от там в укритие и се скриха в истинските 
пророци. Йосиф се роди и те се скриха в него. Когато Йосиф влезе в Светата земя и ги основа
там, те се появиха в земята (земята) и бяха разкрити там. Кога се виждат? Когато се види дъга
в света. Когато се види дъгата, те се разкриват. Тъй като настъпи времето на резитбата. 
Дошло е времето за изкореняване на нечестивите от света. Защо нечестивите бяха спасени? 
Защото цветните пъпки се виждат в земята. И ако не можеха да се видят, те нямаше да 
останат в света и светът нямаше да може да съществува.
6. Кой оживява света и причинява появата на Отците? Това е гласът на децата, които изучават
Тората, което означава, че тези деца на света спасяват света. В уважение към тях: „Ще ви 
направим висулки от злато. Това са децата, децата на света, както е казано: „Да направиш два 
херувима от злато“.
7. В началото равин Елазар отвори: „Вдигнете очите си горе и вижте кой е създал това.“ 
Вдигнете очи. на кое място? До мястото, където всички очи зависят от Него. И кой е Той? Той
е този, който отваря очите. И вие ще знаете това. Това е скритият Атик, в който се крие 
въпросът кой го е създал. И кой е Той? MI = кой. Той е призован от ръба на Божественото 
небе, където всичко Му принадлежи. Тъй като има въпрос, Той върви по скрит път и не се 
разкрива. Той се нарича MI, тъй като няма въпрос. Отгоре, този край на Небето се нарича MI.
8. И има още един по-долу, наречен МА. Какво има между това и онова? Първият, наречен 
MI, е скрит. В него има въпрос, защото човек пита, търси и гледа, и гледа от степен на степен 
до края на всички степени. И след като пристигне там го питат: МА? (Какво?). Какво 
научихте? какво си видял Какво си разследвал, след като всичко все още е скрито, както и 
преди.
9. За тази тайна е писано: „Кого да ти посоча? С кого мога да те сравня?" В края на краищата 
Храмът беше разрушен и се разнесе глас, който каза: „Какво мога да ви посоча и с какво да 
ви сравним?“ Думата МА = какво, свидетелство, всеки ден и денят на свидетелство за вас от 
миналите дни, както е писано: „Призовавам за свидетели небето и земята”, което е подобно 
на вас. Според същия тип „Аз те украсих със свети накити“, те направи владетел на света, 
както е писано: „Това ли е градът, който се наричаше квинтесенция на красотата?“ и така 
нататък. Нарекох те: „Йерусалим, град, построен от мен“. — Какво може да се сравни с теб? 
Точно както вие седите, така той е като Горе, както сега светият народ не влиза във вас, за да 
извършва свята работа, така ви се кълна, че няма да вляза горе, докато не живея долу. Това е 
вашата утеха, тъй като тази степен е равна на вас във всичко. И сега, когато съм тук, "Твоята 
мизерия е голяма, като морето." И ако твърдите, че за вас няма съществуване или лек, тогава 
МИ (кой) ще ви излекува? Това ще бъде именно онази скрита Висша Степен, която оживява 
всички неща; то ще ви излекува и ще съществува във вас.



10. MI е горният край на Небето, MA е долният край на Небето. Това е наследено от Яков, че 
той свети от ръб до ръб, от първия ръб, който е MI, до последния ръб, който е MA, тъй като 
той стои в средата. Следователно, кой е създал това?
11. Раби Шимон каза: Елазаре, сине мой, престани да говориш и ни разкрий върховната 
тайна, за която хората по света не знаят нищо. Равин Елазар мълчеше. Раби Шимон се 
разплака и каза: Една минута. Раби Шимон каза: Елазар, какво е ELEH (тези)? Ако кажете 
звездите и знаците на зодиака, те не винаги ли са се виждали? Въпреки това, МА (какво) са 
създадени, както се казва, от словото на Създателят бяха направени небесата. Ако става дума 
за скрити неща, значи не пише ЕЛЕХ, защото са разкрити.
12. Но тази тайна никога не беше разкрита, докато един ден, когато бях на морския бряг, 
Илия дойде и ми каза: „Рави, знаеш ли какво е това, КОЙ Е СЪЗДАЛ ТОВА?“ Казах му: „Това
са небесата и техните войнства, делата на Създателя, за да може човек да ги погледне и да ги 
благослови, както е писано: „Когато видя Твоите небеса, дело на Твоите ръце, Учителю наш, 
как славно Твоето име е по цялата земя!”
13. Той ми каза: „Рави, имаше едно нещо скрито пред Създателя, което Той разкри на 
Висшето събрание, и то е това. Когато скритото от всичко скрито пожела да разкрие Себе Си, 
Той първо направи една единствена точка и тази точка се издигна и се превърна в Мисъл. С 
нея Той нарисува всички форми и с нея гравира всички изображения.”
14. Той гравира вътре в скрита, свещена свещ изображение на скрито изображение на светая 
светих. От дълбочината на тази мисъл се появи дълбока структура и тя се нарича МИ – което 
означава кой, това е началото на структурата, стояща и нестояща, която е скрита дълбоко в 
името. Не се казва, а само МИ – кой. Той пожела да разкрие Себе Си и да бъде наречен с това 
име, затова се облече в скъпоценна, сияеща дреха и създаде ЕЛЕХ, а ЕЛЕ се възнесе в името. 
Тези букви се комбинират с тези и името Елохим беше завършен. И докато не създаде ЕЛЕХ 
– това, Елохим не се издигна. да образуват името Елоким. И тези съгрешиха, като се покланят
на златния телец. За тази тайна се казва: ЕЛЕ е вашият Господ, Израел.
15. Както буквите МИ се присъединиха към буквите ЕЛЕХ, така и това име остава завинаги 
единно и на тази тайна стои светът. Тогава Илия отлетя и вече не го виждах. От него разбрах 
това, което стои върху тайната и нейното обяснение. Раби Елазар дойде, и всички ученици 
също, и те се поклониха пред него, заплакаха и казаха, ако бяхме дошли на този свят,  само да
чуем тази тайна, щеше да е достатъчно.
16. Раби Шимон каза: „Върху тези небеса и техните войнства бяха създадени в МА, както е 
казано: „Когато гледам небесата, делата на Твоите ръце“, и се казва: „МА, колко славно е 
Твоето име по цялата земя, която си поставил над небесата, тя се издига по име.“ Ето защо 
създаде Светлина за Светлина, облече това в това и издигна във Висшето Име, това създаде 
Създателят в началото. Това е Върховният Създател, защото МА не е такъв и не е създаден.”

РОЗАТА
1. Раби Хизкия отвори (започна): „Това е казано, като роза сред тръни“ (Шир аШирим, 2:2). 
Той пита: „Какво представлява розата?“ Той отговаря: „Това е събранието на Израел, което 
означава малхут. Защото има роза и има роза. Точно както розата сред тръните е оцветена в 
червено и бяло, така и Събранието на Израел (Малхут) се състои от съд и милост. Точно 
както розата има тринадесет венчелистчета, така Събранието на Израел се състои от 
тринадесет свойства на милостта, заобикаляйки го от всички страни. В края на краищата, 
Елохим (името на Създателя, което намеква за Неговото отношение към низшите чрез силата 
на преценката), както е казано: „В началото Елоким създаде“ (първото изречение в Тората), В
започвайки (първоначално), когато го помисли, Той създаде тринадесет думи, за да обгради 
Събранието на Израел и да го защити, и ето ги: НАЧАЛОТО БОГ СЪЗДАДЕ НЕБЕТО  
ЗЕМЯТА,  ЗЕМЯТА ПУСТА И НЕУСТРОЕНА И ТЪМНИНА ПОКРИВАШЕ БЕЗДНАТА. И 
ЕЛОХИМ СЕ НОСЕШЕ НАД ВОДАТА. думата Елоким” (на иврит “и” се изписва във връзка 
с думата, която го следва. Следователно се счита за една дума).



Като  обект  на  изучаване  Кабала  взема  единственото  творение,  единственото  нещо,  което
съществува освен Създателя – себе си на човека, или „аз“, и го изследва. Тази наука разделя
Аза на части, обяснява структурата и свойствата на всяка част и целта на нейното създаване.
Кабала обяснява как всяка част от човешкото Аз, наречена „душа“, може да бъде променена,
така че човек да достигне целта на сътворението, състоянието желано както от Създателя,
така и от самия човек, стига той да го осъзнае.
Няма наука в света, която да опише, графично или аналитично, чрез използване на формули,
нашите  усещания  и  желания  и  колко  разнообразни  и  многостранни  са  те.  Ето  колко
непостоянни,  непредвидими  и  абсолютно  различни  са  те  във  всеки.  Това  е  така,  защото
нашите  желания  изплуват  в  нашия  ум  и  усещания  в  постепенен  ред,  в  определена
последователност,  така  че  да  можем да  признаем и  ги  коригираме.  Нашето Аз е  нашата
същност, единственото нещо, което характеризира даден индивид.
Въпреки това, той непрекъснато се променя и това, което остава, е просто външна, анимирана
обвивка. Ето защо се казва, че всеки миг човек се ражда наново. И все пак, ако това е така,
как трябва да  се  отнасяме един към друг  и  как да  възприемаме себе  си?  Как можем да
„стабилизираме“  нещо  вътре  и  извън  нас,  ако  постоянно  се  променяме  и  всичко,  което
възприемаме,  е  функция  на  нашето  вътрешно  състояние?  Създателят  е  източникът  на
Светлина (удоволствие). Тези, които се приближават до Него, Го усещат като такъв. Такива
хора, които се приближават до Създателя и с това усещат Него, се наричат  кабалисти (от
думата  Lekabel  -  да  приема  Светлината  на  Създателя).  Човек  може  да  се  приближи  до
Създателя само чрез еквивалентност на желанията. Създателят е безтелесен и може да бъде
усетен  само  със  сърцето  си.  Естествено,  това,  което  се  има  предвид  под  „сърце“,  не  е
помпата, която мобилизира кръвта през вените ни, а центърът на всяко усещане на човека. Но
човек не може да усети Създателя само със сърцето си, а само с малка точка в него. И за да
почувства тази точка,  човек трябва сам да я развие.  Когато човек развие и разшири тази
точка, усещането за Създателя, Неговата светлина, може да влезе в нея.
Нашето сърце е  сборът от  нашите егоистични желания и малката точка в  него е  част  от
духовното, алтруистично желание, имплантирано отгоре от самия Създател. Наша задача е да
подхранваме  този  ембрион  на  духовно  желание  до  такава  степен,  че  то  (а  не  нашата
егоистична  природа)  да  определя  всички  наши  стремежи.  В  същото  време  егоистичното
желание на сърцето ще се предаде, ще се свие, ще изсъхне и ще намалее.
След като се роди в нашия свят, човек е длъжен да промени сърцето си от егоистично до
алтруистично, това трябва да стане докато всеки от нас живее в този свят. Това е целта на
живота му, причината за появата му в този свят и това е целта на цялото творение. Пълната
замяна на егоистичните желания с алтруистични се нарича „Краят на корекцията“.  Всеки
индивид и цялото човечество трябва да го постигнат в този свят заедно. Докато човек не
постигне това, той ще продължи да се ражда на този свят. Тората и всички пророци говорят
изключително за това.  Методът на корекция се нарича "Кабала".  Човек може да промени
своите желания само ако желае да ги промени. Човекът е създаден абсолютен егоист; той не
може да приема различни желания от други хора или от заобикалящия го свят – тъй като
заобикалящата го среда е точно като него – нито пък има връзка с духовните светове, тъй като
такава връзка е възможна само чрез взаимни свойства. Духовното може да бъде възприето
само  в  алтруистични  желания.  Следователно,  индивидът  в  нашия  свят  няма  шанс  да
надхвърли границите на този свят самостоятелно. Ето защо ни беше дадена Тората и нейната
най-ефективна част, Кабала – за да помогнем на човека да придобие желанията на духовните
светове. За да създаде човека отдалеченост от Себе Си, така че човекът да осъзнае своята
незначителност и да стигне самостоятелно до желанието да се издигне. Създателят е създал
цялото творение на степени, слизащи от Него. Светлината на Създателя се спусна по тези
степени и в най-ниската степен Той създаде нашия свят и човека в него. Осъзнавайки своята
незначителност  и  желаейки  да  се  издигне  до  Твореца,  човекът  (доколкото  желае  да  се



приближи до Твореца) се издига по същите степени, по които е станало първоначалното му
слизане.

Общо  има  десет  степени,  наречени  „десет  сфирот”:  Кетер,  Хохма,  Бина,  Хесед,  Гевура,
Тиферет, Нецах, Ход, Йесод и Малхут. Подобно на десет паравани или завеси, тези десет
сфирот прикриват Светлината на Създателя от нас или от самия Създател (което е едно и
също  нещо).  Тези  десет  екрана  съставляват  десетте  степени  на  нашата  отдалеченост  от
Създателя. Следователно, за да се доближим до Създателя с една степен, най-ниската над
нашите собствени свойства, ние трябва да придобием свойствата на тази (най-ниска) степен.
Това означава, че нашите свойства стават подобни на свойствата на тази степен, вместо да
остават  по-ниски  от  нея.  Да  придобиеш  подобни  свойства  означава  да  имаш  еднакви
желания.  Щом нашите желания съвпадат с  желанията на тази степен,  нейното прикритие
избледнява  и  ние  сякаш  съществуваме  върху  него  и  само  девет  степени  ни  разделят  от
Създателя.  Последната,  най-ниската  степен  обаче  се  различава  от  всички  останали:  щом
човек  се  издига  от  нашия  свят  на  първа  степен,  той  вече  започва  да  вижда  (смисъл)
Създателя. И всички последващи степени са степени на приближаване до Създателя. Само
последната  степен,  на  която  съществуваме  в  момента,  скрива  напълно  Създателя,  докато
всички по-високи степени само Го отдалечават. Въпреки че броим десет степени, всъщност
има само пет. Това е така, защото шест степени: Хесед, Гевура, Тиферет, Нецах, Ход и Йесод
се комбинират в една Сфира, наречена Зеир Анпин (ЗА). Самият Зеир Анпин понякога се
нарича Тиферет, тъй като тази сфира отразява общите атрибути на всичките ѝ шест сфирот.
И така, има пет степени на скриване от Създателя надолу до нашия свят: Кетер, Хохма, Бина,
Зеир Анпин и Малхут. Всяка степен се нарича алтернативно Olam (свят), от думата Haalamah
(скриване). Всяка степен има свои подстепени, наречени парцуфим (множествено число за
парцуф), и всяка подстепен има свои собствени подстепени, наречени сфирот (множествено
число за сфира).  Така общо 5 x 5 x 5 = 125 степени - Сфирот съществуват между нас и
Създателя. По-долу е дадена таблица със степените от Създателя до нашия свят:
Създателят: абсолютно алтруистично желание да създадеш душа (човек), за да я изпълниш с
наслада.  Светът  на  безкрайността:  съществуването  на  душите  във  върховно,  съвършено
състояние.

СВЕТОВЕ СЕФИРОТ ПАРЦУФИМ

1-ви свят Адам Кадмон Кетер,  Хохма,  Бина,  За,
Малкут

Галгалта, АВ, SAG( * )
MA, BON ( * )

2-ри свят Ацилут Кетер,  Хохма,  Бина,  За,
Малкут

Ариш Анпин (AA)   ( * )
Aba ve Ima (AVI)     ( * )
Израел Сабаве Твуна 
(ЙЕШСУТ)               ( * )
 MA (ZA and Malchut are 
called ZON)        ( * )
BON, НУКВА    ( * )
 

3- ти свят Берия Кетер,  Хохма,  Бина,  За,
Малкут

Ариш Анпин (AA)   ( * )
Aba ve Ima (AVI)     ( * )
Израел Сабаве Твуна 
(ЙЕШСУТ)               ( * )
 MA (ZA and Malchut are 
called ZON)        ( * )
BON, НУКВА    ( * )



4-ти свят Йотцира Кетер, Хохма, Бина, За, 
Малкут

Ариш Анпин (AA)   ( * )
Aba ve Ima (AVI)     ( * )
Израел Сабаве Твуна 
(ЙЕШСУТ)               ( * )
 MA (ZA and Malchut are 
called ZON)        ( * )
BON, НУКВА ( * )

5- ти свят Асия Кетер, Хохма, Бина, За, 
Малкут

Ариш Анпин (AA)   ( * )
Aba ve Ima (AVI)     ( * )
Израел Сабаве Твуна 
(ЙЕШСУТ)               ( * )
 MA (ZA and Malchut are 
called ZON)        ( * )
BON, НУКВА ( * )

Нашият свят: петте егоистични желания, усещани в сърцето.
(*) – Състои се от пет сфирот – кетер, хохма, бина, ЗА и малхут.
Като цяло има 125 степени от Създателя до нашия свят.

ЦЕЛТА НА СЪЗДАВАНЕТО

Тъй като в духовното няма понятие за време, ние вече съществуваме в нашето крайно, 
съвършено състояние в света на Безкрайността (Айн Соф). Тъй като желанието в духовното 
означава действие, самото желание действа извън плътта. Следователно, когато желанието за 
създаване на души (волята за наслада) се появи в Създателя, когато Той пожела да ги изпълни
с най-съвършената наслада – да Го усетят и да се насладят на Неговото съвършенство – да 
направи създанията такива, каквито е Той, Неговите желания веднага се реализират.
Така се появи Светът на Айн Соф, в който вече съществуваме в крайното си състояние. 
Въпреки това, ние все още трябва да постигнем това състояние в нашите усещания. Това 
напомня на спящ човек: въпреки че спи някъде, той не разбира къде се намира, докато не се 
събуди. Но за да постигнем това съвършено състояние, ние трябва да преминем през 
постепенен процес на трансформация на нашите вътрешни свойства (желания), което 
съответства на духовното издигане от нашия свят през всички светове, към Света на Айн 
Соф. За да ни доведе до крайното състояние, Създателят ни управлява отгоре през всички 
светове. И така, няма нищо в нашия свят, което да не произхожда от света на Айн Соф, 
където крайното състояние на всяка душа определя пътя ѝ, по който е предназначено да 
пътува като цяло и промените, които трябва да претърпи в частност във всеки момент 
(състояние) от своето духовно напредване към Света на Безкрайността. Няма път назад: 
всичко, което се случва, е продиктувано от необходимостта всяка душа да бъде доведена до 
крайното й състояние. Само тази цел определя състоянието на нашия свят, във всяка секунда 
какво се случва с него като цяло и с всеки от нас в частност. Създателят не е създал нищо за 
нищо. По-скоро всичко служи на Неговата цел. Въпреки това волята, която произтича отгоре, 
не изключва нашето активно участие в собственото ни напредване. Вместо да бъдем роби, 
които се движат под принудата на биещата пръчка, наречена страдание, ние можем да 
превърнем пътя си на страдание в пътя на Тора – да извървим активно и бързо този път 
отдолу нагоре сами, като осъзнаем, че целта на Създателя е наистина желателна.
Това е възможно чрез молба за духовно извисяване – издигане на ЧОВЕК, чрез  молитва. В 
отговор ще получим духовна сила отгоре, която ще ни помогне да подобрим качествата си, 
тоест да се издигнем. Цялата Тора говори само за това, а Кабала отива още по-далеч и 



предоставя подробно обяснение на самия път. Сякаш на карта изобразява през какво 
преминаваме и къде (в какво състояние и на каква степен) се намираме сега.

Кабала изучава структурата на духовните светове. Целта на тези светове е да отслабят 
сигналите (желанията) на Създателя, за да можем да ги разберем с егоизма си и да ги 
реализираме с ума си. На иврит думата за „свят“ е Olam (от думата Haalamah – което означава
скриване), тъй като тези светове прикриват и отслабват Светлината на Създателя до такава 
степен, че можем да я почувстваме. В зависимост от духовните качества на всеки, от степента
на неговото постижение (пълен егоизъм = нашия свят, частичен алтруизъм = духовни 
светове), ние възприемаме Създателя или Неговата Светлина по различен начин на всеки от 
125-те степени. Тези 125 степени са само десет, те са наречени „десетте сфирот между 
Създателя и нас“. Всяка по- ниска сфира предава по- малко от Светлината на Създателя, 
която се възприема. Колкото по-ниска е сфирата, толкова по-малко от Светлината на 
Създателя достига до онези, които са под него. 

СЕФИРОТ
Това са имената на сфирот: Кетер, Хохма, Бина, Хесед, Гевура, Тиферет, Нецах, Ход, Йесод и 
Малхут. Обаче шест от тях са обединени в една сфира, наречена Зеир Анпин, така че общо 
има пет сфирот: Кетер, Хохма, Бина, Зеир Анпин и Малхут. Също така самият Зеир Анпин 
(ЗА обикновено се счита за мъжка сфира) понякога се нарича Тиферет, тъй като Тиферет е 
неговата основна сфира, поглъщаща в себе си свойствата на всичките шест сфирот от Зеир 
Анпин. Така Създателят е създал само пет сфирот: Кетер – желанието на Създателя да ни 
даде наслада, малхут; Хохма — самото удоволствие, което Създателят желае да ни даде; Бина
— предава удоволствието от хохма към Зеир Анпин;
Зеир Анпин — приема удоволствието от Бина и го предава на Малхут;
Малхут - получава удоволствието. Бина се състои от две части: нейната горна част, наречена 
GAR или AVI, не желае да приеме Светлината от Хохма. Но тъй като Създателят желае да 
предаде тази Светлина на долните сфироти, долната част на Бина, наречена ЗАТ или 
ЙЕШСУТ, получава Светлината от Хохма и я предава на ЗА. ЗА не желае да получи
Светлината, но Малхут (до степента на нейната корекция) предизвиква Зеир Анпин да 
получи Светлината от Бина и да й я предаде. Затова понякога говорим за общото приемане на
Светлината от Зеир Анпина и Малхут, които заедно се наричат ЗОН (ЗА и Нуква).
Процесът е такъв, че Малхут — до степента, в която нейните желания се коригират от 
егоизъм към алтруизъм — моли Зеир Анпина да получи Светлината „заради Създателя“.До 
тази степен ЗА изисква Светлината от Бина. Впоследствие Бина се обръща към Хохма и 
получава исканото количество Светлина от Хохма, след което го предава на Зеир Анпин. 
Малхут (до степента на нейните коригирани свойства) се слива със Зеир Анпин чрез 
еквивалентност на формата (желанията) и получава тази Светлина. Кетер, Хохма и ГАР от 
Бина не искат да получат Светлината, но започвайки от ЗАТ на Бина (ЙЕШСУТ), желанието 
да получат Светлината, така че да я предадат на по-ниските, се появява в сфиротите.Самата 
малхут е създанието – егоистичната воля да получава удоволствие, да се наслаждава на 
Светлината на Създателя. Това желание е да се насладите на Светлината на Създателя или на 
Създателя (което е едно и също нещо) е същността на малхут. Ние сме части от Малхут. Но 
ако имаме само егоистични желания, ние усещаме Светлината на Създателя като удоволствия
в нашия свят. Това е микродоза от Неговата Светлина. Чрез коригиране на нашите желания 
(свойства), ние можем да се издигнем до духовните степени на Висшите светове и там да 
изпитаме истинската наслада от Създателя. Според Мисълта на Сътворението, Малхут 
трябва да получи Светлината от четирите предишни сфирот и да се наслаждава от нея. 
Следователно самата Малхут се състои от пет части: тя получава Светлината от предходните 
сфирот в четири части и я усеща в петата.
Всички сфирот, които предхождат малхут (с изключение на малхут), са подобни на нашите 
сетивни органи, а малхут е като сърцето, което получава от всички органи: мозък, зрение, 



слух, мирис, вкус и докосване. Сърцето е малхут, а сетивните органи са първите девет 
сфирот, които предшестват малхут. Всички тези части на Малхут са егоистични – те желаят 
да получат Светлината (удоволствието), за да й се насладят. С такива свойства, малхут не 
може да получи повече от микродоза от Светлината на нашия свят, усещайки Създателя по 
начин, наречен „този свят“.Ако обаче малхут, тоест всеки един от нас, получи желания 
(стремежи) отгоре, за да дарява наслада на Създателя до същата степен, в която чувстваме, че
Създателя ни дарява, с това свойство (желание), човекът би се издигнал духовно до степен 
над нашия свят. Той ще усети Създателя като духовна Светлина, алтруистично удоволствие и 
велико знание, постигане на свръхмисли за същността на съществуването. ЕКРАН
Малхут (човекът) може да получи Светлината само в антиегоистични желания. Ако такива 
желания се появят в Малхут в резултат на осъзнаването, че егоизмът е неин враг (с помощта 
на Кабала), до степента на омразата си към него, Малхут може да отблъсне егоистичните 
удоволствия в името на духовното съвършенство, т.е. сходството към Създателя в нейното 
желание да Му угоди и да действа заради Него. Тази способност за отблъскване на 
егоистичното получаване на удоволствие се нарича „екран“, а отблъснато удоволствие се 
нарича „Връщаща се светлина“, а удоволствието, което идва в малхут, се нарича „Пряка 
светлина“. Именно в отблъснато удоволствие, смисълът в желанието е да даде от все сърце, 
безкористно, че човек може да усети Светлината и Висшето Знание на Създателя. Тъй като 
малхут (егоизмът на човека) трябва да отблъсква удоволствието от петте части на неговия 
егоизъм, отразяващият екран трябва също да се състои от пет части. Следователно, той 
създава пет
части от Завръщащата се светлина. Петте части в малхут се наричат с имената на сфирот, от 
които получават. Петте вида директна светлина се наричат NRNHY: Nefesh, Ruach, Neshama, 
Haya и Yechida. Светлината, която се излъчва от Създателя, се спуска в следния ред:
Yechida
Хая
Нешама
Руах
Нефеш
ПАРЦУФ

След като Малхут отразява Светлината (удоволствието), тя решава да я получи, за да зарадва 
Създателя, защото Той иска Малхут да получи удоволствие и да Го почувства. Отражението 
на цялото входящо удоволствие се нарича Рош (глава). Частичното приемане на Светлината 
до степента на нечии антиегоистични сили се нарича Тох.
(интериор). Неизпълнените желания (поради липсата на екран върху тях) се наричат Соф 
(край) (вижте диаграмата по-долу). Това е структурата на душата (кли, съд, коригирано 
алтруистично желание, парцуф или духовно тяло). Ние наричаме частите на духовната 
структура с имената на нашите физиологично тяло: глава, торс и крайници. В Рош (главата) 
има пет части:
череп — Галгалта, очи — Ейнаим, уши — Авзнаим, нос — Хотем и уста — Пех. Има пет 
части в Гуф (тялото) от устата - Пе до пъпа - Табур. В крайниците има пет части от пъпа до 
пръстите на краката (вижте диаграмата по-долу). 



(интериор). 
В 

ОБРАТНАТА ПРОПОРЦИЯ МЕЖДУ СЪДА И СВЕТЛИНАТА
Колкото повече сила има Малхут да се противопостави на егоизма, толкова по-голяма е 
Светлината, която влиза в нея. Въпреки това, въпреки че човек работи върху корекцията на 
по-грубата част на съда, той получава Светлината от усилията си в своите по-фини желания. 
С други думи, има обратна пропорция между съда и Светлината: колкото по-грубо е 
желанието (Кли), което се коригира, толкова по-голяма е Светлината, която влиза в Малхут 
(съд); обаче то влиза в нейното Горно кли (желание). Тъй като малхут (т.е. всичко, което 
съществува отделно от Създателя) е абсолютно егоистично, тя може да бъде коригирана само 
чрез придаване на себе си свойствата на Бина, Създателя – отдаване без приемане. Това е 
свойството на абсолютния алтруизъм, на безкористното отдаване. Получаването на такова 
свойство (желание) е равносилно на издигане от нивото на Малхут до нивото на Бина. 
Крайниците има пет части от пъпа до пръстите на краката (вижте диаграмата по-долу).

Светлина 
Ако всички части на кли могат да приемат Светлината, 

тогава цялата външна Светлина  влиза в сфирот. 
ЙЕШИДА

ХЕЯ 

НЕШАМА

РАУХ

НЕФЕШ



СЕФИРА                                                                    СЕФИРА / СВЕТЛИНА
Кетер Кетер - Йешида

Хохма Хохма- Хая

Бина Бина -Нешама

ЗА ЗА -Раух 

Малкут Малкут- Нефеш

Самата Малкут е волята за получаване на удоволствие. Забраната, наложена за получаване на
удоволствие за себе си, се нарича Първо ограничение (Цимцум Алеф). Ограничението е 
забрана за получаване на удоволствие; обаче, ако приемащият се стреми да угоди на 
Създателя, а не на себе си, му е позволено да получи удоволствието. Независимо дали 
Малхут иска или не, ако тя (душата, човекът) има егоистични желания, Светлината няма да 
влезе в нея (да се усети в нея). Следователно ние сме напълно неспособни да почувстваме 
духовното (Създателя).

СЪСТОЯНИЕТО НА КАТНУТ (МАЛЪК)
И все пак Малхут не е единствената сфира, която не може да получи светлината: от света на 
Ацилут и по-долу, сфирот Бина и Зеир Анпин също не могат да получат светлината. Тази 
забрана се нарича Второ ограничение (Tzimtzum Bet). В това ограничение Малкут сякаш се 
издига в своите желания до сфира Бина. Нейните желания за „приемане” доминират над три 
сфирот: Бина, Зеир Анпин и Малкут, тъй като сфирот Бина и Зеир Анпин също попадат под 
правилото (желанието) на издигнатата Малкут.
Ако един парцуф няма сила да се противопостави на егоистичните си желания за приемане в 
сфирот Бина, ЗА и Малхут (АХП), долната му част няма право да получи Светлината на 
Създателя, тъй като ще я приеме егоистично, причинявайки по този начин голяма вреда на 
себе си. За да се избегне това, горната част на парцуфа – сфирот Кетер и Хохма (GE) – се 
отделя от долната част чрез парса (преграда), през която Светлината не може да премине 
надолу. Следователно, в резултат на изкачването на Малхут до Бина, всяка степен е разделена
на две части:
Кетер – Галгалта Заедно Eynaim (GE)

  наречена ГалгалтаХохма-Ейнаим

Парса } = издигнат Малкут

Бина - Авзен } Заедно, наречени AHP, Авзен, Хотем и Пех

За Хотем } Заедно, наречени AHP, Авзен, Хотем и Пех

Малкут -Пех } Заедно, наречени AHP, Авзен, Хотем и Пех

Малхут ограничава разпространението на Светлината вътре в парцуфа и в нея се образуват 
две части: GE приема Светлината, т.е. сфирот Кетер и Хохма получават Светлините Нефеш и 
Руах, докато другата част на парцуфа (Сфирот Бина, Зеир Анпина и Малхут) е под парса и 
следователно не получава светлината. Съответните им Светлини – Нешама, Хая и Йешида – 
също остават извън парцуфа.



СВЕТЛИНА
Йешида

Хая

Нешама

Сефира

Кетер Руах

Хохма Нефеш

Парса на Парцуф

Бина АХП

ЗА АХП

Малкут АХП

Тази степен (Парцуф) е лишена от Светлината Нешама-Хая-Йешида и е оставена само със 
Светлината Нефеш-Руах, наречена „въздух”. Това се обозначава с вписването на буквата Йод 
в думата Светлина (Ohr = Aleph-Vav-Reish). Така думата Светлина (Ohr) се превръща във 
въздух (Avir = Aleph-Vav-Yod-Reish). Това състояние на съда се нарича Катнут (малко 
състояние). С други думи, изкачването на Малхут към Бина е обозначено чрез вписването на 
буквата Йод в думата Светлина (Ohr = Aleph-Vav-Reish +Yod = Aleph-Vav-Yod-Reish = Avir—
въздух). Това означава, че поради изкачването на Малхут към Бина, парцуфът е загубил 
светлината си и е останал с въздух. В такова състояние степента или Парцуф се нарича 
катнут (малък), където сфирот Кетер и Хохма имат само Светлината нефеш-руах, тъй като 
сфирот Бина, ЗА и Малхут са под парса и не получават светлината. Парса не позволява на 
Светлината да се разпространява под нея. Сфирот Кетер-Хохма и Бина-ЗА-Малхут са
обозначени със следните букви:

КЕТЕР МЕМ М

ХОХМА ЙОД И

БИНА ХЕЙ Х

ЗА ЛАМЕД ЛО

МАЛКУТ АЛЕФ Е
В обратния ред тези букви образуват името на Създателя Елохим, където GE = букви Mem + 
Yod = ИM (произнася се като MI) и AHP = букви Aleph + Lamed + Hey = ELEH. Тъй като 
човек постига Твореца отдолу нагоре, името на Създателя ЕЛОХИМ се чете отдолу нагоре. 
След раждането на всички светове и слизането на цялото Творение в нашия свят, всички 
парцуфи от света на Ацилут и световете на BYA преминаха в състоянието на Катнут. По този 
начин, Светлината присъства в GE, но отсъства в AHP. AHP от Висшата степен падна в GE от
долната степен, като по този начин образува духовната стълба между Създателя и човека в 
нашия свят, а най-ниската част от последната духовна степен на света на Асия падна в точка 
в сърцето на човека. Следователно всички междинни степени сега съществуват една в друга: 
AHP на горната степен е вътре в GE на долната:



СЪЗДАТЕЛЯТ
Слизането на Светлината от Създателя надолу към човека в нашия свят
СВЕТЪТ НА АК
Главата на АА ("недостижима") се счита за Безкрайност
КН Светът на Ацилут = GE и AХП падна в света на Берия

Б
ЗА
М

К     

Х

Светът на Берия = GE и AХП на света на Ацилут

В
ЗА
М

К
Х

Светът на Йецира = GE и AХП на света на Берия

Б
ЗА
М

К
Х

Светът на Асия = GE и AХП на света на Йецира

Б
ЗА
М

Нашият свят = точка на човека в сърцето, която съдържа AХП на 
света на Асия

Сборът от желанията на човека се нарича неговото сърце. Тъй като нашата природа, с която 
се раждаме е основана на абсолютен егоизъм, човекът не усеща духовната точка в сърцето 
си. Но в един момент, в едно от преражданията си, човек започва постепенно да се стреми да 
разбере причините на живота и да постигне това знание; той копнее да постигне себе си,  от 
своя източник, точно както правите и вие в момента. Стремежът на човека към Твореца е 
именно желанието да постигне своя произход. Недоволството на човека от живота често му 
помага в това търсене, когато в обкръжението му няма нищо, което да го привлича. Такива 
обстоятелства се изпращат отгоре, за да започне човекът да усеща празна точка в сърцето си 
и да стимулира у него желанието да я изпълни.
Създателят се проявява като алтруистично свойство да доставя удоволствие без никаква 
полза за Себе Си. От това можем да разберем свойството на сфирот Кетер, Хохма и Бина, 
които споделят свойството на Създателя за отдаване. Единственото Творение е Малхут, 
волята за получаване на Светлината (удоволствието). Всички ние и целият ни свят сме най-
ниската част от тази егоистична Малхут.

СЪСТОЯНИЕТО НА ГАДЛУТ (ВЕЛИЧИЕ/ЗРЯЛОСТ)
Но ако някой (Малхут) издигне ЧОВЕКА, поиска неговото духовно издигане, като полага 
усилия да се освободи от егоизма и като се моли към Създателя за помощ, Светлината AB-
SAG слиза отгоре. Тя идва от света на AK, носи алтруистична сила на Малхут и й позволява 
да се върне от Бина обратно на мястото си. С други думи, способността на Малхут да се 
въздържа от егоистично получаване на удоволствие се допълва със силата да получава 
удоволствие в името на Създателя, и да получава Светлината на Хохма в АХП, заради Него.
Впоследствие АХП или сфирот Бина, Зеир Анпин и Малхут се активират отново, Парцуфът 
възвръща всичките пет келим (части), буквата Йод изчезва от думата Авир (въздух) и се 
превръща в Ор (Светлина). В това състояние всичките пет Светлини NRNHY изпълват 
Парцуфа, буквите ИМ се присъединяват към буквите EЛОХ, образувайки името на Създателя
– Елохим. Това състояние се нарича Гадлут (величие/зрялост).

ИЗКАЧВАНЕ  ОТ ДОЛУ НА ГОРЕ
В резултат на изкачването на Малхут към Бина, горният парцуф установява контакт с долния.
В резултат на това долният парцуф може да се издигне до нивото на горния. Това е причината
за второто ограничение: да се даде възможност на нисшите (човека) да се издигнат в Света на
Безкрайността, до самия Създател. За да установи този контакт, горният парцуф умишлено се



смалява, слиза до нивото на долния парцуф и става подобен на долния по свойствата си. AХП
на горния парцуф доброволно попада в GE на долния, сякаш няма сила да приеме Светлината
и те се превръщат в едно цяло. Това е подобно на сценарий, когато силен индивид се 
присъединява към общество от престъпници, имитирайки тяхното поведение, така че след 
като бъде приет в техния кръг и установяване на контакт с тях, той постепенно ще им 
въздейства и коригира. Как? Висшата светлина (т.нар. Светлина на AB-SAG) идва и 
осигурява на AХП на Горния парцуф силата да се издигне до тяхното GE. И GE на долния 
парцуф се издигат заедно с тях: тъй като те са били едно цяло и еквивалентни по своите 
свойства долу, те получават същата сила за издигане. При получаване на Светлината на AB-
SAG, GE на долния парцуф става като Горен. Затова не трябва да разглеждаме второто 
ограничение като отрицателно, а като помощ от Висшия парцуф. Той се спуска към долния 
парцуф, като разваля собствените си свойства, за да се изравни с по-ниския, за да се издигне 
впоследствие заедно с него до предишното си ниво. По този начин най-ниската степен може 
да се издигне не само до следващата Висша, но и до Най-високата Степен на духовната 
стълба.

СВЕТЛИНАТА НА ЗОН Е СВЕТЛИНАТА НА СВЕТОВЕТЕ БУА
Парцуф ЙЕШСУТ е AХП на парцуф Бина от света на Ацилут и всичко, което получава и 
предава в ZON на света на Ацилут, впоследствие се спуска към световете на BYA и след това 
към нас. В малкото състояние (Катнут) AHP на ЙЕШСУТ попада в ЗОН. Тогава ЙЕШСУТ 
получава сила и като издига своя AHP, издига и ЗОН. Издигайки се към ЙЕШСУТ, ЗОН става
подобен на него и получава Светлината на ниво ЙЕШСУТ. ZON никога не може да получи 
Светлината на Хохма на своето собствено ниво; те могат да получат само Светлината на 
Хасадим, Светлината, необходима за тяхното съществуване. ZON на света на Aцилут се 
нарича Oлам (свят), точно както нашия свят също се нарича Олам, тъй като всичко, което 
ZON  де Ацилут  получава, може да бъде получено от човека в този свят. И обратното – 
всичко, което ЗОН де Ацилут не може да получи, е недостижимо за човека, тъй като ние 
постигаме само до нивото на ЗОН, а не по-високо. И тъй като ZON не може да получи 
Светлината на Хохма на тяхно място, Създателят нарочно инициира второто ограничение, 
като по този начин понижи сфирот на AХП на парцуф ЙЕШСУТ надолу до ZON, така че 
ZON да може да се издигне до ЙЕШСУТ и по-високо, до най-висока степен. Следователно, в 
Тората (Beresheet Barah) се казва: „В началото Създателят създаде всичко в съда 
(ограничение), но след като видя, че светът (ZON) не може да съществува (получи цялата 
Светлина на Хохма, подготвена за него) , добавил към преценката свойството на 
милосърдието.” В началото Той издигна малхут (ограничението на ЙЕШСУТ, за
Малхут е ограничена от получаване на Светлина) до Бина (милост на ЙЕШСУТ). В резултат 
на това AHP на YESSHUT попадна в ZON и се сля с тях. Светът (ZON) обаче все още не 
може да съществува по този начин. Следователно, Създателят добави милост към преценката:
Той даде на ЙЕШСУТ силата да издигне своя AHP заедно със ЗОН до степента на ЙЕШСУТ. 
Там ЗОН получава Светлината на ЙЕШСУТ и преминава надолу към всички светове на BYA 
и към нашия свят."

КОРЕКЦИЯ В ТРИ РЕДА
Всеки от десетте сфирот на свой ред се състои от десет отделни под-сфирот. Малхут се 
издига до Бина във всяка отделна сфира, т.е. до пълната височина на десетте сфирот; във 
всяка конкретна сфира, малхут се движи нагоре от своето място до мястото на бина в тази 
сфира:
(M - ZA - | B - H - K) - K
(M - ZA - | B - H - K) - H
(M - ZA - | B - H - K) - B
(M - ZA - | B - H - K) - ZA
(M - ZA - | B - H - K) – M



Знакът | означава определен парса в сфира, ограничението, наложено върху 
разпространението на Светлината. GE, които остават във всяка сфира над парса, се наричат 
„дясна линия“, защото в тях има Светлина. Малхут, която се издига до Бина във всяка сфира, 
създава „лявата линия“ със своето ограничение за приемане на Светлина. Зивуг, направен 
върху издигнатия Малхут (само върху свободния, неограничен Келим KХB) позволява на 
Светлината на Хасадим да свети в GE и това приемане на Светлината на Хасадим в GE се 
нарича „средна линия“. Сега нека изясним какво пише в Зоар: Има десет сфирот: Кетер (K), 
Хохма (Х), Бина (Б), Хесед (Х), Gevura (Г), Тиферет (T), Нецах (Н) , Ход (Х), Йесод (Й) и 
Малхут (M). Но всъщност има само пет от тях: Кетер (K), Хохма (H), Бина (B), Тиферет (T) и 
Малхут (M). Това е така, защото Тиферет (алтернативно наречен Зеир Анпин —ЗА) се състои
от шест сфирот, от Хесед до Йесод. Пет сфирот KХБ-ЗA-M създадоха пет парцуфима във 
всеки свят. В света на Ацилут тези парцуфими са Арих Анпин (AA), Аба ве Има (AВИ) и 
Зеир Анпин и Нуква (ЗАН). Кетер се нарича АА; съответно хохма и бина се наричат AVI; и 
ЗА (Тиферет) и Малхут се наричат ЗАН. Същността на седемте дни на сътворението се крие 
в Парцуфим Зеир Анпин и Нуква от света на Ацилут, които се състоят от седем сфирот: HGT-
NHYM. И от описание на сътворението става ясно как АБИ (Хохма и Бина) пораждат ZON 
(цялото творение, включително и нас) и ги издигат до крайното им състояние през 6000 
години. Това ни казва Книгата Зоар. Раби Хизкия започна своето обяснение за Нуква на света
на Ацилут, като изясни раждането на ЗОН от Има (Бина), наречен Елохим. Ето защо той 
започна своето обяснение с роза, Нуква от Зеир Анпин. В крайния завършек на своето 
развитие, Нуква от ZA се нарича Кнесет Израел, Асамблеята на Израел. Защото Нуква се 
състои от всички души, наречени Израел; следователно се казва, че розата е Кнесет Израел. В
една роза (малхут) има две състояния. Най-ниското, първоначално, малко състояние (Катнут) 
е, когато Малхут се състои само от Сфира Кетер, изпълнена със Светлината Нефеш, докато 
другите й девет Сфирот са тези, които паднаха от света на Ацилут в света на Берия. Другото 
състояние на Нуква е зряло, голямо, пълно (Гадлут), когато нейните девет сфирот се издигат 
от света на Берия обратно в света на Ацилут и завършват пълните десет сфирот от нейния 
парцуф. След това, като е равна на съпруга си, Малхут се издига заедно с него до AVI и ги 
облича, т.е. получава тяхната Светлина.
Облеклото на долния, външен парцуф върху горния, вътрешен, означава, че долният парцуф 
достига част от горния, издига се до по-високо духовно ниво и става по някакъв начин 
подобен на горния парцуф. В това състояние Зеир Анпина се нарича Израел, от буквите ЛИ 
(за мен) и РОШ (глава), което означава състоянието на Гадлут, докато Нуква се нарича 
„асамблеята на Израел“, тъй като тя натрупва цялата своя Светлина -съпруг, З.А., и го предава
на нисшите – душите в световете БЯА. Състоянието Катнут на Нуква се нарича „роза сред 
тръни“, тъй като девет от нейните долни сфирот в състоянието Катнут паднаха под парса на 
света Ацилут, като по този начин изгубиха Светлината на света на Ацилут и станаха сухи 
като тръни. А в нейното състояние на гадлут Нуква се нарича просто „роза“ или „Асамблея 
на Израел“. Ето защо е писано: „Има роза и роза“. Червеният цвят обозначава връзката на 
розата с външните, нечисти сили, които поради тази връзка могат да изсмучат силата 
(Светлината) от нея. Това е така, защото девет от нейните сфирот са в изгнание под света на 
Ацилут, в света на Берия, която вече може да съдържа нечисти сили. И розата също има бял 
цвят в своята Сфира Кетер, тъй като нейната Сфира Кетер е в света на Ацилут, над Парса, 
където няма контакт с нисшите, нечисти сили. С други думи, има две противоположни 
състояния: съвършенство и неговото отсъствие, светлина и тъмнина. Те се усещат от този, 
който го заслужава.
Ето защо е писано, че както розата сред тръните е оцветена с червено и бяло, така и 
Асамблеята на Израел се състои от съд и милост. Това показва, че в Гадлут, когато Малхут се 
нарича Кнесет Израел, въпреки че се е издигнала в Бина и я облече, тя все още запазва 
свойството на преценка, на ограничение – отношение, което е трудно и справедливо, а не 
състрадателно. Това е така, защото тя се нуждае от екран (сила на съпротива срещу 
егоистичните й желания), който, ако е наличен, позволява на Малхут да получи Висшата 



светлина. Законът, присъдата или ограничението не позволяват приемането на Светлина от 
егоистични желания. Екранът, стремежът да се противопоставим на собствените егоистични 
желания, отблъсква Висшата светлина (удоволствието) обратно към нейния източник, 
Създателя. Светлината, която човек изпраща обратно, се нарича „Връщаща се светлина“ или 
„Светлина на съда“. До степента на интензивността на отразяващата сила (т.е. силата на 
съпротива срещу волята за получаване), на човека е позволено да получи десетте сфирот на 
Висшата светлина (наречена Пряката светлина или Светлината на милостта) за Създателя, 
точно в тези алтруистични желания. И затова, дори в пълното си състояние, Асамблеята на 
Израел се състои от съд и милост, което съответства на червените и белите цветове на роза 
сред тръни. А това е басейнът, направен от цар Шломо (Соломон). Тя е построена върху 
дванадесет бика, тъй като деветте долни сфирот на малхут, които паднаха в света на Берия, 
бяха коригирани там от дванадесет глави на бикове. Един от техните сфирот, Кетер, който
останал в света на Ацилут, се нарича „басейн”, който е построен върху тези бикове. Заедно те
се наричат тринадесет розови листенца. (Причината, поради която десетте сфирот на малхут 
са разделени на десет хасадим или тринадесет хохма, ще бъде изяснена по-късно). 
Светлината на пълната Нуква се нарича Хохма, тъй като съдържа Светлината на
Мъдрост и произлиза от тринадесетте имена, наречени „тринадесетте атрибута на милостта“.
Но основното нещо, което равин Хизкия иска да ни каже е, че роза сред тръни е над 
Асамблеята на Израел, защото, както е известно, всичко, което присъства в пълната държава 
на Нуква, трябва да съществува и в нейната малка държава,макар и с намалена прилика. 
Затова се казва, че свойствата на бялото и червеното в малката държава съответстват на 
свойствата на милостта и съда в голямата държава. И на тринадесет венчелистчета на 
малката държава, когато се коригират, създават в Нуква тринадесетте атрибута на милостта в 
нейното голямо състояние. По-късно ще видим как тези тринадесет атрибута на малхут от 
света на Ацилут я променят както в малките, така и в големите държави. Записано е, че в 
процеса на сътворение „в началото Елоким (Бина де Ацилут) създаде” Нуква на Зеир Анпин 
с тринадесет думи: ET, SHAMAIM, VE’ET, АРЕТЦ, ВЕАРЕЦ, ХАЙТА, ТОХУ, ВАБОХУ, 
ВЕЧОШЕХ, АЛ, ПНЕИ, ТЕХОМ, ВЕРУАХ (от думата Елоким до думата Елоким). И тези 
тринадесет думи означават тринадесетте венчелистчета на роза сред тръни (нейното малко 
състояние), като басейна, построен от цар Шломо, който стои върху тринадесет (дванадесет) 
бика (девет долни сфирот на малхут без светлина, както са в света на Берия, под Парса на 
света на Ацилут). Тези думи са подготовката
за пречистване и поправяне на Събранието на Израел, за да получи тринадесетте качества на 
милостта. Тези тринадесет атрибута на милостта (Светлината на пълната Нуква) заобикалят
я и я блести от всички страни и я пази от докосването на чужди (егоистични) желания. В 
крайна сметка, докато не бъде изпълнена с цялата Светлина на Хохма в нейното пълно, 
голямо състояние, има потенциал чужди, егоистични желания да се вкопчат в нея и да се 
хранят от нея.
2. След това името Елохим се споменава още веднъж, „Елоким се извисява“. Защо се 
споменава в този смисъл? За да се изведат петте твърди листа, които обграждат розата, които 
се наричат спасение.” И това са петте порти. И за тази тайна се казва, ще вдигна „чашата на 
спасението“ (Псалми, 116:13).
Това е чашата на благословията. Чашата за благословия трябва да лежи на пет пръста, точно 
както розата почива върху пет твърди листа, които съответстват на петте пръста. И тази роза 
е чашата за благословение, от второто до третото споменаване на името Елохим (Берешит, 
1:2-3) има пет думи: „извисява“, „над“, „повърхността“, „на водите“, „и каза“ – общо пет 
думи успоредни на петте листа. И още: „Създателят каза: „Нека бъде Светлина““ – тази 
Светлина е създадена. Въпреки това, тя беше скрита и затворена в този завет, който влезе в 
розата и я оплоди. И се нарича „плодоносно дърво, в което е семето му“ (Beresheet, 1:12). И 
това семе съществува в белега на завета. Петте листа са петте сфирот на светлината, отразена
от малхут, която тя издига от зивуг де хакаа. Директната входяща светлина се нарича пет 
Хасадим HGT-NH и се облича в пет части (видове ограничения) на Връщащата се светлина 



HGT-NH, наречени петте твърди листа на роза, които съответстват на текста от втория 
( Божият дух се извиси над водите) до третия  (и каза) споменаване на думата Елохим в 
Тората. Тези думи обясняват как петте твърди листа (атрибути) могат да бъдат извлечени
от Малхут, за да стане годна за зивуг и да постигне голямото състояние. И по време на 
голямото състояние, когато петте твърди листа се превърнат в пет ограничения, те се 
определят като петте порти за приемане на Светлината на Хасадим на Пряката светлина и се 
наричат спасение, а Малхут се нарича чаша на спасението или чашата на благословията и 
късмета, защото, благодарение на тези листа (ограничения), малхут може да получи 
Светлината на Хасадим – благословия. Чашата с благословията трябва да почива на пет 
пръста, тъй като Малхут може да получи Светлината на Хохма само ако предварително е 
облечена в Светлината на Хасадим. Следователно, първо тя трябва да направи благословия, 
което означава да получи петте части (NRNHY) на Светлината на Хасадим с помощта на пет 
пръста (пет ограничения) и едва след това да получи в тях (т.е. в коригираните намерения) 
Светлината на Хохма. Следователно чашата с вино трябва да се вдигне с две ръце, тъй като 
пет пръста на дясната ръка символизират милост – Хасадим, а петте пръста на лявата ръка 
символизират ограничения. Въпреки това, след като се започне благословията, чашата трябва
да се държи само с петте пръста на дясната ръка (Хасадим, даряване). В противен случай 
нечистите сили, които поемат от лявата (приемащата) страна, стават активни, тъй като такива
сили се придържат само към място, където има приемане на Светлина. Следва голямото 
състояние на Малхут, което съответства на думите на Тората: „Нека бъде Светлина“. Това са 
петте светлини, в които Адам видял света от край до край, както е записано в Талмуда 
(Хагига, 12). Но Създателят видял, че ще има прегрешения в поколенията на Потопа и 
Вавилонската кула, и скрил тази Светлина. И следващите поколения ще трябва да го 
постигнат сами. Преди това тези петима хасадим бяха в Йесод от Зеир Анпин и Малхут 
получаваше от него, а не от Бина, наречена Елохим, както прави сега. Йеосод de ZA е 
наричан белег на завета със Създателя (след като бъдат направени поправките, наречени 
обрязване), и петима хасадим, получени върху петте ограничения, се наричат „семе“. 
Основната сила на ограниченията и силите на удара на екрана, с които той отблъсква 
Светлината, са в Атерет Йесод (краят на Сфира Йесод).
Настъпва зивуг де Хакаа, от който Малхут получава Светлината. Само в края на корекцията 
този зивуг ще премине на самата малхут. Следователно през 6000 години екранът, който е в 
Йесод, удря входящата Светлина (удоволствие) със своите пет ограничения (силите, които се 
противопоставят на егоистичното приемане на удоволствието), създавайки по този начин пет 
части от Завръщащата се Светлина, и приемане в тях петте части на Светлината на Хасадим. 
Впоследствие ЗА предава тези пет Светлини на Хасадим от неговия Йесод към Нуква. И тези
пет Светлини на Хасадим се наричат „семе“. 3. Точно както заветът е заченат от това семе в 
четиридесет и два зивугима, така тайното име изпълва и осеменява всички четиридесет и две 
букви от първоначалния акт на сътворението.

Ляво         средно            дясно Имена на степените СВЕТЛИНАТА
В СТЕПЕНИТЕ

Бина                                Хохма
               Даат 

HBD (HaBaD) Светлината на Нешама
= Светлината на HBD

Гевура                            Хесед
               Тиферет

HGT (HaGaT) Светлината на Руах
= Светлината на HGT

Ход                              Нецах
               Йосод

NHY (NeHY) Светлината на Нефеш
= Светлината на NHY

НЕКА НАПРАВИМ ЧОВЕКА, ЗА БЪДЕЩЕТО ТОЙ ЩЕ ДЕЙСТВА
ПРЕДИ  ДА СЛУША: 



зрението се отнася до сфира хохма, слухът се отнася до сфира бина. Действието или 
постъпката е собственост на Малхут. За да коригира малхут, единственото творение на 
Създателя (другите сфирот са свойства на самия Създател, с които Той постепенно създаде 
Малхут), беше направено второ ограничение – Малхут се издигна до Бина, за да комбинира 
своите егоистични свойства на приемане с Алтруистичните свойства на Бина за отдаване; 
Малхут се издигна до Аба-Хохма, а Има-Бина се озова под Малхут (Парса), където стана 
подобна по свойствата си на Малхут. Очите се отнасят до сфира хохма или аба. Малхут се 
издига до нивото на очите и стои на нивото на зениците. Малхут се нарича Нуква; и малхут, 
която стои на нивото на очите, се нарича Никвей Ейнаим (зеници) или NE. Ето защо в Рош 
(главата) на АА има само Кетер и Хохма: Бина падна от Рош в Гуф (тялото) и Малхут е над 
Бина, тоест Малхут представлява действие, което е Отгоре, т.е. предшества възприятието и 
разбирането. Това е, което се има предвид под „ние ще направим и ще чуем“ – действието на 
второто ограничение, ограничаващо приемането само до GE. Такова състояние се нарича 
„връщане“ (в нечии свойства към създателят). „Пълното завръщане“ се случва, когато AHP на
Малхут се коригира и се присъедини към GE на тази степен. В резултат на изкачването на 
Малхут към СИ, тя променя свойствата си (всяко едно от нас се нуждае само от това – да се 
издигне до нивото на свойствата на Създателя, за да можем да ги получим и да станем като 
Него), и сега е готов да се издигне до AVI и да получи Светлината на Хая. Постоянната 
Светлина на това ниво се нарича Първи Храм. Ето защо, когато получава Тората, Израел 
избра да действа първо и да чуе после. И поради тази причина те заслужиха приемането на 
Тората (Талмуд, Шабат, 85:1), тъй като действието (Малхут) се издигна и облече AVI и така 
беше разкрита тайната на петдесетте порти на Бина. Изграждането на Храма не се отнася до 
изграждането му в този свят, а по-скоро до достигането на степента на Храма, степента на 
АВИ де Ацилут, Светлината на Хая (Първия храм) или степента на ЙЕШСУТ де Ацилут , 
Светлината на Нешама (Вторият храм). 
Тук Зоар ни казва: „чува се“ на шестия ден, защото на този ден (в това състояние) Малхут е 
коригирана чрез изкачването си над Бина, наричано
„поставяне на действие преди слушане“, да правите и чувате както по време на приемането 
на Тората. Малхут в състояние на издигане към Бина се нарича Вечната земя или Земята на 
живота, тъй като тя наследява живота от Бина.

“В НАШАТА ЗЕМА” СЕ ОТНАСЯ  ЗА ШАБАТ, КОЙТО Е КАТО ВЕЧНА ЗЕМЯ НА 
ЖИВОТА: Има-Бина се нарича Страната на живота или Вечната земя. В резултат на 
действието на шестия ден, което означава действието на Създателя отгоре (факторът на 
времето се обозначава от действие на самия Създател, което няма причини в нашия свят), 
Малхут се издига до Има на седмия ден от сътворение (Шабат) и станаха като Има, защото 
когато долният се издигне до степента на Горния, те стават равни (по свойства). 
Следователно, след като се издигне до Бина и там получи светлината на Хая, Малхут се 
нарича Страната на вечния живот.
5. Друго обяснение: цветните пъпки са патриарсите, които са влезли в ума и са влезли в 
бъдещия свят, Бина, където остават скрити. Оттам те излизат тайно и се прикриват в 
истинските пророци. Йосиф се роди и те се скриха в него. Когато Йосиф влезе в Светата 
земя, той ги издигна там и тогава „те се появиха на земята” и бяха разкрити там. Кога се 
появиха? Когато може да се види дъга, те се разкриват. В този момент „дойде времето на 
пеенето“, което означава времето за изкореняване на всички злини в света. Защо са оцелели? 
Защото цветните пъпки са се появили на (от) земята. И ако трябваше да се видят 
предварително, те не биха могли да останат в света и светът не би могъл да съществува.
Тук Зоар обяснява постигането на Светлината на Хая от Зеир Анпина. NHY на ZA се наричат 
„синове“, а HGT на ZA се наричат „патриарси“, както и „гълъбицата“. Самият Зеир Анпин 
(привидно) се състои от две части: над неговата хазе, неговите сфирот HGT се наричат 
големия ZON; под неговата хазе, сфирот NHY се наричат малкия ЗОН. Sefirot HGT 
съответстват на Авраам, Ицхак и Яков, докато NHY съответстват на Моше, Аарон и Йосеф. 



Малхут съответства на цар Давид. Сфирот NHY се наричат „пророци“, а Йесод се нарича 
„праведният“. Тук Зоар говори за пъпките, които постепенно израстват от малката държава
към голямото състояние на ZON: първите ZON са малки, състоящи се от Sefirot NHY със 
Светлината на Nefesh и наречени Ubar (ембрион). След това, с помощта на Йеника (сестра), 
т.е. получаване на Светлина от Има, ЗОН расте. Съответно, свойствата на Sefirot NHY 
нараснаха, за да изравнят тези на Sefirot HGT, и Sefirot NHY получи светлината на Руах. Така 
парцуфът сега се състои от части от HGT и NHY със Светлините Руах и Нефеш. 
Впоследствие, чрез по-нататъшно получаване на сила от Горния и по-нататъшен растеж, те са
постигнали състоянието на Гадлут Алеф, първият голям състояние. Съответно, сфирот HGT 
стана HBD със Светлината на Neshama, Sefirot NHY стана Sefirot HGT и получи нови Sefirot 
NHY. Така парцуфът се разраства и включва три части: HBD, HGT и NHY със Светлините 
Nefesh, Ruach и Neshama. И се нарича Гадол (голям — първата голяма държава). След това, 
чрез по-нататъшен растеж, те са достигнали състоянието на зрялост (Гадлут Бет, второто 
голямо състояние) и Светлината на Хая навлезе в Сефирот HBD.
Думата „растеж“ се отнася до израстването на екрана, на вътрешните антиегоистични сили и 
желания на човека. Това е единствената разлика между голям съд и малък, единствената 
разлика между парцуфимите. Техните вътрешни свойства се променят в зависимост от 
промяната в големината на екрана.
ТЕЗИ БАЩИ Влязоха във ВЪРХОВНИЯ УМ ИЗНЕСЕН В ИДВАЩИЯ СВЯТ: това изречение
говори за пренаталното развитие на Зеир Анпина, когато той се издига до AVI (наречен 
„Върховен ум“ или „Върховна мисъл“). Аба-Хоч  се нарича „ум“ или „мисъл“, а Има-Бина се 
нарича „бъдещият свят“. И заедно те се наричат „родители“ – баща и майка, AVI. Именно там
започва сътворението – концепцията на Зеир Анпин в началото в състояние на духовен 
ембрион. Точно както ембрионът в нашия свят е напълно зависим от майката, няма 
абсолютно никакви желания или собствен живот и се развива само благодарение на
нея, така  всеки човек може да стане духовен зародиш; ако той напълно се откаже от всичките
си желания и действия и се подчини изцяло на волята на Висшия парцуф, той ще се превърне
в духовен зародиш, точно като физиологичния. Разликата между физиологичния ембрион и 
духовния се състои във факта, че да станеш духовен ембрион изисква огромни лични
желание и усилия, докато зачеването на физиологичен ембрион зависи от родителите. В 
резултат на пренаталното му развитие в Бина (което означава, че човек напълно угасва 
всички свои лични желания и мисли и като ембрион, е готов да приеме всичко, което майката 
дава: всички нейни мисли и свойства, независимо колко неразбираеми или неестествени 
могат да изглеждат те за неговата същност), този ембрион достига състоянието на своето 
духовно раждане.
Това обаче е състояние на още по-голямо прикриване на Висшата Светлина по отношение на 
ембриона, тъй като той все още няма екран за приемане на тази Светлина. Следователно това 
състояние се нарича Катнут, СКРИТО В ИСТИНСКИТЕ ПРОРОЦИ, т.е. в сфирот Нецах и 
Ход, което Зеир Анпин постига в резултат на процеса на кърмене, приемане на мляко, 
Светлината на Хасадим от Има (майка) Бина. Светлината на кърменето идва в НХЙ на Зеир 
Анпин и Зеир Анджелина постига ВАК (Светлината на Нефеш-Руах), състоянието на Катнут. 
По време на кърмене Зеир Анпин постига сфира Йесод, поради което се казва, че се ражда 
Йосиф. След като периодът на кърмене приключи, ZA се издига до AVI, за да получи от тях 
Светлината на Нешама, и това съставлява държавата на Гадлут, наречена „Йосеф“. ZA се 
състои от три части: HBD, HGT и NHY. Процесът на израстване на Зейр Анпин, на 
придобиване на екран върху неговите желания, започва с най-чистата, най-малко егоистична 
част – сфирот HBD, в която той за първи път получава Светлината на Нефеш. След това ЗА 
придобива екран върху по-грубите егоистични желания – сфирот HGT; Светлината на Нефеш
преминава от HBD към HGT, а Светлината на Ruach влиза в празния HBD.
Накрая Зеир Анпин придобива екран на най-егоистичния келим — сфирот NHY; Светлината 
на Нефеш преминава от HGT към NHY, Светлината на Ruach се движи от HBD към празния 
HGT и Светлината на Neshama влиза в празния HBD.



Постигането на голямото състояние от Зеир Анпина се нарича раждане на Йосеф, защото се 
появяват сфирот NHY, от които последната сфира, Йесод, се нарича „Йосеф“. Но тъй като 
Светлината на Хая все още не присъства, това състояние се нарича „скриване“. КОГАТО 
ЙОСЕФ ВЛЯЗЕ В СВЕТАТА ЗЕМЯ И ГИ ИЗГРАДИ ТАМ: тоест след достигането на 
първото голямо състояние, приемането на Светлината на Нешама, Зеир Анпин продължава да
расте, култивирайки своя екран, докато Светлината на Хая влезе в него. В такова състояние 
Малхут от Зеир Анпина се отделя от него в независим парцуф, наречен СВЕТА ЗЕМЯ, както 
Светлината на Хая се нарича святост. Ето защо се казва, че Йосиф е влязъл или по-скоро се е 
изкачил В СВЕТЕНАТА ЗЕМЯ в щата Гадлут на Зеир Анпин. ZA и Nukva станаха еднакво 
големи в състоянието на PBP (Panim be Panim, лице в лице), което е състоянието, което 
определя зивуга между ZON. И ЙОСЕФ ГИ ИЗГЪДИ ТАМ: Светлината на Хая или Хохма 
изпълва парцуфа само по време на зивуг, когато ЗОН (ЗА и Нуква) правят зивуг заедно. И 
тази Светлина остава в Малхут, защото само тя (нейният екран) може да я разкрие. Точно 
както АВИ са ГАР де Бина, ЙЕШСУТ е ЗАТ де Бина и Светлината на хохма се намира само в 
ЙЕШСУТ, връзката между малхут и ЗА работи по същия принцип, а светлината на хохма се 
разкрива само в малхут. Следователно, само когато Светлината на Хохма изпълни Нуква, 
може да се каже, че Светлината е била разкрита и докато това не се случи, тя се счита за 
скрита.
КОГА СЕ ВИЖДАТ? КОГАТО МОЖЕ ДА СЕ ВИДИ ДЪГА В СВЕТА: Зеир Анпина се 
нарича „дъга“, светът е малхут и техният съюз се нарича „дъга в облак“. ДОЙДЕ ВРЕМЕТО 
ЗА ИЗКОРЕНЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ЗЛИНИ ОТ СВЕТА — тъй като броят на нечестивите 
расте, тъй като все повече нечисти сили се придържат към ZON. Нечистите сили могат да 
повлияят на ZON толкова силно, че целият свят ще бъде разрушен, както се случи в времето 
на Потопа. Ако е така, няма спасение за човека, освен чрез откровението на Висшата 
светлина, Светлината на Хая. Ето защо Зоар ни казва, че светът е спасен от цветните пъпки, 
които се появяват от земята, което означава, че Светлината на Хая изкоренява нечистите сили
на човека от земята (негови желания, Малхут) и те не могат да се придържат към нея и да 
пречат на човека .
И АКО НЕ СЕ ПОЯВЯТ, НЯМА ДА ИМА СПАСЕНИЕ ЗА СВЕТА — защото първоначално 
Нуква е построена колкото Зеир Анпи. Това се нарича „две велики небесни тела“, когато 
Малхут е на същия градус като Зеир Анпин, но стои зад него, гръб до гръб, неспособен да 
приеме Светлината на Хохма в отсъствието на Светлината на Хасадим. Ето защо Малхут се 
оплаква от липсата на Светлината на Хасадим и поради това не е в състояние да получи 
Светлината на Хохма.
Въпреки че луната расте толкова голяма, колкото Слънцето, тя не може да свети независимо, 
а само ако Слънцето (ZA) й дава Светлина. И тъй като в малхут липсва Светлината на хохма, 
такова състояние се нарича обратно (Achor-back). И зивуг не може да се проведе в позицията 
на гръб до гръб (Achor be Achor).
Обаче, след като Нуква се роди и израсне (получи свойствата) от Гуфа на Зеир Анпина, както 
е записано в Тора (Beresheet 2), че Чава (Ева) е родена от тялото на Адам, тя става равна на 
Зеир Анпин и влиза в зивуг лице в лице (Panim be Panim, PBP) с него.
Също така, Нуква все още запази предишната Светлина. Нещо повече, именно защото 
чувстваше липсата на Светлината в първоначалното си състояние, Малхут получава 
Светлината на Хая специално в предишните си страдания. По същия начин човек може да 
изпитва удоволствие само и именно поради предишното си страдание.
Следователно Зохар ни казва, че ако цветните пъпки не се появиха в Малхут по време на 
нейния Катнут, когато тя стоеше зад Зеир Анпина, тя нямаше да получи Светлината на Хая в 
своето състояние на Гадлут, тъй като нямаше да има Келим ( желания) да получи тази 
Светлина. Всяко ново творение се основава на усещането за тъмнина, както е казано: 
Създателят излъчва Светлината от Себе Си и създава тъмнината от нищото. Усещането на 
човека за тъмнина означава неговата готовност да приеме Светлината.



6. Кой поддържа света и предизвиква откровението на патриарсите? Това е гласът на 
децата, ангажирани с Тората. Светът съществува благодарение на тези деца. Затова се 
казва: „Ние ще направим за вас висулки от злато“ (Шир аШирим, 1:11). Това са децата,
младежите на света, както е казано: „Направете два херувима от злато“ (Шемот, 25:18)

Светлината на Руах се нарича „децата на света“, а зивугът в това състояние (PBA—лице до 
гръб) се нарича ГЛАСЪТ НА ДЕЦАТА, АНГАЖИРАНИ В ТОРА. И се нарича още „златни 
нишки“ и „два златни херувима“. Преди Нуква да расте, нечистите сили имаха силата да 
унищожат света. Обаче точно защото Нуква израства от ЗА, десните и левите линии се сливат
в нея като едно, ДЪГАТА (дясна линия) блести ВЪВ ОБЛАК (лява линия) и Светлината на 
Хая може да влезе в Малхут. Без тази Светлина светът може да бъде унищожен, както по 
време на (в състояние на) Потопа. И КОЙ Е, КОЙТО ПОДДЪРЖА СВЕТА: кой причинява 
появата на Светлината на Хая? Те са именно децата, ангажирани с Тората. „Децата“ 
обозначават Светлината на противоположната страна, Светлината на Руах, усещането за 
дефицит на Светлината на Хая, за „дете“ се намеква към процеса на кърмене. Децата на 
къщата на Рабан (Тинокот Шел Бейт Рабан) — са Светлината на Хая, тъй като думата „Рабан“
произлиза от „Рав“ (голям, Хая). Те не престъпиха, т.е. не използваха своите AHP 
(егоистични и все пак некоригирани желания, защото думата „деца” означава малкото 
състояние), волята си за получаване.

КОИ ГИ СЪЗДАДЕ

7. В началото Раби Елазар отвори: „Вдигнете очите си и ще видите КОЙ ГИ Е 
СЪЗДАЛ“ (Йешаяху, 40:26). Вдигнете очи накъде? До мястото, от което зависят всички 
очи. Кой е той? Той е Този, който отваря очите, Малхут де Рош де Арих Анпин. И там 
ще видите, че Атик е скрит и вътре в него се крие отговорът на въпроса: КОЙ ГИ 
СЪЗДАДЕ? КОЙ? MI, ZAT de Bina, най-високият край на небето, и всичко зависи от 
Него. И тъй като въпросът е в Него, и Той е скрит, Той се нарича MI. За MI е като 
когато въпросът „Кой?“ се пита, тъй като над Него няма въпроси. Въпросът се намира 
само на най-високата граница на небето.

В началото равин Елазар отвори: „Вдигнете очи високо и вижте кой ги е създал. Вдигнете 
очите си до кое място? До мястото, където всички очи зависят от Него. И кой е Той? Той е 
Този, който отваря очите. И там ще разбереш. Това е скритият Атик, в който се крие 
въпросът: кой ги е създал? И кой е Той? MI = кой. Той е призован от ръба на Висшето небе, 
където всичко му принадлежи. Тъй като има въпрос и Той е на скрит път и не се разкрива, 
Той се нарича МИ. И тъй като няма въпрос Отгоре, този край на Небето се нарича MI. На 
иврит думата MI означава въпроса „Кой?“ както и предлогът „от“. Тъй като Кабала ни 
разказва за собствеността на нашия свят и корени, един духовен обект понякога може да 
разкрие цял набор от асоциации, свойства и категории. По същия начин тук думата MI е част 
от думата ElokIM, където последните две букви образуват думата MI. Въпреки това, в същото
време те носят различни допълнителни такси и значения. Раби Елазар иска да обясни как са 
създадени небето и земята. Естествено, точно както цялата Тора, Зоар се отнася само до 
духовни степени и категории и не се занимава с обяснения на физическите. 
произход и развитие на нашия свят. Освен това е невъзможно да се разбере истинският 
произход и развитие на нашия свят, без да се достигне духовния свят. Въпреки това, каквото 
и да постигне човек, той не е в състояние да прехвърли тези постижения на други. 
Следователно, дори след като той постигне пълната същност на произхода на нашата природа
и нейните действия, той все още няма да може да я опише във форма, която ще бъде
разбираемо за другите. Небето и земята съставляват седемте дни на Сътворението – ZON на 
света на Ацилут. Ако обаче е част от Ацилут, тогава защо се описва като БАРА (създаден, от 



думата Берия), а не АТЗИЛ (излъчен, от думата Ацилут)? И все пак, точно тук се крие 
възможността да отворим очите си за процеса на създаване. Рош (глава) де АА има само 
Кетер и Хохма. Малхут, стояща под де, под сфира хохма, се нарича „отваряне на очите“. В 
крайна сметка, само когато тя се отвори, Светлината на Хохма преминава през нея от Рош де 
АА на всички парцуфи от света на Ацилут. Ето защо се казва, че очите трябва да бъдат 
вдигнати нагоре към МЯСТО, ОТ КОЕТО ЗАВИСЯТ ВСИЧКИ ОЧИ, тъй като Светлината на 
хохма може да изпълни всички парцуфи на света на Ацилут само когато Малхут се отвори в 
Рош де АА. Следователно цялата тайна на откриването се крие в Малхут. Светлината на 
Хохма (Светлината на мъдростта) е Светлината на очите. Излиза от очите и само в тази 
Светлина човек може да види. Думата BARAH означава BAR (отвъд), което означава извън 
света на Atzilut. Това е така, защото самата Бина излезе от Рош на АА и застана по-ниско, 
извън Рош на АА, раждайки именно БАРА (създавайки) ЗОН. На иврит всяко понятие има 
няколко възможни имена, които определят конкретното действие, което се извършва. Тук 
раждането на ZON се случи чрез средствата за излизането и слизането на Бина от нейната 
степен; следователно, раждането на ZON се нарича BARAH, от думата BAR – извън (от 
нечия степен). Цялото творение се състои само от десет сфирот. И все пак, тъй като всяка 
сфира включва всички останали и тъй като всички те са взаимосвързани, всеки свят, степен 
или сфира включва свойствата на всички останали и се състои от техните части.
Следователно всяка сфира се състои от Кетер, Хохма, Бина, Зеир Анпин и Малхут, всяка от 
които на свой ред се състои от пет. Като цяло 5 x 5 x 5 = 125 сфирот или стъпала на стълбата, 
които ни разделят (най-ниските) от Създателя (най-високите). Собствеността на самата Бина 
е да не получава Светлината на Хохма. И все пак, за да предадат Светлината на Хохма на 
Зеир Анпин и Малхут, които желаят да я получат В името на Създателя, тъй като 
получаването на Светлината на хохма е целта на творението, Бина отделя в себе си 
определена част, наречена ZAT de Bina или YESSHUT, която получава Светлината на хохма 
от парцуф хохма и я предава на ZON. Основната част, самата Бина, се нарича GAR de Bina. 
Частта от Бина, която получава
Светлината на Хохма се нарича ЗАТ де Бина. Следователно, ако Бина излезе от Рош и 
попадне в Гуф, както се случва във второто ограничение, това няма ефект върху самата Бина, 
тъй като тя не страда от липса на Светлината на Хохма, сякаш никога не е напускала Рош. 
Това се отнася само за горната част на Бина, GAR де Бина, която няма желание за хохма. Тази
част се нарича AVI и се простира от Peh (устата) надолу до Chazeh (гръдния кош) на AA. 
Обаче ZAT де Бина, която иска да получи хохма за ZON, точно както майка, която иска да 
получи за своите деца, усеща изхода от рош на АА към своя Гуф, защото там не може да 
получи Светлината на хохма, а само Светлината на Руах-Нефеш, ВАК на Светлината. Тази 
част от Бина се нарича ЙЕШСУТ и се простира от Хазе надолу до Табур на АА.
ZON на света на Ацилут, които получават от ЙЕШСУТ, се простират от Табур до края на 
краката на АА, на Парса. По този начин има два парсаота (множествено число за Парса): 
единият е в света на Ацилут, разделяйки сфирот на „отдаване“ (GE) от сфирот на „приемане“ 
(AHP). Тази Парса се намира в сандъка на АА.
Вторият парса се намира между Ацилут и БЯА. Все пак можем да кажем, че всеки парцуф 
има своя собствена парса, която разделя желанията за отдаване от желанията за приемане.



Въпреки че ГАР де Бина са позиционирани под Рош на АА, се счита, че не са го напуснали, 
тъй като не го усещат, тоест не искат Хохма; те желаят само да даряват, а този, който иска 
само да дава, се чувства съвършенство, където и да се намира. Всички парцуфи и техните 
части, които нямат нищо общо с приемането на Хохма (Кетер, Хохма и ГАР де Бина) се 
отделят с парса от останалите части на света на Ацилут, които искам хохма (ZAT de Bina и 
ZON). „Съществуването на въпроса“, за което говори Зоар, означава усещането за липса на 
Светлина на Хохма, желанието за нея. Това се усеща от ZON, поради което отглежда 
ЧОВЕКА. ЧОВЕКът е молба на нисшия да получи Светлината на хохма от горния в името на 
Създателя. Нарича се „въпрос“, тъй като въпросът е подобен на молитва или молба. Зоар ни 
казва, че въпросът съществува само в ЙЕШСУТ, което означава, че приема ЧОВЕК отдолу, от
ЗОН. И преди това се казва за ЙЕШСУТ: БАРА (от думата Берия = БАР), нещо, което 
съществува извън своята степен. какво направи? BARAH (създаден) ELEH (AHP, ZON). Тя 
обаче ги създаде без глави като себе си. Защото думата BARAH (отвъд) показва липсата на 
рош (келим от света на Ацилут).
ZAT de Bina, които чакат „отговор на своя въпрос“, за Светлината на хохма, се наричат MI. 
По отношение на тях се казва BARAH, защото те са излезли и слезли независимо от нивото 
на Рош де АА до под неговия Chazeh. Това са ЗАТ де Бина, наречен ЙЕШСУТ или МИ, „Най-
високият край на небето“, тъй като Небето се отнася до Зеир Анпин, който получава от 
ЙЕШСУТ. Малхут е наречена "земя".
ZAT de Bina се нарича „твърдь“.
Зеир Анпина се нарича „Небето“.
Малхут се нарича „земя“.
Всичко, което съществува под ЙЕШСУТ (ЗОН и световете на БЯА) получава от него. 
Следователно се смята, че ЙЕШСУТ съживява цялото творение: каквото то има, те също ще 
го получат. Въпреки това, техният МЪЖ определя дали ЙЕШСУТ ще има какво да им даде 
или не. В ГАР де Бина (AVI) НЯМА ВЪПРОС. Те не получават МАН за приемане на хохма и 
никога не изпитват липса на хохма, нито за себе си, нито за да дадат на другите. Само ZAT de 
Bina или YESSHUT са създадени и съществуват за въпроса, за приемането на MAN (молята 
на ZON). ЙЕШСУТ издига ЧОВЕКА, който е получен от ЗОН до Рош на АА и получава 
светлината на хохма от там. ЙЕШСУТ се нарича „Най-високият край на небето“, тъй като 
Зеир Анпина, наречен „Небето“, получава от него.



8. Но има още един по-долу, наречен МА. Какво общо има между този и онзи? Първият 
е скрит и се нарича МИ. В него има въпрос, който човек трябва да изследва и разбере, 
за да види и знае всички степени, до края на всички степени, който е малхут. Това е 
МА.Какво означава МА? МА (какво) знаеш? Какво виждаш? Какво проучваш? В 
крайна сметка всичко първоначално е скрито.

Намирайки се в състояние на Zivug PBP със ZA, Малхут се нарича също МА (като ZA) и се 
счита за най-ниския край на Небето, тъй като тя завършва всички степени и Ацилут. Зеир 
Анпин, наречен „Небето“, стои между малхут (най-долния край на небето) и ЙЕШСУТ (най-
високия край на небето). ЧОВЕКЪТ ТРЯБВА ДА РАЗПИТВА, ВИЖДА, ПРОУЧВА – само 
ако този, който е под ЗОН, издигне ЧОВЕКА (неговата молитва) до ЗОН, той ще издигне този
ЧОВЕК по-високо. Защото самите ZON са коригирани от Светлината на Хасадим и не искат 
да получат Светлината на Хохма. И само ако молбата идва отдолу, от човека,
ЗОН ще се издигнете до ЙЕШСУТ и поиска Светлината на Хохма. ЙЕШСУТ продължава да 
издига MAN до AVI, а AVI издига MAN до AA: AVI се издига до Рош на АА,
където има Светлината на Хохма, където правят зивуг на тази Светлина. Зивуг на AVI се 
нарича „Аба и Има се гледат един друг“. Да „гледаш“ означава да получиш Светлината на 
Хохма (да „чуваш“ означава да получиш Светлината на Хасадим). В резултат на издигането 
на AVI до Рош на АА, Бина започва да получава хохма за ZON. Всички парцуфи от света на 
Ацилут са коригирани от
Светлината на Хасадим по такъв начин, че те да не искат да получат Светлината на Хохма за 
себе си. Този, който е в състояние да повдигне своята молба (MAN) да принуди ЗОН да се 
издигне до ЙЕШСУТ, при което ЙЕШСУТ и АВИ ще се издигнат заедно до Рош на АА
за да получи Светлината за него – такъв човек не се счита не просто за „човек“, а за 
„праведник“!
Молбата, която човек отправя към ZON, се нарича нечия „душа“, тъй като душата е съд, 
желание, изпълнено със Светлина. Светлината в съда обаче се определя от желанието. 
Следователно духовното желание, намерението да се действа в името на Създателя се нарича 
„душа“. Естествено, ако човек все още няма такова намерение, той няма душа.
Духовният свят е свят само на желания без никакви телесни обвивки. Читателят трябва да 
преразгледа представите си за душата, тялото, връзките между светове и т.н. и се коригира 
непрекъснато, за да интерпретира правилно тези категории.

И така, коригираните желания на човека се наричат „душите на праведните“. Тези души на 
праведните се издигат до ЗОН под формата на ЧОВЕК и принуждават ЗОН да се издигне до 
ЙЕШСУТ. Присъствието на ЗОН създава в ЙЕШСУТ желание за получаване на Светлината 
на Хохма. Това принуждава ЙЕШСУТ (ЗАТ де Бина) да се издигне до Рош на АА и там да се 
присъедини към ГАР де Бина (АВИ) в един парцуф. И тогава AVI (AB + SAG = AA + AVI) се 
поглеждат един друг, обменят Светлината на Хохма между тях и я предават на ZON. Без 
искане отдолу, AVI ще се задоволи със Светлината на Хасадим и няма да се „гледат“ един 
друг. Само молбата на техните деца (ZON) принуждава AVI да се изправят един срещу друг 
(Panim be Panim) и да направят зивуг. В този зивуг Има-Бина получава Светлината на хохма 
за децата, ЗОН, от Аба-Хохма. Това обаче се случва, ЗАЩОТО ЧОВЕКЪТ ЗАПИТА – 
въпросът на човека означава издигането на ЧОВЕК, така че да накарат АВИ да се погледнат, 
да направят зивуг заедно и да остави Има да получи хохма от Аба за човека, който издига 
душата му. Низходящата светлина на хохма се нарича знание или мъдрост (даат), тъй като 
ЗОН се издига до ЙЕШСУТ + АВИ и там стимулира зивуг върху светлината на хохма, 
наречена „знание“. Следователно в Тората е записано: „И Адам позна жена си.
И така, да ОПОЗНАЕШ означава да получиш Светлината на Хохма. ZON, които стоят в AVI и
принуждават AVI да получи светлината на хохма, се наричат Daat (знание) или Sefira Daat.



И все пак Даат не е допълнителна сфира. Има само десет сфирот. Въпреки това, за да 
обозначим факта, че молбата на ZON за Светлината на хохма е в десетте сфирот на парцуф 
AVI, ние казваме, че AVI има сфира, наречена Daat.
 В този случай, вместо редовното броене на сфирот: KHB-HGT-NHYM, ние броим сфирот:
HBD-HGT-NHYM. Сфира Кетер е пропусната и ние споменаваме само сфира Даат след 
Хохма-Аба и Бина-Има. ОТ ЕДНА СТЕПЕН НА ДРУГА означава преминаването на 
Светлината на хохма от сфира даат от степента на AVI към степента на ZA. И ДО КРАЯ НА 
ВСИЧКИ СТЕПЕНИ – от Зеир Анпин до Малхут, което се нарича „края на всички степени”. 
Когато Светлината присъства в Нуква, тя се нарича МА, а Светлината, която предава на по-
ниските, се нарича 100 благословения. Има няколко състояния в Нуква, малхут от света на 
Ацилут. Трябва да ги познаваме, въпреки всичко, което получаваме,получаваме само от нея. 
В допълнение към всички етапи на растеж от точка до пълен парцуф, израсналият малхут има
две големи състояния.
Малхут достига първото голямо състояние, когато получава Светлината на Нешама. Това се 
случва, когато поради своя МЪЖ, AVI се издигат с един градус от постоянното си място до 
Рош на АА. Въпреки това, въпреки че ЙЕШСУТ се издига от постоянното си място между 
гърдите (Чазе) и пъпа (Табур) на АА до мястото, където е бил АВИ (между устата и гърдите 
на АА), той все още остава облечен в Гуфа на АА, въпреки че се слива в един парцуф с АВИ. 
И тъй като ЙЕШСУТ сега облича мястото от устата (Пе) до хазе на АА отвън, ЙЕШСУТ 
става като рош на АА, тъй като се сля с АВИ в рош на АА като един парцуф. Също така, 
ЙЕШСУТ се издига изпод Парса на Ацилут в Хазе на АА и стои над него, където
Рош на АА блести. Ето защо ЙЕШСУТ предава Светлината на Хохма на Зеир Анпин, а Зеир 
Анпина я предава на Малхут, която се изпълва с тази Светлина, наречена „100 
благословения“, защото, след като получи тази Светлина, ЗОН може да се издигне до 
постоянното място на ЙЕШСУТ.
между хазе и табура на АА. Издигайки се до тази степен, Малхут става като Има. В духовния
свят степента на духовния обект определя всички негови свойства. Дори в нашия свят само 
степента на вътрешно развитие на човека определя неговите свойства, мисли и желания. И 
тъй като Има е равно на 100, Малхут също се нарича „100“, за да се подчертае фактът, че 
Малхут се е издигнал до Бина от света на Ацилут.
Сега Малхут е подобна на МИ, точно както ЙЕШСУТ беше преди да издигне ЧОВЕКА и да 
премине Светлината. Това е така, защото тя сега облича мястото на малкото състояние 
ЙЕШСУТ от Чазе до Табура на АА и стои под Парса на света Ацилут, под който Светлината 
от Рош де АА не може да премине. Ето защо Малхут не придоби Светлина, заради която 
беше издигнала Човека. Въпреки това Малхут печели, като получава свойствата на Има-Бина,
тъй като тя се издига до ЙЕШСУТ, наречен Има. Следователно, Светлината, която Малхут е 
получила, се счита само за ВАК на Гадлут, първият щат на Гадлут. Малхут няма да може да 
получи ГАР на Гадлут, втория Гадлут, Светлината на Хохма (Хая), докато е под Парса на 
Ацилут в Хазе на АА. (Как Малхут получава GAR на Гадлут е обяснено в точки 11 до 15 в 
следващата статия).Зохар нарича Нуква, която се е издигнала до ЙЕШСУТ, с думата МА (от 
думата Ме’ах—100), защото чрез това изкачване Малхут придобива свойствата на Бина—100
благословии. И тя придоби сензацията на въпроса — чувства, че има само ВАК (половина, 
част от голямата държава). Казано по друг начин, тя изпитва желание за втората си половина, 
GAR. Въпреки това тя спечели част от голямата държава, ВАК на AVI. Така Нуква станала 
като ЙЕШСУТ, преди да издигне ЧОВЕКА, но придобила свойствата на Бина, 100 
благословии. И тъй като това е ВАК на Светлината на голямото състояние, тя изпитва 
недостатък (въпрос), точно както ЙЕШСУТ се чувстваше преди да издигне ЧОВЕКА – на 
негово място, когато ЙЕШСУТ беше в състоянието на Катнут. Когато се издигна до AVI, AVI 
се издигна до АА, а ZON се издигна до мястото на ЙЕШСУТ. AVI блясък от Рош на АА на 
мястото на ЙЕШСУТ. ZON, които стоят там сега, усещат Светлината, която получават от AVI,
и осъзнават, че това е просто част от Светлината, която генерира друг въпрос в тях. 9. Това е 
тайната, дефинирана от думата МА: КАКВО свидетелстваш и КАКВО ти е равно? Когато 



Храмът беше разрушен, се разнесе глас и каза: „Какво (МА) да ти посоча и какво (МА) да 
ти приравня?“ (Ейха, 2:13). Тук обаче МА означава: „Какъв е заветът, свидетелството, 
кое (МА) е равно на теб?“ Защото всеки ден ви свидетелства за миналите дни, както е 
казано: „Този ден призовавам небето и земята да свидетелстват за вас” (Деварим, 30:19).
Кое ви е равно? Казва се: „Украсих те със светиня украси и те направи владетел на 
света.” И се казва: „Това ли е градът, който хората наричат квинтесенцията на 
красотата?“ (Ейха, 2:15). Нарекох те: „Йерусалим, град, възстановен от мен“ (Техилим, 
122:3). — На какво да ти приравня? (Ейха, 2:13). Точно както вие седите тук, така и Той
седи Горе във Висшия Йерусалим. Както светият народ не влиза във вас, така и аз ви се
кълна, че няма да вляза отгоре, докато не вляза във вас долу. И това е вашата утеха – че
ще ви приравня с тази степен, със Свръхначалния Йерусалим, който е Висшият Малхут
(на иврит – Царство), който управлява над всички. Но засега вие сте тук и „бедата ви е 
голяма, като морето“ (Ейха, 2:13). И ако кажете, че няма съществуване или спасение за вас, 
тогава КОЙ (MI) ще ви излекува (не Кой? с въпросителен знак, но Висшата сила, наречена 
КОЙ, е това, което ще ви излекува), тоест същата тази скрита Горна степен, която се нарича 
MI, Бина, която съживява всички, ще ви излекува и съживи. С други думи, MA и MI, освен че
се превеждат като КАКВО и КОЙ, също обозначават имената на духовни обекти, които 
извършват действия, описани в Зоар. Разрушаването на Храма беше следствие от израелското
престъпление на егоистичното приемане, защото не искаха да издигнат ЧОВЕКА за зивуга на
ЗОН, а вместо това искаха да приемат Светлината в нечистите сили, техните егоистични 
желания, наречени „други богове” (Елохим Ахерим).  Има само един Създател.
Има само едно свойство за Създателя и ние го знаем – отдаване на собствеността. 
Приближаването до това свойство се определя като работа „в името на Създателя“. 
Всяко друго желание може да означава само отдалечаване от това свойство и от 
Твореца, защото освен това свойство или неговата противоположност (по-скоро 
отсъствието му), нищо друго не съществува в творението. Следователно вътрешното 
движение на човека към свойството „приемане“ го отблъсква от Създателя и затова се 
нарича „поклонение на други богове“. В резултат на това ЗОН спря своя зивуг, 100-те 
благословения изчезнаха от Нуква и Храмът беше разрушен.

Първият храм – Малхут се издигна до AVI и там получава Светлината на Хая. Разрухата му е 
падането на Малхут до нивото на приемане на Светлината ГАР де Руах. Вторият храм е 
издигането на Малхут до ЙЕШСУТ и приемането на Светлината на Нешама. В своето 
разруха Малхут падна до нивото на приемане на Светлината на Нефеш в нейната сфира 
Кетер, докато останалите девет сфирот падат под парса. Такова състояние се нарича Галут – 
изгнание от духовното, от света наАцилут. Единичната сфира малхут в света на Ацилут 
остава като точка под сфира Йесод от Зеир Анпин. Зеир Анпина се нарича „шест дни“, а 
малхут се нарича Шабат (събота). И все пак, Малхут наистина ли е по-голям от Зеир Анпин, 
тъй като Шабат е по-голям (по-висок) от делничните дни? Световете на BYA, включително 
нашия свят, получават Светлината, тяхната жизнена сила, от Малхут. „Шестте работни дни“ 
са състояние на ZON, когато ЗА и Малхут не са свързани един с друг. Шабат е състояние на 
ЗОН, когато Малхут се присъединява към Зеир Анпин, между тях се осъществява зивуг и 
Малхут получава Светлината от Зеир Анпин и я предава на целия свят. Тъй като състоянието 
на Малхут, когато тя предава Светлината, получена от Зеир Анпин надолу към света, е важно 
за нас, като измерваме нашите състояния в съответствие с това, което получаваме от Малхут, 
ние определяме степента на максимално приемане като Шабат. (Естествено, това няма нищо 
общо с нашия календар: делничните дни и Шабат са духовни състояния, които надхвърлят 
времето). И ЕДИН ГЛАС И КАЗА: „ВСЕКИ И ВСЕКИ ДЕН МОЯТ ЗАВЕТ Е ВЪВ ТЕБ ОТ 
МИНАЛИТЕ ДНИ“— тук Зохар говори за Светлината на ВАК, която ЗОН получава в 
състоянието на Гадлут, която Нуква получава като МА . Тази Светлина се нарича "миналите 
дни" (Yamim Кадмоним). Затова в Тората (Деварим, 4:32) е записано: „Попитайте сега за 



миналите дни, които бяха преди вас, от деня, в който Създателят създаде човека, от единия 
край на небето до другия, дали е имало нещо толкова страхотно като това?...”
Светлината на VAK на състоянието Gadlut се нарича в ZON „миналите дни“, тъй като тя е 
VAK на AVI. YESHSUT е ZAT на AVI. ZAT е съкращение от думите Zayin (7) и Tachtonot 
(долен, което означава долния Sefirot). ZAT от AVI, което означава седемте сфирот на парцуф 
AVI, е ЙЕШСУТ. Тези заин са седем дни, седемте първични сфирот на AVI по отношение на 
Zayin, седемте дни или седемте сфирот на ZON. Затова е написано: „МОЯТ ЗАВЕТ ВСЕКИ И
ВСЕКИ ДЕН към НЕБЕТО И ЗЕМЯТА” (Деварим, 4:26). Тези думи от Тората говорят за 
зивуга на ЗОН, наречен „Небето“ (ЗА) и „земята“ (Нуква). „Миналите дни“ или „Върховните 
дни“ представляват ЙЕШСУТ, а „ниските дни“ или „настоящите дни“ са ZON. В това 
изречение Създателят предупреждава, че Зивугът на ЗОН трябва да се осъзнава и поддържа 
постоянно. В противен случай Създателят предупреждава, че „ще изчезнете от земята“. И 
това е смисълът на предупреждението на Създателя
за 100-те благословии: те трябва да бъдат пазени и постоянно създавани. Защото тези 100 
благословии, които Нуква получава от Зеир Анпин всеки ден в зивуга на МА, между тях се 
случват по време на изкачването на ЗОН до ЙЕШСУТ, когато Зеир Анджелина става като 
ЙешС (Израел-Саба) и Нуква става като Т (Твуна). YESHSUT означава Израел-Саба и Твуна. 
И тогава, Светлината, която Нуква получава от Зеир Анпин, става 100 благословии, като 
Светлината в Твуна. За него се казва, че „градът, който се обедини с нея“, защото Нуква, 
наречен „град“, се сля с Твуна и Нуква стана като Твуна. И Нуква получава в Tvunah 
Светлината на Tvunah, наречена „свещени украшения“, и след това, като венец на красотата, 
тя обгражда земята и получава власт над земята. Въпреки това, в резултат на прегрешенията 
на Израел (възходът на нечистите желания над чистите), Храмът е разрушен (Светлината 
изчезна), а Израел е прогонен от земята си (паднал на по-ниски степени). Това доведе до 
отдалечаването на Нуква (всички създания) от Зеир Анпин (Създателя), тъй като по-ниските 
девет сфирот (желания) на Нуква паднаха на нечистите сили (станаха егоистични). С други 
думи, деветте чисти, алтруистични желания (сили) загубиха екрана си и станаха егоистични, 
а самата Нуква се превърна в точка, която стои под сфира Йесод на Зеир Анпин.
Затова е писано: „КОЙ ЩЕ ВИ ИЗГРАДИ И ДА ВИ ИЗЛЕКУВА“— ако синовете на Израел 
се върнат в своите стремежи към Създателя (към алтруизъм), наречен „завръщането“, 
коригирайте своите дела (желания) и издигнете своите молитви (MAN) за помощ при тяхното
поправяне към Създателя в ZON, те отново ще могат да получат Висшата светлина в ZON, 
Нуква ще се издигне отново до ЙЕШСУТ , наречен MI, и ще бъде излекуван по този начин 
(Висшата светлина ще влезе в малхут, душите, и ще им предаде своите свойства).
10. МИ—КОЙ определя границата на небето горе—ЙЕШСУТ. МА-КАКВО определя 
границата на Небето отдолу-ЗА и Малхут. И това наследи Яаков, тъй като той е ЗА, който 
свети от край до край. От едната граница, която е MI, до другата граница, която е MA. Защото
той, Яков, стои в средата, между ЙЕШСУТ и Малхут. Следователно, казано е, МИ БАРА 
ЕЛЕХ: МИ е ЙЕШСУТ, БАРА означава създаден, а ЕЛЕХ означава ЗА и малхут. Всъщност 
по-скоро трябва да бъде написано „от началото, т.е. от Височината на небето до края му (най-
ниската точка) отдолу“. И все пак се казва: „от границата на небето“. MI е ЙЕШСУТ, който 
поддържа всичко със своя въпрос, желанието за получаване на Светлината за ZON. МА е 
Нуква. Преди Нуква да издигне ЧОВЕКА, тя е последната степен, стояща под хазе на Зеир 
Анпин. Между ЙЕШСУТ и Нуква стои Яков—ЗА, който облича АА от Табур до Малхут на 
АА.



Арих Анпин е централният парцуф в света на Ацилут. Тъй като Атик е недостижим, всичко 
идва от АА и всички парцуфими на света на Ацилут го обличат (получават от него): Рош де 
АА се извисява над всичко и никой не може да го облече, което означава, че никой не може да
постигне неговите мисли и причини за действията си. Следващият парцуф е AVI. AVI облече 
(постигна) AA от Peh до Chazeh. Под AVI стои парцуф ЙЕШСУТ, облича АА от Хазе до 
Табур. ЗА стои под ЙЕШСУТ и облича АА от Табур надолу. Парцуф ЗА е непълен, тъй като 
има само шест сфирот HBD-HGT или VAK; той е в състояние Катнут, завършва с
неговата Сфира Тиферет (неговата Chazeh). Нуква (Малхут) стои под Зеир Анпин или 
успоредно на неговата последна Сфира Тиферет (Чазе от Зеир Анпин). Тя има само една 
сфира кетер, докато нейните девет други сфирот паднаха под парса в световете BYA. Целият 
свят на Ацилут завършва в Хазе на Зеир Анпин, където стои единичната сфира на Малхут, 
която следователно се нарича точка. 

В нашия свят има желание и неговото физическо проявление – действие. За пример, човек 
иска да получи нещо, но не си позволява да извърши физическия акт на вземането. 
Междувременно желанието му да вземе остава същото. В духовния свят няма тела, има само 
голи желания. Следователно, самото желание вече представлява действие, като вече 
завършено умствено и физическо действие в нашия свят. Следователно само желанието 
определя духовното състояние на човека. Представете си само какво би било, ако в нашия 
свят съдим за човека не по действията му, а по желанията му! Ужасяващо е да си помислим 
колко далеч сме от духовните изисквания. Въпреки това нашите желания се определят от 
нашата духовна степен. И Зоар обяснява, че само чрез издигане на МАН (заявката за 
корекция) можем да привлечем към нас потока на Висшата светлина, който ще ни коригира и 
издигне до Висша Степен. И веднага ще започнем да мислим и да желаем всичко, което тази 
степен ще предизвика в нас. Следователно нашата задача е да постигнем желанието за 
корекция. За тази цел имаме нужда от „въпрос“, възприемане на нашето състояние като 
непоносимо. Това се нарича осъзнаване на злото, т.е., че нашият егоизъм е зъл, че ми носи 
зло, като ме откъсва от духовното. Но за да се случи това, трябва поне малко да разберем 
какво е духовното и колко е добро. Злото може да се реализира само в контраст с доброто. И 
все пак, как можем да усетим духовното, ако все още не сме избягали от егоизма? В какви 
Келим (желания) можем да усетим това? Въпреки че ни липсват коригирани желания и 
следователно не можем да усетим духовното, в резултат на изучаването на Кабала,човек 
започва да усеща заобикалящата светлина, която му дарява желанието за духовното (вижте 
„Въведение в изучаването на десетте сфирот”, т. 155).  



Желанието на този, който физически съществува в нашия свят, но духовно съществува в 
световете на BYA, е желанието да се наслаждава на Светлината. Обаче срещу тези желания 
човек има „анти-желание“, екран, който неутрализира вродената му воля за получаване на 
удоволствие. В кли (желанието, човекът) се създава (появява се, изниква, ражда се) екран в 
резултат на усещането на човека за духовната Светлина (Създателя). Следователно всички 
наши молби (молитви, ЧОВЕК, „въпроси“) трябва да се отнасят само за едно: Създателят да 
ни даде силата, необходима да се издигнем духовно, да трансформираме нашите желания 
или, както Кабала го определя, да придобием параван. Невъзможно е да се отмени волята за 
получаване на удоволствие. Създателят я е създал и тя е единственото Му творение.
Всичко, което можем да направим, е да придобием екран (противовесие) върху него, като по 
този начин се издигнем над творението (егоизма) и да станем подобни на Създателя! И до 
степента на тази прилика, да се слеем с него.
Така Парцуф Яков стои от МИ (ЙЕШСУТ) до МА (Малхут), от край до край. Обаче това, 
което се споменава тук, е състоянието на ЗОН, когато те се издигат до ЙЕШСУТ и получават 
Светлината от нейната степен. Цялата духовна дистанция от нас до Създателя е разделена на 
125 невидими степени, всички от които са именувани. Тези степени се различават една от 
друга само по големината на екрана на егоистичните желания на човека. Човекът получава 
Светлината в своите коригирани, алтруистични желания. Обемът на получената светлина 
зависи от големината на екрана (размерът на коригираната част на желанието). Всяка степен 
се характеризира с определено усещане за Създателя и това усещане се нарича Светлина. 
Следователно можем да обозначим духовното състояние на кли (човека) в духовния свят с 
името на неговата степен или с името на Светлината, която получава, тъй като всяка степен 
има своя собствена специфична Светлина. Тези градации на усещането за Създателя са точно
това, което наричаме духовни степени. Ето защо, издигайки се до степен, наречена ЙЕШСУТ,
ЗОН получава Светлината на ЙЕШСУТ, въпреки че самият парцуф ЙЕШСУТ се издига 
съответно до по-висока степен и там получава Светлината от тази степен, наречена АВИ. От 
своя страна AVI се издигат до степен, наречена АА, където получават Светлината на АА. Ние
наричаме степени с имената на парцуфимите, които пребивават там в обичайното си най-
ниско състояние. Такова състояние се нарича постоянно. Въпреки че с издигане до по-висока 
степен, по-ниският парцуф получава Светлината от тази степен, която променя свойствата му,
парцуфът остава себе си въпреки това, както човек, който придобива нови свойства, остава 
личност, макар че сега е на друго ниво. Следователно, когато се казва, „като се е издигнал до 
Висшия, долният става подобен на него“, това предполага промяна само във вътрешните 
свойства на човека (или парцуфа), но не и в неговата идентичност. При издигане до 
ЙЕШСУТ Зеир Анпин получава по-голяма Светлина, тъй като изкачването в духовния свят 
означава увеличаване на величината на екрана и съответно приемане на по-голяма Светлина. 
Това означава, че самият Зеир Анпина е израснал, но не се е превърнал в ЙЕШСУТ: преди, 
на собственото си място, той е имал само Светлината Руах-Нефеш, но след като се издигне и 
придобие екран, той получава Светлината също и на Нешама. Следователно всички места 
между нас и Създателя са установени и парцуфимите, които са там, „застават” върху тях на 
постоянното си място. Въпреки това, всички парцуфими и светове могат да се издигнат 
спрямо техните постоянни, най-ниски състояния с една, две или три степени. В най-ниското 
си състояние парцуфът има само GE и без AHP и само Светлината на Нефеш-Руах. 
Получавайки Светлината на корекцията отгоре, парцуфът може постепенно да коригира своя 
AHP: той коригира Sefira Bina и получава Светлината на Neshama, която обозначава 
изкачване от една степен. След това парцуфът коригира сфира Зеир Анпин и получава 
Светлината на Хая, която обозначава изкачване до друга степен, т.е. вече две степени. И след 
това коригира сфира малхут и получава Светлината на Йехида, която обозначава изкачване 
към още една степен, трета.  



Новата светлина 
обаче не влиза в 
току-що 
коригираното кли 
(Сфира), а идва 
отгоре и влиза 
през сфира Кетер.

Духовното издигане на
човека може да бъде
следствие от два фактора:
1. Пробуждане на желание
отгоре, наречено
„специални дни“—
празници, новолуния,
съботи. Този вид издигане
се нарича „събуждане
отгоре” и води до общото
изкачване на всички
светове ABYA, а
следователно и на всичко,
което ги обитава.
2. Усилията на човека в
неговото обучение и
вътрешна работа, неговата
молитва да заслужи лично
на Създателя, давайки му
сила да се издигне до по-висока степен. Нещо повече, подобно изкачване не се ограничава 
само до три степени, а може да издигне човека по всичките 125 степени до самия Създател. 
Издигането до Висшата Степен е именно целта, за която е създаден човекът. Той трябва да 
изпълни тази задача, докато все още живее на този свят. И докато постигне тази цел, ще 
трябва да се връща в този свят отново и отново.

Въпреки че ZON се наричат „последните дни“, при издигане и получаване на Светлината на 
ЙЕШСУТ, те получават името „последните дни или първите дни“. В този случай едната 
граница на Небето (Малхут или МА) се издига и облича другата граница на Небето 
(ЙЕШСУТ или МИ). MA и MI се сливат в едно и Зохар подчертава този факт. И ЗНАЕТЕ:

MI – КОЙ
            БАРА – СЪЗДАДЕНА

ЕЛЕХ – ТОВА



MI е ЙЕШСУТ, който стои на мястото на Бина де АА, от Чазе до Табур де АА. И въпреки че 
само келим от GE (съдове за отдаване) присъстват в света на Ацилут, сред тях има 
парцуфими, които желаят само да „отдават“: Атик, АА, АВИ и тези, които искат да получат в 
името на отдаването, така че да предаде Светлината на ЙЕШСУТ и ЗОН.

Световен Атик 
АТИК Парса Тези от 3-те парцуфи света на Ацилут

АА Парса Тези от 3-те парцуфи света на Ацилут

АВИ Парса Тези от 3-те парцуфи света на Ацилут

ЙЕШСУТ Парса от света на Ацилут }

Тези 3 парцуфима образуват AHP на света на 
Ацилут

ЗА Тези 3 парцуфима образуват AHP на света на 
Ацилут

МАЛКУТ Тези 3 парцуфима образуват AHP на света на 
Ацилут

ЙЕШСУТ и ЗОН искат да получат Светлината, за да я предадат на душите на праведните, 
хората, които търсят поправка. Следователно в света на Ацилут има разделение на два вида 
Келим – GE и AHP. Те са разделени един от друг от Парса на света Ацилут, който стои в Чазе 
на АА.

Светът на Ацилут

Светлината от Рош де АА не минава под Парса на света Ацилут. Следователно ЙЕШСУТ в 
неговото постоянно състояние или ЗОН, когато се издигат към ЙЕШСУТ, не може да получи 
Светлината на Рош де АА. Ето защо те имат желанието да получат Светлината на хохма, 
наречена „въпрос“. Въпросът (желанието да се получи Светлината на Хохма) следователно се
свежда до МИ (ЙЕШСУТ, Светлината на ЙЕШСУТ), което е БАРА (отвъд ЕЛЕХ—ЗОН), и 
при изкачването си ЗОН не получават Светлината на Хохма, тъй като те са извън Рош на АА, 
извън Светлината на Хохма, но с въпрос (желание за това). Това им позволява да продължат 
изкачването си.



КОЙ СЪЗДАДЕ ТЕЗИ (ОТ ЕЛИЯХУ)

11. Раби Шимон каза: „Елазаре, сине мой, разкрий върховната тайна, за която жителите
на този свят не знаят нищо.” Равин Елазар мълчеше. Раби Шимон се разплака и спря 
за момент, след което каза: „Елазар, какво е ЕЛЕ?“ Ако кажете, че са като звездите и 
знаците на зодиака (съдбата), не винаги ли се виждат (за разлика от променливите 
знаци на съдбата)? И в МА, тоест в Малхут, те са създадени, както е писано: „Чрез 
словото на Създателя бяха направени небесата“ (Техилим, 33:6), което означава, че 
небесата са създадени от Малхут, наречена словото на Създателя . И ако ELEH говори 
за скритите тайни, тогава няма да има нужда да пишем ELEH, тъй като звездите и 
знаците на съдбите са видими за всички (думата ELEH (ТОВА) ни казва, че нещо е 
ясно).

Раби Елазар не разкри приемането на Светлината на първото състояние на Гадлут (Охр 
Нешама), а Раби Шимон пожела да разкрие начина за получаване на Светлината на второто 
състояние на Гадлут (Охр Хая). Затова той помоли Раби Елазар да говори и да разкрие пътя 
за достигане на Ор Нешама, който е скрит от хората чрез свръхестествена тайна, тъй като 
тази Светлина все още не е разкрита в света, а Раби Шимон я разкрива тук. Факт е, че 
въпреки че имаше праведници, които постигнаха Светлината на Хая, нямаше никой сред тях, 
който би могъл да обясни подробно пътя на нейното постигане, никой, който да го разкрие на
целия свят. Това е така, защото да разбереш означава да постигнеш, да се издигнеш до онази 
степен, която зависи само от усилията на човека. Въпреки че през поколенията е имало много
хора, които са постигнали степента на ЕЛЕХ, разкриването му на света изисква още по-
голяма степен и специално разрешение от Създателя (вижте статията Условията за 
разкриване на тайните на мъдростта на Кабала). Раби Шимон го попита какво означава 
ELEH, какви нови неща ни казва Тората с думите MI BARAH ELEH (КОЙТО СЪЗДАДЕ 
ТЕЗИ), къде  думата ELEH обозначава ZON? В крайна сметка, ако се говори за звездите и 
знаците на зодиака – късмет, които означават Светлината на ВАК на голямото състояние, 
тогава какво е толкова специално в него? В крайна сметка ZON може да получи тази 
Светлина дори в делнични дни. Няма нищо толкова необичайно в това, за да споменем MI – 
КОЙТО СЪЗДАДЕ ТОВА отделно. (Може да се каже, че тази Светлина е постоянна, защото 
само Светлината на VAK присъства постоянно в ZON, но не и GAR. И само в резултат на 
MAN ZON получава Светлината на VAK на голямото състояние, Светлината на Neshama. 
Отговорът се състои в това, че тази Светлина може да бъде получена по всяко време, дори 
през делничните дни по време на сутрешната молитва. Той обаче все още не разбира защо са 
създадени в МА. В края на краищата, Светлината се отнася не към Бина, а към ЗОНА на 
света Ацилут, наречен МА, и излиза от тях, както е писано ОТ СЛОВОТО НА СЪЗДАТЕЛЯ, 
където Създателят е ЗА и Неговото слово е Малхут.)

12. Тази тайна обаче беше разкрита в друг ден, когато бях на морския бряг. Пророкът 
Елияху(Илия) дойде при мен и каза: „Раби, знаеш ли значението на МИ БАРА ЕЛЕХ – КОЙ Е
СЪЗДАЛ ТЕЗИ?“ Отговорих: „Това са небесата и неговите сили, делата на Създателя, 
гледайки на които, хората трябва да Го благославят, както е казано: „Когато видя небесата Ти, 
дело на ръцете Ти“ (Техилим, 8: 4) и „О, ГОСПОДИ! Господи наш! Колко славно е Твоето 
име по цялата земя!“ (Техилим, 8:10).
13. Той ми отговори: „Рави, Създателят взе скритото и го разкри на Небесния съвет. И ето го: 
Когато най-Скритият от всички, които са Скрити, пожела да се разкрие, Той първо направи 
една-единствена точка, която е Малхут, и тя се издигна до Неговата Мисъл, тоест в Бина, 
което означава, че Малхут се издигна и се сля с Бина. В нея Той оформи всички създания и в 
нея потвърди всички закони.”



Атик е първият парцуф и рош на света на Ацилут. И се нарича най-скритият и потаен от 
всички парцуфими и името му – Атик (от думата Ne’etak – изолиран, недостижим) 
свидетелства за този факт. Никой не може да постигне този парцуф сам по себе си, неговите 
свойства, но ние можем да го постигнем по начина, по който ни се вижда: Атик умишлено 
намалява и променя себе си по такъв начин, че нисшите да могат да постигнат външната 
форма (свойствата), в която той им се явява, но не и самият Атик.
По думите на Зохар, когато Атик пожела да се разкрие на световете, въпреки че това е 
парцуф, който действа според законите на първото ограничение, той се „облече в дрехите“ 
(външен парцуф, който действа според закони на второто ограничение) по отношение на по-
ниските, така че да им се даде възможност да го възприемат и постигнат. Има огромна 
разлика между свойствата на сетивните органи, които възприемат усещанията от първото и 
второто ограничение. Както човекът в нашия свят се ражда без сетивни органи, които могат 
да възприемат духовни светове, поради което не може да ги усети, така и парцуфът, който е 
коригиран за условията на духовна работа на ниво второ ограничение, не е в състояние да 
приеме (възприема ) Светлината, която се спуска според закона на първото ограничение. 
Подобно разграничение съществува между парцуф Атик и другите парцуфи от света на 
Ацилут и световете на BYA. За да бъде свързан с по-ниските, Атик издигна Малхут де Рош де
АА в рамките на Рош на по-нискостоящите АА до Сфира Хохма. В резултат на това сфирот 
Бина и ЗОН де Рош де АА паднаха от Рош на АА в неговия Гуф. В крайна сметка Малхут се 
издигна от Пе до Ейнаим и застана в Рош на мястото на Бина, докато Бина и ЗОН напуснаха 
Рош. Гуфът (тялото) започва след Малхут де Рош (след решението как да се действа), където 
и да е. Ето как човек трябва да разбере това: сфиротите на Рош са мислите и желанията, по 
отношение на които парцуфът, вътрешните свойства на човека (самият човек) взема решения 
как могат да бъдат използвани, за да се напредне възможно най-много. към целта на 
сътворението. Фактът, че сфирот Бина и ЗОН са излезли от Рош на АА означава, че Парцуф 
АА не може да взема никакви решения по отношение на тях поради липса на екран върху 
тях. Ето защо те паднаха в Гуф, извън Рош. Следователно тяхната останала роля е само да 
получат Светлината от Рош, точно както се получава от всички сфирот на Гуф. С други думи, 
те получават Светлината, която се приема от екрана на сфирот Кетер и хохма, останали в 
Рош. Човекът съзнателно ограничава използването на своите желания и използва само онези 
желания, с които може да работи в името на Създателя. Следователно, когато Малхут се 
издигна и застана под сфира хохма, хохма стана като мъжката част (отдаваща, изпълняваща), 
а малхут стана като женската (получаваща) част на рош. И тъй като Малхут зае мястото на 
Бина (наречена „мисъл“), Малхут прие името „мисъл“, тъй като сега Малхут прави зивуг и 
получава свет хохма. Парцуф, който получава от хохма, се определя като бина, а не малхут. 
Следователно, въпреки че самата Малхут е просто черна точка (егоистично създание), в 
резултат на своето издигане тя става Бина, т.е. Малхут придобива свойствата на Бина. 
Следователно Малхут сега се нарича Бина или „мисъл“.
Зоар нарича „мисъл“ или на Хохма, или на Бина. Разликата е, че мисълта е нещо, което се 
получава от хохма. Следователно Бина се нарича мисъл само ако е в Рош и получава 
Светлината от Хохма. В първото ограничение Бина винаги получава от Хохма и се нарича 
„мисъл“. При второто ограничение обаче Малхут се издигна над Бина и започна да получава 
от Хохма. Ето защо сега Малхут се нарича „мисъл“, а не Бина. Всички парцуфи от световете 
на ABYA са създадени от това изкачване на Малхут към Бина. Затова е писано: В НЕЯ ТОЙ 
ОФОРМИРА ВСИЧКИ ТВОРЕНИЯ И В НЕЯ ПОТВЪРДИ ВСИЧКИ ЗАКОНИ – сфирот 
Кетер и хохма останаха в роша на всеки парцуф и върху тези два сфирот беше направен 
зивуг. Ето защо Светлината, получена в Гуф на парцуфа, се състои само от две Светлини,
Нефеш и Руах. Преди това Малхут стоеше в Пе де Рош и Рош (частта от парцуфа, в която 
изчислява колко Светлина може да получи в името на Създателя) свършваше там. Тогава 
парцуфът ще получи тази светлина от рош до гуф, между пех и табур. Но сега Малхут се 
издигна до Ейнаим де Рош и стои под тях. Това е известно като изкачване на Малхут към СИ 



(Никвей Ейнаим – зеници на очите), които се наричат СИ именно защото Никвей Ейнаим 
означава Малхут на очите. Преди изкачването на Малхут до Ейнаим, сякаш нямаше ученици 
(NE). Струва си да се отбележи, че само в малхут (желанието) можем да усетим това, което 
ни заобикаля (Създателят, Светлината). Ето защо всички наши сетивни органи са 
проектирани като отвори: Некев (отвор), Нуква, Малхут в очите, Авзнаим (уши), Хотем (нос) 
и Пех (уста).

Само този, който може да създаде желания, които действат според принципа на второто 
ограничение чрез собствената си сила и усилия и поставя малхут след Кетер-Хохма (мисли от
гледна точка на отдаване), може да започне да възприема чрез този коригиран духовен 
сетивен орган. Където и да има екран, той представлява онзи сетивен орган, с който човек 
може да възприема Висшата светлина.

При изкачването си Малхут застана под хохма и направи зивуг на собствения си екран, на 
сфирот кетер-хохма (GE). Сфирот бина-ЗА-алхут (AHP) се намират под рош, в Гуфа на 
парцуфа и пасивно получават Светлината от рош. Това води до разделяне на десетте сфирот 
на Гуфа, KHB-ZA-M, по същия начин, по който бяха разделени десетте сфирот на рош: 
сфирот K-H от Guf продължават да получават от K-H на Рош, а сфирот B-ZA -М от Гуфа, тъй 
като не могат да получават от Рош, започват да получават от К-Х на Гуф, като сфирот под 
табура на парцуфа.
Както е известно, всеки парцуф се състои от рош, гуф и крайници. Рош решава колко 
Светлина може да получи Гуф в името на Създателя, в съответствие с големината на екрана, 
който отразява Светлината (удоволствието). Решението да се приеме тази Светлина кара 
Светлината да слезе през екрана, от Рош до Гуф, изпълвайки го от Пе надолу до Табура. 
Всяка сфира на Рош изпълва съответната сфира в Гуфа.

Парцуф в 1-во ограничение
Кетър
Хохма
Бина
ЗА
Малхут

5 части на главата

устата

Кетър
Хохма
Бина
ЗА
Малхут

5 части на 
тялото

Торс

Кетър
Хохма
Бина
ЗА
Малхут

5 Части на крайниците

Крака

Парцуф във 2-ро ограничение
Кетер 
Хохма

Две части на главата
устата

Бина 
ЗА
Малхут

Две части на тялото

торс



Бина 
ЗА
Малхут

Кетер 
Хохма

Две части на 
крайниците
крака

Бина 
ЗА
Малхут

Части извън парцуф

Ако има само два сфирот K-H в рош, тогава само двата сфирот K-H остават в Guf. Това е 
така, защото само те могат да получат от съответните сфирот в Рош. Сфирот B-ZA-M от Рош 
получават същата Светлина като сфирот K-H от Guf, което означава, че те се намират под 
екрана (малхут, който се издига и стои под Хохма де Рош). Така Guf съдържа K-H, които 
получават съответно Светлините Руах-Нефеш и AHP на Рош, които получават и тези две 
Светлини на Руах-Нефеш. B-ZA-M (AHP) от Guf не могат да получат Светлината от Рош, тъй
като съответните им сфирот B-ZA-M от Рош не участват в зивуг, тъй като те
липсва силата на екрана, достатъчна да отрази егоистичните желания на AHP де Рош, така че 
да получи в името на Създателя. С други думи, тъй като в Рош няма AHP, няма и AHP в Guf. 
И тъй като АХП де Гуф не получава светлина от АХП де Рош, те са като крайниците – краят 
на парцуф, под неговия табур. Следователно, в края на парцуф, под табур, има GE на Раглаим
(крака) и AHP де Гуф, които паднаха там. А АХП на Раглаим изобщо не са части от парцуф, 
тъй като са разположени на по-ниска степен. Светлината, която не може да бъде получена от 
парцуфа, остава навън, заобикаляща
го и чака, докато парцуфът придобие силата да го приеме. Нарича се „Околна светлина“ и 
отговаря на желанията, които не участват в зивуг, на онези желания, които все още са 
некоригирани и нямат екран. Ако преди, преди второто ограничение, Малхут (последната 
сфира на Гуф) беше в Табур, сега, когато в Гуфа остават само две сфирот К-Х, Малхут де Гуф
също се издига до Бина де Гуф, наречена Хазе. Следователно, когато Малхут се издига до 
Бина де Рош, целият парцуф „намалява“ по размер: Рош достига само до Ейнаим, Гуф само 
до Хазе, а Раглаим само до Табур. И затова това състояние на парцуфа се нарича 
„състоянието на Катнут“.
Обаче, ако парцуфът получи нова сила отгоре, придобие Масах (екран), той ще може да реши
да приеме Светлината в името на Създателя в своя AHP, тогава AHP де Рош ще се издигне 
отново от Гуф към Рош, и завършете рош до десет сфирот, докато сфиротите на AHP де Гуф 
ще се издигнат от Раглаим обратно на тяхното място, за да получат допълнителна светлина. И
тогава Рош, Гуф и Раглаим ще съдържат десет сфирот. Това състояние на парцуфа се нарича 
„състоянието на Гадлут“. На езика на Зохар, ограничаването на парцуф, преходът му от 
състоянието гадлут към състоянието катнут се описва като разделяне на всяка част от 
парцуфа (рош, гуф и раглаим) на GE (MI) и AHP ( ELEH). Всичките десет сфирот се наричат 
с името на Създателя Елоким, което се състои от буквите ELEH-IM, които са разделени на MI
– GE – K-H и ELEH – B-ZA-M. Когато са в катнут, само сфирот ELEH запазват своята степен,
докато сфирот IM падат до по-ниска степен. Думата Елохим се чете отдолу нагоре, по начина,
по който се постигат от човека.
Порцуф в голямата държава         Парцуф в малката държава 
M – K                                        M – K       
I – H                                           I – H  ПАРСА
E – B                                          E – B   
L – ZA                                        L - ZA
EH – M                                      EH - M

В НЕЯ ТОЙ ОФОРМИРА ВСИЧКИ ТВОРЕНИЯ И В НЕЯ ПОТВЪРДИ ВСИЧКИ ЗАКОНИ 
— намеква за разделянето на всяка степен на две части; тяхната нова форма означава 
разделянето на ELEH и MI, разделянето на келим (желанията) на „отдаване“ и „приемане“, 



където поради липсата на сила за противопоставяне на своята природа (егоизъм), част от 
сфирот (желанията) остават неизползвани, извън тяхната степен. Съответно тяхната светлина
остава навън като Ор Макиф (Околна светлина) и чака, докато парцуфът придобие 
допълнителна сила, за да стане голям и по този начин да получи цялата Светлина. През 6000 
години цялата ни корекция се осъществява само според законите на Цимцум Бет (второ 
ограничение). Веднага щом парцуфът придобие нова сила (Масах) да приема Светлината 
безкористно в сфирот/келим Б-ЗА-М (ЕЛЕХ), той веднага ще ги прикрепи към себе си и ще 
приеме в тях Светлините Нешама-Хая-Йечида. И ще се превърне в голям парцуф, състоящ се 
от пет келим (десет сфирот) с петте Светлини на NRNHY.

14. Той потвърди в свещената и скрита свещ (в малхут това сля с Бина), скрит образ, 
Светая Светих, тайна структура, която излиза от мисълта, GAR, която се нарича MI, 
което е началото на тази структура. Стои и не стои; то е велико и скрито в името 
Елохим (ЕЛЕХ и ИМ). Нарича се МИ от думата Елохим, тоест липсват буквите ЕЛЕХ 
на името Елохим. Той пожела да бъде разкрит и наречен с пълното име Елохим, затова 
се облече във великолепна блестяща дреха, Светлината на Хасадим. Той създаде ELEH. 
Буквите ЕЛЕХ на името Елохим се издигнаха и се комбинираха с буквите МИ и 
образуваха пълното име Елохим. И докато не създаде ЕЛЕХ, Той не се издигна (не се 
издигна) до името Елоким. Следователно онези, които съгрешиха, като се покланят на 
Златния телец, намекнаха за тази тайна, като казаха: „ЕЛЕ (това е) твоят Бог, Израел!“ 
(Шемот, 32:4).

„ЕЛЕХ (това е) твоят Бог, Израел!” – тоест тези егоистични желания (ЕЛЕХ) са твоето 
божество, на което трябва да се покланяш, докато не се поправиш. Използването на ELEH е 
причината за всички прегрешения и разруха: счупването на съдовете (Келим), греха на Адам 
и разбиването на душата му на 600 000 парчета, поклонението на Златния телец и счупването 
на плочите от Моше, разруха на Първия и Втори храмове и така нататък. В резултат на това, 
че по-низшите издигат МАН, което означава тяхната молба да получат силата, необходима, за
да направят зивуг и да получат Ор хохма в името на Създателя, там се спуска отгоре 
Светлината, наречена MAD (Маин Дечурин) – силата, която дава възможност на кли за 
създаване на Масах, способен да отразява Светлина, като по този начин се съпротивлява на 
егоистичната си природа. Тази сила идва под формата на Светлина, усещането за величието 
на Създателя, и се нарича Светлината на AB-SAG, тъй като слиза от парцуфим хохма (AB) и 
бина (SAG) на света на AK (Адам). Кадмон). Ако човек се издигне от степента, наречена 
„нашият свят” към световете BYA, тогава където и да се намира в тези светове, неговата 
молба за духовна корекция ще се издига през всички светове и степени до Парцуф SAG. SAG
се обръща към AB, получава Светлината на хохма от нея и я предава на всички парцуфими, 
по които се е издигнал ЧОВЕК. Тъй като целият свят на AK съществува в първото 
ограничение (Tzimtzum Aleph) и над второто ограничение (Tzimtzum Bet), Светлината, която 
идва от него, осигурява на кли, което получава тази Светлина, силата да премине от малкото 
състояние към голямото. един. С други думи, Светлината на AB-SAG позволява на кли да 
създаде Масах, да отразява Светлината на Хохма и да я получи в името на Създателя. 
Състоянието на Гадлут се нарича „светая на светих“, тъй като да бъдеш изпълнен със 
Светлината на GAR (светая на светихите) е напълно съвършено. Светлината на AB-SAG 
първо се спуска до рош на парцуф АА и понижава точката (малхут) от мисълта (бина) 
обратно до мястото й в пех, където е била преди Цимцум бет. В резултат на това трите 
сфирот B-ZA-M се присъединяват отново към два сфирот K-H и стават пет сфирот в рош, 
AHP (ELEH) се издигат и се присъединяват с GE (MI), и името на Създателя Елоким е 
завършено. Това обаче не означава, че парцуфът може да бъде изпълнен с петте Светлини 
NRNHY; той просто придобива масах, силата да приеме Светлината във всичките й десет 
сфирот. Тъй като само свет хохма свети в АА, тази светлина не може да изпълни издигнатия 
келим на ELEH, тъй като те могат да получат свет хохма само ако е облечен от ор хасадим. 



Само GAR на парцуфа (K-H-B) може да има чист ор хохма; ZAT на парцуфа (сефирот ЗА-М) 
може да получи само намален Ор хохма — наполовина смесен с ор хасадим. Това се нарича 
приемане на Ор хохма в средната линия (състояща се от наполовина хохма и наполовина 
хасадим). Следователно, казва Зохар, ТАЗИ СТРУКТУРА СТОИ И НЕ СТОИ – въпреки че 
всички сфирот вече присъстват в Рош, те все още трябва да бъдат изпълнени със Светлина, 
което означава, че сфирот ЕЛЕХ все още не са разкрити в името Елоким. Засега са разкрити 
само буквите МИ (изпълнени със Светлината). Следователно, първо, парцуфът прави зивуг 
на своето състояние катнут и получава ор хасадим. След това облича Ор Хохма в 
СКЪПЦЕННА ДРЕХА (Охр Хасадим). Едва след това смесената Светлина на Хасадим и 
Хохма може да изпълни сфирот ЗАТ (ЕЛЕХ) и всичките пет сфирот ще блестят в 
съвършенство. Въпреки това, преди МИ да даде Ор Хасадим на ЕЛЕХ, така че да даде 
възможност на ЕЛЕХ да получи Ор Хохма в него, ЕЛЕХ не може да получи Ор Хохма и само 
Светлината на МИ свети в цялото име Елоким. Освен това Зоар ни казва, че пренебрегването 
на Ор Хасадим (намерението в името на Създателя) е точно това, което съставлява цялото 
прегрешение. И тъй като те престъпиха, т.е. пренебрегнаха Ор Хасадим, тоест тъй като не 
искаха да получат с намерението „заради Създателя“, а пожелаха само Ор Хохма, те 
предизвикаха отделянето на МИ от ЕЛЕХ. Затова е писано, ЕЛЕХ – ТОВА (желанията за 
приемане, а не МИ, желанията за отдаване) Е ВАШИЯТ ГОСПОД, ИЗРАЕЛ – и Светлината 
моментално премина към нечистите сили. Тората не ни разказва за историята на една древна 
нация, а за структурата на духовните степени, които трябва да постигнем. За да познаем 
свойствата на тези степени (чието постижение се обозначава чрез придобиване на техните 
свойства), Кабала ни обяснява как те първоначално са били създадени чрез постепенно 
слизане (духовно загрубяване) от самия Създател. И за да ни даде възможност да коригираме 
егоизма си, Създателят го смесва с алтруизъм при самото създаване на духовните степени. 
Този вид смесване на противоположни свойства е възможно само чрез „експлозия“, тъй като 
противоположните свойства не могат да се комбинират по друг начин. Имаше няколко такива
смеси, възникнали в резултат на експлозии (счупване на свойства). Един от тях се споменава 
в Тората (Шемот, 32:4), когато, почитайки Златния телец, синовете на Израел 
(алтруистичните желания за „отдаване“) изведнъж пожелаха да получат Светлината за себе 
си. Следователно сфирот (келим) на GE и AHP се смесват заедно и свойствата (желанията) на
GE проникват в AHP. Чрез тези алтруистични свойства, които са тайно скрити в едно малко, 
егоистично човешко същество, е възможно да го събудим, да предизвикаме у него стремеж 
към духовно издигане като  пренебрегне този свят.

Следователно всичко, което е написано в Тората, не трябва да се възприема от нас като 
история, а като ръководство за употреба. Всички действия, описани в Тората, са 
положителни: всички опустошения, включително разрушаването на Първия и Втория 
храмове, войни, прелюбодеяние и убийства. Трябва само да осъзнаем какво точно ни казва 
Тората. И човек може да  разбере правилно само ако престане да я възприема като сбор от 
предписания, отнасящи се до механичното изпълнение на заповедите.

15. Точно както МИ обединява ЕЛЕХ в едно име Елохим, когато Хохма се облича в 
Хасадим, така и името е комбинирано от тази скъпоценна блестяща дреха. Светът 
съществува благодарение на тази тайна, както е писано: „Светът е създаден по милост“.
(Техилим, 89:3). Тогава Елия отлетя и аз вече не го видях. И все пак от него открих, че 
стоях на тайната и нейното укриване. Раби Елазар се приближи с останалите и те се 
поклониха пред него. Те плакаха и казваха: „Ако сме дошли на този свят само за да 
чуем това – достатъчно ни е!” престанаха да го възприемат като сбор от предписания, 
отнасящи се до механичното изпълнение на заповедите.

Раби Шимон продължава своето обяснение: Има само един закон за приемане на Ор 
Хохма: Ор Хохма може да бъде получен само ако Ор Хасадим го облече предварително. 



Точно както това се случва в парцуф бина, наречен „Горния свят“, така се случва и в парцуф 
малхут (MA, Нуква на Зеир Анпин), наречен „долният свят“. Малхут обикновено се нарича 
БОН, но когато тя се присъедини към Зеир Анпин и получи Светлината от него, тя се нарича 
с неговото име – МА. Висшият свят, Бина от света на Ацилут, желае само Хасадим, но 
долният свят, Малхут от света на Ацилут, иска Хохма. Въпреки това, пророкът Елия говори 
само за реда на Светлината и структурата на името Елоким в AVI (Бина де Ацилут), докато 
равин Шимон продължава своето обяснение в следващата статия и описва структурата и 
приемането на Светлината в името Елоким в Самата Малхут де Ацилут.

МАЙКАТА ДАВА ДРЕХИТЕ НА ДЪЩЕРЯ СИ

16. Небето, Земята и всичко, което ги обитава, са създадени от МА, което е Малхут, 
както е казано: „Когато видя небесата ти, делото на ръцете ти” (Техилим, 8:4). И преди 
това се казва: „МА – КАКВО (Колко) величествено е Твоето име по цялата земя, която 
си установил над небесата” (Техилим, 8:2). В крайна сметка небесата са създадени с 
името (свойството) МА (Малхут). Написано е „в небесата“, което се отнася до Бина, 
наречена MI, Небесата, които са над Зеир Анпи. Обяснението за това се крие в името 
Елоким. МА (Малхут) се издига и влиза със своите свойства в Бина, т.е. свързва се с 
Бина и получава нейните свойства. Бина се нарича Елоким. След като Той СЪЗДАДЕ 
СВЕТЛИНА ЗА СВЕТЛИНА, което означава Ор (Светлина) Хасадим (наречен 
„скъпоценни украшения или дрехи“), за да облече Ор Хохма, Ор Хасадим облича Ор 
Хохма, което означава създаването на Светлина за Светлина; чрез силата на 
върховното име Елохим (Бина), Малхут се издига и след като се присъединява към 
Бина, получава всичките й свойства и се включва в Бина. Следователно BERESHEET 
BARAH ELOKIM (В началото създаденият Създателят) се отнася до Висшия Елохим, 
към Бина, а не към Малхут. Защото МА (Малхут) не се създава от името МИ ЕЛЕХ.

Долният свят (Малхут, МА) получава Светлината (маркирана отгоре с името Елохим) от 
Бина. Тази светлина носи сила на малхут и свойствата, подходящи за създаването на небето, 
земята и потомството, се проявяват в нея. В крайна сметка не може да има потомство или 
раждане на нови поколения без Светлината на Хая. И това ни казва Зоар: така съществува и 
долният свят (Малхут, МА) с името Елохим, с името от Горния свят, поради което Долният 
свят (Малхут, МА) получава Светлината (маркирана отгоре с името Елоким) от Бина. Тази 
светлина носи сила на малхут и свойствата, подходящи за създаването на небето, земята и 
потомството, се проявяват в нея. В крайна сметка не може да има потомство или раждане на 
нови поколения без Светлината на Хая.
И това ни казва Зоар: така прави и долният свят (Малхут, МА) има сила в Малхут (Ор Хохма)
да създава поколения. И ако Малхут
има свет хохма, тогава светът може да бъде създаден от нея.
(Хая е един вид Ор Хохма. Има една Светлина, която Създателят
излъчва, или по-скоро, усещането за Създателя, което наричаме Светлина. Това
усещането зависи от желанията-келим, в които Го усещаме. И от там
са само два вида желания - Келим, тези за "отдаване" и тези за "приемане",
съществуват само два вида светлина, хасадим и хохма. Въпреки това, всеки от
те включват няколко подтипа, а Ohr Haya представлява определена форма на
Ор хохма. Това е така, защото Хохма е Светлината или удоволствието, което се усеща от
воля „да получи“, докато хасадим е удоволствието, което се изпитва от волята „да
дарява.” Ако в парцуфа присъства само келим на отдаване (GE), той е изпълнен
с Ор Хасадим; и ако има силата да получи в името на Създателя, то
е изпълнен с Ohr Hochma.) (Не бъркайте това с MA, което се използва тук,
където MA = Малхут със ZA = MA в Гематрия).
Зоар обяснява, че Светлината произлиза от името Елоким благодаря



до сливането на МИ и ЕЛЕХ. Зеир Анпина се нарича „Небето“. ЙЕШСУТ е по-горе
Небето (ЗА). Няма МИ на небето (ЗА), само МА. Въпреки това, след Ohr
Хасадим облича Ор Хохма (Светлината ELEH = AHP облича Светлината на МА
= GE), всички букви се комбинират и се издигат с името Елоким над небето =
ZA = MA до YESSHUT = Bina = MI.
МИ (Бина) е над второто ограничение, над забраната му, като нейна собственост
са по-високи, по-добри от тези, до които се простира ограничението: собствеността
на Бина е „да не получаваш нищо“, поради което забраната на второто
ограничението – да не получава – просто не се отнася за нея, тъй като по нейната същност,
тя няма желание да получава.
Остава само забраната на Цимцум Алеф, наложеното ограничение
приемането на Светлина в самата Малхут (Малхут де Малхут), централната точка
от цялото творение, единственото създаващо същество. Самата малхут е егоистична, но ако 
има
Масах и получава Светлината само чрез зивуг де Хакаа (съпротива
на собственото желание, само в името на Създателя) относно желанията за отдаване, такива
приемането не се случва в малхут, а по-скоро в първите девет сфирот. следователно,
Малхут може да получи Светлината в първите си девет сфирот.
С други думи, ако Малхут има волята (силата) да получи (да се наслади) на Светлината
(удоволствие) не за себе си, а само защото Създателят желае така, тогава тя
получава само това количество Светлина (удоволствие). За да получите Светлината под
такова условие, малхут (склонността на човека към удоволствие и наслада) трябва
първо отхвърлете всяко входящо удоволствие, което Малхут смята, че е точно там, преди да 
съществува с името Елоким, с името от Висшия свят, поради което нея. Това се нарича 
въздействието на светлината (удоволствието) върху екрана
и неговото отражение от екрана (отражението на удоволствието чрез силата на волята, така че
да не получаваш, въпреки естественото, изначално желание за получаване на удоволствие).
Отразеното удоволствие се нарича Ор Хасадим. По същество това не е светлина,
а по-скоро намерението на Малхут да получи само заради Създателя. Въпреки това,
това намерение е необходимото и достатъчно условие за последващото
приемане на Ор Хохма от Създателя. Защото след като Малхут отблъсна всички
Светлина (изразила намерението си да не получи заради себе си), тя по този начин
изпълни условието на Цимцум Алеф (първо ограничение) да получава само Светлината
на хохма в намерението в името на Създателя, което се нарича Ohr Hozer
(Връщаща се светлина) или Ор Хасадим. И сега тя може да получи Ohr Hochma, the
удоволствие, което Създателят иска да й даде.
Въпреки това, получавайки тази Светлина, Малхут вече не е обикновен получател-
създание. Сега, подобно на Създателя, тя Му доставя удоволствие! В това
по този начин, създанието достига степента на Създателя, става равно на Него
в имоти, защото иска да раздаде всичко. Това се нарича „да бъдеш изпълнен с
Ор Хасадим.” Освен това Малхут получава и се наслаждава, защото ако не чувства
удоволствие, тя няма да угоди на Създателя.
Следователно, Малхут получава, което означава, че е изпълнена с Ор Хохма, пълна с
мъдрост и удоволствие, както от отдаване, така и от приемане в името на Създателя.
И тук се крие съвършенството на Творението на Създателя: тя става съвършена
и подобен на Създателя. И това е съвършенството на делата на Създателя: Неговите
творението може да се издигне до Неговото ниво независимо!

Човек може да си представи своя път от дъното на нашия свят до върховния духовен връх – 
Създателя – като преминаване през набор от стаи. Общо между нашата държава и Създателя 
има 125 свързани стаи за преминаване. Всяка стая има свои собствени свойства и само тези, 
които притежават същите свойства, могат да бъдат там. Ако, независимо от причината, човек 



промени свойствата си, той автоматично се премества като от невидим ток в стая, която 
съответства на новите му свойства. Ето как човек може да се движи между тези стаи: 
безкрайно малка вътрешна промяна на свойствата предизвиква влияние върху човека на 
духовно силово поле и той веднага се премества на новото си място на равновесие, където 
вътрешните му свойства напълно съвпадат с външните свойства на духовно поле. 
Следователно няма охрана на входовете/изходите на стаите; щом човек промени себе си, така
че да съответства на свойствата на следващата, по-висока стая, той автоматично се пренася 
там от духовния поток или поле.
Какви имоти трябва да промени човек, за да се премести от една стая в друга в това духовно 
поле? Той трябва само да промени вида на удоволствието, към което се стреми. Не можем да 
не получаваме удоволствие, тъй като такъв е целият материал на творението, това е всичко, 
което е създадено. Въпреки това, ние можем да променим обекта на нашите стремежи, това, 
на което искаме да се насладим: или грубо приемане, приемане на просто необходимост, или 
Създателят е доволен от нас, че Му даряваме, което получаваме, защото такова е Неговото 
желание . Нашето „Аз“, същността, която изпитва удоволствие, присъства във всички наши 
желания, които се променят непрестанно по отношение както на величината, така и на 
желания обект. Това „Аз“ никога не изчезва. Единственото нещо, от което човек трябва да се 
отърве, е усещането, че прави нещо, за да угоди на това „аз“. Човек трябва да се стреми да 
усети желанията на Създателя, как Той е доволен от него (както майката е доволна от 
постиженията на сина си).

След като Малхут реши да получи само заради Създателя, т.е от силата на нейния Masach 
(силата на съпротивата срещу нейната егоистична воля за получаване удоволствие), тя 
получава свет хохма само в съответствие с величината на завръщащата се светлина. Или, 
обратно, може да се каже, че величината на Връщащата се светлина определя силата на 
волята на човека и желанието му да действа в името на Създателя. Въпреки това, първите 
девет от десетте сфирот на Малхут не са егоистични, каквито са свойствата на Създателя, с 
които Той желае да коригира малхут. Само последното Сфира на Малхут, самата Малхут, 
единственото творение, наречено Малхут де Малхут, е егоистичен и остава под забраната на 
първото ограничение: Ohr Hochma не влиза там, където присъства волята за получаване на 
удоволствие. Следователно, първите девет Сфирот могат да получат Светлината на Хохма. 
Въпреки това, след второто ограничение, за да коригира малхут и да предаде свойствата на 
милостта (Хасадим) върху нея, за да може да пожелае „подарява“, придобива свойствата на 
Бина и преобразува нейното първоначално, първично егоизма в алтруизъм, малхут се издигна
до парцуф аба, стана малхут в Парцуф Аба на мястото на Бина, докато Бина се озова под 
Малхут. Самата Бина може да получи свет хохма без никакви ограничения, дори когато е под 
малхут. Въпреки това, Бина прие ограниченията на Tzimtzum Bet с единствената цел 
коригиране на малхут. Следователно, поради ЧОВЕКА, издигнат от нисшите, по исканията на
човека за духовна корекция, Светлината AB-SAG слиза и спуска малхут от ниво на Бина 
обратно на нейното собствено място: Малхут слиза от Бина и Светлината на постиженията и 
мъдростта се разкрива В резултат на слизането на Малхут, Бина се пречиства от всички 
ограничения и задръжки и се връща към получаването на Ор Хохма. И след като Ор Хасадим 
облича Ор Хохма, МИ сияе в ЕЛЕХ и името Елохим се разкрива, което означава, че Ор Хохма
блести.
Структурата на името Елохим не може да бъде намерена в МА, тъй като долната граница на 
Небето (самата Малхут) е ограничена от Цимцум Алеф – забраната, наложена за приемането 
на Ор Хохма, и от 6000-годишната забрана на Цимцум Бет за използването на желанията за 
приемане. Следователно Зоар ни казва, че името Елохим е създадено с МИ, а не с МА, от 
собствеността, получена от Малхут при нейното изкачване до Бина.
17. Но тъй като буквите ЕЛЕХ слизат отгоре, от Бина надолу към Малхут, тъй като 
майката временно дава дрехите си назаем на дъщеря си и я украсява със собствените си
украшения, името Елохим слиза от Бина (майка) до Малхут (дъщерята). Кога я 



украсява със собствените си накити? Когато види мъжката същност пред себе си. 
Тогава за нея е писано: „Три пъти в годината всичките ви мъже ще се явяват пред 
Господа Създател“ (Шемот, 34:23). Защото тогава Малхут се нарича с мъжкото име 
„Учител“. Както е писано: „Ето Ковчега на Съединението, Господарят на цялата земя” 
(Йеошуа, 3:11).
Тората е Съединението, а Ковчегът е Малхут, наречен с мъжкото име „Учител“. Защото 
тя получи Келим (свойства, желания), наречени „дрехи“, и Светлината, наречена 
„украшения“ от майка си Бина. Буквата Хей (А от МА) след това напуска МА (Мем + 
Хей) и буквата Йод (I) влиза на нейно място и точно като Бина, Малхут приема името 
МИ. И тогава тя се украсява с мъжки дрехи, с дрехите на Бина, за да приеме всички 
съпрузи на Израел.

Както е написано (т. 13), Цимцум Бет е в сила от Рош на АА надолу, тъй като Малхут от АА 
се издигна до Бина и създаде всички по-ниски парцуфими на света Ацилут в собствеността 
на Цимцум Бет. Така всеки парцуф на АА, АВИ и ЗОН има само два сфирот К-Н и три 
сфирот Б-ЗА-М се отделиха (своите свойства) от тази степен и се преместиха на по-ниска 
(свойствата им станаха равни на нея). Ето как B-ZA-M (AHP на парцуф AA) падна на сфирот 
K-H (GE) на парцуф AVI, B-ZA-M (AHP на парцуф AVI) падна на сфирот K-H (GE) на парцуф
ZON и B- ZA-M (AHP на парцуф ZON) падна под Парса в световете на BYA. Сфирот K-H 
(GE), които са останали в своята степен в техния парцуф, се наричат MI, а сфирот B-ZA-M, 
които се разделят (по своите свойства) и се спускат (чрез еквивалентност в свойствата) до по-
нисш парцуф, се наричат ELEH.
СЪЗДАТЕЛЯТ
СВЕТЪТ НА АЦИЛУТ
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AHP на AVI падна на GE на ZON
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AHP на ZON падна на GE на BYA
AHP на BYA падна до точката на нашия свят - в сензацията на човек, достигнал нивото на 
"нашия свят"

НО КАТО БУКВАТА ЕЛЕХ Слизат ОТ ГОРЕ – когато Малхут



е изгонен от Бина, буквите ELEH се отделят от AVI и падат в ZON (по-ниска степен), и се 
обличат в ZON: ELEH от Аба (YESHS – Израел Саба) обличат ZA, а ELEH от Има (Tvuna) 
обличат Малхут. Бина от света на Ацилут е сложен парцуф: нейният GE представлява AVI 
(два парцуфима), а нейният AHP има името на отделен парцуф ЙЕШСУТ, тъй като 
изпълняват отделни функции
по отношение на ZON: Bina: GE = MI = GE на Аба + MI = GE на Има. ELEH = AHP на Aba = 
YESHS (Израел Saba) + T (Tvuna) = ELEH = AHP на Ima. Когато Ор Хая слезе отгоре (в 
резултат на което Малхут слиза от нивото на Бина обратно на своето място), три сфирот B-
ZA-M се връщат към своята степен и съответно сфирот KHB (наречен „светая светих“) ) 
влезте в вече завършения парцуф, състоящ се от пет сфирот. (Тук Светлината се нарича с 
името на сфирот, който изпълва.) Преди имаше само Ор Руах-Нефеш в K-H, а сега Ор 
Нешама-Хая-Йечида беше добавен към KHB, докато Руах-Нефеш се спусна към ZA- М. 
Въпреки това, когато AHP на Рош де АА (B-ZA-M от Рош де АА), които паднаха до своя Гуф,
се издигнат (връщане от Гуф към Рош де АА), келим на ГЕ де АВИ се издигат заедно с тях до
Рош де АА. (Това са келимите на GE de AVI, които бяха
облечени в АХП де АА в тяхното малко състояние, когато АХП де АА падна на ГЕ де АВИ.) 
Веднъж там, келим на ГЕ де АВИ получават Светлината, наречена „светая на светих“, която 
свети в Рош де АА. Причината за това е, че когато Горният се спусне към долния, той става 
като долния. И когато долният се издигне до Горния, той става като Горния. Това е така, 
защото в духовното няма пространство или движение, а само промяна на свойствата 
моментално и автоматично премества парцуф или неговата част в духовното пространство, 
по-близо (по-високо) до Създателя или по-далеч (по-ниско) от Него. Следователно, самото 
духовно издигане предполага промяна на свойствата на нисшия към тези на горния, а 
слизането на горния означава, че неговите свойства са станали равни на свойствата на 
горния.
степен, до която се е спуснала. Следователно, в Катнут, когато сфирот B-ZA-M = AHP де рош 
от парцуф АА се отделят от главата му и падат (преместват се според сега по-ниските си 
свойства) към неговия Гуф, от Пе до Хазе, където Парцуф AVI облича Парцуф АА, те (B-ZA-
M =
ZON = AHP де Рош на АА) стават като AVI в своите свойства, без Ор Хохма и само със 
Светлината на Бина, Хасадим.
Ето защо в Gadlut, когато B-ZA-M = AHP de AA се връщат към Рош (степента, която е по-
висока от Guf), те вземат със себе си GE на AVI, тъй като всички те са станали една степен, 
докато са в Katnut. Следователно, в Gadlut, GE на AVI се издигат от AHP де Рош на АА до 
Рош де АА и се изравняват с него (в своите свойства), където получават Светлината, наречена
„светая светих“, която свети в Рош де АА. ZON се издигат към AVI по същия начин: след 
като AVI приемат Светлината в Рош де АА, те придобиват сила (екран) и спускат Малхут от 
Бина обратно до нейното място в Малхут, като по този начин позволяват на техните сфирот 
B-ZA-M = AHP да върнете се към
тяхната степен, AVI, както в AA. Въпреки това, когато келим-сфирот B-ZA-M = AHP де Бина,
които са били вътре в K-H = GE de ZON, се издигат до AVI, те също вземат със себе си 
сфирот от ZON, който са облекли - K-H = GE de ZON. По този начин K-H = GE de ZON се 
издигат до AVI и там получават Светлината, наречена „святая на светих“, Светлината на Хая. 
Затова е записано, че Има-МАМА СЕ Слиза ПРИ ДЪЩЕРЯТА СИ, ЗА ДА Я ОБЛЕЧЕ И 
УКИЧИ: буквите ЕЛЕХ или Има (Бина) в нейното малко състояние се спускат към Малхут. 
Това означава, че МАЙКАТА СЛЕЖА ПРИ ДЪЩЕРЯ СИ, тъй като трите сфирот от Има 
поеха собствеността на Малхут, като по този начин се отделиха от Бина и станаха част от
малхут. Това е подобно на Бина да даде част от своя Келим на Малхут. И все пак този дар е 
временен, сякаш Бина ОТДАВА, ДАВА (тези келим) ЗА ВРЕМЕННО ИЗПОЛЗВАНЕ и по 
този начин Малхут ги използва временно. И тогава Има-Бина (майка) УКРАШВА 
ДЪЩЕРЯТА СИ С НЕЯ УКРАШЕНИЯ. Това е така, защото в гадлут, когато трите сфирот 
ELEH се връщат в Бина, Малхут се издига до степента на Бина заедно с тях и там получава 



Светлината на „светая на светих“. И тъй като изкачването до Бина предполага да станеш като 
Бина (по свойства), тя вече има правото да получи същата Светлина като Бина. Оказва се, че в
резултат на това, че майката понижава своите Келим (свойства) ЕЛЕХ на дъщеря си, като 
умишлено приема свойствата (желанията) на Малхут вместо собствените си имоти 
(желания), като по този начин влиза в малкото състояние
и охотно намалявайки себе си, след като получи свойствата на Малхут вместо свойства на 
Бина, майка Бина украси дъщеря си Малхут с нейните украшения, което означава 
Светлината, която впоследствие идва в състоянието на Гадлут: Светлината на Бина влезе в 
Малхут. Това се описва като „Малхут получи своите украшения“.
Има два вида украса, които дъщерята Малхут получава от майка си Бина: първият е Ор 
Хохма (Охр Хая, Светлината на ГАР), Светлината на съвършенството, тъй като придава 
свойството на съвършенството на кли, което изпълва. , Светлината, която Малхут получава от
Има (Върховната майка), която стои между Пе и Чазе от Парцуф АА, над своя Парса. Второто
украшение е Ор Нешама, което все още обозначава несъвършенство, тъй като се получава от 
долната майка, парцуф на Твуна, който стои между Чазе и Табур.
де АА, под нейната Парса. Естествено, за да получи някоя от Светлините, Малхут трябва да 
се издигне до съответната степен. С други думи, тя трябва да промени свойствата си, за да 
може да получава, да заслужи тази Светлина.
Когато Малхут се издига до Твуна и получава своите украшения от Твуна, тези украшения са 
все още несъвършени, тъй като Малхут остава с „въпрос” (без Светлината на Хохма), както 
беше Твуна преди издигането на МАН. Това означава, че за да постигне съвършенство, 
Малхут все още трябва да получи ЧОВЕК от низшите, наречени „съпрузи на Израел“. В това 
състояние нисшите, наречени праведници или „съпрузите на Израел“, получават Светлината 
от Зеир Анпин, която се издига до YESHS = Израел-Саба. Обаче, когато Малхут се издигне на
друг градус, до мястото на Висшата Майка, Бина, над Чазе де АА, и там получи своите 
украшения от Има, а не от Твуна, тогава тези украшения са съвършени, защото съдържат Ор 
Хая; в нея няма повече „въпрос“, тъй като тя се смята за мъжка, даряваща
Кли и съпрузите на Израил получават от нея. И всички съпрузи на Израел се явяват пред нея 
и приемат Светлината от нея. А Малхут се нарича ГОСПОДАР (на иврит – Адон). Редовната 
малхут се нарича с женското име на Създателя Адонай (господарка) или ADNI, докато в това 
състояние тя се нарича с мъжкото име Адон (господар).
И това е така, защото Малхут вече няма въпрос, тъй като МЪЖЪТ вече не се издига в нея, 
тъй като тя е достигнала съвършенство (Светлина на Хая) и затова се нарича „съпруг” или 
господар (Адон). Следователно, пророкът каза: ето ковчега на ЗАВЕТА, ГОСПОДАРЯТ 
(Адон) НА ЦЯЛАТА ЗЕМЯ (Йеошуа, 3:11). Малхут се нарича „Ковчег“, тъй като Зеир Анпин,
който я дарява, се нарича „Завет“. Зохар нарича Малхут „Господар на цялата земя“ или 
„съпруг“. В резултат на буквата Хей в думата МА (Мем-Хей), означаваща женската същност, 
напускаща Малхут, тъй като буквата Хей означава наличието на въпрос в Малхут, т.е. 
отсъствието на Ор Хохма, докато Ор Хохма носи абсолютно знание, всички въпроси изчезват,
а с тях и буквата Хей. Буквата Йод се издига до мястото на Хей, а Малхут приема името МИ 
като Има, което означава приемането от Малхут на името Елохим, като името Има.

18. Израел получава последните писма (ЕЛЕХ) отгоре, от Бина надолу до това място, т.е.
до Малхут, която сега се нарича МИ, точно като името Бина. Произнасям буквите 
ЕЛЕХ и цялата ми душа плаче, за да получа тези букви ЕЛЕХ от Бина в дома на 
Елохим, който е Малхут. Така че Малхут ще се нарича Елохим, точно както Бина се 
нарича Елохим. Как може да ги получите? „С радостни песни на хваление, изпяти с 
гласа на Тората, и празнични тълпи“ (Техилим, 42:4). Раби Елазар каза: „Моето 
мълчание издигна Храма отгоре, който е Бина, и Храма отдолу, който е Малхут. Разбира
се, както казват хората: „Една дума струва златна монета (на иврит – Sela), но 
мълчанието струва две.“ Така че думите „една дума струва златна монета“ означават, 
че съм говорил и дойде да съжалява. Мълчанието, моето мълчание, струва два пъти 



повече, защото двата свята, Бина и Малхут, са създадени от това мълчание. Защото, ако 
не мълчах (виж т. 11), нямаше да постигна единството на двата свята.”

След като Хей напусна МА и Йод се издигна на нейно място, като по този начин образува 
МИ, Израел издига ПОСЛЕДНИТЕ БУКВИ ЕЛЕХ до Малхут, като издига МЪН. Както вече 
обяснихме, в Катнут ELEH от горния падна на GE на долния. Следователно те се отнасят и за
долния в Gadlut. Защото когато B-ZA-M = ELEH на Горния се върнат към своя Рош, те по 
този начин издигат GE и на Долния. Така долният придобива ЕЛЕХ на Висшия и Светлината,
с която са се изпълнили в сегашния си Гадлут. За да се изравни с долния и да влезе в 
състоянието на Катнут, Горният умишлено прави Цимцум залог на своя AHP. И при 
свързване към долният, Горният се връща в състоянието на Гадлут и предава Светлината към 
онази част от долната, която и двамата са заели в състоянието на Катнут. Този сценарий е 
подобен на този, когато добър, силен човек се присъединява към компания от лоши мъже и се
свързва с тях, като се преструва, че е като тях. И когато се установи такъв контакт между тях, 
той започва да ги коригира, малко по малко, именно чрез тази връзка, която се е образувала 
между тях преди това. Всеки парцуф в малкото състояние е разделен на две части: GE и AHP. 
Но тъй като между нашия свят и Създателя има „колона” от парцуфим, между тях има връзка 
чрез общите части на горния и долния. Точно защото във всяка долна има част от Горна, 
долната може да получи сила отгоре, чрез тази обща
собственост и се издигат независимо до самия Създател.
Всеки Горен, който пада до долния, завършва своя келим до десет сфирот: AHP падат до GE 
на долния и заедно съставляват десет сфирот, тъй като стоят на едно и също ниво. От своя 
страна AHP на долния попада в GE на следващия по-нисш и т.н. След това, в Gadlut, когато 
GE на Горния получи силата да прикрепи своя AHP към себе си и да ги издигне, GE на 
долния се издига
заедно с AHP, тъй като те бяха обединени по-долу. Следователно, при издигане, GE на долния
продължават да се съединяват с AHP на горния и заедно образуват парцуф от десет сфирот. 
ИЗГОВЯМ БУКВИТЕ ЕЛЕХ: Израел (който желае да получи
свойствата на Създателя) издига МАН (молитва за него) да получи в Малхут Светлината на 
Гадлут (за самопоправяне) с помощта на буквите ЕЛЕХ, Има-Бина. Това се постига чрез 
молитва близо до Портите на сълзите, след което никой никога не се връща с празни ръце, 
тоест след издигането на МАН, ЕЛЕХ слиза от АВИ в Малхут, къщата на Елохим. Това е 
така, защото след получаването на ЕЛЕХ, самата Малхут получава името Елохим, точно като 
Има. ЕДНА ДУМА СИ СТРУВА ЗЛАТНА МОНЕТА, НО МЪЛЧАНИЕТО СТРУВА ДВЕ: 
думите (духовното действие) на раби Елазар (духовният парцуф на това име) издигнаха 
Малхут до Твуна, под Хазе де АА, където все още няма Светлина на Хохма, което обозначава 
наличието на въпрос в малхут, молба за Ор Хохма. И това се нарича "злато" (на иврит - Sela, 
златна монета), защото това е името на Малхут. Въпреки това, мълчанието на раби Елазар 
позволи на раби Шимон да разкрие Ор Хая, като издигне Малхут до Висшата майка, при 
което и двата свята бяха Висшия свят, Бина, за който говори Зоар: МЪЛЧАНИЕТО СИ 
СТРУВА ДВА пъти (два свята) ТОЛКОВА.

19. Раби Шимон каза: „Оттук нататък се казва, че съвършенството на написаното 
ражда техния дом по брой.“ Защото това са две степени и всяка трябва да бъде 
записана, тоест отбелязана: едната се нарича MA, а другата MI. MI е горната, а MA е 
долната. Висшата степен регистрира, говори и извежда техните домакини по номера, 
където буквата Хей намеква към този, който е известен и неравен, а именно MI. Това е 
подобно на фразата „

Ha Motzi Lechem”—Този, който ражда хляб от земята (призив към Създателя), където буквата
Хей се отнася до знанието на познатата, по-ниска степен, а именно МА. И заедно те са една 
степен, Малхут. Въпреки това, Горният е МИ де Малхут, а долният е МА де Малхут, този, 



който ражда техния домакин по брой, тъй като числото 600 000 се отнася до броя на звездите,
които стоят заедно, и те раждат безброй домакини.
Зоар намеква към думите на пророка (Йешаяху, 40:26): „Вдигнете очите си към дълбините на 
небесата и вижте: КОЙ (ги) Е СЪЗДАЛ ТЕЗИ – МИ БАРА ЕЛЕ? Който извежда 
домакинството им по число, Той ги нарича всички по име; никой няма да бъде скрит от 
величието на Неговата мощ и силата на Неговата сила.”
Думата „запис“ означава „маркиран с буквата Хей“, тъй като два градуса трябва да бъдат 
записани в малхут: MI и MA. С помощта на Светлината, която се получава по време на 
изкачване над Чазе де АА към Висшия свят, Малхут става като горния свят и приема името 
МИ, тъй като буквата Хей излиза МА (Мем-Хей), а буквата Йод се изкачва на мястото си. По 
този начин, Малхут се нарича MI, подобно на Висшия свят, и е украсена с мъжката 
собственост. Въпреки това МА, предишната степен на Малхут, не изчезва. Причината за това 
е, че степента на MI е от съществено значение, за да се предаде Светлината, съвършенството 
на „святия светих“ на поколенията, потомството на малхут, NRN на праведните, нисшите. 
Въпреки това, раждането и възпроизводството на тези поколения (синове) зависят от името 
МА. Следователно, ако едно от двете (MA или MI) липсва в Малхут, тя няма да може да роди 
бъдещи поколения, да създаде нови души (низш Парцуфим, изпълнен със Светлина). 
Следователно, Малхут ИЗВЕЖДА ТЕХНИКАТА С ЧИСЛО – това е степента на МИ, която 
Малхут наследява от Висшата Майка, тъй като буквата Хей преди думите „извежда“ (Motzi = 
HaMotzi) намеква за факта, че Малхут съдържа съвършеното Светлина, наречена 
„украшения“, която тя получава от AVI. Това е максималната Светлина, която може да 
изпълни Малхут през 6000 години. Същата буква, Хей, обозначава присъствието на 
Светлината на ЙЕШСУТ, степента на МА в Малхут. За тази степен също трябва да се 
записва, да присъства в малхут. И тези две степени, MI и MA, присъстват в Малхут: MI 
отгоре и MA отдолу.
Зоар нарича Малхут „светът, който се разкрива“. Тоест, каквото и Малхут да разкрива, по-
ниските получават. Тези индивидуални постижения, индивидуални усещания на Светлината, 
които слизат от Малхут, са това, което те наричат „своя свят“. По същия начин, каквото и да 
чувстваме в нашите сетивни органи, е това, което наричаме „наш свят“. Но това не е нищо 
повече от това, което получаваме от Малхут от най-ниската степен в света на Асия, Малхут 
от предишната степен. Все пак трябва да знаем, че действителното понятие „наш свят“ 
показва истинското достигане на степента, наречена „наш свят“, т.е. усещането на човека за 
своя свят. крайно откъсване от Създателя, пълна безпомощност и осъзнаване на неговия 
абсолютен егоизъм. Човек може да постигне това усещане само ако духовната Светлина го 
осветява отгоре, за разлика от която той ще види истинското си духовно състояние. Въпреки 
това, за да се достигне до такова състояние, човек трябва да положи големи усилия в 
изучаването на Кабала, за да привлече върху себе си влиянието на Заобикалящата светлина 
(„Въведение в изучаването на десетте сфирот“, т. 155). Когато обаче човек достигне това 
състояние, той веднага повдига такава молба на Създателя, че неговият ЧОВЕК не остава без 
отговор и той получава силата да надхвърли „нашия свят” и да се издигне със своите 
свойства до по-висока степен – малхут от света на Асия. И тогава именно тя се превръща в 
неговия свят. Тук говорим за много високи степени. Малхут, която се разкрива, е малхут от 
света на Ацилут, Нуква де Зеир Анпин. И фактът, че Зоар я нарича „Върховна“, показва 
състоянието на Малхут, когато тя достигне степента на MI по време на своето изкачване и 
облича Висшия свят, Висшия Майка. Следователно самата Малхут се нарича „Върховна“ и 
съответно степента на МА се нарича „по-ниска“. ПОЗНАВА ВСИЧКИ ТЯХ ПО НОМЕР: 
числото означава съвършенство. Светлината без число показва, че Светлината е 
несъвършена, докато Светлината с число е съвършена. Действието на ЗА по отношение на 
преминаването на Светлината от Бина към малхут е описана във фразата: НЕБЕСАТА 
РАЗКАЗВАТ ЗА ВЕЛИЧЕСТВОТО НА СЪЗДАТЕЛЯ. НЕБЕСАТА (ЗА) РАЗКАЗВАТ 
(еврейски — Месапер, от думата Миспар — число, съвършенството на Светлината). ЗА 
предава тази Светлина от AVI към Малхут, наречена ВЕЛИЧЕСТВО НА СЪЗДАТЕЛЯ.Тази 



Светлина се нарича 600 000, тъй като степента на Малхут обозначава единици, степента на 
ZA—десетки, степента на ЙЕШСУТ—стотици, степента на AVI—
хиляди, степента на АА—десетки хиляди.
Има две части в AVI: тяхната собствена част, където те се считат за
хиляди и частта от Ор Хохма, която се получава от Рош де АА, където те се считат за АА, 
тоест десетки хиляди. Те обаче не могат да бъдат
считани за пълна степен на АА, но само като негов ВАК, тъй като те обличат АА от Пе 
надолу до Чазе. И тъй като VAK = Vav Ketzavot = 6 Sefirot x 10 = 60, степента на VAK de AA е
равна на 60 x 10 000 = 600 000. Следователно, когато Малхут се издига до AVI, тя получава 
пълно, съвършено число — 600 000, където 60 означава, че е просто VAK, тъй като Малхут 
все още не е достигнала Рош де АА и че все още й липсва тази степен. И степента от 10 000 
се отнася до AA, частта, която облича в AVI, за AVI са VAK de AA.
Следователно, Малхут съдържа числото 600 000.
Така в малхут са записани две степени:
– MI, степента на AVI това обличане в Malchut, чрез което Malchut
получава степента на Висшия свят и се нарича съответно,
докато Светлината в него се нарича 600 000.
– МА, степента на ЙЕШСУТ това облекло в малхут, чрез което
Малхут има въпрос, усещането за липса на Ор Хохма и искане за получаването му. Затова 
малхут се нарича „нисш свят“.Тези две степени създават един парцуф в малхут: нейната част, 
която е горе Chazeh е облечена в AVI и нейната част, която е под Chazeh, е облечена в
ЙЕШСУТ. Следователно, в поколенията, в потомците на Малхут, всеки парцуф
се състои от две части (градуси): от Горната част (MI) има Светлина на 600 000, а от долната 
част (долен свят, МА) липсва брой (съвършенство) във всеки потомък.
Фразата ТЕ РАДЯТ БЕЗБРОЙНИ ДОМАКИНИ не е така тълкуван като безкрайно голям. По-
скоро „безброй“ показва несъвършенството на Светлината, която се получава в долната част, 
тъй като идва от ЙЕШСУТ, на степен, която е без число. Следователно потомците на Малхут 
се определят като несъвършени, както тези две степени съществуват в нея като една и са 
свързани като една. Следователно има две степени в потомците на Малхут: горната - 600 000 
и долната -едно - без число. Долната обаче се определя като допълнение към съвършенство и 
не се счита за недостатък. Причината за това е, че благословията на семето, размножаването 
зависи само от низшия свят, MA, без число, както се казва в Тората, че Авраам се оплаквал, 
че е бездетен (Beresheet, 15:5), и отговорът беше: „Погледнете сега към небето и пребройте 
звездите. Ще можете ли да ги преброите? Така ще бъдат и твоите потомци.” От това виждаме,
че благословията на семето идва от липсата на число, т.е. името МА. Следователно, след 
цялото съвършенство, което Малхут постига от Светлината на AVI (MI), Малхут има 
допълнителна благословия от МА, която се нарича „липса на число“ и двете тези степени са 
включени в нейните потомци – душите и поколения.
20. Всички тези 600 000 и всичките им безбройни множества, Той нарича имената. 
Какво означава това: „нарича имената?“ Ако кажете, че Той ги нарича с имената им, 
това не е така, защото тогава щеше да каже: „вика по име“. Но когато тази степен не се 
издига в името Елоким, а се нарича МИ, тя не поражда и не разкрива онези, които са 
скрити в нея. И въпреки че всички те бяха скрити в него, което означава, че въпреки че
буквите ELEH вече са се издигнали, „скъпоценната дреха“ на Ор Хасадим все още е 
скрита. И докато е скрита, не се нарича с името Елохим.

Защото Той създаде буквите ЕЛЕХ и те се издигнаха в Неговото Име – облякоха се в 
„скъпоценни одежди” на Ор Хасадим, в резултат на което ЕЛЕХ се комбинира с МИ и се 
наричат Ело-им. След това, чрез силата на това име, Той ги изведе в съвършенство, 
дефинирано като НАЗИВА ТЕХНИТЕ ИМЕНА, което означава, че Той призова по име и 
изведе всеки вид и вид да съществуват в съвършенство. Оттук се казва: ТОЙ ИЗВЕДЕ 
ЧЕЛОТО ИМ ВОЙНИКА – нарече ги всички по име, тоест с името Елоким.



Вече беше споменато, че съвършенството на Светлината, което е
Името на Създателя Ело-им, слиза към душите, поколенията, потомците, две степени, 
обединени в едно. Тази степен включва 600 000 от горната степен и безброй домакини от 
долната и името на Създателя слиза и върху двамата. Благословението на семето зависи 
изцяло от МА, тъй като се определя от Ор Хохма, тъй като тази Светлина означава 
съвършенство. Докато Светлината без число, Ор Хасадим, идва точно от името МА. Както 
вече е известно, Ор Хохма се приема само когато е облечен в Ор Хасадим. Докато не се появи
такова облекло, въпреки че ELEH се издигне до MI, името Elokim (ELO-IM = ELEH + IM) не 
действа.
Следователно е писано, че МИ НЕ РАЖДА (НИКОТО ПОТОМСТВО),
въпреки че точката на Малхут напусна мисълта (Бина) и се спусна обратно на нейното място, 
а всичките десет сфирот и Светлината се върнаха в парцуфа, ИМЕТО ЕЛЕХ все още е 
Скрито, тъй като тя все още не може да получи хохма в отсъствието на хасадим.
Въпреки това, ЗАЩОТО ТОЙ СЪЗДАДЕ ЕЛЕХ, което означава, че след като добави зивуг на 
екрана на МА (долния свят, малхут), се появи Ор Хасадим, наречен БЕЗ ЧИСЛО. И ELEH 
бяха изпълнени с Ohr Hasadim, което означава BARAH = СЪЗДАДЕЛЕН ELEH, тъй като 
облеклото в Ohr Hasadim се нарича BARAH (творение). Едва след това те се наричат 
ЕЛОКИМ, защото само след приемането на Ор Хасадим могат да получат Ор Хохма, 
наречена „Светлината на число“, Светлината на 600 000, в резултат на което буквите се 
комбинират и образуват пълното име Елохим. Същото съвършенство (облеклото на Хохма в 
Хасадим) се простира и до душите и потомците, които произлизат от името Елоким. И ТОЙ 
СЕ НАЗВА С ТОВА ИМЕ: всичко, което се появява, се нарича с това име, с тези свойства Той
създава всички потомци – Парцуфим от Неговия Зивуг на Ор Хохма.
ИМЕТО 600 000 е хохма, ЗАЕДНО С ХАСАДИМ, за да имат съвършенството на името, така 
че Светлината да облече Светлината, както са облечени в ИМЕТО. Затова е писано: ВИЖТЕ, 
АЗ ГИ ВИКАМ ПО ИМЕ, защото „да се обадя“ означава да съживявам и довеждам до 
съвършенство.
21. Той пита: „Какво е значението на ‘чрез величието на Неговата мощ и богатство?’” 
Това е главата на степента, където всички желания се издигат и остават скрити. 
Силният, който се издига в името Елохим, както е казано: „Това е тайната на Висшия 
свят, наречен MI. Никой човек не липсва от 600 000, които Той създаде със силата на 
това име. И тъй като никой не липсва от тези 600 000, от това следва, че където и да 
загинаха синовете на Израел и бяха наказани за прегрешенията си, впоследствие 
откриваме, че нито един от 600 000 не е изчезнал, така че всичко да остане същото 
Отгоре и отдолу. И точно както никой не е изчезнал от 600 000 отгоре, никой не е 
изчезнал от това число отдолу.

ОТ ВЕЛИЧЕСТВОТО НА МОЩНОСТТА И БОГАТСТВОТО му означава
Кетер де АВИ, наречен РЪКОВОДИТЕЛ НА СТЕПЕНИТЕ. Това е Бина от АА, която
стана Кетер де Парцуф АВИ, КЪДЕТО ВСИЧКИ ЖЕЛАНИЯ СЕ ИЗГНАТ (ЧОВЕК от 
нисшите) и оттам получават всички степени. Тази степен е изпълнена с Ohr Hasadim и 
съществува в съвършенство дори при отсъствието на Ohr Hochma, тъй като нейната Светлина
на Hasadim идва от GAR de BINA на АА. С други думи, има толкова мощна Светлина на 
Хасадим, че въпреки че тази степен е излязла от Рош де АА, не се счита, че я е напуснала, 
тъй като не чувства нужда от Ор Хохма. Тази степен, Кетер на AVI, е Рош на всички степени 
в света на Ацилут, от
където AVI, YESSHUT и ZON получават Светлината. СИЛНАТА Е ТАЙНАТА НА ГОРНИЯ 
СВЯТ, собственост на МИ, която присъства в Малхут, откъдето слиза числото 600 000, 
защото тя облича Висшия свят, AVI. Затова е писано, че НИКОЙ НЕ ИЗЧЕЗВА ОТ ТЕЗИ 600 
000, защото има Малхут получава свет хохма, наречен „600 000“. Оттук се казва, че КАКТО 
НИКОЙ НЕ ИЗЧЕЗНА ГОРЕ, ТАКА Е И ДОЛУ, за малхут облича АВИ, описана във фразата: 
МАЙКАТА УКИШВА ДЪЩЕРЯТА СИ СЪС СОБСТВЕНИТЕ СИ УКИ, с което Малхут става



напълно подобна на АВИ. И точно както Светлината на AVI е съвършена (затова се нарича 
„600 000” и НИКОЙ НЕ ИЗЧЕЗНАЛ, т.е. не се усеща липса на Ор Хохма), Малхут е 
съвършена в това число, което означава, че НИКОЙ НЕ ИЗЧЕЗНАЛ по-долу . 

БУКВИТЕ НА РАВИН ХАМНУНА-САБА

22. Раби Хамнуна-Саба каза: „В първите четири думи на Тората, В НАЧАЛОТО 
Създателят е СЪЗДАЛ Ет – Берешит Барах Елохим Ет, първите две думи започват с 
буквата Бет, а следващите две започват с Алеф”  ( Буквата Алеф се произнася и като 
"А", и като "Е"). Казва се, че когато Създателят мислел да създаде света, всички букви 
все още били скрити и дори 2000 години преди сътворението на света, Създателят се 
вгледал в буквите и си играел с тях.

 На езика на Кабала същото изречение се появява по следния начин: когато Създателят (Бина)
решава да създаде света (ЗОН на света на Ацилут), келим от ЗОН (Зеир Анпин и Нуква) все 
още са били в Бина. Хохма и Бина (Аба ве Има – AVI) се наричат 2000 години. Преди 
създаването на света (раждането на ZON), всички букви (келим на ZON) са съществували в 
AVI под формата на MAN и MAN винаги стимулира желанието във Висшия да се грижи за 
това. По отношение на нисшия парцуф, Висшият се нарича Творец, защото той наистина го 
поражда и каквото и да получава низшият, идва директно от неговия Висш. Освен това може 
да се каже, че това е всичко, което желае Висшият, цялото му съществуване е предназначено 
изключително за долния. Следователно Висшият винаги чака истинската молба на долния за 
желанието да се издигне духовно, което се нарича ЧОВЕК. При условие че това желание е 
искрено, Висшият незабавно реагира и предава мощната Светлина на корекцията
към долния. Тъй като долният е ZON на света на Ацилут и всичко, което е под този парцуф 
(всички светове на ABYA и нашия свят) се счита за част от него, AVI от света на Atzilut 
представляват горния парцуф. Желанията и свойствата на ZON се наричат „букви“ и тук 
„Зоар“ обяснява свойствата, които ZON (духовните светове и нашия свят, ние самите) сме 
били създаден с, кои свойства са желателни, кои изискват корекция и как се постига тази 
корекция. Тъй като свойствата на бъдещото Създание се определят от целта на Твореца при 
създаването му, се казва, че още преди сътворението на света Създателят си е играл с 
буквите. Думата „играна“ предполага, че взаимодействието на Създателя със Създанието е 
като Неговата игра с левиатан (легендарното морско чудовище), със свойството, което е 
противоположно на Него. В края на корекцията всички букви се обединяват и обединяват в
единственото име на Създателя. Редът на еврейската азбука показва слизането на Пряката 
светлина отгоре, Вътрешната светлина, която изпълва парцуфа. Обратният ред на буквите от 
края на азбуката намеква за изкачването на Завръщащата се светлина. Директният ред на 
азбуката се отнася до милостта, докато обратният ред - към строгия закон и ограниченията за 
използване на егоистични желания. Когато Адам съгреши, буквите се отделиха от него и само
буквите Шин и Тав (келим за Светлината на ВАК от Нефеш) останаха в него. Келимите за 
Светлината на Нешама са представени от буквите от Алеф до Йод; буквите от Йод до Куф са 
келим за Светлината на Руах, а буквите Куф и Рейш — келим за ГАР на Нефеш — изчезнаха 
от него. Ето защо Адам даде на сина си, роден след неговия грях, името ШЕТ (Сет): Шин-
Тав, според двете последни букви от азбуката - Келим, който остана
в него. Kli Shin-Tav са подходящи само за завръщащата се светлина отдолу
нагоре, но не и за приемане на Висшата светлина отгоре надолу. Въпреки това, след като 
получи Yesod на Zeir Anpin (буквата Yod), Shin-Tav се превръща в комбинация Shin-Yod-Tav. 
И ако Създателят създава света с буквата Бет, тогава тя влиза между Шин и Тав и образува 
думата Шабат (Ш-Б-Т), състоянието на духовно съвършенство, целта на сътворението. 
Поради тази причина първата дума в Тората — Beresheet се състои от: Bara (създаден) Sh(in)-
Y(od)-T(av).



23. Когато Създателят мислеше да създаде света, всички букви от азбуката Му дойдоха 
в обратен ред от последната (Тав) към първата (Алеф). Буквата, която Тав влезе първа 
и каза: „Господарю на света! Хубаво е и подобаващо от Теб да създадеш света с мен, с 
моите имоти. Защото аз съм печатът на Твоя пръстен, наречен EmeT (истина), който 
завършва с буквата Tav. И затова Ти се наричаш истина и защо на Царя би било удачно 
да започне вселената с буквата Тав и да създаде света чрез нея, с нейните свойства.” 
Създателят отговорил: „Ти си красива и искрена, но не заслужавай света, който съм 
замислил да бъде създаден от твоите свойства, тъй като си предопределени да бъдат 
отбелязани на челата на истински верните, които изпълняват цялата Тора от Алеф до 
Тав (от първата буква до последната) и загинаха заради теб” (Талмуд Бавли, Шабат, 55)

Какво означава конкретно име на Създателя? Името на духовния обект показва начина, по 
който човек може да получи Светлината, която го изпълва, начина, по който човек може да 
постигне неговата духовна степен. Най-общо казано, двадесет и двете букви са десетте 
сфирот-келим в ибур (ембрионална фаза) на бъдещия парцуф в сфира йесод, тъй като там се 
намира екранът на ембриона на новия парцуф. Ето защо Йесод се нарича „число“, тъй като 
измерва размера на нов парцуф.
Като се има предвид, че всяко име определя специфични духовни свойства и състояния на 
даден обект, може да се разбере какво се има предвид под промяна на име, място или 
действие. HaVaYaH е основата на всички букви, но попълването на всяка буква изяснява 
самата буква. Попълването на буква се чува при произнасянето на буквата. Докато четем 
буквата Yod в думата HaVaYaH (Yod-Hey-Vav-Hey), ние всъщност произнасяме
три звука (y-o-d); въпреки че пишем само една буква, звуците „o-Vav“ и „d-Dalet“ се чуват 
заедно със звука „y“. Когато кажем „Хей“, звукът „ей“ — йод или „ей“ — следва звука „х“. В 
това се крие изясняването на името HaVaYaH в процеса на неговото възникване. Формните 
свойства на Създателя се разкриват в Неговите дела; следователно, трите линии в Бина 
(Създателя) са отпечатани и действат в Неговите създадени същества (низшите светове) като 
печат и негов отпечатък. Следователно името MB съществува в Бина, както и в ЗА и Малхут. 
Но в Зеир Анпин това име е разделено на десетте поговорки и тридесет и две сили на 
сътворението на Елоким, които създават Малхут, създанието. Бина се обозначава с буквата 
Мем, Малхут — с Бет; името MB обозначава създаването на Малхут от Бина. Буквата Алеф 
обозначава ZA, която предава всичките двадесет и две букви (от Алеф до Тав) на Малхут 
(Бет). Ето защо малхут се нарича ЕТ (Алеф се произнася като „Е”-Тав). Малхут е централната
част на творението и неговата цел. Тя е единственото творение и включва всички светове с 
всичко, което ги обитава, включително и нас. В зависимост от неговите състояния, части от 
Малхут или самата Малхут (която е едно и също) имат различни свойства, обозначени с 
различна комбинация от букви. Поради тази причина частите на Малхут получават различни 
„кодове“ (комбинации) от букви (свойства) или имена. Всички думи в света произхождат от 
тук, в Малхут. Няма и един имот в света, който не е включен в малхут. Всяко свойство на 
Малхут, всяко от създанията (защото всички създания са нейните части) се обозначава с 
свойството, което го отличава от останалите, по уникалния набор от букви-свойства, които 
формират името му. Малхут се нарича Шехина (Божественост), тъй като е изпълнена със 
Светлината, Шохен (Обитател – Създателят). Създателят се нарича Шочен, когато Малхут Го 
усети като такъв в нея. Ако човекът, бидейки част от малхут, се пречисти от егоизма, 
частично или напълно, и по този начин изпълни коригираните си желания със Светлината 
(Създателя), той става част от Шехината.
Малхут се състои от четири части, които са наречени според свойствата си (наричани още 
лица): лице на лъв, лице на вол, лице на орел и лице на човек. Алтернативно, Малхут се 
оприличава на духовно ядро, заобиколено от четири черупки, които съответстват на четирите
Klipot (нечисти сили): Ruach Se'ara (Бурен вятър), Anan Gadol (Голям облак), Esh Mitlakachat 
(Пламящ пламък) , и Нога (Сияние). Кабала може да опише духовните действия или като 



имена на сфирот и парцуфим, или като имена на HaVaYaH, EKYEH и така нататък, с техните 
пълнежи и Gematriot (множествено число за Gematria — числовата стойност). Въпреки че 
най-често използваният език е този на сфирот и парцуфим, понякога езикът на HaVaYaH с 
неговите пълнежи също може да се прилага, дори успоредно или едновременно с първия.
Повечето кабалистични термини са съставни: Maatzil (Създателят) идва от думата Tzel 
(сянка), тъй като Създанието излиза от укритието на Създателя, от Неговите ограничения. 
Друго име на Създателя е Boreh (комбинация от Bo—ела и Re'eh—виж).

Името означава постижение. Постигайки обект, човек му дава а име. По същия начин човек 
дава име на Създателя според свойството, което той постига, в зависимост от това как се 
чувства Създателя. Има няколко вида имена на Създателя, базирани на Неговите свойства. 
Например името на Създателя ЕМЕТ — „Истината“ се основава на усещанията на Неговата 
светлина в парцуфа. По-долу са имената на Създателя със съответните имена на
сфиротите:
– Кетер: Алеф-Хей-Йод-Хей (EKYEH)
– Хохма: Йод-Хей (YA)
– Bina: HaVaYaH с пунктуацията Segol-Holam-Hirik, като Elokim: Yod (Yod-Vav-Dalet) - Hey 
(Hey-Yod) - Vav (Vav-Aleph-Vav) - Hey (Hey-Yod).
– Хесед: Алеф-Ламед = EL (произнася се KEL)
– Gevura: Aleph-Lamed-Hey-Yod-Mem (ELOKIM)
– Tifferet: Yod-Hey-Vav-Hey (HaVaYaH без пунктуация)
– Netzah: HaVaYaH TZEVAOT
– Ход: ЕЛОКИМ ЦЕВАОТ
– Yesod: Shin-Dalet-Yod = SHADDAY
– Малхут: ADONAY (произнася се ADNI)
Сливането на двата свята, горния и долния, е обозначено с думи HaVaYaH-ADNI, 
предполагащи издигане на Malchut-ADNI до нивото на Bina-HaVaYaH с пунктуацията на 
Elokim. Името ЗА на HaVaYaH идва от дясната линия (Хесед), а името ADNI от лявата линия 
(Gevura). Съединяването на тези две линии образува средната линия, където Светлината на 
Хохма свети поради присъствието на Светлината на Хасадим от дясната линия. Такова 
състояние се обозначава с комбинация от двете имена HaVaYaH-ADNI: YOD-Aleph-HEY-
Dalet-VAV-Nun-HEY-Yod. Съюзът (Зивуг) на Зеир Анпина и неговата Нуква се обозначава 
чрез смесване на двете имена. HaVaYaH-ADNI: Йод-Алеф-Хей-Далет-Вав-Нун-Хей-Йод. 
Началният Йод показва Светлината на Хохма в Зеир Анпин, Йод в края се отнася до 
преминаването на тази Светлина към Нуква. В резултат на второто ограничение Малхут се 
издигна до Бина и управлява Бина и Зеир Анпин с нейното желание. Тъй като е невъзможно 
да се получи Светлината на хохма в трите сфирот – бина, ЗА и малхут, които се управляват от
егоистичното желание на малхут, светлината на хохма отсъства в парцуфа и присъства само 
светлината на хасадим. Това се обозначава по следния начин: буквата Йод влиза в думата 
Светлина (Ор съдържа буквите Алеф-Вав-Рейш, означаващи Светлината на Хохма) и 
образува думата Авир (въздух, съдържащ буквите Алеф-Вав-Йод- Reish), което означава 
Светлината на Хасадим. Ако парцуфът се върне в състояние на гадлут, буквата йод излиза от 
него и се изпълва отново със Светлината на хохма. Следователно, Avir (въздух) става Ohr 
(Светлина). Непопълненият HaVaYaH обозначава парцуф Кетер. HaVaYaH с попълването на 
AB (72) обозначава парцуф хохма (AA). HaVaYaH с пълненето на SAG (63) обозначава 
Парцуф Бина (AVI). Заедно тези три HaVaYaH образуват MB (42) букви – свещеното име на 
Светлината, която коригира душите чрез влиянието си върху кли, екрана.
Всичко, което е създадено, е желанието за получаване на удоволствие, което наричаме 
„създание“. Създадено е само това желание и нищо друго. Всички светове и всичко, което 
обитава те, нашият свят с всичко в него, са само степени на желанието за получаване на 
удоволствие. Интензивността на желанието определя мястото му в духовната сфера, където 
се намира цялото творение и нашият свят – като най-ниската му точка. Действителното 



местоположение на човека (светът, неговата духовна степен) определя конкретния вид 
удоволствие, което желае, как той избира да се наслаждава.

За да излезе създанието от Твореца, Светлината, излъчвана от Него, трябва да слезе през 
четири степени, докато петата степен вече се възприема като отделно и независимо (от 
Твореца) желание да се наслаждава именно на Светлината, излъчена от Твореца. При 
излизане от Създателя – резултат от последователно излъчване на Неговата Светлина – 
желанието за получаване на удоволствие (Кли-съд) също се състои от пет части, обозначени с
буквите: върха на Йод, Йод, Хей, Вав, Хей. Тези пет части (четири букви) се наричат името 
на Създателя HaVaYaH, защото кли дава на Създателя име според неговото усещане за Него, 
според усещането му за светлината, която го изпълва. Светлината, която изпълва кли, се 
нарича „запълване“.
Създаденото от Създателя кли е разделено на пет части, наречени „светове“. Всеки свят от 
своя страна е разделен на още пет части, наречени парцуфим (лица). След това всеки парцуф 
(единствено число за парцуфим) се състои от пет части, наречени сфирот. Като цяло има 5 x 5
x 5 = 125 духовни обекта или степени от най-ниската степен до самия Създател. Всеки 
парцуф се състои от пет части (Сфирот), обозначени с точка и четири букви: Кетер-точка + 
Хохма-Йод + Бина-Хей + ЗА-Вав + Малхут-Хей = ХаВаЯХ. Разликата между всеки от 125 
парцуфим се крие в вида на Светлината, която ги изпълва, докато сърцевината на кли, 
буквите HaVaYaH, остават същата. Желание не може да се появи, освен ако преди това 
Светлината на Създателя не е преминала през петте
етапи; само петият етап се счита за раждане на ново творение (желание). Цялата вселена 
(всички светове) не е нищо друго освен десетте сфирот или името на Създателя HaVaYaH.

СЕФИРА БУКВА ПАРЦУФ СВЯТ СВЕТЛИНА

Кетер
Хохма
Бина
ЗА
Малкут

Точка върхът на буква Йод
Йод
Хей
Вав
Хей

Галгалта
АВ
САГ -SAG
МА
БОН

АК
Ацилут
Берия
Йецира
Асия

Йешида
Хая 
Нешама
Руах
Нефеш

Изпълването на HaVaYaH със Светлина се нарича неговото откровение. Така писмата излизат
от състоянието на скриване, когато не са попълнени. Общо има пет парцуфима: Кетер 
(Галгалта), АВ, САГ, МА и БОН. Първият — Парцуф Кетер — е главният и източникът на 
всички останали. Неговите десет сфирот са обикновени (вътрешни) HaVaYaH, тъй като всяка 
от четирите букви на HaVaYaH излиза навън, разкривайки нов парцуф, който го облича. И 
така, от парцуф Кетер-Галгалта, от буквата Йод идва парцуф хохма (АВ), от буквата Хей—
парцуф бина (САГ), от буквата Вав—парцуф ЗА (МА) и от буквата Хей—парцуф Малхут 
(БОН). Така парцуф Кетер е обозначен с обикновен HaVaYaH, а парцуфимите, които го 
обличат, са обозначени с изпълнен HaVaYaH. Записът на HaVaYaH със Светлината, която го 
изпълва, се нарича Miluy (изпълване). За целите на краткостта при наименуването
парцуф е въведено понятието Гематрия. Гематрия е числовата стойност на Светлината, която 
изпълва парцуфа. Мъдростта (Хохма) се нарича изчисление (Хешбон), Гематрия. Изчисление 
се прави само на място, където се получава светлина: (I) е предварително изчисление
направени за това колко Светлина може да получи парцуфа в името на Създателя; (II) 
Светлината е получена в съответствие с изчислението; (III) изчисляване на получената сума, 
наречена Miluy, Gematria.
Малхут не може да получи Светлината на Хохма без Светлината на Хасадим и в този случай 
Хохма не може да свети в нея. Тогава Малхут се издига до Бина и става като ембрион вътре в 
нея, чрез който тя получава правилната линия – Хасадим. След като се присъедини към 
миналото и настоящето, Малхут приема хохма в хасадим и Светлината на хохма свети в нея. 



Всички тези действия на Малхут са придружени от изчисления, наречени Гематриот. 
Гематрията (числова стойност) на парцуфа, незапълнен със Светлината, гематрията на 
празния HaVaYaH е както следва:
HaVaYaH = Yod + Hey + Vav + Hey = 10 + 5 + 6 + 5 = 26. Гематрията на запълнена HaVaYaH се
образува чрез попълване на всяка буква; На иврит всяка буква има пълно име: A-Aleph, B-Bet
и т.н.. Следователно има четири вида пълнежи в HaVaYaH:
1) AB, 2) SAG, 3) MA и 4) BON.
1) HaVaYaH с пълненето на AB:
Йод: Йод + Вав + Далет = 10 + 6 + 4 = 20
Хей: Хей + Йод = 5 + 10 = 15
Vav: Vav + Yod + Vav = 6 + 10 + 6 = 22
Хей: Хей + Йод = 5 + 10 = 15
Общо: 20 + 15 + 22 + 15 = 72 = AB, където "A" означава буквата Ayin = 70, а не Aleph = 1. 
HaVaYaH, изпълнен с тази светлина, се нарича Парцуф AB (Partzuf Hochma), за буквата Yod с
пълнежа си означава Светлината на Мъдростта, Ор Хохма. Такъв пълнеж се нарича 
„HaVaYaH с пълнежа на Йод“.
2) HaVaYaH с пълненето на SAG: Парцуфът, който е изпълнен със Светлина на 
Милосърдието, Ohr Hasadim, се нарича SAG, тъй като неговата Гематрия е следната:
SAG = Samech (60) + Gimel (3) = 63:
Йод: Йод + Вав + Далет = 10 + 6 + 4 = 20
Хей: Хей + Йод = 5 + 10 = 15
Vav: Vav + Aleph + Vav = 6 + 1 + 6 = 13
Хей: Хей + Йод = 5 + 10 = 15
Общо: 20 + 15 + 13 + 15 = 63 = Samech + Gimel = SAG
Ако келим и тяхното пълнене произлизат от първото ограничение, буквата Йод присъства в 
пълнежа на HaVaYaH. И ако келимите са изпълнени със Светлината на второто ограничение, 
това е буквата Алеф, присъстваща в пълнежа на HaVaYaH. Разликата между гематриота на 
AB и SAG се крие в попълването на буквата Vav: гематрия на Vav в парцуф AB е двадесет и 
две (от попълването на Ohr Hochma), докато Gematria на Vav в парцуф SAG е тринадесет (от
попълването на Ор Хасадим). От казаното по-горе става ясно, че парцуф АВ произлиза от 
първото ограничение, докато буквата Vav (ZA) в парцуф SAG произлиза от второто 
ограничение.
3) HaVaYaH с попълването на MA:
Йод: Йод + Вав + Далет = 20
Хей: Хей + Алеф = 6
Vav: Vav + Aleph + Vav = 13
Хей: Хей + Алеф = 6
Такова запълване на HaVaYaH се нарича 20 + 6 + 13 + 6 = 45 = Mем (40) + Хей (5) = MA 
(буквата Hey се произнася като „ах”).
4) HaVaYaH с попълването на BON:
Йод: Йод + Вав + Далет = 20
Хей: Хей + Хей = 10
Вав: Вав + Вав = 12
Хей: Хей + Хей = 10
Такова пълнене на HaVaYaH се нарича 20 + 10 + 12 + 10 = 52 = Нун (50) + Бет (2), произнася 
се като BON за по-лесно артикулиране. Това е Гематрия на Парцуф малхут и е еквивалентен 
на удвоената стойност на незапълнения HaVaYaH: HaVaYaH = 26 и 26 x 2 = 52 = MA.
Парцуф малхут не може да получи Светлината на Създателя поради липса на екран. Вместо 
това, то може само пасивно да получи това, което Парцуф ЗА. Следователно двойното 
двадесет и шест показва, че всичко, което има Малхут, идва при нея от Зеир Анпин. От 
четирите вида HaVaYaH става ясно, че коренът на сътворението не е нито парцуф хохма, нито
бина, а само ЗА, тъй като това е първият парцуф, изграден върху второто ограничение. 



Първичните десет сфирот се намират в парцуф кетер, докато парцуфим AB, SAG, MA и BON 
са просто клонове, произлизащи от първия парцуф. Въпреки това, когато Светлината се 
разпространява в парцуфа, тя съдържа пет вътрешни Светлини NRNHY и пет външни 
Светлини. Петте външни Светлини на Бина излизат от дясното ухо, а петте вътрешни 
Светлини на Бина излизат от лявото. Петте външни Светлини на ZA излизат от дясната 
ноздра, а петте вътрешни Светлини на ЗА излизат отляво. Тъй като двата малхуйота 
(множествено число за малхут) са отдалечени един от друг, като клон в нашия свят, дупките 
за ушите на човека също са разделени и отдалечени. Двете ноздри са разделени на по-малко 
разстояние, докато петте вътрешни и външни Светлините на общата Светлина на Пе (устата) 
излизат от същия отвор. Така на излизане от устата те се сблъскват и преплитат и в резултат 
на техните сблъсъци се раждат букви (Келим). Тъй като двадесет и две букви произлизат от 
Bina-SAG = Samech + Gimel = 60 + 3 = 63, отворът, през който излизат, се нарича 63 + 22 = 85 
= Peh + Hey = PeH (уста). Буквите излизат от Пе на Зеир Анпин, защото Йесод от Има се 
намира там.

Получихме цялата си Тора, цялото знание за духовните светове, от нашите Велики 
патриарси, които се издигнаха духовно над нашия свят, усетиха Висшите светове и ни ги 
описаха. Така получихме цялата Тора – както писмената, така и устната част.
Не можем да си представим духовния свят, защото нашите сетивни органи не могат да го 
открият. Така, за да опишат обектите и понятията, все още недостижими за нас, кабалистите 
използват няколко техники -езика. Цялата Тора говори само за създаването, управлението и 
коригирането на света; никога за история, география или нещо друго. Както се казва в самата 
Тора, Тората са свещените имена, тоест проявления на Създателя, степени и методи на 
Неговото постигане. Кабалистите, тези, които се издигат в духовния свят и по този начин 
установяват пряк контакт със Създателя, ни предават тази информация на четири езика:
1.1. Езикът на TaNaKh (Тора – Петокнижие, Невиим – Пророци, Кетувим -             
Писания/Агиографа). Това е езикът на написаната Тора.
2. Езикът на законите.
3. Езикът на легендите.
4. Езикът на сфирот и парцуфим – езикът на Кабала.
Всички езици говорят за едно и също нещо – постигането на Създателя от нас, живеещите в 
този свят. Защото това е единствената цел на нашето творение и според замисъла на 
Създателя ние трябва да посветим всичките си физически, умствени и духовни способности 
само на това. И ако се стремим само към това, естествено бихме използвали нашия език само
за тази цел. В крайна сметка всичко, което ни е дадено, е само за изпълнението на тази 
изключителна цел – постигането на усещането за Създателя, още в този живот. И ето защо 
първият език, овладян от човечеството, е иврит. Въпреки това, тъй като се дистанцира от 
изпълнението на своята мисия, човечеството замисли други езици. Всички останали езици в 
света имат своето вътрешно значение също, но тъй като техните азбуки не са ни разкрити от 
кабалистите, ние изучаваме духовните сили, изобразени в еврейската азбука, източникът на 
всички останали. 
 
Всеки парцуф е разделен на две части: десен и ляв. Дясната част се състои от Рамах = Рейш –
Мем – Чет = 248 части (органи), изпълнени със Светлината на Хасадим; а лявата част се 
състои от Шасах = Шин – Самех – Хей = 365 части (сухожилия), изпълнени със Светлината 
на Хохма. ZA се нарича „глас”; той обикновено е Светлината на Хасадим. Но когато се 
присъедини към Малхут, е наречена „реч“, Малхут получава Светлина на хасадим с хохма от 
Зеир Анпин и така се формира „реч“. Седемте първични сфирот на Зеир Анпина се наричат 
„Седемте небеса“. Седемдесетте имена на Зеир Анпин произхождат от 70 (7 х 10) сфирот на 
Зеир Анпин. Самият Зеир Анпина се нарича „Небе“, а Малхут се нарича „земя“. Сфиротите 
на Зеир Анпин се наричат също Руах, поради Светлината на Руах в тях, която се издига до 
Бина (уши) и се трансформира в звук: Хохма в лявото ухо и Хасадим в дясното. Има разлика 



между език и азбука, както в нашия свят има хора, които могат да говорят, но не могат да 
четат или пишат. Най-древният говорим език е този на TaNaKh, който датира от Адам. От 
него произлиза езикът на законите, последван от езика на легендите. Всички тези езици 
заедно и всеки от тях в частност се използват в нашите свещени писания. Езикът на Кабала 
се развива последен. Това е най-трудният език, тъй като правилното му разбиране изисква 
усещане на духовните категории че този език разказва. Кабала е и най-прецизният език от 
всички. Това е единственият език, който може точно да предаде цялата духовна информация.

Въпреки това, чрез директно изучаване с учител-кабалист, ученикът може да я научи и да 
схване информацията. И тъй като в продължение на много поколения е имало само няколко 
кабалисти, несвързани един с друг, езикът на Кабала се е развил последен. Дори днес може 
да се „научи“ само директно от учител-кабалист. 

Първоначално кабалистите шифроват знанията си за духовния свят като букви, чиито 
очертания отразяват взаимовръзките на духовните сили. С други думи, всяка духовна степен 
се характеризира с уникална взаимовръзка на духовните сили. Чрез приписването на всяко 
духовно свойство с определен символ може да се изобрази взаимовръзката, както и общият 
продукт от обединението на духовните сили от всяка степен, т.е. нейната същност. Така 
кабалистите създават двадесет и двете букви от еврейската азбука. Зоар отделя много 
внимание на анализирането на връзката между буквите, което помага на ученика да 
синтезира знанията си и да намери нови начини за откриване духовните сили и техните 
действия вътре. Както нашият праотец Авраам пише в своята Книга за сътворението (Сефер 
Йецира), буквите представляват камъните, от които е изградена строителната дума. Като 
нашите мъдреци казват, че светът е създаден с буквите на „свещения език“, като всяка буква 
представлява определена свята, духовна, алтруистична сила на творението. Свойствата на 
тази сила са отразени в контура на буквата, нейното значение по отношение на други букви, 
нейните потенциални комбинации с останалите, потенциалните препинателни знаци, 
нейните корони и обозначения, нейната цифрова стойност (Gematria) и вариации.
Това обаче се отнася само за отделни букви и техните комбинации. Съществуват и 
определени правила, които ни позволяват да определяме свойствата на духовните сили не от 
букви, а от цели думи. Освен това доста често можем да заменим букви или дори части от 
дума с подобни. Самият език, корените на неговите думи, показват свойствата на духовния 
обект, който описват. Например Адам произлиза от Адама – земя, която подчертава неговата 
незначителност, и от думата Адаме – подобно (на Висшия), което подчертава неговото 
превъзходство. Името Яков идва от дума Екев—заобикаля (Исав). В Тората има много такива 
примери, тъй като всичко е кръстено на своя корен, както по бащиното име на нечий баща. 
След като установихме, че определени комбинации от букви (келим, език на буквите) могат 
да се използват вместо езика на сфирот и парцуфим когато се описват духовни действия, 
цялото описание на духовните светове се свежда до изобразяване на предмети и действия под
формата на букви и техните комбинации. Така е написана цялата Тора с думи. По този начин,
а) Формата на всяка буква и елементите на нейната структура показват всички свойства и 
общото състояние на духовен обект, Сефира, или Парцуф, който изобразява това конкретно 
писмо;
б) Редът на буквите в думата показва връзката между духовни обекти, сфирот, и техните 
общи свойства и действия. Постигането на духовното значение на думата означава издигане 
към духовно ниво на обекта. Когато това се случи, този, който постига става точно тази дума, 
приема нейното име. Името на човека пази променя се, когато се издига на духовните 
степени; то се определя от степента, на която се намира, тъй като той приема името на тази 
степен, затова каза, че всеки може да стане като Моше, т.е. да постигне степен, наречена 
„Моше“;
в) Самата дума в нейния „телесен” прочит, нейното „телесно” значение посочва духовния 
корен и неговия клон – следствие в нашия свят;



г) Комбинацията от думи показва цял духовен процес, който по правило има съответно 
действие (заповед) в нашия свят. Имената се променят в зависимост от аспекта, който 
изисква изясняване:
а) По елементи на сфирот:
Кетер - няма
Хохма - огън
Бина - вода
ZA - въздух
Малхут - земя
б) По цветове:
Кетер-няма
Хохма бяло – основата на всички цветове
Бина- червено – най-изпъкнато
ЗА- зелено – най-съвършено
Малхут – черен – не може да бъде променен с друг цвят.
Цветовете присъстват само в Гуфа (тялото) на парцуфа, но никога в Рош (главата). Тези 
цветове се проектират върху Малхут отгоре и тя ги предава на всички по-ниски.
в) По редове:
Хесед - дясно – бяло
Гевура - ляво – червено
Tиферет- централен, включва всички цветове - зелен

Доста често се използват цветове и елементи вместо имената на сфирот и техните свойства: 
огън, вода, въздух, земя (Зохар, Вайера, т. 32). Малхут се нарича „земя“, но малхут, която се 
издига със своите свойства до Бина, се нарича „земя на храма“. В Храма четирите страни на 
света – Хохма, Бина, Тиферет и Малхут се присъединяват към четирите елемента на света – 
огън, вода, въздух и земя. От двете точки на Бина и Малхут, които са свързани заедно, 
Създателят е направил един парцуф — Адам. Четирите основи на света или четирите страни 
на света:
огън
въздух
вода
земя 

Север
Изток
Юг
Запад

Шурук
хирик 
холам
-

Лява линия
средна линия
дясна линия
-

Гевура
Тиферет
Хесед 
Малкут -получава от всички

 Четири основни метала се създават в резултат на зивуг с четирите основи на малхут: злато, 
сребро, мед и желязо. Всички тези имена, както и много други, се използват в Тората вместо 
имената на десетте сфирот. Следователно, въпреки че езиците на Тората, легендите, Талмуда 
и Писанията са изключително ярки, само сбитият език на Кабала дава точно описание на 
духовните светове.
Четирите вида символи, използвани с букви:
Таамим – модулации на тона, използвани при произнасяне на букви, означават директната 
светлина, която се разпространява отгоре надолу в тялото на парцуфа.
Некудот - буквени препинателни знаци - означават Светлината по време на постепенното й 
излизане от тялото на парцуфа отдолу нагоре.
Тагин – короните над буквите – представляват Решимот (спомени/записи) на предишната 
Светлина (Таамим). Тагин произхожда от ГАР де Бина.
Отиот — буквите — представляват Решимот на излизането на Светлината от тялото на 
Парцуфа (Некудот). Писмата произлизат от Зат де Бина.
Десетте сфирот са разделени на три основни части - Таамим, Некудот и Отиот:
Таамим - Кетер
Некудот - хохма



Oтиот – ЗАТ де Бина и ЗОН
Според Светлината в тях сфиротите се делят на:
таамим - хохма
Некудот - Бина
Отиот – ЗОН
Буквите бяха създадени в следния ред: буквата Алеф, която първоначално беше от дясната 
страна, роди буквата Шин, която излезе от нея и се премести в лявата страна. Буквата Шин се
състои от три страни: лявата, средната и дясната. По този начин буквата Вав е образувана от 
три букви и след като се съединява с Aлеф, тя образува думата Aleph-Shin = ESH (огън) от 
лявата страна. От взаимодействието на дясната и лявата страна тези две букви излязоха в 
противоречие между тях, тъй като дясната линия включва вода, докато лявата линия включва 
огън. Техните сблъсъци пораждат буквите Reish, Vav и Chet, които образуват думата Ruach 
(вятър). Този вятър влизаше между двете страни (огън и вода) и ги свързваше, като по този 
начин установяваше реда на първите букви и тяхното съвършенство.
Отначало Зоар предлага общо описание на трите реда в ЗА, обозначен с трите имена на 
Създателя: Ел, ЕлоХим и Елохейну, и след това пристъпва към изясняване на слизането на 
степените на запълване на Зеир Анпина и Малхут със Светлината на Хохма под формата на 
комбинации от букви, в реда на слизането на степените отгоре надолу. Mayim – вода, Esh – 
огън, Ruach – вятър съставляват трите линии в ZA от AVI. Ето защо първите букви в ZA идват
от AVI. Тогава се появиха следните комбинации: Алеф разкри Мем от дясната си страна, така 
че Мем стои от лявата линия на Алеф. Мем разкри Шин като средна линия, тъй като Мем 
първоначално се състои от лявата линия, тъй като тя съществува под формата на скрита буква
Мем в думата Елохим, която се отнася до лявата линия и т.н. Така се раждат всички букви на 
еврейската азбука. 

БУКВАТА НА ЕВРЕЙСКАТА АЗБУКА



Буквите Алеф и Аин нямат особен звук и само придружаващият препинателен знак определя 
тяхното произношение. Произнасят се буквите Bet, Chaf и Peh с точка вътре в тях
като „б“, „k“ и „п“. Липсата на точка променя произношението им на „в“, „ч“ и „ф“.
Буквата Хей не се произнася, а е аспирирана. Формите на буквите Mem, Nun, Tzadik, Peh, 
Chaf (произнасят се MANTZEPACH) се променят, когато се поставят в края на дума, както се 
вижда в таблицата с букви. Формата, външната форма на буквите: изпъкналият елемент на 
буквата показва, че Светлината в тази част на буквата е по-голяма, отколкото в другата. 
Пълнежът (Miluy) показва височината на градуса. Препинателен знак (Никуд) показва 
произхода на всяка част от парцуфа: дали идва от горния парцуф (и съставлява частта му в 
настоящия), от долния парцуф или от самия него.
Самите келим-сфирот се наричат „букви“ и техните препинателни знаци (некудот) показват 
Светлината, която влиза и излиза от тях. Светлината на Бина, Зеир Анпин и Малхут може да 
влезе в Келим, но Светлината на Кетер или Хохма не може. Точка над буква (Холам) означава 
Светлините Кетер и Хохма, които никога не обличат кли, оттук и местоположението на 
точката над буквата. Две хоризонтално разположени точки (Цере) намекват за сфирот хохма и
бина, че Бина не получава светлината на хохма и съдържа само светлината на
Хасадим, Светлината на милостта (AVI гръб до гръб). Самата Бина също се нарича Цере, тъй 
като Зеир Анпин получава всичко от нея. Ако има трета точка (Segol) между тези две точки, 
това означава, че ЗА е подал молбата си за Светлината на хохма до AVI. Такова искане на ZA 
в AVI се нарича Daat. Даат получава Светлината на Хохма, за да я предаде на Зеир Анпин. 
Препинателният знак Камац (знак с форма на „Т“ под буквата) показва, че ZA събира 
(Мекабец) Светлината на Хохма.
Точка показва Малхут с отразяващ екран, но не и приемащ. Такава форма свидетелства за 
отсъствието на Светлина в кли; това е просто черна точка, тъй като законът за ограничение 
управлява над нея. Сфира Ход е включване на свойствата на Малхут в Зеир Анпин, от които
ЗА прави цял парцуф малхут. Буквата Хей в думата Ход означава Кетер в Малхут, а деветте 
по-ниски сфирот на Малхут са разположени сред нечистите сили, които се придържат към 
тях. Това се обозначава с удължен крак на буквата Куф (потъваща под линията), което 
показва, че нечистите сили получават силата си от духовно чистите сили чрез този елемент, 
Куф. Белият фон е обикновена, неразличима и поради това незабележима Светлина (от нас). 
Всичко, което можем да различим, може да бъде изразено само чрез ограничаване на 
разпространението на този бял цвят. Формите и степените на неговото ограничение се 
наричат букви. Ето защо виждаме черни очертания на бял фон и постигаме само черните 
ограничения. Можем да опишем дифузията на Светлината в световете, използвайки 
привличането и ограничаването на Светлината. И тези две сили трябва да действат 
едновременно. По същия начин, когато възприемаме нещо в нашите сетивни органи, ние го 
усещаме само чрез ограничение, тъй като повърхността на обекта или светлинна вълна се 
сблъсква с нашия сензорен орган, който ограничава неговото разширяване и по този начин 
може да го възприеме. Духовните корени на формите са, както следва: Обиколката произлиза 
от първото ограничение на Светлината в света на Ein Sof (Безкрайността), първото 
ограничение на дифузията на Светлината. Тъй като това ограничение е равно и еднородно, то
приема формата на кръг.
Вертикална линия, дължина без ширина, означава, че идеята е недостижима за нас, и затова 
се нарича „тънка линия“ на дифузията на Светлината на Хохма. Светлината на хохма може да
бъде получена само с помощта на екрана в малхут, който създава Връщаща се светлина, която
облича светлината на хохма. Следователно, Висшата светлина, която идва в кли, се нарича 
линия. Хоризонтална линия, ширина без височина: когато една вертикална линия – 
дифузията на Светлината на Хохма отгоре надолу – се сблъска с екрана, техният сблъсък (на 
желания) принуждава вертикалната линия да се измести в хоризонталната линия (към
вдясно), което води до форма на английската буква L. Ширината му се определя от силата на 
Завръщащата се светлина, която се издига от екрана отдолу нагоре. Правоъгълник се 
образува от преплитането на низходящата светлина на хохма и връщащата се светлина: пет 



вертикални низходящи линии — пет сфирот на светлината на хохма и пет хоризонтални 
линии от дясно наляво — пет сфирот на светлината
на Хасадим. Размерът на страната на правоъгълника се нарича Амах и се състои от пет части 
- Тефахим (множествено число за Тефах). (И Амах, и Тефах са единици за измерване на 
разстоянието.) Ето защо ние описваме кли като правоъгълник. Двата вида дифузия на 
Светлината, Светлината на Хохма и Завръщащата се светлина, се наричат съответно дясната 
и лявата буза, които се превръщат в горната и долната устна. Тъй като след първото 
ограничение, светлината може да не бъде получена в малхут, връщащата се светлина се 
получава само в четири части на кли,
не в пет. Ето защо има 4 x 4 = 16 зъба на долната челюст и 16 зъба на горната челюст 
(Връщащата се светлина произтича от съпротивата, от „дъвкването” на Светлината преди да я
получи вътре).
Във второто ограничение се образува Триъгълник, тъй като Малхут се издига до Бина и 
образува наклонена линия. Така комбинацията на Пряката светлина с Връщащата се светлина
и ограниченията пораждат различни духовни форми. Светлината на Хасадим се определя 
като „стърчаща“, тъй като изпъкналост извън границите на духовно тяло означава, че:
1) Светлината е толкова голяма, че излиза като се издига, изпъква
границите;
2) Произхожда от средната линия, Тиферет. Кухина в тялото възниква поради следните 
причини:
1) Светлината е недостатъчна; Светлината не може да свети там;
2) Светлината на хохма присъства, но липсата на хасадим й пречи да свети.

ПУНКТУАЦИОННИ ЗНАЦИ В ЕВРЕЙСКАТА АЗБУКА (НЕКУДОТ)

Nekudot се дефинират от три
реда:
В РОШ (ГЛАВАТА)
Камац - Кетер - дясна линия
Патач - Хохма - лява линия
Цере - Бина - средна линия
Holam - Tifferet - средна
линия

В ГУФ (ТЯЛОТО)
Сегол - Хесед - дясна линия
Shva - Gevura - лява линия
Шурук - Тиферет - средна
линия

В КРАЙНИЦИТЕ
Хирик - Нецах - дясна линия
Кубуц - Ход - лява линия
- Малхут - средна линия (няма обозначение)

Нивата на Nekudot:
Над буквите- Светлината на Нешама
В буквите-Светлина на Руах
Под буквите -Светлина на Нефеш
Зивуг де Некудот е зивугът между Хохма де Аба и Хохма де Има.
Зивуг де Отиот е зивугът между Бина де Аба и Бина де Има.



Буквите, комбинирани заедно, означават завръщащата се светлина по време на изкачването 
на екрана от Табур до Пе. Те са комбинирани, защото всички те се издигат до своя корен, 
който обединява всичко, докато използването на волята за получаване, дори заради 
Създателя, причинява разделяне.
Състояние на разделени букви възниква, когато Светлината навлезе в кли (съдът, буквите на 
HaVaYaH); по този начин четирите букви се разделят, тъй като Светлината прави разлика 
между сфиротите: в зависимост от различните им свойства, тя ги облича по различни начини.
HaVaYaH с пълнеж Aleph идва на екран с Aviut Aleph (дебелина една), HaVaYaH с пълнеж 
Hey идва на екран с Aviut Bet (дебелина две). Простото име се отнася до Авиут Шореш 
(нулева дебелина) със Светлината на Нефеш. Обикновените букви се отнасят за парцуф с 
екран на Авиут Алеф. Истински верните, които вярват в трите основи: Създателят, Неговото 
провидение и Тората, се нуждаят от двете линии, за да бъдат в постоянен баланс за духовния 
си напредък. Лявата линия е мъдростта, Светлината на Хохма, която влиза в желанието за 
получаване, което се отнася до лявата страна, а дясната линия е вярата,
Светлината на Хасадим (милосърдие), алтруистичното желание за даряване.
Съществуването в знанието означава само, че човекът е под властта на
нечисти сили (Клипа) на лявата страна, което го прави тотално неспособен да почувства 
духовното, оставяйки го в духовен мрак. Алтернативно, съществуването само във вяра 
означава, че човекът е под властта на нечистите сили (клипа) от дясната страна, което го 
убеждава, че е постигнал съвършенството, че съществува Зивуг де Некудот е зивугът между 
Хохма де Аба и Хохма де Има. Зивуг де Отиот е зивугът между Бина де Аба и Бина де Има. 
Буквите, комбинирани заедно, означават завръщащата се светлина по време на изкачването 
на екрана от Табур до Пе. Те са комбинирани, защото всички те се издигат до своя корен,
който обединява всичко, докато използването на волята за получаване, дори заради 
Създателя, причинява разделяне. Състояние на разделени букви възниква, когато Светлината 
навлезе в кли (съдът, буквите на HaVaYaH); по този начин четирите букви се разделят, тъй 
като Светлината прави разлика между сфирот: в зависимост от различните им свойства, тя
дрехите в тях по различни начини. HaVaYaH с пълнеж Aleph идва на екран с Aviut Aleph 
(дебелина една), HaVaYaH с пълнеж Hey идва на екран с Aviut Bet (дебелина две). Простото 
име се отнася до Авиут Шореш (нулева дебелина) със Светлината на Нефеш. Обикновените 
букви се отнасят за парцуф с екран на Авиут Алеф. Истински верните, които вярват в трите 
основи: Създателят, Неговият
Провидението и Тората се нуждаят от двете линии, за да бъдат в постоянен баланс за 
духовния си напредък. Лявата линия е мъдростта, Светлината на Хохма, която влиза в 
желанието за получаване, което се отнася до лявата страна, а дясната линия е вярата, 
Светлината на Хасадим (милосърдието), алтруистичното желание за даряване. 
Съществуването в знанието означава само, че човекът е под властта на нечистите сили 
(Клипа) от лявата страна, което го прави напълно неспособен да усеща духовното, оставяйки 
го в духовен мрак. Алтернативно съществуването само във вяра означава, че човекът е под 
властта на нечистите сили (Клипа) от дясната страна, което го убеждава, че е постигнал 
съвършенството, че има нищо друго, върху което да се работи, нищо за коригиране в него. 
Това също му отказва възможността да напредва. Зоар продължава: И Създателят отговори 
по-нататък (буквата Тав): „Думата MaveT (смърт) завършва с теб. И тъй като това са твои 
имоти, ти не си подходящ Аз да създам света с теб.” Веднага след това,
буквата Тав си отиде от Него. В момента, в който Създателят се зае да създаде света-ZON, 
като избере техните свойства, всичките двадесет и две букви от ZON се появиха пред Него, 
като се започне от последната – Тав и завършва с първата, Алеф – главата на всички букви. 
Причината буквите да идват в обратен ред е, че те съставляват ЧОВЕКА
на ZON, келим на ZON, които излизат отдолу нагоре. Обичайният азбучен ред съответства на
Светлината (MAD), която се спуска отгоре надолу. Но редът на ЧОВЕК е противоположен на 
този на MAD, защото се издига отдолу нагоре. Писмата не са нищо друго освен желания, 
свойства и мисли, които според човека са подходящи за постигане на духовното, Създателя, 



на Неговото Провидение. Човекът прескача от една мисъл в друга: в един момент той си 
мисли, че е възможно да достигне Висшите светове с едно свойство, в следващия вярва, че 
може да влезе в духовните сфери, като овладее друго свойство, след това започва упорито да 
спазва всички заповеди и да се моли ревностно, или пренебрегва всички действия и се потапя
в съзерцание и четене. Понякога копнее
само знание, а понякога и само вяра, чак до фанатизъм.
Точно както в нашия свят има две крайности – знание и вяра, в духовния свят, както сега 
човекът съзнателно се изкачва по духовната стълба към Създателя, има духовна работа в 
постигането на знанието и вярата. Следователно коментарът на раби Йехуда Ашлаг върху 
„Зоар“ е озаглавен „Сулам“ (Стълбата). Всяка от двадесет и две еврейски букви представлява 
определено свойство. Понякога изглежда, че свойството на буквата Tav е подходящо за 
постигане на
духовен; понякога смята, че някое друго писмо е по-подходящо. Това се случва, защото в 
процеса на своето духовно издигане човекът започва все повече да разбира истинската цел на
творението и Създателя, което е точно това, което се изисква от него.
Така той продължава да подрежда всичко това, докато търсенето му не открие истината: само
с помощта на буквата Bet, която стои в началото на думата Berachah (благословение) — 
контакт със Създателя, — само с помощта на тази сила може да постигне целта.Следователно
Зоар ни казва как буквите – свойства, сили и желания – идват при Създателя. Отнасяйки 
своята молитва (MAN), човекът иска някакво имущество, което му изглежда като истинска 
цел. И всяка буква се опитва да докаже, че е най-подходяща за постигане на усещането на 
Създателя и сливане с Него. Но Създателят показва, че най-добрата и единствена буква е Бет, 
тъй като само тя може да помогне на човека да установи контакт с Него. Ето защо Тората 
започва
С това писмо. Описанието на духовните сили, обозначени с всяка буква, е невероятно 
дълбоко и за да постигнем пълна яснота, трябва да преодолеем няколко други предварителни 
обяснения: създаването на света включва неговото съществуване и процес на 
усъвършенстване, така че светът да може да постигне целта за която е създадена. Създателят 
е създал света, състоящ се от две противоположни сили; срещу
всяка чиста, алтруистична сила, Той създаде една нечиста, егоистична, която е нейната равна 
и противоположна. Точно както има четири чисти свята ABYA, Създателят е създал срещу 
тях четири нечисти свята ABYA.

Следователно в нашия свят – последната степен на света на Асия – духовно развита личност, 
която усеща Създателя и е влязла със своите свойства в духовно чистия свят, не изглежда по-
различно от егоистичен и духовно неразвит човек, който не е постигнал духовната сфера. 
Това означава, че този, който не възприема духовното, е напълно неспособен да направи 
разлика между духовна чистота и нечистота. Виждаме, че в нашия свят човек не може да 
напредва с помощта на чистите сили. Напротив, егоистичните му стремежи са тези, които 
осигуряват на човека силата да завладее всичко в света. Колко често виждаме пламенни 
фанатици, потопени в нечистите си желания да уловят за себе си и този, и отвъдния свят, 
докато този, който се стреми към Създателя, няма сили дори за най-малкото духовно 
движение! В нашия свят няма доказателство или потвърждение, че човекът върви по правия 
път. И при никакви обстоятелства не трябва да се правят заключения въз основа на своя 
житейски опит или „здрав разум“. И така, как може човек в този свят да съществува и да 
напредва към Целта на сътворението, ако не е в състояние да различи доброто от лошото, 
чистото от нечистото? Има един знак, по който човек може да различи чистотата от 
нечистотата: нечистите сили не дават духовен плод. Така тези, които напредват през 
нечистите светове АБЯ, не постигат нищо духовно, докато тези, които са свързани с чистите 
сили, жънат духовни плодове по пътя си. Както е обяснено във „Въведение в изучаването на 
десет сфирот“ (т. 19-23), ако човек върви по правия път, той постига тайните на Тората в три 
до пет години. Създателят помага на онези, които искат да придобият алтруистични желания 



над собствените си искания и така човек постига желаната цел. Отдолу човекът се стреми 
към Създателя със своето малко желание (MAN), а отгоре Създателят излива върху него 
огромни духовни желания и сила (MAD). Това е единствената възможност да проверите дали 
пътят, по който се върви, е правилен, дали води до алтруизъм или до още по-голям егоизъм. В
никакъв случай не може да се вземе предвид неговото благополучие,надигащо се 
въодушевление, неговото щастие и успех в живота като доказателство за правилен напредък. 
Точно в тези състояния на чувство на съвършенство, благополучие и удовлетворение той 
трябва да се запита: „Постигнах ли тайните на Тората?“ И докато не ги постигне, неговото 
„съвършенство” е нечисто. Човек винаги трябва да се стреми към средната линия – баланс на
вяра и знание – в следните три понятия: Създателят, Неговото провидение и Тората. И при 
никакви обстоятелства не трябва да напредва нито с вяра, нито само със знание. Ако той иска
да постигне само Създателя, Неговото Провидение или Тората, той навлиза в духовен мрак, 
защото е невъзможно да получи Светлината на Мъдростта (Ohr Hochma) без Светлината на 
Милосърдието (Ohr Hasadim). Такова състояние се нарича лявата нечиста сила, „Клипат 
Исав“. И ако човек се стреми да напредне само чрез вяра, той навлиза в нечистата сила на 
дясната страна, „Клипат Йишмаел“, която му казва, че е в състояние на съвършенство. В 
такъв случай, той не вижда смисъл в работата си и по този начин не е в състояние да 
продължи напред. С други думи, дори ако човек е изпълнен с радост, точно това, което Тората
го подтиква да почувства (да възприема Провидението на Създателя с радост, защото 
радостта означава оправдание на творението, разбиране, че Неговото Провидение е винаги 
справедливо и добро), освен ако той е постигнал тайните на Тората, пътят му се счита за 
погрешен, тъй като му липсва намерението „заради Създателя“, което разкрива тайните на 
Тората.

Тази статия обяснява специфичните свойства на еврейските букви — как всички букви идват 
пред Създателя, като всяка Го моли да създаде света с неговото свойство. Всяка от двадесет и 
двете букви представлява духовна степен в световете ABYA и всяка вярва, че нейните чисти 
духовни свойства са най-подходящи за задачата, че като достигнат степента й и придобият 
нейните свойства, жителите на света ще могат да издигнат чистите сили над нечистите, 
дотолкова, че те ще стигнат до края на корекцията, целта на сътворението.
Но Създателят отговаря на всяка буква, че срещу нея са съответните нечисти сили и затова 
човекът няма да може правилно да отдели чистите сили от нечистите и след това да използва 
чистите сили за постигане на целта. Това явление се повтаря до появата на буквата Bet, която 
представлява степента, наречена „благословията на Създателя“, срещу която няма нечисти 
сили от всякакъв вид. И Създателят се съгласи да създаде света с буквата Бет, с нейното 
имущество; тъй като няма нечист аналог, само Bet предоставя възможност да се направи 
анализ между доброто и злото, за да се определи кога човек работи за себе си и когато работи
в името на Създателя. Следователно, само със силата си, със своето свойство светът може да 
съществува: така че да извлича от „сместа“ на желанията само чистото и да ги издига над 
нечистото, до пълното изкореняване на последното и последващото постигане на на пълна 
корекция на нечия природа. Както следва от „Зоар“, само помощта на Създателя, наречена 
„благословия“, е силата на спасението на човека, единственото нещо, което може да го 
освободи от властта на нечистите сили. И тази сила, наречена „благословение“, се спуска 
само върху онези, които напредват по правия път. 
Правилният път е комбинация от три условия: (I) усилия за изучаване (само!) на истински 
кабалистични източници; (II) контакт с истински кабалист, когото приема за свой учител; и 
(III) контакт със съмишленици, които търсят духовно извисяване. По-подробно обяснение ще
бъде предоставено само на сериозни студенти.

Всичките двадесет и две букви са разделени на три степени: Бина, Зеир Анпин (ЗА) и 
Малхут, тъй като над Бина няма Келим (букви). Двадесет и две букви в бина се наричат 



„големи“, двадесет и две букви в Зеир Анпина се наричат „средни“, а двадесет и две букви в 
малхут се наричат „малки“.
Всяка от трите сфирот на Бина, Зеир Анпин и Малхут е разделена на три степени: Двадесет и
двете букви на Бина съдържат собствените си Бина, Зеир Анпин и Малхут. По същия начин 
Зеир Анпин има свои собствени десет сфирот, в които неговите Бина, Зеир Анпин и Малхут 
също съдържат двадесет и две букви. Същото се отнася и за малхут. Двадесет и две букви от 
всяка степен са разделени на три вида. Буквите от Алеф до Тет (1–9) се считат за единици; 
това са деветте сфирот на Бина. Буквите от Йод до Цадик (10–90) се считат за десетки; това 
са деветте сфирот от Зеир Анпин. И накрая, четирите букви Куф, Рейш, Шин и Тав (100–400) 
са считани за стотици; и това са четирите сфирот на малхут, тъй като малхут се намира под и 
надолу от хазе де Зеир Анпина, което съответства по височина на четирите сфирот на Зеир 
Анпин. Бина, единици, големи букви, девет букви: Алеф, Бет, Гимел, Далет, Хей, Вав, Заин, 
Чет, Тет. ZA, десетки, средни букви, девет букви: Yod, Chaf, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ayin, 
Peh, Tzadik. Малхут, стотици, малки букви, четири букви: Куф, Рейш, Шин, Тав. Известно е 
обаче, че единиците са в Малхут, десетките са в Зеир Анпин, а стотиците са в Бина, което 
противоречи на казаното по-горе, че единиците са в Бина, десетките са в Зеир Анпин, а 
стотиците са в Малхут. Такава обратна зависимост се причинява от обратната връзка между 
Светлините и Келим: влиза най-ниската Светлина
най-висшият келим. Горните келим са първите, които се появяват, от Кетер надолу към 
Малхут (Кетер, Хохма, Бина, Зеир Анпин и Малхут), докато първият, който влиза в тях, е най-
малката Светлина, Нефеш, следвана от Руах, Нешама, Хая и Йечида. Следователно, ако има 
само единици в Келим, от Алеф до Тет, тогава присъства само Светлината на Нефеш. И ако 
към Келим се добавят десетки, се появява Светлината на Руах, а ако към Келим се добавят 
стотици, Светлината на Нешама ги изпълва.
Ето защо стотиците се определят като бина, десетките като ЗА и единиците като малхут. По 
отношение на Келим обаче редът е обратен: единиците са в Бина, десетките са в Зеир Анпин, 
а стотиците са в Малхут.

Бина: Светлина (100) - Келим (1)
ZA: Светлина (10) - Келим (10)
Малхут: Светлина (1) - Келим (100)

Буквите се спускат от Бина към Зеир Анпин и оттам към Малхут. Когато се спуснат от Бина 
към Зеир Анпина, те се спускат като три реда: 22/3 = 7 букви във всяка, като останалата буква
се добавя към средната линия. Тези двадесет и две букви се спускат на три реда към малхут, 
която се състои от пет последни букви МАНТЦЕПАХ, като по този начин общият брой в 
малхут се свежда до 22 + 5 = 27 букви. Средната линия се нарича "небе", "твърд". 
Следователно, когато Зоар говори за букви на небосвода, това означава, че двата средни реда, 
7 + 7 = 14 = Йод + Далет = Яд (ръка) изписват всичките двадесет и две букви в
свод (ZA) през средната линия. Така трябва да се тълкуват думите на Тората относно буквите,
които се появяват на небето или като е видял ръката, която пише буквите в небето.
Двадесет и двете букви от Тората са келим, който трябва да бъде изпълнен със Светлината на 
NRN. Единиците — от Алеф до Йод — са кли, предназначени за Светлината на Бина 
(Нешама). Десетките — от Йод до Куф — са кли, предназначени за Светлината на Зеир 
Анпин (Руах). Стотици — от Куф до Тав — са кли за Светлината на Малхут (Нефеш).
Буквите са келим, в които се облича Светлината; общо има двадесет и две специални 
свойства и следователно двадесет и два символа от тяхното описание, наречени букви. Точно 
както комбинациите от двадесет и две букви са достатъчни за описанието на цялото 
съществуващо знание, различните връзки, съюзи (зивугим на сфирот) на двадесет и двата 
келим, свойства, желания на парцуфа са достатъчни за получаване и отдаване на Светлина, 
изпълнение на всички духовни действия и привеждане на всички буквите (желанията на 
човека) за поправка. Буквите представляват различните корелации на ЗОН: 



а) Зеир Анпина, състоящ се от шест части на неговите крайници, съпруг към Малхут, 
обозначен с буквата Вав, Сфира Йесод – ниво на ембрион; 
б) Зеир Анпина, обозначен с буквата Vav, Sefira Tifferet, състояща се от шест части от ръцете 
му – ниво на кърмене; 
с) ZA, който стои между AVI, докато Нуква трябва да се издигне до него, по този начин
достигайки нивото на приемане на Ohr Hochma .
d) ZA, буквата Vav, над него са десет сфирот Keter-Hochma, под него са десет сфирот Bina-
Tifferet-Malchut — и заедно съставляват буквата Алеф. И окончателното коригирано 
състояние ще дойде, когато Малхут се издигне до Кетер от Зеир Анпин (Горния Йод на 
буквата Алеф) в края на корекцията. Когато Малхут се издига над Парса (Вав), тя получава 
самата Светлина, докато когато тя се спуска под Вав, тя получава от Зеир Анпина. Докато 
Малхут се издига, тя образува Таамим (тонови белези), когато се спуска, тя се нарича Некуда 
(точка), а когато се слее със Зеир Анпина, тя се нарича точка вътре във Вав (Шурук).

Редът на ATBaSH: Има специална комбинация от букви, напр. първият с последния („A“ до 
„T“), вторият с последния („B“ до „Sh“) и т.н., които обозначават условията за дифузия на 
Горната светлина отгоре надолу.
МАНЦЕПАХ: Всички светове и парцуфим са създадени с двадесет и две букви на малхут. 
Екранът се намира в главата на парцуфа, предотвратявайки навлизането на Светлината. То 
отблъсква Светлината, изчислява колко може да получи в името на Създателя и едва тогава го
приема. Всяко от петте нива на волята за получаване, които съществуват в малхут, в Гуфа на 
парцуфа, има съответно ограничение в екрана, разположен в Пех, за да предотврати 
навлизането на Светлината в тялото. Следователно екранът в Peh се състои от пет части, 
сили. Тези пет ограничителни сили на екрана, пет усилия на екрана са обозначени с петте 
последни букви на азбуката: Mem-Nun-Tzadik-Peh-Chaf (съкратено като MANTZEPACH). 
Наричат се „крайни букви“, защото се пишат само в края на думите. Тези сили определят 
приемането на Светлина в тялото на парцуфа и следователно пораждат другите двадесет и 
две букви (келим, коригирани желания, които получават светлината). Въпреки че петте букви 
MANTZEPACH се намират само в края на думите, в устната реч те представляват петте групи
на произношение на двадесет и двете букви. И буквите MANTZEPACH стоят начело на всяка
група. От петте букви MANTZEPACH произлизат пет групи звуци:
1. Peh–Keter: група от четири звука-букви излиза от гърлото; те се наричат AChHA—Aleph-
Chet-Hey-Ayin. Алеф е Светлината на парцуф Кетер от Ацилут, скрита от низшите и наречена
Атик. Чет е Светлината на парцуф хохма от света на Ацилут, наречена Арих Анпин и също 
скрита от низшите. Ей, светлината на парцуф Бина от света на Ацилут, наречена Има (майка),
която получава Светлината на Хохма от Аба (баща), за да я предаде на децата си (ZON). Аин 
е Светлината на лицето на Зейр Анпин. Тъй като Светлината на Зеир Анпин, която влиза в 
Малхут, се нарича „Тора“, се казва, че Тората има Аин (70) лица, че Създателят (ЗА) има Аин 
(70) имена. В крайна сметка, що се отнася до малхут, Зеир Анпин е Създателят. Следователно
седемдесет души се спуснаха в Египет и т.н.
2. Chaf–Hochma: група от четири звука-букви излиза от небцето; те се наричат GIChiK—
Gimel-Yod-Chaf-Kuf. Буквите AChHA пренасят Светлината в буквите GIChiK: Алеф предава 
Светлината на Gimel, която носи награда (Gemul—Gimel) за праведните. Чет предава 
Светлината на Хохма на Йод, но тази Светлина е скрита. Хей осветява Чаф със Светлината на
Бина, която носи радост. Аин осветява Куф. Точно както Аин = 70, тъй като се състои от 
седем сфирот, Хесед-Гевура-Тиферет-Неца-Ход-Йесод-Малхут, всяка от които съдържа десет 
свои собствени сфирот, Куф = 100, тъй като се състои от десет сфирот от Кетер до Малхут, 
всеки се състои от своите десет. Следователно небцето напълно допълва гърлото.
3. Nun–Bina: група от четири звука-букви излиза от езика, наречена DaTLaT—Dalet-Tet-
Lamed-Nun-Tav.
4. Mem–ZA: група от четири звука-букви излиза от устните, наречени BOMoCH—Bet-Vav-
Mem-Chaf. 



5. Цадик–Малхут: от зъбите излиза група от четири звука-букви, наречени ZaSSHRaTZ – 
Zayin-Samech-Shin-Reish-Tzadik.
Глас и реч: Гласът се образува в Зеир Анпин, речта – в Малхут. Ако онзи, който е праведен и 
който съществува в световете BYA, издигне своите молитви (MAN) към Малхут от света на 
Ацилут, той кара ZON да се издигне до AVI и ги обединява в постоянен зивуг, за да осигури 
слизането на Светлината към по-ниските. ZON получава Светлината от AVI; тази Светлина се
нарича „глас” и „реч” и това е силата на праведните – да създават чистите и да унищожават 
нечистите с гласа си.
Речта на човека се заражда в белите дробове: когато въздухът излиза от белите дробове и
достига до устата, той се превръща в глас, а когато напусне устата, се превръща в реч. Две 
устни приемат гласа от двете части на белите дробове (лявата и дясната) и го превръщат в 
реч. Всеки бял дроб се състои от пет части, така че да премине към петте части в устата: до 
гърлените букви AChHA, лабиалните букви BOMoCH, палаталните букви GIChiK, езиковите 
букви DaTLaT и зъбните букви ZaSSHRaTZ. Седемте първични сфирот на Зеир Анпина се 
наричат „Седемте небеса“. Седемдесетте имена на Зеир Анпин произхождат от седемдесетте 
(7 х 10) сфирот на Зеир Анпин. Самият Зеир Анпина се нарича „небе“, а малхут се нарича 
„земя“. Сфиротите на Зеир Анпин са известни също като Руах (заради Светлината на Руах в 
тях), която се издига до Бина (уши),където се превръща в звук, с хохма в лявото ухо и 
хасадим в дясното.

БУКВАТА ТАВ

Всяка от двадесет и две букви съответства на определена духовна степен, на която действа. 
Самата буква е тази духовна степен. Следователно буквата Тав твърди, че нейните свойства 
са най-подходящи за сътворението на света, че нейните свойства могат да доведат света до 
корекция и до целта на сътворението, тъй като то определя свойството на „истината“, печата 
на Създателя. Нечистите сили съществуват единствено поради миниатюрната Светлина, 
получена от чистите сили; тази Светлина се нарича Нер Дакик (малка свещ). Без тази 
Светлина нечистите сили не биха могли нито да съществуват, нито да функционират – 
изкушавайки човека с удоволствията, които са получавали от малката искра Светлина, 
паднала от чистите сфирот. Следователно, последната, най-ниска степен на чистота пуска 
малко от Висшата светлина надолу към нечистите сили. Без подкрепата на чистите сили, 
нечистите сили незабавно биха изчезнали. Възниква въпросът: кому са необходими те, за да 
съществуват и за какво? Очевидно, нечистите сили са създадени наравно с чистите от самия 
Създател, защото в цялата вселена няма друга сила освен Него. Беше необходимо да се 
създадат нечисти сили, за да се концентрират в огромните желания за получаване на 
удоволствие, в огромния егоизъм. Системата на нечистите светове на ABYA служат като 
своеобразен склад на желанията за получаване на удоволствие, от които, до степента на 
своята корекция, човек може да взема все повече и повече нови желания, за да ги коригира. 
Така, като прикрепя към себе си непоправени нечисти сили и ги коригира, човек може 
постепенно да се издига все по-високо, до нивото на Създателя. За целта Създателят е създал 
нечисти сили и ги поддържа чрез системата на чистите. Нечистата система на световете 
ABYA съществува на същото ниво, успоредно на чистото. Нашият свят се намира под тези 
две духовни системи. Нашия свят се нарича още егоистична и нечиста, но нейните сили и 
желания са толкова незначителни, че се намират под световете на нечистата АБЯ. Когато с 
помощта на Кабала човек превъзмогне нивото на егоизма на нашия свят, той навлиза в чистия
свят на Асия. И веднага след това нечистият свят на Асия започва да му влияе, изкушавайки 
го с фалшивите си удоволствия. Преодолявайки изкушенията на нечистия свят на Асия, човек
се издига духовно. Но докато човек не преодолее нечистите желания на своето тяло, на 
нашия свят, той няма да започне да усеща или да навлиза в духовните светове, защото не би 
могъл да устои на нечистите сили, които действат там. За разлика от силите, които действат в 
духовния свят, човекът в нашия свят е повлиян само от малката егоистична сила, наречена 



неговото „тяло“, неговото его. Човекът може да се бори с тази сила, печели или губи битките 
си. Но дори и да бъде победен,човекът запазва онази мъничка искра Светлина (Ner Dakik), 
която поддържа съществуването му. 
Раби Йехуда Ашлаг дава следния пример: работата на човека в този свят прилича на писане 
върху училищна дъска, където всяка грешка може да бъде изтрита, без да навреди на 
писателя, където той може да прави поправки и да пише отново, докато се научи да пише 
правилно. Само когато се научи да пише правилно, му е позволено да влезе в духовната 
сфера. Следователно нашият свят е най-незначителният от всички. Всеки трябва да започне 
тук и всеки е длъжен да се върне тук и да се ражда отново и отново, докато не премине 
границата между нашия свят и духовния. (Има много допълнителни условия, необходими за 
душата, за да не слиза повече в този свят и тези, които ще заслужат, ще разберат).

Следователно вертикалната линия, кракът на буквата Куф, се спуска под линията за писане, 
което означава, че Светлината се спуска през тази буква надолу към нечистите сили. И нито 
една друга буква не се спуска под линията за писане, както прави Куф. За да съществуват 
нечистите сили (всяко същество, чисто или нечисто, може да съществува само чрез 
получаване на Светлина), последната, най-ниската степен на чистите сили слиза в нечистите 
сили и им дава светлината, необходима за тяхното съществуване и осъзнаване на тяхната 
роля: да примамват човека със своите удоволствия и да го убеждават да действа според 
закона на нечистите сили. Отначало левият крак на буквата Taу също се спускаше под 
линията за писане. Но Създателят видя, че тогава нечистите сили ще бъдат твърде тясно 
свързани с чистите, така че Той прекъсна тази връзка и върна левия крак на буквата Тав 
обратно към линията за писане, на нивото на чистите сили. В резултат на това скъсяване 
левият крак на Тав се удвои по дебелина, тъй като се сгъва на две и вече никаква Светлина не 
преминава към нечистите сили. Напротив, той дори се превръща в печат на Създателя, като 
държи нечистите сили настрана и им пречи да откраднат Висшата светлина, тъй като веднага 
щом някоя нечиста сили го докоснат, те моментално умират. И цялата жизнена сила, 
необходима за поддържането на нечистите сили, се предава от Създателя чрез буквата Куф, 
защото, като първата буква на Малхут, тя е отдалечена от тях; по този начин няма страх или 
риск връзката му с нечистите сили да стане твърде силна. Малхут се състои само от четири 
букви отгоре надолу: Куф, Рейш, Шин и Тав. Куф е първият, Тав е последният, а под него са 
нечистите сили. Следователно, ако получат светлината, от която се нуждаят според мисълта 
за сътворението от Куф, най-отдалечената буква от тях, нечистите сили нямат начин да 
„откраднат“ повече Светлина от Малхут, която се състои от четири букви, длъжен да ги даде. 
Ето защо това писмо се нарича Куф, за да покаже, че дава сила на нечистата система на 
ABYA – фалшив (несъществуващ) човек, точно както маймуната (Коф на иврит) прилича на 
човешко същество. И заблуждава хората, като се преструва на истината и твърди, че пътят й 
води до постигане на духовността, Създателя, Лишма, усещането за Създателя. Чистите сили 
обаче твърдят, че само с помощта на Тората човек може да постигне адекватна корекция на 
свойствата си, така че да ги слее с Твореца. И това твърди буквата Тав: тъй като е печатът на 
истината на Създателя, тя стои в края на чистата система и не позволява на нечистите сили да
се вкопчат в чистите и да се представят като чисти. Ето защо неговите свойства са достойни 
да станат основа за създаването на света – така че чрез анализа на доброто и злото, чистотата 
и нечистотиите жителите на този свят да са сигурни, че придобивайки неговите свойства, ще 
постигнат целта на тяхното създаване. 
Четирите букви Куф-Рейш-Шин-Тав съставляват четирите сфирот на малхут от света на 
Ацилут: Кетер-Хохма-Бина-Тиферет, където Тиферет се състои от шест сфирот-Хесед-
Гевура-Тиферет-Неца-Ход-Йесод. Но когато буквата Куф е сама по себе си, без Реиш-Шин-
Тав, Тората, която се разпространява в световете BYA, също сияе върху нечистите сили и 
ангелът на смъртта получава силата да унищожи всичко тези животи. Това състояние се 
обозначава с буквата Куф. Но когато Малхут се коригира, тя се обозначава с буквата Хей, 
чиято разлика от Куф се крие в дългия крак на Куф (Малхут де Малхут). Този дълъг ляв крак, 



който превръща Хей в Куф, показва, че Светлината се спуска от чистите сили (Partzufim) към 
нечистите светове на BYA, нечисти сили, наричани смърт. И когато Малхут се присъедини 
към Бина и получи силата от Бина да се издигне и получи Светлината, другите букви се 
присъединяват към Малхут и тя черпи Светлината на живота от Бина. В това състояние 
левият крак на Куф се намалява наполовина, превръщайки Куфа в Тав, чийто ляв крак е два 
пъти по-дебел, поради скъсяването му. Частта от Малхут, която предава Светлина на 
нечистите сили, сега се издига от тях, следователно има два вида Малхут: Мифтача (ключ) - 
частта, която се съединява с Бина, и Man'ula (ключа) - частта, която се издига навън. на 
нечистите сили. Тези две части на Малхут се проявяват по различни начини: Мифтача – 
открито и Ман’ула – тайно. От тях излизат два пътя за привеждане на човека към поправяне:
добрият път на Тората и пътят на страданието. Въпреки това, след като Малхут коригира 
свойствата си и се присъедини към Бина, тя вече не се отделя от Бина, но след като получи 
Светлина от нея, Малхут я излива върху световете и нечистите сили губят силата си да сеят 
смърт и да управляват света. И ако възникне случай, когато грешникът трябва да бъде 
наказан, нечистите сили първо трябва да получат разрешение да го накажат, тъй като без 
разрешение те не могат да разкрият Man’ula. Така, след като Малхут се присъедини към 
Бина, като по този начин коригира нейните свойства, нечистите сили вече не са свободни да 
управляват света, освен ако не им е позволено. Причината за това е буквата Тет, последната 
буква на Бина, която изпраща Светлината на живота на всички с помощта на Мифтача. След 
като Малхут се присъединява към Бина, тя става Мифтача и не пуска тази връзка. Съответно 
нечистите сили, кракът на буквата Куф, вече не могат да сеят смърт. От това произлизат три 
места: 
(I) където само свойствата на буквата Тет управляват, като сияят със Светлината на живота на
този свят;
(II) целият свят след като Малхут се присъедини към Бина, дефинирана като Мифтача, когато
буквата Тет блести над всички, но позволява наказанието на грешниците според правилото: 
„Вие напредвате  към целта или по пътя на Тората, или по пътя на страданието”; (iii) адът, 
мястото на вечното наказание от буквата Куф, за разлика от първото място, управлявано от 
буквата Тет, където животът е вечно проспериращ. Всички писма с всичките им тайни 
свойства, описани от тези, които ги разбират, се намират в Храма. Всички горни и долни 
светове са създадени и функционират в рамките на техните закони-свойства, а Висшето име, 
името на Създателя HaVaYaH владее над всичко. Мишканът (скинията) в Храма също е 
проектиран с помощта на букви, тъй като неговият строител Бецалел е знаел как да съедини 
буквите, които са направили Небето и земята. И тъй като той е уникален в притежаването на 
тази мъдрост, му е поверено изграждането на светилището. Както Създателят избра Бецалел 
отгоре, така Той пожела той да бъде избран отдолу, както каза на Моше Горе: „Избери 
Бецалел“. Така каза Моше на народа си
по-долу: „Създателят избра Бецалел“. Защото такова беше името на Бецалел (Бе Цел Ел) – „В 
сянката на Създателя“. Създателят се нарича Зеир Анпин или Сфира Тиферет в парцуф Зеир 
Анпин, който сияе върху сфира Йесод, наречен Цадик (праведния). Бецалел се нарича Йесод, 
който получава Светлината на ВАК – непълна Светлина – от Тиферет, която следователно се 
нарича „седяща в сянката“ и от своя страна сияеща в Малхут. По този начин, подобно на 
Тиферет, Сфира Йесод, който преминава тази Светлина, също се състои от шест сфирот: 
Хесед-Гевура-Тиферет-Неца-Ход-Йесод. Името на буквата Тав, „истина“, показва, че за да се 
достигне нейното ниво, нейната степен, човек трябва да постигне свойството на истината. 
Следователно буквата Тав твърди, че със своите свойства човек може напълно да анализира 
доброто и злото, да се откаже от нечистите си желания като фалшиви и до степен, в която се 
откаже от тях, да се доближи до чистите желания (сили) и по този начин да бъде сигурен, че 
ще достигне до цел на сътворението – коригиране на всичките му желания (Гмар Тикун, край
на корекцията).



Това съответства на поговорката: „Създателят е близък само до онези, които наистина Го 
молят за помощ“. Защото само с Негова помощ човек може да постигне поправка и духовно 
извисяване. Тази помощ обаче идва само за онези, които наистина, „наистина” я искат. Щом 
човек може да извика от все сърце за помощ към Създателя, той моментално я получава. И 
ако той не получи отговор от Създателя – това е знак, че неговата молба все още не е 
завършена, че той все още не е осъзнал напълно своята егоистична природа и свойства като 
безполезни, все още не е напълно почувствал своята безпомощност и невъзможност сам да 
излезе и да коригира имотите си. Ето защо буквата Тав беше сигурна, че след като човек 
придобие свойството на истина, той ще може да достигне целта.
Но Създателят й отговорил, че не е достойно да стане основа на творението, защото силите 
на съда, които ще възникнат от него, биха били толкова силни, че дори пълният праведник, 
който изпълни цялата Тора от Алеф до Тав (А до Я) ) и достигнали до свойството на 
истината, все пак ще бъдат наказани от нея, защото те не са унищожили всички грешници, 
както е записано в Талмуда (Шабат, 55). освен това, Създателят отхвърля молбата му, тъй като
то е и печатът на смърт, тъй като нейната сила донесе смъртта на този свят. Защото човекът е 
длъжен да умре, както змията изкова своя печат и измами Адам в неговото разбиране за 
Дървото на познанието. Ето защо светът не може да съществува със своите свойства.

БУКВАТА ШИН

24. Буквата Шин се яви пред Създателя и каза: „Създател на света, подобава на света 
да бъде създаден с мен, защото Твоето собствено име Шадай започва с мен.” Създателят 
отговорил: „Ти си добър, красив и правдив, но тъй като буквите (свойствата) на думата 
Шекер (лъжа) те взеха да бъдеш с тях, не мога да създам света с твоите свойства, защото
SheKeR (лъжа) съществува само защото буквите Куф и Рейш те взеха.

Малхут се състои от десет сфирот и има два окончания:
1) Ако тя има само свои собствени имоти, тя съдържа всичките десет сфирот, от
Кетер де Малхут към Малхут де Малхут. В този случай тя твърдо ограничава дифузията на 
Светлината и се обозначава с буквата Tav;
2) Ако Има-Бина от света на Ацилут изпълва Малхут със своята Светлина, Парцуф Малхут 
завършва не в Сфира Малхут, а в Сфира Йесод и се обозначава с буквата Шин. Трите върха 
на буквата Шин се наричат нейната корона и означават Светлината на Бина, Ор Хасадим 
(Светлината на Милосърдието), която се спуска от Парцуф Има-Бина в Парцуф Малхут. Тази 
Светлина на Бина, Ор Хасадим (Светлината на Милосърдието), създава нови алтруистични 
свойства в Малхут, алтруистични намерения за получаване на Светлината в името на 
Създателя, след което Парцуф Малхут може да получи Ор Хохма (Светлината на Мъдростта) 
от Зеир Анпин (Талмуд). , Синедрион, 22). Когато са свързани по този начин, Зеир Анпин и 
Малхут се наричат „съпруг и съпруга“, а Светлината, която Малхут получава от Зеир Анпин, 
се нарича „100 благословии“. Този нов завършек на парцуф малхут в сфира есод вместо в 
сфира малхут се нарича Йесод де Нуква или „централната точка на съществуване“,защото 
всичко, което съществува в света, произлиза от него и съществува благодарение на него. 
Парцуф малхут е сборът от всички създания, а ние всички сме негови части. Всички светове 
и всичко, което ги обитава, съставляват различни части от парцуф малхут на света на Ацилут.
Всеки горен парцуф се счита за Създател на съседния долен парцуф, тъй като последният 
произлиза (роден) от него. Следователно, по отношение на всички създания, Зеир Анпин от 
света на Ацилут се счита и нарича „Създателят”, нашия Създател. И, подобно на Тав, буквата
Шин се нарича „истина“ и „печат на Създателя“, тъй като печатът означава края на духовен 
обект — Парцуф, като печат, фиксиран в края на писмо, изписано от името на създателят. 
Печатът на Създателя е подобен на Него; ето защо печатът се нарича белег на истината, 
защото само наличието на печат придава на буквата силата на истината и потвърждава 
истинността на неговото съдържание. Значението на буквата Шин обаче е по-голямо от това 



на буквата Тав, тъй като Шин е първата буква на думата Шадай, едно от имената-свойства на 
Създателя, обозначаващо Неговата сила, с която Той каза „Дай“ (достатъчно) към 
сътворението – спрете и не се спускайте по-нататък (Талмуд, Хагига, 12) – не слизайте по-
долу буквата Шин. Това разкрива, че светът и неговите обитатели могат да съществуват само 
с помощта на буквата Шин, благодарение на нейното свойство, което ограничава дифузията 
на Светлината. Създателят каза: „Спри, създание, на буквата Шин и не се разпространявай до
буквата Тав“, защото ако Светлината се беше разпространила до Тав, нечистите сили щяха да
получат толкова голяма сила, че човекът нямаше да има надежда да избяга тях и достигане на
алтруистични свойства. Ето защо крайната точка на Шин се нарича „централна точка на 
съществуване“. Следователно, след като буквата Шин видя, че Създателят отказва буквата 
Тав, именно защото прекратяването на дифузията на Светлината с Тав създава условия за 
корекция от света, които са твърде трудни за срещане от човека, писмото Шин твърди, че 
неговото свойство на Шадай е подходящо за създаването на света и е сигурен, че Създателят 
ще го избере – неговите свойства – за основа на творението, т.к. той притежава всички 
предимства, които липсваха на Тав, което беше причината за Отказ на създателя. И има 
предимството на Тав: това е печатът на Създателя – истината. Освен това има допълнително 
предимство: нарича се с името Шадай, новото завършване на Малхут за жителите на света, 
вместо края със свойството на буквата Тав. Въз основа на всичко това буквата Шин намери 
силата и смелостта да се яви пред Създателя с предложението да създаде света с нея. Но 
Създателят отговори, че именно поради допълнителните предимства на Шин спрямо тези на 
буквата Тав, нечистите сили срещу нея се засилват. За всяка буква (духовно чисти сили или 
свойства) има противоположна нечиста сила (егоистично желание), както е писано: 
„Създателят направи един срещу друг” (Кохелет, 7:14). Укрепването на нечистите сили от 
свойствата на буквата Шин се случи в резултат на присъединяването й към нечистите 
свойства на лъжата, изковаване на духовна чистота на буквите Kuf и Reish: лъжата не би 
могла да съществува в света, тъй като тя би била разпозната веднага, ако буквите Kuf и Reish 
не поставиха Шин начело на думата SheKeR (лъжа). И когато истината стои начело на 
думата, която обозначава свойството на лъжата, човекът естествено е склонен да греши.
Има два източника на нечисти сили: първият е малка луминесценция (Ner Dakik), която 
самата чиста сила (Създателят) изпраща на нечистите сили (желания), за да ги поддържа. 
Това се прави, за да не изчезнат, докато не се наложи „наказването” на грешниците с тях. 
Това обаче са малки сили - височината им не е голяма, тъй като получават само малка 
луминесценция, достатъчна за поддържане на живота им. Тази малка луминесценция се 
спуска в нечистите сили от буквата Куф, което води до това, че тези нечисти сили стават 
подобни на човека в световете BYA, като маймуна в сравнение с човека, както се казва: 
„Създателят е направил една противоположност другият” 
(Кохелет, 7:14). 
Вторият източник на нечисти сили възниква от духовното падение на нисшите: в резултат на 
злите, егоистични действия на хората, Светлината преминава от системата на чистите сили в 
нечистата. И първото прегрешение е грехът на Адам, от която системата от нечисти сили 
прие идентична формация с тази на чистата система, като се разположи срещуположно, 
успоредно на нея. В резултат на това нечистите светове ABYA се появяват срещу чистите. 
Вторият източник на нечисти сили е буквата Реиш, която показва, че нечистите сили се 
издигат и се прикрепват към чистите сили, чак до нивото на Бина на Малхут, обозначено с 
буквата Далет. Както беше посочено по-горе, двадесет и двете букви на парцуф малхут от 
света на Ацилут са разделени на три групи букви: единици в бина, десетки в ЗА и стотици в 
малхут.



БУКВИТЕ НА РАВИНА ХАМНУНА-САБА
Парцуф 
 

Сфирот букви

BINA (IMA)
 

Бина
ЗА 
Малкут

 Алеф-Тет
Йод-Цадик
Куф-Тав

ЗА Бина
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Алеф-Тет
Йод-Цадик
Куф-Тав

Малкут Бина
ЗА 
Малкут

Алеф-Тет
Йод-Цадик
Куф-Тав

Буквите Алеф-Бет-Гимел съответстват на сфирот Кетер-Хохма-Бина, наречена „глава” на 
духовен обект (парцуф). Писмата от Далет до Тет се отнасят за тялото на парцуфа.

Алеф - Кетер
Залог - Хохма
Гимел – Бина

ГЛАВА

Далет - Хесед
Хей - Гевура
Вав - Тиферет
Заин - Нецах
Чет - Ход
Тет - Йесод

ТЯЛО

Тялото получава само това, което се спуска към него от главата. Следователно Далет, първата 
буква на тялото, чрез която тялото получава Светлина от главата, се нарича Далах ве Ания 
(беден и бедстваш). Далет получава само това, което Гимел му дава. Тъй като Гимел съдържа 
Светлината на Хасадим, тоест това, което слиза в Далет. И затова буквата Гимел се нарича 
Гомел Хасадим (милостив) (Талмуд, Шабат, 104), според действието й по отношение на 
Далет, който иначе би бил напълно без Светлина. Изпъкналият остър ъгъл от дясната страна 
на Далет е знак за изобилието на Далет от Ор Хасадим. 
Но срещу чистата (алтруистична) малхут стои нечистата малхут, която е гордост и не желае 
да получава Светлината от Гимел и да разчита на нея. Вместо това тя се издига в желанието 
си да бъде главата и така създава острия ъгъл на Далет. Това показва, че присъствието на Ohr 
Hasadim изчезва, трансформирайки го в буквата Reish, която се изписва така, както се 
произнася — с две букви: Reish и Shin. Истинското сливане на чистия Зеир Анпин и Малхут 
се нарича ECHaD (едно), състои се от буквите Алеф, Чет и Далет, тъй като буквите от Алеф 
до Чет са деветте сфирот на Зеир Анпин. Той предава Светлината от Гимел на Бина към 
Гимел от Малхут, в резултат на което Малхут се изпълва със Светлината на Хасадим, като по 
този начин се превръща в Далет с изпъкнал прав ъгъл. В резултат на това Зеир Анпин и 
Малхут стават едно. Когато по-нисшите (хората) съгрешават в своите действия (намерения), 
те дават на нечистата малхут сила да се вкопчи в чистия – Далет, да изтрие острия ъгъл на 
Светлината на Хасадим и да го превърне в буквата Реиш. Така думата Echad (един) става 
Acher (друг, чужд, чужд): Aleph-Chet-Dalet от думата Echad се трансформират в Aleph-Chet-
Reish на думата Acher, тъй като вместо връзката с Създателя се появява връзка с други,



нечисти сили, наречени „Елоким Ачерим” (други богове), които се придържат към Зеир 
Анпин и Малхут от чистия свят на Ацилут. Това води до това, че буквите Куф и Рейш 
изкривяват печата на Създателя (Шин), буквата на истината. В резултат на това Йесод от 
Малхут, който получава от Йесод де Зеир Анпина, става свързан с нечистия източник вместо 
с чистия, за нов Йесод на
нечистата малхут е образувана с помощта на буквата Шин. Оттук нечистите сили се развиват 
до десет сефирот с глава и тяло, докато Шин става източник на всичко опустошено, защото 
разрушаването на чистотата поражда нечистота. И от това се появи системата на нечистите 
светове АБЯ на нечистия човек. Така научихме как буквите Куф и Рейш станаха двата 
източника на възникване и развитие на нечисти сили. И тъй като нечистите
сили се представят за чисти, те се наричат фалшиви, фалшиви писма, чиято цел е да 
унищожат системата на чистите сили и тяхното единство с Създателя, за да се изковаят от 
опустошението на чистите сили. Раждането на нечистите сили от унищожаването на чистите 
е възможно поради буквата Шин, Йесод от Малхут, която се свързва с нечистите сили в 
резултат на изковаването на буквата Реиш от Далет. По този начин Ехад се превръща в Ахер и
се създава системата на нечистите сили (Елоким Ахерим, други богове). И ако буквите Куф и 
Реиш не уловиха буквата Шин, нямаше да се появи такава огромна система от нечисти сили, 
толкова способни да излъже и фалшифицира всичко в очите на човека. Затова Създателят 
отговори на буквата Шин: „Въпреки че си добър, ти ще застанеш начело на думата Шекер 
(лъжа) заедно с буквите Куф и Реиш. Наистина, след като ви заловят, с вашата сила ще могат 
да създадат цяла система от нечисти сили на лъжа и фалшификация. Следователно, аз не 
мога да създам света с вашите свойства, защото тъй като има нечиста система, 
противоположна на вас, е невъзможно да се постигне целта на творението с вас.”

БУКВАТА КУФ И РЕЙШ
25. От казаното по-горе следва, че всеки, който иска да каже лъжа, ще успее, ако първо 
каже истината като основа, върху която лъжата след това ще расте и ще започне да 
действа. И това е така, защото буквата Шин е буква на истината, в която патриарсите 
са били обединени, тъй като трите реда в изписването на буквата Шин (ש) означават 
тримата патриарси, които обозначават сфирот-свойства Хесед-Гевура- Тифер.
Буквите Куф и Рейш показват злата страна, тъй като образуват нечистата страна, наречена 
KaR (студ), на която липсват топлина и живот, тъй като черпи прехраната си от Малхут, 
когато тя се превръща от жива вода в лед. Въпреки това, за да създадат възможност за 
съществуване, тези букви прикрепват Шин към себе си, създавайки по този начин 
комбинацията KeSHeR (вратовръзка, възел), която олицетворява силата и оцеляването. За 
Светлината на Хесед-Гевура-Тиферет от Бина, която тя получава от Йесод де Зеир Анпина, 
създава нов край в Малхут, ново кли-желание за получаване на Светлината, наречена “100 
благословии” от Зеир Анпин. И тъй като Хесед-Гевура-Тиферет се наричат Патриарси и 
Светлината, която преминава към Малхут, слиза от тях, буквата Шин, която ги обозначава, се 
нарича „истина“. Премахвайки острия ъгъл на буквата Далет, нечистите сили я превръщат в 
буквата Рейш. По този начин те превръщат думата ECHAD в ACHeR, като по този начин 
крадат Йесод от чистата малхут, определена от Шин. Също така с буквата Шин те изграждат 
Йесод на нечистата Малхут, което води до много силно прилепване на нечистите сили към 
чистите. Това вкопчване се нарича KeSheR, реципрочната връзка съединяване на чисти и 
нечисти сили, възел, който не се разкъсва лесно. От казаното виждаме, че причината за 
писмата, които желаят светът да бъде създаден с тях, е, че всяко от тях вярва, че само 
неговите свойства могат да коригират света. 
Буквата Шин смята, че Светлината на Хасадим ще доведе душите до целта на сътворението. 
Буквите Куф и Рейш – КаР (студено) – не желаят тази Светлина, защото получаването на 
Светлината на Милосърдието в името на отдаване ечисто, но да го получаваш в името на 
удоволствието е нечисто.



БУКВАТА ЦАДИК

26. Впоследствие пред Твореца се явява буквата Цадик и казва: „Господарю на света, 
Ти трябва да създадеш света с мен, защото Цадики (праведните) са белязани от мен. Ти,
който се наричаш цадик (праведник), също си записан в мен, защото Ти си праведен и 
обичаш праведността. Следователно моите имоти са подходящи за създаване на света.
Създателят отговорил: „Цадик, ти наистина си праведен, но трябва да останеш скрит и да не 
се разкриваш до степента, в която светът трябва да бъде създаден от теб, за да не дадеш на 
света извинение. Скриването на буквата Цадик е необходимо, тъй като първо дойде буквата 
Нун, към която след това се присъедини буквата Йод от Святото Име на Създателя Йод-Хей-
Вав-Хей (HaVaYaH), който стоеше над нея като белег на връзката между Създателя и 
Неговите творения, създават буквата Нун и я съединява от дясната й страна, като по този 
начин създава буквата Цадик. Причината за необходимостта от скриване на буквата Цадик, 
което я прави неподходяща за сътворяването на света с нея, е, че когато Създателят е създал 
Адам, т.е. Зеир Анпин, Той го е създал като два парцуфим-обекта – мъжки и женски, които 
били свързани един към друг гръб до гръб. Ето защо буквата Йод стои с гръб към гърба на 
буквата Нун, и двете обърнати в противоположни посоки, точно както е изобразена буквата 
Цадик: лицето на Йод обърнато нагоре, докато лицето на Нун е обърнат надолу. И Създателят
също каза на Цадик: „В бъдеще ще отменя връзката гръб до гръб и ще се присъединя към тях 
лице в лице. На друго място ще се издигнете като такива, но не в началото на творението. 
Защото в началото на сътворението вие трябва да сте свързани гръб до гръб от буквите Нун и
Йод, защото тази форма показва, че Светлината във вас е скрита. Следователно светът не 
може да бъде създаден с вас.” След това буквата Цадик си отиде. Цадик дойде да предложи 
светът да бъде създаден с неговите свойства, защото когато видя, че искането на Тав е 
отхвърлено от Създателя поради неговите тежки закони, а буквата Шин — поради 
вкопчващите се в нея нечисти сили — смяташе, че свойствата му могат да бъдат подходящи 
за сътворението на света. В крайна сметка той също съдържа печата на Създателя и никакви 
нечисти сили не се придържат към него. Ето защо Цадик каза на Твореца, че праведните са 
запечатани с името му като белег на единението си с Него, чрез обрязване и издигане на 
мястото на контакт (зивуг) с Създателя, което благодарение на тези поправки отблъсква 
всички нечисти сили. Създателят, наречен Бина, също е белязан от Цадик, тъй като Той е 
праведен като Зеир Анпин, тъй като горната част на Бина на света на Ацилут (Аба ве Има—
АВИ) съответства на мъжката и женската част, като Зеир Анпин и Малхут. И AVI са завинаги 
свързани, за да изпращат Светлината на Милосърдието и по този начин да поддържат 
съществуването на всичко, което е под тях. Ето защо Цадик се смяташе за подходящ за 
създаване на света, тъй като светът живее от Светлината на Милосърдието и може да 
достигне целта с нейна помощ. Буквата Цадик се нарича сфира Йесод от Зеир Анпин. Когато 
Йесод се присъедини към Малхут, той се определя като Цадик (праведен), тъй като деветте 
сфирот от Зеир Анпин са от Йод до Цадик, а Куф е началото на Малхут, който се състои от 
четири сфирот – Куф, Рейш, Шин и Тав.
Когато Малхут се съединява с Йесод от Зеир Анпин, Куф се присъединява към Цадик, а 
Йесод се нарича Цадик (праведен). И на това Създателят отговори на Цадик, че това е Цадик 
в Йесод от Зеир Анпина: „И ти си Цадик в Мен, защото AVI са завинаги свързани, за да 
изливат Светлината на Милосърдието и да поддържат съществуването на нисшите. И ти си 
праведен, тъй като Малхут също е свързана с теб, точно както в азбуката, Куф следва Цадик. 
И все пак, въпреки всичко това, вие не заслужавате имотите ви да станат основата на света.” 
Йесод от Зеир Анпин включва в себе си Малхут под формата на буквата Куф в думата ЦадиК.
И когато Малхут е включена в Йесод като Цадик, тя се обозначава с буквата Нун, защото Нун
е Гевура от Зеир Анпин (Йод-Кетер, Чаф-Хохма, Ламед-Бина, Мем-Хесед, Нун-Гевура). 
Когато Зеир Анпина расте и стане голям, неговите сфирот хесед-гевура-тиферет стават 
сфирот хохма-бина-даат. Така Гевура става Бина. И когато Зеир Анпин отново стане малък, 
Бина също се връща в Гевура (Монахиня). Това падане е обозначено с главата на Нун, 



гледаща надолу. Буквата Цадик се състои от буквите Нун и Йод, свързани гръб към гръб. 
Буквата Нун обозначава Малхут със свойствата на Сфира Йесод, включени в нея; Йод 
обозначава действителния Йесод на ЗА. Тяхната връзка – гръб до гръб, обърната навън в 
противоположни посоки – показва, че нечисти сили се придържат към гърбовете им. Те крият
гърба си от непознати, тъй като в гърба им има недостатък – желанието да получат 
Светлината на мъдростта (Охр Хохма). Този недостатък трябва да бъде скрит, за да се 
предотврати нечистите сили да се вкопчат в гърба им. Следователно буквата Цадик е 
неподходяща светът да бъде създаден от нейните свойства. Самата му форма разкрива 
възможност за нечистите сили да се вкопчат в него; ето защо Адам (създадени от Зеир Анпин
и Малхут, когато са съединени като Цадик) също е създаден, състоящ се от две половини, 
мъжка и женска, съединени отзад. И ако буквата Цадик се аргументира, че в голямото 
състояние, в присъствието на Ор Хохма, Зеир Анпина и Малхут се обединяват лице в лице, 
щеше да се каже, че такава връзка е невъзможна на тяхно място, но само по време на тяхното 
изкачване към АВИ. Защото, ако такава връзка беше възможна на тяхно място, нечистите 
сили веднага биха се вкопчили в тях. Поради тази причина буквата Цадик е недостойна
превръщайки се в основата на Вселената.

БУКВАТА ПЕХ
27. Буквата Пех влезе и каза: „Господарю на света, би било добре да създадеш света с 
мен, защото бъдещото освобождение на света е вписано в мен, тъй като думата Педут 
(освобождение, изкупление) започва с мен. Тоест освобождението е избавление от 
всички страдания. И затова е подходящо да създадеш света с мен.” Създателят й 
отговорил: „Въпреки че си добра, думата Пешах (престъпление) започва с теб и тайно 
се обозначава от теб, като змия, която удря и крие главата си в тялото си. Така че 
грешникът навежда глава, криейки се от очите на другите, но протяга ръце към греха. 
Такава е и формата на буквата Пе, чиято глава е скрита вътре в нея. И Създателят каза 
също на буквата Аин, че би било неподходящо да се създаде света с нейните свойства, 
защото в него е собственост на Авон (престъпление, грях). И въпреки че Аин се опита 
да възрази, казвайки, че нейните свойства се съдържат в думата Анавах (смирение), 
Създателят въпреки това я отхвърли.
Педух (Освобождение) започва с буквата Пех, което означава, че свойството на Пех се 
съдържа в бъдещото освобождение. Ето защо буквата Пе твърди, че е достойна да бъде 
основата на света. Наистина, както Галут (изгнание), така и Ге’ула (изкупление) зависят от 
Малхут: когато Малхут няма вътрешна Светлина на Хохма, хората на Израел са заточени от 
земята на Израел. Защото в нашия свят земята на Израел съответства на малхут от света на 
Ацилут, духовната земя на Израел.
Точно както в духовния свят ЗА (Израел) се отдалечава от Малхут (земята на Израел), хората 
на Израел се отделят и напускат земята си в нашия свят. И когато децата на Израел коригират 
своите действия, те карат Зеир Анпин (Израел) да изпълни своята Малхут (земята на Израел) 
със Светлина, да я изгради със своята Светлина и да се съедини с нея лице в лице. В резултат 
на това децата на Израел от нашия свят заслужават изкупление и завръщане в земята си. 
Светлината от Зеир Анпин, която изгражда и изпълва Малхут, слиза от сфирот Неца и Ход в 
Зеир Анпин. Хохма от Малхут се облича в Нецах и Бина от Малхут облича в Ход. Буквите 
Ayin и Peh са Netzah и Hod в ZA. Ето защо Пех, Сфира Ход в Зеир Анпина, твърди, че е 
подходящо да бъде основата на света, тъй като Светлината на Хохма, която носи изкупление 
на целия свят, произтича от Пех към Малхут. Така, ако светът постигне своето свойство, той 
несъмнено ще достигне края на корекцията – пълно изкупление.
Буквата Пех смяташе, че е по-подходяща да стане основа на света от Аин, защото въпреки че 
Ohr Hochma влиза в Нецах- Аивн и Ход-Пех и присъства главно в Netzah-Ayin, все пак 
изкуплението зависи от Hod-Peh. Това е така, защото първоначално Бина освобождава 
Малхут от нейните ограничения и по този начин я изкупва.



Получавайки от Бина своите свойства на милост, Малхут заслужава изкупление. Това се 
изпълнява по следния начин: Бина надхвърля собствените си свойства и се присъединява към
Малхут, в резултат на което, след като получи Светлината на Хасадим, Малхут вече може да 
получи Светлината на Хохма. Ограниченията, наложени върху приемането на Светлина, 
засягат най-вече лявата страна, т.е. Hod-Peh в ZA. И затова буквата Пе мислеше, че тъй като 
Светлината на Бина влиза в нея, а не Нецах-Аин,по-подходящо е да стане основата на света. 
Въпреки това, всички индивидуални корекции, направени през 6000 години от 
съществуването на света до края на корекцията, се считат за непълни, тъй като Висшата 
светлина, която позволява откриването и анализа на всички нечисти сили в себе си, не 
присъства в своята цялост. . Следователно, Светлината може да не бъде получена в световете 
на BYA, под Парса, под границата, която разделя света на Ацилут от световете на BYA. Парса
е малхут, която се е издигнала до Бина, за да ограничи дифузията и приемането на Светлина в
онези нейни части, които се намират под Бина. И като следствие от опита на Адам все пак да 
получи Светлината под парса, нечистота се плъзна в малхут, за която се казва, че се появила 
змията пред Чава (Ева) и донесе нечистота върху нея (Талмуд, Шабат, 146). Този примес ще 
бъде коригиран само в края на корекцията. 

БУКВАТА АИН 

Бина от света на Ацилут се нарича Има Ила (Върховна майка), а също и Анава (скромност, 
смирение). (Тук главната буква „А“ обозначава буквата Аин, да не се бърка с Алеф). Сфира 
Нецах на Зеир Анпин (означена с буквата Аин) се облича в Малхут с цялата й Светлина и се 
издига до Бина, която я украсява със собствените си украшения: Бина се облича в Нецана 
Зеир Анпин. Но тъй като буквата Пех, означаваща Пешах (престъпление), е скрита в Нецах, 
Създателят отказал да създаде света с нейните свойства, както е записано в т. 27. Две думи 
дават значението на думата „прегрешение” на иврит: Пешах и Ейвон. Въпреки това, 
„прегрешението” е концентрирано главно в буквата Пех, тъй като Малхут от Зеир Анпина се 
свързва със сфира Ход на Зеир Анпин. В резултат на греха на Адам, Клипот (черупки, 
нечисти сили) се придържат към Малхут от Зеир Анпин. Но Нецах от Зеир Анпин е 
собственост на самия Зеир Анпин и нечистите сили не могат да се придържат към него. И все
пак, както е написано в Талмуда (Баба Кама), дори Нецах е подвластен на Клипот, който се 
вкопчва в него. Този недостатък — способността на нечистите сили да се вкопчват в Нецах от
Зеир Анпин — се нарича „престъпление“. Въпреки това, думата Avon (не Peshah) показва, че 
Нецах е чист и директен и че прегрешението е причинено от връзката му със Сефира Ход. 
Причината, поради която Създателят се обръща към буквите Пех и Aин едновременно, е, че 
Нецах и Ход са като две части на тялото - два крака. Ето защо и двамата се явиха пред Него с 
молбите си. Въпреки това Зоар изяснява всеки от тях (свойствата им) един по един.

БУКВАТА САМЕХ
28. Буквата Самех се яви пред Създателя и каза: „Създателю на света, би било добре да 
създам света с моите свойства, защото в мен е Смиха (подпора) за падналите, както е 
писано: „Създателят подкрепя (Somech) всички, които паднат.'” Създателят отговорил: 
“Затова ти си нужна на твое място; не мърдай от него. Ако се преместиш от мястото си, 
съдържащо се в думата Somech, тези, които паднат, ще загубят твоята подкрепа, защото 
разчитат на теб(вашите имоти).
Като чу това, буквата Самех си тръгна. Буквата Самех означава Сфира Тиферет в Зеир 
Анпина, т.е. Бина в тялото на Зеир Анпин. Тъй като сфирот Кетер-Хохма-Бина (KHB) бяха 
трансформирани в Хесед-Гевура-Тиферет (HGT) в ZA, те бяха изпразнени от Светлината на 
Хохма и останаха само със Светлината на Хасадим, като по този начин промениха името си 
от KHB на HGT. Както знаем, Бина се състои от две части: горната част, наречена GAR: 
Gimel (три) Rishonot (първите) - първите три Sefirot KHB, и долната част, наречена ZAT: 
Zayin (седем) Tachtonot (долните) — седемте долни сфирот от Хесед до Малхут. Горната част 



на Бина се нарича Аба ве Има (AVI). Изпълнен със Светлината на Милосърдието, Аба ве Има 
съществува в състояние на съвършенство – без никакво желание да получава, а само да дава. 
AVI са обозначени от Самех (числова стойност – 60), тъй като те включват първите три 
сфирот KHB и три сфирот от ZA, които поради отсъствието на Ohr Hochma в ZA, не се 
наричат KHB, а по-скоро HGT. Следователно AVI се състои от шест сфирот, всяка от които се
състои от десет, общо 60 = Самех.

ЗАТ на Бина получава Светлината отгоре и я предава на З.А. Тази част от Бина има 
свойството на Зеир Анпин, а не на Бина, тъй като тя трябва да получи точно това, от което ЗЕ 
има нужда, и след това да му го предаде. Тъй като за разлика от Бина, която не желае да 
получава нищо, ЗАТ на Бина трябва да получи Ор хохма за Зеир Анпин, те чувстват липса на 
това и по този начин се отделят от Бина и независимо съществуващ обект-парцуф се образува
от долната й част. Този парцуф се нарича ЙЕШСУТ и се обозначава с буквата Мем (числова 
стойност – 40), тъй като се състои от четири сфирот – Тиферет-Неца-Ход-Йесод на парцуф 
AVI. Благодарение на формата си (свойства), печатната буква Mem се нарича Mem Stumah 
(затворена).
Това разделяне на AVI на две части обаче се случва само когато те нямат Светлина на Хохма, 
а само Светлината на Хасадим. Следователно, горната част на Бина остава в своето 
съвършенство, докато долната част чувства недостатък в своето състояние, тъй като не 
получава свет хохма. И тъй като духовните обекти са разделени от различията в техните 
свойства, усещането за несъвършенство разделя
долната част на Бина от Горната. Обаче, ако тези по-долу подобрят своите „намерения“ 
(наречени „действия“ в духовното) и помолят Зеир Анджелина за помощ за коригиране на 
действията си, преодоляване на егоизма на нечистите желания и придобиване на духовно 
чисти, алтруистични желания, Зеир Анпин се обръща към превъзходен YESHSUT, който се 
превръща в AVI. След това AVI изпращат молбата си още по-високо, получават светлината на
хохма и я предават на ЙЕШСУТ.
И накрая, ЙЕШСУТ и АВИ се обединяват в един парцуф, тъй като след като е получил ор 
хохма, ЙЕШСУТ става толкова съвършен, колкото са съвършени АВИ, когато се изпълват с 
ор хасадим. ЙЕШСУТ предава Светлината на Хохма надолу към Зеир Анпин, който след това
я предава на Малхут. Светлината, която Малхут получава от Зеир Анпина се нарича 100 
благословии, тъй като Самех = 60 се съединява с Мем = 40. Въпреки това, когато човек 
съгреши в своите намерения (желания, действия), той не се обръща към Малхут с молба за 
помощ, което кара Светлината на Хохма да изчезне от Зеир Анпин и Зеир Анпин се връща от 
Гадлут (голямо състояние) обратно в Катнут (малко състояние). (Когато ЗА съдържа 
Светлината на хохма, той се нарича „голям”; а когато е изпълнен
само със Светлината на Хасадим, той се нарича „малък”). И обединеният парцуф Бина 
отново се разделя на АВИ и ЙЕШСУТ. В това малко състояние (Катнут) Зеир Анпин и 
Малхут са застрашени от нечисти сили
(Клипот), прилепнал към тях. За да сте сигурни, че това няма да се случи, защото тогава те 
могат да паднат от света на Ацилут под Парса в световете BYA, AVI им изпраща 
собствеността на Самех (Светлината на милостта). И въпреки че е само Светлината на 
Хасадим без Светлината на Мъдростта (Светлината на Хохма), тя осигурява на Зеир Анпин и 
Малхут усещането за съвършенство в актовете на отдаване и по този начин нечистите сили 
вече не могат да се придържат към тях, защото единственото намерение на нечистите сили е 
да получат Светлината на Мъдростта от чист парцуф.
И затова Светлината, която изпълва Зеир Анпин в Катнут, се нарича Самех, което 
свидетелства за нейното действие: Самех „поддържа“ Зеир Анпин и Малхут, за да не паднат 
от света на Ацилут под Парса.
Ето защо буквата Самех смяташе, че ако светът бъде създаден със своите свойства, той ще 
може да достигне целта на сътворението и да се слее с Твореца. Неговата Светлина можеше 
да свети в Зеир Анпин и Малхут дори в тяхното малко състояние и Клипа (нечистата сила) 



нямаше да се опита да грабне Светлината от тях. Напротив, нечистите, егоистични сили биха 
избягали от неговата Светлина. Самех вярваше, че ако светът бъде създаден с неговите 
свойства, той ще може да защити всички създания, дори когато действията им са покварени, 
тъй като дори в такива състояние, нечистата сила не би могла да им навреди.
Но Създателят каза на Самех, че именно защото неговата роля е да подкрепя онези, които 
падат и да защитава низшите във времена на тяхното духовно слизане, той трябва да остане 
на мястото си и да не се движи от него. Защото ако светът беше създаден от него, неговата 
сила винаги щеше да надделее над всички, освобождавайки Зеир Анпин и Малхут от шанса 
да израснат от своето малко състояние. И ако Зеир Анпин и Малхут не стимулират по-
ниските (хората) да се издигат ЧОВЕК – молба за помощ за постигане на Гадлут, Висшата 
светлина няма да може да слезе, за да доведе съществата до края на поправянето и 
изкуплението. Следователно буквата Самех трябва да поддържа по-ниските, докато заслужат 
повече. Но когато имат заслуги, те ще могат да получат великата Светлина, наречена „100 
благословии“ в целия си парцуф. Така Създателят отказал да създаде света с буквата Самех.
„Тъй като низшите се нуждаят от Самех само в своя Катнут, при отсъствието на Светлината 
на Мъдростта (Охр Хохма), ZON се нуждаят от вас и вие можете да им помогнете. Те обаче 
се нуждаят от теб само в техния Катнут. Но вие не помагате да ги доведете до съвършенство 
и затова не можете да бъдете основата на света.”

БУКВАТА НУН
29. Буквата Нун влезе и каза на Създателя: „Би било добре да създадеш света с мен, 
защото Нора Техилот (велики похвали) е написана с мен, както и „Похвала на 
праведните“.“ Създателят отговорил: „Върни се на мястото си, защото ти си причината 
буквата Самех да се върне на мястото си. И разчитай на него за подкрепа. Тъй като 
буквата Нун съществува в думата Nefilah (падение), която трябва да бъде коригирана с 
буквата Самех. Това е причината, поради която трябваше да се върне на мястото си - за 
да укрепи по-ниските." Писмото Нун веднага Го напусна.
Когато Нун видя, че Създателят е изпратил писмото Самех (тъй като свойствата му се 
използват само в държавата Катнут, тоест само за подпомагане на онези, които са паднали от 
Гадлут), тя помисли, че то е достойно да бъде основа на Светът. Това е така, защото не само 
Нун притежава всички предимства на Самех, но може да използва и Ohr Hochma, Светлината 
на Gadlut. Следователно причината за отказа на Създателя към Самех не се отнася за Нун. 
Сфира Гевура в Зеир Анпина се нарича Нун, тъй като е изцяло смекчена от свойството на 
Бина да милосърди, наречено Нун = 50 порти на Бина. Именно това свойство на Gevura дава 
на ЗА името Нора Техилот (велики похвали). Има-Бина се нарича Техила (похвала) и тъй като
Гевура слиза от Бина, тя се нарича Нора Техилот, докато Нун се използва в Сфира Йесод, в 
Гадлут на Зеир Анпин по време на неговия Зивуг с Нуква. Подобно на Има, оттук Нуква 
получава името Техила, докато Зеир Анпин става едно и в Техилот – Има и Нуква. 
Следователно, буквата Нун казва, че, намирайки се в Гевура, лявата линия на Зеир Анпина, тя
привлича Светлината на Милосърдието, излъчвана от Самех (Бина, Има), която също се 
нарича „Горна Техила“, в резултат на което Зеир Анпин придобива неговите свойства и името
Нора Техилот да им съответства. Ето защо Нун притежава всички свойства на Самех: 
Светлината на Милосърдието, която дарява съвършенство и отблъсква нечистите сили-
желания. Писмото Nun добавя: „Има обаче допълнително предимство в това, че съм 
използван по време на голямото състояние на Зеир Анпин в неговия Йесод, в буквата Цадик, 
чийто лев елемент съм аз. Тази Нун в буквата Цадик е същата онази Нун, която е определена 
като Нора Техилот (похвали на праведните), защото дори когато Зеир Анджелис постигне 
Гадлут по време на изкачването на ZON към AVI, Монахиня също действа в Йесод от ZA, 
свързвайки Нуква обратно с -обратно със ZA, така че ZA да получи Светлината на милостта 
от AVI (Samech). И така Нун се нарича „хвала на праведния“, тъй като Йод (праведният, 
основата на света) го качва. Нун се нарича „велики похвали“, тъй като привлича Светлината 
на мъдростта към малхут в състоянието на гадлут.  Така Създателят ѝ отговорил: „Грешиш, 



като мислиш, че заслужаваш да водиш света към пълна корекция чрез твоите свойства, без 
вкопчването на нечисти сили, защото дори твоите свойства трябва да бъдат подкрепени от 
буквата Самех. Всъщност, точно това е причината да сте свързани гръб до гръб с буквата Йод
и Светлината на Самех ви предпазва от вкопчването на нечистите сили върху вас. И затова 
вашите имоти, които разчитат на силата на Самех, са само опора. Следователно си  
недостойна да станеш основа на света."

 БУКВАТА MEM И ЛАМЕД
30. Буквата Мем влезе и каза: „Господарю на света, би било добре да създадеш света от 
мен, защото Мелех (Цар) е призован от мен.” Създателят отговорил: „Така е, но аз няма 
да създам света чрез теб, защото светът има нужда от Цар. Върни се на мястото си. 
Освен това няма да създам света с буквите Ламед и Чаф, които образуват думата 
МеЛеЧ (Цар), тъй като светът не може да съществува без Цар.”
Буквата Мем е Сфира Хесед в Зеир Анпин, която получава Светлината от съответната сфира 
Хесед в Бина. Когато в допълнение към Светлината на Милосърдието в своето малко 
състояние Зеир Анпин получи Светлината на Мъдростта и стане голям, неговите сфирот 
HGT се превръщат в сфирот Хохма-Бина-Даат (ХБД). С други думи, Хесед в Зеир Анпина се 
издига и става Хохма, като по този начин разкрива нова Светлина, Светлината на Хохма, 
Светлината на лицето на Създателя. Ето защо буквата Mем твърди, че е подходящо светът да 
бъде създаден от нея, тъй като тя разкрива Светлината на Създателя на света, като по този 
начин елиминира всякакъв риск от нечисти сили, прилепнали към него, и така светът е 
гарантиран завършен. корекция. Но Създателят отговори, че е забранено да се разкрива тази 
Светлина на света, защото светът се нуждае от тази велика Светлина първо да се облече в 
трите букви на думата МеЛеЧ. С други думи, великата Светлина може да се разкрие в света 
само ако Мем се присъедини към буквите Ламед и Чаф. Затова Създателят каза: „Идете и се 
присъединете към тях. Мем в думата Мелех е Хесед. Ламед е Бина, която предава Светлината
на Зеир Анпин. Буквата Чаф е Малхут, Нуква на Зеир Анпин, защото не може да има Мелех 
(Цар) без Малхут (Царство). Също така, цялата Светлина се разкрива само благодарение на 
Малхут. В този случай Малхут блести от Зеир Анпин на три места:
 1) Малхут става Кисе (трон) за Цар (ЗА). Kisseh произлиза от Kissui (прикритие, укриване), 
така че се обозначава с огъната буква Chaf.
2) Малхут дрехи ЗА. Тъй като великата Светлина се разкрива само на Израел, Малхут облича 
Зеир Анпина и когато нейното царство се разкрие, Зеир Анпин се освобождава от нейната 
дреха и я хвърля върху всички народи по света, идолопоклонници, и Светлината на лицето му
се излива върху Израел. И тогава всички праведници сочат пръста си към Създателя и казват: 
„Това е Създателят, към когото се стремя!” Тази дифузия на Светлина е обозначена
с буквата Chaf.
3) Малхут става корона на главата на Зеир Анпина. И това е свойството на буквата Чаф, на 
Кетер (корона на ЗА).

БУКВАТА ЧАФ 

31. По това време буквата Чаф слезе от Kисеш – трона на Създателя, и застана пред 
Създателя. Тя потрепери и Му каза: „Създателю на света, с моите свойства заслужавам 
да стана основа на света, защото аз съм Кавод – Твоята слава”. Когато буквата Чаф 
слезе от трона на Създателя, всички светове потрепериха, а самият трон беше на ръба 
на срутване. Тогава Създателят отговорил: „Чаф, какво правиш тук? Няма да създам 
света от теб. Върни се на мястото си, защото съществуваш в думата Kelayah 
(унищожение) и в думата Kalah (булка).“
Тронът на Създателя е светът на Берия. Появата на буквата Мем пред Създателя доведе до 
падането на буквата Чаф от Неговия трон. В резултат на това Хохма и Бина от света на Берия 
потрепереха, както и всички долни светове с всичките им жители. Всички аргументи, които 



буквите издигнаха в желанието си да бъде светът създаден с всека от тях е като издигане на 
ЧОВЕК – молба за точна мярка за помощ отгоре под формата на Горна светлина (наречена 
MАД), съответстваща на тази конкретна буква. Ако е така, ZON ще управлява света и това 
управление се осъществява от самата Светлина, слизаща от ZON в точното количество MAD,
което всяка буква е предизвикала и причинила, тъй като MAD точно съответства на MAN 
както по количество, така и по качество, докато MAN е действителната собственост на 
писмото. Следователно всяка буква твърди, че може да привлече вида Светлина отгоре, която 
със сигурност ще доведе всички същества до целта. По същия начин, отговорите на 
Създателя на всяка от двадесет и две букви на ZON de Atzilut представляват низходящия 
MAD (Висшата светлина, сила, помощ), който точно съответства на ЧОВЕКА, издигнат от 
тази конкретна буква. И когато Висшата светлина, която слиза от определена буква, започва 
да управлява света, това означава отговора на Създателя на това писмо. Тъй като нечистите 
сили се придържат към едно от свойствата на буквата, тъй като Създателят е създал две точно
балансирани, противоположни системи от чисти и нечисти сили, това разкрива 
неспособността на буквата да управлява света. И по този начин, Създателят отхвърли 
индивидуалното твърдение на всяка буква да изгради света чрез своето свойство, за да го 
доведе до целта на сътворението. Тук се крие „играта“ на Създателя с всяка една от двадесет 
и две букви, която дава възможност на всяка да разкрие своите свойства, сила и сили, докато 
стане
ясно от техните стремежи и анализи кой от тях наистина заслужава светът да бъде 
управляван от него. От това виждаме, че когато буквата Мем започна да разкрива своята 
велика Светлина в света, по този начин тя предизвика падането на Кисе (трона). Това е така, 
защото Kisse има две свойства: (i) покрива и скрива Създателя, където думата Kisse 
произлиза от думата Kissui; (ii) разкрива величието на Създателя в световете с помощта на 
трите букви MeLeCH. След това Малхут, превърнал се в Кисуи, покривалото на Създателя, се
издига и се обръща към Чаф – собствените дрехи на Създателя – като по този начин разкрива 
Царя (Създателя) и се превръща в корона на Неговата глава. Но веднага щом буквата Мем, 
която не беше облечена в Chaf, започна да разкрива Светлината на лицето на Създателя, 
буквата Chaf падна от Kisse (трона на
Неговата слава), спря да Го прикрива и заяви, че отсега нататък само разкритата слава на 
Създателя ще владее над нея, без никакво укриване, както желае Мем. Поради падането на 
Чаф от трона, двеста хиляди светове, които произлизат от Хохма и Бина от света на Берия, 
както и световете под тях, разтърси и трепереше на ръба на колапса. Защото цялата връзка 
между долната степен или парцуф и този над нея се състои във факта, че малхут от горната 
степен става кетер от долната. И свойството на буквата Чаф се състои в обличането на малхут
на горния духовен обект в Кетер на по-нисшия. Има три отличителни черти на трона: 
(I) шест стъпала, водещи към трона, шест сфирот — Хесед-Гевура -Тиферет-Нецах-Ход-
Йесод от долния;
(II) четири крака на трона, Светлината в сфирот Кетер-Хохма-Бина-Даат на долния;
(III) Малхут на Висшия, който се спуска към долния, облича се в него и цялата Светлина от 
Висшия преминава през нея към долния. Така, когато Чаф падна от трона на славата на 
Създателя, връзката между света на Ацилут и трона (света на Берия) беше прекъсната. Това
е така, защото Чаф (малхут от света на Ацилут) облеклото в сфирот Кетер-Хохма-Бина-Даат 
от света на Берия излива цялата Светлина върху света на Берия, наречен трон на Неговата 
слава. Но когато Чаф падна от трона, връзката между света на Ацилут и света на Берия беше 
прекъсната, Чаф потрепери, защото загуби силата да даде на света на Берия и двеста хиляди 
светове (Хохма и Бина от Сфирот Кетер-Хохма-Бина-Даат от света на Берия) трепереха от 
страх да не рухнат, защото загубиха цялата си жизнена сила, която получават от света на 
Ацилут. По същия начин, в света на Ацилут, Бина от света на Ацилут, Създателят, е свързана 
със ЗОН. Това е така, защото парцуф бина от света на Ацилут се състои от десет сфирот и 
нейната последна сфира, малхут, дрехи в Зеир Анпин на света на Ацилут.



със свойството на буквата чаф. Малхут от Сфира Бина, която облича в Зеир Анпин, е буквата 
Чаф. И тази буква Чаф е трона на Създателя в Зеир Анпин. Защото Създателят е Бина, Сфира 
над Зеир Анпин. И ЗА става трон за Бина. И по време на грехопадението връзката между 
Бина и Зеир Анпина се прекъсва, тъй като Чаф е малхут от Бина; облича се в Зеир Анпин и 
му предава цялата Светлина. И затова трепереше (загуби способността си да дарява Зеир 
Анджелина), както и двеста хиляди светове, които са Светлината за Зеир Анпин, наречена 
Хохма и Бина или KHBD — четирите крака на трона — защото цялата Светлина си отиде от 
тях. И световете трепереха от страх да не се срутят, тоест сфирот Хесед-Гевура-Тиферет-
Неца-Ход-Йесод в Зеир Анпин, които включват всички светове под тях, защото цялата 
Светлина на Бина си отиде оттам.
Създателят казал на буквата Чаф, че тъй като паднала от трона на Неговата слава, първите 
три сфирот от Зеир Анпин се разтреперили, а всички останали светове са на ръба на пълен 
колапс и унищожение без никаква надежда за възстановяване; следователно Чаф трябва да се 
върне на мястото си на трона на славата. Завръщането на Чаф на мястото му на трона на 
Създателя се случва точно когато Той отказва да създаде света с буквата Мем, защото светът 
се нуждае от Цар. Тоест, треперенето на буквата Chaf, когато тя падна от трона на Създателя, 
което от своя страна накара световете да треперят от страх от евентуален колапс и отговорът 
на Създателя на буквата Mem се проявява едновременно.

БУКВАТА ЙОД
32. Буквата, Йод влезе и каза: „Създателю на света! Би било добре да създадеш света от 
мен, защото Твоето свято име започва от мен.” Създателят отговори: „Достатъчно е да 
си вписана в Моето Име, в Мен и всичките ти стремежи са към Мен и не трябва да 
бъдеш изкоренена от всичко това.”

Тъй като Йод е първата буква от името на Създателя HaVaYaH (Йод-Хей-Вав- Хей), началото 
на откровението на Създателя към създанията, първата степен на Висшата светлина, буквата 
Йод твърди, че светът трябва да бъде създаден със своята свойства, за света тогава ще бъде 
абсолютно гарантирана пълна корекция. Създателят обаче възразява срещу това. Както вече 
беше посочено, въпросите на буквите и отговорите на Създателя означават, че Създателят си 
играе с всяка буква, където въпросите на буквите са техният МАН, а отговорите на Създателя
са МАД, под формата на Висшата светлина. И така, казвайки на Йод: „Достатъчно е“, 
Създателят така обясни създаването на ограничението – че на Светлината е позволено да 
слезе само до своето ниво, но не и по-нататък. И това ограничение е фиксирано в името на 
Създателя Шадай (Шин-Далет-Йод). След като Йод започна да се разпространява с великата 
Светлина, Създателят я спря, като й забрани да се разпространява до буквата Тав, но само до 
Шин (както беше казано по-горе, в т. 25). Той ѝ каза: „Стига повече не се разпространявай. В 
противен случай няма да можеш да останеш завинаги в Моето Име HaVaYaH.” Както са 
казали мъдреците: „Името ми не се произнася, както е написано. Защото се пише HaVaYaH, 
но се произнася Aдонай” (Талмуд, Pesahim, 50). Всъщност името HaVaYaH не подлежи на 
промяна, тъй като е писано: „Защото аз, Господ (HaVaYaH), не се променям” (Малахия, 3:6). 
Защото поправката и нейното коригиране се появяват в дните на съществуване на света, 
което означава, че идват постоянни промени. Следователно, до края на корекцията, 
Създателят се нарича Адонай, защото това име подлежи на промяна, а не HaVaYaH, което 
никога не може да бъде променено. И все пак, в бъдеще, след края на корекцията, HaVaYaH 
ще се произнася, както е написано. Затова Създателят каза: „Ако видя някаква грешка или зло
у вас, с това ще бъдете премахнати от Името Ми, защото Моето Име, HaVaYaH, не може да 
съдържа нищо погрешно или коригирано – нито поквара, нито поправка. И ето защо светът 
не може да бъде създаден от вашите имоти.” Има три степени в буквата Йод на името 
HaVaYaH: в сфира хохма на Зеир Анпин, в хохма на AVI и в хохма на Арих Анпин, наречена 
„скрита мъдрост“. HaVaYaH започва с точка, която след това се превръща в Йод. 
Впоследствие Йод (Охр Хохма) се разпространява отстрани и надолу и се превръща в 



буквата Далет, която се състои от хоризонтална покривна линия, която показва свойството на 
Бина-Има (милосърдие, Хасадим, ширина). Когато Ор Хасадим спре да се разпространява по 
ширина, Ор Хохма започва да се разпространява надолу под формата на вертикална линия. 
Това е кракът на буквата Далет, собственост на Хохма-Аба. Общата собственост на AVI се 
обозначава с буквата Dalet. AVI поражда ZA, обозначен с буквата Vav вътре в Dalet и в крайна
сметка формира формата на писмото Хей. Така искането на ZA (Vav) да получат от AVI ги 
принуждава да обединят своите свойства на Hochma (вертикална линия) и Hasadim 
(хоризонтална линия), с помощта на буквата Yod. Следователно, AVI получават Светлината 
от Йод и я предават на ZA. Екранът с желанията на Малхут се нарича „точка“, тъй като 
сблъсъкът между екрана и идващата Светлина дава Връщаща се Светлина. И тъй като 
получената Светлина винаги се състои от десет Светлини, екранът се нарича „десет точки“. 
Йод обозначава разпространението на Некудот в парцуф Кетер, от Светлината на Хохма 
надолу, докато Вав означава разпространението на Некудот в Парцуф Хохма. Въпреки това, в 
HaVaYaH няма знак, който да показва разпространението на Светлина в Кетер. Влизането или
излизането на буквата Йод в една дума означава или присъствие, или отсъствие на 
Светлината на Хохма. Има четири вида корекция:
 1. Първият Ибур – концепция за малкото състояние на ZON. Това е абсолютно пасивно 
духовно състояние, при което буквата Йод влиза в думата Ор (Светлина) и я трансформира в 
Авир (въздух), превръщайки се във ВАК на парцуфа.
2. Буквата Yod излиза от думата Avir, което я преобразува обратно в Ohr: the
Светлината на хохма влиза във ВАК на парцуф; 3. Втори Ибур – концепция за състоянието на 
гадлут на ZON: AHP на Бина се издигат от ZON към Bina и GE de ZON се издигат с тях, тъй 
като те са били заедно в състоянието катнут, дефинирано като концепция за GE de ZON;
4. Дифузията на Светлината на Хохма.

БУКВАТА ТЕТ

33. Влязла буквата Тет и казала: „Създателю на света, би било добре да създадеш света 
с мен, защото от мен Ти се наричаш Тов (Добър).“ Създателят отговорил: „Няма да 
създам света чрез теб, защото твоята доброта е скрита в теб и е невидима. Следователно
тя не може да вземе никакво участие в света, който аз искам да създам, и ще бъде 
разкрита само в бъдещия свят. И тъй като вашата доброта е скрита във вас, портите на 
двореца ще потънат в земята, защото буквата Чет е срещу вас и когато се съедините, ще
се образува думата ЧЕТ (грях). Ето защо тези две букви не са записани в имената на 
светите племена.” Думата Чет веднага се отдалечи.

Буквата Teт, чиято числова стойност е девет, е вътрешното свойство на Сефира Йесод в ZA, 
докато външното свойство на Йесод в ZA е буквата Цадик, чиято числова стойност е 
деветдесет, и тя се съединява с Нуква де ZA, образувайки представа за Цадик (праведник). 
Освен че е вътрешна собственост на Йесод в ZA, Тет е и деветата буква сред буквите на Бина 
в ZA. Също така Тет се нарича Тов (добър). И тъй като Тов се нарича Цадик, защото е 
вътрешната Светлина на Йесод, наречена Цадик, към която не биха могли да се придържат 
никакви нечисти сили, Тет призовава горното, за да оправдае претенцията си да стане основа 
на света. В Талмуда (Хагига, 12) мъдреците пишат: „В светлината, чрез която не е краят на 
света към другия. Но Създателят видя, че делата на поколенията на Потопа и строителите на 
Вавилонската кула са пагубни, и скри тази Светлина за праведните в бъдещето.” Тъй като 
Създателят видя, че действията им ще донесат заплахата от вкопчването на нечистите сили, 
Той скрил тази Светлина, И така, Светлината слезе тайно от Висшия Праведник (AVI) към 
праведния (Йесод в ZA), буквата Tет . И така Създателят каза на Тет, че тъй като Той трябва 
да я скрие от грешниците и само праведните ще бъдат достойни за това в бъдещия свят, тя не 
може да участва в създаването и коригирането на света, защото светът е ZON, а буква Тет е 
постоянно застрашена да бъде вкопчена от нечисти сили. И тъй като тази Светлина свети 



само тайно вътре в Йесод от Зеир Анпина, а не открито, Нуква няма да може да получи тази 
Светлина директно, а само чрез скритото ѝ в нея. Следователно портите на Нуква потъват в 
нейната сфира Йесод, която ги предпазва от вкопчването на нечистите сили и те са уверени, 
че нечистите сили няма да могат да управляват нейните порти. Защото дори по времето на 
разрушаването на Храма, нечистите сили не можеха да владеят над портите на Храма и 
потънаха в земята, тоест земята ги погълна. „Но тъй като се нуждаете от такава защита, аз не 
мога да създам света с теб“, отговори Създателят на Тет. Има две тръби (канала) в Йесод де 
Зеир Анпина в света на Ацилут: дясната служи за раждането на душите, а лявата за 
изхвърляне на отпадъците към нечистите сили. Буквата Чет е Ход, чието свойство е Малхут в 
Зеир Анпина, лявата тръба в Йесод на Зеир Анпин, тъй като свойствата на буквата Чет са 
свойствата на Куф, включени в Йесод, докато Куф излъчва Нер Дакик (малка Светлина) към 
нечистите сили , от което получават силата да приличат на образ на чист човек, като маймуна
спрямо човек, защото Творецът е създал чистота успоредна на нечистотата.
Тези две тръби са разположени много близо една до друга, разделени само от тънка преграда,
наречена „чеснова люспа“. Следователно лявата тръба има силата да владее над дясната, като
по този начин образува CHeT (числова стойност 8 + 9 = 17). Числовата стойност на CHeT (17)
е равна на тази на думата TOV (9 + 6 + 2 = 17), което означава, че нечистата сила се 
противопоставя на чистата. И ако надделее дясната тръба (буквата Tet), думата CHeT (грях) 
ще се превърне в TOV (добро, добро).
Тъй като лявата тръба (CHeT) има силата да управлява дясната (Tet), нечистите сили могат да
изсмучат Горната светлина за себе си. Това ще даде сила на грешниците по света. Ето защо 
нито Чет, нито Тет присъстват в имената на дванадесетте племена на Израил, за да се покаже,
че те (племената) са над буквата Чет, коренът на всички противоположни нечисти сили. 
Когато всички букви заслужиха да получат благословия чрез буквата Bet, те се подредиха в 
своя азбучен ред, в който се присъединиха буквите Tet и Reish. Буквата Тет се издигна, но не 
зае мястото си, докато Създателят не я попита:
„Тет, защо се изкачи, но не зае мястото си?“ То отговори: „Ти ме създаде, за да започна 
думите Тов (доброта) и Тора, както е писано: „И Създателят видя, че Светлината е добра.“ 
Как тогава да се присъединя и да застана до буквата Реиш, когато тя започва думата Рах 
(зло)?" Създателят отговорил: „Върнете се на мястото си, защото точно вие се нуждаете от 
буквата Реиш. Защото човекът, когото възнамерявам да създам, съчетава всички тези 
свойства – теб като дясно свойство и Рейш като ляво.” След това и Тет, и Рейш се върнаха по 
местата си.
Три линии се появяват в Зеир Анпин в света на Ацилут. Те обаче излизат от своя източник 
Бина. (В резултат на второто ограничение Малхут се издига до Бина, което води до сфирот 
Бина-ЗА-Малхут, попадащ в по-нисш парцуф, в Зеир Анпин.) Бина се нарича Елох-им (Алеф-
Ламед-Хей-Йод-Мем) и в резултат на второто ограничение, нейната част Алеф-Ламед-Хей 
(ЕЛЕХ на думата Елох-им, AHP) падна в долния парцуф, към Зеир Анпина. В Бина останаха 
само буквите Yod-Mem (IM на Eloh-im). Това означава, че само половината, (VAK, GE) 
остана в нея от предишното ниво на GAR. Всичко, което е останало, е обозначено със знак, 
наречен Holam—Vav с точка над него, тъй като това е дясната линия, Ohr Hasadim. Тогава, в 
голямото състояние, буквите Алеф-Ламед-Хей (ЕЛЕХ) се върнаха в Бина и се присъединиха 
към Йод-Мем (IM). Впоследствие нивото на GAR се върна, но Светлината на Хохма в Бина 
беше непълна, тъй като Светлината на Хасадим изчезна и Светлината на Хохма не може да 
свети без Светлината на Хасадим. В върнатите букви A-L-H са Shuruk—Vav с точка вътре в 
него, тъй като поради ограниченията в него представлява лявата линия. Тези ограничения са 
в сила, докато ZON, след изкачване към Бина, започне да действа
получават Светлината и средната линия се появява и намалява GAR на Хохма в лявата линия.
В резултат на това дясната линия се съединява с лявата: Ohr Hochma блести в Ohr Hasadim. 
Тази средна линия се нарича Хирик—Вав с точка под нея, или екранът на Хирик, защото 
Светлината влиза в парцуфа заради нея. И тъй като Бина си възвърна ГАР с помощта на Зеир 
Анпина, Зеир Анпин, сега, след като е придобил трите реда, започва да получава и тази 



Светлина от Бина. Yod-Mem (IM), Tet и Holam представляват правилната линия, Aleph-
Lamed-Hey (ELEH), Reish и Shuruk съставляват лявото. Сега нека преведем това на езика на 
сфирот. Когато Бина се върна отново в състоянието на Гадлут, ЕЛЕХ се върна в ИМ, лявата 
линия се сля с дясната и това отдалечи Тет (дясна линия, Хасадим) от Рейш (лява линия). 
Това е така, защото са противоположни един на друг, те не могат да стоят един до друг, 
докато Създателят (ZA, средна линия) не намали GAR както на лявата, така и на
прави линии със силата на Неговия екран, което се изразява с думите: „И Създателят ѝ 
заповяда да се върне на мястото си“. GAR де хохма се нарича Man'ula - ключалката, която не 
позволява на светлината да влезе в парцуф, а нейното намаляване се нарича Miftacha - 
ключът, който отваря проход за Светлината, VAK на хохма, за да се разпространи в лявата 
линия в парцуф . След това Тет, дясната линия, получава свет хохма отляво, свързва се с 
рейш, получавайки от него Светлината на хохма. Иначе щеше да остане във ВАК. Адам също 
е създаден от обединението на тези две линии. Но защо буквата Tet не желаеше да се 
присъедини към буквата Reish и трябваше да бъде принудена да направи това от Създателя? 
В духовния свят един корен управлява всичките му клони и клоните се подчиняват на 
неговото управление. Следователно, Tet не пожела да се присъедини към Reish, тъй като 
тогава той трябваше да стане клон и да се подчини на своя корен, Reish.
Въпреки това, Създателят искаше Тет да получи Светлината на Хохма от Рейш, така че този 
съюз да даде възможност на човека да получи Светлината на GAR. По този начин, когато 
ЕЛЕХ се завърна в Бина, Той направи така, че ограниченията на Бина да бъдат отслабени, 
така че да позволи на Реиш да се присъедини към Тет и да получи Светлината на Хасадим от 
него. От това следва, че Tet става коренът по отношение на Reish, тъй като без неговите 
Hasadim, Рейш не би могъл да свети поради ограниченията, поставени върху неговата 
Светлина.

БУКВАТА ЗАИН

34. Писмото Заин влезе и каза: „Създател на света, би било добре да създам света от 
мен, тъй като Шабат е запазен при мен, защото е писано: „Помни (Захор) деня на 
Шабат, така че да го запазя.” Създателят отговорил: “Аз няма да създам света чрез теб, 
защото вътре във теб има сила на война, както саби и мечове, наречени Klei Zayin 
(оръжие), са направени от теб. И ти си като буквата Нун, с която светът не е създаден, 
защото в нея е Нефила (падение)” (т. 29). Като чу това, буквата Заин отстъпи назад.

Буквата Заин е изобразена като комбинация от Вав и Йод, като глава над нея, което означава 
голямото състояние и великата Светлина в Малхут, съпругата на Зеир Анпина, тъй като 
Малхут включва себе си своя съпруг Зеир Анпин (означен от Вав) и става корона (Йод) на 
главата му. Заедно тези две букви, Вав и Йод, стоящ над него, образуват буквата Заин. Затова 
е писано: „Помнете деня на Шабат, за да го пазите свят“. В резултат на издигането на Шабат, 
тоест изкачването на Нуква до главата на Зеир Анпина, когато тя става негова корона, тя 
включва себе си в думата Захор (помни) и получава името Нуква Кедошах (святата Нуква). 
Ето защо буквата Заин твърди, че тъй като тази Светлина е толкова велика и свята, тя носи 
абсолютен покой в този ден, тъй като чистотата е напълно отделена от нечистотата в това 
състояние, наречено Шабат, тя е достойна да стане основа за сътворението на света. Заин е 
сфира Нецах в Зеир Анпин. Когато Нуква е включена в Нецах и се слива с нейните свойства, 
тя придобива силата да се издигне заедно със ЗА до АВИ. Там тя се превръща в корона на 
главата си, с която тя е украсена, което означава деня на Шабат. Но тъй като тази корекция 
настъпва единствено в резултат на включването й в мъжката същност и изкачването и към 
AВИ, а не в нейното редовно място, където тя обикновено пребивава със Зеир Анпин, Нуква 
не може да бъде коригирана напълно през 6000 години. Причината за това е, че когато Нуква 
се връща на мястото си през делничните дни, връзката ѝ с буквата Заин се определя като Кли 
Заин (оръжие) и всички войни с нечистите сили излизат от нея, като делничните дни, които  



подготвят Шабат. Защото всеки човек трябва да победи нечистата сила в себе си през 
делничните дни и така да заслужи дъщерята на царя - Шабат. Въпреки това, през 6000 
години, Светлината на Шабат е недостатъчна за неутрализиране на нечистите сили, тъй като 
делничните дни се връщат и заобикалят Шабат. Това продължава до края на корекцията, 
когато ще има само Шабат като ден на абсолютното съвършенство
за цяла вечност.
Ето защо Създателят отговори на Заин: „Няма да създам света с теб, защото когато си на 
мястото си, твоята Светлина все още не е съвършена. Само след като победиш нечистите 
сили във войната, човекът ще може да те достигне.” А формата на буквата Вав (ЗА) 
наподобява копие, готово да удря и пробива нечистите сили. Защото Гевурот (смелостта) 
означава лявата линия на мъжката част на Бина (Нун).

БУКВАТА ВАВ И ХЕЙ
35. Писмото Вав влезе и каза: „Би било добре да създадеш света с мен, защото аз съм 
буква от Твоето Име HaVaYaH (Йод-Хей-Вав-Хей).“ Създателят отговорил: „Вав, вие и 
двете с буквата Хей сте за да се радвам, че се съдържате в Моето име. Ето защо няма да 
създам света с вашите имоти.”
Въпреки че писмото Йод изразява подобна молба, Вав смята, че Йод е бил отхвърлен поради 
прекомерния му размер (духовна сила). Ето защо Вав твърдеше, че би било добре да създаде 
света с нейните свойства, тоест според буквите Вав-Хей в името HaVaYaH, със Светлината на
Висшата Бина (Има) на света Ацилут. Създателят отговори със същия отговор, който беше 
дал на буквата Йод – че я ограничи, като каза на Дей (Далет-Йод): „Спри на буквата Шин и 
не се разпространявай повече, така че нечистите сили да не се придържат към теб ” 
Следователно буквите Вав и Хей не са подходящи за създаването на света с техните свойства,
защото дори те се нуждаят от защита срещу нечистите сили. Сфира Тиферет се обозначава с 
голямата буква Вав (Вав с глава), тъй като има всичките шест (Вав) сфирот: Хесед-Гевура-
Тиферет-Нецах-Ход-Йесод. Йесод е сфирата, която е отговорна за преминаването на 
Светлината от Зеир Анпин към Малхут. Ето защо има същата Светлина като в Малхут — 
NHY без HGT, и затова Йесод се нарича малкият Вав (Вав без глава).

БУКВАТА ДАЛЕТ И ГИМЕЛ
36. Буквите Далет и Гимел се явиха пред Създателя. Но Създателят веднага им казал: 
„Достатъчно е двете да сте заедно, та докато бедните съществуват на земята, да има кой 
да се отнася към тях с милост (ЛиГмол Хесед)”. Буквата Далет произлиза от Далут 
(бедност), докато Гимел оказва милост към нея (Гомелет Хасадим). „Затова не можете да
се разделите и е достатъчно да си помагате една на друга по този начин.“
Вече беше посочено (т. 24), че въпреки че Далет получава Светлината от Гимел и нейният 
остър прав ъгъл стърчи от Светлината на Хасадим, все пак нечистите сили са достатъчно 
силни, за да се придържат към нея, да я отделят и да направят острия ъгъл гладък, по този 
начин трансформирайки в буквата Реш. Ето защо буквата Далет изисква специална защита, за
да не бъде повредена и да може да продължи да се изпълнява от Гимел, за да не изчезне 
нуждаещите се (Далут) в света. Следователно е достатъчно тези две сили да се поддържат и 
допълват една друга, да се изпълват една друга във взаимен съюз, така че да попречат на 
нечистите сили да управляват. И тази роля е достатъчна от тях. Ето защо Създателят не е 
искал да създаде света с тях.

БУКВАТА БЕТ

37. Буквата Бет влезе и каза на Създателя: „Създателю на света, би било добре да 
създадеш света от мен, тъй като от мен Ти си благословен Отгоре и отдолу. Защото залог
е Бераха (благословение)“. Създателят отговори на Бет: „Разбира се, аз ще създам света 
чрез теб, а ти ще бъдеш основата на света!“



Буквата Бет е собственост на Хохма (мъдрост), или по-скоро Хесед в Хохма, точка в двореца, 
тъй като Ор Хасадим е дворец за Ор Хохма и се нарича Берахах (благословия). Преминавайки
през всички светове от Създателя надолу до най-ниската степен на най-долния свят, тази 
Светлина не намалява по никакъв начин. По-скоро, както тази Светлина е на най-високата 
степен, която я получава от Света на Безкрайността, тя е също толкова велика, великолепна и 
могъща в света на Ацилут и по същия начин чак до света на Асия. И не става по-груба или 
по-слаба, докато преминава през всички екрани отгоре надолу. Ето защо буквата Бет се 
състезава светът да бъде създаден с нейните свойства, тъй като Светлината на 
благословението е една и съща както отгоре, така и отдолу; никакъв екран не може да го 
отслаби и никакви груби желания не могат да ѝ навредят. Ето защо свойството на 
милосърдието (Хасадим) е най-подходящо за сътворението на света, тъй като никакви 
нечисти сили не могат да се придържат към него. Това е така, защото нечистите сили могат да
се придържат само към място, където има дефицит. И тъй като в свойството на милосърдието
няма никакъв дефицит, то не е възможен никакъв контакт между Бет и нечистите сили.   
Създателят се съгласи с Бет, че нейната собственост е съвършена и подходяща за създаването 
на Вселената от Него. Както се казва: „Олам (светът) Хесед (милосърдие)YiBaneh (ще бъде 
построен)“, където YiBaneh означава Boneh (сграда) и HaVana (разбиране). (На иврит буквите
Vav и Bet се означават с буквата Bet). Това е така, защото Създателят е определил, че това 
свойство е напълно достатъчно за прецизна оценка и разделяне на чистото от нечистото. И 
ако човек се покланя на идоли вместо на Създателя, Бераха (благословение) няма да слезе 
върху него, защото благословението произтича само от Създателя. По този начин е възможно 
да се определи кой е праведен и кой е грешник, кой работи в името на Създателя и кой работи
за себе си, защото светът е изграден чрез милост. Но Създателят не е заповядал на 
Светлината на Милосърдието да управлява света. Той просто го е предвидил за добро начало,
достатъчно, за да доведе света до съвършенство. Това е защото Светлината на Хасадим е 
непълна (ВАК, а не ГАР), недостатъчна за раждане на нови души, за тяхното обединение и 
умножение, тъй като нито един парцуф (духовен обект) не може да роди, докато не достигне 
пълната Светлина на хохма, наречена ГАР или глава . Дотогава парцуфът остава в състояние 
на несъвършенство. Нашето нормално (най-ниско възможно) състояние се определя от 
свойството на буквата Бет. Следователно Създателят го е положил като основа за 
сътворението на света. С други думи, основата на едно състояние е състояние на чист парцуф
(обект), когато нищо не може да го намали или попречи. В такова състояние добавянето на 
Ор Хохма към Ор Хасадим, необходимо за раждането на нов парцуф, вече не се счита за 
основно и съществено. По-скоро се определя като допълнение, тоест зависи единствено от 
добрите дела на нисшите. И основната Светлина, ВАК, никога няма да липсва. 

БУКВАТА АЛЕФ
38. Буквата Алеф стоеше отвън и не влезе, за да се яви пред Създателя. Създателят ѝ 
казал: „Защо не дойдеш при мен като всички други бекви?“ Алеф отговори: „Защото 
видях всички букви да напускат присъствието ти без желания отговор. И освен това те 
видях да поднасяш на буквата Бет този прекрасен дар. И наистина, Царят на вселената 
не може да вземе обратно своя дар и да го даде на друг!” Създателят отговорил: 
„Въпреки че Аз ще създам света с буквата Бет, ти си тази, която ще застанеш начело на 
всички букви и няма да има единство в Мен, освен само чрез теб; всички сметки и дела 
на този свят винаги ще започват с теб и цялото единство ще бъде само в теб.”

Както вече знаем, всички въпроси на буквите са Aliyat МАН– техните индивидуални 
искания, молитви, желания да се издигнат до Създателя. И отговорите на Създателя за тях се 
наричат Yeridat MAD – слизането на Светлината отгоре, даващо сила и изобилие според 
исканията на буквите. Голямото съвършенство в буквата Алеф произтича не от искането на 
нисшите за духовно издигане и корекция, а от сила (Светлина), слизаща отгоре и издигаща 



онези, които живеят долу. Ето защо от началото на корекцията до нейния край, Алеф (за 
разлика от другите букви, чиито свойства подхранват процеса на корекция през 6000 години) 
никога не е стимулирана да повдигне молбата си към Създателя. И само ако Светлината, 
която дава сила за духовно издигане, слезе отгоре и започне да свети върху Алеф, тя ще бъде 
стимулирана. Това обаче ще стане само в края на корекцията. Алеф не повдигна молбата си 
(MAN) към Създателя, тъй като видя, че всички други писма питат, но безуспешно, тъй като в
системата на нечистите сили има противоположно свойство срещу всяко тяхно свойство. 
Затова Алеф решил, че не е по-добра от останалите, че и срещу нея има съответна нечиста 
сила. Освен това, тя не отправи никакви искания (MAN) към Създателя, защото видя, че
Създателят реши да създаде света с буквата Бет, милост. И тъй като нямаше съмнение, че 
Неговото решение е неотменимо, тя реши да не Го пита. Въпреки че е вярно, че светът вече е 
създаден със свойството на Бет и че Създателят няма да прехвърли дара Си на друга буква, 
парцуфът, който е създаден от свойството на Бет, е непълен, малък, ВАК без глава. И тъй като
един парцуф се нуждае от глава, за да достигне състоянието на гадлут, което е възможно само
когато парцуфът е изпълнен не само със Светлината на милостта (хас-садим), но и със 
светлината на мъдростта (хохма), още букви са необходими за свързването, зачеването и 
раждането на нов парцуф, ново състояние. Състояние на Гадлут може да се постигне само с 
помощта на свойството на буквата Алеф. Само Алеф може да донесе парцуф на Гадлут, за да 
допълни тялото му, ВАК, с глава, ГАР, Мохин – Светлината на Хохма. Буквата Алеф извежда 
съюза между Зеир Анпин и Малхут в позиция лице в лице, докато преди това в Катнут, 
докато са изпълнени само със Светлината на Милосърдието, Зеир Анпин и Малхут са 
свързани гръб към гръб. Ето защо Алеф създава глава за всички букви и следователно стои 
начело на азбуката. Създателят каза: „Ето защо Моето Единство в света се изразява само чрез
свойството на буквата Алеф. Освен това всички награди и наказания, отдалечаване и 
приближаване, както и стремежът към духовно поправяне (Тешува), всички които водят до 
постигането на края на поправянето, ще се случва само от собствеността на Алеф. Направих 
залог в основата на парцуфа, така че той по никакъв начин да не зависи от делата на низшите.
По този начин, дори и да започнат да грешат, горните ще останат незасегнати.” Той 
продължи: „Но Светлината в теб, Алеф, е пряко свързана с действията на нисшите. Така че, 
ако съгрешат, Светлината на Мъдростта (Светлината на GAR във вас) веднага ще изчезне. Но 
ако поправят действията си (Тешува), Светлината на Хохма ще се върне. И Моето единство с 
всички създания в края на корекцията ще бъде осъществено само чрез буквата Алеф.” 
Буквите са Келим (множествено число за Кли—съд), желания. И това се отнася както за 
отделните букви от азбуката, така и за тези, които образуват думи. В имената на духовните 
предмети буквите означават силата на тяхното желание, която Светлината може да изпълни.
Буквите с просто име, без попълване, обозначават неговата основа без Светлина - Кли на 
Авиут нула със Светлината на Нефеш. Буквите на изпълненото име обозначават величината 
на желанията, които са изпълнени от Светлина. Има два източника на букви: Йод и Алеф. 
Йод е истински източник, тъй като когато пишем нещо, започваме с точка (Йод), а след това, 
като вървим от точката в една от четирите посоки, получаваме линия. Буквите са келим, 
желания, в които се получава Светлината (удоволствието).

Желание за нещо конкретно може да се появи само ако: 
(I) първоначалното, все още несъзнателното желание е изпълнено с наслада и
(II) насладата излиза от желанието. Именно спомените (Решимот) от минали удоволствия 
водят до появата на истинско желание да получиш, да го почувстваш още веднъж. И това е 
самото желание, което се нарича кли. Изпълненото кли не може да се нарече желание, защото
е удовлетворено. Следователно изгонването на Светлината и усещането за духовно слизане 
представляват периода на сътворението на нови Келим за бъдещи приемания на Светлина, за 
нови постижения. Тъй като първото ограничение е причината за изчезването на Светлината 
от всички съдове, нейната черна точка, Йод, е в основата на всички букви-Келим.



Второто ограничение обаче е единственият истински корен на всички светове, защото 
първото ограничение е направено само в точка (Четвърта фаза, Малхут, четвъртата буква Хей
в името на Създателя HaVaYaH). Второто ограничение обаче беше направено върху Бина, в 
която двете точки, Бина и Малхут, бяха обединени. Обединението на двете точки образува 
линия, вертикална или хоризонтална. Ако е хоризонтална линия, тя се нарича "твърд" или 
Парса. Сборът от последствията както от първото, така и от второто ограничение образува 
наклонена линия (\); GE (Кетер-Хохма) е изобразена отдясно, а АХП (Бина-ЗА-Малхут) 
отляво. Кетер-хохма остават на предишното си ниво и са обозначен с буквата Йод, първият 
корен на света, докато в резултат на второто ограничение, обозначено с наклонена линия (\), 
Бина-ЗА-Малхут падна на по-ниско ниво. И тъй като буквата Йод е първата, макар и с много 
далечен корен на световете и всички светове са създадени след това и в съответствие със 
закона на второто ограничение, буквата Алеф стои начело на азбуката. Видът на Светлината, 
който изпълва духовното кли или парцуф, също може да бъде видяно неговото обозначение: 
ако е изпълнен със Светлината на мъдростта (Охр Хохма), пълнежът се обозначава с буквата 
Йод; и ако е изпълнена със Светлината на милостта (Охр Хасадим), това е буквата Алеф.

39. Създателят е направил горните букви, които се отнасят до сфира бина, големи, а 
долните букви, които се отнасят до малхут – малки. Затова се казва: „Берешит Барах” 
(в началото Той създаде) – две думи, които започват с Бет, а след това Елохим Ет 
(самият Създател) – две думи, които започват с Алеф. Първият набор от Алеф и Бет са 
букви на Бина, а вторият набор от Алеф и Бет са букви на Малхут. И те трябва да си 
влияят взаимно със своите свойства.
Когато Висшият желае да даде Светлина на долния, той трябва да се облече в долния, 
обозначен с първите две букви Бет и двете букви Алеф в първите четири думи на Тората. За 
първия горен залог е Бина, вторият, долният залог е ЗА, а първият залог облича втория. По 
подобен начин първият Алеф се отнася до Бина и облича втория Алеф в Зеир Анпина, така че
да го изпълни със Светлина. Следователно двете букви Бет са като една буква Бет и двете 
букви Алеф са като една буква Алеф, тъй като долната буква просто представлява влиянието 
на Горната, което ни казва, че Горният парцуф изпълва долния. Светът не може да бъде 
създаден с Алеф, защото думата Арур (прокълнат) започва с него и ако светът беше създаден 
с Алеф, нечистите сили, наречени „проклети“, биха получили голяма сила от чистите сили, 
наречени Барух (благословени). Ето защо светът (Нуква на ЗА) е създаден с буквата Бет. По 
същия начин Адам в Нуква от Зеир Анпина също е създаден от силата на Залог. Така малхут 
от света на Ацилут съставлява корена на цялото творение, всички светове и всичко, което ги 
обитава.

ВЪРХОВНА МЪДРОСТ
40. Раби Юдай попита: „Какво означава думата BERESHEET?“ тя е
мъдростта, върху която светът, Зеир Анпина, е утвърден, за да влезе в скритите 
върховни тайни, а именно Светлината на Бина. Ето шестте върховни и велики 
свойства, ВАК де Бина, от които произлиза всичко. От тях са образувани шестте речни 
устия, ВАК де ЗА, които се вливат във Великото море (Малхут). Думата BERESHEET се
състои от думите BARAH (създаден) и SHEET (арамейски: шест), което означава, че са 
създадени шест имота. Кой ги създаде? Този, който е неспоменатият, скрит и 
неизвестен: Арих Анпин

Има два вида Ор Хохма (Светлина на Мъдростта) в света на Ацилут:
1. Първоначалната Светлина, Oхр Хохма на АА, наречена „скритият Oхр хохма.” Тази 
светлина на хохма присъства само в парцуф АА и не се разпространява в долния парцуфим.
2. Свет хохма, който се спуска по тридесет и два пътя от Бина, който се е издигнал до Рош де 
АА, за да получи Ор Хохма и да го предаде на Зеир Анпина. Следователно, думата Beresheet 
означава Be-Resheet, с-Хохма. Това обаче не е истинският свет хохма, който е скрит в АА, а 



по-скоро Светлината, която се спуска по тридесет и два пътя от Бина до Зеир Анпин и 
поддържа ЗОХ. Писано е, че светът е установен върху „скритите върховни тайни“, тъй като 
когато ЗОН (наречен „свят“) получи Светлината на Хохма от тридесет и два пътя, те се 
издигат към AВИ, скритите свръх велики тайни. Оттук се казва, че ЗАН навлиза в скритите 
върховни тайни и достига степен на AВИ, като по-ниския, който се издига до Висшия, става 
равен на него по своите свойства. Думата БЕРЕШЕТ, освен че е разделена на BE-RESHEET, 
се разделя и на BARAH-SHEET (на иврит и двете думи се изписват еднакво), което се 
превежда като СЪЗДАДЕЛ ШЕСТ—създаден от шест сефирот (свойства), наречен ВАК 
(съкращение от думи Вав Кецавот, шест крайности/свойства на ЗА, от които произлизат 
всички създания).
Сфира Бина изпълнява функцията на сфира Хохма, източник на Ор Хохма за Зеир Анпин. 
Тъй като Малхут се издигна до Бина и Бина напусна Рош де АА и стана като нейния Гуф 
(тяло), тя не може да получи Ор Хохма на АА. Но тогава, благодарение на МАН, издигнат от 
нисшите, човешки същества, които присъстват духовно в световете на БЯА, Бина се връща в 
Рош де АА, получава Ор Хохма от АА, предава го на ЗОН и ЗОН го предава на всички 
светове. От това следва, че всички светове са възникнали от тези шест свойства (крайници), в
която Бина беше разделена. Следователно е писано, че всичките шест речни върха произлизат
от Бина и се спускат във Великото море. Разделянето на Бина на шест имота, ВАК, когато тя 
излиза от Рош де АА, се нарича „шест източника“, тъй като това е само източник на Светлина
за Зеир Анпин. Но след това, когато Бина се връща в Рош де АА, те стават Ор Хохма, 
наречени реките, които се спускат към Парцуф Зеир Анпи. И те се наричат „шест реки“, 
както е писано: „Той ще пие от потока по пътя; затова той ще вдигне главата“ (Техилим, 
110:7). След това Зеир Анпин предава тази Светлина във Великото Море, на своята Нуква. 
Реките и потоците означават Светлината на Зеир Анпин. ВАК де Бина се счита за източници 
на Светлината на мъдростта, Хохма, защото се появи от Бина под формата на ВАК с 
единствената цел да създаде източник на Светлина за ЗОН. И ако Бина не се появи, ЗОН 
нямаше да има шанс да получи Светлината.
Думата Берешет има няколко значения: Бере = Барах—създал шест свойства без Oр Хохма, 
тъй като думата Барах означава укриване. Следователно думата Берешет има две значения:
1. Хохма, тъй като думата Resheet означава хохма.
2. Барах лист, който показва как сфира Хохма е била разделена на шест части без рош, без ор 
Хохма. Тези шест части са източник на Светлина за ЗОН (наречен „светът“) и тези шест 
части на ЗА заедно с Малхут се наричат „седемте дни на сътворението“.
Обаче, тъй като думата Барах е вътре в думата Берешит, това означава, че тя е създадена от 
„Този, Който е скрит и непознат“, т.е. от скритата хохма на Арих Анпин, тъй като тя изгони 
Бина от нейния Рош и я превърна във БАК. С други думи, той създаде шестте части, описани 
в Beresheet. Берешет обозначава Хохма. Светлината не може да слезе в Зеир Анджелис, 
докато Има-Бина не излезе навън, защото заради Цимцум Бет ЗАТ де Бина падна в ЗОН. 
Следователно, когато Бина е в Гадлут, Зеир Анпин приема Ор Хохма в своя Келим, желанията
на Бина. Думата Barah в Beresheet = Barah Sheet също означава Бар (еврейски, да излизам, да 
надхвърлям). 

КЛЮЧАЛКАТА И КЛЮЧА
41. Раби Чия и раби Йоси вървяха по пътя. Когато стигнаха до едно поле, Раби Чия каза
на Раби Йоси: „Думите BARAH SHEET (създадени шест) със сигурност намекват за 
BERESHEET, тъй като шестте Свръхдневни дни, ВАК де Бина, блестят върху Тората 
(ЗА), докато другите, ГАР де Бина, са скрити.”

Зеир Анпин на света на Ацилут се нарича Тора. Шестте върховни дни са ВАК де Бина, които 
са над Зеир Анпина. Следователно, първата дума от Тората, BERESHEET = BARAH 
(създадена) и SHEET (шест) показва, че Сефира Бина се обръща към Сефира Хохма, за да 
получи Oхр Хохма и да го предаде на ЗЕ. Тъй като Зеир Анпин не е в състояние да приеме 



всички Ор хохма (ГАР де Хохма, Светлината на десетте сфирот) от Бина, а само БАК де 
Хохма (Светлина от шест сфирот), това е подчертано в думата БАРА ЛИСТ — СЪЗДАДЕЛ 
ШЕСТ. Това означава, че Зеир Анпин получава от Бина Светлината само на шест сфирот, 
ХГТ НХЙ или ВАК де хохма, докато ГАР де Хохма, Светлината на сфирот KХБ, е скрита от 
него. Причината за това е, че въпреки че Парцуф Атик принадлежи на Цимцум Алеф 
(първото ограничение), той е длъжен да озарява всички останали парцуфи от света Ацилут и 
всички светове BYA със Светлината на Цимцум Бет. Следователно, по отношение на долния 
парцуфим, той се явява като парцуф, който принадлежи на Цимцум Бет. С други думи, той 
съзнателно си наложи външно (по отношение на другите) ограничение на своята Светлина, за
да позволи на низшите парцуфим да приемат от нея. Следователно той издигна Малхут от Пе 
до Ейнаим и направи зивуг на екрана, който стои в Никвей Ейнаим, като по този начин 
поражда Парцуф АА. Ето защо АА е парцуф със свойства на второто ограничение и действа 
като Кетер на целия свят на Ацилут вместо Атик. Това беше така проектирано от самия 
Парцуф Атик, който се раздели на две части: ГE остана в Атик, а AХП стана част от втория 
Парцуф, АА. И тъй като Малхут се издигна на ХЕ (Никвей Ейнаим), Парцуф АА остана без 
Малхут, вместо него се използва сфира Атерет Йесод и Малхут стана скрит в СВ на Парцуф 
Атик. Също така, ГЕ де Атик стана скрит от долния Парцуфим, Малхут застана на север от 
Рош де Атик, АХП де Атик стана ГЕ де АА, а Атерет Йесод стана Малхут де АА.
Всички последващи парцуфи от света на Ацилут се появиха подобни на тези парцуфи. Така 
всички те се разделиха на две части, GE и AHP: Парцуф Бина беше разделен на два 
парцуфима: GE де Бина образува парцуф AVI и AHP де Бина образува парцуф ЙЕШСУТ. 
Малхут се издигна и остана в AVI, докато парцуф ЙЕШСУТ остана без малхут. Същото се 
отнася и за ZON: GE образува големия ZON, а AHP образува малкия ZON. Малхут остана в 
СИ от големия ЗОН, докато малкият ЗОН има само девет сфирот без малхут, който в тях е 
заменен от Атерет Йесод, както в Парцуф Атик. Следователно, както Кетер (Атик) се раздели 
на две части: GAR = Atik и ZAT = AA, така и Бина беше разделена на GAR = AVI и ZAT = 
YESSHUT, а ZON на GAR = големия ZON и ZAT = малкия ZON: Malchut останал в ГАР
и Атерет Йесод го замени в ZAT. В резултат на това горната част на всеки градус остава 
скрита, точно както Парцуф Атик, тъй като Малхут не слиза от мястото, където се е 
издигнала (NE) до предишното й място в Peh. И въпреки че в гадлут AHP се връщат на 
мястото си или се издигат до своето собствено GE (което е едно и също), GE не се изпълват с 
ор хохма (Светлината на GAR) в резултат на това, тъй като малхут остава скрит в GE. Освен 
това малхут съществува под забраната на Цимцум Алеф за приемането на Ор Хохма. 
Следователно GE остава с Ор Хасадим. Само долната част на всеки градус е изпълнена със 
Светлината на GAR (Хохма) в Gadlut: имаше Avir (въздух) = Aleph-Vav-Yod-Reish, след това 
буквата Йод си отиде от тази дума и останаха само буквите Алеф-Вав-Рейш, за да образуват 
думата Ohr (Светлина) — Ohr Hochma или GAR. От това следва, че всички парцуфи от света 
на Ацилут имат GE, GAR на Kelim,
Сфирот KHB HGT с Ohr Hassadim, Светлината на VAK, докато AHP, Sefirot NHY, Vak de 
Kelim в Gadlut на Парцуфа са изпълнени с Ohr Hochma, Светлината на GAR. GE (GAR de 
Kelim) са изпълнени със Светлината на VAK (Ohr Hassadim), а AHP (VAK de Kelim) са 
изпълнени със Светлината на GAR (Ohr Hochma). Ето защо се казва, че няма по-голяма 
Светлина за Зеир Анпин в света на Ацилут от Светлината на ВАК = шест дни, докато ГАР са 
скрити дори в Парцуфим над Зеир Анпина.

42. В тайните на сътворението на БЕРЕШИТ обаче се казва, че Този, Който е Свят и 
Скрит, е установил законите в Бина, в тайни и скрити, което означава Малхут на 
Парцуф Атик, който е парцуф с Малхут на Цимцум Алеф, който се издигна до Бина и 
премахна АХП де АА под неговия Рош. И същият закон, който Той установи в Бина, 
Той установи и скри вътре, и всичко е заключено под един ключ. И той скри този ключ 
в една зала. И въпреки че всичко е скрито в тази зала, най-важното е в този ключ, 
защото той заключва и отключва всичко.



ТОЗИ, КОЙТО Е СВЯТ И СКРИТ  е АА, защото неговата Хохма е скрита. В НЕГО СА 
УСТАНОВЕНИ ЗАКОНИТЕ, което означава в Малхут де Атик. Дефицитът на Kelim de AHP 
е потвърден. Малхут от Цимцум Алеф, наричан „централната точка на цялото творение“, е 
също единственото творение, върху което е наложен Цимцум Алеф. Противно на нея, ако 
екранът стои не в Малхут, а в Йесод или по-точно в Атерет Йесод, мястото на завета 
(обрязването), мястото на зивуга, което беше разрешено след Цимцум Бет, този екран 
позволява приемането на Светлина. Следователно тя се нарича „точка на населението“, а не 
„централна точка“.
- Кетър
- Хохма
- Бина
– ЗА Йесод
– Зеир Анпин
– Малхут, който получи имотите на Зеир Анпин, за да „подари” населеното място
– Малхут – не може да се направи зивуг; пустото място. Работата е там, че в АА няма ГАР, 
тъй като Висшият малхут на Атик, в АА, вече е коригиран до точката, че е в СИ на 
собствения си парцуф.
В Gadlut екранът се спуска от NE към Peh, което кара AHP да се върнат на мястото си и зивуг 
се проявява върху всичките десет сфирот, които получават GAR на светлината, Ohr Hochma. 
Следователно екранът в NE се нарича „заключване“, тъй като блокира влизането на GAR на 
Светлината в парцуфа. ГАР на Светлината се наричат Ор Хохма. И все пак, слизайки от СИ 
до Пе, екранът пропуска Светлината в парцуфа и затова се нарича Никвей Ейнаим (зеници на
очите). Въпреки че самият Атик е в СИ заедно с Малхут, той засяга АА, а не
Самият Атик, тъй като АА е създаден от екрана, разположен не в Малхут, а в Атерет Йесод 
(или просто в Йесод), и в него няма Малхут. Ето защо не е така Малхут, който управлява в NE
де АА, но Атерет Йесод. И ето защо, за разлика от Светлината на Атик, нейната Светлина 
може да бъде постигната, тъй като Малхут в Атик е централната точка, която не прави зивуг 
на Ор Хохма. Въпреки че по отношение на Atik, AA е AHP на Atik, самото AA има свои 
собствени GE и AHP. Следователно, АА създаде AVI и потвърди отсъствието на Ohr Hochma 
в тях, поради отсъствието на AHP де Келим. Тези AHP са ЗАЛАТА, в която е скрита цялата 
Светлина на Хохма (GAR de Neshama, GAR de Haya и GAR de Yechida). Този КЛЮЧ СЕ 
ПАЗИ СКРИТ В ЗАЛА: Бина е зала за Ор Хохма. Малхут се издига до ГАР де Бина (AVI) и 
управлява там, но липса на свет Хохма не се усеща там, тъй като имотите на AVI искат само 
ор хасадим; това е важното за тях, тъй като то напълно замества Ор хохма. И ВАК де Бина се 
управлява от ключа, Атерет Йесод. В ТОЗИ КЛЮЧ, ЗА ЗАКЛЮЧВА И ОТКЛЮЧВА 
ВСИЧКО – укриванията и откровенията се правят от Малхут, която стои в NE: когато Малхут
се издига до NE, тя крие Ор Хохма, тъй като в такъв случай парцуфът остава без своя Келим 
на AHP – не може използва своите желания за „получаване” в името на Създателя. 
Следователно, той не съдържа свет хохма, защото свет хохма може се получава само в Келим 
де AHP. И когато парцуф получи сила отгоре, за да се противопостави на егоистичните 
желания за приемане на своя Kelim de AHP и може да получи заради Създателя, това 
означава, че той е придобил параван срещу своите желания и също може да работи
с тях за Създателя. След това връща своята малхут от СИ в Пе. Казано по друг начин, той 
издига своите Келим (желания на AHP) до Рош и започва да изчислява колко Светлина може 
да получи в тях в името на Създателя. Въпреки това, полученото удоволствие не трябва да 
бъде твърде голямо, иначе ще накара парцуфа да му се наслаждава егоистично. След това 
парцуфът получава ор хохма в своя гуф. Така само малхут, който стои в СИ, позволява или 
забранява на Светлината да влезе в парцуфа. И тъй като тя трябва да пусне Светлината в 
парцуфа в ZAT (където правилото не принадлежи на Малхут, който се е издигнал към NE, а 
на Атерет Йесод, наречен „ключ”), докато GAR на всеки парцуф остава с Ор Хасадим (те 
желаят само Светлината на Хасадим), пускайки Светлината или предотвратявайки влизането 
в парцуфа зависи само от ключа, а не от самата малхут. 



43. Тази зала крие огромни съкровища, натрупани едно върху друго. И в тази зала има 
петдесет плътно затворени порти, които са предназначени да блокират достъпа до 
Светлината. Те бяха разделени на четири страни и станаха четиридесет и девет порти, 
защото една порта няма страна и не се знае дали съществува отгоре или отдолу. 
Следователно тя остана затворена.
Има много видове ГАР: ГАР на Oхр Нешама, Хая или Йешида. Всеки от тях съдържа безброй
индивидуални степени и детайли. Значи е написано ЕДНО ВЪРХУ ДРУГО. И все пак, докато 
Малхут е стояла в СИ, всички тези степени на Светлина остават скрити и неизвестни. 
Портата означава съд – желание за получаване на Светлината. В духовния свят няма тела, 
има само желания. Самото желание се нарича „тяло“. Ако няма желание, няма и тяло, както 
няма съд за получаване на Светлината (удоволствието). Колкото по-голямо е желанието, 
толкова "по-голямо" е тялото. Всички тела обаче са сходни по структура; точно както 
човешкото тяло в нашия свят се състои от 613 части, духовото тяло се състои от 613 духовни 
части (желания). Ако човек е в състояние да използва едно от желанията на своето духовно 
тяло в името на Създателя, такова действие се нарича мицва (заповед, добро дело). 
Получената светлина се нарича „Тора“. Духовният парцуф има рош (глава), мястото, където 
се вземат решения. Той съдържа само онези желания, за които е известно, че са подходящи с 
екран (съпротива срещу желанията), за да ги използва духовно, алтруистично и да ги 
„преобърне“ от „за себе си“ към „заради Създателя“. Ако човек е изпълнил всички 613
заповеди на Тората и седемте заповеди (множествено число за мицва) на народите по света 
(общо 620 заповеди), по този начин той се издига на 620 степени и напълно се слива със 
Създателя. Да спазваш всички заповеди означава напълно да изпълниш духовния си парцуф 
със Светлината на Тората, като изпълняваш заповеди за спазване (Mitzvot Aseh—
положителна Mitzvot) и забранителни команди (Mitzvot Lo Taaseh—отрицателна Mitzvot). 
Изпълнението на по-късното се крие в нежеланието да получат удоволствието, което се 
намира в тях. Има два вида желания или порти: когато са затворени и не получават нищо, и 
когато се отварят и получават Висшата светлина. Когато всички са затворени, те са петдесет. 
Въпреки това, само четиридесет и девет от петдесетте могат да бъдат отворени. Има десет 
сфирот KХБ НГT НХЙМ  или пет сфирот KХБ- ЗА-M (като ЗA се състои от шест сфирот 
ХГТ НХЙ). Малхут обаче също се състои от тези шест и следователно включва всичките 
десет сфирот. И тъй като всеки от петте сфирот се състои от десет, всички те съставляват 
петдесет. Но тъй като зивуг се прави не на малхут, а на атерет есод, самата малхут де малхут 
не получава светлината. Вместо това, Светлината се получава от четирите сфирот KХБ ЗA, 
които предхождат Малхут. Всеки от тях се състои от десет, следователно 4 x 10 =
40 плюс девет сфирот от Кетер до Йесод в самата Малхут дава 40 + 9 = 49.
Само една сфира (малхут де малхут) от петдесетте не получава светлината. Това е така, 
защото докато всички Келим (желания) не бъдат напълно коригирани, Светлината не може да
влезе в нея, тъй като е известно предварително, че Малхут де Малхут няма сила да се 
противопостави на толкова мощно егоистично желание за получаване на удоволствие. 
Вместо да е в Малхут де Малхут, екранът стои в Йесод де Малхут и това място се нарича 
Брит (Завет), мястото, където мицвата на обрязването трябва да се запази, за да се направи 
зивуг не върху самата малхут (при първото ограничение), а върху Йесод, или по-скоро Атерет
Йесод (на второто ограничение). Самият Малхут де Малхут се нарича „Шаар Нун” (50-та 
порта). Това се отнася до малхут на всеки парцуф в световете АБЯ. И въпреки че малхут на 
парцуф AВИ се спуска от НE де AВИ до мястото си в Пех, докато AХП и ЙЕСОТ, които ги 
обличат, се издигат до степен AВИ, и AВИ се слива с ЙЕСОТ  в един парцуф, в резултат на 
което Ор Хохма слиза до те от АА, АВИ не желаят и следователно не получават нищо от Ор 
Хохма и остават само с Ор Хасадим, сякаш малхут дори никога не е слизала от Ейнаим в Пе. 
Следователно е невъзможно да се каже чрез Светлината на AVI дали Малхут се намира на СИ
или на Пе. Напротив, като гледаме AВИ, винаги ни се струва, че Малхут стои на НE. Само по
състоянието на ЙЕШСУТ можем да определим местоположението на Малхут, защото когато 
тя се издига до АВИ в Гадлут (голямо състояние), ЙЕШСУТ получава Ор Хохма. Въпреки че 



самата малхут може да получи свет хохма в AВИ, тъй като AВИ не получава никакъв ор 
хохма, те не използват собствената си малхут. Тъй като ЙЕШСУТ вече има Атерет Йесод 
вместо Малхут, той получава Светлината или „отваря се“, докато AVI остава затворен. 
Въпреки това, отсъствието на 50-та порта, зивуга върху самата малхут в ЙЕШСУТ, 
причинява отсъствието на съответната Светлина на хохма във всички парцуфими. За това е 
писано: „Петдесет порти на Бина и всички са дадени на Моше, с изключение на една, 
последната тайна на отсъствието на Висшата светлина." Защото тази Висша Светлина може 
да бъде получена само в рамките на Келим (желанията) на самата Малхут, на първичния 
егоизъм, който ще се случи в края на всички корекции, при завършването на 6000 години. 

44. Тези порти имат една ключалка с тясно пространство вътре за поставяне на ключа. 
Той е немаркиран и се разпознава само по отпечатъка на ключа, който е непознат в 
това тясно пространство, а само в самия ключ. И за тази тайна е писано: БЕРЕШЕТ 
БАРА ЕЛОХИМ (В НАЧАЛОТО СЪЗДАТЕЛЯТ СЪЗДАДЕ). „В началото“ е ключът и 
всичко е скрито в него, тъй като той отключва и заключва. И шест порти се съдържат в 
този ключ, който заключва и отключва. Когато заключва тези порти, затваря ги в себе 
си, то е написано В НАЧАЛОТО (БЕРЕШЕЕТ): разкрита дума, макар че обикновено е 
скрита. BARAH (СЪЗДАДЕНО) е скрита дума навсякъде, което означава, че ключът я 
отключва и заключва.
Малхут, която стои в СИ, се нарича „ключалка“, тъй като тя пречи на Ор Хохма да влезе в 
парцуфа. Целият парцуф завършва в хохма (Светлината може да бъде само в K-H). 
Следователно, това е просто Нефеш-Руах. В края на краищата, при отсъствието на Келим-
Сефирот Б-ЗА-М, Светлините Нешама-Хая-Йечида отсъстват. Йесод де Малхут е 49-та порта,
максимумът, който може да бъде преди края на корекцията, тъй като самата Малхут де 
Малхут е 50-та порта. Ако ключът (Атерет Йесод на Светлината) влезе в Йесод де Малхут 
(49-та порта), тогава тази Светлина спуска Малхут до нейното място, от СИ до Пе. Тази 
Светлина се отваря парцуфът и светът хохма го изпълват. Ето защо Атерет Йесод се нарича 
„ключ“. Има обаче специално решение, което позволява на човек да не се използва Малхут де
Малхут като място на Зивуг преди окончателната корекция на всички останали (с изключение
на Малхут де Малхут, Келим-желания). Това Reshimo е в AVI: тъй като те никога не 
получават Ohr Hochma (те не използват този ключ), техните истински AHP не се издигат. 
Независимо от това, дори техният фалшив AHP е достатъчен, за да позволи на ЙЕШСУТ да 
получи Ор Хохма и да осъзнае, че знанието означава присъствието на Ор Хохма.
Ако Светлината, която съответства на Атерет Йесод, влезе в съответната сфира в Малхут (в 
Йесод де Малхут, 49-та сфира), тогава Малхут (50-та порта) не забранява на тази Светлина да
изпълни парцуфа, не „заключва” парцуфа. , тъй като тя съдържа Reshimo на забрана само 
върху това, което влиза в самата Малхут. Причината за това е, че Reshimo (паметта на ключа) 
управлява в ZAT de Bina, тоест в YESSHUT. Следователно тази Светлина се нарича „ключ“. 
И думата BERESHEET – В НАЧАЛОТО – включва в себе си само ключа (Ateret Yesod, 49-та 
сфира), с изключение на Mалкут де Малкут, 50-та порта. Въпреки това, нито един от сфирот 
КХБ от всички парцуфи от света на Ацилут получи ухо хохма; Вместо това в тях свети Ор 
Хасадим. Следователно думите В НАЧАЛОТО СЪЗДАДЕНИ (BERESHEET BARAH) 
означава СКРИТА HOCHMA, тъй като думата BARAH (създаден) произлиза от понятието 
БАР (отвъд), което означава преместване на Mалкут де Малкут отвъд приемането на Ohr 
Hochma; Следователно тази част от Келим беше заключена от отсъствието на Светлина.

АВРААМ 

45. Раби Йоси каза: „Чух от великия източник на Светлина, т.е. от Раби Шимон Бар-
Йохай, че БАРАХ е скрита дума, ключът към която я заключва, а не я отключва. И тъй 
като ключът заключваше думата БАРАХ, нямаше свят и нямаше възможност за 



съществуването му, а нищото обгръщаше всичко. И когато нищото управлява, няма 
нито свят, нито неговото съществуване.”
46. И така, кога този ключ отключи тези порти и всичко стана готово за 
съществуването и еволюцията на поколенията? Когато се появи Авраам, тъй като той е 
собственост на Хесед (милосърдие), за което е писано: „Това са поколенията на небето и 
земята Бе-Хибарам (с които Той е градил)“. Въпреки това, човек трябва да произнася 
думата не като Be-Hibar'am, а като Бе-Авраам (на иврит тези две думи се състоят от 
едни и същи букви, но в малко по-различен ред). Тогава всичко, което беше скрито в 
думата БАРАХ беше разкрито като букви, което означава, че келимите се отвориха, за 
да слушат. И там се появява Стълбът на размножаването, свещеният Йесод, върху 
който се основава съществуването на света, защото думата БАРАХ се състои от същите 
букви като думата AВАР (преминал)

Той попита: „Когато се разкрие, може ли човек да действа и да произвежда поколения?“ Този 
въпрос включва три въпроса:
1. Кога ще бъде разкрит? Когато Малхут слезе от Ейнаим (където тя се издигна в резултат на 
Tzimtzum Бет) до предишната си място в Пе, което води до разкриването на четиридесет и 
деветте порти на Хохма;
2. Кога може да се използва? Когато Ohr Хохма се облича в Oхр Хасадим, в резултат на което 
AХП може да получи Ohr Hochma, тъй като освен ако не е облечен в Ohr Hasadim, МИ= ГЕ 
не може да свети в EЛЕХ = AХП, тъй като Светлината все още не е подходяща за приемане и 
използване от долните;3. Какво означава да произвеждаш, умножаваш поколенията? 
Поколенията са душите, които съществуват в световете BYA, родени от ЗА де Ацилут. След 
като Зеир Анпи получи Светлините на Хохма и Хасадим (Светлината на съвършенството), 
тази Светлина му позволява да направи зивуг с Нуква и раждай душите на праведните.
СВЕТЪТ НА АК
СВЕТЪТ НА АЦИЛУТ: АА от света на Ацилут
AВИ от света на Ацилут
ЗАН на света на Ацилут произвежда и храни душите на праведните
Парса-------------------------------------
СВЕТЪТ НА БЕРИЯ
СВЕТЪТ НА ЙЕЦИРА -  душите на праведните в световете БЯ
СВЯТ ИЛИ АСИЯ
Maхсом, преходът от егоизъм към алтруизъм 
НАШИЯТ ЕГОСТИЧЕН СВЯТ
Авраам е собственост на сфира Хесед в парцуф ЗА по време на неговия гадлут (голямо 
състояние), когато Хесед се издига и става Хохма: сфирот ХГT става ХБД:

Преди да се появи Авраам,
всичко беше скрито в
думата BARAH и нищото
управляваше света –
нямаше нито Ohr Hochma,
нито Ohr Hasadim в ZON.
Обаче, когато се появи
Авраам (Светлината на
Хесед, която се спуска към
Зеир Анпина), портите се
отвориха за Ор Хохма, за
Малхут се спуснаха от
Ейнаим до Пе и ЙЕШСУТ
се сля с АВИ в един



градус, което доведе до слизането на Ор Хохма до ЙЕШСУТ, за Ор Хасадим на Авраам 
имоти вече е присъствал в ЗА. След това Ор Хохма се облече в Ор Хасадим, MI (GE) се 
присъедини към ЕЛЕХ (AHP), името на Създателя ELO-IM беше завършено и Хохма изпълни
Зеир Анпин. След това Малхут слезе от Ейнаим до Пех в Зеир Анпина и Зеир Анпин получи 
нов AHP от Бина, като по този начин влезе в Гадлут и предаде Светлината през неговия 
Йесод в Малхут, наречен "долния свят". В резултат на това Малхут ражда душите на 
праведните.
47. Когато Йесод от Зеир Анпина се присъедини към думата BARAH (Малхут), се 
появява скрито и свръхедно разделение на името и величието на Създателя, наречено 
MИ, и възниква EЛЕХ. Също така, свещеното име МА идва от БАРАХ. Свещеното 
скрито EЛЕХ съществува точно като Йесод. И все пак, когато Йесод достигне своето 
пълно състояние, парцуфът постига своето пълно състояние, буквата Хей съответства 
на Йесод, а буквата Йод – на ЕЛЕХ.

 Тук Зоар изяснява коя Светлина присъства в Зеир Анпин, в зависимост от неговите 
състояния. В Сфира Йесод на Парцуф Зеир Анпин има край, което означава място на контакт 
с Малхут, мястото на завета между Създателя (ЗА) и Шехина (душите на праведните), 
наричан още „Израел“ или Малхут. Това
мястото на контакт се нарича Атерет Йесод (обкръжението на Йесод) или Кетер де Зеир Ан 
(корона на Зеир Анпин). Думата BARAH означава Катнут (малко състояние), което идва в 
резултат на издигането на Малхут към NE. AVI никога не изоставя свойствата на GAR de Bina
(свойства на милостта); те не желаят да получават. След като се издигна и застане в тях, 
Малхут се нарича Ман'ула (ключ), което пречи на Светлината да
разпространяващ се под нея. Атерет Йесод де Зеир Анпина се нарича Мифтача (ключ), тъй 
като именно чрез неговото свойство Светлината може да бъде получена в Парцуфим, 
разположен под AVI. Това е възможно при условие, че ELEH = AHP се издигне до MI = GE. 
Ор Хохма може да бъде получен в Келим ЕЛЕХ, които желаят да го получат, но само след 
издигането им над Парса. Въпреки това, докато свойствата на Малхут придобият свойството 
на Бина, докато не бъдат „омекчени“ от това свойство, няма начин да се получи Светлината и 
Малхут се нарича „50-та порта“. Следователно виждаме, че думите МИ БАРА ЕЛЕХ не 
означават въпроса „Кой ги създаде?“ но действието: MИ = ГE БАРАХ (създадено) EЛЕХ = 
AХП от слизането на Малхут от СИ обратно към Пе. В резултат на това ELEH = AHP се 
издигна до Рош и там получи Светлината на GAR (Хохма). След слизането в Пех Малхут се 
нарича МА, тъй като това е името на долния свят. Нейният екран в Пе прави зивуг, върху 
който се спуска Ор Хасадим, наречен „Светлина на благословията“, тъй като премахва 
забраната и заключването, наложени върху разпространението на Светлината.
48. Когато буквите Хей и Йод пожелаха да се допълват една друга, от тях се появи 
буквата Мем и думата ЕЛО-ХИМ = ЕЛЕ + Хей + Йод + Мем се образува от обединението
на двете страни. Думата AVAR + Hey + Mem = Avraham произлиза от ELEH. Все пак 
може да се каже, че Създателят е взел думите ELEH и MI, съединил ги е и образувал 
думата ELOKIM, докато думите MA и AVAR образували думата Avraham, където думата
MI обозначава петдесетте порти на Бина, а думата MA се отнася до до числовата 
стойност на святото име, тъй като HaVaYaH с попълването на буквата Алеф образува 
Гематрия на МА—45.

И този свят, и бъдещият свят съществуват в тези две букви, Йод и Хей. Този свят е в Йод, а 
бъдещият е в Хей. Следователно бъдещият свят е създаден с МИ, а този свят с МА.
Ето защо е писано: „Това са създадените (Be-Hibar'am) поколения на небето и земята", където
буквите Be-Hibar'am съставляват думата "Avraham", тъй като не е имало съвършенство, 
докато буквите не образуват това дума. Следователно името на Създателя HaVaYaH се 
споменава за първи път в Тората едва след името Авраам.



Ор Хасадим в МА и Ор Хохма в ЕЛЕХ искаха да се допълват и да се допълват един в друг. В 
резултат на това светът хохма се облича в ор хасадим, а малхут получава както от хасадим, 
така и от хохма. По този начин МА и МИ се присъединяват и създават ММ, т.е. малхут, която 
получава свет хохма, облечен в ор хасадим отгоре.

ВИДЕНИЕТО НА РАВИНА ЧИЯ

49. Раби Чия се поклони на земята и я целуна. Той заплака и каза: „Прах, колко си 
корав и безсърдечен, колко много си погълнал, всички стълбове на Светлината и 
всички велики души бяха погълнати от теб. И най-великият от всички, Раби Шимон, 
Светлината на целия свят, на всички светове, който осветява и управлява низходящата 
Светлина, върху която съществува нашият свят, също е погълнат от теб, и въпреки 
това ти управляваш света?” Но тогава той веднага се събра и каза: „Не се възгордявай, 
прах, защото стълбовете на света няма да ти бъдат предадени, и рави Шимон няма да 
бъде погълнат от теб!“
Малхут е единственото творение. И това единствено творение не е нищо друго освен 
желание за получаване на удоволствие. Така е направено и същността му не може да 
бъде променена. И все пак това, което може да бъде променено, е намерението – за кое 
или заради кого да получиш удоволствието.

В резултат на единението на Малхут с Бина с алтруистична воля да дарява наслада, да 
доставя удоволствие, Малхут придобива желанието на Бина в допълнение към своето. Тоест 
в Малхут се появява допълнително желание – да дава, противоположно на нейната природа. 
Само това желание на Бина в Малхут може да доведе до зивуг и приемане на Светлина. 
Когато Малхут получи всички възможни желания от Бина и ги изпълни със Светлина, само 
нейното първоначално егоистично свойство ще остане непоправено, но дори и това ще бъде 
коригирано отгоре от самия Създател. Редът на коригиране и приемане на Светлината в 
свойствата на Бина вътре в Малхут се нарича приемане на зивуг на Йесод и се извършва 
последователно на 6000 степени, наречени „6000 години“.
Малхут де Малхут от света на Ацилут не може да получи никаква светлина преди тези 6000 
години, докато всичките му части не бъдат напълно коригирани. Всички зивугими 
(множествено число за зивуг) през 6000 години са направени не върху самата малхут, а върху 
имотите, които е получила от Бина. Мястото на такъв зивуг се нарича Йесод де Малхут или 
Атерет Йесод. Докато самата малхут (егоистични желания) остава затворена за Светлината и 
затова се нарича „затворени порти“. Получаването на Светлина през 6000 години, 
коригирането на парцуфим и постепенното изпълване на Малхут със Светлината се извършва
с помощта на желанията на Бина в Малхут, които се наричат Мифтача (Йесод де Малхут), за 
нечистите (егоистични). ) силата няма власт над тази част от Малхут. Йесод де Малхут 
означава, че Малхут действа само със свойствата, които е получила от Висша сфира – Йесод, 
който е свободен от влиянието на нечистите сили (Клипот). Всички свойства, с изключение 
на тези на Малхут, са алтруистични, тъй като произхождат от Бина. Въпреки това, тъй като 
искаме да подчертаем, че зивугът е направен въз основа на алтруистично желание, над 
егоистичното желание на малхут, обикновено казваме Йесод вместо Бина. И тъй като Йесод е
сфирата непосредствено над Малхут, ние казваме, че зивуг се прави не върху егоистичните 
желания на Малхут, а върху Йесод. И тъй като при придобиване на свойствата на Йесод, 
Малхут може да получи Светлината, такова приемане на Светлина върху Йесод де Малхут се 
нарича “Мифтача” (от думата Mafte'ach, ключ) – ключът, който отваря пътя за Висшата 
Светлина. Въпреки това, тъй като самата Малхут, тоест Малхут де Малхут („затворени 
порти“) остава недостъпна за Светлината в продължение на 6000 години, Раби Чия (особена 
духовна степен) не може да разбере как Раби Шимон (духовният парцуф, наречен Раби 
Шимон) може постигне такова пълно съвършенство. Наистина, Раби Шимон е парцуф с 
такава духовна височина, че получава Светлината на Йехида. И е невъзможно да се получи 



тази Светлина, без да се използва зивуг върху самата Малхут де Малхут. И все пак тази част 
от Малхут остава некоригирана до завършването на 6000 години (края на корекцията) и 
следователно не може да бъде използвана. Отхвърляйки тези желания, сякаш човек вече 
частично го е коригирал. И всички забранителни команди се отнасят до Малхут де Малхут; 
Следователно забраната, наложена за използването му, се нарича „ограничение“. И все пак, 
ако е невъзможно да се напълни „каменното сърце” (Lev HaEven), т.е. Малхут де Малхут 
(коренът на егоизма, основата на творението), със Светлина, как дори една душа може да 
постигне пълно поправяне? В крайна сметка пълната корекция предполага приемане на 
Светлина в цялата малхут. Всяка душа, всяка част от Малхут, която човекът е предназначен да
коригира, съдържа част от всички останали части на Малхут, включително част от Малхут де 
Малхут, с която той може да не работи до края на корекцията. От друга страна, Раби Чия 
вижда Раби Шимон в състояние на пълна корекция. И така, как последният е могъл да 
достигне такова състояние? Това противоречие разбуди Раби Чия толкова силно, че той се 
поклони на земята и извика.

Невъзможно е постоянно да се „превеждат“ думите на Тората или Зоар на език, който ние 
разбираме, че „земя“ означава егоизъм, а „прах“ се отнася до нечистите сили, че „викът“ 
предполага издигане на МАН и т.н. напред. Всички думи и дефиниции в текста на Зоар 
трябва да се възприемат по-скоро сетивно, отколкото буквално, като физически действия на 
нашия свят. С други думи, каквото и да говори Зоар, е свързано само с вътрешни, духовни 
усещания и преживявания на този, който възприема духовната сфера.

Всички светове съставляват „околната среда“, духовната сфера, в която Създателят е 
направил единственото Си творение – човека (Адам). Всичко останало е създадено само за да
помогне на човека да постигне своята духовна мисия да стане като своя Създател.

Точно както в нашия свят, самият свят и всички негови обитатели, с изключение на човека, са
роботи, управлявани от своята животинска природа, а не създания със свободна воля, в 
духовните светове всички духовни същества, с изключение на душата, се управляват от 
духовната им природа. След като се роди в нашия свят, човекът също е животно без свобода 
да действа срещу егоистичното си желание да получава удоволствие. Той обикновено остава 
такъв през цялото си съществуване на земята, като изобщо не се различава от неподвижните, 
растителни и одушевени нива на природата, автоматично следващи заповедите на своя 
вътрешен господар, егоизма. Само с помощта на Кабала човек може постепенно да получи 
Висша духовна сила и следователно да придобие свобода на избора, тоест да се освободи от
влиянието на нечистите, егоистични сили и да стане свободен в своите желания, като 
Създателя. Такава възможност обаче се дава само на този, който може да контролира своята 
автоматично задвижвана, егоистична природа: според силата на екрана си човекът се издига 
(движи се навътре, в своите усещания) от този свят към духовния.

 След като създаде духовните светове като дом за бъдещото си творение, Създателят създаде 
създанието (душата, Адам). Душите съставляват желанието да се наслаждават на усещането 
на Създателя, на Неговата светлина. Усещането на Създателя се нарича „Светлина“. В цялата 
вселена няма нищо друго освен светлината и душата! Въпреки че самата душа е Малхут де 
Малхут (единственото егоистично творение), Създателят й е придал свойството на 
алтруизъм, като я е създал смесена с Келим (желанията) на Бина, като по този начин 
демонстрира колко прекрасно би било да бъдеш като Него. Докато извършва алтруистични 
действия, душата (Адам) решава да използва своята естествен егоизъм, самият малхут де 
малхут, с който да получиш Светлината на Създателя алтруистични намерения. И все пак, 
когато започна да пуска огромната Светлина на Йехида в Малхут де Малхут, то не можа да 
устои и пожела да й се наслаждава егоистично. Тази промяна в желанията на душата се 
нарича нейно падение. В резултат на грехопадението душата на Адам се разделя на безброй 



части (600 000), всички от които попадат в плен на нечисти, егоистични сили (придобити 
егоистични желания). След грехопадението Адам коригира някои от душите (получили 
антиегоистичен екран), но само частично. И тогава, от общия брой души, някои бяха избрани
за поправяне, спуснати в този свят и облечени в тела, поколение след поколение. Слизането 
(отдалечаването от Създателя) в нашия свят (егоистични усещания само за собствените 
желания) се случва в резултат на прикачването на допълнителен „утежнител“ на егоизма към 
душата. В духовния свят движението (по-далеч от Създателя или по-близо до Него) и 
разстоянието (от Него) се определят от съотношението на егоистичните и алтруистичните 
желания в душата. Целта на слизането на душите в нашия свят е да трансформира 
егоистичните си желания с помощта на Кабала и да се върне при Създателя с намеренията си,
чрез извършване на алтруистични действия. Слизането на душите продължава докато всеки 
от тях и всички заедно постигнат пълна корекция. И най-възвишените души, които се отнасят
до степените на Йехида и ГАР на Хая, зависят от корекцията на самата Малхут в Малхут от 
света на Ацилут („затворени порти“). Те ще бъдат коригирани само след завършването на 
6000 години, след коригирането на всички останали. Това се дължи на обратната връзка 
между душите и Светлината, която ги изпълва: колкото по-егоистична е душата и колкото по-
ниско се намира, толкова по-голяма е Светлината, която влиза в общия парцуф (общата душа)
в момента на нейното корекция.
СВЕТЛИНАТА НА ДУШИТЕ - Йечида Хая Нешама Руах Нефеш 

МАЛХУТ (видове души)-  Кетер Хохма Бина ЗА Малхут
Ето защо тези възвишени души са погълнати от прахта (нечиста сила), т. е. нечистата сила 
властва над тях със своята огромна и нахална сила, защото е сигурно, че никой и нищо не 
може да спаси тези души от плен. Ето защо равин Чия плачеше: „Прах, колко си жесток!” Че 
най-възвишените души са "погълнати от вас без никаква надежда да избягат!" С други думи, 
действителният корен на творението, първичният егоизъм не може да бъде коригиран. Оказва
се, че в резултат на пленяването на възвишените души от властта на нечистите сили, всички 
праведници, които носят Светлина на целия свят, не могат сами да постигнат съвършенство. 
Тъй като всички души са взаимосвързани, и докато всички души не бъдат коригирани, нито 
една душа няма да стигне до корекция. Ето защо те са податливи на безмилостното 
управление на праха. Първоначално равин Чия искаше да каже, че самият равин Шимон 
също е погълнат от прах, т.е. не е постигнал пълна корекция. Той беше чул, че Раби Йоси 
също разсъждава, че затворените порти са затворени за всички. Но след известно 
размишление той попита: „Ако равин Шимон съживява всички светове и ги управлява, как е 
възможно да не е достигнал съвършенството? ” Следователно той заключава, че равин 
Шимон не е бил погълнат от праха, че е постигнал пълна корекция и вероятно е в състояние 
на абсолютно съвършенство. Нещото, което равин Чия не можа да разбере обаче, е как всяка 
отделна душа би могла да постигне края на корекцията преди (без) пълната корекция на 
всички останали. Това равин Чия не можеше да си обясни.

50. Раби Чия се изправи и започна да ходи и да плаче. Раби Йоси се присъедини към 
него. Той постил четиридесет дни, за да види раби Шимон. Казаха му, че все още не е 
достоен да го види. Той плачеше и постеше още четиридесет дни. Тогава му беше 
показано видение: Раби Шимон и неговият син Раби Елазар обсъждаха него, Раби Чия, 
думите, които каза на Раби Йоси, и хиляди слушаха тяхната дискусия.

Въпреки че постът, за който говори Зоар, е духовен акт, в нашия свят подобно описание е 
добър пример за това колко силно трябва да бъде желанието, за да му се отговори Отгоре. 
Други духовни действия включват плач, сълзи – малкото състояние (катнут) на духовен 
парцуф, в този случай наричан „Раби Чия“. Естествено, Раби Шимон и всички останали 
герои на Зоар са духовни парцуфими, а не хора от нашия свят. Честно казано, духовното ниво
на човек, известен с определено име в нашия свят, може да съвпадне с неговия духовен 



корен, описан в Тората. Въпреки това, изясняването на този въпрос надхвърля обхвата на тази
конкретна статия. Въпреки това е важно да се отбележи, че фараонът в телесния Египет, 
естествено, не е бил духовен фараон, както е описан в Зоар (парцуфът, който включва целия 
малхут), и Лаван, изобразен в Тората като злодей, всъщност е върховната духовна светлина на
парцуф АВ, върховната светлина на хохма. Това ще бъде обяснено по-нататък.
Силното желание да достигне степента на Раби Шимон позволи на Раби Чия да го види, 
защото беше сигурен, че Раби Шимон не е бил погълнат от праха. Той стигна до това 
заключение именно поради разговора си с раби Йоси и затова страстно желаеше да види раби
Шимон. 
51. В същото това видение Раби Чия видял няколко големи небесни крила: как Раби 
Шимон и неговият син Раби Елазар ги качили и се издигнали към Събранието на 
Небето, докато крилата ги чакали. След това и двамата се върнали на мястото си и 
засияли по-ярко от всякога, по-ярко от светлината на слънцето.

Небесното събрание се отнася до събранието на ангела Мататрон.
Пълното му име обаче не се произнася, а вместо него се използва името Матат, тъй като 
произнасянето на име е еквивалентно на действие, което не винаги е желателно. Терминът 
Върховно събрание се отнася до събранието на самия Създател, докато небесното събрание 
се отнася до събранието на Матат. Крилата, които чакаха Раби Шимон и неговия син Елазар, 
са ангели (духовни сили, подобни на роботи или товарни животни в нашия свят), чиято 
задача е да помогнат на душите да се издигнат от една духовна степен в друга. И както тези 
крила трябва да помагат на душите в тяхното изкачване, те трябва да им помагат да слязат на 
местата си. Затова се казва, че крилете са чакали Раби Шимон и неговият син Раби Елазар, за 
да ги свалят обратно. И когато Раби Чия ги видя да се връщат от Небесното събрание обратно
на мястото си (в Асамблеята на Раби Шимон), той забеляза нова светлина върху лицата им и 
сияние, което беше по-ярко от слънцето. 

52. Раби Шимон отвори и каза: „Нека влезе раби Чия и да види колко много оновява 
лицата на праведния и идния свят Създателя. Щастлив е този, който идва тук без срам. 
Щастлив е онзи, който стои в онзи свят като твърд стълб срещу всички.” И Раби Чия 
видя, че влиза, а Раби Елазар и всички други стълбове на света, които бяха там, се 
изправиха пред Раби Чия. И той, Раби Чия, се засрами; той влезе, наведен и седна в 
краката на равин Шимон.

Раби Шимон отвори (отвори пътя за Светлината) и каза: „Щастлив е този, който влиза без 
срам.“ И всички, които присъстваха там, не се срамуваха. Само равин Чия се срамуваше. Това
е така, защото те имаха силата да издържат на силата на праха, а равин Чия не. Всички те 
бяха перфектни, докато Раби Чия имаше недостатък — желанието да постигне. И от това се 
срамуваше.
53. Прозвуча глас: „Наведете очи, не вдигайте глава и не гледайте.” Той наведе очи и 
видя Светлина, която блестеше отдалеч. Гласът се върна и каза: „Върховните, скрити и 
затворени, които имат очи, които бдят над целия свят, гледат и виждат: долните спят и 
Светлината на очите им е скрита в зениците им. Събудете ги!”

След като изпълни инструкцията да спусне очи и да не вдига глава (да не използва желанието
си да получава Светлина, а само желае да дарява), той заслужава да чуе (Светлината на 
Хасадим) призива, с помощта на който постигна всичко, което пожелал. Гласът разделя 
всички души на две групи: първата е група от Висшите Свети, които са скрити, които 
заслужават очите им да бъдат отворени, за да видят целия свят, а втората група души имат 
Светлината на очите си, скрита в своите очни орбити, което ги заслепи. Ето защо гласът 
призова душите от първата група да гледат, т.е. да използват приемането на Висшата 
светлина, да привличат Висшата светлина заедно с втората група.



54. Кой от вас превръща тъмнината в Светлина и вкусва горчиво като сладко още 
преди да дойде тук, т. е. още докато е живял на онзи свят? Кой от вас се надява и очаква
всеки ден Светлината, която свети, когато Господ се отдалечава, когато Неговото 
величие расте и Той се нарича Цар на всички царе на света? Защото този, който не 
чака това всеки ден, докато живее на този свят, няма място и в онзи свят.

Целта на Създателя е човекът да Го постигне напълно, докато все още живее в този свят, да 
Го почувства така, както го е почувствал преди да слезе в този свят, преди да се въплъти във 
физическо тяло. От това ясно се вижда разделението на хората от нашия свят на две групи и 
гласът им привлича. Гласът подчертава на всяка група основното им предимство. За душите 
на първата група се казва, че са превърнали тъмнината в Светлина. Това са душите на света 
Ацилут, защото Създателят е създал две противоположни системи в световете БЯА: 
системата на тъмнината и горчивината, противоположна на системата на Светлината и 
сладостта. Следователно в Тората на световете BYA има разделение на подходящи и 
неподходящи, чисти и нечисти, разрешени и забранени, свещени и несвяти, докато Тората на 
света на Ацилут, която се състои изцяло от имената на Създателя, не съдържа нищо нечисто 
каквото и да е. А грешникът Лаван се смята за свято име в света на Ацилут, както и на 
фараона. И всички имена, които представляват нечисти сили в световете BYA, се коригират в 
света на Ацилут, възвишени и чисти духовни обекти и сили със съответните свети имена. 
Следователно душите, които са постигнали Светлината на света на Ацилут, превръщат 
цялата тъмнина в Светлина и цялата горчивина в сладост. С други думи, цялата разлика 
между святото, чистото и доброто и техните противоположности се състои в коригирането на
желанието и в придобиването на антиегоистичен екран над волята за получаване. А на 
втората група гласът каза, че чакат помощта на Създателя и Той ще се издигне (Шечина, 
Неговото проявление към нисшите) от пръстта (в техните усещания). Но онези, които не Го 
чакат, заети с други стремежи, няма да се издигнат от пръстта и усещането на Създателя ще 
остане скрито от тях. 
55. Във видението си Раби Чия видя много от приятелите си да се събират около 
стоящите стълбове. И той видя как ги издигат до Небесното събрание, някои са 
издигнати, докато други са понижени. И над всички, той видя Матат, собственикът на 
крила, да се приближава.

Докато гласът викаше, Раби Чия видя няколко души на праведните, принадлежащи към двете 
групи, застанали около двата стълба, които вече присъстваха в събранието на Раби Шимон и 
които той вече беше видял да се изкачват към Небесното събрание. Някои се изкачваха, а 
други слизаха; освен това това движение последва във взаимно противоположни посоки. По 
този начин двете групи си помагат взаимно според викащия глас, който инструктира първата 
група да слезе, а втората да се издигне. Раби Чия видя също, че поради вълнението на всички 
тези души от техните стремежи, т.е. силата на двете групи, Матат слезе от Небесното 
събрание до събранието на Раби Шимон и положи клетва.

56. Ангелът Матат се закле, че е чул иззад завесата как всеки ден Създателят си спомня 
и скърби за Малхут, хвърлена в пръстта. И като си спомни за нея, удари 390 небесни 
свода и всички те се разтреперват от голям страх пред Него. И Създателят пролива 
сълзи за Шехина (Божествеността), Малхут, която падна в праха. И тези сълзи кипят 
като огън и падат във Великото море. И със силата на тези сълзи, владетелят на морето,
наречен Рахав, се възражда, благославя святото име на Създателя и се заклева да 
погълне всичко от първите дни на сътворението и да погълне всичко в себе си
самият той, когато всичките народи се съберат срещу светия народ и водите ще 
пресъхнат, и Израил ще ходи през сушата.



Този обет означава, че Създателят никога не забравя, но помни всеки ден, че Шехината лежи 
в пръстта. Това обаче не се отнася за цялата Света Шехина: това, Създателят не трябва да 
дава обет, тъй като е разкрито и видяно от всички, които живеят във Висшите светове, че 
всичко, което Той прави, е само за Шехина (Малхут). Но това се отнася само за Малхут де 
Малхут. Тя е тази, която равин Чия мисли, че е държана в плен от нечистите сили, напълно 
завладяна. Затова той заплака: „О, прах, който поглъща всичко!“ И ето, ангелът Матат, който 
дойде на събранието на Раби Шимон, разкри на Раби Чия голяма тайна – че управлението на 
Създателя е абсолютно и Той си спомня Малхут де Малхут всеки ден. Зивуг (съединение на 
екрана на Мазах и светлинното удоволствие) се дефинира като удар на Светлина върху 
екрана, резултат от желанието да влезеш и да преминеш през бариерата на екрана, докато 
екранът го ограничава и отблъсква. Този акт на отблъскване е наречен Връщаща се (обратна) 
Светлина, тъй като се издига от екрана отдолу нагоре и облича идващата Светлина. Това 
може да се сравни с примера на домакина (Създателя), който предлага вкусна храна 
(Светлина) на своя гост (Кли), който желае да се наслади на лакомствата. Въпреки това, в 
резултат на срама от това, че е получател, гостът отказва да получи и екранът отблъсква 
храната (Светлина). Сякаш гостът (Кли) казва на домакина (Създателя), че отказва да получи 
удоволствието (Светлината) за себе си, за собствено удоволствие. Това отблъскване на 
храната (Светлината) образува Връщащата се Светлина, защото произтича не само от това да 
не искаме да изпитваме срам, както е в нашия свят, но и от желанието на духовното кли да 
бъде като Създателя. Завръщащата се светлина е това алтруистично намерение, желание. 
Това също е духовното кли и само в него може да се получи Светлината; само в това 
намерение човек може да почувства Създателя. След като кли успя да отблъсне цялото 
удоволствие, което му идва, и демонстрира, че може да изпълни условието на първото 
ограничение (да се въздържа от егоистично приемане), то започна да изчислява колко 
Светлина може да получи в името на Създателя. Кли получава само количеството 
удоволствие, което е сигурно, че може да получи заради Създателя. Насладата, получена в 
кли, се нарича вътрешна светлина. Количеството Светлина, получено вътре в съда, определя 
степента на сходство със Създателя; кли действа като Създателя: както Той желае да даде 
удоволствие на кли, така и кли желае да Му даде, до степента на получената вътрешна 
светлина. Следователно, размерът на кли, (от Пех до Табур, където получава Светлината) 
определя степента на сливане с Твореца. На това място кли се слива с Него по свойства и 
намерения.
Ако силите на съпротива на кли не са достатъчни за получаване в името на Създателя и то 
може само да се въздържа от приемане, кли се счита за „малкото“ състояние, катнут. Кли, 
което е създадено от Създателя, е най-силното. Но след това, когато започне да се спуска, 
екранът му постепенно отслабва, докато кли вече не може да получава заради Създателя. 
Остава му достатъчно сила, за да не получи за себе си. Ето защо от тази държава нататък има
забрана при приемане на Светлина в желанията на кли „да получи“. Кли може да използва 
само своя ГE, но не и своя AХП. А границата, отвъд която Светлината не може да се 
разпространи, се нарича Парса, твърд. Тази бариера е построена отгоре; така, дори ако кли 
изведнъж пожелае да получи Светлината за себе си, то няма да може да го направи. Екранът 
разделя небосвода и се състои от четири части: Хохма, Бина, Тиферет и Малхут (ХБTM), 
четирите букви на Ха Ва ЯаХ. Защото Малхут се присъедини към Бина и по този начин 
коригира егоистичните ѝ свойства в алтруистични, екранът се намира не в Малхут, а в Бина. 
Бина се брои като стотици; следователно четирите части ХБШМ  са равни на 400. Зивуг 
обаче няма (приемане на Светлина) върху самата Малхут де Малхут (в края на краищата тя се
нарича „затворени порти“). Това означава, че малхут съдържа деветдесет сфирот, а не 100:9 
сфирот, всяка от които се състои от десет. Следователно екранът, който се нарича „небесната 
небеса” и който прави зивуг с Висшата светлина, отразявайки го, се състои от 390 части, за 
частта от Малхут де Малхут липсва. Ето защо се казва, че твърдта се състои от 390 небесни 
свода и върху тях се прави ежедневен зивуг с шехина, докато зивуг върху праха, който 
означава десетте части на малхут де малхут, е забранен. Въздействието между екрана и 



входящата Светлина прилича на потръпване от страх да получиш Светлината вътре в себе си,
извън границите на нечии ограничения. Има пет сфирот в рош (главата) на парцуф:

Кетер - Галгалта (или Мецах) - чело
Хохма - Ейнаим - очи
Бина - Авзнаим - уши
ЗА - Хотем - нос
Малхут – Пех – уста

Точно както секрецията от физиологичните очи на човек се наричат сълзи, секрецията на 
Светлината на хохма от частта на духовното кли, наречена „очи“, се нарича „сълзи“. Сълзите 
представляват частта от Светлината, която се отхвърля от парцуфа поради липсата на екран 
върху Малхут де Малхут. Цялата Светлина, която идва в парцуфа, желае да влезе и да го 
изпълни със своето удоволствие, дори частта от парцуфа, която няма екран за приемане с 
алтруистични намерения. Следователно екранът незабавно отблъсква тази част от 
Светлината. Но между удара на Светлината отгоре и съпротивата на екрана отдолу през 
екрана се просмукват малки капчици Светлина, която поради бързането си не е в състояние 
да ги отблъсне. Тези капки нямат нищо общо с нивото на Хохма на парцуфа, тъй като им 
липсва облеклото на Завръщащата се светлина. Те излизат от парцуф хохма и получават 
името „сълзи“. Но въпреки това е Светлина! Това е подобно на състояние, в което сме 
изпълнени със сълзи на състрадание към друг човек. Всъщност всичко, което съществува в 
нашия свят, съществува, защото произлиза от неговия духовен прототип, а всичко, което се 
случва в този свят, се случва само защото произлиза от неговия Горен, духовен корен. В края 
на краищата, фактът, че Висшата светлина удря екрана, опитвайки се да пробие своето 
ограничение, произтича от произхода ѝ от Най-високото място, самия Създател, и не е 
свързан с желанието на създанието да получи тази Светлина в себе си. Границите на неговите
алтруистични възможности. Светлината произлиза от света на Безкрайността, от самия 
Създател, много преди кли да се появи и да пожелае да се ограничи. Висшата светлина иска 
да изпълни желанието да се наслаждава на това, което е създала, както е казано, „Създателят 
иска да обитава Своите създания отдолу“. Светлината и Създателят са едно и също; в крайна 
сметка човекът определя усещането на Създателя като духовна Светлина. И тази Висша 
Светлина се стреми да си пробие път през екрана и да влезе в желанията на човека, но 
екранът я хвърля обратно. Така тази отблъсната Висша светлина се превръща в Завръщаща се
светлина, която обозначава алтруистичните намерения на човека да дарява наслада на 
Създателя. В резултат на сблъсъка с екрана, части от Светлината падат навън, защото тези 
сълзи произлизат от любовта и състраданието на Създателя към Неговото творение. В нашия 
свят това духовно действие води до излъчване на сълзи в индивид, обхванат от страдание и 
любов. Духовните сълзи обаче не изчезват. Това е описано в Песен на песните (8:6): „Защото 
любовта е силна като смъртта, ревността е жестока като ада; проблясъците от тях са 
проблясъци на огън, самият пламък от Господа!” Това е така, защото тези сълзи произтичат 
от любовта и състраданието на Висшия към долния. И както пламтящите сълзи, пролети от 
някой в нашия свят горят така и кипящите и горящи Горни сълзи са като огън, като самия 
пламък Господен! Тъй като е свързан със собствеността на Хохма, Малхут се нарича „море“. 
Затова се казва, че сълзите (Светлината на хохма, без предварително да бъдат облечени в 
светлината на хасадим) падат в морето, малхут. И пише, че морските води няма да угасят 
любовта на Създателя към Неговите създания, изразена в тези сълзи. По време на 
сътворението на света е казано: „Нека се съберат водите на едно място“ (Берешит, 1:9). Но 
ангелът, който управляваше морето, не пожела да погълне тези води и следователно беше 
убит (беше изпразнен от Светлина). Сега, когато сълзите падат, той е съживен. Причината за 
това е, че по време на създаването на света самата Малхут де Малхут не е претърпяла 
никаква корекция, тъй като Създателят е създал световете ABYA в специална корекция,  
наречена МАН де Бина или Атерет Йесод MАН, а не МАН де Малхут или  Малхут де 



Малхут. С други думи, корекция е възможно само ако човек не коригира самата Малхут де 
Малхут (неговата същност), но, като се въздържа напълно от използването ѝ (използване на 
егоизъм), той придобива по-високи, алтруистични желания от Бина и получава Светлината на
Създателя в тях (в сфирот KХБ- ЗА де Малхут, в 390 сфирот).Тези по-висши, алтруистични 
желания се наричат желания на Бина или като МАН де Бина и приемането на Светлина в тях 
(Зивуг) се извършва не от егоизма (самата Малхут), а от волята за даряване, наречена Атерет 
Йесод. Следователно този зивуг е достатъчен да изпълни само първите девет сфирот в 
малхут, но не изпълва самата малхут. Пророк Йешаяху (Исая) пише в това отношение: „С 
кого сте, партньори? Аз започнах световете, а ти трябва да ги завършиш!” Коригирането на 
Малхут де Малхут е задължение единствено на създанията. Следователно, когато на морския 
владетел беше казано: „Нека водите се съберат на едно място“, той възрази и не пожела да 
погълне създадените води, тъй като поради некоригираното състояние на Малхут де Малхут, 
нечистите сили надделяха и управляват над него. И затова беше убит. Тези сълзи обаче 
коригират Малхут де Малхут и така съживяват морския владетел, за да възкръсне от 
мъртвите, да освети името на Господ, да изпълни волята на Създателя и да погълне 
първичните води. Защото тогава всички нечисти сили, цялото зло в света ще изчезнат и 
всички (желания) ще се съберат на едно място (собственост), чието име е Ацилут. Това е 
така, защото светът на Ацилут ще се разпространи от края на света на АК надолу към нашия 
свят и ще дойде краят на корекцията, тъй като световете на BYA ще се върнат в своите 
свойства в света на Ацилут. В бъдеще, в края на корекцията, след коригирането на първите 
девет сфирот на малхут, когато остава да се коригира само малхут де малхут, последната, 
десета сфира, когато всички нации по света (малхут де малхут) се обединят, за да унищожите 
Израел (първите девет сфирот на малхут, желанието да коригирате всичките десет сфирот на 
малхут), действието на морския владетел ще бъде разкрито в това, че той ще погълне всички 
първични, зли води ( тежки ограничения) ще изсъхнат и синовете на Израел (тези, които се 
стремят към Създателя) ще вървят през сушата. Пророк Миха (Михей) казва за това: „Когато 
бягахме от египетската земя, видяхме чудеса. Това обаче беше само началото, тъй като беше 
само в Крайното море (Червено море; еврейското име означава края на Малхут, или Малхут 
де Малхут) и само за ограничено време. Но в края на корекцията смъртта ще изчезне 
завинаги. Ето как Матат обясни клетвата си: Създателят никога не забравя Малхут, която е 
хвърлена в пръстта. Защото макар ежедневен зивуг с Шехина да се прави само на 390 
небесни свода, върху деветте сфирот на Малхут, а не върху самата Малхут де Малхут, която 
остава да лежи в праха и, както ни се струва, напълно забравена от Създателя, нищо не може 
да бъде по-далеч от истината. В интерес на истината, Той го поправя с всеки зивуг, защото 
при всеки зивуг в резултат на удрянето на небосклона сълзите падат навън. И тези сълзи не се
губят, а падат във Великото море (Малкут де Малкут), което получава от тях бавни, но 
постепенни корекции, дори ако това е Светлината на Хохма без облеклото на Светлината на 
Хасадим. Тъй като става все по-коригиран, морският владетел е съживен, докато сълзите се 
натрупат до необходимото количество за коригиране на цялата малхут, така че всичките ѝ 
намерения да бъдат в името на Създателя. Това ще стане, когато всички нации по света се 
обединят, за да атакуват Израел. Тогава морският владетел ще се върне към живот и ще 
погълне всички първични води, защото Малхут де Малхут ще получи липсващата корекция, 
всеки ден Създателят се грижи за нея, докато тя, единственото Му творение, достигне 
окончателното си поправяне. И тук му се разкри заблудата на Раби Чия: той разбра това, че
нищо не изчезва в праха, но, напротив, всеки ден Малхут претърпява корекции, точно както 
Матат се закле. 
57. През всичко това той чу глас: „Очистете това място, разчистете това място! 
Машиахът (Месията), Царят-Изкупител идва в събранието на Раби Шимон“, тъй като 
всички праведници, събрани там, са ръководители на групи и събрания, докато всички 
членове на събранието се издигат от това събрание към Събранието на Небето. И 
Машиах посещава всички тези събрания и запечатва Тората, която произлиза от устата



на праведните. И в този момент Машиахът се появява на събранието на равин Шимон, 
заобиколен от ръководителите на всички върховни събрания.

В резултат на голямото откровение – краят на поправката – скрито в клетвата на Матат, 
всички праведни, присъстващи на събранието на Раби Шимон, бяха издигнати, особено двете
групи праведници, които накараха Матат да се появи и да положи клетвата си. В резултат на 
това всички те постигнаха горни степени и достигнаха нивата на „ръководители на 
събрания“, тъй като всяко събрание има членове и ръководител, като разликата между тях е 
подобна на разликата между VAK, GE на степента или парцуф, от GAR, пълният парцуф. 
Затова е записано, че мястото трябва да бъде освободено за Машиах. В края на краищата, 
когато Матат разкри тайната на края (на поправката) и по-конкретно как творението ще бъде 
избавено от егоизма, се появи глас и заповяда да подготви място за Машиаха, Царя-
Изкупител, тъй като краят на поправката е свързан с крал-Машиах. Но само праведниците от 
събранието на Раби Шимон, които са над всички ръководители на събранията, заслужават 
неговото идване, защото само онези, които са на същото духовно ниво като Цар-Машиах 
(всички онези, които вече са коригирали всичките си други свойства – първите девет сфирот 
в тяхната част от желанията – малхут – всички свойства, с изключение на първоначалния 
егоизъм, малхут де малхут) могат да заслужат откровението на лицето му. Нивото на Машиах
е Светлината на Йехида. И ако всички членове не бяха достигнали нивото на ръководителите 
на събранията, ГАР на степените, тоест коригираха всичко, което можеха, те нямаше да 
заслужат разкриването на лицето на Машиах. Но ръководителите на Събранията не са ГАР от
ниските степени. По-скоро те представляват ниво, толкова високо, че всички членове са 
заслужили да достигнат до Небесното събрание на Матат. И сега всички членове заслужиха 
да станат ръководители на Асамблеите, откъдето заслужиха изкачване към Небесното 
събрание. Освен това, благодарение на техните поправки, те заслужиха самия Машиах да 
дойде на всички тези събрания, за да бъде украсен с делата им в Тората. И сега всички 
членове заслужиха да достигнат нивото на ръководителите на събранията. Ето защо Машиах 
е украсен с Тората на главите на събранията. Така, благодарение на тях самият Машиах се 
издига до по-висока степен.

58. По това време всички членове се изправиха. Раби Шимон също се изправи и 
светлината му се издигна към небосвода. Машиахът му казал: „Щастлив си, рави, 
защото твоята Тора се е издигнала в 370 лъча светлина и всеки лъч се разделя на 613 
лъча (свойства), които се издигат и се къпят в реките на светия Афарсемон (райска 
ябълка). И Създателят потвърждава и подписва Тората на вашето събрание, на 
събранието на Хизкия (Езекия), царят на Юда, и събранието на Ахия ха Шилони (Ахия 
на шилоните).“

Когато Машиахът им се разкри и дойде в събранието на Раби Шимон, всички членове се 
изправиха (издигнаха се от нивото на VAK до GAR), а Раби Шимон застана на същата степен
като Машиах. И Светлината се издигна на височината на твърдта. Това показва, че Раби 
Шимон е постигнал Светлината на десетте небеса, липсващата преди това десета твърд 
поради затворените порти на Малхут де Малхут, и е постигнал Светлината на
Йехида, която той сега можеше да получи, тъй като можеше да направи зивуг на Малхут де 
Малхут. И Светлината на Йехида, която блести от този зивуг, се нарича Машиах. Нивото 
"седящо" е 390 или VAK; нивото на "стоящо" е 400 или GAR. Машиахът каза на раби Шимон,
че неговата Тора е породила Светлината на Йехида в Парцуф Атик, защото:
Единиците (0 – 9) са в малхут;
Десетки (10 – 90) са в ZA;
Стотици (100 – 900) са в Има;
Хиляди (1000 – 9000) са в Аба;
Десетки хиляди (10 000 – 90 000) са в Арич Анпин;



И стотици хиляди (100 000 – 900 000) са в Атик.
Тъй като всяка сфира на Атик се равнява на 100 000, четирите сфирот на HaVaYaH (HBTM на
Атик) са общо 400 000.
В този случай обаче той трябваше да каже, че Тората е извършила деянието в 400 000; все пак
той каза, че Светлината, излъчвана от Има, не се използва на 400, а само на 370, защото макар
Тората да е достигнала зенита на небесния свод, тя все още не може да достигне ГАР на 
последната, Свръх стотица. Следователно има само 370, докато Горните тридесет отсъстват в
Има.
Същото важи и за хилядите – Светлината на Аба не използва GAR на всяка хиляда, а само 
VAK, т.е. 600 вместо 1000. Вместо GAR на всяка хиляда, той използва тринадесет (хохма от 
„тридесет и двата нетивота (пътеки на) хохма”). Числото тринадесет означава хохма на 
„тридесет и две нетивот хохма“, слабата Светлина на хохма, наречена светия Афарсемон. 
Затова се казва, че Тората е достигнала 370 Светлини и всяка от тях се разделя на 613 лъча; 
така, в 400 има, тридесет от Висшата светлина на хохма са
отсъства, което го оставя само с 370. И на всяка хиляда липсват горните 400 (ГАР на хохма). 
Вместо да се използват тринадесетте пътеки на светия Афарсемон, всяка хиляда съдържа не 
повече от 613, тъй като всички върховни тайни са скрити в събранието на Раби Шимон. И 
самият Създател ги е запечатал, защото Той се издига и се украсява с постиженията на 
всички праведни в Тората.
От Талмуда (Sanhedrin, 99:1) знаем, че всичко, което пророците са казвали, се отнася само до 
дните на идването на Машиах, но в бъдещето (Йешаяху, 64) всеки ще види самия Създател. 
Защото всички степени и нива, които се отнасят до дните на Машиах, тогава ще бъдат 
коригирани и всички тайни на Тората ще бъдат разкрити, всеки ще постигне пълно 
откровение на Светлината, на Създателя, както е казано, всеки ще виждат със собствените си 
очи (гледката предполага GAR de Hochma). От казаното по-горе става ясно, че съществува 
възможност за коригиране на индивидуалната малхут де малхут дори преди всички души да 
го постигнат в бъдеще. В такъв случай човек достига своето индивидуално ниво на 
постижение от 400, въпреки че общото му ниво не може да бъде по-високо от 370, както в 
случая на всички останали. Това е степента, до която са достигнали раби Шимон, раби 
Чизкия и Ахия ха Шилони.

59. Машиахът каза: „Аз дойдох тук не за да потвърдя Тората на вашето събрание, а 
само защото ‘притежателят на крилете’ е на път тук. Защото знам, че той няма да влезе 
в никое друго събрание, а само във вашето.” Междувременно равин Шимон му разказа 
за клетвата, положена от „собственика на крилата“. Точно тогава Машиах потрепери 
от страхопочитание и издигна глас, и небесата се разтресоха, и Великото море закипя, и 
Левиатанът се раздвижи, и целият свят заплашваше да се преобърне. В този момент той
видя Раби Чия в украшенията на Раби Шимон. Той попита: „Кой даде на човека на 
този свят украшенията, дрехата на другият свят?" (дреха на другия свят върху тялото 
на този свят). Раби Шимон отговори: „Това е Раби Чия, кресетът на Тората!“ Той му 
каза: Съберете него и синовете му (тези, които са напуснали този свят) и те ще се 
присъединят към вашето събрание. Раби Шимон каза: „Времето му беше дадено, даде 
му време“ (времето на Раби Чия все още не е дошло).

Машиахът каза на раби Шимон, че не е дошъл заради Тората, а защото „притежателят на 
крилете“ е дошъл на събранието, желаейки да знае какво е казал Матат. Защото Матат беше 
разкрил, че краят на поправянето ще бъде предшестван от ужасни страдания за Израел — 
небесата и Великото море ще потреперят и светът ще бъде на ръба на колапс, както е 
предсказано в Талмуда (Санедрион, 97): „ Всичко е счупено.” Затова той повиши тон, в 
желанието си да смекчи всичко това сътресение. Машиахът беше изненадан да види дрехата 
на Раби Чия (че Раби Чия съществува във физическо тяло на нашия свят, в собствеността на 
този свят), защото ако той беше заслужил появата на Матат и неговата клетва, той беше 



постигнал степента на пълно поправяне на цялото си зло. И тъй като той заслужаваше да 
види лицето на Машиах, за да получи Светлината на Йехида, той очевидно беше завършил 
работата си в този свят и не му остава какво да прави тук. Следователно, той трябва да го 
напусне и да влезе в събранието на Раби Шимон в Райската градина. Но равин Шимон убеди 
равин Чия, че трябва да продължи да извършва нови, допълнителни корекции в този свят. И 
Машиах, и равин Шимон обясниха на равин Чия какво още конкретно трябваше да прави в 
този свят.
60. Раби Чия потрепери от страхопочитание, когато Машиахът си отиде, а очите му се 
напълниха със сълзи. Защото Машиах напусна събранието на Раби Шимон, плачейки 
от голямото желание за окончателно поправяне и изкупление. И равин Чия също беше 
измъчен от пламенното желание да стигне до края на корекцията. Раби Чия извика и 
каза: „Щастлива е съдбата на праведните в онзи свят и щастлива е съдбата на раби 
Шимон бар Йохай, който е заслужил всичко това.”

КОЙ Е ВАШИЯТ ПАРТНЬОР?
61. Берешит: Раби Шимон отвори: „Вложи думите ми в устата си. Колко усилия трябва 
да положи човек в Тората ден и нощ, защото Създателят е внимателен към онези, които 
я изучават. И с всяка дума, която човек постига чрез усилията си в Тората, той 
изгражда твърд.”

Създателят даде на праведните силата на Своята реч. И както Създателят създава създанието 
със силата на Своето слово, така и праведните създават нови Небеса със силата му. Ето защо 
Раби Шимон започна речта си, като обясни думите: „В началото Създателят създаде небето и 
земята“, тъй като думата Барах (създаден) също означава „затваряне“ и „ограничаване“. И 
трябва да разберем защо Създателят го е създал в такава затворена форма. Той отговаря: „За 
да постави корекцията на Небето и земята в думите на праведните, да ги направи Негови 
партньори – участници в сътворението на Небето и земята”.
Има два вида обновяване на небето и земята, което Създателят  е затворил в устата на 
праведните: 
1. Поправянето на греха на Адам, поправката на миналото. Още преди създаването на Адам, 
Създателят е направил тайна корекция на Небето и земята, както е описано в началото на 
Тората, в главата Берешит:
ЗОН де Ацилут се издигна до АВИ и АА, докато Адам се издигна до ЗОН и ЙЕШСУТ. В 
резултат на това Адам получи Светлината на NRN де Ацилут, тъй като той облече ЙЕШСУТ 
и ЗОН де Ацилут, т.е. се издигна до тяхното ниво. Адам се намира в световете BYA и той се 
издига заедно с тези светове. Всички светове могат да се издигнат над своето постоянно 
състояние или да се спуснат на местата си с Адам вътре в тях. Духовното ниво на Адам и 
Светлината, която той получава, се определят от местоположението му (вижте страница 212).
ПО ВРЕМЕ НА ИЗКАЗАНЕ ПОСТОЯННО СЪСТОЯНИЕ
                                 Атик
АВИ                         AA
ЗОН                         AВИ
Адам – Берия         ЙЕШСУТ + ЗОН
------------------Парса от света на Ацилут------------------------
Адам – Йецира     Берия
Адам – Асия         Йецира
                               Асия

В други източници, като Талмуда (Бава Батра, 58:2), това се описва като изкачването на Адам 
до нивото на слънцето (ЗА де Ацилут). Тази Светлина се нарича „Зихара Илаа“ (Зихара е 
арамейската дума за Зоар на иврит или „сияйна светлина“ или сияйни зора на български). В 
резултат на своя грях Адам падна духовно до нивото на нашия телесен свят (Талмуд, Хагига, 



12:1). И вместо NRN де Ацилут, който е получавал преди падението си, сега той получава 
Светлината от световете BYA, които са отдолу и земята (малхут) от света на Ацилут се 
спуснаха съответно до нивото на ВАК де Зеир Анпин и точката на Малхут, като се спуснаха 
под Табур де Парцуф АА. А на праведните, които живеят в този свят, но вече съществуват 
духовно в духовните светове на BYA, е поверена задачата да коригират всичко, което се е 
случило по вина на Адам, и да се върнат, за да обновят небето и земята (ZON de Atzilut) и ги 
издигнете до АВИ и АА—ЗА до АА и Малхут до АВИ, както беше преди греха. И в резултат 
на тяхната работа, праведните ще получат Светлината на света на Ацилут, на която 
поправеният Адам има право, тъй като те (техните души, духовен Келим или вътрешен 
духовен Парцуф) са негови части.
2. Въпреки това, дори преди греха, Адам не е бил в съвършеното състояние, за което 
Създателят го е създал. Следователно, след като праведните поправят последствията от греха 
на Адам и достигнат NRN де Ацилут, който е съществувал в Адам преди греха, ги очаква 
нова работа – да получат нова Висша светлина, която тепърва ще слезе. С други думи, ако 
първата цел е да се поправи греха, втората е да се постигне още повече. Призван е да 
„създадат ново небе и земя“, нови свойства на ZON, в които може да се получи нова, Висша 
светлина. Това ново ниво или степен, което никога не е присъствало в нито едно кли, се 
описва като „нито око не е видяло Създателя до теб“ и степените, които праведните, 
привързани към световете, се наричат „ново небе“ и „нова земя“, тъй като те са наистина 
нови и никога преди не са съществували в действителност.
И това Небе и земя, които праведните коригират до нивото, предшестващо греха на Адам, по 
време на сътворението (Beresheet), не се наричат нови, тъй като вече са съществували и 
Самият Създател ги е поправил още преди греха на Адам. Следователно те се наричат 
обновени, а праведните, които ги поправят, не се наричат партньори на Създателя. „Ограждат
в устата си” означава приемане на такава Висша светлина, която нито е получена от Адам, 
нито е излъчена от Създателя. И сега, чрез действията на праведните, които се наричат 
партньори, участници и сътворци, тя излиза и блести в творението. Така виждаме, че всички 
праведници са разделени на две групи: тези, които поправят греха на Адам и тези, които 
създават нови степени на постижение. Последните се наричат партньори на Създателя. Зеир 
Анпина се нарича глас, а Малхут се нарича реч. Когато праведният човек изучава Тората и по
този начин издига МАН(чрез гласа и речта на неговата Тора) от душата му в ЗОН, неговият 
глас се издига до Зеир Анпина, а речта му се издига до Малхут. Гласът на Тората, който се 
издига с МАН към ЗА се нарича Създател (Кадош Барух Ху). Също така, всяка подновена 
дума в Тората изгражда нова твърд. Една дума означава реч и всяка реч, която обновява 
Тората от тези, които я изучават, се издига под формата на МАН до Малхут, която се нарича 
„слово и реч“. Това създава нов небосвод под формата на параван, върху който се прави зивуг
между Твореца и Шечина. Това постигат праведните, които изучават Тората, издигайки 
МАН! Обновяването по думите на Тората обаче не предполага нищо ново в гласа на Тората. 
Защото Малхут трябва да се пресъздава за всеки нов зивуг, защото след всеки зивуг, Малхут 
се връща в състоянието на девственост благодарение на ЧОВЕКА, отгледан от праведния, 
който непрекъснато обновява нейните свойства, нейния Йесод – кли за получаване на 
Светлина от Зеир Анпина. Следователно е писано, че Тората се подновява с всяка дума, 
защото една дума (малхут) се подновява от речта на праведните в Тората, тъй като след всеки 
зивуг предишното кли изчезва и се появява ново.

62. Научихме, че точно както Тората се подновява от нечии уста, това обновление се 
издига и се явява пред Създателя. И Създателят приема тази мъдрост, целува я и я 
украсява със седемдесет накити. И самата обновена мъдрост се издига и се настанява 
върху главата на праведните, които съживяват световете, и след това лети, издигайки се
през 70 000 свята, докато се издигне до Атик, Сфира Кетер. И всичко, което съществува 
в Атик, е скрито, Върховна мъдрост.



Когато човек издигне МАН от неговата Тора, тази дума, която е Нуква де Зеир Анпина, се 
издига и се свързва с Създателя в зивуг с Него. Създателят взема тази дума, целува я и я 
украсява и това са двата вида зивугим (множествено число за зивуг) в ZON:
1. Зивуг де Нешикин (целувки);
2. Зивуг де Йесодот (основи/основи).
Всеки зивуг се състои от два зивугима, тъй като един зивуг на ор хохма трябва да се облече в 
парцуфа (дрехата) на ор хасадим. Следователно трябва да се направи предварителен зивуг 
върху Ор Хасадим, чиято роля е да стане дреха за Ор Хохма. Ето защо всеки зивуг се състои 
от два зивугима:
1. Зивуг на степента на хохма, наречен Зивуг де Нешикин, защото стои в Пе де Рош на 
парцуфа, на нивото на Рош и ГАР.
2. Зивуг на степента на хасадим, наречен Зивуг де Йесодот, защото се извършва на нивото на 
телата на парцуфим.
Затова се казва, че Създателят е взел Нуква в тази дума и я целунал, т.е. направил зивуг де 
Нешикин на ниво ГАР, а след това я украсил, т.е. направил зивуг де Йесодот на ниво 
Хасадим. В резултат на това Ор Хохма се облече в Ор Хасадим и Нуква получи пълната 
Светлина. В СЕДЕМДЕСЕТ УКРАШЕНИЯ: пълната Светлина на Нуква се нарича 
„седемдесет украса“, защото малхут е седмият ден и когато тя получи от Зеир Анпин, 
нейните сфирот стават десетки, точно както сфиротите на Зеир Анпин; това превръща 
Малхут в 7 x 10 = 70. Мохин (мъдрост), Ор Хохма се нарича Атара (украшение или корона). 
Следователно това, което тя получава, се нарича „седемдесет украшения“. След като Малхут 
получи Светлината на Хасадим, с помощта на ЧОВЕКА на праведния, тя става годна да 
получи Висшата Светлина на Хохма, седемдесетте украшения. Както беше казано по-горе, 
има два вида обновяване на небето и земята (ZON):
1. Когато всичко се върне към състоянието, предшестващо греха на Адам. В това
например, Малхут се нарича „думата на Тората” (ВАК), където Тора е ЗА.
 2. Когато Небето и земята са създадени с нова Светлина, която дори Адам не е постигнал 
преди греха си. И тази постижима дума се нарича ГАР. Писано е (Талмуд, Берахот, 7:1), че 
праведните седят с накити на главите си, защото Малхут се издигна, за да украси главата на 
праведния (ЗА) в неговия Йесод, наречен Чай Оламим (възродител на светове), или по-скоро 
в неговия Атерет Йесод – мястото на обрязването. И това се случва благодарение на МАН, 
отгледан от праведните, който вече е постигнал Висшата светлина на Зихара Ила на Адам, 
точно както Раби Шимон и неговите приятели вече са я постигнали. Ор Хохма се нарича Ор 
Хая. Тъй като ЗА желае само хасадим, той може да получи Ор Хая само с помощта на своята 
Нуква, Малхут. Оказва се, че ЗА живее, т.е. получава Ор Хая, само ако е в зивуг с Нуква, 
наречен Олам (свят). Така възниква името Чай Оламим (възродител на светове). Също така, 
Нуква, украшението на главата му, става важно (Кетер – корона), защото Зеир Анпин 
получава тази Светлина само благодарение на своята Малхут. Въпреки че Малхут е родена от
Зеир Анпин, тъй като именно Малхут и никоя друга предизвиква и прави възможно 
приемането на Светлината на Живота, Зеир Анпи я нарича своя майка. Наистина Зеир Анпин 
получава Ор Хая (Светлината на Живота) от нея.
Затова е писано, че Малхут лети и се извисява в 70 000 свята и след нейния Зивуг със Зеир 
Анба на неговата Атара (украшение на главата му), тя се издига още по-високо, до АА, 
където седемте сфирот на Малхут, наречени 70 000 светове, се коригират, тъй като една 
сфира от Зеир Анпина се равнява на 10 000. След това Малхут се издига още по-високо – към
Атик. И всички тези изкачвания на ЗОН до Атик се осъществяват благодарение на усилията, 
положени от праведните, които издигат МАН: Зивуг на Атара издига ЗОН до AВИ, от който 
се изкачват до АА (70 000 свята), а от там до Атик, най-високата възможна точка на 
изкачване. Ето защо е писано, че всички думи на Висшата мъдрост на Атик са заключени, 
тъй като Малхут получава Висшата светлина при издигане в Атик и всяка степен
която тя получава от Атик се нарича „скрита“, „Върховна мъдрост“, т.е. ГАР де Хохма. Това е 
така, защото думите на мъдростта означават степента на Хохма, а думите „скрит“, „таен“ и 



„Върховен“ се отнасят до ГАР. Освен това те се разкриват само на тези, които достигат 
нивото на Aтик, но не и по-ниско, тъй като Tzimtzum Бет (второто ограничение) вече 
съществува в AA. 
63. И когато тази скрита мъдрост, която се обновява тук в този свят, се издигне, тя се 
присъединява към Атик, възлиза и слиза, влиза в 18-те свята, където никое око не е видяло 
Създателя освен теб. Те излизат оттам и се появяват пред Атик, завършени и съвършени. 
Междувременно Атик я тества и я намира най-желан преди всичко. След това той я взема и я 
украсява с 370 000 накити. И тя, обновената Тора, се изкачва и слиза и се превръща в твърд.

По време на изкачването на Малхут към Атик, тя се присъединява към зивуга, който се 
появява там, и създава Ор Хозер (Връщаща се светлина), като приема Ор Яшар (Пряка 
Светлина) на нивото на свойствата на Aтик. Изкачването на Малхут означава, че Малхут 
издига Ор Хозер от себе си нагоре. Спускането на Малхут означава, че тя изпраща Ор Яшар 
отгоре надолу. И тогава Малхут получава скритата, тайна и върховна мъдрост. Думата 
„присъединява“ означава нейния контакт с Ор Хозер и Ор Яшар в самия Атик. Този зивуг е 
направен в Атик на неговия Йесод, но не и върху Малхут, тъй като Малхут де Атик е скрит до
края на корекцията. Подобно на Йесод де За по време на изкачването си към АВИ, този 
Йесод се нарича Чай Оламим. Разликата между тях е, че за Йесод де Атик се казва „Никой 
друг, освен ти не можеш да видиш Създателя“, за зивуг на Йесод издига Ор Хозер и облича 
Ор Яшар с него. Този екран е дефиниран в AVI, под Atik, като крила, които блокират горната 
светлина. Това показва, че екранът притежава сила на ограничение, закон, преценка. Ето 
защо Oр Хозер се нарича още „Светлината на ограничението“. Така Oр Хозер  съществува в 
AМИ. Обратно, екранът в Йесод де Атик, за който се казва, че там „Създателят вече не се 
крие от нас“ (Yeshayahu, 30:20), докато издига Ор Хозер, той не скрива Създателя, той има 
свойствата на крила. Това е причината да се нарича Чай Оламим (възродител на светове). 
Въпреки това, остава скрито, докато човек сам не достигне това ниво, както е казано: „Само 
очите ви ще видят Създателя. Там няма крила или нещо друго, което да Го скрие от външните
очи, защото не се налагат ограничения и всичко се разкрива. И в Ор Хозер също няма 
ограничения, а само милост и доброжелателност, както в Ор Яшар. Името Чай Оламим 
предполага, че зивуг се прави не върху десет сфирот от Ор Яшар отгоре надолу и десет 
сфирот от Ор Хозер отдолу нагоре, и не върху всичките двадесет сфирот, т.е. не върху самата 
Малхут, а върху Йесод де Малхут. В този случай има девет сфирот на Ор Яшар и девет 
сфирот на Ор Хозер, тъй като Йесод е деветата сфира: 9 + 9 = 18 = 10 + 8 = Йод + Чет, което 
се произнася в обратен ред като Чет-Йод ( Чай), защото това е Завръщащата се светлина. 
Думата „живот” (Chaim) произлиза от думата „жив” (Chai), защото този, който е в състояние 
да направи зивуг върху Йесод, получава Висшата светлина на живота, Ор Хохма. В резултат 
на този зивуг в Атик се проявява като огромна горна светлина. Това е така, защото всички 
светове и всички, които ги обитават, се присъединяват към Нуква и заедно постигат истинско 
съвършенство, нивото, за което първоначално са били замислени и създадени от Създателя. 
Оттук се казва, че думата лети в твърдта, което означава създаването на Ор Хозер отдолу 
нагоре, което води до Ор Яшар, слизащ от Създателя, отгоре надолу. И облеклото на Ор 
Хозер на Ор Яшар създава небосклона, защото екранът, който се появява в Малхут за 
създаването на Ор Хозер, идва в резултат на добрите дела на праведните, техния МАН (молки
за духовно изкачване), насочени към угаждане на Създател. И така, след като този екран 
направи зивуг с Висшата светлина, той се превръща в твърд, с помощта на който праведните 
достигат пълната височина на степента, на която сега са направили зивуг. Това се случва, 
защото когато тази степен се спуска към праведния през небосвода, той се облича в Ор Хозер 
(дреха на този твърд), който заедно с Ор Яшар, облечен в него, се обръщат и те слизат под
екран (твърд) и по този начин стават постижими от праведните.
Онези праведници, които са постигнали такова съвършенство, че могат да издигнат МАН до 
такъв възвишен зивуг, вече са се отървали напълно от егоизма и нямат желание да получат 
нищо за себе си. Вместо това те издигат своя МАН (молба) с единствената цел да угодят на 



Създателя. Следователно, чрез своите корекции (MАН), те коригират екрана в Малхут и, като
създават Ор Хозер в нея, който се издига от екрана на Малхут нагоре, я правят способна на 
велик зивуг. Това е така, защото всичко, което се издига, е алтруизъм, отдаване, отблъскване и
отхвърляне на приемане за себе си и егоистично удоволствие. След това има зивуг с Висшата 
светлина и Висшата светлина се облича във възходящата Завръщаща се светлина. Тази 
низходяща Висша Светлина се облича в Завръщащата се Светлина и влиза в праведните, 
които са издигнали МАН. Изразът „отдолу нагоре“ предполага отблъскването на Светлината 
от човек, а „отгоре надолу“ означава приемането на човека. И тъй като Висшата светлина 
идва при човека през небосвода, тя взема Светлината, отразена от небесния свод, като своя 
дреха и човек получава Висшата светлина, облечена в Завръщаща се Светлина. Това означава,
че дори след като човек вече получи духовната информация за цялата степен, той се 
наслаждава на Висшата Светлина, която се спуска към него само до степента, в която той 
може да угоди на Създателя по този начин, т.е. до степента на неговата сила, големината на 
неговия екран и количеството Връщаща се светлина, която облича Пряката горна светлина. 
Такова приемане на Висшата светлина (само до степента на свят Хозер, създаден от човека) 
се нарича приемане заради Създателя. И навсякъде, където човек не може да намери начин да
отдаде на Създателя, той не получава. Следователно, неговото приемане е облечено в 
отдаване: Горната директна светлина е облечена в завръщаща светлина, което означава, че 
долната получава само облечената Горна светлина от горната, т.е. само през небосвода.

64. И така, всяко дело създава небесни сводове, които се появяват пред Атик, и той ги 
нарича „нови небеса” или по-скоро „обновени небеса”, скрити от Висшата мъдрост. И 
всички останали части на Тората, които не са обновени с помощта на Висшата мъдрост,
се явяват пред Създателя, възнасят се и стават „земите на живота” (Арцот ХаХаим). 
След това те слизат и украсяват една земя. И се обновява, и се появява нова земя от 
всичко, което е обновено в Тората.
Праведните непрекъснато отглеждат все по-нов и по-нов МАН и така получават все нови и 
нови степени на постижения от Атик, с помощта на небесните сводове, създадени от Горния 
Зивуг. От тези небеса изникват нови небеса, които се обновяват в степените на Атик. Поради 
това тези възвишени постижения на праведните се наричат скрити тайни на Висшата 
мъдрост, тъй като те слизат облечени в дрехите, получени от небесните сводове. Малхут се 
нарича „земя“, а Бина е наречена „земите на живота“ (Арцот ха-Хаим). Когато Малхут 
достигне всички степени на Бина, тя придобива името "страната на живота". Малхут се 
нарича още „новата земя“, тъй като тя разменя собствените си имоти с тези на Бина. И 
всичко, което преди е било Малхут, сега става Бина. Затова е записано, че в бъдеще БОН ще 
стане САГ, а MA ще стане AБ, тъй като Небето е ЗA, който сега се е издигнал до степента на 
AТИК (AБ или Хохма). Земята, Нуква де Зеир Анпин, Малхут, се превърна в САГ, Бина. 
Следователно новата земя и новите небеса са Малхут и ЗА, които станаха САГ и AБ, Aтик и 
AA.
65. Писано е: „Когато новата земя и новите небеса, които създавам.” Не е написано „Аз 
създадох“ в минало време, а по-скоро „Аз правя“ в сегашно време, тъй като те 
постоянно се правят от обновяването и тайните на Тората. И за това е писано: „И ще го 
сложа в устата ти и в сянката на дрехите на ръцете ти, за да взема небесата и да положа 
основите на земята“ (Йешаяху, 51:16). Казва се просто „Небеса“, тъй като това 
предполага небесата, обновени от Тората.

Всичко, което е описано в Тората, е написано в сегашно време, тъй като в духовното няма 
време; всичко е написано по отношение на този, който достига Тората в дадения момент. Това
е, което Зохар иска да подчертае тук: въпросът се отнася до постоянната работа на човека 
върху себе си, върху неговата природа. И праведните, които вече са постигнали Висшата 
светлина, продължават да създават все нови и нови небеса и земи, както е писано: 
„Праведните се изкачват от връх на връх“ и този процес е безкраен.



66. Раби Елазар каза: „Какво е значението на дрехите „в сянката на ръцете ви“?“. Той 
отговорил, когато Тората била предадена на Моше, десетки хиляди Висши ангели се 
появили, за да я издигнат с пламъците на устата си, но Създателят я защитил. И така, 
сега, когато обновлението в Тората се издига и се явява пред Създателя, Той я защитава
и приютява този, който го е извършил, за да попречи на ангелите да открият и да му 
завиждат, докато от това не се създадат ново небе и земя. Обновление в Тората. Затова е 
казано: „Да вземеш небесата и да положиш основите на земята от сянката на дрехите на
ръцете си“. От това следва, че всичко, което е скрито от очите постига свръхестествен 
резултат. Ето защо е казано: „В сянката на дрехите на ръцете ви“. И все пак, защо 
трябва да бъде скрито от очите в името на върховния резултат? Затова веднага се казва:
„За да взема небесата и да положа основите на земята“. Както научихме – така че от 
това укритие ще се появят нови небе и земя.

Фразата „В сянката на дрехите на ръцете ви“ намеква към Ор Хозер, дрехата, която произлиза
от небесата, облеклото и покривалото на Ор Хохма. Подобно на сянка, тази дреха прикрива 
Хохма от външните очи, така че те не знаят какво има вътре. Защо Високите Степени са 
скрити от ангелите? Скрити са така, че  ангелите не биха могли да завидят на човека, за 
неговите постижения. Но защо ангелите, които са направени от много светлина, материал 
(без егоизъм), ще завидят на човешките постижения и за Високата степен, която е постигнал. 
Това е така, защото виждайки, че човекът се е издигнал от своите грешки в праведник,  
свойства които те откриват в него, те започват да клеветят този праведник. Това носи вреда на
праведните. Следователно, когато степента се облича в дрехата на небесния свод (Oхр Хозер),
тази дреха измерва самата степен, нейната величина, за да попречи на човека да получи 
повече, отколкото позволява намерението му в името на Създателя, т.е. само до степента на 
Oхр Хозер. Така той е защитен от завистта на ангелите и от тяхната способност да навредят 
на духовното му състояние, тъй като той става равен на тях по своите свойства: неговата 
Завръщаща се светлина го прави равен. Както всичко останало, което изпълва световете, 
Мелахим (ангелите) са вътрешните свойства и сили на човека. За да избегне нараняване на 
себе си, като желае да постигне по-високи степени, преди да е придобил Oхр Хозер, тези 
степени трябва да бъдат скрити. Въпреки това, освен Ohr Hozer, трябва да се внимава
против желанието му. Това обяснява правилото: „Окото вижда и сърцето жадува“ и човекът 
 не би могъл да защити намерението си, да го запази само заради Създателя и би искал да 
получи за себе си. Въпреки това, веднъж облечен в дрехата на небесния свод, той може да 
бъде сигурен, че няма да получи повече от намерението си да получи заради Създателя.

Нека разгледаме накратко как се заражда едно желание в човека. Човек гледа нещо за първи 
път, без още да знае какво ще види. Все едно някакъв предмет случайно попада в 
полезрението му. Естествено, не може да му бъде наложена забрана, тъй като това явление не 
зависи от човека; по този начин това не се награждава, нито се наказва. Обаче, като го 
погледне за втори път — тук човекът вече има свобода на избор. И ако вторият поглед доведе 
до желание за получаване на удоволствие, въпреки че е забранено. Ако обаче човек не може 
да се въздържи и погледне за втори път, очите му изпращат сигнал към сърцето му и сърцето 
започва да желае. Така човек има властта да реши дали да позволи на желанието да се роди в 
него или не. Това е смисълът на фразата: „Окото вижда и сърцето жадува“.
67. Той каза на тези порти и на думите, които бяха поставени една върху друга в 
обновената Тора: „С кого си? Вие сте моите партньори. Точно както аз създавам небето 
и земята с Моите думи, както е писано: „Чрез словото на Създателя бяха създадени 
небесата“, така и вие създавате нови небеса и земя чрез вашия труд в Тората.
Свойствата на приемането се наричат „порти“, защото, подобно на отворените порти, те 
винаги са готови за приемане. “Думите” са свойствата на отдаване, на издигане на МАН до 
Създателя. Фразата „Сложете едно върху друго“ означава едно облекло върху другото и така 
се случва приемането с цел отдаване.



68. Ако обаче някой твърди, че обновяването на Тората е от този, който дори не знае 
какво казва, създава твърд, тогава погледнете този, който не е запознат с тайните на 
Тората: тъй като той подновява Тората без да има достатъчно знание, всичко, което той 
обновява, се издига и обратната страна на човека (мъжката част от нечистата сила) и 
фалшивият език (от Нуква на нечистата сила, наречена Техом Раба – голяма бездна) 
идва към него. Този обърнат човек прескача 500 парсаота (мерки за разстояние), за да 
получи това обновяване на Тората, взема го и прави от него фалшив свод, наречен Тоху 
(бездна).

Както вече знаем, праведните издигат МАН, за да угодят на Създателя. Това се нарича 
„думите на Тората“, тъй като думите се обновяват в резултат на горния зивуг и ЗОН 
получават нова Светлина от този зивуг, доколкото те заслужат обновяването на небето и 
земята чрез своите действия. По този начин те стават партньори на Създателя – съработници,
защото, точно като Него, те обновяват небето и земята със своите думи.
Въпреки че някой, който не е запознат с тайните на Тората (пътищата на Създателя), за да 
знае как да се защити и да не навреди на Висшите Степени, си казва, че намерението му е за 
възвишената цел, той се заблуждава, т.к. той не знае това, което душата му със сигурност знае
— че намеренията му са за него самия. Очаква го ужасно наказание, защото той позволява на 
нечистите сили да унищожат онези, които работят в Тората. Зоар обяснява: ако човек не знае 
точните значения на думите, т.е. ако издигне МАН до великия зивуг без задълбочено 
разбиране на всички сложни детайли на действието, обратният човек и фалшивият език 
улавят думата му. Клипот (нечии нечисти сили) също се състои от мъжка и женска част. 
Мъжката част се нарича „безплодно завръщане“, а женската част се нарича „лъжа“. Мъжката 
част на Клипа не е толкова лоша, колкото женската. И когато е само по себе си, не подтиква 
човек да лъже с името на Създателя; напротив, добротата удря окото му, но самото око е зло. 
И този, който попадне в ръцете на мъжката нечиста сила, използва името на Създателя 
напразно, тъй като той се отделя от Създателя и не получава светлина от Него, т.е. произнася 
думи и привидно действа, но безплодно, защото тези действия не са взаимодействието на 
екрана със Светлината. Затова мъдреците казаха: „Създателят казва за всички, които се 
гордеят: Той и аз не можем да бъдем заедно“ (Талмуд, Сута, 5:1), защото неговите намерения 
са да получи всичко за себе си, за своя собствена полза, за своя гордост и суета, тъй като 
усещането за собственото „аз” е най-голямата проява на гордост. Следователно човек попада 
под властта на злото око. Следователно МАН, когото той повдига, не получава отговор от
Отгоре и той напразно изрича името на Създателя. Затова мъжката част от нечистата сила се 
нарича празна, безплодна, фалшива, суетна, неуспешна и безполезна, тъй като Творецът не 
може да се обедини с него поради несходството на техните свойства. Ако обаче човек 
почувства не своята прилика с Твореца, а по-скоро своята противоположност в свойствата от 
Него и се възприема като най-лошия от всички, тогава той може да се снижи пред Създателя, 
да потисне всичките си свойства от омраза към тях, а самият Създател ще извърши 
останалата част от своята корекция. Но този, който е горд, не само не успява да разбере 
степента на отдалечеността си от Създателя, той всъщност вярва, че има право да получава 
повече от другите и че Създателят му дължи нещо. Нуква де Клипа се нарича „лъжа“. След 
като човек попадне в мрежата на мъжката част на нечистата сила, последната прави зивуг със
своята Нуква (нечиста, горчива и зла сила), която в резултат на връзката си с мъжката част 
фалшифицира името на Създателя , слиза и подбужда човека, а след това се издига, срещу 
него и отнема душата му. Колкото и свята да беше тази душа, Нуква де Клипа грабва всичко 
за себе си. Естествено, това не се отнася за този, който работи върху себе си и напредва 
духовно, за когото работата в името на Създателя е призвание на живота му. Но понякога той 
може да не спазва точно всички ограничения и по този начин да се окаже в такива състояния. 
Обаче обикновен човек, който нито работи върху себе си, нито изучава Кабала, очевидно е 
напълно несвързан нито с чистите, нито с нечистите духовни сили. Например, мъжката 
нечиста сила казва, че човек трябва да изучава Тората, но след това краде резултатите от 



работата си за себе си. В резултат на това човек губи интерес към обучението си и трябва 
отново да се консолидира в своите усилия и напредък. И въпреки че той постига Създателя и 
откровението на Светлината до известна степен, това все пак е безплодно, тъй като всичките 
му постижения изчезват от него и той не печели нищо от тях. Следователно Тората го нарича 
„обратният човек“, тъй като първоначално той яде и пи и казва „Върви“, т.е. издигнете МАН 
при Създателя и приемете Светлината в името на възвишената цел, но не за себе си. Така тя 
се преструва, че не е нечистата сила, а нейната противоположност. Въпреки това, поради 
своето свойство, наречено „безплодно завръщане“, то тогава прави зивуг със своята Нуква 
(голямата бездна), която краде душата на човека и го унищожава с лъжата си и човекът 
остава без дори и най-малката част от душата си, която е свята и чиста! Следователно е 
написано, че той прескача 500 Parsaot: първоначално ZON на
нечистите сили имат само ВАК в ЗА и точка в Малхут. Следователно, те могат да бъдат равни
на ZON de Atzilut в тяхното катнут (малко състояние), когато те също са VAK и точка и нямат 
нито силата, нито мястото да се свържат с Bina. Въпреки това, благодарение на MAN, 
издигнат от нисшите, на мъжката нечиста сила се дава възможност да прескочи ZAT de Bina, 
които поддържат чистата и света ЗОН. ZON съдържа сфирот HGT NH (Netzah-Hod) = 5 x 100 
= 500, тъй като една сфира в Бина е равна на 100. И това се случва благодарение на МАН, 
издигнат от този, който не е сигурен в своите намерения (независимо дали действа за 
Създателя или не). саке). След това “Обратният човек” прави зивуг със своята Нуква върху 
този фалшив МАН и получава Висшата светлина за изграждането на своя парцуф, подобно на
духовно чистите Небеса, които са създадени върху чистия МАН. Също така, новите Небеса, 
създадени върху нечистия МАН, се наричат „обратни“, „празни“. И тъй като нечистата 
малхут взе участие в това, тези небеса се наричат Тоху (бездна/хаос).
69. И този обратен човек след това лети през празния небосвод, преминавайки 6000 
парсаота с един преход. И щом тази празна твърд спре, веднага се появява нечиста 
жена, хваща се за тази празна твърд и участва в нея. Тя го напуска и убива стотици 
хиляди, тъй като докато остане на този небосклон, тя има властта и силата да лети и да 
прекоси целия свят за миг.
Всичко, което произтича от празния свод, произтича от нечистата сила, която съответно е 
противоположна на Върховната, свята мъдрост на Ор Хохма. Сфира Хохма е равна на 1000 и 
така е написано, че лети през небосвода за 6000 = шест сфирот HGT NHY на парцуф хохма, 
всеки от които е равен на 1000. След завършването на новите небеса на нечистата мъжка 
част, наречена „празни небеса”, се разкрива силата на нейната женска половина, Нуква 
(„голямата бездна”). Нейната сила атакува небосвода с лъжливото име на Създателя; тя се 
извиси в небето и тогава небесата бяха наречени Тоху. Тъй като Нуква на нечистите сили 
участва в този свод, тя става по-силна и расте дори повече от мъжкото ниво на нечистата 
част. Това е така, защото мъжката нечиста част достига до ВАК на Хохма, което се равнява на
6000 парсаота, докато Нуква нараства до пълните десет сфирот, т.е. целия свят. Следователно 
тя е изключително мощна и може да унищожи много, защото, както казва Раши, „Създателят 
е създал един срещу друг“. И също като нов, Светите Небесата и земите са създадени 
благодарение на МАН, издигнат от праведните, нови, нечисти небеса и земи се създават чрез 
МАН, издигнат от тези, които не знаят как точно трябва да се работи за Създателя.
70. За него е писано: „Не улеснявай безплодното прегрешение“. Трансгресията е 
свързана с мъжката част и е тежка като валовете на вагоните. Какво е това 
прегрешение? Това е нечистата Нуква. С юздите тя привлича мъжката нечиста част 
към безплодие. И тогава в резултат на това се извършва прегрешение, тъй като 
мъжката част се привлича към тази Нуква, която става силна и отлита да убива хора. И
мнозина тя убива. И кой е причинил всичко това? Това са тези, които изучават Тората, 
но не достигат Охра и Мора (Светлина и отдаване). Нека Създателят бъде милостив 
към тях!



Както вече беше споменато по-горе, мъжката нечиста част не е толкова зла, колкото женската.
Това е така, защото се прави подобно на святата част на създанието; следователно се нарича 
безплоден. Въпреки това, поради тази прилика, тя има голяма сила да улови човека, както, 
например, както правят мъдреците, насърчава хората да изучават Тората. И все пак целите му 
са различни от тези на Създателя; иска да получи Мъдрост (Хохма), а не да стане алтруист.
И след като човек бъде уловен в своите мъки, мъжката нечиста сила прави зивуг с нечистата 
си Нуква и като тежки фургони те дърпат човека в толкова голяма и тъмна бездна, че той 
дори не осъзнава, че е в тъмнина. Напротив, той се смята за мъдър и праведен. Мъжката част 
само хваща човека, връзва го и след това го отвежда при нечистата Нуква и го хвърля в 
краката й. Едва тогава той залита, пада в голямата бездна и загива.
71. Раби Шимон каза на приятелите си: „Умолявам ви да не произнасяте никакви 
разлики от Тората, каквото и да чуете от Великото Дърво на Истината, за да не 
помогнете на нечистата Нуква да убие множество хора за нищо.” Всички отвориха и 
заговориха: „О, Спаси ни, Милосърдие! О, Спаси ни, Милосърдие!”
Раби Шимон каза, че ако сами сте постигнали разпознаването, тогава ви е позволено, но ако 
не, трябва да слушате Великото дърво (велик учен мъдрец, на чиято мъдрост и чистота може 
да се вярва), за да се научите как да работите за Създателя.

72. Елате и вижте, Създателят е създал света чрез Тората. И Той погледна в Тората не 
веднъж, не два пъти, не три, и не четири пъти. Едва след това Той създаде света. Това 
трябва да покаже на хората как да не грешат.
73. Срещу тези четири пъти, Създателят видя, преброи, подготви и изследва това, което 
Той беше създал. Затова е написано: „Берешит (В началото) Барах (създал) Елохим 
(Създателят) Ет (на)“ – четири думи, съответстващи на четирите по-горе. И тогава е 
написано: „Небето“ – срещу всичките четири думи, защото Създателят е погледнал в 
Тората, преди да започне да проявява мисълта си в реалност.
Четирите думи означават четири периода от време или четири сфирот Хохма-Бина ЗА И 
Малхут. „Виден“ обозначава Хохма, „преброен“ — Бина, „подготвен“ — ЗА и „изследван“ — 
Малхут. След тези четири, Създателят е създал това, което е създал. Същото намираме и в 
Тората: Берешит е Хохма, Барах е Бина, Елохим е Зеир Анпин, а Ет (то) е Малхут, което 
включва всичко от Алеф до Тав – всички букви и всички имоти. Следователно тя е 
обозначена в Тората с думата Ет = Aлеф-Tав (от първата буква на еврейската азбука, Aлеф, до
последната, Tав). И след тези четири, Той създаде небето и земята, т.е. разкри следващата, 
по-ниска степен, под Малхут.

ВОДАЧЪТ НА МАГАРЕТО

74. Раби Елазар, синът на раби Шимон, отиваше да посети своя тъст, раби Йоси, синът 
на Лакуня, и раби Аба го придрупреди. След тях вървеше мъж, който караше 
магаретата им. Раби Аба каза: „Нека отворим портите на Тората, тъй като е време да 
коригираме пътя си.
На арамейски, езикът, на който е написан Зохар, „водач“ означава „този, който убожда, 
сръчква“. Това е така, защото функцията на водача на магарета се свежда до принуждаване на
магарета да се движат, като ги убожда с ръба на пръчката си.
75. Раби Елазар отвори и каза: „Писано е: Моите съботи трябва да спазвате.” Нека 
видим: Създателят създаде света за шест дни. И всеки ден се разкриваха делата Му и се 
даваше сила на този ден. Кога Той разкри делата Си и им даде сила? На четвъртия ден 
от сътворението, първите три дни бяха напълно скрити и нямаше да бъдат разкрити. 
Четвъртият ден дойде и Той разкри делата и силите на всички дни.

Фразата „Той даде сила на този ден“ означава, че Той даде всичко за деня на Шабат. За шестте
дни са сфирот HGT NHY, които разкриват на Шабат (Малхут) работата и силите, които са 



били извършени през тези дни. И все пак, ако делата на всички дни са скрити и се разкриват 
само в края им, на Шабат, тогава защо е писано, че те са разкрити на четвъртия ден от 
сътворението? Работата е там, че Малхут се нарича както четвъртия, така и седмия ден:
тя е четвърта по отношение на първите три сфирот HGT, наречени „Патриарсите” (Хесед е 
Авраам, Гевура е Исак, а Тиферет е Яков), и седма по отношение на шестте сфирот, след три 
допълнителни сфирот, наречени „Синовете ”: Нецах е Моше, Ход е Аарон, а Йесод е Йосиф. 
Самата Малхут е цар Давид – денят на Шабат. Малхут расте и постепенно натрупва своите 
корекции в два основни етапа, наречени Ибур (зачатие). Първите три дни съответстват на 
Ибур Алеф (първото зачеване) и вторите три дни съответстват на Ибур Бет (второто зачеване,
Гадлут, приемането на Ор Хохма). С други думи, малхут се създава постепенно от сфирот 
HGT на Зеир Анпин за три дни и се формира на четвъртия ден като сфира Нецах де Зеир 
Анпин. Следователно, на този етап в нейния растеж, Малхут е посочена като четвърта от 
патриарсите. И тогава Шабат идва в нашата земя (малхут се нарича едновременно земя/земя 
и Шабат). Състоянието, което Малхут постига в резултат на израстването си от сфирот NHY 
на Зеир Анпин, се нарича Шабат на земята. И това състояние тя постига като седма сфира от 
всички сфирот на Зеир Анпин.
Първите три дни не се разкриват в Малхут, тъй като докато в парцуф липсва Малхут, той се 
определя като скрит или таен. Делничните дни са определени така. И когато Малхут напълно 
достигне степента, на която стои, по този начин тя постига себе си. Това състояние се 
определя като Шабат. Въпреки това, ако Малхут получава от шестте сфирот де Зеир Анпин, 
не трябва ли те (шестте делнични дни) да бъдат по-важни от Малхут-Шабат (по-ниска сфира 
по отношение на тези, от които тя получава)? Истината е, че всички делнични дни 
представляват индивидуални степени на корекция (работа на делничните дни), които са 
лишени от Малхут. Следователно те се наричат „делнични дни“, тъй като парцуф без Малхут 
се счита за затворена степен, неспособна да получи светлина и поради това е лишена от 
святост. В края на краищата, при отсъствието на Малхут, няма ГАР на светлината, Ор Хохма. 
И само когато Малхут се разкрие в парцуфа (означаващ пристигането на Шабат) се разкрива 
святостта на ЦЯЛАТА степен; ЦЯЛО, защото всичките шест дни получават това, което са 
спечелили, а Светлината свети през всички делнични дни благодарение само на тях. Когато 
първите три дни от сътворението ХГТ(при нас в България ще е ОЗВ -огън, земя и въздух) се 
появиха преди появата на Малхут, тези три сфирот бяха лишени от светлина, т.е. бяха скрити.
И когато Малхут се появи, настъпи четвъртият ден и се прояви важността и святостта на 
всичките четири дни, защото Малхут допълва цялата степен и съвършенството на творението
и то се разкрива благодарение на нея. На езика на Кабала това е описано по следния начин: 
всичките шест дни на сътворението са Ор Хохма, а Шабат е Ор Хасадим. Ор Хохма 
присъства през делничните дни, но не може да свети поради липса на Ор Хасадим, а когато 
Ор Хасадим пристигне на Шабат, целият Ор Хохма сияе благодарение на този Ор Хасадим на
Шабат.
76. Има огън, вода и въздух — HGT — трите първи дни на сътворението.
Въпреки че те са първоначалните Върховни основи на всичко, което ще последва, 
техните действия не се разкриват, докато земята, което означава Малхут, не ги разкрие. 
Едва тогава работата на всяка от Висшите основи се разкрива. Следователно силата на 
първите три дни се разкрива едва на четвъртия.

77. Третият ден обаче може да се опише по-добре като този, който разкрива 
сътворението на първите три дни, както е писано: НЕКА ЗЕМЯТА РОДИ ТРЕВА. Това 
означава, че разкриването на делата на земята (Малхут) вече е станало на третия ден. И
все пак, въпреки че беше написано на третия ден, Тиферет, всъщност беше четвъртият 
ден, Малхут. Малхут се присъедини към третия ден, защото Тиферет и Малхут са 
неразделни. И тогава четвъртият ден разкри своите дела – за да изясни работата на 
всеки един от HGT, тъй като четвъртият ден е „четвъртият крак“ на Висшия трон 
(Сфира Бина), чиито четири крака са ХГШМ(Хесед, Гевура , Тиферет и Малхут).



Малхут разкрива святостта и духовната сила на трите дни. Затова Малхут се издигна и се 
присъедини към третия ден, за да разкрие чрез единството на тези три дни (три реда) тяхната 
възвишена духовна същност. Следователно е записано, че деянието се разкрива на четвъртия 
ден, тъй като само Малхут завършва своето откровение в края на трите дни. И след това 
излизат още три дни, които са NHY. След разкриването на светостта на първите три дни, 
HGT, наречени „Патриарсите“, които са основата на Зеир Анпина, ЗАП влиза в тях (проявява 
се основната му част) и идва времето за Синовете (NHY, последният три от шестте дни на 
сътворението), за да се родят.
Ето защо е писано, че ЗА се определя като четвъртия крак на трона на Бина и тронът остава 
несъвършен и незавършен, докато се прояви четвъртият му крак (основата). Наистина Зеир 
Анпин е непълен, докато Малхут не се прояви в него, т.е. докато не настъпи четвъртият ден. 
И едва след появата на Малхут Зеир Анпин може да бъде баща на Синовете – трите последни
дни на сътворението.
78. Всички действия на всички сфирот, както през първите три дни на сътворението, 
HGT, така и в последните три, NHY, зависят от деня на Шабат, Малхут, GAR на цялата 
степен на Зеир Анпин и неговото съвършенство. Затова е писано, И ТВОРЕЦЪТ 
ПОЧИНА НА СЕДМИЯ ДЕН, ШАБАТ. Това се отнася до четвъртия крак на трона, тъй 
като и седмият, и четвъртият ден са Малхут. Едва четвъртият ден е Малхут, който 
включва сфира Тиферет от Зеир Анпин, от гърдите му нагоре. Също така, седмият ден е
Малхут от целия Зеир Анпин и те се сливат лице в лице в зивуг.
Въпреки че първите три дни, HGT, завършват с четвъртия ден (резултат от техните действия),
те въпреки това остават не напълно завършени; тяхното съвършенство се проявява само в 
Шабат(последният ден от седмицата- събота), заедно с последните три дни, NHY. Ето защо
е писано, че Шабат е четвъртият крак на престола, въпреки че е седмият ден, защото, въпреки
че се появява след Синовете, той също завършва делата на патриарсите, тъй като първите три
дни не са завършили техните корекции на четвъртия ден, а на седмият ден, Шабат, е 
необходим, за да ги завърши. Причината за това е, че на четвъртия ден Малхут е в състояние 
Катнут, наречено малката фаза на Луната. В резултат на това Луната (Малхут) се връща в 
състоянието, наречено Шабат, когато цялата Светлина от всички дни на сътворението се 
проявява и блести в нея. Ето защо Светлината на първите три дни от сътворението се 
разкрива само в Шабат. 
79. И все пак, ако Шабат е Малхут, тогава защо Тората казва: „Моите съботи трябва да 
спазвате“, което предполага две? Писано е за двете части на Шабат: нощта (Малхут) и 
деня (ЗА), който свети в Малхут. По този начин между тях няма разделение, защото те 
се сливат лице в лице в зивуг и затова се наричат две съботи.

Той пита: два малхуйота (множествено число за малхут) от четвъртия и седмия ден са 
напълно отделни, както е писано: „Ще пазите моите съботи“, което предполага две? И все 
пак, когато изясним, че четвъртият ден се проявява в съвършенство едва на седмия ден, става 
ясно, че има само една Шабат. Но тук се има предвид Зеир Анпин и Малхут, които блестят в 
святостта на Шабат, защото този ден е мъжката, даряваща част (Захар), която се проявява в 
женската част (Малхут или Нуква). Следователно те се наричат съботи (множествено число). 
Обаче, сливайки се в съвършенство, те се превръщат в едно цяло. В резултат ЗА приема и 
името Шабат.
80. Вървейки зад тях с магарета, водачът на магарета попита: „Защо се казва: „Ще се 
страхуваш от светостта?“ Те отговориха: „Това се отнася за светостта на Шабат“. 
Водачът на магарета попита: „Каква е светостта на Шабат?“ Те отговориха: "Това е 
светостта, която слиза отгоре, от AВИ." Той им каза: „Ако това е така, тогава Шабат 
(множествено число за Шабат) са без святост, защото светостта слиза върху него отгоре, 
от AВИ.” Раби Аба му отговори: „Наистина е така. И се казва: „И наречете Шабат 
наслада, свят ден, посветен на Създателя. Шабат и свещен ден се споменават отделно. 
Водачът на магарета попита: „Ако е така, тогава какво означава един свят ден за 



Създателя?“ Той отговори: „Това е, когато светостта слиза отгоре, от Зеир Анпин, и 
изпълва Шабат, Малхут.” Водачът на магарета възрази: „Но ако светостта слиза отгоре,
тогава самата Шабат не е свят ден. И все пак е писано: „Ти да осветиш Шабат“, което 
означава самата Шабат. Раби Елазар каза на раби Аба: „Оставете този човек на мира, 
защото в него има много мъдрост, за която ние не знаем. Затова той каза на водача на 
магарето: „Говори и ние ще слушаме“.
Въпросът на водача на магарета е следният: ако Шабат е Зеир Анпин, тогава защо е описан 
като свят? В крайна сметка светостта е собственост на AVI и само AVI се наричат святи.
Следователно той възрази, че Шабат трябва да бъде отделен от светостта. Шабат (ЗА) не е 
святост сама по себе си, а защото получава святост отгоре, от AVI. Това, което ZA получава 
от AVI, е това, което се нарича святост на Създателя.
81. Водачът на магарета отвори и каза: „Писано е: Шабат, тоест те обикновено са два. И
това намеква за границата на Шабат, която е на 2000 ама (лакти) във всяка посока от 
града. Ето защо думата Ет беше добавена преди думата Shabbatot, която обозначава 
формата за множествено число — и горната шабат, и долната шабат, които се 
съединяват в едно.
Въпреки че е казано: „Човек няма да напусне мястото си на седмия ден“(Шемот, 16), т.е. 
използва се формата за единствено число, на много места в Тората се използва думата Et; 
например в изречението: „Et 2000 Amah във всяка посока от мястото си.“ Думата Ет, 
състояща се от първата и последната буква на азбуката, Алеф и Тав, обозначава влизането на 
Малхут в съюз със Зеир Анпин, което означава състоянието на Шабат; следователно, 
Светлината на AVI се разкрива и свети (като допълнителна луминесценция) върху ZON. Това 
е така, защото AVI се наричат „две хиляди“ и затова думата Et присъства тук, за да обозначи 
допълнение от Светлина към Шабат. Има Шабат отгоре и Шабат отдолу: горната Шабат е 
парцуф Твуна, а долната част на Парцуф Бина, докато долната Шабат е Парцуф
Малхут, Нуква де Зеир Анпин от света на Ацилут. В света на Ацилут парцуф Бина е разделен
на два парцуфима: горната част на бина се нарича парцуф AVI и долната част на бина (частта,
в която тя получава светлината от горната част, за да я предаде на Зеир Анпина) наречен 
Парцуф ЙЕШСУТ (Израел Саба ве Твуна) или просто Твуна. Връзката между Bina-AVI и 
Tvuna е подобна на тази на ZAи Малхут. Бина се нарича „Горния свят“, а Малхут се нарича 
„Долен свят“. На Шабат ЗОН се изкачва до Бина, Зеир Анпина до АВИ и Малхут до Твуна. 
На Шабат Малхут се слива с Твуна. Това обаче не означава, че няма разлика между тях, тъй 
като Малхут получава Светлината от Твуна само защото се издига до нивото на Твуна. И все 
пак, на своето място на последния, най-нисък градус на света на Ацилут, Малхут не е в 
състояние да получи Светлината от Твуна.
И доколкото Малхут все още не може да получи Светлината от Твуна в нормалното си 
състояние, тя се определя като „затворена“. Освен това Твуна страда от затварянето на 
Малхут, защото докато е на нейно място, Малхут не може да получи Светлината от Твуна, 
защото разкриването на Твуна е възможно само чрез Малхут. В Шабат Твуна и Има се 
обединяват, за да образуват един парцуф, който не е затворен. И все пак, тъй като Светлината 
му свети само когато Малхут се издига до него, Твуна усеща затвореното състояние на 
Малхут и също страда. 
82. Една шабат беше оставена, неспомената горе, и се почувства засрамена. Тя Му каза: 
„Създателю на Вселената, от деня, в който бях създадена, аз се наричам Шабат, но няма 
ден без нощ.” Създателят й отговорил: „Дъще моя, ти си Шабат и аз ти дадох това име. 
Но сега те обграждам и украсявам с най-възвишено украшение.” След това той издигна
гласа Си и провъзгласи: „Онези, които освещават, ще се страхуват. И това е нощта на 
Шабат, която излъчва страх.” Но коя е тя? Това е сливането на Аз (малхут, нощите на 
Шабат) със самия Създател (ЗА) в едно цяло. И аз съм чувал от баща си, че думата Et се 
отнася до границите-граници на Шабат. Шабат (две съботи) означава кръг и квадрат 
вътре, които са общо две. Според тях има две светини, които трябва да споменем по 
време на благословията на Шабат: Vayechulu се състои от тридесет и пет думи, а 



Kiddush също се състои от тридесет и пет думи. Заедно те съставляват до седемдесетте 
имена на Зеир Анпин, с които Зеир Анпин (Създателят) и Малхут (Събранието на 
Израел) се украсяват.
83. Тъй като кръгът и квадратът са Шабат, и двете са включени в инструкцията „Моят 
Шабат трябва да спазваш“. Горната Шабат обаче не е включена в инструкцията 
„Спазвайте“, а по-скоро в „Запомнете“. За Висшия крал Бина е съвършена като 
паметта. Ето защо Бина се нарича „Цар“, чието съвършенство се крие в мир и памет. 
Следователно няма противоречие по-горе.

Малхут де Малхут се нарича централна точка на творението и не получава светлина дори в 
Шабат, тъй като, тъй като е Man’ula (ключ), тя е затворена за Светлината. И цялата Светлина 
влиза в нея само под формата на Мифтача (ключ), в Йесод де Малхут, в Малхут, който 
свързва Бина с нейните свойства, докато самата Малхут следователно се нарича „заключена“.
Тази централна точка на сътворението е единствената нещо, което Създателят е създал и се 
състои от всички създания, включително човешките души. И тя спори със Създателя, че в 
началото на сътворението, в света на AK, цялата Светлина е била разкрита и сияела върху 
създанията благодарение на нея, защото не е имало друга Малхут в света на AK, освен 
централната точка. И само поради Tzimtzum Bet (второ ограничение), сега в света на Atzilut, 
тя беше ограничена и затворен за приемане на Светлина. И това е голяма и прекрасна тайна, 
защото, както Малхут възразява, дори на първия ден се казва: „И бъде вечер, и бъде утро –  
ден първи“. (Beresheet, 1:6) С други думи, единството се разкрива както в нощта, така и в
деня заедно. И все пак, защо нощта на първия Шабат не е спомената вТора и се използват 
само думите „на седмия ден“? Създателят отговори на Малхут, че се подразбира бъдеща 
Шабат – Шабат от седмото хилядолетие, когато денят на Шабат ще дойде и ще остане 
завинаги. Междувременно, през 6000 години, Създателят издига Малхут до Бина и
в резултат на това тя получава свръхестествени накити, по-големи от тези, които е имала
в света на АК. Защото там тя действаше като края на всички сфирот, но сега я направи
възкръснала да действа на мястото на GAR, в AVI, които се наричат „светая светих“.
Ако Малхут е в Йесод, се усеща липсата на Ор Хохма. Но ако Малхут се издигне
към AVI (където присъства Ohr Hasadim и няма абсолютно никаква нужда от Ohr
Хохма), това състояние се определя като съвършено.Малхут се нарича „страх“, тъй като тя е 
била ограничена да се въздържа от получаване на  Светлината на Създателя в нейното 
желание да получи удоволствие. Следователно тя не  получи Светлината отгоре в желанието 
си да получи удоволствие. Вместо това, тя получава Светлината само в Ор Хозер (Връщаща 
се светлина), когато отказва да използва егоизма си.
Това се случва по следния начин: първо, Ор Яшар (Пряката светлина) идва от Създателят към
Малхут и желае да влезе в нея (Малхут изпитва и наслада и нейното собствено желание да го 
получи и да му се наслади). Второ, като желае да бъде като Създателя, Малхут отблъсква 
Светлината (забранява си да получава наслада). Този отказ от егоистичното удоволствие се 
нарича Ohr Hozer (Връщаща се светлина),защото Малхут отблъсква Светлината 
(удоволствието) от нея. Трето, след Малхут е създала Ор Хозер, тя започва да приема Ор 
Яшар в нея (новото й желание да получи само защото Създателят иска от нея). Този прием е 
възможен защото Малхут има антиегоистична сила, сила на волята, наречена екран.
Духовният свят е царство на усещания, желания и сили, не притежавани в облекла-черупки, 
като телесните тела в нашия свят. По същия начин всички символите, изобразени в Кабала, 
не означават никакви изображения; по-скоро те демонстрира взаимодействието на сили и 
свойства. Следователно, кръгът означава, че Светлината свети напълно неограничено
на всяко място и в еднаква степен, така че не може да има промяна в нейното излъчване.
Квадрат или правоъгълник показва ограничения, които създават разлики отстрани: отдясно и 
отляво, отгоре и отдолу. Следователно главата има кръгла форма по отношение на 
правоъгълната форма на тялото, тъй като Рош (главата) е освободена от ограничения, но VAK
(тялото) не са. Горната Шабат (AVI) е обозначена с кръг, а долната Шабат (ZON)



е обозначен с квадрат. На Шабат ZON се сливат с AVI, изобразен като изкачване на квадрат и 
вмъкване в кръга.Ор Хохма се обозначава с буквата Аин. Тъй като Ор Хохма е разкрит
само по време на изкачването на долната Шабат към Горната, Ор Хохма е разделени на две 
части: едната половина за горния шабат и една за долния. Следователно пасажът на 
Vayechulu (Beresheet, 2:1) се състои от тридесет и пет думи които се отнасят до половината от
Светлината на Горния Шабат, докато самата благословия се състои от тридесет и пет думи, 
които се отнасят до половината от Светлината на долния Шабат. И общата душа, наречена 
„Асамблея на Израел“ или Малхут (Шабат), е украсена с тази Светлина.
Тъй като кръгът и квадратът се сливат и приемат името Шабат (два Шабат), Светлината както
на кръга, така и на квадрата се дефинира като защита-ОХРАНА. И въпреки че думата 
GUARD намеква за ограничения и граници, които човек трябва да спазва и да се страхува от 
нарушаване, докато Горната Шабат (назначена с кръг) няма ограничения и граници, поради 
съединяването на двата Шабат в едно. Горната Шабат се нарича ЗАПОМНЕТЕ, а не 
СПАЗВАЙТЕ, както е напълно без ограничения. Въпреки това, тъй като се сля с долния 
Шабат, наречена НАБЛЮДАВАЩА, то също трябва да ПАЗИ, което обикновено се отнася до
Малхут. Само поради изкачването на Малхут към Бина се появи нуждата да се пази, което 
присъства в Малхут  и възникна в Бина. Но самата Бина остава само в собствеността на
ЗАПОМНЕТЕ, че само егоистичните желания за получаване на удоволствие се нуждаят от 
ОПАЗВАНЕ. Горната Шабат (Бина) се обозначава с буквите МИ = Мем-Йод. В
долната Шабат (Малхут) се обозначава с буквите МА = Мем-Хей и има форма на квадрат, 
което предполага наличие на противоречие между неговите свойства-дясната и лявата страна,
които му придават квадратната му форма. Шабат е духовно състояние, когато ZON се издигат
до AVI и ги обличат. Като в резултат долната Шабат (ZON) и Горната Шабат (AVI) се сливат в
едно. Горната Шабат (AVI) е обозначена с кръг, а долната Шабат (ZON) е обозначена с 
квадрат. На Шабат ZON се слива с AVI, изобразен като изкачване на квадрата и вмъкване в 
кръга.
Ор Хохма се обозначава с буквата Аин. Тъй като Ор Хохма се разкрива само по време на 
изкачването на долната Шабат към Горната, Ор Хохма е разделена на две части: едната 
половина за горната Шабат и една за долната. Следователно преминаването на Вайечулу 
(Beresheet, 2:1 ) се състои от тридесет и пет думи, които се отнасят до половината от 
Светлината на Горната Шабат, докато самата благословия се състои от тридесет и пет думи, 
които се отнасят до половината от Светлината на Долната Шабат. И общата душа, наречена 
„Асамблея на Израел” или Малхут (Шабат), е украсена с тази Светлина. Тъй като кръгът и 
квадратът се сливат и приемат името Шабат (два Шабата), Светлината както на кръга, така и 
на квадрата се дефинира като предпазваща – ПАЗА. И въпреки че думата GUARD намеква за 
ограничения и граници, които човек трябва да спазва и да се страхува от нарушаване, докато 
Горната Шабат (означена с кръг) няма ограничения и граници, поради обединяването на 
двата Шабат в един, все пак се появяват ограничения и граници.
Горната Шабат се нарича ЗАПОМНЕТЕ, а не СПАЗВАТЕ, както е
напълно без ограничения. Въпреки това, тъй като се сля с долната Шабат, наречена 
НАБЛЮДАВА, тя също трябва да ПАЗИ, което обикновено се отнася само до Малхут. Само 
поради изкачването на Малхут до Бина се появи нуждата от охрана, която присъства в 
Малхут, в Бина. Но самата Бина остава само в собствеността на ЗАПОМНЕТЕ, защото само 
егоистичните желания за получаване на удоволствие се нуждаят от ПАЗИ. Горната Шабат 
(Бина) се обозначава с буквите МИ = Мем-Йод. Долната Шабат (Малхут) се обозначава с 
буквите МА = Мем-Хей и има формата на квадрат, което предполага наличието на 
противоречие между неговите свойства – дясната и лявата страна, които му придават 
квадратната форма.
84. Има два вида мир по-долу: единият е Яков (Тиферет), а другият е Йосеф (Йесод). 
Затова в поздрава два пъти пише МИР: „МИР, МИР на далечния и на близкия“. 
„Далечният“ се отнася до Яков, а „близкият“ се отнася до Йосиф. Или, както е писано: 
„Отдалеч виждам Създателя“, „Спрях далеч в далечината“.



“По-долу” означава ZON, съдържащ един от имотите, Яков или Сефира Тиферет де ЗОН. . 
ZON също съдържа свойството, наречено Йосиф ИЛИ Йесод. И двете сфирот показват 
мястото на потенциален зивуг между Зеир Анпин и Малхут, защото Мирът означава зивуг. 
Горният зивуг (Яаков) е предназначен за приемане на Свет Хохма отгоре, а долният зивуг 
(ЙосИф) изпълва малхут само с ор хасадим.
Вече беше споменато, че е невъзможно да се получи Ор Хохма, без да е облечена в Ор 
Хасадим. Ор хохма или зивугът, който е направен върху него, следователно се определя като 
далечен, тъй като първо трябва да бъде облечен в ор хасадим, преди да може да получи ор 
хохма. Затова е писано: „Отдалеч видях Създателя. Долният зивуг се нарича „близкият“, 
защото парцуфът получава ор хасадим без никакви предварителни действия. Освен това, с 
помощта на този свет хасадим, парцуфът впоследствие получава ор хохма. Ето защо на
думата „мир“ се използва два пъти: „Мир, мир за далечни и близки“ – поздрав съответно към 
Яков и Йосиф, които и двамата участват във великия зивуг (приемането на Ор Хохма) в Зеир 
Анпин. Тези два поздрава са определени в ZON като квадрат, тъй като има противоречия
между тях, дефиниран като противоречие между дясната и лявата страна, и те завършват с 
буквата Хей-Нуква или Малхут, докато Горната Нуква (Бина) завършва с буквата Йод, която 
обозначава не женската част, а мъжката .Следователно в нея няма спор. Дори понятията 
„близо“ и „далеч“ не съществуват в самата Бина, тъй като тя се отнася до GAR, 
съвършенството и GAR могат да получат Ohr Hochma наблизо, което означава, че те не 
трябва да се обличат в Ohr Хасадим предварително, но могат да получат Ohr Хохма без Ор 
Хасадим. Затова се казва, че Горният малхут е Царят, който има мир. Така, за разлика от ЗОН,
у него отсъстват две понятия за мир.
85. „Отдалече“ е Висшата точка, стояща в Неговия дворец, за която е казано: „Вие 
трябва да пазите“. „Ще се боите от Моята святост“ се отнася до точката, стояща в 
центъра, от която трябва да се страхувате повече от всичко, защото наказанието ѝ е 
смърт, както е писано: „Всички, които престъпят в нея, ще загинат“. Кои са тези 
престъпници? Те са тези, които са влезли в пространството на кръга и квадрата и са 
извършили грях. Затова е писано: „Ще се страхувате!“ Тази точка се нарича „Аз“ и има
забрана за нейното разкриване, наречена HaVaYaH. „Аз“ и HaVaYaH са едно цяло. Раби 
Елазар и раби Аба слязоха от своите магарета и го целунаха. Те казаха: „Толкова 
голяма е вашата мъдрост, но все пак карате магарета след нас! Кой сте вие тогава?" 
Той им отговорил: „Не ме питайте кой съм, а нека продължим да изучаваме Тората. 
Всеки от нас ще говори за своята мъдрост, за да освети пътя си.”
Отдалечената точка се отнася до точката, която отваря пътя към парцуфа за тридесет и два 
потока на Ор Хохма. (И това е буквата Бет в първата дума на Тората – Берешит, наречена 
„точката в залата“, от която Ор Хохма се спуска към ZON, когато ZON се издига до AVI. За 
тогава, двата Шабат Горната—AVI и долната—ZON) се сливат. За тях е писано: „Видях 
Създателя отдалече“, защото ЗОН не може да приеме свет Хохма, без да е облечен в ор 
хасадим. Хохма и Бина, наречени „точката в залата“, се наричат „отдалечени от ЗОН“, тъй 
като се нуждаят от дрехата на Ор Хасадим от долния свят, Нуква, наречен МА. Малхут от 
света на АК е централната точка, наречена „ключалката“, докато малхут от света на Ацилут 
(точката в залата) е „ключ”, тъй като в него може да бъде получена Светлината от ЗАТ де 
Бина (ЙЕШСУТ).
Кръгът се нарича AВИ, квадратът - ЗАН. ЗАН се издига до AВИ и по този начин
квадратът влиза в кръга. В резултат на това в Mалхут на AВИ се появяват две свойства: 
„ключалката“ (Maлхут де Малхут, централната точка или Mалхут де АВИ) и „ключът“ 
(точката в залата, Йесод де Малхут или Малхут де YESHSUT) . Малхут де АВИ се нарича 
пространство, защото тя е недостижима и този, който иска да я изпълни със Светлина, се 
наказва със смърт. За това е писано: „Ще се боите от Моята святост“.



Самата точка се нарича „I“, а AVI е HaVaYaH, който се слива с нея. И те се определят като 
едно цяло; следователно, самата точка се нарича AVI, което означава, че се характеризира 
като свята, като свойство на AVI.

Както вече беше споменато по-горе, Зоар и цялата Тора говорят изключително за духовни 
степени, структурата на духовните светове и откровението на управлението на Създателя 
пред нас. В Тората няма нито една дума, която да се отнася до нашия свят. Цялата Тора е, 
както се казва, „свещените имена на Създателя“. А онези, които го свеждат от духовните му 
висоти до телесно ниво с коментарите си, го отхвърлят напълно. Раши казва, че Тората 
говори само на човешки език, но ни разказва за духовните пътища на човека към неговия 
Създател. Следователно, когато четем, че един равин е отишъл да посети друг, истинският 
смисъл е, че една духовна степен, наречена напр. Раби Елазар, преминава към друга духовна 
степен, наречена например Раби Йоси.

ZA има свои собствени AVI, които се наричат Горни AVI. Съпругата на Зеир Анпин (Нуква 
или Малхут) също съдържа АВИ, наречена ЙЕШСУТ. Първо, Зеир Анпин постига AVI на 
жена си (ЙЕШСУТ или Ор Хасадим). След това се издига до по-висока степен и постига 
самите AVI – Ohr Hochma (наричан още Ohr Haya). Праведните, които се издигат на 
духовните степени, са съставните части на парцуф ЗА. Тъй като степента на Раби Елазар и 
Раби Аба е Ор Хасадим (Светлината на Нешама), това изкачване означава, че е отишло 
(духовно) да види (в Ор Хохма) друга духовна степен.
В духовните светове водачът на магарета представлява специална духовна сила, която помага
на душите на праведните да преминават от една духовна степен към друга. Без тази помощ, 
изпратена от Създателя отгоре, е невъзможно да излезете от вашата степен и да се издигнете 
към следващата. Следователно Създателят изпраща Висша душа отгоре на всеки от 
праведните (тези, които искат да се издигнат). Всеки получава своите, според степента си, 
свойства и предназначение. И така, отначало праведният не успява да разпознае тази 
възвишена душа; той я смята за ниска, че го е изхвърлила от духовния му път. Такова 
състояние се нарича Ибур - концепция за душата на праведния. Тъй като Висшата душа все 
още не е завършила своята помощ и предназначение, тя все още не се възприема от 
праведните такава, каквато всъщност е. Но след като изпълни задачата си изцяло и изведе 
душата на праведника до Висшата степен, за която е предназначена, праведният разкрива 
възвишените свойства на душата, която му е помогнала. Това се нарича откровение на душата
на праведния. В нашия случай душата, която беше изпратена да помогне на душите на раби 
Елазар и раби Аба, беше душата на раби Хамнуна-Саба – много възвишена и съвършена 
душа, Светлината на Йехида. Но първоначално тя се разкрива на праведния в най-малкия си 
обхват, наречен Ибур, зачеване (в усещания). Следователно те го възприемат като ниво на 
духовен водач на магаре – проста душа. Еврейската дума за магаре е Хамор, което също 
означава материя, Омир! Така този, който може да контролира своето магаре, тялото си, 
желанията си, се издига над материята като духовно същество. И тъй като той желае да се 
издигне над материята в своите желания, той се смята за праведник. Тук обаче Зохар говори 
за по-високи степени. Задачата на водача на магарета е да отвежда ездачите, качени върху 
техните магарета, от място на място; все пак той върви пред своите магарета, като по този 
начин ги води през духовни степени. Тъй като всяка дума в Тората има няколко значения, 
поради множеството на горните корени (откъдето произлизат понятията за думи), понятието 
„водач на магарета” се нарича по-точно „водач на магаре”, и предполага свойства, които са 
груби, греховни и най-ниски.
Затова раби Аба каза: „Нека отворим портите на Тората, защото е дошло времето да 
коригираме пътя си“, тоест да отворим душите си с помощта на тайните на Тората, така че 
пътят им да бъде правилния и да ги отведете към Създателя. След това раби Елазар започна 
да обсъжда пасаж от Тората, който казва: „Ще спазвате моя Шабат“, докато той стоеше на 
тази степен (Светлината на ЙЕШСУТ) в своите имоти. Следователно той заключи, че самата 



Шабат е собственост на ЗОН, която още не е достигнала до свойството на светостта, а само 
получава Светлината на ЙЕШСУТ в Шабат. За тази Светлина е писано: „Ще се страхувате от 
моята святост“, защото когато Ор Хохма преминава от ЙЕШСУТ към Зеир Анпин, това 
предизвиква страх у тях. И тук получават помощта на водача на магарета, който им разкрива 
тайната на Ор Хая. Той обяснява, че фразата „Ти ще спазваш моя Шабат“ означава горната и 
долната Шабат, които се събират, поради изкачване на ZON към AVI. В резултат на това 
самите ZON стават святи (квадратът в кръга) и придобиват свойствата на Бина: милост, 
алтруизъм, Ор Хасадим. Затова за тях е писано: не се страхувайте и наблюдавайте. Защото 
Ор Хая отблъсква чуждите, нечисти сили и желания и всички ограничения се премахват в 
Шабат; следователно няма страх. И според обяснението на водача на магарета, фразата „Ще 
се страхуваш от моята святост“ се отнася само до централната точка, която се използва в 
GAR de AVI, в GAR на Ohr Haya, която е недостижима и където страхът съществува. При 
това душата на водача на магарета е изпълнила своята роля, защото ги е довела до 
постигането на Ор Хая. Едва тогава те заслужиха достигането на висотата на душата, която 
им е помогнала, тъй като са постигнали нейното откровение и така са били в състояние да го 
оценят. Ето защо раби Елазар и раби Аба слязоха от своите магарета и го целунаха, защото 
постигането на Висшето се определя като „целувка“. Тази възвишена душа обаче все още не 
е свършила да им помага: тя все още трябва да им помогне да постигнат Ор Йечида. И все 
пак, тъй като постигането на Ор Хая вече осигурява съвършенство, те вече са постигнали 
степента на сина на Раби Хамнуна-Саба. Нивото на самия Раби Хамнуна-Саба е степента на 
постижение на Ор Йехида. Следователно, достигайки само Ор Хая, те погрешно смятат, че 
душата, която ги води, принадлежи на сина на Раби Хамнуна-Саба. Въпреки това, след като 
водачът на магарета им разкри тайната за постигането на Ор Йехида, те разбраха, че техен 
спътник е не друг, а самият Раби Хамнуна-Саба.
И причината, поради която не са могли да го разпознаят преди, е, че силите на помагащата 
душа не могат да се видят, докато ролята й не бъде изпълнена. Затова те го помолили да 
разкрие името си, но той им казал да не питат за името му, тъй като без да са завършили 
всички поправки, те не заслужават разкриването на тайните на Тората. И той трябва да им 
помага в изучаването на Тората, тъй като все още трябва да освети пътя им, тъй като те все 
още не са постигнали желаната цел.
86. Той му казал: „Кой те назначи да ходиш тук и да водиш магарета?“ Той отговори: 
„Буквите Йод води война с две букви, Чаф и Самех, за да дойда и да се присъединя. 
Буквата Чаф не искаше да напусне мястото си, защото трябва да подкрепи тези, които 
паднат, защото без параван те не могат да оцелеят.
87. Буквата Йод дойде при мен сама, целуна ме и заплака с мен. Каза ми: „Сине мой, 
какво мога да направя за теб? Изчезвам от много добри дела и от тайни, върховни, 
основни писма. Но ще се върна при теб и ще ти бъда полезна. И ще ви дам две букви, 
които са по-възвишени от изчезналите – буквите Йод и Шин. Те ще станат за вас 
съкровищница, която е завинаги пълна. Така че, сине мой, върви и карай магаретата. 
И затова съм тук в тази роля.”

Както вече знаем, водачът на магарета е помощна сила, дадена на някой, който желае да се 
издигне до по-висока духовна степен по пътя си към Създателя, точно както магаретата носят
хората на гръб, като по този начин им помагат да пътуват от едно място на друго. Когато това 
се случи, праведният пада от предишната си степен и влиза в ембрионалното състояние на 
новата степен, точно както душата, която дойде да му помогне. Въпреки това, свойството на 
Ибур-ембрион (Ибур също произлиза от думата Haavarah, кръстосване) означава, че цялата 
Светлина, която е имал в предишната степен, изчезва при зачеването (Ibur) на нова, Висша 
Степен. И това искаха да знаят за водача на магарета: „Как те доведе Създателят тук в щата 
Ибур, в нашата държава Ибур, в резултат на което Светлината в нас изчезна? Кой те сваля от 
Висшите Степени?” И затова водачът на магарета отговорил, че буквата Йод воюва срещу



буквите Чаф и Самех, за да се присъединят към тях. Степента на Хасадим се нарича Самех 
(Охр Нешама). „Когато дойде време да постигнеш Ор Хая (Йод от ХаВаЯ, степента, от която 
слязох, за да ти помогна да постигнеш Ор Хая), Хохма наистина искаше да свърже Ор 
Нешама (което преди това беше във теб) с мен. И тук Йод води война срещу Чаф и Самех. 
Малхут от горния парцуф в долния парцуф, обозначен с буквата Чаф. Някога имаше Ор 
Нешама, а сега има Ор Хая, докато Йод, който също желае Ор Нешама, се слива с него и 
отхвърля Чаф.” Това е така, защото връзката между степените, от Висшата Степен в света на 
Ацилут до края на света на Асия, се осъществява само от Малхут на Висшия, слизащ към 
долния и облечен в него. Самата Малхут на Висшия не може да слезе от своята степен на 
ЙЕШСУТ (степента на Нешама) дори за миг, тъй като веригата, свързваща степените, ще 
бъде незабавно скъсана. Свойството на Самех е собственост на самата Светлина, която 
душата получава от сфирот HBD HGT на AVI (над Chazeh) и която AVI предава на ZON, 
когато буквите са в Katnut, и ги поддържа (еврейската дума за подкрепа е Somech, произлиза 
от буквата Samech), така че ZON да не падне от света на Aцилут. Буквата Чаф, Хасадим, не 
желае да напусне мястото си и да се присъедини към Хохма, тъй като трябва да свърже 
горния парцуф с долния. Така тя винаги трябва да остане на мястото си, тъй като всички 
степени са постоянни и само душата се променя, докато се движи от една степен в друга в 
световете. Ето защо душата се нарича "вътрешна част" по отношение на света (външната 
част) - "душата съществува и се движи в света, като променя свойствата си. Следователно, 
Светлината на душата не пожела да се присъедини към буквата Йод (степен на Хохма, 
душата на Раби Хамнуна-Саба), когато се спусна, за да помогне на Раби Елазар и Раби Аба. 
Това е така, защото те се нуждаеха от нова Светлина, която да изгради нова степен в тях, 
степента на Ор Хая, докато всяка нова степен се изгражда от нулата, от състоянието на Ибур 
(зачатие). Когато това се случи, предишната степен с цялата си Светлина изчезва. По същия 
начин в техния случай новата степен започва с Ибур и достига нивото на Хая. Това прилича 
на семе, което първо трябва да изостави сегашната си форма и да изгние, за да стане дърво 
след това. Затова е написано, че дойде при мен без Светлината на HBD HGT de AVI, наречена
Самех, Светлината на Хасадим. Самех е свойството на милосърдие, безкористно желание за 
даване, чист духовен алтруизъм. Следователно не желае да се присъедини към Йод, Ор 
хохма. Но светът Хохма не може да влезе и да изпълни парцуфа, без първо да бъде облечен в 
ор хасадим, защото това облекло на ор хохма в ор хасадим означава, че парцуфът получава ор
хохма не за себе си, а заради Създателя. Но Ор Хасадим, Самех, не желае да получи нищо в 
себе си; не иска да има нищо общо с Ор Хохма! Ето защо буквата Йод плака, бидейки
неспособна да изпълни парцуфа с неговата Светлина, тъй като Хасадим отказа да приеме 
хохма. В това отношение е писано: Затова сега трябва да изчезна, а ти, магарето, иди в 
състоянието Ибур, за да изградиш отново степените на постепенно развитие на ново парцуф-
състояние с теб: Ибур (ембрион), Лейда (раждане), Йеника (кърмене) и Мочин (зрялост). И 
знайте, че такъв е редът на създаване (пораждане) на всяка нова степен:
всеки път, когато човек трябва да постигне нова степен, той трябва да претърпи (в своите 
свойства) пълно изчезване на предишната степен (ниво на постижение, Светлина) и 
започнете отначало. Той трябва да получи нови постижения, от най-ниската нова степен, Ор 
Нефеш (Ибур), до Ор Руах (Йеника) и така нататък, сякаш никога не е достигал никакво 
духовно ниво. Невъзможно е да вземете със себе си нещо от предишна степен. Следователно,
човек трябва да започне отначало от най-ниското ниво на Ибур, наречено Водач на магаре.
Ohr Haya de AVI се нарича YESH (Йод-Шин), където Йод е хохма, а Шин е Бина. И, разбира 
се, те са по-важни от Ор Нешама, който е бил в Парцуфа преди тях.
88. Раби Елазар и раби Аба се зарадваха, заплакаха и казаха: „Седни на магарето, а ние 
ще го караме“. Той им отговорил: „Не ви ли казах, че краля е заповядал да действам 
както правя, докато не се появи другият с магаре“ (това загатва за Машиаха, който, 
както се казва, ще изглежда беден и яздещ магаре). Те му казаха: „Ти дори не ни каза 
името си! Къде живееш?" Той им каза: „Моето жилище е прекрасно и много ценно за 
мен. Това е кула, която се извисява във въздуха, грандиозна и уникална. В тази кула 



живеят само двама: Създателят и аз. Това е мястото, в което живея. И аз съм изгонен от 
там, за да карам магаретата.” Раби Елазар и раби Аба го погледнаха и думите му бяха 
неясни за тях, защото бяха по-сладки от мана и мед. Те му казаха: Може би ще ни 
кажеш името на баща си, за да целунем земята и нозете му? Той отговори: „За какво? 
Не ми е навик да се хваля с Тората.”

След като са достигнали величието на степента на магаретата, те вече не могат да понасят 
малкото му състояние Ибур, което той обитава заради тях. Затова те му казаха, че тъй като те 
вече са постигнали Ор Хохма, той е направил достатъчно и може да напусне държавата Ибур.
И ако възникне нужда да се добави нещо друго към тях, те биха могли да влязат в Ибур сами 
и той няма нужда да страда заради тях. Но водачът на магарета ги предупредил 
предварително да не го питат за името му, тъй като те все още изискват откровения на 
тайните на Тората. За пореден път той намекна, че тук се подразбира степента на Ohr Yechida,
която им липсва. Тази степен означава приемането на Светлината на лицето на царя Месия, 
което той спомена, като намекна за бедния водач на магаре, както е описано от пророк 
(Захария, 9:9). И той е изпратен от Създателя да им помогне да постигнат Ор Йехида.
Ето защо го попитаха за типа на душата му: „Защото ти не пожела да разкриеш името си, тъй 
като ние още не сме получили от теб това, което трябва постигнем. Но ако е така, кажете ни 
поне къде живеете, каква е вашата диплома? Поне тогава ще знаем какво ни липсва, какво 
друго трябва да получим, да постигнем от вас.” Той отговори, че мястото му е много по-
високо от сегашното му местоположение, тъй като засега самият той не може да достигне 
собственото си индивидуално ниво. Това е резултат от това, че Висшият парцуф слиза на 
мястото на долния и става напълно идентичен с него и докато е там (в това състояние), 
Висшият парцуф вече не може да достигне своето собствено ниво. Кулата, която се извисява 
във въздуха, е Бина, Хасадим. Кулата на Машиах (голямата кула) обозначава времето 
(състоянието) на изкачване до GAR de AA, когато е наличен Ohr Hochma. 

89. Но мястото на жилището на баща ми беше във Великото море. И той беше голяма 
риба, която непрекъснато обикаляше Великото море, от единия до другия край. И той 
беше силен и остаря, докато не погълна всички останали риби в това море. И тогава той
ги освободи и те процъфтяваха и се изпълниха с всичко най-добро от света. И в 
неговата сила беше да преплува цялото море за един миг. И Той го извади и го завлече 
със стрела, като воин, и го доведе до мястото, за което ти казах, до кулата, която се 
извисява във въздуха, но той се върна на мястото си и изчезна в това море.
Скритият зивуг се нарича Шаар Ханун (50-та порта). Голямото море е малхут. Всички 
зивугими от парцуф Атик де Ацилут и по-долу не включват Великото море в неговата цялост,
всички сфирот на малхут, а само първите девет сфирот на малхут. Освен това, нито един от 
зивугимите не включва малхут де малхут. Тази сфира, малхут де малхут, е единственото 
творение, защото всички други сфирот представляват свойства на духовни сили и желания 
над малхут, съществуващи в и отнасящи се към Създателя, чиято единствена цел е 
коригирането на малхут де малхут. Единственият зивуг на този малхут съществува в Атик и 
ще бъде  разкрита на всички само в края на корекцията. Рав Хамнуна-Саба се появи от този 
скрит зивуг в Атик; следователно, водачът на магарета го нарича „моят баща“. И той казва, че
баща му е живял във Великото море, тъй като този зивуг е бил на цялата Малхут, на Малхут 
де Малхут, наречена „Голямото море“. И все пак, ако някой трябва да твърди, че всички 
парцуфи правят зивуг на светлината с параван, който стои пред малхут, тогава този зивуг е 
направен на 50-та порта, върху всички части на желанието, върху цялата дълбочина на 
Великото море. (Малхут), до последното от нейните желания и свойства, от Кетер де Малхут 
до Малхут де Малхут, от край до край на Великото море. Въпреки това, това се случва само В
парцуф Атик де Ацилут, но не и под него. И това не е самият водач на магарета, а баща му. 
Това се случва, защото великият зивуг поглъща всички други конкретни зивугими („поглъща 
всички останали риби във Великото море“) и всички души във всички светове, защото всички



те са много по-слаби от него. Следователно те сякаш не съществуват в своето величие и мощ.
И тъй като включва абсолютно всичко, те са всички
наречен с името Нунин, от буквата Нун (50). Това показва, че след всички големи корекции, 
които следват този велик зивуг, всички онези Светлини и души, погълнати по време на 
неговия зивуг, се връщат и се раждат наново за вечен живот, защото те са напълно изпълнени 
със Светлина в резултат на великия зивуг, когато Светлината ги погълна напълно. Всички 
зивугими под парцуф атик произлизат от обединението на сфирот един с друг. Тези 
обединения се определят като прекъсвания в зивуг, докато зивугът в атик е пряк и без 
обединение. По този начин се определя като „мигновено“, тъй като продължава без 
прекъсване. Затова е писано, че „той прекосява цялото море в един миг“, без никакви дрехи-
обединявания. И то започва атака, защото в този зивуг има голяма сила на приемане на Ор 
Хохма; следователно той каза:
„Ражда се като стрела в ръцете на воин.” За този зивуг е писано в Парцуф Атик: „Никой друг 
освен теб не е видял Създателя“. Нито едно раждане обаче не е възможно без силите на 
съпротива, тъй като, както е писано: „Семето, което не е изстреляно като стрела, не ражда.” 
(Талмуд, Хагига, 16). Затова, след като ме беше родил и ме скри в Голямата кула, той се върна
в своя скрит зивуг.

90. Раби Елазар обмисли думите му и отговори: „Ти си син на Светия Извор, ти си син 
на Раби Хамнуна-Саба, ти си син на Източника на Тората и караш магарета след нас!” 
Те заплакаха и го целунаха и продължиха пътя си. Тогава той каза: „Ако е угодно на 
нашия господар, нека ни разкрие името си“.

Написано е „погледнато“, защото зрението означава хохма и никакви други думи, като „каза“,
„чух“ (Бина) или „мисля“ не могат да бъдат използвани вместо него. Тъй като те все още не 
са постигнали пълната степен на съвършенство това, което им е казал водачът, и тяхното 
постижение е достигнало само до Ор Хая, те са били възхитени от това, което е било 
зародено от Раби Хамнуна-Саба, защото Раби Хамнуна-Саба е Ор Йечида. Той го помоли да 
разкрие името си, тоест да получи степента си, за постигането на име означава постигане на 
духовна степен. следователно поговорката „цялата Тора се състои само от имената на 
Създателя“ означава, че цялата Тора представлява степените, които човек трябва да достигне,
до най-високите, наречени „Любов“ („Въведение в изучаването на десетте сфирот“, точки 70-
71). Всяка степен в постигането на Висшите светове има свое собствено име. Всички имена 
на Създателя: Моше, Фараон, Авраам, Храмът, Синай – всяка една дума в Тората – са степени
на възприемане на Създателя, степени на достигане до Него, защото нищо не съществува 
освен човека и неговия Създател. Всичко останало, което съществува в света, както ни се 
струва, са различните степени на нашето възприятие за самия Създател. Той може да ни се 
яви като този свят и може да се яви като света на Асия, като Йецира, Берия, Ацилут, или може
да се разкрие напълно, без частично прикриване на духовния свят или пълно прикриване на 
нашия свят. Така думата Olam (свят) произлиза от Haalamah (скриване).

91. Той отвори и започна. Написано е: „Бенаяху (Беная) Бен (синът на) Йехояда 
(Йояда)“. Този разказ е красив, но ни показва възвишените тайни на Тората. А името 
Бенаяху Бен-Йехояда показва тайната на Светлината на мъдростта, Ор Хохма. Бен Иш 
Чай е праведникът, който съживява световете. Рав Паалим означава, че Той е 
Господарят на всичко, което се случва, и че всички сили и Върховни войски произлизат
от Него. Той се нарича Създател на Силата, Господар на всичко и Той е във всичко.
В пророците е записано: „Бенаяху, синът на Йехояда“ (Шмуел II, 23:20). Тук Зоар ни разкрива
възвишените тайни на Тората, тъй като святото име на Йехояда се състои от две: Йод-Хей-
Вав, първите три букви на HaVaYaH и Йеда (знание). Кетер от света на Ацилут се нарича 
РАДЛА (недостижима глава), докато самият Атик заобикаля всички останали парцуфи от 
света Ацилут – АА, АВИ и ЗОН. Атик се нарича Макиф (заобикалящ), защото другият, по-



нисш парцуфим не може да го постигне или неговия зивуг. Освен това те не могат да 
постигнат нищо, което идва от това. С други думи, няма нищо, спускащо се от Атик към 
долния Парцуфим. Дори АА е скрито от тях; следователно се нарича „скрита хохма“.
Въпреки това, той не се определя като недостижим, като Атик, тъй като съдържа зивуг върху 
Ор хохма. Въпреки това тази Светлина не се спуска към по-ниските, а само малка 
луминесценция от нея, наречена He’arat Hochma, достига до тях. И цялата Светлина, която 
изпълва световете през 6000 години идва от АВИ и ЙЕШСУТ, които се наричат хохма на 
тридесет и двата пътя или тридесет и две сили (елоким) на сътворението, т.е. тридесет и два 
вида Хеарат хохма . Тази Светлина на Хохма е резултат от изкачването на Бина към АА, 
където тя получава свет хохма и свети надолу. Следователно, цялата Светлина на Хохма, 
която се разкрива чрез 6000 години, преди края на корекцията, са не повече от Светлината на 
Бина, която е получила Ор Хохма при издигане в АА.
АА се нарича Йеда (знание), защото дава Ор Хохма на Бина и знае всички пътища на Ор 
Хохма към Бина и през нея към по-ниските. Докато правят зивуг, самото АА не предава 
своята Светлина надолу, но когато АВИ се издигат към АА, те получават Ор Хохма, наречен 
„тридесет и два потока” или „пътеки на мъдростта”, които могат да бъдат постигнати от по-
нисшите. Всичко, което е написано в Зоар, се отнася до всички души като цяло. Има обаче 
изключения, които обикновено не се изучават. Съществуват специални, възвишени души, 
които заслужават да станат кли, МАН за великия зивуг на RADLA след изгнанието си и да 
получат от този зивуг в горния свят степента на Йечида. Това са душите на Бенаяху Бен-
Йехояда, Раби Хамнуна-Саба и много няколко избрани други. Тези възвишени души се 
разкриват на праведните в този свят и в резултат на това праведните заслуги се наслаждават 
на Ор Йехида, който блести само в такива възвишени души, докато все още са в този свят. 
Следователно името на Бенаяху Бен-Йехояда показва, че произлиза от вътрешната мъдрост, 
недостижимата Светлина на Хохма на Атик. Това име също причинява прикриването на 
Светлината на Хохма, за името Йехояда: Йод-Хей-Вав + Йеда означава, че само този, който 
достигне първите три букви Йод-Хей-Вав от името на Създателя HaVaYaH, ще Го постигне, и
никой друг няма да го постигне. Следователно това име остава скрито на мястото си. 
Отначало водачът на магарета обяснява качеството на този зивуг в Атик — неговата 
височина, силата на Светлината, която се появява върху него в Рош де Атик, което името на 
този зивуг е „Бен Иш Чай Рав Паалим ве Мекабциел“, посочва. И тогава той обяснява какво е 
скрито и какво слиза в душите. Вече беше казано, че този зивуг се извършва в края на 
корекцията на цялата Малхут. Следователно тя включва всички индивидуални зивугими и 
степени които се появяват върху тях през 6000 години. Всички Светлини се натрупват в едно. 
Всички типове МАН се обединяват в едно и се издигат, за да поискат този зивуг, който 
включва всички страдания и наказания, натрупани постепенно през 6000 години. 
Следователно височината и величието на този зивуг и степента на Светлината, която излиза 
от него, са безкрайни и той унищожава всички нечисти сили веднъж завинаги. Йесод де Зеир 
Анпина, от който се излъчва Светлината на този зивуг (комбинацията от всички Светлини 
през пълния ход на 6000 години), се нарича „Иш Чай Рав Паалим“ – ярък човек с много 
действия. Малхут обаче, която съдържа вътре целият й МАН, страдание и работа, извършена 
през 6000 години, се нарича Mekabtziel (събирайки един). Зохар го нарича още Цадик Чай 
Оламим – праведният, който съживява световете, тъй като по този начин сочи към Сфира 
Йесод, която дава Светлината на Малхут.
Сфира Йесод няма къде да получи Светлината за себе си. Следователно, той живее (Чай) 
само за да предаде Светлината на Малхут. Ето защо се нарича Цадик (Праведният), който 
съживява световете (Чай Оламим). Другото му име, Рав Паалим (извършване на много 
действия) показва, че включва всички MAD на всички добри дела и всички степени, които са 
били разкрити през 6000 години. Това е така, защото всички тези степени сега се разкриват 
наведнъж в кумулативна интегрирана Светлина, когато напускат Йесод и влизат в Малхут. И 
тъй като Йесод сега събира цялата Светлина, излъчвана през 6000 години в едно, и я предава 
на Малхут, това действие определя името му - Рав Паалим.



92. Рав Паалим също е Мекабциел – Възвишеното дърво, събиращо и извършващо 
много действия, Върховен над всичко. Откъде дойде? От коя степен произлиза? Още 
веднъж източникът посочва — от Мекабциел, защото това е възвишена и скрита 
степен, която никой не е виждал. Тя включва всичко, защото събира цялата Висша 
светлина в себе си и всичко произлиза от нея.

Малхут-Нуква също е наречена Мекабциел, тъй като тя приема и събира цялата Светлина от 
Йесод в себе си. Следователно Йесод се нарича Рав Паалим. Степента, която се появява в 
този зивуг, се нарича „Върховно и възвишено дърво”, което произхожда от Йесод и е влязло в
Малхут. Зохар продължава да обяснява, че за да ни покаже качеството и произхода на тази 
възвишена степен, се използва името Mekabtziel (събиране); Йесод натрупва Висшата 
светлина и я предава на Нуква. И Йесод, и Малхут се наричат Мекабциел. И степента, която 
се появява върху този зивуг на Йесод и Малхут, се нарича „Никой освен теб не е видял 
Създателя.“ Тази степен се появява след постигане на пълната корекция, в момента на 
закрепване на окончателната корекция, която ги завършва. Следователно тази степен се 
определя като всеобхватна, тъй като събира цялата Светлина през пълния ход от 6000 години 
и по този начин се проявява веднага в своето истинско съвършенство.
93. Всички степени се събират в тази Божествена, Свещена и Скрита зала, където 
всичко е скрито. Всички светове са в тази зала. Всички свети сили се поддържат и 
съживяват от него и всички зависят от него.

Зохар говори за Рош де Атик, където всички степени и цялата Светлина на всички светове са 
концентрирани и скрити. По-нататък се обяснява как този зивуг може да се случи до 
окончателната корекция, така че да комбинира всички степени, възникващи един след друг 
през 6000 години. И ще се появи мигновено през 6000-те години от съществуването на света, 
когато степените са в състояние на постоянни изкачвания и спускания, защото веднага щом 
се разкрие нова степен, ново постижение на Създателя, на Светлината, настоящата степен 
изчезва. Това се случва поради греха на нисшите, които не могат да запазят тази степен за 
постоянно (свят — Олам, от думата Хаалама — скриване. Пълното откровение на Създателя 
пред Неговите създания ще се случи в края на 6000 години; по този начин, световното 
прикриване ще престане да съществува). Така че, когато изчезне дадена степен, това става 
само от усещането на този, който достига нова степен. В действителност тази степен се 
издига до Рош де Атик и се крие там, така че чрез присъединяване на други степени да се 
прояви в края на корекцията.
По същия начин Атик събира всички степени, разкрити в света през 6000 години, и ги крие в 
себе си, докато дойде времето на края на корекцията; КОГАТО КОРИГИРА ПОСЛЕДНАТА 
ЧАСТ ОТ ТОВА, КОЕТО ТРЯБВА ДА КОРИГИРА И ПОВЕЧЕ НЕ БИ МОГЛО ДА СЕ 
ГРЕШИ. Нито ТРЯБВА ДА ГРЕШИ ПОРАДИ ЕГОИЗМА; ЗАТОВА, ТАЗИ КРАЙНА 
СТЕПЕН ОСТАВА ПОСТОЯННО И НЕ ИЗЧЕЗВА. След това Атик събира всички степени и 
всички те се проявяват едновременно.

Всеки има свой парцуф Атик. Как може човек да ускори напредването си по степените на 
корекция в този свят и в духовните светове? В Талмуда пише, че старецът се навежда, докато 
ходи, сякаш търси нещо, което е изгубил. Старецът символизира някой с мъдрост, Хохма, 
защото дори без да  е загубил нещо, той предварително търси неща, които може да коригира в
себе си, и така ги намира. Следователно той не изисква предишната степен на постижение да 
изчезне от него. И ако човек не открие в себе си нови егоистични свойства, нуждаещи се от 
корекция, предишната му степен изчезва и започва нова. Този процес обаче е значително по-
бавен, отколкото когато човек се държи като старец в търсене на недостатъци.

През 6000 години Атик се определя като недостижим. Следователно главата му се нарича 
RADLA (съкращение от арамейските думи, Reisha de Lo Etiada, „недостижимата глава“), 



докато името Atik произлиза от думата Ne'etak (изолирана) от по-ниските, тъй като тя прави 
да не им свети. И въпреки че се натрупва във всички Светлини, които се появяват от него и се
разкриват в долните светове, Светлината на края на корекцията остава скрита. От това 
следва, че след като всяка степен изчезне поради греховете на низшите, тя се издига до Рош 
де Атик и там се укрива. Въпреки това, Гуф де Атик, от неговия Пе надолу, се намира вътре 
във всички останали парцуфи от света на Ацилут, т.е. той е постижим от тях. По този начин, 
обличайки парцуфимите на света на Ацилут, Атик сияе през тях и дава Светлината на тях и 
на всички низши светове на BYA. И всяка Светлина, която свети върху творението през 6000 
години, идва само от Гуф де Атик, а не от някакъв друг духовен обект. Обикновено казваме, 
че всичко, което присъства в роша на парцуф, се проявява в неговия гуф. Това е вярно и по 
отношение на всички парцуфи от света на AK и
всички останали парцуфи във всички светове, освен в парцуф Атик! Това е така, защото Атик
остава в Цимцум Алеф и се спуска надолу в нашия свят. Но по отношение на други парцуфи 
под него, Атик действа така, сякаш е в Цимцум Бет, като прави специален зивуг върху себе си
и Светлината от него се спуска към долните светове. Светлината, която идва, за да съживи 
световете, се нарича „подхранване” или Ор Хасадим, а Светлината, която идва, за да 
стимулира растежа на парцуфим, за да превърне малък парцуф (катнут) в голям (гадлут), се 
нарича Ор хохма. И двете светлини произхождат от Гуф де Атик. Ор Хохма, която прави 
парцуфа голям, се нарича Светлината, която издига парцуфа, тъй като легналото положение 
се нарича Ибур (ембрион), седящото положение се нарича Катнут (малък), а положението в 
изправено положение – Гадлут (голямо).

94. Той уби двама — Ариел и Моав (Моав). Два свети храма съществуват благодарение 
на Атик и са получени от него: Първият храм и Вторият храм. След изчезването на 
Атик, процесът, който произлизаше отгоре, беше спрян. Сякаш ги е ударил и 
унищожил.

Трябва да се коригира само малхут де малхут и нищо друго. Всички останали свойства не 
изискват корекция. Този малхут де малхут е малхут на Олам Айн Соф (Светът на 
безкрайността), Бехина Далет, Нуква де Зеир Анпин или Парцуф БОН – единственото 
творение на Създателя, волята за получаване (удоволствие) за себе си. Именно това желание 
е причинило счупването на Келим (съдовете) – греха на Адам. И цялата работа на праведните
през 6000 години се отнася до поправянето на Малхут, така че тя става точно такава, каквато 
е била преди нарушаването на Келим и греха на Адам. В резултат на това великият зивуг на 
Цимцум Алеф в Рош де Атик ще бъде разкрит. Светлината на този зивуг дава възможност на 
човека да сортира и отделя своите нечисти желания от чистите и така завинаги да се отърве 
от нечистите егоистични сили. Точно за това пише пророк Йешаяху: „Той ще изкорени 
смъртта завинаги“ (Йешаяху, 25:8). Тъй като Малхут, парцуф БОН от света на Ацилут, вече е 
напълно коригиран и не изисква никакви допълнителни корекции, нейният парцуф БОН се 
издига до нивото на парцуф САГ на света на АК. Така Малхут напълно постига свойствата на
Бина. Междувременно обаче след големия Зивуг в Атик, но преди изкачването на
Парцуф БОН към САГ, Светлината на Атик спира да свети. В резултат на това двата храма 
бяха разрушени. Двата храма са двете Светлини на Хохма: Светлината на AVI, Ohr Hochma de
Haya, която свети в Първия храм, и Светлината на YESHSUT, Ohr Neshama, която свети във 
Втория храм. И цялата Светлина, която Израел получи от Атик, изчезва. Всички тези 
разрушения и изчезвания на Светлината обаче са корекции и крайъгълни камъни по пътя към 
освобождението и пълното коригиране. Те означават не опустошение, а създаване на 
съвършенство, тъй като именно те са онези окончателни корекции, които връщат BON към 
SAG.
Тъй като всички корени и източници на това, което се случва в този свят, съществуват в 
духовната сфера и всички трябва да се проявят и в нашия свят, всеки духовен корен трябва да
„докосне” своя клон в нашия свят и няма значение кога това се случва. В духовния свят 



всичко се развива в съответствие със строг причинно-следствен процес, докато в нашия свят 
същите последствия могат да се проявят в съвсем различно време. Пример за това е 
разрушаването на Първия и Втория храм. Докато това събитие вече се е случило в нашия 
свят, в духовния свят то се случва едва когато се достигне последния етап на корекция. 
Поради сложността на трансцендиращите във времето представи, ще разгледаме този въпрос 
в друга книга. Въпреки това, по един или друг начин, само нашите вътрешни духовни 
свойства могат да станат Храм, в който ще усетим Създателя и в който Той ще обитава вечно!
В края на корекцията Ор Хая и Ор Нешама ще бъдат наречени съответно Първи и Втори 
храм. Също така, до края на корекцията, Ор Хая, която се получава в зивуга на Малхут и е 
включена в Йесод, се нарича Шабат (събота), докато Ор Нешама се нарича Хол (делнични 
дни). Както виждаме, няма абсолютно никаква връзка между тези Светлини и дните от 
седмицата в нашия свят.

След унищожаването на духовните Храмове (изчезването на Светлината), те ще бъдат 
пресъздадени Отгоре от екрана на Бина, наречен „Небето“. Това е така, защото екранът на 
парцуф SAG е свойство на абсолютна милост и е напълно неограничен в своите действия, 
като желае само да дарява и да се въздържа от получаване на Ор Хохма. По този начин той е 
извън влиянието на всякакви ограничения. В резултат на този зивуг двата храма ще бъдат 
възстановени завинаги, а „в Светлината на Луната (Малхут) ще бъде като Светлината на 
Слънцето (Бина)” (Йешаяху, 30:26). Светлината на Бина, която сега е Светлината на Зеир 
Анпин (наречена „слънцето“), ще бъде седем пъти по-мощна от ZAT de Atik. Оттам тази 
Светлина ще слезе до AVI и ще създаде първите седем дни на сътворението, защото ZA 
(слънцето) ще стане като AB и ще съдържа Светлината на Гуф де Атик. Малхут ще стане като
Зеир Анпин и ще получи своята Светлина, Светлината на слънцето. В края на корекцията ще 
се появи зивуг върху самата Малхут (първичният, но коригиран егоизъм) и всички конкретни 
зивугими, които са били направени върху всички Светлини през 6000 години (направени не 
върху Малхут, върху нея) включване в Yesod) по този начин ще изчезне. Храмът ще бъде 
възстановен от небето, тъй като самата Бина не желае да получи Ор Хохма. И няма да се 
случи, защото тя не може, защото не иска. Тази степен се нарича „в ръцете на небето“. За
пример, в благословията за новолунието е записано: „Живот, който съдържа страха от небето 
и страха от греха“. Този живот е над нашите разсъждения и желания, защото се казва, че 
вярата трябва да бъде „над разума“; в противен случай ще последват грехове. Така човек не 
желае нищо повече от това да надмине с вяра своя разум и желания, защото се страхува да 
съгреши. Съществува обаче още по-висока степен: когато той вече не се страхува от грях, тъй
като сега има екран, но все пак предпочита да продължи във вярата над разума и желанията, 
защото копнее да бъде разтворен във Висшето. Причината за изчезването на Светлината от 
Гуф де Атик преди тези корекции е, че двата Малчуйота (Бина и Малхут, наречени SAG и 
BON) вече не съществуват. След великия зивуг на Атик, БОН бяха анулирани заедно с екрана
на САГ, тъй като Гуф де Атик съдържа връзката между Бина и Малхут, предназначена за 
тяхното взаимодействие през 6000 години. В резултат на такова взаимодействие между Бина 
и Малхут възниква възможност за частично, постепенно коригиране на Малхут. В този 
взаимен зивуг с малхут, който се слива с Бина (свойствата на Бина), Атик първо създава АА и
след това всички другите парцуфими от световете на Ацилут и БЯА. И тъй като екранът на 
Малхут (Masach de BON) изчезва, екранът на Bina (Masach de SAG) също изчезва, тъй като те
се сливат заедно. При отсъствието на малхут и екрана, този зивуг спира и цялата Светлина на
гуф де Атик, излъчвана от този зивуг, върху взаимния екран на малхут и Бина изчезва. 
Следователно цялата Светлина, която слезе от неговия Гуф (наречен Храмове), изчезна. В 
Рош де Атик има зивуг на малхут на Цимцум Алеф. Слята с Бина и съществуваща в 
продължение на 6000 години, екранът на Малхут изчезва. В резултат на това Светлината 
също изчезва. Малхут все още не се е издигнала до SAG, за да я приеме в съвършенство, тъй 
като все още няма нова Светлина. Това пълно отсъствие на Светлина се нарича 



„унищожение“. След това обаче Малхут получава Светлината на AVI и световете на BYA се 
сливат със света на Ацилут.
95. И Светият трон (Малхут) е свален. Следователно, пророкът Йехезкел (Езекиил) 
пише: „Аз съм в изгнание“, което означава, че степента, наречена „Аз“, която е Малхут,
е в изгнание. Защо? "Край река Кевар." Кевар (вече) е реката, която вече е 
съществувала, но сега е изчезнала. Както е писано: „Реката е разрушена и пресъхна“. 
Тя беше „разрушена“ в първия храм и „изсъхна“ във втория. Затова е писано: „Той 
порази и унищожи и двамата, Ариел и Моав“. Моав (или Ми Ав) означава „от Небесния
Отец“. Всички те бяха унищожени за Него и цялата Светлина, която грееше над Израел,
изчезна.

Думата Курса, произлизаща от думата Kisse (трон) или Kissuy (покривка) означава 
комбинацията от свойствата на Малхут и Бина, което води до Светлината, която се спуска 
към BYA през 6000 години. Светият трон е свален, защото екранът на Бина (Кисе) е 
анулиран, както е казано: „Аз съм в изгнание“, където „аз“ означава Малхут. Целият духовен 
комплекс е структуриран като стълба, където малхут от горния парцуф се превръща (слиза 
към) кетер на долния. Това е посочено и в имената: Малхут се нарича “Аз” (Ани = Алеф-Нун-
Йод), а Кетер се нарича “не” (Айн = Алеф-Йод-Нун), тъй като е напълно недостижима. Само 
че което се възприема в малхут може да бъде постигнато; следователно се нарича „аз“. 
Единствено малхут от Висшия парцуф действа като връзка между парцуфим: Висшият прави 
зивуг върху своя малхут, създава Ор Хозер и получава (облича) Висшата светлина в него, а 
след това Малхут на Висшия слиза към долния Парцуф под формата на Ор Хозер. Това 
състояние на облеклото на Висшия в долното се нарича изгнание на Висшия, тъй като 
зивугът с горния Светлината изчезва от него, а Висшата светлина изчезва от всички 
парцуфими. И реката пресъхва – коригираният екран се нарича „река“, защото причинява 
спускането на Горната светлина към долните. Но сега, когато екранът (реката) изчезва, 
изчезва и слизането на Горната светлина. Разрушаването на реката в Първия храм причинява
изчезването на Ор Хая; реката във Втория храм пресъхва и Ор Нешама изчезва заедно с нея. 
Реката в Първия храм е разрушена, защото зивугът в AVI е спрян; Светлината в ЙЕШСУТ е 
изчерпана и реката във Втория храм пресъхва.
Източникът на Ор Хая и Нешама е Аба, наричан „Небесния Отец“, защото той свети в Зеир 
Анпина, наречен „Небето“, със Светлината, която издига ЗОН до ЙЕШСУТ (Втория храм) и 
до АВИ (Първия храм). Тъй като Светлината спира да свети от Гуф де Атик, цялата Светлина,
която се спуска към Израел, изчезва. Това се отнася не само до Светлината на двата Храма, но
и до цялата Светлина, сияеща над Израел, включително Ор ВАК и Светлината в световете на 
БЯА.

96. По-нататък Той слезе и удари лъва. Първоначално, когато тази река търкулна 
водите си, Израел беше в състояние на съвършенство, тъй като те принасяха дарове и 
жертви, за да изкупят греховете си и да спасят душите си. Тогава образът на лъва ще 
слезе отгоре и те ще го видят на олтара, докато тъпче телата на жертвите, поглъщайки 
ги, и всички кучета (всички онези, които клеветят Израил) щяха да замлъкнат.

Огънят, който поглъща жертвите, положени върху олтара на храма, приличаше на лъв и се 
извисяваше над жертвите като лъв (Талмуд, Йома, 21:2), и този огън изгаряше жертвите, 
положени от синовете на Израел. Това обаче е телесен образ, който обикновеният човек 
възприема в нашия свят. Но ние ще следваме нашия висш анализ и ще се отделим от този 
телесен образ; ние ще обясним действието в духовния свят, за което този език всъщност 
намеква. Всички езици в Тората, включително този, който описва доста телесен образ на 
жертвоприношението, говорят само за духовни действия. Най-точният език за описание на 
тези действия е езикът на Кабала. Този език обаче е ясен само за онези, които са се издигнали
в духовните светове и виждат както корените, т.е. събитията, които се случват в духовните 



светове, така и техните телесни последици. Преди да изчезне Светлината на Атик, когато 
Висшата Светлина все още блестеше над Израел, като река, търкаляща водите си, Израел 
беше в състояние на съвършенство: чрез жертвоприношение той издигна своя МЪН (молба), 
като по този начин предизвика зивуг на своя екран и MAD (Светлината, изобилието) се 
спуска върху него. В резултат на тези действия той нарасна по-близо до Небесния Отец и 
всички нечисти сили се отдалечили от него, защото той очисти душите си, а очистването 
означава отдалечаване от нечистите сили (желания), по начина, по който замърсената дреха 
се почиства от мръсотия. Следователно еврейската дума за жертвоприношение е Корбан, 
произлизаща от думата Каров (близо). По този начин жертвата означава, че човек откъсва 
част от вътрешността си животински егоизъм в името на приближаването до Създателя. Това 
е, което приближава Израел до техния Небесен Отец. И тъй като Израел е съществувал в 
съвършенство и е издигнал ЧОВЕК само за удоволствието на Създателя, неговият МЪН ще 
се издигне до Бина. Светлината на Бина се нарича Ор Хасадим, а формата му наподобява 
образа на лъв, като свойството на отдаване, Хесед. Това означава, че лъвът-Бина получава 
добрите желания и дела на Израел. И се видя как Бина поглъща МАН на Израел – Ор 
Хасадим се спуска от Бина върху този МАН, като лъв, тъпчещ плячката си (МАН) и я 
поглъща. Лъв, поглъщащ плячката си, е основният аспект на жертвоприношението, защото 
означава издигане на МАН, за да укрепи екрана и да създаде Ohr Hozer. И тъй като 
величината на получения Ohr Yashar се определя от величината (височина) на Ohr Hozer, 
който създава екрана, следва, че съществуването и растежа на Ohr Yashar зависи от Ohr Hozer.
Колкото по-голям е Ор Хозер, толкова по-голям става спускащият се Ор Яшар. С други думи, 
до степента, в която всеки от нас желае да „подари“, той предизвиква съответен отговор 
отгоре, от корена на душата му. И както в нашия свят животът и силата на живо същество 
зависят от храненето (той просто умира без него), Висшата светлина зависи от светлината, 
отразена от екрана. Когато спре, Висшата светлина изчезва от парцуфа, т.е. човекът престава 
да я усеща. Висшата светлина слиза от Бина като Ор Яшар (наречен „лъв“), т.е. под формата 
на „отдаване“, в съответствие с природата на Бина. И човекът вижда (усеща!) как Ор Яшар се
облича в Ор Хозер, който се издига от своята жертва (отхвърляне на егоизма), храната на 
лъва. Той поглъща плячката си и по този начин расте: степента на съвършенството на Израел 
и способността им да принасят жертви, да „раздават“ определя величината на техния МАН и 
силата, с която Ор Яшар удря екрана, което отразява Директната светлина (удоволствието) 
отдолу нагоре с цялата си сила. Нещо повече, той го прави с голям страх: защото какво, ако 
не отрази Светлината и желае да се наслаждава на Светлината на тази заповед егоистично?
Точно в това се крие нечия работа. Нарича се „вяра над разума“, защото трябва да се издигне 
над разума (егоизма) и интелекта. Обратно, онези, които получават вътрешна увереност, че е 
достатъчно да напреднат в рамките на своята природа, се наричат „свещено още“, чисто 
неодушевено (неразвиващо се) същество, тъй като такъв разум им пречи да израстват 
духовно.

Следователно, ако височината на Ор Хозер е голяма, той се определя като лъв, който разкъсва
и поглъща плячката си, като победител, тъй като расте и се издига на по-високо духовно ниво
благодарение на усилията на по-нисшия (човека).
Нечистата сила, егоистичната воля за получаване на удоволствие се нарича „куче”, както е 
писано: „Пиявицата има две дъщери (които искат): Дай-дай”. (Мишли, 30:15). Те лаят като 
куче и изискват (да получат) и този, и онзи свят. И Висшият се издига, толкова по-силна става
тази нечиста сила, наречена Клипа. И най-силната му част съответства на Ор Йехида, срещу 
лъва, поглъщащ плячката си). Лъвът представлява милост и отдаване, нежелание да получи 
нещо за себе си. Както е писано в Етика на отците, 95: „Един хасид, милостивият праведник, 
казва: „Твоето е твое, а моето е твое“, така е и нечистата сила (куче), насочена изцяло към 
приемане, и няма стремеж да даде. Както се казва в Талмуда (Бава Батра, 10:2), „Праведният 
между народите



на света: цялата им милост е само за тях; следователно те са свързани с нечистата сила на 
кучето. (При никакви обстоятелства нищо от това не трябва да се тълкува буквално, тъй като,
както беше многократно обяснявано, цялата Кабала говори само за прототипа на човека. 
Израел е вътрешният стремеж към Създателя, а Гой (езичник) означава егоизъм ( независимо 
несвързани с произхода). 
Свържете това с гореспоменатите телесни и духовни храмове, където няма връзка между 
скалите и духовните обекти. За непосветените също е неясно защо алтруизмът е собственост 
на лъв, а кучето, лоялно животно, е коренът на егоизма и нечистотиите). Ето защо се казва, че
когато Израел бил съвършен, той придобил собствеността на лъв и всички кучета го 
оставили, защото това дало силата на Малхут да издигне Ор Хозер до големи висоти 
(поглъщал плячката си като победител) и нечистата сила, като ада, се страхуваше да се 
приближи до нея и се криеше от страх от лъва.
97. И все пак, когато греховете се увеличиха, той слезе на по-ниските степени и уби 
лъва. Това беше, защото лъвът отказа да се откаже от плячката си, както преди, и това 
сякаш го уби. Затова той удари лъва и го хвърли в яма, на злата страна (според неговото
разбиране). Злата страна видя това и изпрати куче да погълне жертвите от олтара на 
мястото на лъва. Как се казва този лъв? И какъв е прякорът на това куче? Баладан е 
името му; Баладан се образува от думите Бал-Адам, където буквата Мем е заменена с 
Нун, тъй като той изобщо не е човек, а куче, а лицето му е като муцуна на куче.

(„Той“ се отнася до Benayahu Ben Yehoyada Ben Ish Chai, Rav Paalim u Mekabtziel, в който 
степента на Atik, цялата Светлина, блести наведнъж.) Поради изчезването на екраните на 
Malchut (BON) и Bina (SAG), Израел отдолу вече не можеше да издигне ЧОВЕКА (волята за 
„раздаване“, екранът, лъвската храна). Зивугът спря и Висшата светлина (лъвът) изчезна в 
своя корен горе. „Хвърли го в яма“ – коренът на желанието да получиш заради себе си
е в очите, както е казал Раши: „Окото вижда, а сърцето гори от желание“ (Седмичната порция
Шлах). Тази воля за получаване за себе си се нарича „празна, безводна яма“ (Beresheet, 
37:24). Горната светлина не го изпълва. Въпреки че е празен, той е недостоен да бъде съд за 
Светлината, както е писано: „Той и аз не можем да живеем в една и съща обител” (Талмуд, 
Сута, 5). Така лъвът бил хвърлен в яма, защото бил ударен пред очите на нечистата 
егоистична сила, наречена „празна безводна яма“. И тези ями сега излизат от скривалищата 
си и разкриват силата си, а на мястото на лъва се появява лаещо куче.
ZA-MA = 45 се нарича Адам = Алеф + Далет + Мем = 1 + 4 + 40 = 45, когато получава 
Светлината от Бина. Собствеността на Бина е даряване. Оттук е писано: „Човек е твоето име“ 
(Талмуд, Йевамот, 61), визирайки само онези, които постигат свойството на отдаване, но не и 
останалите, за които е казано: „Дори тяхната милост е само за тяхната печалба” (Талмуд, 
Бава Батра, 10:2) и които затова са наречени Баладан (Бал-Адан).

98. В снежен ден, в деня, в който нещастията се спускат от Висшия съд Горе, е писано: 
„Нейният дом няма да се страхува от сняг“, тоест от Висшия двор, наречен „сняг“. 
Защото нейното домакинство е облечено двойно и по този начин може да издържи силен
огън. Така се казва в книгата.
Строгостта, преценката (Din) или ограничението, наложено върху използването на егоизма в 
мъжката част, се нарича „сняг“, което произлиза от Висшия съд. Тези ограничения са много 
силни, но са смекчени под Хазе, където ги получава Малхут. Нуква описва тези ограничения 
по следния начин: „Обградете ме с рози“ (Шир ХаШирим, 2), имайки предвид два огъня: 
Горния — Бина, и долния, нейния собствен — Малхут. След като Малхут придобива тези два 
огъня, тя отслабва строгостта на студения сняг с огъня си. Следователно в Шир аШирим 
(Песен на песните) е записано, че нейното домакинство няма да се страхува от снега 
(Върховния двор), т.е. ограниченията, наложени на мъжката част, тъй като нейното 
домакинство е облечено двойно. С други думи, напротив, снегът й помага да устои на 



топлината на огъня си. И едва сега, когато екранът и Zivug ги няма, а двата огъня вече ги 
няма, ограниченията на снега се връщат.
99. Какво пише по-нататък? "И той удари египтянина." Това се отнася до тайна: всеки 
път, когато Израел съгреши, Създателят ще се скрие и ще ги ограничи да получат 
цялата доброта и цялата Светлина, която Той влива върху тях. "Той удари 
египтянина." „Той“ се отнася до Моше, Светлината, която свети над Израел. Защото в 
Египет той се роди, израсна и достигна Висшата светлина.

Тората не говори за човека, а за Светлината, която изчезна и се скри. Следователно се 
определя като „убита“. Изчезна великата Светлина, с която Моше сияеше над Израел. И тази 
Светлина се нарича „египетска“, защото в Египет Моше се роди, израсна и достигна великата
Върховна светлина, Светлината, която избави Израел от Египет.
100. Човекът от огледалото. Написано е, огледало и човек, както е писано, благочестив 
човек, съпругът на това огледало, на славата на Създателя, Малхут. Защото с тази 
степен той заслужаваше да управлява цялата земя във всичките си желания — подвиг, 
несравним с никой друг.
Разликата между Моше и другите пророци е, че Моше е основата на Зеир Анпин, тъй като 
той изгражда и предава Светлината от Зеир Анпин към Малхут, докато другите пророци са 
основата на Малхут и получават от нея. Затова за него е писано: „Божественият човек“, 
съпругът на Малхут, наричан „величието на Създателя“. И защо Моше се нарича съпруг на 
Малхут? Защото той постигна нивото на Зеир Анпин и дава Светлината на Малхут. Затова е 
писано, че неговите постижения са отвъд всички други,  другите пророци получават от 
Малхут и затова са управлявани от нея. Този, който постигне Малхут, получава от нея. 
Степента, наречена Моше, означава, че този, който я постигне, дава Светлината на Малхут, 
вместо да получава от нея. И все пак, как може да бъде това? Как може човек да се издигне 
над Малхут, ако всичките ни души произлизат от нея и съществуват в световете на БЯА? Това
показва състоянието на изкачване над Малхут, което е начинът, по който Моше се издига до 
Бина.
101. Това е жезълът на Създателя, който му беше даден, както е писано: „С жезъла на 
Създателя в моята ръка“. Това е жезълът, който е създаден вечерта на шестия ден от 
сътворението, преди Шабат. И Неговото Свято име се съдържа в него. И с тази тояга 
Моше съгреши, като я удари два пъти в скалата. Създателят му каза: „Моше, не за тази
цел ти дадох тоягата Си; така, отсега нататък вече няма да е твое притежание.
Думите „вечер“ и „здрач“ означават състоянието на смекчаване на строгостта на Малхут от 
свойствата на Бина до степен, че става невъзможно да се разграничат Малхут от Бина. Това е 
така, защото в Шабат Малхут се издига до AVI и става Бина. Въпреки това, в здрача на 
Шабат, Малхут все още не е Бина, но вече не е Малхут (всичко в книгата говори само за 
свойствата на духовните обекти, тъй като нищо освен желания не съществува в духовното
светове. Само в нашия свят желанията са облечени във физически тела).
Ето защо се казва, че десет неща са създадени в здрача, когато няма разлика между самото 
нещо и неговия произход, Бина или Малхут, тъй като самата Малхут не прави разлика. И 
такава е собствеността на тоягата, създадена в здрача, преди първата в света Шабат. 
Следователно тя притежава святото (особено) свойство на името на Създателя, намек за 
свойствата на Бина, от което произлиза святостта (алтруизма). И Малхут е готова да приеме 
тази святост. И тези две свойства на Бина и Малхут се съдържат в жезъла на Създателя, 
напълно неразличими едно от друго, защото са създадени в здрача. Следователно, с помощта 
на този жезъл, т.е. чрез свойството да свързва Малхут с Бина, всички състояния и чудеса, 
цялата Светлина може да бъде донесена в Израел, защото това е целта зад слизането на 
Светлината от Бина до Малхут. С помощта на това свойство (персона) Моше заслужава 
изкачване до Бина, до степента на „Божествен човек“. Следователно жезълът се нарича 
жезълът на Създателя, според името на Бина.



Малхут се нарича Цур (скала), а след изкачването до Бина се нарича Села (друго име за 
скала). Вътрешният зивуг между ЗОН (ЗА и Малхут) в състоянието на тяхното изкачване към
AVI, когато Нуква използва келим на Има, се нарича „реч“. Външният зивуг между ZON, 
когато те са на своето място, се нарича „Зивуг де Накаа” (Зивуг чрез удряне). Ето защо е 
написано на Моше в седмичната част от Тората Башалах: „Ще удариш скалата (Цур) и тя ще 
произведе вода” (Шемот, 17:6), защото зивуг де Хакаа се среща в самата Малхут. Но в 
седмичната част Чукат е записано: „Говорете на скалата пред всички очи, за да даде водата 
си“ (Бамидбар, 20:8), защото „скалата“ е в Бина, а зивугът в нея е наречена "реч". И в това се 
крие грехът на Моше: той удари два пъти: освен че първо удари Цур, той удари и Села, на 
който липсва ударът и има само зивуг под формата на реч. Тъй като в жезъла на Създателя 
няма разграничение и не е ясно дали се отнася за Малхут или за Бина, той го приложи и към 
Села-Бина. И Създателят му казал, че жезълът му е даден, за да го използва с Цур, но не и със
Села.
102. Той веднага слезе при него строго и изтръгна тоягата от ръката на египтянина, тъй
като в момента, в който тоягата беше взета от него, тя беше взета завинаги. И той беше 
убит от това: поради греха на удрянето на скалата с тоягата, той умря и не влезе в 
Светата земя. И тази Светлина беше скрита от Израел.

В т. 94 вече беше споменато, че в резултат на голям зивуг в Aтик, само BON трябваше да 
изчезне, но не и SAG, защото BON можеше веднага да се издигне и завинаги да стане като 
SAG. Въпреки това, тъй като SAG и BON бяха обединени, SAG изчезна заедно с BON.
Светлината на Моше изчезна от Израел по същата причина — защото той извърши още по-
голям грях и навреди на съюза на BON и SAG, като удари Села. Следователно върху него се 
спусна сурова присъда, която се отнася до изчезването на Светлината на SAG. Всъщност 
SAG вече не е свързана с BON по никакъв начин и анулирането на BON не оказва влияние 
върху него. Това е смисълът на написаното в Псалмите: „Той приличаше на онези, които 
теглят дървета от гората с брадви, но сега всичките му украшения са разбити от брадви и 
томахавки“ (Техилим, 74:5). Поради изкачването на Малхут до Бина и нейната поправка там, 
Малхут е като „гора“, тъй като SAG също се анулира от сливането с BON, изкачването на 
Малхут, сякаш е ударено с „брадва и томахавки“. Следователно е писано, че жезълът е взет от
египтянина и никога няма да се върне при него, защото жезълът се отнася за Малхут. Така 
Светлината изчезва завинаги, защото BON се обновява след това и става SAG завинаги. Така 
вече не е необходимо да се използва тоягата за стачки. В тази връзка пише, че той е бил убит 
от същия жезъл, тъй като ако е бил внимателен и го е използвал само веднъж – удари Цур, но 
не и Села – SAG нямаше да бъде анулиран заедно с BON и той нямаше да го направи. Вместо
това той веднага щеше да се издигне до SAG. Ето защо е писано, че Моше няма да влезе в 
Светата земя, Израел, тъй като Израел е BON в състояние на изкачване към SAG и се нарича 
Светата земя, тъй като Светлината на Бина (наречена Светата светлина) свети в нея. Въпреки 
това, до края на корекцията, все още има изкачвания и спускания, които причиняват 
разрушения (изчезване на Светлината) и откровения (сияние на Светлината). Но в края на 
корекцията, BON ще остане в SAG за постоянно като Ерец Израел и няма да има повече 
изгнаници от него.
103. „Най-уважаваният от тридесетте“ се отнася до Горния, който получава отгоре и 
минава надолу, който приема и приближава. Той обаче не отива при първите трима, а 
те идват при него и му дават от все сърце, но той не идва при тях. 
GAR (HBD) се наричат „тридесет“, тъй като всяка от трите сфирот HBD се състои от десет, 
което възлиза на тридесет. И тяхната Светлина свети през всичките 6000 години. Душата на 
Бенаяху се появява от великия зивуг на Атик, който се натрупва  всички зивугими през 6000 
години. Следователно, той се нарича Рав Паалим (извършване на много действия) и 
Мекабциел (събиращ всички в един градус-парцуф, наречен Бенаяху Бен Йехояда). 
Следователно, той получава Светлината на всичките Висши тридесет, която слиза



към душата му. Всъщност той се състои от конкретни зивугими, които са се проявили през 
6000 години, които той събира в едно. И въпреки че му дават най-доброто от имотите си от 
сърце, той все още не може да се доближи до тях и впоследствие да получи от тях. Това е 
така, защото изчезването на екрана в ZON накара екрана в SAG също да изчезне. 
Следователно той не може да дойде при тях, да издигне МАН и да получи от тях по-нататък.
104. Въпреки че не беше смятан за един от тях, Давид чу значението, което никога не се 
отделя от сърцето, тъй като те никога не могат да бъдат разделени. Давид обърна 
внимание с цялото си сърце, но не обърна внимание на Давид. Защото с похвалите, 
химните и милостта, които луната предлага на слънцето, луната приближава слънцето, 
за да бъде с него.
Давид е Малхут; Малхут идва от думата Мелех (Цар). Следователно Давид е Цар, тъй като 
неговите свойства са собственост на Малхут (царството). И това е четвъртият крак (подпора) 
на GAR. Оттук пише, че въпреки че не може да бъде заедно с тридесетте (ГАР), той все пак 
се вкопчва в тези имоти и никога не се отделя от тях. Това е така, защото цялото 
съвършенство на Малхут се разкрива в него, защото произлиза от великия зивуг на Атик, 
който унищожава всички нечисти сили на БОН, както е казано: „Той унищожава злото 
завинаги“. Затова Давид реши никога повече да не се разделя с него, защото това е неговото 
съвършенство. Бенаяху Бен Йехояда обаче не обърна внимание на Давид, тъй като Давид е 
четвъртата подкрепа на GAR. Следователно, сякаш той не е в състояние да получи от GAR. И
тъй като не може да получи от Давид, той не му обръща внимание. С помощта на МАН от 
Малхут (наречен Сеара – бурен вятър), който се издига до Зеир Анпин (наречен „Небето“), в 
резултат на химните, хвалите и милостта, Малхут получава Светлината на Бенаяху Бен 
Йехояда душа, която е абсолютно съвършенство и се слива с нея за цяла вечност.
105. Раби Елазар и раби Аба паднаха по лицето си пред него и не можаха да го видят 
повече, после се изправиха и тръгнаха във всички посоки, но не можаха да го видят. Те 
седяха и плакаха и дори не можеха да си говорят. Тогава раби Аба каза: „Вярно е това, 
което научихме, че Тората придружава праведните по всичките им пътища. Идват 
праведниците от онзи свят да им разкрият тайните на Тората. И това трябва да е бил 
Раби Хамнуна-Саба, който дойде при нас от онзи свят, за да ни разкрие тези тайни. Но 
преди да успеем да го познаем, той изчезна. Те станаха и искаха да водят своите 
магарета, но не можаха. Те многократно се опитвали да подкарат магаретата, но  не 
могли да ги помръднат. Те се уплашиха и оставиха магаретата си. И до ден днешен това 
място се нарича „мястото на магарета“.

Тъй като не можеха да понесат такава мощна Светлина, която им беше разкрита при 
разкриването на тези тайни, те паднаха (Катнут) и след това се издигнаха (Гадлут), защото 
беше толкова непоносимо. След като те заслужиха да получат от нея толкова голяма степен, 
тази Светлина изчезна веднага и не се появи отново и те не можеха да я постигнат повече. 
Следователно те плакаха (вид Катнут) от голяма скръб, че са загубили такова възвишено 
постижение и не могат да говорят (отсъствие на Келим). Горчивината от загубата им ги 
накара да разберат, че това е степента на самия Раби Хамнуна-Саба, а не по-ниска, както 
погрешно мислеха преди. Силите, които са получили от душата на Раби Хамнуна-Саба, се 
нарича „магарета“, с които могат да издигнат МАН, искането за постигане на Висши 
Степени, Хая и Йехида.
С други думи, душата е духовна сила на Светлината; като теглеща сила на магаре, която 
помага за преодоляване на егоистичните желания и преминаване от място на друго в 
духовния свят, към по- Висша Степен. Да издигнеш МАН означава да усетиш какво липсва и 
какво трябва да се постигне – това е работата на човека.
Такава е работата на праведната душа – тя помага на човека, като го издига на магарето му 
(егоизъм) и поема преднината (дърпа), за да му освети (да даде сила) пътя на праведния. И 
сега, когато ролята ѝ е завършена, тази душа изчезва, въпреки че те много биха искали да 
продължат да се изкачват и да яздят нейните магарета, т. е. искаха да издигнат МАН наново, 



за да се върне и да достигне още веднъж. Те обаче вече не можеха да получат сили да 
издигнат МАН. Така те били поразени от страх и оставили магаретата си на това място, което
оттук насетне се нарича „мястото на магаретата“, защото не могли повече да ги използват.
106. Раби Елазар отвори и каза: „О, колко голяма е Твоята доброта, която си скрил за 
онези, които Те се боят! (Техилим, 31:20). Колко безкрайна е добротата, която 
Създателят ще даде на човечеството в бъдеще, на онези, които се страхуват от греха, 
възвишени праведници, които изучават Тората, когато пристигат в този Висш свят.”

Думите „велика доброта” се отнасят до Гадлут, постигането на Светлината на ГАР. Защото 
основата на парцуфа е неговият ВАК – количеството Светлина, необходимо за него 
съществуване, получено от зивуга на AVI, които правят този зивуг и излъчват ор хасадим, 
необходими за поддържане на световете. И цялата допълнителна Светлина, необходима за 
съществуване, се нарича ГАР или Ор Хохма – допълнителната, възхитителна и велика 
Светлина. Този Ор Хохма, Светлината на ГАР, произлиза от Бина, която се нарича „бъдещият 
свят“. То е облечено в Ор Хасадим, който излиза от зивуг на Сфира Йесод (Чай Оламим – 
живот на световете) и оттам се спуска при праведните, които се страхуват да грешат. Зивугът 
на AVI, когато те са на степен Бина, дава Ор Хасадим на Зеир Анпин за прехраната на 
световете. Въпреки това, когато AVI се издигат до АА и раждат нови души чрез своя зивуг, 
техният зивуг е непостоянен, тъй като излъчва свет хохма, наречен „нови души“.
107. По-нататък името „велика доброта” може да бъде описано като съдържащо всички 
тайни на Вишата мъдрост, които се спускат от Зеир Анпин към Малхут. Има голямо 
дърво, наречено ЗА или Рав (велико, силно), и има малко дърво, Малхут, което расте от 
него. И е издигнато до Най-високата твърд.

В допълнение към постигането на Светлината на GAR, има и вътрешната част на Висшата 
мъдрост с нейните тайни, които се разкриват в зивуга на Атик при завършването на 6000 
години, края на корекцията. MA обозначава долния свят, Малхут. Голямото и силно дърво е 
ЗА в състояние на издигане към парцуф АВ, тъй като в това състояние той получава ор хохма,
а хохма означава сила (не „разум – сила”, а силата на ор хохма се крие във факта, че 
позволява на човек да вървим срещу разума, напук на здравия разум, във вярата над разума). 
Но когато Зеир Анпи е на негово място, той просто се нарича „дърво“, тъй като му липсва ор 
хохма и има само ВАК, ор хасадим. Малхут се нарича още дърво и расте заедно със Зеир 
Анпина; Зеир Анпина се издига до Аба, до най-високата височина, до Висшия свод – Атик.
108. „Голямата доброта” е Светлината, която е създадена в първия ден на сътворението 
и е скрита, за да бъде разкрита в бъдещето за праведните в онзи свят. Вашите дела са 
върховната райска градина, която Създателят е създал чрез действието Си.

Светлината, която беше създадена в първия ден на сътворението, е Светлината, в която Адам 
видя от единия край на света до другия. Следователно думата „Светлина“ се използва пет 
пъти в описанието на Тората на първия ден от сътворението. Тази Светлина е предназначена 
за праведните в идния свят, тъй като е скрита в Йесод де Аба и в Йесод де Има, които заедно 
се наричат „праведност и справедливост“.

(На иврит думите Цедек — справедливост и Цадик — праведен/просто имат един и същи 
корен. Това име се дава на този, който постига управлението на Създателя и вижда, че 
Неговото управление е справедливо; следователно той оправдава всички действия на 
Създателя и по този начин се нарича праведен. Другото значение на думата "праведен" се 
отнася до вярата на човека, че Създателят е праведен, защото в духовността човек приема 
името на степента, която е постигнал. Ако постигне, че Създателят е праведен, като получи 
това знание от степента, до която се издига, тогава той вече се нарича с името на тази 
степен.) Ор хохма може да бъде получен само в „скъпоценни дрехи“, наречени



праведност и справедливост, тоест само с тези намерения. Горният откъс говори за открито 
действие, предполагащо неограничена дифузия на Светлина, каквато ще бъде след края на 
всички корекции. В Тората такова състояние се нарича „Божествената градина на Едем“.
Междувременно само пълните и съвършени праведници, душите на Бенаяху Бен Йехояда и 
други, заслужили получаването на Светлина от великия Зивуг на Атик, събират цялата 
Светлина от 6000 години. Мястото за почивка на тези души се нарича Райската градина. 
Съществува долната райска градина на земята, която е ВАК, и Висшата, ГАР. Всички души 
живеят в долната  райска градина и само при новолуния и събота се изкачват до върховната 
райска градина и след това се връщат на мястото си. Има обаче отделни, специални личности
(души), чието място е Божествената градина на Едем. Това са душите, за които равин Шимон 
казва: „Видях ги да се изкачват, но броят им беше малко.
109. Всички праведници стоят в долната Едемска градина, облечени в скъпоценни 
накити, подобни по качество и форма на тези, които са носили в този свят, което 
означава в същата форма като хората в този свят и според действията на човека в този 
свят. Те стоят там и отлитат във въздуха, изкачват се до Събранието във Висшата 
Едемска градина, летят там и се къпят в росата на чистата река Афарсемон (райска 
ябълка), след което слизат и летят долу в долната райска градина .
Основната разлика между GAR и ZAT по отношение както на парцуфим, така и на душите е, 
че GAR (KHB) не се нуждаят от дрехата на Хасадим. Те могат да приемат Ор Хохма такъв, 
какъвто е. Обаче парцуфим от ВАК и душите, родени от ЗОН, чиято основа е ВАК (Охр 
Хохма, облечен в Ор Хасадим), могат да получат Ор Хохма само когато е в дрехи на Ор 
Хасадим. Руах де Цадиким (духът на праведните) в долната Едемска градина е облечен в Ор 
Хасадим, точно както човешките души в този свят. И с помощта  от тези скъпоценни одежди, 
те могат да се издигнат до Великата градина на Едем и там да получат Ор Хохма. След това 
те се връщат на мястото си в долната Едемска градина, защото това е тяхното постоянно 
място. Те се издигат със силата на Ор Хасадим, наречен „въздух“, и летят към Божествената  
градина на Едем, за да получат Ор Хохма, наречена реката на Афарсемон. Те обаче не могат 
да останат там, затова веднага се спускат от Божествената райска градина към по-ниската. 
Зохар ги сравнява с човешките души, тъй като и висшите, и нисшите човешки души трябва 
да получат дрехата на Ор Хасадим, за да се поправят и да се издигнат. 

110. И понякога тези праведници се явяват като хора, за да вършат чудеса, като небесни
ангели, точно както ние виждаме луминесценцията на Висшата светлина, но не 
заслужаваме да видим и открием великите тайни на мъдростта.
НЕДОСТЪЖИМО  Е  ДА ОТКРИЕМ ГОЛЕМИТЕ ТАЙНИ НА МЪДРОСТТА - защото 
водачът на магарето ги беше оставил и изчезна. Има специални души, които пребъдват в 
Божествената градина на Едем. Те са се издигнали толкова високо, че душите от долната 
Едемска градина се изкачват при тях само при новолуния и съботи и, като не могат да 
останат там, веднага се спускат на постоянното си място. Въпреки това те са подобни на 
човешките души, които се спускат от Висшата райска градина на този свят и се срещат с 
хора, просто като ангелите, които рядко слизат на този свят. Сега те са видели Светлината на 
Върховното Светило, Светлината на Раби Хамнуна-Саба, която слезе върху тях от най-
високата точка, Божествената Райска градина им беше разкрита пред тях в този свят (докато 
те все още живеят в него). КАТО ХОРА се отнася до душите, които пребивават в долната 
Едемска градина, които имат формата на хора и Светлината на Божествената Райска градина 
им влияе. Те могат да получат тази Светлина по време на своето изкачване на новолуния и 
съботи, след което заслужават да се срещнат с душите на Висшата градина
от Едем, а след това слизат на постоянното им място. Все пак може да се каже, че думите 
КАТО ХОРА се отнасят за хората от нашия телесен свят, докато душите от Божествената 
градина на Едем понякога слизат в този свят и като възвишени ангели се появяват пред очите 
на праведните.



111. Раби Аба отвори и каза: „И този, който е обречен, каза на жена си: „Ще умрем, 
защото видях Създателя.“ Въпреки че не осъзнаваше действията си, както е писано: 
„Той го направи без да знае че това е ангел; въпреки това, тъй като е писано: „Човек 
няма да Ме види и да оживее“, знаем, че е умрял. И ние сме заслужили тази велика 
Светлина да ни придружава и светът съществува, защото Самият Създател я е 
изпратил при нас, за да ни разкрие тайните на Своята Висша мъдрост. Колко радостен е
нашият дял!”
Когато ангелът видя този, който беше обречен, той все още нямаше правилното ниво на 
постижение; така ангелът не желаеше да разкрие името си. И все пак, въпреки че не го 
познаваше и не го постигна, той все още се страхуваше от думите: „Човекът няма да Ме види 
и да живее“ (Шемот, 33:20). Но ние заслужихме пълно постижение, защото разбрахме името 
му Раби Хамнуна-Саба. И ние живеем и съществуваме на този свят. Следователно е ясно, че 
степента на Раби Хамнуна-Саба се нарича „Покажи ми славата Си“ (Шемот, 33:18), молба на 
Моше към Създателя. Но Създателят отговорил: „Ти не можеш да видиш лицето Ми, защото 
човекът няма да Ме види и да живее. От това виждаме, че те са постигнали повече от Моше. 
Това състояние се описва от мъдреците като: „Нямаше пророк по-възвишен от Моше, но 
имаше мъдрец“ (Ялкут Шимони). Също така е писано: „Мъдрецът е предпочитан пред 
пророка” (Талмуд, Бава Батра, 12:1). Така те са се издигнали духовно до заслужават появата 
на такава възвишена душа, докато все още са били на този свят.
112. Вървяха и стигнаха до една планина. Слънцето беше залязло. Клоните на дървото 
на тази планина започнаха да шумят и пеят. Докато все още вървяха, те чуха мелодичен
глас, който провъзгласява: „Синове на Светия Създател, разпръснати сред живите в 
този свят, осветени от синовете на Събранието, събирайте се на местата си и се 
радвайте с вашия Създател в Тората. Те се уплашиха и спряха, след което седнаха. „Те 
стигнаха до планината“ се отнася до думите на цар Давид, който каза (Техилим, 24:3): 
„Кой ще се изкачи на планината Господна и кой ще застане на Неговото свято място?“ 
значи кой е достоен за това? След като се изкачиха на планината, слънцето беше 
залязло (Светлината напусна парцуфа). Но те чуха нещо от дърветата, както е писано: 
„Тогава всички дървета в гората ще пеят от радост“ (Техилим, 96:12).
Те чуха глас, който им каза да се върнат на мястото си, да се зарадват на Създателя и 
Неговата Тора и да слязат от планината. И ги нарича с името на тази Висша степен, която са 
постигнали. Но това намеква, че хората не са достойни да бъдат едновременно на тази степен
и в този свят. Въпреки това, въпреки че бяха уплашени, те останаха на планината, седнаха и 
не помръднаха. „Уплаших се“, „спрях“ и „седнах“ са духовните състояния на парцуфа. 
Виждаме как Зохар обяснява пътя на праведните, тези, които преминават Махсом (бариерата, 
която разделя нашия свят от духовния) и започват да се изкачват по стъпалата на духовната 
стълба. Този път е разнообразен и всяка книга на Тората го описва по свой начин: езикът на 
Кабала, легендите, съдебните закони, историческите разкази на Петокнижието и т.н. за тези, 
които ще се озоват на мястото от тези възвишени пътешественици в духовния свят. Веднъж 
там, ще видите сами какво се подразбира от понятия като „планина“, „дърво“ и „глас“. Тогава
Зоар ще стане вашият истински пътеводител! Невъзможно е да се даде по-подробно описание
на парцуфим, т.е. вътрешно възприятие на този, който се издига духовно. Това е така, защото 
читателят първо трябва да има определени собствени аналогични усещания. Ако човек 
можеше да види само веднъж какво наистина означава описаното съдържание (или нещо 
подобно), би могъл ясно да си представи за какво говори. Същото е и в нашия свят: дори 
никога да не сме били в определена страна, можем да си представим какво ни описват 
другите по аналогия с това, което вече знаем. Но в този случай няма аналогия. Който вижда 
духовния свят за първи път, осъзнава колко погрешни са били всичките му предишни 
визуализации! Следователно не можем да кажем нищо за много от състоянията, описани в 
Зохар.



 113. Междувременно гласът отново извика: „О, могъщи скали, големи гръмотевици, 
Бина стои на стълб, така че влезте и се съберете.“ В този момент те чуха могъщия глас 
на хиляди дървета, който казваха: „Гласът на Създателя разбива кедрите“. И раби 
Елазар, и раби Аба паднаха по лицата си. Голям страх ги обзе. Те станаха бързо и си 
тръгнаха, без да чуят нищо друго, после слязоха от планината и продължиха да вървят.

По-рано беше казано, че не могат да натоварят своите магарета, което означава, че не са в 
състояние да отгледат MAN, тъй като равин Хамнуна-Саба вече е завършил мисията си за 
помощ. Ето защо те загубиха силата на своите магарета и не можеха да продължат да ги 
използват, за да отглеждат МАН и да заслужат по-високи степени. Затова равин Елазар каза 
по-рано, че те не заслужават да видят и достигнат тайните на Божествената мъдрост. Факт е, 
че след като достигнат нивото на Йечида, т.е. разкриха душата на Бенаяху Бен Йехояда с
с помощта на Раби Хамнуна-Саба, изчезването на екрана (Мазах) на БОН причини загубата 
на Масах де САГ. Следователно те вече не можеха да отглеждат MAN. Светлината спря да се 
спуска към тях от Guf de Atik специално, за да им даде възможност, или по-скоро силата да 
пресъздадат Masach de SAG. отново ще може да се издига от степен на степен.
Следователно, щом и раби Елазар, и раби Аба напуснаха своите магарета, загубиха сили да 
издигнат MAN, за да върнат BON на нивото на SAG. Гласът обаче обяви, че те са силни като 
скала и гръм, тъй като досега са издържали всички изпитания. И те ще съберат сили, за да 
издържат на могъщите скали и да преодолеят всички препятствия, както преди, докато 
заличат тези препятствия, като големи гръмотевици, които се спускат отгоре. Бина, макар и 
самата безцветна, се нарича „източникът на цветовете“. Това е така, защото цялата тя е 
милостива, докато всички останали свойства произлизат именно от нея като издържа всички 
изпитания като скали. От всичко това Бина получава нови форми, следователно тя получава 
силите на нов екран, върху който се появяват всички нови степени и парцуфим. Заедно с 
гласа, който ги информира за новите сили на Бина, те чуха друг глас: „Гласът на Създателя 
разбива кедрите“ (Техилим, 29:5),което им дава да разберат, че всички кедри (препятствия) по
пътя им към по-високи постижения са премахнати. Това им даде сили да слязат от планината 
и да продължат пътя си към Висшите Степени.
114. Стигайки до къщата на раби Йоси, сина на раби Шимон Бен Йоси Бен Лакуня, те 
видяха равин Шимон Бар-Йохай. Те се зарадваха. Раби Шимон също се зарадва. Той им
каза: „Вие сте изминали правилно този път на небесните знамения и чудеса, защото 
докато спях, видях вас и Бенаяху Бен Йехояда, който ви изпращаше две корони със 
стареца, за да ви украси. Сигурен съм, че и Създателят е бил на този път, защото 
виждам как лицата ви са се променили.” Раби Йоси каза: „Наистина се казва, че 
мъдрецът е предпочитан пред пророка.”
 Раби Елазар дойде и постави главата си на коленете на баща си, раби Шимон, и му разказа за
случилото се. Тук Зохар дава алегорично обяснение на две състояния: първо, те заслужиха да 
постигнат Светлината на SAG (наречен Раби Йоси) още веднъж, и второ, сега SAG и AB се 
присъединяват в постоянен зивуг. Виждаме това от срещата им с равин Шимон, който 
означава Ор Хохма. С други думи, те заслужиха своя BON връщайки се и ставайки като SAG 
в неговия постоянен и вечен Zivug с AB. Бенаяху Бен Йехояда им изпрати две корони чрез 
раби Хамнуна-Саба: Ор Йехида, наричан самият Бенаяху Бен Йехояда, и нова Светлина AB-
SAG, която те току-що постигнаха. Тази Светлина също дойде при тях чрез силите на 
Бенаяху Бен Йехояда като награда за преодоляването на всички изпитания, благодарение на 
което те, от всички останали, са заслужили тази степен, която е еманирана от великата 
Светлина на неговата душа. Оттук следва, че той им изпрати две корони. Всички тези 
спускания по техния духовен път обаче не бяха провали; по-скоро самият Създател ги водеше
към онази Висока Степен, която сега са постигнали. Ето защо е написано: СИГУРЕН СЪМ, 
ЧЕ ТВОРЕЦЪТ Е БИЛ НА ТОЗИ ПЪТ (с вас). Обаче КАК СА СЕ ПРОМЕНИЛИ ВАШИТЕ 
ЛИЦА, защото вие сте постигна нещо друго, описано с фразата, МЪДРЕЦЪТ Е 
ПРЕДПОЧИТАН ПРЕД ПРОРОКА.



115. Раби Шимон се уплаши и заплака. Той каза: „Чух Създателя и изпитвам 
страхопочитание“. Този стих е произнесен от пророк Авакук (Авакум), когато видя 
смъртта си и възкресението си от Елисей. Защо е наречен Хавакук? Защото е писано, че
някъде по това време ще има HOVVEK-ET—син ще бъде прегърнат. Защото Хавакук 
беше син на Шунамит. И имаше две прегръдки: една от майката и една от Елисей, 
както е писано: „Той обърна устните си към своите“.
Първо, не е ясно как пророк Елисей е могъл да предаде семе в своята благословия на 
Шунамит, тъй като това семе не може да съществува (да се размножава). Наистина, Елисей 
беше най-великият пророк след Моше и душата му дойде от Божествената градина на Едем. 
Следователно неговият БОН (на иврит думите Бен—син и БОН се изписват по същия начин: 
Бет-Нун) вече беше абсолютно чист и съвършен. Следователно, когато й предал сина си, той 
го вързал от мъжката страна, докато Хавакук вързал само за женската. И тъй като женската 
страна, Нуква, е по-близо до нечистата сила, тя се вкопчи в него и той умря. Такава е 
причината за неговата смърт, която се крие във възвишеното ниво на пророка, тъй като 
неговият BON е чист и свободен от вкопчването на нечисти сили. Затова пророкът се молил: 
„Създателят го е скрил от мен и не ми е казал!“ (Мелахим II, 4:27). С други думи, той нямаше
ни най-малка представа, че може да умре, ако бъде свързан само с BON. Ето защо беше 
необходимо да го върнем, съживим и прикрепим към Висшия свят, към възкресението на 
мъртвите. Същността на ембриона е бялото (Охр Хохма) в него, както е писано (Талмуд, 
Нида, 31:1), че Аба (баща) е Хохма, тъй като Хохма се нарича „бяла“, както се казва, „ Той 
направи всичко с хохма (мъдрост)” (Техилим, 104). Но има и нужда от облекло в Ор Хасадим,
намерението „заради Създателя“, тъй като е невъзможно да се получи Ор Хохма, Светлината 
на Мъдростта, постижение и наслада, без облеклото на Ор Хасадим, без алтруистично 
намерение.
Така че майката трябва да осигури червеното, екрана, който осигурява Ор Хасадим, 
необходим за облеклото на Ор Хохма в него. В резултат на това, че светът хасадим прегръща 
(облече, обгръща) свет хохма сам по себе си, може да съществува ембрион. И тук цялата 
прегръдка на ембриона дойде само от майката, Шунамит, тоест само от женската страна 
(BON). Следователно, когато Елисей го съживи, той му даде бялото (хохма) и червено 
(хасадим) още веднъж. От това следва, че самият Елисей го е прегърнал за втори път. Затова 
се казва, че имало двама Хавакуки (от думата Хибук — прегръдка): единият от майката, а 
другият от Елисей.
116. Открих в книгата на цар Соломон, че името Хавакук се състои от седемдесет и две 
имена. Елисей го създаде с думи. Всяка дума се състои от три букви, тъй като буквите от
азбуката, които Отецът му потвърди, първоначално отлетяха, когато той умря. Но 
Елисей го прегърна и потвърди в него всички тези букви в неговите седемдесет и две 
имена. 

Общо в неговите седемдесет и две имена има 216 букви, по три букви във всяко. Ембрионът е
изграден от 216 = RYU (Reish = 200 + Yod = 10 + Vav = 6) букви, обозначаващи Ohr Hochma, 
който се спуска към YESHSUT. Това означава, че ембрионът има букви RYU, което 
представлява Гематрия на RE’IYAH = Reish-Aleph-Yod-Hey, т.е. Светлината на зрението. 
Re'iyah означава видение на иврит, а видението е възможно само на Ohr Hochma, тъй като 
„виждане“ означава „постигане“, Светлината на очите е Светлината на Хохма. Когато един 
растящ парцуф достигне Гадлут, получи облеклото на Ор Хасадим от Висшия свят от AVI и 
RYU се облече в Ор Хасадим, този парцуф е наречени AB (72) имена, тъй като всяка три 
букви се съединяват в една и RYU = 216 букви се превръщат в AB = седемдесет и две групи с
по три букви във всяка група, или AB = седемдесет и две имена. Когато Ор Хасадим, 
облеклото на парцуфа, идва само от долния свят, то се определя като RYU = 216 букви. И 
когато достигне AB, хасадим от горния свят, всяка три букви образуват група и това води до 
AB = седемдесет и две имена, както е написано, ТОЙ ПОТВЪРДИ В НЕГО ВСИЧКИ ТЕЗИ 



БУКВИ. Когато Елисей съживи Хавакук, синът на Шунамит, той създаде името Хавакук, AB 
= седемдесет и две букви от RYU = 216, защото той му даде Ор Хасадим от Горния свят от 
AB. Поради това всичките 216 букви образуваха групи от по три и образуваха три реда отгоре
надолу: дясно, ляво и средно. Клетка, съставена от три букви – дясната, лявата и средната 
линия, разположени хоризонтално (отнасяйки се до същия екран и тип кли) – се счита за 
една. Следователно се използва AB (седемдесет и две) букви
вместо AB (седемдесет и две) имена, защото всяка буква се счита за включваща три, 
обединени в едно. Когато светът хохма влезе в тези седемдесет и две клетки, парцуфът се 
нарича АВ и се казва, че има пълната светлина на хохма.

Ор Хасадим е Светлината, която носи мир в състоянието на парцуфа в даден момент, тъй като
нейното свойство не е да желае нищо за себе си, а да дава. Въпреки това, светът хасадим, 
получен от долния свят, е просто утеха „заради липса на нещо по-добро“, докато светът 
хасадим, получен от горния свят, създава толкова мощно свойство на „отдаване“, че парцуфът
получава ор хохма, като по този начин показва, че въпреки че има свет хохма, той все пак 
предпочита ор хасадим. Това е подобно на човек в нашия свят, който казва, че не се нуждае от
нищо. И все пак има разлика: казва ли това в състояние, когато няма нищо и може да има 
всичко, което иска, но все пак желае да се ограничи до най-необходимото и да раздаде 
останалото? Следователно, когато растящият парцуф (синът — BON) имаше само ор хасадим
от долния свят, той не можеше да получи ор хохма в него и затова беше наречен RYU букви. 
Но тъй като нечистите сили все още се придържат към тях и изкушават парцуфа да получи 
Ор Хохма за себе си, Ор Хохма не може да бъде облечен в тях. Тези RYU букви, които 
Хавакук имаше от деня на раждането си, ОТЛЕТЯХА, КОГАТО УМРЯ. Следователно беше 
важно да му дадем RYU букви и AB имена още веднъж. И Елисей направи точно това чрез 
СВОЯ ДУХ, защото беше длъжен o пресъздайте в него букви RYU, за да ги комбинирате в 
AB клетки с помощта на горния хасадим (комбинирайте всичко в три реда), когато всичко се 
обедини в AB имена.
117. Елисей потвърди всички тези букви в душата на Авакук, за да го съживи с буквите 
на седемдесетте и две имена. И той го нарече Хавакук, тъй като това е пълното му име, 
което описва всичките му свойства, тъй като намеква за два Хавакук и 216 букви на 
Святото Име, тъй като Гематрия (числова стойност) на името Хавакук е 216, от които са
образувани седемдесет и двете имена. С АВ имена той го съживи и върна духа му, а с 
букви RYU съживи тялото му и го остави да живее. Ето защо той се нарича Хавакук.
Havakuk = Chet + Bet + Kuf + Vav + Kuf = 8 + 2 + 100 + 6 + 100 = 216.
Думата Havakuk показва две прегръдки (Hibukim, множествено число за Hibuk). Както 
всички еврейски имена, то се отнася до собствеността на своя носител. Например, Яков 
произлиза от „Акев“ („заобиколил“ Есав), а Авраам означава Ав — баща, Ам — на нацията. 
Първата прегръдка дойде от Има, но тя все още не позволи Ор Хохма да влезе в парцуфа, в 
буквите RYU, защото нечистата сила се вкопчва в червеното в Има. Но
тогава Елисей го прегърна с хасадим от горния свят, дошъл от AVI. Това обединява буквите в 
групи (имена) и Ор Хохма въвежда и попълва тези имена завинаги, тъй като нечистата сила 
не може да се вкопчи в хасадимите от Висшия свят.
Както в горния пример, дори ако трябва да се предложи целият свет хохма, парцуфът, след 
като получи защита под формата на желание за хасадим от горния свят, получава толкова 
голяма сила (желание) да даде, че никога не иска хохма . Точно затова хохма може да го 
изпълни за цяла вечност. Следователно името Хавакук обозначава два Чибукима (прегръдки):
един от майката и един от Елисей, като по този начин му придава съвършенство от всички 
страни: както от Ор Хохма, така и от Ор Хасадим. „Прегръдки“ означава Ор
Хасадим, който произлиза от AVI, и Ohr Hochma, получен в Ohr Hasadim, се нарича „тайните 
на RYU“. Оттук е записано, че ТОЙ СЪЖИВИ ДУХА СИ С ИМЕНА АВ И ТЯЛОТО СИ С 
БУКВИ РЙЮ. И той беше съживен от прегръдката на Елисей, тъй като буквите RYU бяха 
образували имена, тоест трите реда, в които Ohr Hochma можеше да бъде получен, 



благодарение на приемането на Ohr Hasadim от AVI (Горен свят). Нечистите сили 
(егоистичните желания на човека) не могат да атакуват в тази Светлина. Следователно 
смъртта (резултат от получаването на Ор Хохма за себе си) не съществува.

Впоследствие той получава ор хохма, което води до пълна корекция на неговия гуф. 
Парцуфът (синът на Шунамита) обаче имаше RYU писма от момента на раждането и те го 
напуснаха, когато той умря. Тогава защо се казва Хавакук (две прегръдки)? В края на 
краищата, първата прегръдка на Има (майка) го напусна в момента на смъртта му и Елисей го
съживи от смъртта, като го прегърна само веднъж. И така, не съдържа ли той само 
прегръдката на Елисей? Работата е там, че Елисей не му е дал нищо ново по време на 
възкресението, освен прегръдката, Светлината от Висшия Има-SAG, чиято Светлина
предизвиква възкресението на мъртвите. И буквите на RYU просто бяха съживени от долната
му майка - БОН. Това са същите RYU на БОН, с които е роден. В противен случай това щеше 
да бъде изцяло нова душа, за която човек не би могъл да каже, че е мъртва и след това 
възкръсна. Следователно сега той наистина има две прегръдки, тъй като първата вече също 
беше възродена, когато BON се издигна до SAG. И тъй като BON е на мястото на SAG, 
неговите хасади се считат за тези на Висшата майка. Те напълно
неутрализират нечистите сили и смъртта, тъй като техните свойства (желания) са само 
отдаване, което нечистата сила не може да понесе. Така те вече не могат да изкушават човека.
Ето защо той е наречен Хавакук, след действието на двете прегръдки.
118. Той каза: „Чух Създателя и се страхувам от Неговото Име.“ Чух за това, което имах 
и вкусих от другия свят в момента на смъртта, преди Елисей да го възкреси, и съм в 
страхопочитание. Започна да моли за милост за душата си. Той каза: „О, Създателю, 
делата, които Ти извърши за мен през годините, бяха моят живот“. И който се свързва с 
миналите години (името на сфирот на Атик), се свързва с живота. През годините 
дарявайте живот на степента, която няма собствен живот, на Малхут де Малхут.

Страхът му идва от миналото, предишни състояния, тъй като сега той е станал съвършен от 
всичките си страни и затова страхът няма място. Този страх остана от миналото, когато той 
напусна света. Това описва състоянието между смъртта и възкресението. Въпреки това, той 
продължава да получава страх от миналото състояние, така че това би му помогнало да 
създаде параван за отглеждане на MAN. Именно този страх от минали времена (състояния) го
стимулира да издигне МАН (молба за милост). Това е тайната на бъдещия екран, след като 
BON стане SAG. Защото тогава „Той ще изкорени смъртта завинаги“ (Йешаяху, 25:8) и няма 
да има сила, която предизвиква страх от смъртта и страданието или може да навреди на нечия
чистота и святост. Следователно няма да има нужда да бяга, няма от кого да се пази или бяга.
Така че, ако някой е постигнал такова възвишено духовно състояние, откъде би могъл да 
придобие страх? В крайна сметка той няма да може да се издигне без него! Само ако се 
страхува от миналите си състояния! Защото парцуфът запазва спомените, записите, 
спомените за минали състояния, дори след изкачването си към SAG, когато BON стане като 
SAG. Ако не спомените за страх от миналите състояния, парцуфът би го направил
не успя да създаде екран в състояние, когато няма от какво да се страхува. Докато обясняваше
това, Раби Шимон им каза за Хавакук, за да ги научи как да придобият страх, точно както 
Хавакук направи, като взе страха от миналото. ДЕЙСТВИЯТА, КОИТО СИ ИЗВЪРШИЛ... 
ПРЕЗ ГОДИНИТЕ... БЯХА МОЯТ ЖИВОТ — защото той преживя два периода: годините 
преди смъртта му и годините след възкресението му. Между тези два периода е имало 
състояние на излизане от този свят, смърт (през което той е съществувал в другия свят). 
Тоест, тъй като си спомням времето на моята смърт, по този начин се свързвам с живота на 
Висшия свят, който Елисей дари като ме възкреси. ZAT de Atik се нарича „миналите 
(понякога древни) години“, тъй като те получават своята Светлина от Малхут от света на AK, 
Малхут от Цимцум Алеф. Въпреки това, ZAT de Atik не блестят над низшите парцуфим и 
световете със своята Светлина на Цимцум Алеф. ZAT de Atik блести надолу по време на 6,000



години с намалена Светлина, ограничавайки я според законите на Цимцум Бет. Само в края 
на корекцията те ще започнат да предават цялата си Светлина. В Тората е записано, че 
Светлината, която Атик е преминал през 6000 години, се обозначава с малката буква Хей в 
думата Авраам. Въпреки това, тъй като смъртта на Хавакук го е пречистила напълно, тъй 
като в края на корекцията той заслужава да се слее с „миналите години“ на Атик, той получи 
необходимата сила в прегръдките и възкресението на Елисей. Следователно е написано
че след като се е пречистил и е изпитал страх в момента на смъртта си, силата на този страх 
му е позволила да установи контакт със ЗАТ де Атик и да получи Светлината, наречена 
„вечният живот“. За това, че се е пречистил чрез смъртта, БОН получи пълна корекция, при 
изкачване и превръщане в SAG в момента на смъртта. Впоследствие той достига степента на 
Малхут де Малхут, зивуг, върху който може да се направи само в края на корекцията, и 
достига тази степен, Светлината на живота си.
119. Раби Шимон се разплака и каза: „И аз видях и чух това от Твореца.” Той вдигна 
ръце над главата си и каза: „Но ти си заслужил да видиш Раби Хамнуна-Саба, 
Светлината на Тората, лице в лице, докато аз не съм. Той падна на лицето си и видя 
онзи, който изкоренява планини и пали свещи в храма на царя (Машиах). Той му 
казал: „Рави, в онзи свят ние ще бъдем съседи с ръководителите на събранията пред 
Създателя“. От тук нататък той нарече сина си Раби Елазар   Раби Аба с името Пнеиел 
(лицето на Бога), както е писано: „Защото видях Създателя лице в лице“.

Той се похвали, че използва същия страх от миналото, точно като Пророк Хавакук. Всички 
корекции вече са готови и чакат в залата на Краля (Машиах), до последния детайл. Всички те
трябва да бъдат разкрити в края на всички корекции, с появата на Краля. И душите в тази 
зала са онези, които заслужават завършване на индивидуалните си корекции, защото има 
индивидуална и обща корекция. Малхут де Малхут е единственото творение и е разделено на 
части, наречени души. Тези части се сливат с хората от нашия свят и всяка от тях, докато 
съществува в човека, трябва да постигне собствена корекция, т.е. постепенно да замени 
своите свойства (желания) с тези на Създателя. Това се счита за индивидуална или лична 
корекция на душата. И така, душите, които са постигнали своята индивидуална корекция, 
достигат и съществуват в състоянието, наречено „пребиваване в залата на
царят Машиах“. Светлината в тази зала (Светлината на Тората), наричана още Хамнуна-Саба,
напълно освобождава човека от нечистите сили, т.е. пречиства го от всичките му първични 
егоистични желания и коригира Малхут де Малхут, която „на праведните се явява като висока
планина” (Талмуд, Сота, 52). Тази корекция е направена чрез създаване на нов SAG-подобен 
екран с цел повдигане на MAN (заявката за окончателна корекция). ЧОВЕКът се нарича 
Me’orei Esh (огненни искри), както е писано: „Душата на човека е свещта на Създателя“ 
(Mishley, 20:27). Светлината на слънцето обозначава слизането на Светлината, MAD, точно 
както слънчевата светлина се спуска върху нас отгоре, докато пламъкът на огъня означава 
Ohr Hozer, който се издига отдолу нагоре, като светлината на свещ. Следователно Зоар казва, 
че тези две поправки, насочени към унищожаване на нечистите сили и издигане, за да 
запалят свещите в залата на Царя-Машиах, са в ръцете на Раби Хамнуна-Саба.
И съвършените праведници, нуждаещи се от тези две последни корекции, заслужават
получаването им само чрез разкриване на душата на раби Хамнуна-Саба. И той заяви, че те 
(учениците на раби Елазар и раби Аба) ще заслужат честта да служат в залата на царя-
Машиах след смъртта си и ще станат негови съседи и ръководители на Събранието на 
Създателя. 



ДВЕТЕ ТОЧКИ
120. Раби Чия започна и отвори: „Началото на Хохма (мъдростта) е страх от Създателя 
и тези, които спазват това правило, получават цялата доброта.“ Той пита: „Началото на
мъдростта? По-скоро трябва да се каже, че краят на мъдростта е страхът от Създателя, 
защото страхът от Създателя е собственост на Малхут, която е в края на Хохма 
(мъдростта)”. Той отговаря: „И все пак, Малхут е началото на входа към степените на 
приемане на Висшата мъдрост“. Затова е писано: „Отворете ми портите на 
справедливостта“, което означава, че портите на Малхут, наречени „справедливост“, са 
портите на Създателя. И ако човек не влезе в тези порти, той няма да достигне до 
Върховния Цар чрез никой друг, защото Той е скрит и отделен и е издигнал много порти
по пътя към Него. 
Страхът от Създателя е сфира Малхут. И все пак, как може Малхут да служи като вход, ако тя
е последната от десетте сфирот? Наистина, тя може да бъде наречена край на Хохма или на 
парцуф, но не и начало. Това обаче не е алегоричен израз, а самата същност, защото ТОЙ Е 
СКРИТ И ОТДЕЛЕН и никаква мисъл за човека не може да Го постигне. Следователно Той е 
издигнал много порти ПО ПЪТЯ КЪМ НЕГО, и благодарение на тези порти Той дава на 
страдащите възможност да се приближат до Него, възможност за постигане. Точно това 
намеква в стиха „Отворете ми портите на справедливостта“ (Техилим, 118); това са самите 
порти, които Създателят е направил, през които хората могат да дойдат при Него. В КРАЯ НА
ВСИЧКИ ВРАТИ ОБАЧЕ СЕ ИЗДИГА СПЕЦИАЛНА ПОРТА С МНОГО КЛЮЧАЛКИ. Тази 
порта е Малхут де Малхут, върховната точка на цялото творение, крайната точка на всички 
Върховни порти. И тази последна порта (отгоре надолу) е първата порта към върховната 
мъдрост (отдолу нагоре), защото е невъзможно да се постигне Висшият Хохма (мъдрост), без
да се достигне точно тази последна порта, тъй като тя е първата порта по отношение на 
постигането на Висшата мъдрост. Затова е писано (Техилим, 111:10): „Страхът от Създателя е
началото на мъдростта“, тъй като страхът от Създателя се нарича последната порта, която 
стои на първо място по пътя към Висшето постижение.
121. И в края на всички порти Той издигна специална порта с няколко ключалки, 
няколко входа и няколко стаи, една върху друга. И Той каза: „Който иска да стигне до 
Мен, нека това бъде първата порта по пътя му към Мен. Който влезе през тази порта – 
ще влезе.” Само това е първата порта към Висшата мъдрост, портата на страха от 
Създателя, Малхут, която оттук се нарича „начало“.

Ключалките, входовете и стаите са три последователни процеса на постигане, на осъзнаване 
на духовното във вътрешното усещане. Мисълта, създала света, беше мисълта на Създателя 
да създаде творение (човешката душа), за да го изпълни с наслада. Невъзможно е обаче да 
изпитваш наслада, докато е отстранен от Създателя, защото Той е единственият, който 
съществува. И Той ни е създал по такъв начин, че колкото повече се приближаваме до Него, 
толкова по-голяма наслада изпитваме, докато колкото по-далеч сме от Него, толкова повече 
страдаме. Тези от нас, които живеят и възприемат само този свят, могат да приемат горните 
думи за вяра или ги отхвърлят. Но кабалистите, които се издигат духовно и се приближават 
до Създателя, правят тези твърдения и ни описват своите постижения. А как и кога ще 
пътуваме по същия път към Създателя и ще постигнем пълно единство с Него, това зависи 
само от нас. Въпреки това, независимо дали искаме или не, ще трябва да изминем целия път 
от нашия свят за пълно единство със Създателя, докато все още съществуваме в това тяло, по 
време на един от нашите животи в този свят. Това е целта на сътворението и докато се 
изпълни, човекът трябва да се превъплъти и да се върне в този свят, както са казали 
мъдреците: „Създателят е пожелал да живее в нисшите“. Нашият свят е изграден напълно 
противоположно на Твореца, тъй като е създаден в свойството на егоистичната воля да 
получава удоволствие и това свойство е точната противоположност на свойството 
(желанието) на Създателя да ни радва. Освен това няма и следа от воля за получаване на 
удоволствие в самия Създател. Затова за човек в нашия свят се казва: „Човек се ражда като 



диво магаре” (Ийов, 11:12). Следователно за тези, които живеят в този свят, управлението на 
Създателя изглежда напълно противоположно на целта на творението – да радва създанията. 
В крайна сметка ние така възприемаме Неговото управление над нас и усещаме околния свят 
в егоистичните си усещания.

Според плана на Създателя човек трябва да коригира егоистичните си желания и да ги 
направи алтруистични, при което Създателят ги изпълнява със свръхестествена, абсолютна 
наслада (до степента на тяхното коригиране). Докато човек не постигне това състояние, той 
продължава да страда от желанието си да се наслаждава или на този свят, или на духовния. 
Тези усещания се наричат „ключалки на портата“ заради всичките многобройни 
противоречия с единството на действията на Създателя, които чувстваме в този свят, че ни 
отделят от Създателя и ни пречат да се приближим до Него. Но когато се стараем да спазваме
Тората и заповедите с любов, със сърцето и душата си, толкова предано, колкото ни е 
предписано, с единственото намерение да угодим на Създателя и без никаква полза за себе 
си, всички сили, които ни разделят от Него и всяко противоречие, което преодоляваме по 
пътя си към Него, се превръща в порта за постигане на Неговата Висша мъдрост, на Ор 
Хохма. Това е така, защото всяко противоречие разкрива собствената си уникалност в 
постигането на управлението на Създателя. Така точно тези въпроси и противоречия, които 
първоначално сякаш ни пречеха да приемем единството на управлението на Създателя, след 
това се превръщат в знание, благодарение на което разбираме и достигаме единството на 
Неговото управление. И онези, които заслужават това, превръщат тъмнината в Светлина 
(вътре в себе си) и горчивината в сладост. Така те усещат своите постижения – точно в онези 
минали усещания на мрак и горчивина. Защото силите, които ни отблъскват от Създателя, 
които формират умовете ни и се възприемат от тялото като горчиви, се превръщат във порти 
за постигане на Висшите Степени. По този начин тъмнината става Светлина, а горчивината 
става сладост. И колкото по-отрицателно се възприема първоначално управлението на 
Създателя, толкова по-дълбоко човек в крайна сметка осъзнава съвършенството на Неговото 
управление. Най-накрая целият свят се озовава на скалата на заслугите, тъй като всяка сила и 
прозрение сега служат като SHAAREY TZEDEK (портите на истината), през които човек 
може да влезе и да получи от Създателя всичко, което Той е възнамерявал да даде от Мисълта
на Сътворението. Така се пише за такива противоречия, които се превръщат в осъществяване 
на единството: „Това са портите към Твореца; праведните ще влязат в тях” (Техилим, 118:20). 
Следователно, докато човек не се обърне, като превърне волята си  от това „да получава за 
себе си“ до волята „да получава за Създателя“ с помощта на Тората и заповедите, всички 
порти към Създателя  ще са затворени, защото имат здрави ключалки (усещането за 
несъвършенство в управлението на  Създателя), тъй като те играят своята противоположна 
роля: да дистанцират и отдалечат един от Създателя. И те се наричат брави, защото 
заключват портите на контакт със Създателя и ни отдалечават от Него. Ако обаче положим 
усилия да ги преодолеем, така че те да спрат да ни влияят и да отслабват любовта ни към 
Създателя, ние по този начин ще превърнем тези ключалки във входове, тъмнината в 
Светлина и горчивината в сладост. Това е така, защото за всяка ключалка получаваме 
специална степен на постижение на Създателя. Тези степени стават входове, които водят до 
степените на усещане на самия Създател. А самите степени се превръщат в зали или стаи на 
мъдростта. Така виждаме, че ключалките, входовете и стаите  представляват трите типа 
възприятие на един материал, нашата воля за получаване или егоизъм. Всъщност, преди да 
превърнем егоистичното желание за получаване в получаване (на удоволствие) в името на 
Създателя, алтруизъм, този материал превръща Светлината в тъмнина и сладостта в 
горчивина, в съответствие с нашия (егоистичен) вкус. С други думи, егоизмът намира 
страданието в същите видове влияние, които доставят удоволствие на алтруизма. 
Следователно, за да възприемем Светлината (насладата), която ни заобикаля, трябва само да 
променим сетивата си. Но докато не го направим, тази Светлина ще се възприема от нас като 
тъмнина и страдание. Първоначално каквито и примери за управление на Създателя да 



видим, те ни отдалечават от Него. Това е така, защото ги възприемаме негативно; точно в 
този момент нашият егоизъм (воля за получаване на удоволствие) поражда ключалки. 
Въпреки това, след като трансформираме желанията си в „приемане в името на Създателя“, 
тези ключалки се превръщат във входове, а входовете се превръщат в стаи – съдове на 
мъдростта, Ор Хохма.

Както вече знаем, краят на всички степени, т.е. последната степен, под която нищо не може 
да съществува, се нарича Малхут де Малхут. За да се постигне Висшата мъдрост, човек 
трябва първо да преодолее тази последна порта, която се превръща в първата порта, за да се 
издигне отдолу нагоре, към стаята на Висшата мъдрост, Сфира Хохма. Всички порти стават 
входове и стаи на мъдростта на Създателя. Ето защо е писано В НАЧАЛОТО (първите думи в
Тората), защото В НАЧАЛОТО означава страх от Създателя, последната порта (Малхут), 
която става първата по пътя към постигането на Върховна мъдрост.
122. Буквата Bet в думата BERESHEET (В НАЧАЛОТО) показва, че двете са свързани 
заедно в Малхут. И двете са точки: едната е скрита, докато другата е разкрита. Но тъй 
като между тях няма разделение, те се наричат НАЧАЛОТО, което означава само едно, 
а не две, защото този, който взема едното, взема и другото, и всичко е едно, защото Той и
Неговото Име са едно, както е писано: „И ще познаете, че това е единственото име на 
Създателя“.
Еврейската буква Бет има числова стойност две, което показва две точки. Тези две точки 
символизират коригирането на егоистичната точка на Малхут, върху която точката на 
милостта (Бина) налага ограничение на употреба. Корекцията се постига, когато Малхут 
(строгата) се издига до Бина (милосърдие), както е писано: „И двамата ходеха“ (Рут, 1:19), т.е.
Бина и Малхут. Следователно екранът в Малхут се състои от двете точки и по този начин те 
се съединяват като една. В Мегилат Рут (Книгата на Рут) е обяснено как Малхут (Рут) се 
слива с Бина (Наоми), което след това води до поправянето на Малхут и раждането на Давид, 
първият Цар (произлиза думата Цар (Мелех) от Малхут (царство) Израел). ЕДНОТО Е 
СКРИТО, ДОКАТО ДРУГОТО СЕ РАЗКРИВА, тъй като присъдата в точката на Малхут е 
скрита, докато само свойството на милостта в точката на Бина се разкрива. В противен 
случай светът не би могъл да съществува, както е писано: „В началото Той създаде света със 
свойството на съда, но като видя, че не може да съществува, Той прикрепи към него 
свойството на милост“ (Берешит Раба, т. 1 ). Въпреки че ограничението е скрито, това не 
означава, че върху него не е направен зивуг, тъй като тези две точки се сливат в една, а 
точката на Малхут получава зивуг заедно с точката на Бина, въпреки че участва в нея тайно. 
Затова е писано, В НАЧАЛОТО, защото думата „начало“ означава една точка, която включва 
две, които са като едно. Тъй като Малхут участва с Бина във всички зивугими, направени 
през 6000 години (макар и тайно), тя се коригира до такава степен, че в края на всички 
корекции дори нейното свойство на ограничение се коригира и тя придобива собствеността 
на Бина. За това състояние е писано, че в този ден Той и Неговото Име ще бъдат едно.
Тъй като свойството на ограничение също е скрито в буквата Бет на думат БЕРЕШЕТ (в 
началото), това свойство се нарича RESHEET (първо) в Хохма(мъдрост). Корекцията на това 
свойство обаче се случва само в края на корекциите, когато се разкрива Висшата мъдрост, 
както е казал пророкът: „Защото земята ще се изпълни със знанието на Създателя“ (Йешаяху, 
11:9). Това е така, защото последната порта ще стане първата. Затова е писано: „За да познаят,
че само Ти си, чието име е Господ, Всевишният над цялата земя,“ (Техилим, 83:19), защото 
мъдростта на Създателя ще бъде разкрита в нашия свят на всички. 
123. Защо малхут се нарича „страх от Създателя?“ Това е така, защото Малхут е 
Дървото на доброто и злото: Ако човек заслужи, това е добро, но ако не го прави, е зло. 
Ето защо страхът обитава това място. И тази порта води към цялата доброта, която 
съществува в света. ВСЯКА ДОБРОТА означава две порти, две точки, които са като 
едно. Раби Йоси каза, че ВСЯКА ДОБРОТА се отнася до Дървото на живота, тъй като 
то е изцяло добро и напълно без зло. И защото е така без зло, то е изцяло добро, без зло.



За последната порта е писано: НАЧАЛОТО НА МЪДРОСТТА Е СТРАХ ОТ СЪЗДАТЕЛЯ. 
Тогава защо се нарича „страх от Създателя“? Защото това е тайната на Дървото на 
познанието, с което Адам съгреши, тъй като използването на тази точка (егоистични 
желания) се наказва със смърт (изчезване на Светлината). И голям страх е необходим, за да се
въздържате от докосване (използване), преди всички други желания да бъдат коригирани. 
Въпреки това, в края на корекцията, когато дори тази точка бъде напълно коригирана, 
смъртта ще престане да съществува за цяла вечност. Че затова се нарича "страх". Създателят 
създаде едно творение — егоистичната Малхут. Целта на творението е да я изпълни със 
Светлината на Създателя, използвайки алтруистично намерение. В резултат на това Малхут 
се слива със Създателя и получава безгранична наслада. Малхут, единственото творение, се 
състои от пет части: KHB ZA-M. Нейните части KHB ZA, с изключение на Малхут де 
Малхут, имат алтруистични свойства, които те получени от Светлината. В резултат на 
решението си да се въздържа от получаване на Светлина в егоистични желания, наречени 
Цимцум Алеф (първото ограничение), Малхут получава Светлината само в първите си 
четири желания: KHB-ZA. Малхут де Малхут остава недостъпен за Светлината. И така, как 
може да бъде коригирана? За да коригира свойствата (желанията) на Малхут де Малхут, 
Създателят създава условията, при които Бина и Малхут се смесват и следователно Малхут 
придобива свойствата на Бина. Този процес трябва да се случи повече от веднъж, така че 
всички части на Малхут да бъдат смесени с Бина. Всеки път, когато това се случва във все по-
дълбок слой на Малхут, това се нарича разрушаване на святостта, тъй като Бина слиза и 
предава своите свойства на Малхут, но самата тя се счупва по време на това смесване, сякаш
губи алтруистичните си свойства. По този начин можем да заключим, че цялото разбиване на 
съдовете, разбиването на душата на Адам, разрушаването на Първия и Втория храм и други 
духовни бедствия се случват не като наказание, наказание (както го разбираме) не 
съществува в духовното, а само за да позволи на алтруистичните желания на Бина да 
проникнат по-дълбоко в егоистичните желания на Малхут. Последната точка на Малхут, все 
още некоригираната Малхут де Малхут, е точно тази точка, чието използване се наказва със 
смърт (изчезването на Светлината се счита за смърт). Забранено е използването на Малхут де 
Малхут, докато всички други свойства на Малхут (KHB-ZA) не бъдат напълно коригирани. 
Или по-скоро, ако човек се въздържа от егоизма (точката на Малхут де Малхут) и използва 
само другите си алтруистични желания, той постепенно изгражда екран за „неприемане“ на 
Малхут де Малхут.
След като изпълни всички свои коригирани желания със Светлина, човек постига края на 
корекцията – на това, което би могъл да коригира сам. Веднага щом това се случи, т.е., 
веднага щом човек получи Светлината във всичките първи девет сфирот на своята душа 
(KHB-ZA, с изключение на Малхут), Светлината, наречена Машиах, слиза отгоре, което 
придава на Малхут де Малхут алтруистичното свойство на отдаване, на действие в името на 
Създателя. Това завършва целия процес на корекция на човешката душа,и тя постига пълно 
единство със Създателя. Целта на Създателя е човекът да постигне това състояние, докато все
още живее в нашия свят и във физическото си тяло, да съчетае всички светове, духовни и 
материални, в себе си. И ТАЗИ ПОРТА ВОДИ ДО ВСЯКА ДОБРОТА, защото няма нищо по-
добро от разкриването на Висшата мъдрост в света, включена в Мисълта на Сътворението. И 
тъй като страхът от Създателя е последната порта към Висшата мъдрост, тя също така 
представлява портата към цялата доброта. ТЕЗИ ДВЕ ПОРТИ СА КАТО ЕДНА се отнася до 
двете точки, Бина и Малхут, които са обединени в буквата Бет на думата BERESHEET (В 
НАЧАЛОТО), първата дума в Тората. И двете точки са споменати, защото намекват за 
състоянието след корекцията, когато тези две точки се наричат „двете порти“, тъй като и 
двете се оказват добри и свободни от зло, като по този начин носят на човека само съвършена
доброта.
Въпреки това, до края на корекцията, човек трябва да се напряга да отдели в себе си 
желанията, които се отнасят до точката Бина, от тези, които се отнасят до точката на Малхут, 
да отхвърли желанията на Малхут и напук на егоизма, да използва желанията на Бина. По 



време на работата на човека върху самокорекцията, наречена „6000 години“, тези две точки 
се наричат „Дървото на познанието за доброто и злото“.

РАВИ ЙОСИ КАЗА — Раби Йоси не възразява срещу думите на Раби Чия. Те говорят за две 
различни състояния: Раби Чия намеква за състояние след края на корекцията на Малхут, 
когато и двете точки се превръщат в порта и в тях няма повече зло. И равин Йоси обяснява 
състояние в корекцията процес, когато двете точки, Бина и Малхут, съществуват в нас като 
нашето Дърво на Познание за Доброто и Злото. Следователно той ни казва, че ВСЯКА  
ДОБРОТА (може да се намери само в) ДЪРВОТО НА ЖИВОТА. Зеир Анпина, изпълнен със 
Светлината на Има-Бина, се нарича „Дървото на живота“, тъй като притежава само добри 
свойства. И двете точки на доброто и злото, Бина и Малхут, остава в Малхут до края на 
корекцията; следователно Малхут се нарича „Дървото на познанието за доброто и злото“.
124. За всички, които действат, вярната милост на Давид е тази, която поддържа 
Тората. Тези, които спазват Тората, сякаш сами я създават. Всички, които изучават 
Тората – няма действие в тях, докато учат, но тези, които пазят Тората – в тях има 
действие. И светът съществува чрез тази сила, вечни са мъдростта и Тората, и тронът 
стои точно както трябва да стои.
По-рано беше казано, че страхът от Създателя представлява последната порта, въпреки че е 
първата порта към Висшата мъдрост. Оказва се, че ВСИЧКИ, КОИТО ИЗУЧАТ ТОРА, вече са
коригирали последната порта и двете точки стават за тях два входа, всичко добро без зло. 
Затова се казва, че В ТЯХ НЯМА ДЕЙСТВИЕ, т.е. няма анализ на доброто и злото, защото те 
вече са коригирали всичко. Въпреки това, тези, които все още не са достигнали края на 
корекцията, се наричат тези, които спазват Тората. В тях има действие, тъй като те все още не
са коригирали доброто и злото в Дървото на доброто и злото на всеки – не всеки е осъзнал 
във вътрешното си дърво (във всичките си свойства) какво е добро и какво е
зло по отношение на духовната истина. Затова се казва, че ТЕЗИ, КОИТО СЪЗДАВАТ 
ТОРАТА, ИЗГЛЕЖДА СА Я СЪЗДАВАЛИ САМИ. В резултат на усилията на човека да се 
въздържа от използването им, всички разсейващи и възпрепятстващи сили (мисли и желания)
на точката на Малхут се превръщат в порти, всички ключалки стават входове и всички 
входове стават стаи на мъдрост, пълни с Ор Хохма.

От това следва, че цялата мъдрост и цялата Тора се разкриват само чрез усилията на тези, 
които пазят Тората. Следователно те ИЗГЛЕЖДА Я СЪЗДАВАТ САМИ. Силите на доброто и 
злото се комбинират в тях и те стават тези, които пазят Тората, защото Тората се разкрива 
благодарение на тяхната вътрешна работа по разделяне и коригиране на доброто и злото. 
Такива хора се наричат „тези, които действат“, тъй като те сякаш сами създават Тората. В 
края на краищата, без да възприемаме Създателя (Тора, Светлината) като скрита и след това 
да преодолеем това скриване, като по този начин го превърнем в порти, входове и стаи, 
Тората никога не би могла да бъде разкрита.
Съвършенството на действията на Създателя се крие във факта, че създавайки човека толкова
нищожен (с толкова незначителни егоистични желания, напълно противоположни на Твореца
по свойствата си и напълно безсилен да промени себе си), Създателят е дал на човека 
възможност да стане като Него (в свойства, величие и усещане за създаване на себе си), да 
създава вътре и от себе си всички светове и Тората. Като разкрива Светлината, сякаш човекът
всъщност я създава. По този начин, тъй като тези хора разкриват Тората, те се считат за нейни
създатели. Думата ИЗГЛЕДНО се използва, за да посочи, че Тората е създадена
преди създаването на нашия свят (Талмуд, Песахим, 54:1) и разбира се, това е дело на самия 
Създател. И все пак, без добрите дела на тези, които пазят Тората, тя нямаше да бъде 
разкрита на света. Следователно те се считат за създатели на Тората.

Мъдростите и Тората са вечни; тоест те съществуват дори след края на корекцията, защото 
страхът от Създателя е необходим дори и тогава. Обаче, след като целият егоизъм бъде 



коригиран, няма къде да вземем този страх, защото Дървото на доброто и злото става само 
добро и вече не може да носи страх от Създателя. Въпреки това, тъй като са получили страх в
миналото, те могат да продължат да го използват в негодуванието, след края на корекцията, 
когато вече няма от какво да се страхуват, тъй като в Малхут няма ограничения. И 
единствената причина, поради която могат да го направят, е, че по време на корекцията те са 
работили, за да създадат вътре в себе си усещането за абсолютното управление на Създателя 
и за вечността на Тората. И тъй като този страх е безкраен, тронът на Създателя остава 
завинаги в тяхното постижение.

НОЩТА НА БУЛКАТА
125. Раби Шимон седеше и изучаваше Тората в нощта, когато булката Малхут се 
обединява със съпруга си Зеир Анпин. И всички приятели, присъстващи в сватбената 
стая в тази нощ, в навечерието на празника Шавуот (Петдесетница), трябва да застанат
заедно с младоженеца под Хупа (сватбен балдахин) и да бъдат с него през цялата нощ и 
да се радват с него в поправките на Невестата, т.е. първо изучавайки Тората, след това 
пророците, след това Свещеното писание и накрая мъдростта, защото тези поправки са 
украсата на Невестата. И Невестата получава поправки, украсява се с тях и се радва с 
тях през цялата тази нощ. И на следващия ден, на празника Шавуот, тя идва само на 
Хупа заедно с тях. И нейните приятели, които изучават Тората цяла нощ, се наричат 
синове на Хупа. И когато тя се приближава до Хупа, Създателят пита за тях, благославя
ги и ги украсява с украшенията на Невестата. Щастливи са тези, които заслужават 
това!
Всички дни на изгнание се наричат  нощ, защото това е, когато лицето на Създателя е скрито 
от Израел, тъй като нечистите сили управляват и отделят Неговите лоялни служители от 
Него. Но това е времето, когато булката се обединява със съпруга си (на иврит „съпруг“ и 
„господар“ са една и съща дума, така че трябва да се има предвид и второто значение на 
думата). Хупата е сватбен балдахин, под който се извършва ритуалът на съюза между булката 
и младоженеца (сливането им в зивуг). Съюзът между булката и нейния съпруг (Зоар 
използва думата „съпруг“ вместо „младоженец“) се случва благодарение на Тората и Mitzvot 
(заповедите) на праведните, наричани „тези, които спазват Тората“. И всички Висши 
Степени, наречени „тайните на Тората“, стават разкрити само благодарение на тях, тъй като 
те също се наричат  ТВОРЦИ (като че ли СЪЗДАВАТ самата Тора), както е описано в т. 124. 
Следователно времето на изгнание е наречена НОЩТА, КОГАТО БУЛКАТА СЕ СЪЕДИНИ 
СЪС МЪЖА СИ. И ВСИЧКИ ПРИЯТЕЛИ, СИНОВЕ НА РАДОСТТА НА БУЛКАТА, СЕ 
НАРИВАТ ТЕЗИ, КОИТО ПАЗЯТ ТОРАТА. И след КРАЯ НА ПОПРАВЯНЕТО и пълно 
избавление, за което пророк Захария пише (14:7): „И ще има един ден, който ще бъде 
известен на Създателя, нито ден, нито нощ, но ще стане вечер: светлина ще има.” НА 
СЛЕДВАЩИЯ ДЕН БУЛКАТА И МЪЖЪТ Й ВЛИЗАТ В БАЛДАХИНА, защото БОН ще 
стане като SAG и MA ще бъде като AB (виж т. 64). Следователно това състояние се определя 
като следващия ден и нова Хупа. Докато по това време (в това състояние) праведните се 
наричат СИНОВЕ НА ХУПА, в които няма действие, защото тогава, както е писано: „Няма 
да вършат зло на Моята свята планина, защото земята ще бъде изпълнен със знанието за
Създател, както водите покриват морето” (Йешаяху, 11:9). И тъй като тези праведници 
издигнаха BON до SAG чрез своите действия, т.е. направиха свойствата му подобни на тези 
на SAG, се счита, че са направили нова Хупа, те се наричат „синове на Хупа“.
Нощта на Шавуот (Петдесетница) е, когато БУЛКАТА СЕ СЪЕДИНЯВА СЪС МЪЖА СИ, 
тъй като Хупа се извършва на следващия ден, в деня на Шавуот, деня на приемането на 
Тората. В този ден цялото творение достига състоянието на края на поправката, както е 
казано: „Той ще погълне смъртта завинаги; и самият Създател ще изтрие сълзите от всички 
лица” (Йешаяху, 25:8). Тората описва това състояние като „гравирано върху свитъците“ 
(Шемот, 32:16). На иврит думата „гравирана“ е Харут, но трябва да се произнася Херут 



(свобода), свобода от ангела на смъртта. Последва обаче грехът на златния телец и Високата 
степен е загубена. Тъй като Шавуот е денят, в който е получена Тората, той също се счита за 
край на корекцията. Следователно всички необходими приготовления (корекциите, 
извършени през периода на укриване) се извършват предварително, в нощта срещу празника 
Шавуот. Следователно тази нощ се определя като нощта, когато булката се съединява със 
съпруга си, за да влезе в Хупа на следващия ден, на празника Шавуот, когато всички корекции
са завършени и освободени от ангела на смъртта, благодарение на действията на праведният, 
който издига нова Хупа. Всички приятели на булката, тези, които пазят Тората, наричани още 
„синове на булчинската стая“, трябва да бъдат слети с Шехина-Малхут (булката) през цялата 
тази нощ, наречена „изгнание“. Едва тогава извършват действията си в Тората и Заповедите 
коригират и пречистват доброто в нея от петната на злото, за да изплува със свойствата, които
съдържат само добро, без зло.  Следователно тези, които пазят Тората, трябва да се радват 
заедно с булката за всички големи корекции, които са направили в нея. След това те с радост 
продължават с корекциите си в ТОРА, след това в ПРОРОЦИТЕ и накрая в СВЕТЕНОТО 
ПИСАНИЕ. Всички степени и откровения на тайните на Тората, които съставляват рамката 
на самата Шехина в края на нейното поправяне, са направени изключително от праведните, 
които пазят Тората по време на изгнанието. Следователно всички степени, които възникват 
по време (състоянието) на изгнанието, се наричат корекции и украси на булката от Тората, 
Пророците и Светите писания, тъй като сфирот Хесед, Гевура и Тиферет съставляват Тората, 
Сфирот Неца, Ход и Йесод са пророците, а малхут е Свещеното писание. Светлината на ВАК 
се нарича Мидрашим, а Светлината на ГАР се нарича „тайните на Тората“. И всички тези 
корекции трябва да бъдат направени в Малхут (булката) нататък нощта, когато тя завършва 
своите поправки (именно в тъмнината на изгнание от духовното човекът извършва делото на 
своето вътрешно поправяне). Известно е, че краят на корекцията не носи нищо ново или 
неизвестно преди. По-скоро всички MAN и MAD, заедно с всички степени и Zivugim, които 
са се появили последователно през 6000 години, ще се слеят в един градус и ще бъдат 
коригирани с помощта на Светлината на Атик. След това булката ще влезе в своята Хупа и 
ТВОРЪТ ЩЕ ПИТА ЗА ВСИЧКИ, за всеки мъж, който дори веднъж е отгледал МЪЖ за
Върховен, последен зивуг. Защото Създателят чака всички малки зивугими да се съберат, 
сякаш пита и чака всеки от тях. И когато се съберат, ще се разгърне един велик зивуг, наречен
RAV PAALIM U MEKABTZIEL (ТОЙ, КОЙТО Я БЛАГОСЛАВЯ И УКИЧВА). И когато 
всички създания са благословени и украсени заедно, корекцията свършва. Това се нарича 
„украшение на короната на булката“.
126. Ето защо Раби Шимон и всичките му приятели останаха будни тази нощ и всеки от
тях подновяваше Тората отново и отново. Раби Шимон беше радостен, както и неговите 
приятели. Раби Шимон им каза: „Синове мои, колко благословен е вашият жребий, 
защото вие сте този, който ще придружите Невестата утре до Хупа, защото всички 
онези, които Я поправят и се радват на Нея тази нощ, ще бъдат записани в Книгата на 
паметта. И Създателят ще ги благослови със седемдесет благословии и украшения от 
корони на Горния свят.”
Книгата за възпоменание, спомената от пророка (Малахия, 3:15): „Ще кажете: „Колко 
напразно е да служиш на Създателя! Когато изпълняваме волята на Създателя и вървяхме с 
тежко сърце пред Него – каква е ползата от всичко това? И сега ние считаме нечестивите за 
благословени: те се заселиха в своето нечестие, изпитаха Създателя и бяха освободени.“ 
Тогава онези, които се страхуваха от Създателя, говореха помежду си, и Създателят слушаше,
и книга за възпоменание беше записана пред Него за онези, които се боят от Създателя и 
почитат Неговото име. „Те ще станат избрани за Мене в деня, който Аз ще определя, и ще ги 
пощадя, както човек щади собствения си син, който му служи.“ Но как да разберем, че когато 
говореха лошо за Създателя, те те щадиха. се позовава на страх от Създателя, както казва 
пророкът? Нещо повече, те бяха записани в Книгата на възпоменанието като онези, които 
„бояха се от Създателя и почитаха Неговото име?“



(Техилим, 89:3), което е ВАК. Но в края на корекцията, Светлината на Хасадим също ще бъде
като седемдесет корони, като Светлината на Хохма, тъй като MA и BON ще се издигнат до 
AB и SAG. Затова Зоар казва, че Създателят ще ги благослови със седемдесет благословии и 
украшения от корони на Висшия свят. Работата е там, че в края на корекцията, когато се 
прояви великият генерал Зивуг на Атик, велика Светлина ще се разкрие във всички светове и 
в тази Светлина всеки ще се върне при Създателя в абсолютна любов. Талмудът (Йома, 86:2, 
„Въведение в изучаването на десетте сфирот“) казва: „Този, който постига покаяние от 
любов, греховете му ще бъдат превърнати в заслуги“. Тук пророкът се позовава на 
грешниците, твърдящи безполезността на духовната работа: във великия ден на края на 
поправянето, когато Светлината на покаянието от любовта ще блесне, всички най-зловредни 
и преднамерени, най-лоши грехове, които можем да си представим, ще се обърнат към 
заслуги, и думите им ще се считат не за леки, а за страх от Създателя.
Следователно всички грехове, както и всички добри дела, се записват пред Създателя, защото
Той ще се нуждае от тях в онзи велик ден на Неговото чудо: всички заслуги събират и 
завършват кли, което получава светлината, необходима за окончателното корекция. Затова се 
казва, че Създателят ще запише имената на онези, които се страхуват от Него, в Книгата на 
възпоменанието, защото ще му трябват в този ден, за да завърши общия парцуф. Точно това 
казва и пророкът: тези, които остават, ще бъдат близо до Създателя, като синове, които Му 
служат.
Затова се казва, че всички и всичко ще бъдат записани в Книга за възпоменанията, дори 
греховете. Въпреки това, Създателят ще ги запише, сякаш са заслуги, сякаш са Му служили. 
Това са думите на пророка. Числото седемдесет означава Светлината на Хохма, GAR, 
украшение, корона, а Светлината на Хасадим се нарича „благословия“, тъй като светът е 
създаден с буквата Бет (благословение), както е писано: „Светът беше построен по милост”
127. Раби Шимон отвори и каза: „Небесата обявяват величието на Създателя. Вече 
обясних това, но когато булката се събуди, за да влезе в Хупа на следващия ден, с 
всички приятели, които се радваха с нея през тази нощ, тя се радва с тях, поправя се и 
сияе с накитите си.”
128. И на следващия ден към нея се присъединяват множество маси, войски и легиони. 
И тя, заедно с всички тези маси, войнства и легиони, очаква всички, които я поправиха,
изучавайки Тората през онази нощ. Това е така, защото Зеир Анпин се обединява с 
Малхут и тя вижда съпруга си и се казва: „Небесата обявяват величието на Създателя“.
„Небесата“ намеква за Младоженеца (ЗА), който влиза в Хупа. „Небесата заявяват“, т.е.
блестят като луминесценция на сапфир върху цялата малхут от край до край.

Денят на края на корекцията се нарича „утре“, както е написано в Талмуд: „Направи днес и 
получи наградата утре“ (Ерувин, 22:1). Масите са светските маси, които не служат на 
Създателя, войнствата са тези, които служат на Създателя, а легионите са колесници на воини
в доспехи – Висшите групи от ангели, които придружават душите, както е казано: „Защото 
Той заповядайте на Неговите ангели да ви пазят по всичките ви пътища” (Техилим, 91:11). 
Както Създателят чака всички, както беше казано по-рано, така и Шехината чака.
„Небето“ е младоженецът, влизащ в Хупа – състоянието на края на поправката, за което е 
писано: „И светлината на луната (Малхут) ще бъде като светлината на слънцето (ЗА)“ 
(Йешаяху, 30 :26). Създателят се нарича „Небето“ и в края на поправката Той е посочен като 
„младоженец“, както е казано: „Както младоженецът се радва на булката си, така и вашият 
Създател ще се радва за вас“. (Йешаяху, 62:5). Където и да е казано, че Творецът слиза, това 
показва Неговата строгост и преценка, защото говори за намаляване на Неговото величие в 
очите на низшите, както е казано: „Неговата мощ и величие са на Неговото място”. Но в края 
на поправката, когато всички грехове се обърнати към заслуги, тъй като ще стане ясно, че 
всички духовни спускания не са нищо друго освен духовни изкачвания, Създателят става 
„младоженец“, а Шехина става негова „булка“.



Еврейската дума за „булка“ е Калах, както в думите Калат Моше (Бамидбар, 7), което описва 
завършването на олтара. Следователно в Тората думата Калах означава края на 
строителството. Еврейската дума за „младоженец“ е Хатан и означава слизане по духовни 
степени, както е казано в Талмуда: „Слиза по стъпалата“ (Йевамот, 63:1). Това спускане обаче
е по-голямо от всички предишни изкачвания, тъй като се извършва по пътя към булката в
момента на края на корекцията. Хупа представлява общата сума на цялата Завръщаща се 
светлина, получена върху МАН, издигната от праведните във всички зивугими по всяко 
време през 6000 години. Това е така, защото сега всички те са се събрали в една велика 
Завръщаща се Светлина,издигайки се и издигащи се над Създателя и Шехината, над 
младоженеца и неговата булка, като Хупа — сватбен балдахин.
В това състояние праведните се наричат „синовете на Хупа“ за всеки от тях те имат участие в 
тази Хупа, до степента на МАН, който издигат на екрана на Малхут, който предизвика, 
произведе Завръщащата се светлина, съответстваща по величина на този МАН. В края на 
корекцията Създателят се нарича Хатан (младоженец), тъй като Той Нечит Дарга — слиза от 
Своята степен до своята булка и влиза в Хупа. В това време (в това състояние) небесата 
казват – това е велик зивуг на бъдещето, както казва Талмудът: „Жената говори на мъжа си“ 
(Берахот, 3:1). Думата „говори“ (Mesaperet) означава зивуг и произлиза от Sapir (сапфир), 
името на Шехина, както е казано в Тората, „...и под краката Му – като настилка от сапфир“ 
(Шемот, 24:10).
ЛУМИНЕСЦЕНТНИЯТ САПФИР е Завръщащата се светлина, възходяща от
отдолу нагоре. ЛУМИНЕСЦЕНТНО, КАТО ЛУМИНЕСЦЕНЦИЯ—Завръщането на
Светлина, ЛУМИНЕСЦЕНТНА е еквивалентна на Пряката светлина, ЛУМИНЕСЦЕНТА. 
Този велик зивуг събира цялата Завръщаща се Светлина от всички зивугими, създадени през 
6000 години, и Пряката светлина ще свети в него, както е казано, ОТ КРАЙ ДО КРАЙ.

129. Славата на Създателя = EL — е булката, Малхут, наречена EL, както е писано: „EL 
бушува всеки ден“. Тя се нарича EL през всички дни на годината. И сега, на празника 
Шавуот, когато тя вече влезе в Хупа, тя се нарича ВЕЛИЧЕСТВО и се нарича ЕЛ, най-
великата от великите, светеща от луминесцентното, господство над владенията.

Ел е името на великата милост. И все пак тук се казва: „Ел бушува всеки ден“, което 
противоречи на милостта. Тората казва: „И ще бъде вечер, и ще бъде утро, ден първи“. 
Шечина е малка звезда, Луната, която царува в нощ. Нарича се „страх от небето”, тъй като е 
собственост на праведните, които трябва да издигнат ЧОВЕКА чрез стремежа си да бъдат 
поправени, като по този начин предизвикват Връщащата се светлина да слезе върху Малхут 
отгоре и да я поправи. Затова е писано: „Създателят е направил така, че човекът да се бои от 
Него” (Кохелет, 3:14). Това е така, защото е невъзможно да отгледаш МЪЖА без страх. 
Липсата на страх от Създателя се нарича царуване на Малхут през нощта, в състояние на 
тъмнина. При липса на Светлина, всички ограничения и страдание са разкрити, тъй като са 
противоположни на свойството на деня, милостта. Така се появява страхът от Създателя; ако 
не беше този страх, не би могло да се разкрие свойството на утрото и деня. Така е писано: „И 
ще бъде вечер, и ще бъде утро, ден първи“. Нощта също влиза в утрото, защото без нощ не би
имало утро и човек не може без нощ. Следователно е написано, че е EL RAGES ВСЕКИ ДЕН.
В крайна сметка свойството на милосърдието, наречено EL, се разкрива само с помощта на 
нощта, чрез свойството на RAGE. Следователно това свойство също се счита за милост; и 
следователно Шечина се нарича EL. Ето защо се казва, че ВЕЛИЧЕСТВОТО НА 
СЪЗДАТЕЛЯ = ЕЛ — Е БУЛКАТА, МАЛХУТ, НАРИЧАНА ЕЛ, защото е невъзможно да се 
постигне състояние „ден“ без състоянието „нощ“. Така е във всеки от шестте дни на 
сътворението, за които е казано: „И ще бъде вечер, и ще бъде утро, ден първи“. Виждаме, че 
нощта е включена в името „ден“. И точно както всички те се наричат шестте ДНИ на 
сътворението, 6000 години се наричат „нощ” в собствеността на милосърдието. И във 
великия зивуг в края на корекцията ще дойде ден; светлината на луната ще стане като тази на



слънцето, както е казал пророкът (Захария, 14:7): „Ще стане така, че вечер ще има светлина.” 
Това ще накара степенити на Малхут да се увеличат два пъти, тъй като дори през 6000-те 
години светлината на луната беше според горепосоченото: „И ще бъде вечер, и ще бъде 
утро“. И в края на корекцията, когато луната стане като слънцето (ZA), луната ще бъде два 
пъти по-голяма от преди, тъй като самата тя ще стане величие, защото нейното величие ще 
бъде равно на това на ZA, за което Зоар казва: НАЙ-ВЕЛИКИЯТ ОТ ВЕЛИКИТЕ, 
ГОСПОДСТВО НАД ГОСПОДСТВОТО. Въпреки че се сля със светлината на утрото през 
6000 години, както е казано: „И ще бъде вечер, и ще има утро, ден първи“, сега, когато е 
толкова голям като слънцето (ЗА), тя става Светлина, сама по себе си, ЛУМИНЕСЦЕНТНА 
ИЗВЪН ЛУМИНЕСЦЕНТЕН. Преди това неговата Светлина беше единствено резултат от 
включването на свойствата на Висшите сфирот в него. Също така, ГОСПОДСТВО НАД 
ДОМИНИОНИ, тъй като през 6000 години нейното царуване е било на малка звезда, 
царуваща само през нощта. Сега обаче царува и през деня, защото е голям колкото слънцето.
130. Часът, когато Небето (ЗА) навлиза в Хупа и осветява Малхут, всички нейни 
приятели, които я поправиха чрез изучаване на Тората, са известни с имената си, както
е казано: „Небесата обявяват Неговото дело на ръцете Му." „Делото на ръцете Му“ се 
отнася до членовете на този завет, наречен „работа на ръцете Му“. Както казваш: 
„Потвърди за нас делото на ръцете ни“, което е белегът на завета, отпечатан върху 
човешкото тяло.

„Приятели“ са тези, които спазват Тората, която включва както добри, така и лоши дела, дори
онези части от тях, които все още са зли и некоригирани; ВСЕКИ СЕ ЗНАЕ ПО ИМЕ 
(неговата поправена част), както е казано: НЕБЕСАТА ОБЯВЯВАТ ДЕЛОТО НА РЪЦЕТЕ 
НИ. „Небесата” е Книгата на възпоменанието, която съставлява Светлината на великия зивуг, 
която води до покаяние (поправяне) от любов, когато греховете се превърнат в заслуги 
(Талмуд, Йома, 86:2). И дори за онези, които говореха лоши неща, за тях се казва: „Тогава те 
ще предадат страха си от Твореца един върху друг” (т. 126). Следователно действието, 
определено като „поддържане на Тората“, което включва и двете доброто (за достойните) и 
злото (за недостойните), сега става напълно добро и свято. И се превръща в ДЕЛО НА 
РЪЦЕТЕ МУ – действията на Създателя, защото НЕБЕСАТА ГОВОРЯТ дори на 
недостойните. Оказва се, че всички приятели са извършвали само добри дела и са 
извършвали свята работа, защото всички биха поправили Малхут и ВСИЧКИ СА ЗНАЙНИ С
ИМЕНАТА СИ. Затова е казано: ПОТВЪРДИ ЗА НАС ДЕЛОТО НА РЪЦЕТЕ НИ (Техилим, 
90:17). Не е ясно обаче чии ръце се имат предвид: неговите или нашите? Само
тук се има предвид едно нещо – че заветът се нарича „работа на нашите ръце“, тъй като 
неговото потвърждение е Йесод (Йесод не е само името на сфира, той също означава 
„основа“, „основа“ на иврит) , основата на цялата конструкция. Корекцията на Йесод е Брит 
Мила (обрязване). Затова се казва, че съществуването на завета се нарича „работа на нашите 
ръце“, защото ние се разделяме Орла (препуциума) от Йесод чрез делото на нашите ръце. Но 
това се отнася само за периода до края на корекцията. И в края на корекцията ще се разкрие 
РАБОТАТА НА РЪЦЕТЕ МУ. С други думи, самият Създател ще отдели Орла от нас и 
НЕБЕТО ОБЯВЯВА ДЕЛОТО НА РЪЦЕТЕ МУ. Но докато дойде това състояние, ние сме 
поверени  на корекция на обрязването. Затова молим: ПОТВЪРДЕТЕ ЗА НАС РАБОТАТА НА
НАШИТЕ РЪЦЕ.

131. Тогава раби Хамнуна-Саба каза следното: „Не позволявайте на устата ви да 
причинява грях на тялото ви“, т.е., човек не трябва да позволява на устата си да се 
доближава до злото и да бъде причина за грях за свещената плът, която носи белегът на 
светия завет със Създателя. Ако го направи, ще бъде завлечен в ада. И владетелят на 
ада, наречен Доме, стои пред портите на ада със стотици хиляди ангели, но му е 
забранено да се приближава до онези, които са спазили светия завет в този свят.



Тук има предупреждение: нека всеки човек внимава какво изрича, така че молитвата му да 
бъде чиста, когато издига МАН с помощта на Тората и заповедите. Ако нечистата сила се 
вкопчи в неговата молитва, тя ще приеме своя МАН. В резултат на това човекът ще развие 
злоба срещу Създателя и чужди мисли, като по този начин ще накара Орла отново да се 
вкопчи в светия завет. Следователно, неговата свята душа ще попадне в плен на нечистите 
сили и те ще я завлекат в ада. Това е подобно на това, което равин Елазар каза за попадането 
в ръцете на Лилит (т. 68). ОСВЕТЕНАТА ПЛЪТ, КОЯТО НОСИ БЕЛЕГА НА ОСВЕТЕНИЯ
ЗАВЕТ намеква за светата душа, пазена от светия завет, както е казано: „От плътта си ще 
видя Създателя“, т. е. от моята природа, моите свойства. И все пак съмненията предизвикват 
завръщането на нечистата сила на Орлах. То се докосва до светия завет и Божествената душа 
моментално се прогонва. Следователно „Дървото извика: Грешнице, не ме докосвай“, защото 
това Дърво е Йесод, Атерет Йесод (препуциум – самата същност на творението, егоизма), 
Дървото на познанието за доброто и злото. ДОМЕХ, ВЛАДЕТЕЛЯТ НА АДА-ДОМЕХ 
произлиза от Dmamah- безжизненост, защото лишава човека от душата му и го оставя 
безжизнен. Това е ангелът, който изпълва сърцето на човека със съмнения относно величието 
на Твореца и създава в него греховно желание да възприема плановете Му като планове на 
роден от жена, т. е. сякаш са от този свят. И тъй като той оприличава мислите на Създателя в 
човешкото възприятие с тези на човека, той е наречен така (Domeh означава също подобие, 
сходство). Отначало човек разбира, че мислите и пътищата на Създателя са различни от 
нашите, защото сътвореният ум не може да схване нито Него, нито Неговите мисли, нито 
управлението Му, тъй като нашият ум е по-нисък от Неговия. Но чрез греха ангелът Доме 
насажда в човека глупав дух, който го принуждава да каже, че умът на роден от жена е 
подобен на Създателя. Това оставя човека отворен за съмнения, които ГО ВЛАЧАТ В АДА.
Следователно силата на ангела Доме е в неговото име, както е казано: „Кой е толкова могъщ 
като теб, кой е като теб, Царят, който убива и възкресява?“ Това показва, че връзката с този, 
който е КАТО него, води до смърт, докато в осъзнаването, че няма подобен на Него, човек 
намира живот. Въпреки това съмненията и мислите, които човек получава от ангела Доме, са 
безброй, както казва Зоар, СТОТИЦИ ХИЛЯДИ АНГЕЛИ СА С НЕГО и всички те стоят пред
портите на ада, през който човекът е влачен там, въпреки че самите порти все още не се 
считат за ад. НО ТОЙ НА (АНГЕЛЪТ) Е ЗАБРАНЕНО ДА СЕ ПРИБЛИЖИ ДО ТЕЗИ
КОИТО СА СПАЗВАЛИ СВЕТИЯ ЗАВЕТ В ТОЗИ СВЯТ. И дори ако някой не е спазил 
(спазвал) напълно завета и все още има добро и зло в делата му, въпреки това той се счита за 
такъв, който е спазил светия завет. Така че, освен ако някой не се съмнява, на ангела Доме е 
забранено да го завлече в ада. 
132. Когато това се случи с цар Давид, страхът го обхвана. Точно тогава Доме се издигна пред
Създателя и каза: „Господарю на света, в Тората (Вайикра, 20:10) се казва: „И мъжът, който 
прелюбодейства с жената на друг мъж...“ Давид наруши своя завет , не е ли така?" Създателят
му отговорил: „Давид е праведен и светият му завет остава чист, защото е известен
за Мене, че Бат Шева е бил предопределен за него от сътворението на света.”
Въпреки че Давид не е извършил грях, както Талмудът обяснява (Шабат, 56:1), че онзи, който
казва, че Давид е съгрешил, греши, въпреки това той беше обхванат от страх, сякаш наистина
е съгрешил, тъй като Доме цитира Тората в оплакването си. Въпреки това, Бат Шева е била 
предназначена за Давид от създаването на света (Талмуд, Синедрин, 107:1); по този начин той
не е нарушил своя завет. И все пак, ако Бат Шева е била предназначена за Давид, защо първо 
е била омъжена за Урия? В крайна сметка жената е половината от тялото на съпруга си. И ако
тя е половината от тялото на Дейвид, как би могло Урия да я е взел, ако в него няма нищо, 
което да отговаря на нея? Факт е, че Бат Шева е истинската Нуква (жена) на Давид от деня на 
сътворението на света, тъй като Давид е мъжката част от Малхут, докато Бат Шева е Нуква в 
Малхут. Но тъй като, докато светът се създаваше, Малхут се издига до Бина, за да получи 
свойството на милост (отдаване) от нея, Бат Шева също изисква тази корекция в GAR. Без 
него тя не би могла да роди душата на цар Соломон. А Урия Хетът беше възвишена душа, 
свойствата на GAR, откъдето и името „Урия“, което се състои от Ur = Ohr (Светлина) и i(a)h =



i (Yod) + h (Хей) = първите две букви от Името на Създателя HaVaYaH, произлиза. С други 
думи, Урия означава „Светлината на Създателя“. И фактът, че името му съдържа само 
първите две букви Yod-Hey = Hochma-Bina и липсват последните две букви Vav-Hey = ZA-
Malchut показва, че неговата Светлина е Светлината на GAR. Следователно, за да поправи 
Бат Шева в собствеността на милосърдието, тя беше свързана с Урия. В резултат на това тя 
стана годна за кралица и стана кралица на Израел.
133. Доме Му каза: „Господарю на света, това, което Ти се разкрива, е скрито от него.” 
Създателят отговори: „Каквото и да направи Давид, беше направено с Мое разрешение.
Защото никой мъж не отива на война, без първо да даде на жена си (документ за 
развод)“. Тогава Доме каза: „Но ако това е така, Давид е трябвало да изчака три месеца,
което той не направи. Създателят отговорил: „Това разширение е необходимо само, за 
да се увери, че жената не е бременна от предишния си съпруг. Но Ми е известно, че 
Урия никога не се приближи до нея, защото Името Ми е отпечатано в него като 
свидетелство. Наистина, Урия е Ор-Иах, Светлината на Създателя, въпреки че е 
написано Uriahu = Ohr + i + a + hu (Yod-Hey-Vav), без последното Хей, Малхут, което 
доказва, че той не е използвал Малхут.”

Буквите Yod-Hey в името на Uriah (Aleph-Reish-Yod-Hey) показват, че той никога не е 
докосвал Бат Шева. Това е така, защото Урия се отнася до GAR без VAK. И Зоар подчертава, 
че винаги, когато се използва VAK, се прилага името Uriahu. Тук обаче е написано, че Урия е 
първият съпруг на Бат Шева, което означава, че той не е имал нищо от ВАК в себе си, а само 
ГАР – Светлината на Хохма без Светлината на Хасадим, тъй като Вав означава Хасадим. Ето 
защо би могъл не се приближавайте до Бат Шева.
134. Доме Му каза: „Господарю на света, точно това казах: ако знаеше, че Урия никога 
не е лежал с нея, тогава кой го е разкрил на Давид? Трябваше да изчака три месеца. И 
ако ще кажеш, че Давид е знаел, че Урия никога не е лягал с нея, защо той изпрати 
Урия при жена си, като каза: „Слезте в къщата си и измийте краката си?“

Обикновено читателите на Тората дават този пример за „любовен триъгълник“ като 
доказателство за по-малко от възвишените качества на цар Давид и за непоследователността 
на преценката на Създателя – как Той прости на Давид за „убиването“ на Урия и така нататък.
Трябва да помним, че Тората говори само за духовните светове и техните закони, които нямат
очевидни последици в нашия свят. Има причинно-следствена връзка: всичко, което се случва 
в нашия свят, е резултат от Висша причина, но по никакъв начин не е обратното, т.е., каквото 
и да е описано във Висшия свят, не е задължително да се проявява в нашия. Считането на 
Тората за разказ за нашия свят отвежда Тората на света Ацилут, светите имена на Създателя, 
Светлината на Създателя, до най-ниското ниво на творение, което е строго забранено: „Не си 
прави идол“.

135. Той му отговорил: „Разбира се, Давид не знаел, но чакал повече от три месеца, тъй 
като минали четири месеца.” Както научихме, на 15-ия ден от Нисан, Давид заповяда 
на целия народ на Израел да се подготвят за война, Йоав — на седмия ден от Нисан. Те 
завладели земите на Моав и останали там четири месеца, докато той отишъл в Бат 
Шева в месец Елул. И на Йом Кипур Създателят му прости греха. Но има хора, които 
казват, че Давид изпрати заповедите си на седмия ден от Адар, войските се събраха на 
15-ия ден на Ияр, той отиде в Бат Шева на 15-ти ден от Елул и на Йом Кипур 
Създателят му прости и го пощади от смърт от ръцете на ангела Доме.
Доме е отговорен за изневярата. И тъй като на Давид беше простено в Деня на 
умилостивението, той избяга от смъртта от ръцете на Доме. Смъртта обаче е следствие от 
смъртта на Урия от ръцете на синовете на Амон, както е записано в книгата на царете 
(Мелахим, 1, 15:5): „Защото Давид стори това, което беше право в очите на Господа, и не се 



отклони от нищо, което Той му заповяда през всичките дни на живота си, освен в случая с 
хетееца Урия.”
136. Доме каза: „Господарю на света, все пак имам една претенция против него: защо 
той отвори устата си и каза: „Господ е праведен, защото смъртният прави така“, като по
този начин се осъди на смърт. Следователно имам силата да докарам смърт върху него.”
Създателят му отговорил: „Не ти е позволено да му докараш смърт, защото той се покая
и изповяда: „Съгреших пред Създателя“, въпреки че не съгреши. Но той съгреши по 
един въпрос — убийството на Урия. Записах наказанието му и той го беше получил.” 
Тогава Доме веднага се отказа от оплакванията си и се върна отчаяно на мястото си.

Последната буква Хей в името HaVaYaH има две точки – ограничение (строгост) и милост. И 
всички корекции на малхут с помощта на завета (обрязването) имат за цел да прикрият 
строгостта и да разкрият милостта. След това името на Създателя слиза в Малхут. Въпреки че
Малхут съществува там под забраната на първото ограничение (строга и осъждане) и всички 
нечисти сили се вкопчват в нея, тази точка все пак е скрита и се разкрива само милостта на 
Бина. Така нечистите сили-желания, които са чужди на светостта и духовността, са безсилни 
и не могат да се вкопчат в нея. Да нарушиш завета означава да разкриеш строгостта и 
преценката в малхут (буквата Хей). В резултат на това нечистите сили веднага се вкопчват в 
нея, защото това е тяхна собственост — част от тях. Светата душа, името на Създателя, 
изчезва веднага, както е писано (Ийов, 4:9): „В диханието Божие загиват”.

Самият Давид е частта от Малхут, свързана със собствеността на Малхут за милост. 
Следователно той се нуждае от специални грижи, за да не се разкрие в него свойството на 
малхут да е строгост. Защото този, който разкрива свойството на строгост и нарушава завета 
с Твореца, се предава на нечистите сили, които го осъждат на смърт. Това е така, защото 
свойството на строгост се разкрива в него пред нечистата сила (ангел Доме), който пожела да 
се вкопчи в душата на Давид и да я завлече в ада. Въпреки че беше невинен, Давид помоли 
Създателя за прошка за прелюбодеянието и го получи. Но по отношение на това, че Давид 
изпрати Урия на смърт, Доме го направи няма право да иска от Създателя наказание, тъй като 
той отговаря само за прелюбодеянието.
137. И Давид каза на това: „Ако не беше помощта на Създателя, Доме почти беше отнел 
душата ми.” „Ако не беше помощта на Създателя“ означава „да не беше Създателят 
моята охрана и водач срещу ангела Доме“. „Почти“ означава, че остава само 
разстоянието, тънко като нишка, за да може Доме да завлече душата ми в ада.

Давид е Малхут, за която е писано (Мишли, 5:5): „Нозете ѝ слизат до смъртта“, защото тя е 
краят, завършекът на святостта (духовното). Нечистите сили произхождат от Малхут и тя ги 
поддържа, както е казано (Техилим, 103:19): „Неговото царство владее над всички“.
Въпреки това, когато Малхут съществува в нейното коригирано свойство на милост (т. 122), 
тя се определя като състояща се от две точки: нейната собствена точка на преценка и точката 
на милост, която е получила от Бина. Нейната преценка е скрита, докато точката на милостта 
е разкрита. И благодарение на тази корекция, всичко, което нечистите сили могат да получат 
от Малхут, е Нер Дакик (малка луминесценция), която само поддържа тяхното съществуване, 
но не позволява тяхното разпространение. Нер Дакик, източникът на съществуване на 
нечистите сили, е известен също като Хоте Дакик, малък грях, коренът на греховете, както е 
писано (Талмуд, Сука, 52:1): „Първоначално нечистата сила изглежда като тънка като 
паяжина, но после става дебела като дръжка.” И се нарича малък (Дакик), защото преценката 
и ограниченията са скрити в свойството (точката) на милостта. Но този, който наруши завета,
причинява разкриването на точката на преценката в Малхут. В резултат на това нечистите 
сили се вкопчват в Малхут и извличат много Светлина от нея, като по този начин получават 
силата да се разпространяват и разширяват. И за този, който го прави, се казва, че оставя 
собствената си душа, както е писано: „От Божието дихание загиват” (Ийов, 4:9). И когато 



заслужава да се върне при Създателя, той се връща и коригира малхут със свойството на 
милост. Ето защо този процес се нарича Тешува
(връщане), от думата на Tashuv (завръщане) + „A“, където „A“ (Хей) обозначава Създателя. С
други думи, това е връщането към собствеността на милосърдието, докато свойството на 
осъждането се връща към това да бъде скрито в собствеността на милостта, като малка свещ, 
и нищо повече. Ето защо е написано: ДА НЕ БЯХА ЗА ПОМОЩ НА СЪЗДАТЕЛЯ,
позовавайки се на Неговото приемане на моето завръщане и отблъсквайки ангела Доме, като 
връща Малхут на нейното място (в собствеността) на милостта, намалявайки свойството на 
съда до обикновена малка свещ, огън на косъм, чиято СВЕТЛИНА МЕ ОТДЕЛЯ ОТ 
НЕЧИСТА СИЛА. Това е онази минимална Светлина, която винаги трябва да остане между 
Малхут и нечистата сила, за да позволи на Малхут да съществува и да бъде поддържана от 
тази малка Светлина, наречена „малък грях“, толкова малка, че ДОМЕ НЯМА ДА ВЛЕЧИ 
ДУШАТА МИ В АДА ЗА ТОВА .
Точно величината на тази Светлина ме спаси от ръцете на Доме, защото ако свойството на 
съда не се върна на Малхут в мярка за малък грях, щях да попадна в ръцете на Доме.
138. Следователно човекът трябва да внимава да не каже това, което каза Давид, 
защото не може да се каже на ангела Доме, че „Това беше грешка“ (Кохелет, 5:5), както 
беше с Давид, когато Създателят спечели спора срещу Домех. „Защо да се гневи 
Създателят за твоето слово” (Кохелет, 5:5), т. е. за това, което си казал. „Унищожи 
делото на ръцете си“ (Кохелет, 5:5), т. е. свещената плът, светия завет, който нарушихте 
и затова трябва да бъдете завлечени в ада от ангела Доме.
Има два начина да се върнете към Създателя („Въведение в изучаването на десетте сфирот“, 
точки 45, 59, 64; Талмуд, Йома, 86:2):
1) Покаяние от страх, когато умишлените грехове станат неволни,
2) Покаяние от любов, когато умишлените грехове се превръщат в заслуги.
Преди края на корекцията, когато силите на строгостта, ограниченията и преценката все още 
са необходими в света, както е писано (Кохелет, 3:14), „Създателят е направил така, че 
човекът да се бои от Него“, Малхут трябва да поддържат съществуването на нечистите сили 
като Нер Дакик, за да не изчезнат от света.
Следователно, в такъв момент (в това състояние) поправките на Малхут се правят в две 
точки: милост и присъда. Въпреки това, преценката е скрита, докато милостта действа 
открито. Ето защо се страхува от Дървото на познанието за доброто и злото: ако човекът е 
достоен – той е добър, ако не – той е зъл (т. 120–124). Затова ПРЕЗ 6000 ГОДИНИ НИЕ СЕ 
ВРЪЩАМЕ КЪМ СЪЗДАТЕЛЯ САМО ОТ СТРАХ, който кара нашите умишлени грехове да 
се превърнат в неволни – грешки. В резултат на нашето покаяние ние връщаме малхут в 
собствеността на милостта. Но строгостта и преценката са скрити в нея до степен на малка 
свещ (малък грях), тъй като малхут все още трябва да остане в собствеността на страха. 
Следователно това завръщане се нарича „връщане от страх“. Малкият грях, който трябва да 
остане, се нарича още „непреднамерен грях“, „грешка“, тъй като не се счита за грях сам по 
себе си. По-скоро само кара човека да извърши неволен грях. Човекът съгрешава умишлено 
само след като има първо извършил неволен грях: извършил нещо неволно, но се оказало, че 
е съгрешил. Така този малък грях остава в малхут, но въпреки че остава, всъщност не се 
счита за грях. И все пак, чрез тази скрита преценка и строгост стигаме до умишлени грехове. 
Ето защо се казва: „Първоначално е като косъм“, тоест като малък грях. Но тогава, освен ако 
не пазим правилно нашия завет, той „става дебел като дръжка“, тъй като свойството на 
строгост и преценка се разкрива в малхут. Затова се казва, че Доме стои пред портите на ада, 
тъй като силата на малкия грях е само вход, тъй като се казва, че изглежда тънък като 
паяжина. Затова нашето покаяние се нарича „простени грехове“, които се превръщат в 
неволни грешки, сякаш са волни грешки. Защото остава малък грях, който е в състояние да 
ни доведе до умишлени грехове. Всичко това се отнася до покаянието от страх, докато 
вторият вид е покаянието от любов, когато умишлените грехове се превръщат в заслуги (т. 
126). Следователно, МАН ТРЯБВА ДА ВНИМАВА ДА НЕ КАЖЕ КАКВОТО КАЗА ДАВИД,



т.е. да не произнесе думата, която причинява разкриването на свойството на съда в Малхут 
(както беше направил Давид). НЕ МОЖЕ ДА КАЖЕМ НА АНГЕЛА ДОМЕ, ЧЕ ТОВА Е 
ГРЕШКА, защото той не е сигурен дали може да се върне при Създателя веднага, така че 
грехът му да бъде простен и неволен, КАКТО БИЛО С ДАВИД, КОГАТО СЪЗДАТЕЛЯТ 
СПЕЧЕЛИ СПОРА СРЕЩУ ДОМЕХ. Това се случи с Давид, защото през целия му живот 
всичките му действия пред Създателя бяха чисти, той не беше извършил престъпления и 
единственото изключение беше постъпката му спрямо Урия. Следователно Създателят стана 
негов защитник и му помогна да се върне веднага при Него, а грехът му беше превърнат в 
грешка, както се казва в Зоар (т. 137): ДА НЕ БЕШЕ ЗА ПОМОЩТА НА СЪЗДАТЕЛЯ, 
ДОМЕХ ЩЕШЕ ДА ВЗЕМЕ ДУШАТА МИ. Но други хора трябва да се страхуват от този 
ангел, защото неволен грях може да ги отведе в ада от ръцете на Доме.
 УНИЩОЖИ ДЕЛОТО НА ВАШИТЕ РЪЦЕ, СВЕТЕНАТА ПЛЪТ, СВЕТИЯТ ЗАВЕТ, 
КОЙТО СТЕ НАРУШИЛИ И ЗАТОВА ЩЕ  БЪДЕТЕ ВЛЕЧЕНИ В АДА ОТ АНГЕЛА 
ДОМЕ. Поправката в нас, наречена „светия завет“, се счита за „дело на ръцете ни“, както е 
писано: „Потвърдете делото на ръцете ни“. Светата душа се нарича свещена плът, както се 
казва: „От плътта си ще видя Създателя” (Ийов, 19:26) (т. 131). Поради разкриването на 
свойството на строгост и правосъдие в малхут, поправката на завета беше покварена и Доме 
завлича душата в ада. Следователно, НЕБЕТО ОБЯВЯВАТ ДЕЛОТО НА РЪЦЕТЕ МУ (т. 
130). В края на корекцията Небесата ще обявят делото на Неговите ръце, тъй като наградата 
за всички тези поправки ще бъде разкрита. Ще стане ясно, че това е ДЕЛО НА НЕГОВИТЕ 
РЪЦЕ, а НЕ НА НАШИТЕ, и НЕБЕСАТА ЗАЯВЯВАТ това. И върху тези действия (поправки)
ще бъде направен великият Зивуг РАВ ПААЛИМ У МЕКАБЦИЕЛ (т. 92). ДЕКЛАРИРАНЕ се
отнася до слизането на Светлината отгоре. Знайте, че това е единствената разлика в нашия 
свят преди и след края на корекцията. Преди края на корекцията Малхут се нарича Дървото 
на познанието за доброто и злото, тъй като Малхут е откровение за управлението на 
Създателя над този свят. И докато хората достигнат състоянието, в което могат да получат 
Неговата Светлина (както Той е замислил и подготвил за всички още при Мисълта на 
Сътворението), светът ще бъде управляван от добро и зло, от награда и наказание. Причината
за това е, че нашите Келим де Кабала (съдове за приемане) са нечисти, оцветени от егоизъм, 
което (I) пречи на Светлината на Създателя да изпълни тези желания и
 (II) ни отделя от Създателя. И безкрайната доброта, която Той е приготвил за нас, може да 
бъде получена само в алтруистични желания, за тези насладите не са ограничени от 
границите на творението, като егоистичните удоволствия, при които изпълнението мигновено
потушава удоволствието.
Оттук е писано: „Създателят е направил всичко за Своя собствена слава” (Мишли, 16:4), т.е. 
всички дела в света първоначално са създадени от Него, за да можем да Му угодим. 
Следователно хората в нашия свят са ангажирани с неща, които са напълно противоположни 
на това, което трябва да правят, според целта на тяхното създаване. В крайна сметка 
Създателят ясно заявява, че е създал света за Себе Си: „Аз го създадох за Моя слава“ 
(Йешаяху, 43:7).
И все пак, ние твърдим точно обратното – че целият свят е създаден за нас и ние желаем да го
погълнем цял, за собствено удоволствие, удовлетворение, снизхождение и възвисяване. Така 
че не е изненада, че не сме достойни да получим съвършената доброта на Създателя. И така 
Той управлява над нас чрез доброто и злото, под формата на награда и наказание, защото 
едното зависи от другото: наградата и наказанието пораждат добро и зло.

Тъй като използваме желанията си за получаване (удоволствие), като по този начин ставаме 
противоположни на Създателя, ние възприемаме Неговото управление спрямо нас като зло. 
Това произтича от факта, че човекът не може да възприеме очевидното зло от Създателя, тъй 
като това би подкопало силно представата на създанията за великия и съвършен Създател, 
тъй като Съвършеният не може да създава зло. Следователно, доколкото човек се чувства лош
и зъл и отрича Божието провидение, върху него веднага пада воал и усещането за 



съществуването на Създателя изчезва. Това е най-тежкото наказание на света! Следователно 
усещането за добро и зло в управлението на Създателя ни дава усещане за награда и 
наказание. Това е така, защото този, който полага усилия да не загуби вяра в съществуването 
и управлението на Създателя, дори ако вкуси злото в Неговото управление, е възнаграден с 
намирането на сили да не загуби вяра в управлението и добрите цели на „злото“ на 
Създателя. влияние. Но ако той все още не е заслужил възможността да положи усилия да 
повярва, че Създателят преследва определена цел, като му изпраща неприятни усещания, той 
е наказан с отдалеченост от вярата в Създателя и съмнение за Неговото съществуване. 
Следователно, въпреки че Той е извършил, върши и ще извърши всички дела на света, то 
остава полускрито от онези, които възприемат както доброто, така и злото.
Защото, когато възприемат злото, на нечистата сила е позволено да скрие управлението и 
вярата на Създателя в Него. Така човек търпи най-тежкото наказание в света – усещането за 
откъсване от Създателя – и се изпълва със съмнения и отричане на съществуването и 
управлението на Създателя. И когато се върне при Създателя, той получава съответната 
награда и е в състояние да се съедини с Него още веднъж. Но чрез самото управление на 
възнаграждението и наказанието, Създателят е подготвил за нас възможността да използваме 
това управление, за да постигнем края на корекцията, когато всички хора постигнат своите 
коригирани Kelim (желания) и ги използват, за да доставят удоволствие на Създател, както е 
писано, че Той е създал всичко за Себе Си! С други думи, нашето отдаване трябва да бъде 
абсолютно.
Тогава ще се разкрие великият зивуг на Атик, всички ние ще се върнем при Създателя от 
любов, всички наши умишлени грехове ще се превърнат в заслуги, всяко зло ще се почувства 
като безкрайна доброта и Неговото Божествено провидение ще се разкрие в целия свят. Така 
ВСИЧКИ ЩЕ ВИДЯТ, че само Той е направил, върши и ще извърши всички дела на света и 
че никой не действа освен Него. След като усещането за зло и наказание се превърне в добро 
и награда и нашите егоистични желания станат алтруистични, ни се дава възможност да 
постигнем Създателя, т.к. ние се съобразяваме с делото на Неговите ръце, като Го 
благославяме и издигаме над всяко зло и всички наказания, които някога сме претърпели. Тук
обаче най-важният момент, който трябва да се подчертае, е, че до края на корекцията всички 
корекции се считаха за ДЕЛО НА РЪЦЕТЕ НИ. Ето защо получаваме награди или наказания 
за тях. Но във великия зивуг в края на поправката, ще се разкрие, че всички поправки и 
всички наказания са ДЕЛО НА НЕГОВИТЕ РЪЦЕ. Затова се казва, НЕБЕТО ИЗВЕСТЯВА 
ДЕЛОТО НА РЪЦЕТЕ МУ. Това е така, защото великият зивуг означава това, което Небесата 
ще обявят, че всички дела са дело на Неговите ръце, които Той е направил, върши и ще 
извърши всички дела в цялото творение.
139. Така „небесата известяват делото на ръцете Му“. Това са приятелите, които са се 
обединили с булката (малхут) чрез изучаване на Тората в нощта на празника Шавуот. 
Всички те са участници в завета с нея и се наричат „дело на ръцете Му“. И тя хвали и 
отбелязва всеки един от тях. Какво е небето, небосклон? Това е небосвода, където се 
намират слънцето, луната, звездите и зодиака. Тази твърд се нарича Книга за 
възпоменание и тя ги декларира и записва, така че те ще станат синове на Неговия 
дворец и Той ще изпълни всичките им желания.

Йесод от Зейр Анпин, върху който е направен зивуг за разкриване на всички Възвишени 
Степени, наречени слънце, луна, звезди и знаци на зодиака, се нарича „небесна свод“. Всички
върховни звезди съществуват на небосвода, наречен Йесод от Зеир Анпин. И всичко 
съществува благодарение на него, защото той прави зивуг с Нуква, наречена земя, и я 
осветява с всички тези звезди, т. е. дава ѝ тези звезди. Оказва се, че Малхут е по-малка от 
слънцето (ЗА). Но в края на корекцията светлината на луната ще бъде като светлината на 
слънцето, а светлината на слънцето ще бъде седемдесет пъти по-голяма от преди – Малхут 
ще стане толкова голяма, колкото Зеир Анпин през шестте дни на сътворението. Кога ще бъде



това? Раби Йехуда отговаря: в деня, когато смъртта изчезне завинаги, а Създателят и 
Неговото име станат като едно.

НОЩ НА БУЛКАТА
 Небето или твърдта (ЗА) е HaVaYaH, наречен „слънце“. Малхут (Нуква) получава от него и 
се нарича „луната“. През 6000 години Малхут получава Светлината от шестте дни на 
сътворението, но Зейр Анпин не разкрива, че Създателят и Неговото име са едно. 
Следователно луната е по-малка от слънцето. По-малкият ѝ размер е резултат от това, че 
Малхут се състои от добро и зло, награда и наказание.
Има значителна разлика между „Него“ и „Неговото име“. „Неговото име” е Малхут, където са
натрупани всички зивугими и всички състояния на обединение и разделяне. Но в края на 
корекцията, когато се казва, че смъртта изчезва завинаги, HaVaYaH и Неговото име ще бъдат 
едно. Името (Малхут) ще бъде като Светлината на Зейр Анпин – само доброта без зло и 
личното управление ще бъде разкрито в нея, което означава, че светлината на луната ще 
стане равна на тази на слънцето. Следователно в този момент (в това състояние) Нуква ще 
бъде наречена „Книгата на възпоменанието“, тъй като всички човешки дела са записани в 
нея. Йесод от Зеир Анпин се нарича „спомен“, тъй като помни делата на целия свят, изучава и
анализира всички същества, които получават от него. През 6000 години преди края на 
корекцията, Книгата за възпоменание съществува понякога заедно, а понякога поотделно. Но 
в края на корекцията тези две степени ще се слеят в една и самата Малхут ще бъде наречена 
„Книгата на възпоменанието“, когато Зеир Анпин и Малхут станат едно цяло, тъй като 
Светлината на Малхут ще бъде равна на тази на Зеир Анпин. Следователно небесният свод е 
място, където се намират слънцето, луната, звездите и знаците на зодиака. Небесният свод е 
Йесод от Зеир Анпина, който излъчва цялата Светлина на света и поддържа цялото 
съществуване. Той предава Светлината на Малхут, когато тя е по-малка от нея и състоянието 
„Той и Неговото Име са едно” все още не е постигнато. И в края на корекцията ще бъде точно
като Малхут, която следователно е наречена Книга за възпоменание. По този начин, когато 
Малхут получи всички свойства на Зейр Анпин (небесният свод, наречен „Спомен“), тя ще 
стане Книгата на възпоменанието, т.е. тя и твърдта ще бъдат едно цяло.
140. Ден след ден носи Омер — сноп. Свещеният ден от тези дни (Сфирот) на краля 
(Зеир Анпин) възхвалява приятелите, които изучават Тората в нощта на Шавуот. Те си 
казват: „Ден след ден ще носят сноп“ и го хвалят. И думите „нощ след нощ“ се отнасят 
за всички степени, сфирот на малхут, които царуват през нощта, възхваляват се един 
друг и чрез всеки получава от приятел, от друга сфира. А състоянието на пълно 
съвършенство ги прави любими приятели. 
След като обясни, че НЕБЕСАТА ОБЯВЯВАТ НЕГОВОТО ДЕЛО НА РЪЦЕТЕ  В КНИГАТА 
ЗА ВЪЗПОМЕНАНИЯ Зоар продължава да изяснява писанията в Книгата на Малахия (3:14-
16): „Ти каза: „Колко напразно е да служиш на Създателя! Когато изпълнявахме волята на 
Създателя и вървяхме с натежало сърце пред Него – каква е ползата от всичко това? И сега 
ние считаме нечестивите за благословени: те са се заселили в своето нечестие, изпитали са 
Създателя и са били освободени.“ Тогава онези, които се страхуваха от Създателя, говореха 
един С ДРУГ, и Създателят се заслуша и ги чу, и пред Него беше записана КНИГАТА НА 
ВЪЗПОМЕНАНИЯТА за онези, които се страхуват от Създателя (всеки ден) и почитат 
Неговото (свято) име. „И те ще станат Мои избрани“, — каза Господ, — „в деня, в който ще 
определя, и ще ги пощадя, както човек щади сина си, който му служи, — в деня, в който ще 
направя чудо, в деня на края на поправката.'”Преди края на корекцията, преди да подготвим 
своите желания „да получаваме“ само заради Създателя, а не за самозадоволяване, Малхут се
нарича „Дървото на познанието за доброто и злото“, тъй като Малхут управлява света в 
съответствие с делата на човека. Доколкото все още не сме готови да получим цялата 
наслада, която Създателят ни е подготвил в Мисълта си за Сътворението, ние нямаме друг 
избор, освен да се подчиним на управлението на доброто и злото на Малхут. И самото това 
управление ни подготвя за евентуалната корекция на нашите желания за получаване (Келим 



де Кабала) в желания за отдаване (Келим де Хашпаа), като по този начин постигаме 
добротата и насладата, които Той е замислил да ни даде. Както беше посочено по-рано, 
усещането за добро и зло създава у нас усещане за награда и наказание. Следователно, когато
някой се опитва да запази вярата си в Създателя, докато се чувства зъл, но въпреки това 
продължава да спазва Тората и заповедите, както е правил преди, той е възнаграден. И ако 
той не може да преодолее това изпитание и се отдалечи от Създателя, той се изпълва със 
съмнения по отношение на доброто управление. Алтернативно, той спира да вярва, че 
Създателят управлява света като цяло, или изпитва негодувание към Създателя в отговор на 
тези неприятни усещания. Създателят наказва за всички мисли, точно както прави за всички 
действия (Талмуд, идушим, 40:1). Казва се също, че нечия праведност не му помага в деня на 
греха му. Но понякога съмненията на човека са толкова силни, че той съжалява дори за 
добрите дела, които е направил преди, и казва (Малахия, 3:14): „Ти каза: „Колко напразно е да
служиш на Създателя! Когато изпълнихме волята на Създателя и вървяхме с тежко сърце 
пред Него – каква е ползата от всичко това?“ Той става той пълен грешник, който съжалява за
праведното си минало (като се оплаква, че е загубил време и усилия, вместо да се наслаждава
на този свят като другите!), и неговите съмнения и съжаления го карат да загуби всичките си 
добри дела, както ни предупреждава Тората: “ Нечия праведност не му помага в деня на 
греха.” Но дори и в това състояние човекът може да се върне при Създателя. Говори се обаче, 
че тръгва по пътя си наново, сякаш е новороден, тъй като всичките му минали добри дела са 
изчезнали.
Казаното не трябва да се приема буквално, дори в неговия духовен контекст, защото този, 
който работи за постигане на безусловни алтруистични дела, непрекъснато изпитва слизания 
и изкачвания, изпълнен е със съмнения и се опитва да ги преодолее. Само този, който 
напредва по този начин, чувства, че започва работата си всеки път отначало, че разбира не 
повече от новородено бебе. Обратно, този, който принадлежи към масите – който работи в 
своите егоистични желания – е постоянно изпълнен със самоуважение и мисли, че всеки нов 
ден добавя към предишния и сякаш нищо не изчезва. Това прави духовното му израстване 
невъзможно.

Само този, който наистина се издига до духовните степени, се чувства като новородено бебе 
пред своя Създател във всеки един момент. В края на краищата, когато той се издига от една 
степен на друга, предишното състояние (степен) изчезва и докато не достигне по-висока 
степен, той е в пълен мрак и чувства, че започва от нулата, вместо да допълва своите активи, 
които така се чувстват духовно неодушевените (Домем де Кедуша).
Управлението на доброто и злото ни кара да се издигаме и слизаме – всеки по свой начин... 
Всяко изкачване се счита за отделен ден (усещане за Светлина). В резултат на голямото 
слизане, което току-що е претърпял, като съжалява за предишните си добри дела, човекът 
преминава в състояние на издигане, като роден наново. Следователно, при всяко изкачване, 
сякаш човек започва отначало пътя си към Създателя. По този начин всяко изкачване се 
разглежда като отделен ден, тъй като между тези състояния има пауза (нощ). И следователно 
всяко спускане се счита за отделна нощ.
Ето какво ни казва Зоар: ДЕН СЛЕД ДЕН ЩЕ  НОСИ СНОПОВЕ – при всяко изкачване ние 
се приближаваме до най-великия ден на Създателя (края на корекцията), ТОЙ ХВАЛИ 
ПРИЯТЕЛИТЕ И ТЕ ЩЕ ГОВОРЯТ ЕДИН С ДРУГ. Това е така, защото чрез великия зивуг в 
края на корекцията всички те ще заслужат да се върнат при Създателя от любов, тъй като 
желанието „да получават“ ще бъде напълно  коригирано и те ще започнат да получават само 
заради Създателя, така че за да Му дадат наслада.
В този велик зивуг (единство) ще разкрием цялата висша доброта и наслада от Мисълта на 
Сътворението. И тогава ще видим със собствените си очи, че всички онези наказания, които 
преживяхме в състоянията на произхода, които ни караха да се съмняваме и да съжаляваме за
усилията, положени в Тората, всички тези наказания ще ни поправят и пречистят. И сега, в 
края на корекцията, те са пряката причина за нашето усещане и приемане на добротата на 



Създателя. Ако не бяха ужасните страдания и наказания, ние нямаше да успеем да постигнем
състоянието на пълна наслада. Следователно дори тези умишлени грехове се превръщат в 
заслуги, както е казано: ДЕН СЛЕД ДЕН ЩЕ НОСИ СНОП – всяко изкачване в Малхут, до 
края на поправката,е като отделен ден.

Каква е тази дума? Когато казват: „Колко напразно е да служиш на Създателя! Когато 
изпълнявахме волята на Създателя и вървяхме с натежало сърце пред Него – каква е ползата 
от всичко това?” Тези думи донесоха наказания, които сега са се превърнали в заслуги, 
защото цялото съвършенство и великолепие на този велик ден сега може да се разкрие 
благодарение на самите тези наказания от миналото. Така тези, които изрекоха тези думи, 
сега се считат за онези, които се страхуват от Създателя и възхваляват Неговото име. (И тези 
думи биха могли да бъдат изречени само от онези, които са положили усилия да напреднат по
Пътя на Истината и са се почувствали разочаровани, когато са получили некоригиран егоизъм
от Висша Степен. С други думи, разочарованието идва само при тези, които наистина работят
в името на Създателя .)
Затова за тях се казва: „Господ каза: „В деня, в който ще определя аз ще ги пощадя, както 
човек щади сина си, който му служи”, защото всички нощи – състояния на произход, 
страдания и наказания, които прекъсват връзката им със Създателя – сега се превръщат в 
заслуги и добри дела. И нощта се превръща в ден, тъмнината се превръща в Светлина, и няма
разделения между дните и всичките 6000 години се събират в един велик ден. И всички 
зивугими, които бяха направени един след друг, разкриха изкачванията и отделните, 
последователни степени, сега се събраха в една степен на един велик зивуг — Единство, 
което свети в света от край до край. Оттук е писано: ДЕН СЛЕД ДЕН ЩЕ НОСИ СНОП, 
тоест интервалите между дните вече станаха великолепна слава, защото бяха превърнати в 
заслуги. Така всичко се превръща в един славен ден на Създателя! А думите „нощ след нощ“ 
се отнасят за всички градуси, които царуват през нощта. Те се хвалят един друг и всеки 
получава всичко, което човек чувства като страдание в състояние на слизане – това се нарича 
нощ. И чрез такива усещания се образуват интервали между усещанията на деня. 

Като цяло всяка степен е отделена една от друга. Нощта е стремеж към постигане на 
Създателя. И докато всяка нощ е пълна с мрак, сега всички нощи (състояния на чувство на 
празнота, безнадеждност, тежест на усилията, скритост на Създателя) се събират и образуват 
един единен съд за приемане на Висшата мъдрост, който изпълва цялата земя със Знание за 
Създателя, а нощите блестят като дни. Защото всяка нощ получава своя собствена част от 
Знанието само като се присъедини към другите нощи. Така се казва, че всяка нощ помага на 
другите нощи в Знанието. Казано по друг начин, човекът е готов да получи Знанието само ако
се присъедини към другите нощи.
И тъй като нощта е усещане за липса на знание, постижение и усещане за Създателя чрез 
обединяване, те образуват съвършен съд за приемане на Знанието на Създателя. И те се 
хвалят един друг, защото всеки е получил своя дял от Знанието на Създателя благодарение 
изключително на своя приятел, чрез обединяването с него. Само в единство те заслужават 
получаването на Висшето знание. Затова се казва, че благодарение на постигнатото от всички
съвършенство нощите стават любими приятели.

141. Той говори ли за другите в света, които не се покоряват на Създателя и които Той 
не желае да чуе? Но те направиха линии през цялата земя, тоест тези неща правят 
линия от тези, които живеят отгоре, и от тези, които живеят отдолу. От първия се 
правят твърдини, а от втория, от завръщането им – земята. И ако кажете, че те се 
въртят около земята на едно място, се казва, че те също са на края на света.

Досега обсъждахме най-ужасните наказания и страдания в света – да бъдеш откъснат от 
Създателя и да загубиш вяра в Него. Освен това Зоар ни казва, че всички наказания, цялото 



страдание на ада и на тялото, които произлизат от лични грехове и изпълват този свят, също 
се събират и се включват в един велик зивуг, както е писано: „И както Господ се радваше, 
когато ви правеше добро и ви умножаваше, тъй ще се радва Господ, когато ще ви погубва и 
изтребява, и ще бъдете изгонени от земята, в която ти отиваш, за да я владееш.” (Деварим, 
28:63). Всички ще се съберат и ще станат една велика Светлина и всичко ще се обърне към
голяма радост и блаженство. Затова се казва, че НЯМА СНОП И НЯМА НЕЩА В ДРУГИТЕ 
ДУМИ НА СВЕТА, които човекът възприема на този свят като страдание. Но те ще се 
обърнат към радост и блаженство и така светият Цар също ще пожелае да ги чуе. И така, 
цялото страдание през 6000 години ще се събере в края на поправката и ще се превърне в 
огромна наслада, както е казал пророкът: „В онези дни и в онова време, каза Господ, дори и 
да се търси беззаконието на Израел, няма да го намери” (Yirmiyahu, 50:20).

Всичко ще се обърне към заслуги, дотолкова, че те ще питат и търсят „за миналите грехове, 
които могат да бъдат включени в зивуга и на които могат да се смеят, тъй като те са били 
усещани като страдания и сега са радост и блаженство“, но няма да ги намерят. Няма да има 
повече страдание в неговата истинска форма, както беше в миналото, въпреки че те силно 
желаят да го намерят и почувстват, защото цялото страдание сега ще бъде обърнато към 
велика Светлина. Тази Висша Степен, създадена от великия Зивуг от всички души и всички 
дела, както добри, така и зли, сега се определя като стълб от Светлина, който свети от единия 
край на света до другия. И това единство е съвършено, както е казано от пророка (Захария, 
14:9): „И Създателят ще бъде един (за всички) и Името Му едно“ – всички сетива ще схванат 
пълното и съвършено име на Създателя, "Безкрайно добро."
Именно защото тази най-Върховна Степен се постига в резултат на обединяването на всички 
страдания и наказания, тя изпълва цялата вселена със Светлина, включително земята. Все пак
трябва да се отбележи, че страданието, за което говори Зоар, не е страдание от липсата на 
удоволствие в тялото. Това е страданието, причинено от липсата на единство със Създателя! 
Но ако страданието е толкова полезно, защо е написано „нито те, нито наградата за тях?“ 
Страданието е необходимо, защото е корекция. Истинското страдание обаче, за което човек 
може да получи степента на крайната корекция, се причинява от временно отдалечаване от 
Тората и заповедите в резултат на усещане на болката от страданието, а това причинява болка
на Създателя. Така Шехина страда, защото когато човек страда в сърцето си, той говори лошо
за нея, волно или неволно. Макар че Тората му казва да бъде търпелив, да търпи и да има
вяра над разума – безкористна вяра, че всичко това е поправка, на която той трябва да се 
подложи – той унижава Шехина, като не желае да  понесе страданията и да постигне края на 
корекцията. Душата на човека също е парцуф, състоящ се от десет сфирот. В първоначалното 
си, духовно неразвито, неродено състояние, душата се определя като точка, като потенциално
бъдеще духовно тяло. Ако човек работи върху себе си, тази точка в него постепенно 
придобива параван и той прави зивуг върху него. Той отблъсква всички удоволствия в името 
на желанията на Създателя и получава Светлина в тази точка. Така той я „усилва“ до размера 
на парцуф и я превръща в тяло, новороден парцуф. След това той продължава да култивира 
своя екран, като постепенно подхранва малкото състояние в голямо, докато не получи цялата 
светлина, предназначена за него от Създателя в неговото духовно тяло. Това състояние се 
нарича „края на личната корекция“. Когато всички лични корекции се слеят в едно, ще 
настъпи общата корекция на целия свят (на Малхут). Малхут е парцуф, който се състои от 
отделни души; всяка душа, парцуфът на всяка душа, е част от малхут, а малхут е колекция, 
сборът от всички парцуфи, които трябва да бъдат направени от всички хора. Да направиш 
парцуф означава да придобиеш екран и да се изпълниш със Светлина. ТЕЗИ, КОИТО 
ЖИВЕЯТ ГОРЕ И ТЕЗИ, КОИТО ЖИВЕЯ ПО-ДОЛУ се отнася до реда на времето в 
духовния, вечен свят, който е различен от нашия. Когато Създателят пожела да създаде света, 
Той веднага създаде всичко: всички души, изпълнени със Светлина в състояние на абсолютно
съвършенство, наречено „краят на поправката“, където всички създания получават 
безкрайната наслада, която Той си представя. Това крайно състояние е родено с първата 



мисъл на Създателя да създаде света и съществува в окончателната си форма от първия 
момент, тъй като бъдещето, настоящето и миналото са слети в Създателя, а факторът време 
не съществува в Него.

Целият човешки прогрес е необходим само за да ни позволи да си представим, че
възможно е и следното:
1. Смяна на времето: разтягането на времето в безкрайност, т.е. когато времето спира и 
настоящето се слива с миналото и бъдещето; кога времето обръща своя ход или изчезва. И 
все пак времето е единственото нещо ни дава представа за съществуването. Чрез 
изключване“ на времето ние сприраме да възприемаме, че съществуваме!
2. Преобразуване на пространството: разширяване и свиване на пространството в точка; 
пространство, приемащо други форми, други измерения; безкрайност и тотална пълна липса 
на пространство. Вече се занимавах с тези въпроси в моята книга „Кабала, наука и смисълът 
на живота“ и бих предпочел да не се отклонявам от текста на „Зоар“. Въпреки това, за да 
разберем нашето истинско състояние, а не това, което възприемаме в момента, то важно е да 
запомните, че представите за време и пространство не съществуват по отношение на 
Създателя. В действителност ние сме напълно различни и съществуваме в напълно различна 
форма и състояние от това, което възприемаме в момента. Ние се чувстваме по този начин, 
защото нашите усещания са изкривени от нашия егоизъм, който влива сетивата ни и владее 
телата ни като облак. Следователно всичко, описано в Тората, се отнася стриктно до 
духовната сфера. Тази информация надхвърля времето, отнасяйки се едновременно към 
нашето минало, настояще и бъдещето, защото времето съществува само по отношение на 
онези, които все още са ограничени до своите егоистични Kelim (желания). От това можем да
разберем какво се казва в Тората: „Създателят показа на Адам всяко поколение и неговите 
представители и го показа и на Моше“ (Талмуд, Синедрин, 38:2). И все пак, ако описаното 
по-горе се е разгърнало преди създаването на тези поколения, как може Създателят да ги 
покаже на Адам и Моше? Възможно е, защото всички души с всичките си съдби от момента 
на тяхното създаване до края на тяхното поправяне са излезли пред Създателя в своята 
пълнота и пребивават във Божествената градина на Едем. Оттам те слизат и влизат в телата 
на нашия свят, всеки в свое „време“. И там, „Отгоре“, Създателят ги разкри на Адам, Моше и 
всички останали, които бяха достойни за това. Това обаче е трудна идея и не всеки ум е готов 
да я схване.

Следователно Зохар казва (Terumah, 163), че по начина, по който шестте сфирот на Зеир 
Анпин се обединяват като ЕДНО над Хазе де Зеир Анпин, където са свободни от Клипот, 
Малхут се обединява със Зеир Анпин под неговия Хазе, така че единството съществува 
отдолу , както е по-горе. Защото Създателят (Зеир Анпин)е Един мъж и Малхут е една жена, 
така че Един (мъж) ще бъде с Една (женско). Това е тайната на единството, изразена в 
думите: “Той и Неговото Име са едно”; “Той” (ЗА) и “Неговото име” (Малхут) са едно в 
друго. Степента, която се ражда в края на корекцията, в състояние „Той и Името му е едно“, 
вече съществува горе като сбор от всичките 600 000 души и дела през 6 000 степени(наречени
„години“) в света, които ще се появят преди края на корекцията, но ще съществуват във 
вечната си форма Горе, където бъдещето е като настояще.
Следователно стълбът на Светлината, който ще блести на света от единия до другия край в 
края на поправката, вече съществува в Божествената Едемска градина, която я осветява със 
същия блясък, който ще ни бъде разкрит в бъдеще. Това е така, защото в края на корекцията 
двете степени ще блестят като едно и „Той и Неговото Име ще бъдат едно“. Ще се появи 
стълб (линия) от Светлина, направен от тези, които пребивават отгоре (душите, които живеят 
в Божествената градина на Едем) и тези, които живеят отдолу (душите, облечени в телата
от нашия свят). И „Един получава Един“; тези две степени блестят заедно и по този начин 
разкриват единството на Създателя, тъй като е казано, че в този ден „Той и Неговото Име ще 
бъдат едно“.



От гореспоменатото може да се предположи, че стълбът на Светлината, който свети в 
Божествената Едемска градина, се спуска и свети в Райската градина на нашия свят. Но това 
не е така. По-скоро ОТ ПЪРВОТО—Се правят НЕБЕСНИТЕ СВОДОВЕ. За тази степен 
излиза на зивуг на Йесод на Зеир Анпин, наречен "небесна свод." Следователно всички 
зивугими, които се издигат над твърда, блестят върху тези, които ги приемат от твърдта и 
отдолу. Степента над твърда се нарича „небе“, а степента, която получава от твърдта, се 
нарича „земя“. Когато линията (стълбът) на Светлината обединява жителите Горе и тези 
отдолу, разликата между Божествената градина на Едем и жителите на този свят все още 
остава. Това е така, защото жителите на Божествената градина на Едем получават от зивуг 
над твърдта и това, което получават, се нарича „новото небе за жителите горе“. И само малка 
луминесценция, наречена „новата земя“, се спуска под небосвода към жителите долу. Ето 
какво казва „Зоар“: „От първото — са направени твърдините, а от второто, от тяхното 
завръщане - земята."
Въпреки че в този велик зивуг, както и във всички зивуги, всичко, което е решено над 
небосвода, над зивуга, се простира надолу към земята, под линията на зивуга, не бива да се 
мисли, че този зивуг (както всички предишни) е просто тънка линия от Светлина, наречена 
„едно“, ограничено, вътрешно място, както е писано в началото на сътворението: „Нека 
водите се съберат на едно място“, т.е. във вътрешното място на световете (и не външното), 
място на Израел. Но Светлината на този зивуг се върти около света и го изпълва изцяло. Тази 
Светлина достига дори до външните части на световете (народите по света), както пише 
пророкът: „Земята ще се изпълни със Знание на Създателя“ (Йешаяху, 11:9).
142. И тъй като от тях са създадени небесата, кой живее там? Той се върна и каза: „В 
тях има подслон за слънцето. Това е святото слънце, наречено Зеир Анпин, и то обитава 
и пребивава там, и се украсява с тях.”
143. Тъй като Зейр Анпин живее в тези небесни сводове и дрехите в тях, той излиза като 
младоженец от сватбения си балдахин и се радва и препуска по тези небесни сводове, и 
излиза от тях, и влиза, и препуска към кула на различно място. Той излиза от единия 
край на Небето, от Горния свят, от Най-високото място, от Бина. И неговият сезон - 
къде е? Това е противоположното място отдолу, тоест Малхут, което е сезонът на 
годината, който образува всички краища и свързва всичко – от небето до този небосвод.

Зоар говори за голямата тайна на слънцето, което излиза от скривалището си. Струва си да се 
отбележи, че кабалистите често използват думата „тайна“ само за да обяснят и сякаш 
разкрият мистерията в следващите пасажи. Все пак читателят трябва да разбере, че в света 
няма тайни. Човекът постига всичко от степента си. Дори и в нашия свят, в процеса на 
психическото си развитие, човек придобива нови представи на всяка нова степен. И това, 
което смяташе за тайна вчера, сега става ясно и разкрито пред него.
Същото е вярно и по отношение на духовните постижения. Кабала се нарича тайна мъдрост, 
защото е скрита от обикновените хора, тя е тайна за тях. Но щом човек придобие екран и 
започне да възприема духовния свят, той вижда, че тайната става реалност. И този процес 
продължава, докато той напълно достигне цялата вселена, всички тайни на Създателя 
(„Въведение в изучаването на десетте сфирот“, т. 148).

Слънцето излиза от скривалището си (обвивка - Нартик), изпод Хупа и се втурва към 
небосвода на друго място — след великия зивуг под Хупа. Зеир Анпин напуска скривалището
си и влиза в Малхут, наречена кулата на Оз (силата) на Името на Създателя, защото Малхут 
след това се издига и се обединява със Зеир Анпин и те стават като едно. Краят на Малхут се 
нарича „сезонът на годината“. И до края на корекцията нечистите сили, наречени „края на 
дните“, се привързват към тях. Сега, след края на корекцията, все още е необходимо да се 
коригира тази част от Малхут, наречена „края на дните“. За тази цел слънцето излиза от 
скривалището си, КАТО МАЛХУТ, ИЗЛИЗАЩ ИЗПОД ХУПА, и сияе, и влиза в кулата на Оз
(Малхут), надбягва се и блести по всички краища на Малхут, за да коригира „годишния 



сезон“ на долния край на небето. Защото това последно действие коригира всички краища на 
Малхут и обединява всички от небесата до твърдта. С други думи, Малхут получава 
Светлината на КРАЯ НА НЕБЕТО над твърдта (ЗА). 
144. Няма нищо скрито заради сезона на годината и фазата на слънцето, която се върти 
във всички посоки. И няма никакво скриване, т.е. нито една Висша степен не е скрита 
от него, защото всички бяха вързани заедно и всеки се яви пред него, и нито една не 
можеше да бъде скрита от него. Благодарение на него и благодарение на тях той се 
върна при тях, при приятелите, във фазата на пълно завръщане и корекция. Цялата 
тази година и цялото това време е за Тората (да я изучаваме), както е писано: „Тората 
на Създателя е съвършена“.
След великия зивуг е наложено ограничение върху цялата Висша светлина(т. 94). 
Следователно е необходим нов зивуг (КУЛА), който разкрива отново цялата Висша светлина, 
която е била скрита поради изчезването на степента на BON, преди да започне да се издига 
към SAG. Така НИЩО НЕ Е СКРИТО ОТ ТАЗИ ФАЗА НА СЛЪНЦЕТО, КОЯТО СЕ ВЪРТИ 
ВЪВ ВСИЧКИ ПОСОКИ. Наистина, зивуг между фазата на слънцето и годишния сезон 
коригира краищата на Малхут от всички страни, докато корекцията бъде завършена. И така, 
БОН се издига и става като SAG, което се равнява на пълната корекция на BON, при което 
НЯМА НИКАКВО СКРИВАНЕ, НИТО ЕДНА ВЪРХНА СТЕПЕН НЕ СЕ СКРИТА ОТ 
НЕГО, тъй като всички степени и Висшата светлина отново се разкриват в своето 
съвършенство. И НИЩО НЕ МОЖЕ ДА СЕ СКРИЕ ОТ НЕГО, тъй като всички степени и 
Светлинта постепенно се връщат при Него, докато всичко се разкрие. Ето защо се казва, че 
откровението не се случва веднага, тъй като докато е в своята фаза, слънцето пътува и свети в
достатъчна степен за ПЪЛНО завръщане, тъй като е писано, че Той наказва грешниците и 
лекува праведните, при което всички те заслужават пълното откровение на звездата.
145. Думата HaVaYaH е написана шест пъти и има шест стиха от „Небесата заявяват“ и 
до „Тората на Създателя е съвършена“ (Техилим, 19:2-8). И това е тайната на думата 
BERESHEET, която се състои от шест букви: СЪЗДАТЕЛЯТ СЪЗДАДЕ ET (НЕБЕТО И 
ЗЕМЯТА), общо шест думи. Другите източници на стиха от „Тора на Създателя е 
съвършена“ и до „те са по-добри от злато“ (Техилим, 19:2-8) отговарят на шестте 
изказвания на името HaVaYaH в тях. Източниците от „Небесата декларират“ до „Тората
на Създателя е съвършена“ са за шестте букви в думата BERESHEET, докато шестте 
имена са за шестте думи от „Създателят, създаден“ през „Небето и земята“.

Известно е, че всяка степен, родена или разкрита в световете, първо се разкрива чрез нейните
букви, което означава че е все още непостижима. След това се появява в комбинация от 
букви. След това тази степен става постижима, съдържанието ѝ става известно, както е 
описано по-горе с буквите RYU = 216 и AB = 72 (т. 116). Шестте букви(на иврит) в думата 
БЕРЕШЕЕТ съдържат всичко, което съществува на небето и на земята, но в недостижима 
форма и следователно се обозначава само с тези букви, без техните комбинации. След това се
образуват шестте думи: Бара Елохим Ет Ха- Шамаим Ве-Ет Ха -Арец , което в превод 
означава(СЪЗДАТЕЛЯТ СЪЗДАДЕ НЕБЕТО И ЗЕМЯТА), където всичко, което съдържа 
думата BERESHEET (Небето, земята и всичките им жители) вече е постигнато. Същият 
принцип ни позволява да разберем какво е включено в шестте стиха от „Небесата 
декларират“ до „Тората на Създателя е съвършена“. Това е само началото на откровението за 
постигане на края на творението под формата на букви, както с шестте букви в думата 
BERESHEET. И пълното откровение, постигането на края на творението започва със стиха 
„Тората на Създателя е съвършена“. Този стих съдържа шест имена, всяко от които 
представлява уникално постижение, като по този начин показва, че едва след завършването 
на тази степен всички комбинации от букви се разкриват и се постигат във великия зивуг в 
края на корекцията, както е казано, НИЩО НЕ СЕ СКРИТО В ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ НЕГО. 
Ето защо Зоар казва, че ДУМАТА BERESHEET, КОЯТО СЕ СЪСТАВА ОТ шест, Е 
НАПИСАНА (ГОВОРИ) ЗА ТАЗИ ТАЙНА. Думата BERESHEET съдържа шест букви, 



където небето и земята са скрити, преди да се разкрият в шестте думи, ТВОРЕЦЪТ 
СЪЗДАДЕ НЕБЕТО И ЗЕМЯТА. Същото се отнася и за шестте стиха (Техилим, 19:2-8): 
великият зивуг на краят на корекцията все още не е разкрит от НЕБЕСАТА ОБЕВЯВАТ, 
ТОРАТА НА СЪЗДАТЕЛЯ Е СЪВЪРШЕНА. Едва след като НИЩО НЕ СЕ СКРИТО В 
ПОСЛЕДСТВИЕ ОТ НЕГО, се разкриват шестте имена, които от своя страна разкриват края 
на корекцията в нейното пълно съвършенство.
146. Докато те седяха и говореха, влезе раби Елазар, синът на раби Шимон. Той им каза:
„Разбира се, лицето на Шехина е дошло, затова ви нарекох Пниел (Пней–лице + Ел–
Творец = лицето на Създателя)“ (т. 119), защото вие сте видели Шехина лице в лице. И 
сега, когато сте постигнали Бенаяху Бен-Йехояда, това със сигурност се отнася до Атик, 
сфирата на Кетер, точно както всичко останало, което се е случило след това, както е 
написано в Тората: „И той уби египтянина“. И този, който е скрит от всички, е Атик.

 Казва се в продължението на „Водачът на магарета“, който разкрива душата на Бенаяху Бен-
Йехояда на раби Елазар и раби Аба, в резултат на което равин Шимон ги нарича Пниел. 
Защото душата на Бенаяху Бен-Йехояда е духовна степен, предназначена да се разкрие в 
бъдещето, в края на корекцията. Ето защо те са били в състояние на прикритие на Висшата 
светлина (т. 113), както вече беше споменато по отношение на зивуга на слънчевата фаза и 
сезона на годината, докато не намерят равин Шимон Бен Лакуня и други, заслужили по този 
начин цялата Светлина още веднъж. Затова Раби Шимон им казва: ВИЕ ПОСТИГНАХТЕ, 
БЕНАЯХУ БЕН-ЙЕХОЯДА ВИ СЕ РАЗКРИ. Това означава, че те вече са постигнали шестте 
стиха, същността на НЕБЕТО ЗАЯВЯВАТ, и съществуват в шестте имена. Когато са 
достигнали душата на Бенаяху Бен-Йехояда с помощта на водача на магарета, тяхното 
постижение все още не им беше разкрито, тъй като те все още съществуваха в шестте стиха –
причината за тяхното укриване. Но сега те постигнаха и разкриха душата му, че това е 
великият зивуг на Атик, когато всичко се разкрива на всички.
147. Думите „Той уби египтянина“ са обяснени на друго място, т. е. в различна степен, 
по различен начин. Той отвори и каза: „Той уби египтянина, мъж с добър ръст, висок 
пет лакти. Всичко това се отнася до една и съща тайна. Този египтянин е този, който е 
добре известен и е описан като „много велик в египетската земя в очите на евреина“, 
защото той е велик и почитан, както този старец вече беше обяснил (т. 99).

Тората описва убийството на египтянина в книгата Шемот (2:12). Както вече разбрахме от 
статията за Раби Хамнуна-Саба, тя се изразява различно в различна степен (на различен език,
езика на Диврей Ха Ямим). Тези два стиха обаче са една и съща тайна, тъй като в книгата 
Шмуел 1 (11:23) е записано: „И той уби египтянина, виден човек“, докато в „Дивре ха Ямим“ 
е написано: „И той уби Египетски, мъж с добър ръст, висок пет лакти. И двата стиха са една и
съща тайна, която Зохар продължава да уточнява. 
148. Този случай беше разгледан на Божественото събрание. „Виден мъж“ и „мъж с 
добър ръст“ са едно и също, тъй като съставляват Шабат и границите на Шабат. Както 
е писано: „Да го мериш извън града“. Също така е писано: „Не пречи на ограниченията
по мярка“. Следователно той беше човек с добър ръст. Точно такива, от единия до 
другия край на света. Такъв е той, Адам, първият човек. И ако не сте съгласни, 
позовавайки се на написаното „пет лакътя“, знайте, че тези пет лакътя се простират от 
единия до другия край на света.

Въпросът се отнася до Божественото събрание, за което раби Шимон каза: „Видях тези, 
които се изкачват, но колко малко бяха“ (Талмуд, Сука, 45:2). Има по-нисше събрание на 
ангела Матат. Описаното по-горе обаче се случва във Висшето събрание, което ще бъде 
изяснено по-нататък. „Виден човек“ е степента на Моше, за когото е писано в Тората: „И 
оттогава в Израел не се е издигал пророк като Моше(Мойсей)“ (Деварим, 34:10), за когото е 
писано „Моят слугата Моше не е такъв; на него се уповава целия Ми дом; с него говоря уста 



в уста, ясно, а не с гатанки” (Бамидбар, 12:7-8). „Виден човек“ също представлява мярка, 
която се простира от единия до другия край на света. Освен това неговата форма и размер 
съответстват на Шабат и границите на Шабат, където границите на Шабат са краят на 
нейната мярка. През 6000 години границите на Шабат са ограничени само от 2000 ама
(лакти). Въпреки това, след края на поправката, границите на Шабат ще се простират от 
единия край на света до другия, както е писано: „И Господ ще бъде Цар над цялата земя“ 
(Захария, 14:9). Както вече знаем, Светлината може да слезе и да изпълни парцуфим надолу 
до ниво на парса от света на Ацилут. Шабат е духовно състояние, когато световете на BYA с 
всичко, което ги обитава, се издигат над Парса до света на Ацилут. Над Парса са само чисти 
сили, коригирани желания (Келим). Следователно, естествено, няма нужда да се отделят 
чистите келим от нечистите и да се коригират по време на Шабат.
Светлината на Шабат обаче свети не само в света на Ацилут, но и извън неговите граници. 
По този начин тя засяга шестнадесетте сфирот от Парса надолу до Чазе от света на Йецира, 
така че душата може да бъде в състояние на „Шабат“ и с тези желания. Езикът на нашия свят 
описва това като разрешение да се надхвърли границите на град Ацилут (седемдесет ама) с 
2000 ама надолу до хазе от света на Берия и след това с още 2000 ама от хазе от света на 
Берия до хазе от света на Йецира. (Седемдесет ама се счита, че е в границите на града.) 
Въпреки това, след като всички Kelim (желания) бъдат коригирани, няма да има ограничения;
светът на Ацилут ще се простира до нашия свят и само състоянието на Шабат ще 
преобладава в целия свят – във всички желания на всички създания. Ето защо е писано: 
ВИДЕН МЪЖ и МЪЖ С ДОБЪР РЪСТ са едно и също, защото съставляват Шабат и 
границите на Шабат, както е казано: И ЩЕ МЕРИТЕ ИЗВЪН ГРАДА, а също така е писано: 
НЕ ДА СПЪВАТЕ СЪДИТЕ С МЯРАТА. От това следва, че мярката на даден обект 
представлява неговата граница, точно както думите МЪЖ С ДОБЪР РЪСТ намекват за края, 
границите на Шабат след края на поправката, която ще се простира от единия край на света 
до другия. И ТОЙ ЩЕ БЪДЕ ТОЧНО МЪЖ С ДОБЪР РЪСТ показва,  че този размер не 
властва над него; по-скоро той управлява размера и той е този, който определя този размер 
според собствената си воля. ТАКЪВ Е ТОЙ, АДАМ, който преди греха си се простираше и 
сияеше от единия край на света до другия (Талмуд, Хагига, 12:1), като границите на Шабат 
след края на поправката. ПЕТ ЛАКТИ ОТ ЕДИНИЯ КРАЙ НА СВЕТА ДО ДРУГИЯ – защото
петте лакти са петте сфирот: Кетер, Хохма, Бина, Зеир Анпин и Малхут които разширяват и 
запълват всичко от единия край на света до другия след края на корекцията.
149. Това е, както е писано, „като греда на тъкач” (Шмуил 1, 17: 7) „като Божествения 
жезъл” (Шемот, 4:20), който беше в ръката му, който разкрива чрез тайно име 
(Светлина), потвърдено в него от Светлината на комбинациите от букви, които Бецалел
и учениците му гравираха, наречени „тъкане“, както е писано: „Той изпълни тях и 
другите, и ги ОГРАНИЧИ“. И в този жезъл — вътре в него блестеше тайно име, 
изписано от всичките му страни от Светлината на мъдреците, които потвърдиха 
тайното име в четиридесет и два реквизита. А останалото от написаното от тук нататък 
е подобно на това, което старецът вече беше обяснил. Щастлива е неговата съдба!

Тайната на комбинациите от букви в свещените имена се нарича „тъкане“, както тъкач 
съединява конците си в тъкан, буквите се съединяват в комбинации от свещени имена, които 
обозначават духовното ниво на човека на тяхното постигане. Следователно Зоар казва, че 
жезълът на Създателя в ръката на Моше (Мойсей)е гравирал комбинациите от букви на 
тайното име, което Бецалел и неговите ученици са гравирали, докато са работили върху 
Скинията. Следователно жезълът на Създателя се нарича „греда на тъкача“. Еврейската дума 
за „лъч“ е МАНОР (от OHR — Светлина). Това се отнася до Светлината на комбинациите от 
букви в тайното име, което Бецалел изтъка и гравира, както се казва, „чрез Светлината на 
комбинациите от букви, които Бецалел гравира“. Обаче жезълът не блести във всички посоки 
до края на корекцията, защото има разлика между жезъла на Създателя и този на Моше. За 



жезъла на Моше е писано: „Простри ръката си и я хвани за опашката (змията), и тя ще стане 
тояга в ръката ти” (Шемот, 4:4). Това означава, че не блестеше от всички страни.
Но след края на корекцията, тя ще блести във всички посоки, както е казано: „И тайното име 
блесна отвътре в  този жезъл във всички посоки от Светлината на мъдреците, които 
потвърдиха тайното име в четиридесет и два имота. ” Защото тайното име, което беше 
гравирано върху жезъла, блестеше във всички посоки, т. е. в имота, наречен „Той ще изкорени
смъртта завинаги“ (Йешаяху, 25:8). Така тя ще започне да свети равномерно във всички 
посоки, докато Светлината на името, гравирана върху жезъла, е Светлината на Хохма на 
Името MB.
150. Седнете, скъпи приятели. Седнете и нека подновим корекцията на Невестата в 
тази нощ, защото всеки, който се присъедини към нея в тази нощ, ще бъде пазен отгоре 
и отдолу през следващата година. И тази година ще премине над него с мир. Такива 
хора са описани в стиха: „Ангелът Господен стои около онези, които Му се боят, и ги 
избавя. Вкусете и вижте, че Създателят е добър” (Техилим, 34:8-9).

Както вече беше посочено в т. 125, има две обяснения на горното. Първото е, че тъй като 
денят на даване на Тората е Светлината на края на поправката, която премахва смъртта 
завинаги и носи свобода от ангела на смъртта, човек трябва да положи усилия, за да получи 
тази Светлина в деня на Шавуот (Петдесетница), като Светлината се обновява на празника и 
носи избавление от смъртта. Според второто обяснение Малхут се нарича „година” и 
подновяването на Светлината от тези, които пазят Тората след края на корекцията, също ще 
донесе пълната и окончателна корекция на годината (Малхут). Това е защото подновяването 
на Светлината от тези, които пазят Тората, се нарича коригиране на нощта на булката, 
Малхут, наречена „година“. И това ни води до коригирана година.

НЕБЕ И ЗЕМЯ

151. Раби Шимон отвори и каза: „В началото Създателят създаде небето и земята.” Този
стих трябва да бъде разгледан внимателно, защото който твърди, че има друг Създател, 
изчезва от света, както е писано: „Който твърди, че има друг Създател, загива и от 
земята, и от небето, защото няма друг Създател освен Всемогъщият."

Тук Зоар продължава да обсъжда поправката на булката. Започва с първото изречение на 
Тората: В НАЧАЛОТО Създателят е създал, с корена и източника на всички поправки на 
булката (Малхут) през 6000 години. Цялата корекция на Малхут става само чрез нейния съюз 
с Бина и приемането на имотите на Бина. В стиха В НАЧАЛОТО Създателят е сътворил, 
Създателят се нарича Елохим, което означава Бина. Това означава, че Той е създал света чрез 
собствеността на Бина с цел поправяне. Елохим се състои от МИ-Бина и ЕЛЕХ-Малхут. 
Благодарение на постоянното обединение на MI и ELEH светът може да съществува. 
Създателят е Бина, наречен Елохим, и в резултат на облеклото на Ор Хохма в Ор Хасадим, 
съюзът на МИ и ЕЛЕХ предоставя на ЕЛЕХ собствеността на Бина. Именно чрез тази 
корекция светът е в състояние да съществува. Съюзът на МИ и ЕЛЕХ не позволява 
съществуването на други, чужди, егоистични сили в парцуфа. Това са така наречените „други
богове“, които не могат да поддържат света, тъй като отделят МИ от ЕЛЕХ и не обличат 
Светлината на удоволствието (Хохма) в алтруистичното намерение на Хасадим (заради 
Създателя), което води Ор Хохма да напусне парцуфа, напускайки ЕЛЕХ. Затова е забранено 
да се вярва, че човекът се управлява от всякакви други сили, освен от Твореца, тъй като 
вместо съществуване и приемане на Светлината на Живота, такава вяра носи на света и 
човека само гибел и изчезване на тази Светлина. 



152. С изключение на ЕЛЕХ всичко е написано на арамейски. Това се нарича "превод". 
Той пита: Ако обаче предположите, че е така, защото светите ангели не разбират 
превода, тоест арамейския език, тогава всичко трябваше да бъде казано на иврит, така 
че светите ангели да чуят и да бъдат благодарни за това. Той отговаря: Точно затова е 
написано в превода (на арамейски), тъй като светите ангели нито го чуват, нито 
разбират и следователно няма да завиждат на хората, което би било пагубно за 
последните. Защото в този случай дори светите ангели се наричат Творци и те са 
включени в групата на Творците, но не са създали Небето и Земята.

Арамейският се нарича „превод“. Той е много близък до свещения език на иврит, но ангелите
нито се нуждаят от него, нито го знаят. И все пак, те знаят и имат нужда от всички други 
езици на нациите по света. Това е така, защото преводът от свещения език се нарича неговата
“обратна страна”, неговата VAK без GAR. С други думи, има алтруистичен език, който 
следователно се нарича „свят“, а неговият обратен, предварителен етап, наречен оттук 
„превод“, е арамейският език. Никой друг език в света освен арамейският не може да служи 
като превод от светия език. Всички останали езици в народите по света (егоистични желания)
са строго егоистични и не са свързани с алтруизма. Те не са AHP по отношение на GE 
(свещения език). Следователно преводът е наистина близък до свещения език. Въпреки това,
тук има едно разграничение, което го прави ненужно за ангелите: свещеният език е като 
показалеца на скалата, който показва степента на баланс между дясната и лявата скала, 
където показалецът се движи между двете скали и дава своята преценка - към скалата на 
награда (за заслуги) или към мащаба на наказанието (за грехове). Той връща всичко в 
състояние на поправка, към чистота и святост и затова се нарича свещен език („Въведение в
Изучаване на десет сфирот”, т. 120). Както е записано в т. шестнадесет, Небето, земята и 
всичко, което ги обитава, са създадени от МА, т.е. Малхут, както е писано: „МА = КАКВО = 
КОЛКО славно е Твоето име в цялата земя, която си поставил над небесата!" Наистина, 
Небето е създадено от името (свойството) на МА (Малхут), докато Небето, което се 
споменава, намеква за Бина, наречена MI. Но всичко се обяснява с името Елохим. Името 
Елоким се разкрива на небето и земята, които са създадени от силата на МА, чрез прикачване
на буквите ЕЛЕХ от Има-Бина с помощта на МАН и добрите дела на низшите. Следователно,
Светлината на GAR, т.е., Ohr Hochma, наречена Елохим, не е последователна нито на небето 
(Бина), нито на земята (ЗОН). 
Обикновено само GE присъстват над Parsa, в ZON на света на Ацилут, докато техният AHP е 
под парса, в световете BYA, тъй като самите ZON не желаят да приемат Ohr Hochma, освен 
ако не трябва да бъде предаден на парцуфим – душите на праведните – в световете на BYA. 
Когато нисшите, праведните, които съществуват духовно в световете на БЯА, издигнат МАН 
отдолу нагоре, от мястото им в БЯА до Малхут де Ацилут, МА се превръща в МИ и буквите 
ЕЛЕХ се съединяват с МИ. Заедно те създават думата Елоким, която е Светлината на небето и
земята. Ако обаче по-ниските покваряват делата им, като потъват в егоистични намерения, 
Светлината изчезва и оставя сфирот K-H със Светлината Ruach-Nefesh (наречена MI или 
MA), докато буквите ELEH попадат в нечистите сили, тъй като MI е GE и ELEH е AHP. 
Следователно цялата корекция зависи изключително от прикрепването на буквите ELEH към 
MI с помощта на MAN. Следователно тази корекция се нарича „свещен език“, подобно на 
показалеца на скалата, който определя баланса между егоистичните желания и 
алтруистичните намерения, т.е. приемането в името на Създателя. Това е защото стрелката на
скалата е поставена в средата и чрез такова взаимодействие на свойствата на Малхут (волята 
за получаване) и Бина (волята за отдаване) може да се постигне приемането на Ор Хохма в 
името на Създателя. Светлината се нарича „свята“, тъй като предава святото име Елохим на 
ЗОН, слиза от Бина в ЗОН и пренася буквите ЕЛЕХ в чистата и свята страна, в скалата на 
заслугите. Ето защо еврейската дума за „везни“ е Mawznaim (от думата Awzen), тъй като 
Светлината в AHP (Awzen-Hotem-Peh) е наречена според най-висшата си светлина, 
Светлината на Awzen от Sefira Bina или Ohr Neshama .



Кетер -   Вечер -     Чело/Череп -Йошида
                                                                   } GE
Хохма -  Ейнаим -  очи --------------- Хая
---------------------- Парса--------------------------- 
Бина –    Aвзен -    въздух -       Нешама
                                                                  } AHP
ЗА-         Хотем-     нос-              Руах
Малхут- Пех-         уста-            Нефеш

А езикът на превода, наречен Targum, е противоположен на свещения език на Mawznaim 
(везни). Това е така, защото когато по-низшите не издигат МАН и не таят чисти намерения, 
това се определя като стремеж да се използват само желанията за получаване, обозначени с 
буквите ЕЛЕХ, и които не се стремят към обединяване с желанието ( свойство) на отдаване 
(буквите МИ-Бина). Като резултат, AHP на ZON, наречен MA, се спуска и Небето и земята 
(ZON) се връщат в състоянието на VAK. Такова състояние се нарича език на Таргум. 
Гематрията на думата Tardema (сън) съвпада с тази на думата Targum. На иврит думата 
Targum се изписва със същите букви като думите Tered MA, което означава „низходящ
МА”, защото чрез този духовно нечист език се разкрива AHP = MA (обозначен с думите 
Tered MA). Това води до слизане от скалата на заслугите към скалата на наказанието. Докато 
това се случва, състоянието на GE се нарича „сън“. Всичко това обаче се отнася само до 
ZON, до Небето и земята, създадени в МА, желанията на приемане. Това е така, защото те са 
се появили в резултат на зивуг на Йесод, наречен MA. Но светите ангели, които се появиха от
Зивуг де Нешикин  (целуващия Зивуг) на АВИ, и които имат само МИ, но нямат MA (само 
алтруистични желания за отдаване, собственост на ИMA-Бина, постоянно съществуват в 
състоянието на ВАК без ГАР, тоест без Ор Хохма. От друга страна, техният ВАК е Ор 
Хасадим на МИ = Има-Бина. Ор Хасадим в Бина е толкова важен, колкото и ГАР, тъй като 
изпълва желанията със същото съвършено усещане, както и ГАР, до степен, че те отхвърлят 
Ор Хохма, точно като Има. И в тях има святост; следователно и ГАР се наричат свети. Има 
две причини, поради които ангелите не отговарят на езика на Таргум, който добавя MA към 
ЗОН  и връща ЗОН в състоянието на МАК:
1. Дори когато ЗОН са в състояние на ГАР поради влиянието на свят език, ангелите не 
получават ГАР (Хохма) от него, както, справедливо като Има, те искат само Ор Хасадим.
2. Добавянето на Achoraim (AХП) не се отнася за ангели изобщо; им липсват свойствата на 
МА. Следователно Зоар казва, че СВЕТИТЕ АНГЕЛИ НЯМАТ НИКАКВА НУЖДА от 
превод и НЕ го слушат. Те не се нуждаят от това, защото нито те губят нещо, когато го има, 
нито печелят нещо, когато го няма, тъй като съставляват собственост на ВАК и липсват 
собственост на МА. И ТЕ НЯМА ДА ЗАВИДЯТ НА ЧОВЕКА — това изречение се отнася 
предимно за проклятието на другите богове, силите, които пречат на човека да разкрие ГАР, 
OХР Хохма. В резултат на това той губи Светлината и буквите ЕЛЕХ, тъй като ангелите също
нямат свойствата на ГАР де Хохма, а само ГАР де Хасадим. Така те се срамуват от толкова 
ниска степен и ни завиждат, че се смятаме за значими. Зохар казва, че в този случай дори 
светите ангели се наричат „Създатели“, но те не са създали небето и земята и се наричат 
„Създатели-Елохим“ (сили), защото идват от Има-Бина (наречен Елохим), така че са 
съществуващи в общия Елохим. Но ТЕ НЕ СА СЪЗДАЛИ НЕБЕТО И ЗЕМЯТА, защото не 
могат да поддържат съществуването на Небето и земята в ГАР де Хохма. Въпреки това, 
Небето и земята (корекцията на света до неговото окончателно сливане със Създателя) не 
може да съществува, освен ако човекът не се установи там (човекът трябва да се състои от 
егоистични и алтруистични желания) и да сее и жъне (коригира егоистичните си желания, 
като се обединява със свойствата на Бина). Това съществуване е възможно само в Светлината 
на ГАР де Хохма (приемането на Охр Хохма в името на Създателя). Следователно ангелите не
създават небето и земята.



153. Той пита: земята се нарича Арка, когато трябва да се чете Ар’а. Той отговаря: 
защото Арка е една от седемте земи долу, където живеят синовете и внуците на Каин. 
Наистина, след като бяха прогонени от лицето на земята, те слязоха там и родиха 
поколения; мъдростта стана толкова изгубена, че цялото разбиране беше изгубено, а 
това е двойна земя, състояща се от тъмнина и Светлина.

Всеки от седемте сфирот (шестте сфирот на Зеир Анпин и Малхут) съдържа свойствата на 
останалите шест. Така всеки от тях съдържа седемте сфирот ХГТ НХЙМ. С други думи, 
Малхут също има седем сфирот, а долният свят също съдържа седем земи, наречени Ерец, 
Адама, Арка, Гиа, Нешия, Циа и Тевел. Нашата земя се нарича Тевел и е най-високата от 
седемте земи. Арка е третата от седемте земи. Душите на Каин и Авел произлизат от думата 
Елохим, но поради нечистотата, която Хава (Ева), жената на Адам, получава от змията, 
душата на Каин се появява първо от буквите ЕЛЕХ, следвана от душата на Авел, която 
произлиза от буквите МИ. Тези два парцуфима са били предназначени да обединят своите 
свойства един в друг, което ще накара името Елохим да блести и в двамата, както когато МИ 
постоянно присъства в ЕЛЕХ. Обаче нечистата сила, която се появи заедно с душата на Каин,
го подтикна срещу брат му (MИ от думата Елохим) до степен, че той се надигна срещу Авел 
(МИ в Елохим) и го уби. Това е така, защото изчезването на имуществото на МИ-Бина от 
ЕЛЕХ е равносилно на убийство. Без подкрепата на имотите на МИ, ЕЛЕХ (собственост на 
Каин) попадна в нечистите сили: от духовното ниво на светата земя до нечистото място (на 
егоистичните желания). И той загуби своите потомци (парцуфим, изпълнен със Светлина) 
поради управлението на нечистите сили (изчезването на екрана). Така светият език в него 
беше заменен с превода, тъй като той беше изгубил мъдростта (Oхр Хохма). В крайна сметка 
на нечистите сили им липсва мъдрост, тъй като те имат само Светлината на ХБ без Даат. 
Убиването на Авел, т.е. излизането на Светлината от този парцуф (т. 152), се случва, защото 
МИ се формира в ЗОН изключително от силата на МАН (издигнат от чистите мисли на 
праведните в световете на БЯА). След това се появяват буквите ЕЛЕХ, и думата Елохим става
толкова пълна в ЗОН, колкото е в АВИ. Малхут завършва точно като ЗА, като Има, поради 
замяната на буквата Хей с Йод (т. 17). Буквата Хей обаче не изчезва от МА завинаги. По-
скоро той просто влиза във вътрешната част на малхут и се крие там (волята за получаване 
получава своето изпълнение от алтруистични действия, от ор хасадим. Следователно 
егоистичните му стремежи са временно неусетни, тъй като са скрити в ор хасадим).
Междувременно буквата Йод се разкрива в MI. Ето защо святото име на Създателя Елохим се
намира и в ЗОН, на небето и земята. Каин обаче издигна МАН не в святост и чистота, а 
пожела да използва буквите ЕЛЕХ — които се отнасят за него — за свое собствено 
удоволствие. Това е описано като:  И КАИН ВЪСТАНА СРЕЩУ АВЕЛ, СВОЯ БРАТ, защото 
той се постави над брат си, за да управлява МИ (Авел). Обаче, АХП на Нуква (досега 
скритото писмо Хей на МА) бяха незабавно разкрити и думата МИ изчезна от Малхут. 
Следователно, Душата на Авел, която произлиза от МИ на Нуква (МИ изпълват парцуфа със 
светлина и се считат за негова душа) също се издига и изчезва, както е описано с думите И 
УБИХА ГО, тъй като излизането на Светлината от парцуфа се нарича смърт. Ето защо Зоар 
описва този процес по следния начин: Нечистата сила на змията е била в Каин (Берешит, 2:4);
следователно той  искаше да засили буквите ЕЛЕХ, да отмени МИ и да ги управлява. Затова 
той разкри AХП на Нуква (MA) и MИ изчезнаха от Нуква, при което душата на Авел, която 
слиза от MИ, също изчезна (И ГО УБИ). Така самият Каин (ЕЛЕХ) попада под властта на 
нечистите сили, наречени Арка или Ерец Нод, както е писано в Тората: „И той се заселва в 
земята Нод“ (Берешит, 4:16). Зоар го нарича двойна земя, която съдържа както Светлина, така
и тъмнина. Това е така, защото Светлината и тъмнината се смесват и действат (управляват) 
заедно, тъй като в тази земя има двама владетели, които разделят властта по равно между тях.
Единият властва над тъмнината, а другият над Светлината. Следователно в това състояние 
човек не е в състояние да отдели Светлината от тъмнината и само помощта отгоре, 



низходящата Светлина на разума, дава възможност да се определи между истинския 
Владетел и господаря на тъмнината.
154. И там има двама владетели — един управлява над тъмнината, а един над 
светлината, и те стават враждебни един към друг. Когато Каин слезе там, те се 
обединиха и станаха пълноценни. И всички те видяха, че са потомци на Каин. 
Следователно двете им глави са като две змии, освен когато владетелят на Светлината 
побеждава другия, владетелят на тъмнината. Следователно те влизат в Светлината и 
тъмнината и стават като едно.

Трябва да прегледаме т. 14, в която се разяснява създаването на святото име Елохим. Първо, 
буквите ЕЛЕХ се издигат и се присъединяват към МИ, за да образуват проста дума, тъй като 
Охр Хасадим все още е недостатъчен, докато святостта (Охр Хохма) не може да влезе в кли 
(желанието), без да бъде облечена в Охр Хасадим. Следователно то е скрито в името Елохим. 
Ето защо в MИ се извършва зивуг – за получаване на Охр Хасадим, който обличаОхр Хохма, 
като по този начин коригира името Елохим: МИ БАРАХ ЕЛЕХ -БАРАХ е източникът на Охр 
Хасадим, който облича Охр Хохма, свързвайки по този начин МИ с ЕЛЕХ, който внася 
корекция на името Елохим. МИ – БИНА се състои от ГАР (АВИ със свойството на чист 
алтруизъм), които никога не получават Охр Хохма, и ЗАТ(ЙЕШСУТ), които получават Ohr 
Hochma. Следователно, когато буквите ЕЛЕХ започват да се издигат към МИ, те първо се 
издигат до ЗАТ де МИ (ЙЕШСУТ), които получават Ор Хохма, но в момента са скрити в 
името Елоким. След това се появява вторият зивуг на ГАР де МИ, АВИ, алтруистични 
желания, които осигуряват на ELEH Ohr Hasadim, като по този начин внасят корекция в
името Елохим.

АВИ- - ГАР де Бина - Ор Хасадим
ЙЕШСУТ - ЗАТ де Бина - Ор Хохма
ЗОН
Тъй като в ЕЛЕХ липсва Ор Хасадим, тези, които са лишени от Ор Хохма, се наричат Парцуф
Каин. Каин не само не успя да издигне МАН, за да получи MИ с Хасадим, той също така 
пожела да получи Ор Хохма от АВИ, като по този начин унищожи парцуфа на име Абел, тъй 
като егоистичните желания на АХП де Малхут от Ацилут бяха разкрити. Светлината изчезна 
от парцуф Абел, което означаваше неговата смърт, докато самият Каин падна в нечистите 
сили – ЕЛЕХ. Мястото на тези нечисти сили се нарича Арка. Освен това там съществуват 
двама владетели, които излизат от нечистото ЕЛЕХ: когато АХП де МА в Малхут е скрит, 
докато AХП де МИ се разкриват, те могат да предадат Светлината от съвършеното, чисто и 
свято име Елохим към душите. Ор Хохма на ЕЛЕХ (получено от ЙЕШСУТ) след това се 
облича в Хасадим (получено от AVI) и святото име Елоким се разкрива. Въпреки това, тъй 
като нечистите сили се придържат само към AHP на чистите сили (към MA), буквите ELEH в 
тях съществуват в две непълни състояния: (i) когато изобщо няма хасадим; (ii) когато Ор 
Хохма в ЕЛЕХ не може да се облече в Хасадим поради липса на Хасадим де МИ; 
следователно, ELEH се държат в тъмнина. Това е мъжката част на нечистата ЕЛЕХ, тъй като 
тези келим са предназначени за Ор Хохма. Те обаче нямат хохма поради липсата на хасадим 
де МИ. Следователно те се държат в тъмнина, лишени от хохма и хасадим. И все пак, това са 
велики келим, защото ако са били в състояние да получат Ор Хасадим, те също биха могли да
получат Ор Хохма в него. Женската част на нечистата ЕЛЕХ произлиза от АХП де МА на 
светата Нуква, кли за Ор Хасадим. Нечистата Нуква обаче е значително наранена, тъй като тя
е основата за отдалечеността на всички от Създателя, тъй като тя олицетворява светата 
Малхут. В зависимост от степента на нейната поквара, тя има множество нечисти имена. И 
все пак тя все още запазва малка Светлина (Хеп Дакик), тъй като нейните келим произлизат 
от АХП де МА, чиито корени са келим от Охр Хасадим. Тези мъжки и женски части на 
нечистата ЕЛЕХ са Зеир Анпин и Малхут на нечистите сили, двамата владетели в Арка. 
Мъжката част управлява тъмнината, а женската – Светлината, която е там. Оплакват се един 



срещу друг, тъй като са противоположни. Мъжката част се оплаква, защото това е келим на 
буквите ЕЛЕХ, които са празни от Ор Хохма; то мрази силите на отдалеченост от Създателя и
фалшификацията, съществуваща в келим на женската част от нечистите сили, и предпочита 
да остане в нейния мрак. Нуква на нечистите сили обаче, която има малка Светлина на 
Хасадим, не се стреми към Ор Хохма, камо ли към тъмнината, в която пребивава нейната 
мъжка част. Затова тя се оплаква от мъжката част и се отдалечава от нея. Както казва Зоар, 
там управляват двама владетели: единият (мъжката част) над тъмнината, а другият (женската 
част) над Светлината и те са враждебни към всеки друг, защото мъжката част управлява 
тъмнината, а женската властва над светлината. Следователно те мразят, клеветят и се 
оплакват един срещу друг. И тъй като по този начин са отдалечени един от друг, те не могат 
да разширят своето господство и не са в състояние да причинят никаква вреда.
Но след като Каин съгреши и пусна чистите букви на ЕЛЕХ на душата си в нечистите сили на
Арка, неговите ЕЛЕХ, които са скрити от Хасадим, облечени в малката Светлина, 
присъстваща в нечистите сили. Това съживява малкия Келим де Хохма в ЕЛЕХ на Каин, 
защото Светлината на нечистите сили им дарява живот, точно както чистата Светлина на 
Хасадим. В резултат на това мъжката част от ЕЛЕХ на нечистите сили също направи зивуг с 
тази Нуква, която облече ЕЛЕХ на Каин, тъй като и той има тези Келим. С помощта на този 
зивуг Каин роди своите потомци, искрите на Ор Хохма, които остават в буквите ЕЛЕХ, които 
не се смесват с мъжкият нечистият Келим от ЕЛЕХ, който се облече в Светлината на Нуква 
на нечистите сили. Ето защо Зоар казва, че когато Каин слезе там, всичко се сля и стана 
пълно, защото искрите на Ор Хохма, които останаха в ЕЛЕХ на Каин, бяха облечени в 
Светлината на Нуква на нечистите сили. Следователно нейната мъжка нечиста сила пожела 
да се наслади на искрите на Ор Хохма, които са в ЕЛЕХ на Каин.
И така, те направиха зивуг, т.е. се разпространяваха и допълваха един друг и всички видяха, 
че са потомци на Каин, че този зивуг е произвел потомците, облеклото на искрите на Ор 
Хохма в нечистата ЕЛЕХ на Каин. Така се разкриха искрите на Ор хохма на душата на Каин и
всички видяха, че те са потомци на Каин, родени от подъл зивуг. Следователно двете им 
глави са като две змии, защото са родени от съюза на мъжката и женската части на нечистата 
ЕЛЕХ, които първоначално са противоположни една на друга. Следователно, потомците на 
Каин имат две глави, от двете нечисти сили: едната жадува за тъмнината на желанията да 
получи Ор Хохма, а другата жадува за Светлината в нечистите желания на нечистите
Нуква. И двете змийски глави отговарят на двете животни, които принадлежат към системата 
на чистите сили: бикът и орелът. Двете глави обаче съществуват само когато доминира 
мъжката част, когато властва тъмнината. Наистина, като се облича в Светлината на Нуква, за 
да се наслаждава на малките искри на Ор Хохма, мъжката част също поддържа (против 
волята си) господството на своята Нуква, защото иска нейната Светлина. В резултат на това 
техните потомци имат две глави: първата дърпа в една посока, а втората в друга. Нуква на 
нечистите сили не се нуждае от тяхната мъжка част, тъй като нейната мъжка част съществува 
в тъмнината и не може да й даде нищо. Следователно Нуква доминира и надделява в своята 
нечистота, не оставяйки нищо от свойствата на мъжката част. Следователно, двуглавите 
потомци на Каин стават едноглави. Зоар ни казва, че владетелят на Светлината побеждава 
господаря на тъмнината. Когато нечистата Нуква, която има Светлината, доминира, тя 
побеждава мъжката нечиста част, както и другия мъжки владетел. Тя побеждава мъжката 
част, като я подчинява напълно на своето управление и те се включват в нейната Светлина и 
тъмнина и стават като един. Следователно, управлението на мъжката част (тъмнината) се 
включва под управлението на женската част (Светлина) и двете глави стават едно.
155. Защото това са двамата владетели, наречени Африра и Кастимон, които приличат 
на свети ангели с шест крила. Единият е с изображение на бик, а другият на орел. И 
когато се обединят, създават образ на човека.
Мъжката нечиста сила се нарича Кастимон (от думата Кости, опустошение), защото е 
тъмнина и не е годна за живота на човека. А нечистата Нуква, женската част, се нарича 
Африка (от думата Aфар, прах) и е негодна за сеитба. Тя е наречена така, за да покаже, че 



въпреки че съдържа Светлина, тя е недостатъчна, за да посее семето и да произведе реколта 
за изхранване на хората. Зоар също казва, че тя прилича на свети ангели с шест крила, защото
шестте крила на светите ангели отговарят на буквата Вав в името HaVaYaH. За разлика от 
тях, в нечистите сили има само четири крила, съответстващи на името АДНИ, което показва 
височината на нечистите сили по отношение на светите ангели, срещу тях. Висшата светлина 
се нарича „вино“, което носи радост на Създателя и на хората. Остатъкът от вино обаче 
съдържа сигим или винена мая. И от този отпадък се появява най-големият разрушител на 
света, тъй като той все още е свързан с чистотата (с дрождите) и има образа на човек.  
Въпреки това, докато се спуска, за да навреди на хората, той приема образа на бик. Ето защо 
бикът е първият от четирите основни типа разрушител. Следователно „Зоар“ ни казва, че 
Кастимон е разрушител в образа на бик, като по този начин показва, че той е основата на 
всички разрушители, които се наричат „нечистият бик“. Това е Сигимът на Висшия Ор Хохма
на святото име Елохим, нечистият ЕЛЕХ, който съответства на чистия ЕЛЕХ на името 
Елохим. Защото Сигим и квасът стоят под него, но тъй като все още е свързан с чистотата, 
той има образа на човека, тъй като Ор Хохма на името Елохим е Целем (образ и подобие) на 
човека, за което се казва: „Бъди Целем Елохим – създал човека по образ и подобие.” И все 
пак, когато се отдели от чистотата (алтруизма) чрез влошаване на своите желания и 
следователно на свойствата си, той слиза на мястото си (подобаващо на тези свойства) в Арка
и приема образа (свойствата) на бик. И нейната Нуква приема (в Арка) формата (свойствата) 
на орел, в съответствие с нейната цел и действие на Линшор (да изпадне) – да доведе до 
падането на човешките души под нейната власт. Следователно думата Нешер (лешояд) 
произлиза от думата Нешира (падане), точно както листата падат от дърво, тъй като ролята на
нечистата Нуква е да търси хората и да ги доведе до състояние на нощ и мрак, до 
разрушаването на светия завет, в резултат на което душите на хората се отдалечават от тях (т. 
131). Затова Зоар ни казва: „И когато се обединят, те образуват образа на човека“, т. е. ако се 
върнат и се съединят с чистота, съществуваща като винена мая, те се връщат и приемат 
отново образа на човека, както преди слязоха в Арка и станаха разрушители. 
156. Когато се покрият с мрак, те се превръщат в змия с две глави и се движат като 
змия. Те се реят в празнотата и се къпят във Великото море, а когато се приближават до
веригите на Аза и Азаел, ги раздразват и събуждат и скачат в планините на мрака, 
мислейки, че Създателят иска да им въздаде справедливост.

Предлагам читателят да се опита сам да коментира Зохар без никаква помощ и след това 
сравнете мислите си с тези, посочени по-долу. По този начин можем да разберем какво е 
направил равин Йехуда Ашлаг за нас със своя коментар. Преди появата на неговите 
коментари върху книгите на AРИ и Зохар, нямаше начин да разберем правилно Кабала и само
шепа хора от всяко поколение можеха да се изкачат сами по духовната стълбица. Сега обаче 
уверявам читателя, че просто като непрекъснато чете дори моите книги, които преразказват 
съчиненията на великите кабалисти, раби Ашлаг и неговия по-голям син и моя учител, раби 
Барух Ашлаг, всеки може да постигне възнесение към Създателя. Мисля, че тези, които вече 
са чели предишни книги, осъзнават, че това наистина е възможно!

Както Зохар вече спомена в т. 154, когато нечистата Нуква доминира над човека чрез своята 
Светлина, двете глави стават като едно. Но в тъмнината, когато мъжката част, наречена 
Кастимон, доминира, те се превръщат в змия с две глави, тъй като мъжката част не е в 
състояние да отмени силата на женската част, тъй като трябва да бъде облечена в нейната 
Светлина. Следователно змията има две глави. И те се движат като змия – с цел да причинят 
вреда (особеност на змията), за да изкуши Чава да вечеря с плодовете на Дървото на 
познанието.
Със силата на Рош на нечистата Нуква те се извисяват в празнотата, която съдържа корена на 
нечистата сила, наречена „празнота” или най-голямото падение, както е писано: „Те се 
издигнаха на небето, слязоха надолу към бездната” (Техилим, 107:26). Със силата на 



нечистата мъжка част те се къпят във Великото море, в Ор Хохма на нечистите сили. Затова 
Арка се нарича Страната на Нод, тъй като тя постоянно се отклонява от управлението на 
двете глави: тези, които живеят там, продължават да се редуват между изкачването до 
Великото море и спускането надолу в празнотата. Ангелите Аза и Азаел са много възвишени 
ангели. Наистина, дори след като паднаха от небето в нашия свят, в планините на мрака, 
свързани с метална верига, силата им беше толкова голяма, че с тяхна помощ Билам (Валаам)
достигна степента на пророчество, от която е написано: „Вижда присъствието на  Създателя” 
(Бамидбар, 24:4). Това е описано като „падане и отваря очите му“, тъй като Аза се нарича 
„падане“ поради падането му от небето на земята. А Азаил се нарича „този, който отваря 
очите си” по отношение на Аза, в чието лице Създателят хвърля тъмнина. А по отношение на
пророческата степен на Билам, нашите мъдреци казаха следното:
„Нямаше пророк в Израел като Моше(Мойсей), нито в Израел, но имаше един сред народите 
по света и името му беше Билам“ (Бамидбар-Раба, 14) – толкова голяма беше неговата 
пророческа степен. И причината за тяхното падане от Небето на земята се крие в техните
оплаквания срещу човека в момента на неговото създаване. И все пак имаше много ангели, 
които се оплакваха и възразяваха, но тогава защо Създателят отхвърли само тези двамата? 
Отговорът на този въпрос може да се намери в т. 416-425 от глава „Балак” в „Зоар”. Накратко 
се казва, че когато желанието да се създаде Адам (или човек, тъй като еврейската дума за 
човек е Адам) се появи в Създателя, Той извика Висшите ангели, постави ги пред Себе Си и 
им каза за желанието Си да създаде човека. Ангелите отговориха: „Какво е човекът, че го 
помниш?” (Техилим, 8:5), което означава какви са свойствата на този човек, който Ти така 
искаш да създадеш? Той им отговори: „Този човек ще бъде подобен на Мене и неговата 
мъдрост ще надмине вашата, защото човешката душа включва всички ангели и Висшите 
Степени, както тялото му включва всички създания на този свят.” Следователно в момента на 
създаването на човешката душа Създателят е призовал всички Висши ангели, за да предадат 
всичките си свойства и сили на душата на човека. Затова е писано: „Нека създадем човека по 
наш образ, по наше подобие“, което означава, че „образ и подобие“ на човека включва всички
свойства на всички ангели. Думите „образ и подобие“ са написани в кавички, тъй като 
думите Tzelem и Demut (образ и подобие) не са просто думи, които просто описват подобие. 
По-скоро те представляват много смислени духовни понятия. Но въпросът на ангелите трябва
да се тълкува по следния начин: „Що за същество е този човек и каква е неговата природа? 
Как ще се възползваме от това да прехвърлим (включително) нашите имоти в него?“ 
Създателят отговори на това: „Този човек ще бъде подобен на Мене и неговата мъдрост ще 
надмине вашата“. С други думи, Създателят им е обещал, че човекът ще прегърне всичките 
им качества (свойствата на Целем) и че ще бъде по-мъдър от тях. Въпреки това, поради 
връзката си с него, те също ще се възползват от големите му постижения и ще придобият 
всичко, което им липсва в момента. Това е така, защото човешката душа включва всички 
духовни степени и всички върховни свойства на всички ангели. И както тялото му включва 
всички материали и създания на нашия свят с всичките им свойства, така беше и желанието 
на Създателя душата му да поеме цялото творение в себе си. В Тората е записано: „Яков и 
Израел ще бъдат разказани за делата на Създателя (Бамидбар, 23:23)“. Мъдреците казаха, че в
бъдеще ангелите ще искат от Израел неща, които самите те не знаят, защото постиженията на
Израел ще бъдат отвъд тези на ангелите. Следователно всички ангели са участвали в 
създаването на човека и са интегрирали всичките си свойства в него. Но след като човекът е 
бил създаден и съгрешил, като по този начин станал виновен пред Създателя, ангелите Аза и 
Азаил се явили пред Създателя с обвинения „че човекът, когото Ти си създал, е съгрешил 
пред Теб”. За тези думи, Създателят ги отхвърли от тяхната възвишена и свята степен и така 
те започнаха да мамят човешките същества. От всички ангели само тези двамата, Аза и 
Азаил, дойдоха пред Създателя да се оплакват от греховете на Адам, защото само те знаеха, 
че човекът ще се върне при Създателя. Но Аза и Азаел също знаеха, че вредата им
от греха на човека няма да бъде поправен от това завръщане. Нещо повече, те биха 
предпочели човекът изобщо да не се връща в своите желания към Създателя. Ето защо те 



бяха единствените, които се оплакваха от греха на Адам, защото от тяхна гледна точка този 
грях е непоправим. Работата е там, че счупването на съдовете и грехът на Адам 
представляват едно и също счупване, изчезване на екрана (антиегоистична воля или 
намерение да действаме в името на Създателя). Разликата е, че счупването на съдовете 
означава счупване на екрана в парцуфа, наречен „свят“, докато грехът на Адам е счупването, 
изчезването на екрана в парцуфа, наречен „душа“. Разликата между тези два парцуфа е, че 
парцуфът, наречен „свят“, е външен по отношение на вътрешния парцуф, наречен „душа“. 
Душата съществува в света и се поддържа от него. Счупването има своите причини и 
последствия. Необходимо е да се смесят всички свойства на Бина и Малхут и трябва да се 
проявят както в духовния свят, така и в душата, за да се предадат свойствата на Бина на 
Малхут и по този начин да й се даде възможност да се коригира. Разбиването на света на 
Некудим доведе до разбиването на осемте сфирот Хесед-Гевура-2/3 от Тиферет и 1/3 от 
Тиферет-Неца-Ход-Йесод-Малхут, четири сфирот Х-Б-ЗА-M във всеки, който на свой ред се 
състои от десет сфирот, общо: 8 x 4 x 10 = 320 (SHACH) части. В резултат на смесването на 
всички части, всяка част на свой ред се състои от 320 части. Всички тези 320 части, наречени 
Ницоцин (искри), придобиват егоистичната воля да се наслаждават, като получават 
Светлината на Създателя, което означава тяхното слизане в нечистите сили. 

В духовната сфера няма места или отдели на чисто и нечисто. Въпреки това, за да предадем 
информация по-ярко, ние си представяме приемането на по-ниски свойства като спускане, 
приемането на по-духовни свойства като издигане, постигането на еквивалентност на 
формата като съюз и появата на ново свойство като разделяне. Появата на егоистични 
желания в духовен обект се счита за слизане в нечистите сили, въпреки че тези сили 
съществуват в нас (а не обратното) и просто стават по-очевидни. Няма нищо около нас, 
защото всичко е вътре: всички светове и желания, чисти и нечисти.
Изучавайки Кабала, ние привличаме еманацията на Светлината, която заобикаля нашата 
душа (виж „Въведение в изучаването на десет сфирот“, т. 155), която култивира в нас 
желание за корекция. След това, когато достигнем степените на духовните светове, ние 
започваме да усещаме духовната Светлина, която съответства на всяка степен, чрез която 
започваме да разпознаваме егоистични и алтруистични части във всяко от нашите свойства.
Сравнявайки със Светлината, ние възприемаме егоистичните си части като зли и доколкото го
усещаме, се дистанцираме от нея и отказваме да използваме тези желания. Обратно, ние 
възприемаме нашите алтруистични желания като добри за нас, но като нямаме сили да ги 
използваме, ние подаваме молба, получаваме необходимата сила и приемаме Светлината в 
името на Създателя, като по този начин се издигаме до по-висока степен, където този процес 
се повтаря.

Завръщането (Teshuva – покаяние) означава, че чрез издигането на MAN (заявка за поправка),
ние издигаме някои от 320-те покварени части от нечистите сили, в които са попаднали, 
обратно в света на Ацилут, където са съществували преди греха на Адам. Ние обаче сме 
безсилни да подредим и коригираме, т.е. да издигнем тридесет и двете части на самата 
малхут, които съществуват в осемте сфирот на този парцуф (свет), тъй като тяхното ниво на 
корупция е извън нашата способност да ги поправим. Следователно, от 320 (SHACH = Shin + 
Chet = 300 + 20) части, ние можем, тоест имаме право и трябва да сортираме и коригираме 
само 320 – 32 = 288 части (RAPACH = 288) чрез нашето връщане на Създателя, т.е. 9 x 32, 
където девет означава първите девет сфирот във всяка сфира, която ни е позволено да 
коригираме. И все пак, ние не сме в състояние да коригираме малхут на всяка сфира, защото 
това изисква Светлина със специална сила. Ще получим тази Светлина от Създателя само 
след корекцията на всички останали 288 части, тоест в края на корекцията. Тези тридесет и 
две части на малхут, които са невъзможни и поради това са забранени за коригиране, се 
наричат Лев ХаЕвен (Lamed-Bet Even – тридесет и два камъка). Както и аз



многократно споменавано, в Кабала няма такова понятие като „забрана“; тази дума се 
използва, когато е необходимо да се посочи безсмислието на опитите въпреки слабостта и 
ограничеността. „Забранено“ означава невъзможно, извън нечии сили. Освен това, това не е 
забрана на Създателя; по-скоро в резултат на личната вяра и опит, човек трябва да признае, че
„забранено“ намеква за всичко, което все още не е в силата да коригира. Следователно GAR 
de AVI са скрити и тяхната светлина не свети. В крайна сметка, за да блестят всичките му 
десет сфирот, трябва да се направи зивуг върху самата малхут, за Лев ХаЕвен тридесет и 
двете некоригирани части на самата малхут са допълнение към техните десет сфирот. И 
докато тези келим липсват, пълен зивуг е невъзможен. Въпреки това, когато пълният анализ и
корекция на 288 (RAPACH = Reish + Peh + Chet = 200 + 80 + 8 = 288) Nitzotzin бъде завършен,
Lev HaEven ще бъде коригиран сам и няма да се правят никакви усилия или корекции
изисква от наша страна. Затова пророкът казва: „И аз ще ви дам ново сърце, и нов дух ще 
вложа във вас; и ще взема каменното сърце от плътта ти, и ще ти дам сърце от плът” 
(Йехезкел, 36:26). Тогава AVI ще получи своята Светлина. Това обаче ще се случи в края на 
корекцията и преди края на корекцията, AHP на AVI няма да може да получи корекция чрез 
нашето връщане, тъй като ние ще можем да коригираме всички наши егоистични желания, с 
изключение на нашите самата същност, Малхут де Малхут. Тези ангели — Аза и Азаел — са 
истинските AHP de AVI, които бяха унищожени по време на счупването на съдовете и бяха 
почти възстановени преди греха на Адам. Грехът на Адам обаче ги унищожи още веднъж, 
този път до самия край на корекцията.
Следователно и двата ангела се оплакваха на Създателя за светлината, която е изчезнала 
заради Адам, защото те са видели, че няма надежда Адам да я поправи чрез завръщането си 
при Създателя. Освен това те видяха, че със своето завръщане Адам е понижил степента си 
още повече, засега цялата корекция и връщане са ограничени само до 288 части, без никакво 
участие или дори споменаване на тридесет и двете забранени части, Лев ХаЕвен, които се 
отнасят към корекцията на AVI, чиято Светлина е Светлината на тези ангели, точно както 
Kelim на истинския AHP de AVI са техните Kelim. Всяко вдигане на MAN означава отрязване,
отделяне на нечистотиите—Lev HaEven—от храната, RAPACH = 288 Nitzotzin, частите, които
могат да бъдат коригирани. От това следва, че предотвратявайки участието на Аза и Азаел в 
корекцията на Лев ХаЕвен, ние ги понижаваме още повече. Ето защо двата ангела се 
оплакаха на Създателя и се опитаха да попречат на Адам да се върне. В крайна сметка 
завръщането му ги понижава още повече, защото тридесет и двете части се отнасят за тях. 
Ето защо, когато Създателят видя, че техните оплаквания заплашват да отслабят силата на 
човека да се върнат при Него, Той им каза, че грехът на Адам не е развалил нищо за тях. 
Защото макар да има величие и святост в тях, докато са на небето и никакви нечисти сили не 
могат да се придържат към тях, все пак това съвършенство е непълно, тъй като те не могат да 
съществуват в нашия свят, на място с нечисти сили. Създателят им казал: „Следователно вие 
не сте загубили нищо в резултат на греха на Адам, тъй като така или иначе не сте по-добри от
него, тъй като степента ви е само резултат от мястото на вашето пребиваване. И тъй като 
думите на Създателя съставляват Неговите действия, те мигновено паднаха от Небето на 
земята (в егоизъм, разбира се, не на физическата земя!). И тъй като дойдоха (духовно слезли) 
в телесния живот (както Кабала го определя), те започнаха да сортират и анализират тридесет
и двете части на пълния егоизъм, наречени „дъщери на хората“, за които Тората казва: „ И 
синовете на великите (ангели) видяха дъщерите на хората (егоистична Нуква), че са 
красиви(те видяха в нея възможност за егоистично получаване на удоволствие) и ги взеха за 
жени (използваха егоистичните си желания), когото и да било те избраха (те самите избраха 
именно това ниско състояние)” (Берешит, 6:2). Защото те не искаха да отделят нечистотата на
тридесет и две егоистични части и предпочетоха само 288, а взеха всичко, което пожелаха, 
включително Лев ХаЕвен. Следователно те престъпиха и с Нуква Лилит (Лилит) грешницата 
и искаха да привличат целия свят към греха, да го хвърлят в последния етап на егоизма, тъй 
като не пожелаха човекът да се върне, тъй като това напълно противоречи на техния корен. 
Какво направи Създателят? Той ги сложи в железни вериги! Защото Създателят видя, че ако 



имат силата да се върнат на небето след греха, всички хора ще се провалят в опитите си да се 
стремят към Създателя в своите желания, тъй като господството от тези егоистични ангели 
(сили) в човека би било твърде голямо. (Раши – великият кабалист и библейски коментатор 
от единадесети век – казва, че цялата Тора говори с думите на човека. Следователно всичко е 
описано с представи за време и последователност от събития. По същия начин, Създателят 
привидно създава и едва тогава вижда резултатите от работата си).
Следователно, въпреки че коренът им е доста висок, Създателят е дал на корена на нечистите 
сили Своето разрешение да действа (тук виждаме, че Творецът управлява всички сили в 
творението). Този корен се нарича Барзел (желязо), както е писано: „В къщата не се чуваше 
нито чук, нито брадва, нито железен инструмент, докато се строеше“ (Мелахим, 1, 6:7), 
защото желязото е нечиста сила. И тъй като тази нечиста сила дрънка в двата ангела и ги 
върза, сякаш с железни вериги, от желанията, които им диктува, такова състояние се 
характеризира като в планините на мрака, от които те вече не могат да се издигнат, до края на
корекцията. И когато се приближат до веригата на Аза и Азаел, раздразнят ги и ги събудят, 
това означава пробуждането на четвъртата част от волята за получаване, Малхут де Малхут, 
най-голямото желание за получаване, наречено „гняв и ярост“. И те прескачат планините на 
мрака, мислейки, че Създателят иска да им въздаде справедливост, защото, вързани с железни
вериги, те не могат да се издигнат до корените си и да получат хохма.
Следователно това действие се счита за скачане, опит за изкачване, последвано от падане, в 
резултат на което те се спускат още по-дълбоко в планините на мрака. И си мислят, че поради
техните скокове (опити да получат Светлината от своя корен), Създателят става все по-строг 
към тях; така те решават да спрат да скачат. Въпреки това, въпреки че не могат да дадат 
нищо, тъй като опитите им да се издигнат са просто скокове и падания, все пак е достатъчно 
двамата владетели да получат Ор Хохма от тях, тъй като това им дава силата да плуват в 
морето на Хохма на нечистата сила, докато преди са имали само силата да се къпят в нея.
Причината за това е, че в тази възвишена нечиста сила няма действие и всичко е ограничено 
само в мислите и желанията, тъй като такава е същността на нечистите сили (желания), които
ни отделят от Създателя – преди нивото на действие се постига, чистотата изчезва от него. 
Следователно, нечистите сили никога няма да достигнат нивото на действие. Следователно 
работата за нечистите сили се нарича Авода Зара (извънземна работа или поклонение на 
идолите), тъй като е чужда на духовната работа „заради Създателя“ и е извършва се според 
указанията и желанията, които нечистите сили вкарват в мислите на човека. В тази 
извънземна работа за извънземен господар, Създателя наказва дори за обикновени мисли и 
желания, както е казал пророкът: „За да разбере израилевият дом в собственото си сърце” 
(Йехезкел, 14:5). И мъдреците са казали, че човекът е обвиняван и наказан дори за мисли, 
желания и съмнения в извънземната работа, която се случва в сърцето му в точно същата 
степен, както и за завършено действие. Следователно, подскоците на Аза и Азаел са 
достатъчни в желанието си да получат хохма, въпреки че в действителност не са получили 
нищо.
157. И тези двама управници, назначени от Твореца, плуват във Великото море, излитат
оттам и през нощта отиват при Наама, майката на вещиците, за която паднаха първите 
хора (Берешит, 6:1-4). И те искат да се приближат до нея, но тя прескача 60 000 парса'от 
и приема няколко различни форми, така че хората да бъдат измамени и примамвани от 
нея.

След като са получили сила от Аза и Азаел, те вече могат да направят зивуг с Наама, тъй като
първите ангели Аза и Азаел са сгрешили. От този зивуг с Аза и Азаел Наама роди всички 
духове и вещици на света. Тората нарича Аза и Азаил „синовете на боговете“ или „синовете 
на великите“ (Берешит, 6:2). И все пак, как толкова възвишени ангели биха могли да се 
наведат до такива развратни действия с Наама и защо тя роди духове и вещици, а не хора? 
Работата е там, че Висшият свят (AVI) е създаден от буквата Йод, от мъжката част, която няма
нищо от четвъртата част на Малхут, наречена Малхут де малхут. Въпреки това, ZON (долният



свят) е създаден от буквата Хей, която включва Малхут де Малхут. AVI се стремят само към 
Ор Хасадим, към алтруистични действия (отдаване), тъй като Бина се появи като такава в 
четирите етапа на раждането на Малхут, дори преди появата на първото кли (Малхут де 
Малхут). Въпреки това ЗОН се нуждае от Ор Хохма, тъй като Зеир Анпина е създаден като 
такъв в четирите етапа на раждането на Малхут. Също така ЗА желае да получи Ор Хохма в 
рамките на Ор Хасадим, който вече има. Зивугът на AVI, наречен „Горния свят“, ражда 
ангели, които желаят Ор Хасадим, точно като AVI, от когото са родени. Човешките души се 
раждат от зивуга на ZON, наречен „низш свят“, и те, подобно на ZON, от когото са родени, 
желаят само свет хохма. В момента, в който общата душа на всички същества (Адам) се 
ражда от ЗОН де Ацилут, ЗОН съществува на нивото на Висшия свят (АВИ) и го облече. 
Подобно на AVI, те също завършваха с буквата Yod на името HaVaYaH. И буквата Хей на 
името HaVaYaH беше скрита в задната им страна, Achoraim или AHP. Следователно нивото 
на Адам беше доста високо, защото ZON беше във Висшия свят и завършваше с буквата Йод.
Нивото на ZON беше това на ангелите, родени от AVI; с това ZON получи Ор хохма според 
своите желания, както ZON са предназначени. В резултат на това ЗОН съдържа името 
Елохим, Върховна хохма, съвършенството на горния свят. Това е така, защото забраната на 
първото ограничение да не се получава Ор Хохма не се отнася за буквата Йод. Каин и Авел са
родени от това състояние: Каин е роден от ELEH и Авел от MI. Самата малхут (последната 
буква Хей от името HaVaYaH) беше скрита и в двете и само буквата Йод беше разкрита; 
следователно, те съдържаха Върховна хохма. Обаче като цяло хохма се приема в Келим 
ЕЛЕХ, ЗАТ де Бина, от душата на Каин. Това свойство на Каин е скрито в MI, както 
последният Хей е скрит вътре в Йод и Каин искаше да направи зивуг с него, за да получи Ор
Хохма в Малхут де Малхут, скрит в душата на Авел.
Именно с това той уби Авел, тъй като след разкриването на последното Хей, беше разкрита 
забраната на първото ограничение за приемане на Ор Хохма в него. Следователно името на 
Създателя Елохим изчезна и от двамата: MI, тъй като се отнася до GAR, се възнесе и изчезна 
(означаващо убийството на Авел), а ELEH на Каин, тъй като се отнася за ZAT, падна в 
нечистите сили, наречени Arka. Въпреки това, въпреки че падна в нечистите сили, искрите на
Ор Хохма все още остават в тези Келим (желания), тъй като е писано, че дъщерите му не са 
страдали много от това и искрите на Бина все още остават в тях. От това можем да разберем, 
че Наама, една от дъщерите на Каин, е била най-красивата от всички жени в света, тъй като 
грехът се е проявил главно в мъжката част на Каин, а не в женската му част, както е описано в
Талмуда (Санедрион, 74:2). Следователно, след като Създателят хвърли Аза и Азаел в този 
свят (създаден от буквата Хей) и те са видели Наама, в тях се появи ново несъществуващо 
досега желание – желанието да получат Ор Хохма, тъй като по своята същност те желание 
само Ор Хасадим и само образът на Наама носеше ново желание за свет хохма в тях. И тъй 
като няма Хей (последното Хей, на което има забрана за получаване на Ор Хохма) в тяхната 
същност и в тази на Наама (последната разкрита, защото произлиза от ЕЛЕХ на Каин), те 
сгрешиха в нея, мислейки че е в състояние да приеме ор хохма и е направила зивуг с нея.

Грешката им беше двойна:
1. Въпреки факта, че нямат последното Хей от раждането, т.к
мястото определя, а те съществуват на този свят, последните Хей вече
управлява ги и им е забранено да приемат Ор Хохма.
2. Те смятаха, че последният Хей отсъства в структурата на Наама,
когато всъщност е било скрито. Така се раждат духове и вещици
от техния зивуг(съединението на две желания наричаме "зивуг",).
От това можем да разберем написаното в Талмуда (Хагига, 16:1), че вещиците са полуангели, 
полухора, тъй като по отношение на техните бащи, Аза и Азаил, те са ангели, докато по 
отношение на Наама, те са като хората. Но тя не можеше да ражда хора, защото семето в нея 
идваше от ангели, а не от хора. Причината за вредата, която причиняват, се крие във факта, че
са родени от покварата, възможно най-голямото разстояние от Създателя. Следователно 



тяхната нечистота ги придружава и носи вреда, където е възможно. Затова Зоар казва, че през
нощта те идват при Наама, майката на вещиците, за която паднаха първите хора (виж 
Берешит, 6:1-4). Наистина, след като получиха сила от тези ангели, които бяха първите, които
започнаха да се развращават с Наама, те можеха да продължат да се занимават с поквара с 
нея. Зоар посочва, че именно затова идват през нощта, тъй като силата на хохма на нечистите 
сили управлява само в тъмнината на нощта, времето на съда и ограниченията, а също и като 
следствие от корените, а именно Аза и Азаел, които живеят в планините на мрака.
Въпреки това, след като се занимава с поквара с тях, тя скочи 60 000 парса'от, т.е. тя се 
издигна толкова високо, че искаше да отмени парса под ВАК де АА, чиято всяка сфира се 
определя като 10 000; следователно неговият VAK = 6 сфирот е равен на 60 000. Но щом те 
помислят да се приближат до нея, тя скача 60 000 парса'ота, но веднага пада обратно и не 
може да ги докосне, защото в тези висши нечисти сили няма действие и всички прегрешения 
и всички грешки са само в мислите и намерения. И все пак в нея все още има достатъчно 
сила, за да мами и примамва хората, дори ако човекът не достига нивото на нечистите 
действия и е привлечен от нея само в своите мисли и желания. Но Създателят наказва за 
такива мисли и желания, както прави за действията, както ни предупреждава пророкът: „за да
хвана Израилевия дом за самото им сърце, понеже те всички станаха чужди за Мене чрез 
идолите си.“ (Езекиил, 14:5). И нечистата сила предполага няколко различни форми, като 
разврат с омъжени жени, убийство и други неща, наложени на Лилит.
158. Тези двама владетели се реят в целия свят и след това се връщат при своите
места. И те събуждат внуците на Каин с дух на лоши желания да раждат деца. „Реят се в
целия свят“ – те нанасят вреда на човека във всичките си мисли, където могат, и го 
примамват в тъмнината на нощта. Защото след като човек съгреши, те се връщат на 
постоянното си място в Арка, където събуждат синовете на Каин, за да осквернят 
потомството с нечистотии. Нещо повече, Зоар казва, че освен че подтикват синовете на 
Каин да грешат в Арка, те също се извисяват в нашия свят (Тевел) и принуждават 
синовете на тази земя да грешат.
159. Небесата, които властват там, не са като нашите, и земята не дава нито семена, 
нито плод със силата на Небето, както нашата, и зърната растат отново само веднъж на 
няколко години. Затова за тях е писано, че не са могли да поправят Шемая и Арка и са 
загинали от Висшата земя, наречена Тевел, където няма да могат да съществуват, нито 
да управляват над нея, нито да карат хората да грешат заради нощта. Следователно те 
изчезнаха от Арка и от местността Шемая, създадени с името ЕЛЕХ (както е споменато 
в т. 14).

Затова Зоар казва, че те са изчезнали от Висшата земя Тевел, от нашата земя, защото тук са се
стремели да причинят вреда със силата на нощта. Те провокират хората към грях чрез нощта 
и това е проклятие, което виси над Арка заради тяхното управление там. Нашите Небеса са 
създадени с името ЕЛЕХ, защото нашите Небеса получават от ЗА, което е коригирано от 
свойствата на ЕЛЕХ, чрез думите: НАЧАЛОТО СЪЗДАТЕЛЯТ СЪЗДАДЕ, където МИ е 
свързан с ЕЛЕХ. Следователно нашата земя е коригирана от Божествената святост и чистота. 
Следователно тези двама владетели нямат право да управляват тук.
160. Следователно съществува Targum, превод (от иврит на арамейски, който Зоар 
нарича Targum), така че светите ангели няма да помислят, че се казва за тях, така че 
няма да ни навредят. Това е тайната на думата ELEH — както вече казахме, това е 
свята дума, която не може да бъде преведена на Targum.
 Всичко освен думата ELEH е преведено на езика на Targum, както се казва в т. 149, че ELEH 
е изчезнал както от Arka, така и от Shemaya, тъй като думата ELEH е непреводима, тъй като 
представлява пълната връзка между ELEH и MI, което причинява слизането на Ор Хохма. И 
ако някой съгреши и поквари буквите ELEH, както беше направил Каин, те ще паднат на 
нечистите сили, така че дори святостта на Targum (VAK на чистите сили) ще се оттегли от 
тях.



МЕЖДУ ВСИЧКИ МЪДРЕЦИ НА НАРОДИТЕ  НЯМА ТАКЪВ КАТО ТЕБ

161. Равин Елазар каза: „Писано е: „Кой не би се страхувал от Царя на народите по света?“ 
Какъв вид възхвала е това?“ Равин Шимон отговори: „Елазаре, сине мой, това е казано на 
няколко места. Човек обаче не трябва да разбира стиха „Защото между всичките мъдреци на 
народите по света и във всичките им царства няма никой като Теб“ в неговото просто, 
буквално тълкуване. Това е така, защото естествено поражда зли намерения на грешниците - 
тези, които смятат, че Създателят не знае за техните тъмни мисли, съмнения и намерения. 
Следователно тяхната глупост трябва да бъде изяснена. Един философ от една от нациите по 
света дойде при мен и каза: „Ти казваш, че твоят Създател управлява цялото небе и че всички 
небесни войнства не могат да Го постигнат, нито да познаят обиталището Му. Това обаче не 
добавя към Неговото величие, както е писано, „сред всичките мъдреци на народите по света и
във всичките им царства няма никой като Теб.“ Що за сравнение е това, когато Той е сравнен 
с човека, който е нищо?“Това е подобно на написаното за грешниците в Псалмите (Техилим, 
73:11-12): „И те казват: „Откъде знае Създателят? И има ли знание в Него? Вижте 
нечестивите; те винаги са в мир, богати и могъщи.“ Точно това казва философът. Той беше 
един от най-великите мъдреци сред народите на света и той дойде при равин Шимон, за да 
опозори мъдростта на Израел и да работи в абсолютна вяра в името на Създателя, което 
трябва да бъде в голяма цялост, съвършенство, чистота и почтеност, и никаква мисъл не може
да Го обхване. Този мъдрец бил представител на философите, които твърдели, че
Основният принцип в работата за Създателя е да Го постигнем, а не да Му служим с вяра, тъй
като според тяхното разбиране те Го постигат. И сега той започна да осмива подхода на 
Израел.
Затова той каза: „Създателят е над всякаква човешка мъдрост и чрез това Той управлява и Той
ви заповяда да работите за Него с вяра и чистота и да не се съмнявате в Него, защото 
човешкият ум не може да Го схване. В края на краищата дори небесните войнства, Неговите 
легиони и ангели не могат да Го постигнат, както е писано за онези, които казват: 
„Благословен да бъде Създателят на Неговото място“, защото те не знаят „Неговото място“. 
фразата „както сред всички мъдреци на света няма подобен на Създателя“ не предполага 
величието на Създателя. Наистина, ако този пророчески израз се използва, за да се възвеличи 
Богът на Израел и да се покаже, че Той е по-велик отколкото богът, постигнат от мъдреците 
на народите по света чрез тяхната човешка сила и разум, тогава естествено, това не добавя 
към славата на Бога на Израел, тъй като Той се сравнява с дребни и преходни сили. Напротив,
това твърдение показва голямо презрение към вашия Създател, когато Го сравнявате с 
мъдреците на народите по света, които са смъртни и ограничени същества. Това бяха думите, 
които ученият мъдрец, олицетворяващ мъдростта на народите по света, произнесе пред равин
Шимон. Ясно е, че Зоар се отнася до някакъв отвъдморски мъдрец, който посетил равин 
Шимон. Точно както всички други имена на места и герои, споменати в Тората, Талмуда и 
Кабала, имената на места, животни, хора и действия, описани в Зоар, говорят само за 
духовния свят, действията на Създателя и как човек може да постигне целта на творението. 
По никакъв начин нищо от това не е свързано със събитията в нашия свят!
Следователно „мъдрецът на народите по света“ символизира собственото егоистично 
свойство на човека да изследва и знае всичко, вместо да има вяра над разума, както изисква 
Тората. Това човешко свойство, наречено „мъдрец на народите на света“, егоистичният разум,
е в състояние на постоянен спор с духовното, алтруистично свойство на човека, наречено 
„Израел“ или стремежа към Създателя. Така, противопоставяйки му се, човек изгражда себе 
си и расте.
162. Освен това, вие твърдите, както казва вашата Тора, че „Откакто в Израел не се е 
издигал пророк като Моше“. В Израел няма такива, но има един сред народите по 
света! Така че аз твърдя същото: няма никой като Теб сред всичките мъдреци на 
народите по света, но сред мъдреците на Израел има един като Теб. Но ако сред 



мъдреците на Израел има такъв като Него, тогава Той не може да бъде Върховният 
владетел. Вгледайте се внимателно в думите ми и ще видите, че съм прав.

Тук философът (егоистичният глас на човека) говори мъдро. Разбираше, че ако говори 
директно, ще чуе точни отговори на въпросите си. Писано е: „Сред всичките мъдреци на 
народите на света няма такива като Теб“, което означава, че няма никой, който да Те 
постигне. Защото думите „няма такива като Тебе“ означават, че Ти нямаш равен, че е 
невъзможно да Те постигнем, да постигнем Твоята степен. Но тъй като мъдреците на 
народите по света (човешкият разум) се гордеят с постигането на Създателя (че разбират 
Неговите намерения и действия), те се смятат за подобни на Него, тъй като постижението 
означава сходство на свойствата с постигнатата степен . Ето защо се счита за лъжа и че няма 
други като Него, защото те не достигат Създателя, а само се заблуждават, като мислят, че го 
правят. Философът (вътре в човека) разбра това и оттук започна (отклонявайки човека от 
пътя на вярата, който превъзхожда и се противопоставя на разума) със съвсем различен 
въпрос: „Ако изрично се каже, че никой не е равен на Твореца сред мъдреци от другите 
народи, не означава ли, че има такива, които могат да Го постигнат сред мъдреците на 
Израел? Иначе защо ще е необходимо да се уточнява, че няма такива като Него сред 
мъдреците на народите по света? „Но ако това е така и Той е подобен на вас, тогава Той не 
може да бъде Върховният владетел! И така, как можете да кажете, че Богът на Израел не 
може да бъде достигнат с разума и че Той управлява всичко? Вие говорите чрез вяра в 
Неговото величие, но наистина има такива сред вашите мъдреци, които са като Него, т.е. 
такива, които Го постигат.”
163. Раби Шимон му каза: „Ти възразяваш правилно, че сред мъдреците на Израел има 
такива, които са подобни на Създателя, защото кой възкресява мъртвите обратно към 
живот, ако не самият Създател? И все пак Елияху(пророк Илия) и Елисей дошли и 
възкресили мъртвите обратно към живот! Кой причинява дъжда, ако не самият 
Създател? И все пак Елияху дойде и премахна дъжда, а след това го призова чрез своята
молитва! Кой създаде небето и земята, ако не самият Създател? Но Авраам дойде и, 
както е писано, небето и земята се съживиха.

Равин Шимон отговаря, че (вътрешният) мъдрец говори истината, когато твърди, че сред 
мъдреците на Израел има такива, които са подобни на Създателя. Това обаче по никакъв 
начин не отменя простата вяра в непостижимостта на Създателя от човешкия разум. Разбира 
се, Той е господар и владетел на Небесата и е толкова по-висш от всички тях, че дори 
висшите ангели не могат да Го постигнат и не знаят мястото Му. И все пак Тората и Мицвот 
(заповедите) са ни дадени точно с тази цел – така че чрез спазване на Мицвот (правене на 
зивуг между екрана и Светлината) и изучаване на Тората (получаване на Светлината) заради 
Създателя, ние , Израел (тези, които се стремят към Създателя) биха се слели напълно с
Него (в нашите свойства), така че Неговата Светлина ще ни проникне и ще се облече в нас до
такава степен, че да заслужим (започнем да желаем и да получим силата на екрана) да 
извършим същите действия като Създателя: възкресяване на мъртвите ( коригиране на 
егоизма), призоваване на дъждове (Ор Хасадим) и съживяване на Небето и земята (изпълване
на всички парцуфим във всички светове със Светлината на нашите действия). В това ние сме 
точно като Него, както е казано: „По Твоите дела (като ги изпитам върху себе си) ще Те 
позная“. Въпреки това, ние постигаме всичко това само чрез абсолютна и предана вяра 
(свойството на Бина), която не оставя в нас никакви желания да Го постигнем с нашия разум 
(да проверим първо и да действаме след това),
както в пътя на мъдреците на народите по света (нашият егоизъм). Нашият егоизъм се състои 
от парцуф, наречен „мъдрец на народите по света“. Неговият Рош (глава) означава знание и 
желание за постигане на всичко, а неговият Гуф (тяло) е волята за получаване на удоволствие
за себе си. Философът твърди, че ако Израел може да направи това, което прави Създателят, 
тогава Израел го постига. Това е правилно, защото ако човек може да действа като Създателя,



тогава в степента на своите действия той го постига и възприема. Та нали е казано: „По 
делата Ти ще Те позная“. Ако някой действа като Създателя, той разбира аналогичните 
действия на Създателя в собствените си действия и по този начин Го възприема. Въпреки 
това, човек трябва първо да напредне чрез вяра над разума и в резултат на това той постига
свойствата на Създателя, като по този начин става подобен на Него в неговите действия.
164. (Равин Шимон продължава:) „Кой управлява слънцето, ако не Създателят? И все 
пак Йехошуа дойде и го спря. Създателят издава своя указ, но Моше веднага издава 
свой указ и той се изпълнява. Творецът иска да накаже, а праведниците на Израел 
отменят присъдата Му. Нещо повече, Той ни заръча да следваме отблизо пътищата Му 
и да бъдем като Него във всяко отношение.” След това философът отишъл и станал 
Израел и живял в село Шахалайим и го нарекли Йоси ХаКатан (Малкия Йоси). Той 
изучаваше много Тората и беше сред мъдреците и праведните в това село.

Проблемът е, че ако човек прави всичко само с вярата си, той се лишава от възможността да 
постигне Създателя, тъй като постижението идва чрез прилагане на разума. Но в момента, в 
който започне да прилага разума си, той веднага намалява вярата си. И така, как човек може 
да съчетае вярата с разума? Вярно е, че онези, които се стремят да се доближат до Създателя 
(тези, които се наричат Израел), намаляват своята проста, благочестива вяра. Те обаче правят 
това защото Той им казва да направят това, за да постигнат Неговите действия и по този 
начин да станат като Него, както се казва в Тората: „Следвайте пътя Му” (Деварим, 21). 
Следователно те спазват Неговите заповеди. Философът бил толкова поразен от тази истина, 
че станал „Израел” и започнал да спазва Тората и Мицвот. Той беше поразен, когато откри, че
действията на Израел, техните постижения в духовните светове, не намаляват вярата им над 
разума, тъй като всичките им действия и постижения се основават на вяра. Израел постига 
Твореца, защото Той им казва, а не защото го желаят с егоизма си.

165. И сега дойде времето да разгледаме по-отблизо този стих. Писано е, че всички 
народи на света са нищо пред Него. Но как това Го възвисява? Затова е писано: "Кой 
вижда Царя на народите по света?" И все пак, нима Царят на народите по света не е и 
Царят на Израел? Създателят желае да издигне Израел навсякъде; ето защо Той е 
наричан навсякъде „Царят на Израел“. Другите народи по света казват, че имат друг 
Цар горе на небесата, защото им се струва, че Той управлява само тях, а не нас.

Народите по света са сигурни, че техният Божествен крал не е Цар на Израел, че Царят, който
седи на небесата и ги управлява, е само техният Цар и че Царят на Израел няма власт над тях.
Така на човешкия егоизъм изглежда, че съществува под някаква друга (неалтруистична) 
система на управление, а не алтруизъм. Егоизмът не осъзнава, че Творецът го е създал точно 
такъв, какъвто е, за да постигне Своята цел: чрез егоизма да доведе човека до алтруизъм, от 
„за себе си” към „заради Твореца”.

166. Писано е: „Кой не би се страхувал от Царя на народите по света?“ (Yirmiyahu, 10:7)
Това означава, че техният Върховен Цар е там, за да ги заплашва и преследва и да 
прави с тях каквото пожелае. Следователно трябва да се страхуват от Него. И всички се
боят от Него Горе и Долу. Защото е писано, че сред всичките мъдреци на народите по 
света (ангелите, които управляват тези народи) и в техните Царства (Отгоре) няма 
никой като Теб. Отгоре има четири царства, които управляват всички народи по света 
според волята на Създателя. И няма никой, който да може да извърши дори най-
малкото действие без Неговите лични инструкции. Мъдреците на народите по света са 
силите, които ги управляват отгоре, и цялата мъдрост на народите по света идва от тези
владетели. „Във всичките им царства“ означава, че волята на Създателя властва над 
тях.



Тези редове описват как булката, която е в състояние на изгнание, се подготвя за бъдещото си 
окончателно поправяне. Силата на нациите по света (във всеки един от нас) се свежда до това
да ни завладеят (алтруистичните желания за Създателя) и да ни поставят под тяхна власт 
(служейки само на тялото). Те искат да ни прогонят от управлението на Създателя и да 
оставят други желания, наречени „народите по света“, да ни доминират. Нашите егоистични 
желания, нациите по света, правят това поради тяхната сила (изкушавайки ни с различни 
удоволствия) и мъдрост (обръщайки се към нашия здрав разум). Техните действия върху нас 
(духовни стремежи) произтичат от системата на нечистите сили и техните нечисти 
(егоистични) ангели (нашите вътрешни егоистични сили), които дават сила и разум на 
нациите по света. С помощта на своята мъдрост те (нашите егоистични желания) ни водят 
(синовете на Израел, онези, които стремеж само към Твореца) до всякакви съмнения и 
желания да разберем Твореца, Неговите пътища и мисли, без никакъв страх или благоговение
пред Неговото величие и превъзходство. Поради тези съмнения ние се отдалечаваме от 
Твореца и Неговата  Божествена светлина, което в резултат на това се предава на тях (нашите 
егоистични желания), както е написано „Цур (столицата на нечистите сили) е построена само
върху руините на Йерусалим (столицата на чистите сили).“ Така те придобиват силата да 
преследват и унижават Израел и да ги принуждават да се подчинят на волята им (потискат 
единствения истински път към духовното – вярата над и в противоречие с разума – с техните 
убеждения и доказателство за тяхната „истинска“ правота) . И както вече беше обяснено в 
„Въведение към книгата Зоар” (т. 69-71), нашето вътрешно духовно поробване води до 
нашето външно, телесно поробване, преследване и унижение от народите по света.
Това е тайната на четирите Царства, които управляват над нас в нашите четири (духовни и 
следователно физически) изгнания, които съответстват на Сефирот Хохма, Бина Заир Анпин 
и Малхут, символизиран от Навуходоносор, както е написано: „Ето този идол, главата му от 
чисто злато, гърдите му и мишците му от сребро, коремът му и бедрата му от мед, пищялите 
му от желязо, а краката му отчасти от желязо и отчасти от глина” (Данаил, 2:32-33). Когато 
този идол ни управлява, народите по света ще ни се подиграват, твърдейки, че имат свой 
собствен цар. Но такъв е бил планът на Създателя, както се казва: „Създателят го е направил 
така, че хората да се страхуват от Него“ (Кохелет, 3:14), тъй като усещането на Създателя, 
наречено Шехина, също се нарича страх пред Него. Но тъй като все още не чувстваме 
величието и превъзходството на Създателя, ние не заслужаваме да се страхуваме от Него и 
живеем в страх от Царя на народите по света. Това сочи към факта, че ние нямаме друг начин
за пълно и вечно сливане със Създателя, освен чрез огромен страх пред Неговото величие, 
като приемем Неговата Тора и Неговите желания (Мицвот) с предана и пълна вяра, без 
никакви съмнения в Неговите свойства.
Само тогава ще се слеем с Него в абсолютен, вечен съюз и Създателят ще ни даде цялата 
доброта, за която ни е създал. Той замисли това в началото на сътворението и то стана целта 
зад цялото сътворение. Това състояние се счита за пълно и окончателно избавление и 
поправяне. Но преди постигането на такова възвишено духовно състояние, пророкът така 
описва тези, които се стремят към Твореца: „Посяхте много, и донесе малко; ядеш, но не ти 
стига; пиеш, но жаждата ти не се утоли” (Агей, 1:6), защото във всичките ни действия (на 
тези, които се стремят към духовното) нечистата сила (егоизмът) постоянно отнема цялата 
Светлина за себе си. Това се случва в резултат на нашите съмнения относно вярата в Твореца,
които самата нечиста сила култивира в нас.
Целта на тези наказания обаче не е да ни причинят скръб! Всичко се случва според плана на 
Създателя и служи само за да ни насърчи към поправяне. Следователно, докато човек може 
да слуша само егоистични аргументи, Творецът ни развива постепенно, използвайки тези 
сили. С тяхна помощ ние постепенно ставаме годни да изпитваме страх от Твореца, през 
многото изпитания и страдания, които ни носи нашето изгнание от духовното.

Но в крайна сметка ние заслужаваме приемането на пълна и отдадена вяра и страх пред 
Неговото величие. За това състояние е писано: „Той си спомни Своята милост и Своята 



вярност към дома на Израел и всички безполезни създания на земята станаха свидетели на 
помощта и избавлението от ръцете на Създателя” (Техилим, 98:3). Това е така, защото в края 
на дните Създателят ще ни помни в Своята милост и ще ни даде силата да приемем пълна и 
предана вяра в Него. Така Йерусалим (столицата на алтруизма) ще бъде възстановен върху 
руините на Цур (столицата на егоизма), защото цялата Светлина, която Малхут на нечистата 
сила ни ограбваше през цялото ни изгнание от духовното, ще се върне при нас когато 
придобием пълна и благочестива вяра и ще свети в нас с цялата си сила. Тогава всички 
безполезни същества на земята (прояви на егоизъм) ще видят със собствените си очи как 
нашият Създател ги спасява (поправя). Защото всички народи по света (вътре в нас) ще 
видят, че винаги са притежавали тази Светлина до последния момент преди тяхното 
поправяне, за да ни я върнат обратно в подходящия момент. И всички ще видят, че „властта 
на един човек над друг е в ущърб на владетеля!“ (Кохелет, 8:9).
Тежестта на нашето робство и господството на нечистата сила над нас (над светостта) вреди 
само на нечистата сила, защото с това ни принуждава още по-бързо да постигнем пълна и 
всеотдайна вяра в Създателя! И пророкът говори за това време: „Кой не би се страхувал от 
Царя на народите по света?“ тъй като сега е разкрито, че Той е Царят на народите по света, 
който преследва и доминира над тези народи. Преди това им се струваше (нашите егоистични
намерения) че са ни преследвали (нашите алтруистични намерения), но сега им е разкрито 
обратното – че са били просто слепи изпълнители на волята на Създателя, наши слуги и 
наши роби, чиято цел е да ни доведат до съвършенство. 
Струваше ни се, че ни бият. Сега се оказва, че са победили себе си, тъй като благодарение на 
тези удари (страдащи от нереализирани егоистични желания и постоянна фрустрация), са 
ускорили нашето избавление и постигане на съвършенство (осъзнаването ни за 
необходимостта да изберем пътя на вярата над разума) . Така те също са ускорили 
собствената си гибел (собствената си корекция). И навсякъде, където ни се стори (разумът 
ни), че те се бунтуват срещу Създателя (твърдят, че Създателят не е източникът на цялата 
реалност) и действат (уж) както им харесва, за да ни унижат и да задоволят неизменните си 
егоистични желания, и изглеждаше, че няма (Върховен) съдия и закон (напредването на 
творението към неговата цел), сега беше разкрито, че те винаги са изпълнявали волята на 
Създателя, за да ни доведат (всички наши желания, включително и тях) до съвършенство. 
Същото важи и за всеки човек по света – иска или не, по всяко време и по всякакъв начин той
изпълнява само волята на Създателя. Защо тогава той не се нарича слуга на Създателя? 
Защото той действа несъзнателно, не по своя воля. За да принуди човека да изпълни Неговата
воля, Създателят му дава някакво чуждо желание за наслаждение, което го принуждава да 
извърши действие, но той го прави като роб на своето желание, а не като изпълняващ волята 
на Създателя. Например, Създателят може да даде на човека извънземно желание да прави 
пари, като по този начин го принуди да отвори ресторант, за да извършва алтруистични 
действия като роб на егоистичното си желание. С други думи, за да ни принуди да направим 
това, което е необходимо, Създателят създаде в нас егоистично желание да получим 
удоволствие, като по този начин ни задължи да вършим Неговата воля, като ни позволи да 
намерим удоволствие в действията и обектите, върху които Той иска да работим . Ето защо 
ние живеем в постоянна гонитба за удоволствия, докато всъщност постоянно и несъзнателно 
изпълняваме волята на Създателя. Това наподобява ситуация, в която на децата се дават 
много играчки за игра, но докато играят, те извършват и работа. Целият свят изпълнява 
волята на Създателя, но нашата цел, целта на нашето развитие е да го правим съзнателно. 
Трябва да постигнем и осъзнаем Неговата воля; трябва да се издигнем толкова високо, че да 
искаме да го направим от все сърце и сами, а не както го правим сега – несъзнателно и 
принудително. Трябва да постигнем състояние, когато желанията ни напълно съвпадат с тези 
на Създателя, което означава пълно и съзнателно единение с Него.

Така става ясно, че Царят на народите по света е същият Създател, който управлява над тях и 
ги принуждава да изпълняват всичките Му желания, както прави Царят със своите роби. И 



сега страхът пред Твореца се разкрива на всички народи по света. Фразата „всички народи по
света“ загатва за ангелите, които управляват тези народи, като Африрон, Кастимон, Аза, 
Азаел и други, от които мъдреците на народите по света (нашият егоизъм и разум) получават 
тяхната мъдрост и с чиято помощ те потискат Израел (нашите алтруистични желания). В 
ТЕХНИТЕ ЦАРСТВА се отнася до четирите съществуващи царства, които управляват 
седемдесетте нации по света (ЗОН = седем сефирот, всеки от които съдържа десет под-
сефирот: във всичките седемдесет сефирот) и над нас (алтруистични стремежи) в нашите 
четири изгнаници, които съответстват на нечистия сефирот H-B-ZA-M (описан като 
Навуходоносор). Както пише пророкът: „Ето този идол, главата му от чисто злато (първото 
царство), гърдите му и ръцете му от сребро (второто царство), коремът му и бедрата му от 
мед (третото царство), пищялите от желязо, (б.на пр. това е четвъртото царство)нозете му 
отчасти от желязо и отчасти от глина (четвъртото царство), (а това трябва да е петото 
царство, или нашата пета раса)” (Даниил, 2:32-33).
Няма нито един сред тях, който да може да направи дори и най-малкото свое собствено 
действие, а само това, което Ти му кажеш. Това обаче ще бъде разкрито едва в края на 
корекцията и всички ще знаят, че всичките ни нещастия и страдания, които имаха силата да 
ни отделят от Създателя, бяха само лоялни изпълнители на стремежа на Създателя да ни 
приближи до Него. Нещо повече, тези жестоки сили не направиха нищо друго, освен да се 
подчиняват на Неговите заповеди. И единствената цел на всичко, което се случи, беше да ни 
доведе до състояние, в което можем да получим цялото съвършенство и безкрайна доброта, 
които Той възнамеряваше да ни даде от самото начало в Своя план за сътворение. Създателят 
трябва да ни доведе до пълна и благочестива вяра, резултатът от която ще бъде, както каза 
пророкът: „Тогава веднага желязото, глината, медта, среброто и златото се разпаднаха на 
парчета и станаха като плява на летни хармани; и вятърът ги отнесе и следа не остана от тях; 
и камъкът, който порази образа им, стана голяма планина и изпълни цялата земя” (Даниил, 
2:35). Абсолютната вяра се нарича „несчупен (не разпадащ се) камък“. След като човек 
заслужи абсолютна вяра, нечистата сила (вътрешните му егоистични желания и мисли) 
изчезват, сякаш никога не са съществували. И всички нищожни създания (разум, логика, 
философия и здрав разум), които обитават земята, свидетелстват за избавление от ръцете на 
Твореца, както каза пророкът: “Няма да вършат зло, нито да погубват в цялата Ми свята 
планина; защото земята ще бъде пълна със знание за Господа, както водите пълнят морето” 
(Йешаяху, 11:9).
167. И все пак, сред всички мъдреци на нациите по света и във всичките им царства, аз 
открих в древните книги, че въпреки че Небесните войнства и легиони напълно се 
подчиняваха на дадените им заповеди и всеки ще получи точни инструкции, които 
трябва да бъдат изпълнени, но кой от тях може да го направи, ако не Ти, кой ще го 
направи по-добре от Теб? Защото Ти превъзхождаш всички тях както в имоти, така и в 
дела. Затова е писано: "Няма подобен на Теб."

Самият Създател извършва всички действия на създанията със Своята Светлина и ги води 
към Своята цел. Единствената задача на човека е реализирането на цялото творение и 
управление, искрено съгласие с всички действия на Създателя и активно участие в процеса 
на духовно съзидание.

168. Раби Шимон каза на приятелите си: „Тази сватба трябва да бъде сватба за всички 
вас и всеки от вас трябва да донесе дар (своята част от общата Малхут) на Невястата.“ 
Той каза на равин Елазар, неговия син: „Подарете на булката подарък, защото на 
следващия ден Зеир Анпин ще погледне, когато влезе в сватбения балдахин, под звука 
на песните и възхвалата на синовете на сватбения балдахин, които стоят пред 
Създателя.”



КОЙ Е ТОВА?

169. Равин Елазар отвори и каза: „Кой е това, което идва от пустошта?"
(Шир аШирим, 3:6). МИ ЗОТ  - кой е това - е общата основа на двата въпроса, двата 
свята, Бина и Малхут, които са свързани заедно. ИДва – идва да стане „Светая светих“. 
Защото МИ е Бина, наречена Светая Светих. И тя се съединява със ЗОТ (Малхут), така 
че Малхут да може да излезе ОТ ПУСТОШТА, защото тя наследява ТОВА от пустошта, 
за да стане булка и да влезе в булчинския балдахин.

Зохар обяснява следния пасаж: „Коя е тази, която идва от пустошта, облягайки се на любимия
си!?“ (Шир аШирим, 8:5). Описва състояние в края на поправката, когато булката влиза в 
сватбения балдахин. МИ ЗОТ: МИ е Бина, а ЗОТ е Малхут. В края на корекцията Бина и 
Малхут се обединяват и двете се наричат „святи“. Но до края на поправянето само Бина се 
нарича свята, докато Малхут се издига до Бина и получава святост от нея. Въпреки това, в 
края на корекцията Малхут става като Бина и двете стават святи. Малхут напълно се 
обединява с Бина чрез еквивалентност на формата и напълно се слива с източника на живота,
тъй като един екран (ограничението, наложено върху приемането на Светлина в Малхут) 
създава Връщащата се светлина, която комбинира всички Сефирот в едно. Светът Хохма на 
Твореца може да бъде получен именно в тази Възвръщаща се светлина. В резултат Малхут 
завършва с буквата йод и завинаги става подобна на Бина. Затова е написано, че Малхут и 
Бина се обединяват чрез изравняване на желанията си, за да образуват едно цяло. По същия 
начин светлината на Малхут ще бъде завинаги свързана със светлината на Бина, тъй като 
самата Малхут се издига до нивото на „Светая светих“, като по този начин става точно като 
Бина. ТЯ ИЗЛИЗВА ГОРЕ точно като жертва, която е „Светая светих“, тъй като МИ (АВИ, 
Бина или „Светая светих“) се присъединява към ЗОТ (Малхут), така че Малхут ще се издигне
и ще стане „Светая светих“. Жертвоприношението е онази част от Малхут (животински 
егоизъм на човека), която се издига със свойствата си до Бина. И когато МИ (Бина) се 
присъедини към  ЗОТ (Малхут) и ЗОТ стане „Светая светих”, вече няма намаляване на 
състоянието на Малхут, тъй като това намаление се е случило само поради влошаването на 
свойствата на Малхут, когато се появяват нови егоистични желания в нея.
Сега, когато Малхут е станала толкова свята (алтруистична) в свойствата си като Бина, 
смъртта изчезва и падането на Малхут в нейните егоистични желания е невъзможно, тъй като
тя е напълно коригирана и е постигнала свойствата на Бина, които се наричат свят. Чрез 
придобиването на тези свойства от Малхут, висшата светлина (животът) влиза в нея. Малхут 
излиза от пустошта (усещането за липса на живот поради липса на алтруистични свойства) и 
влиза в своя сватбен балдахин. Това се случва благодарение на усилията на човека, наречен 
„тези, които пазят Тората” (т. 124). Тези усилия са най-важната част от творението, тъй като 
те създават Тората и довеждат Малхут до великия зивуг в края на нейното коригиране, до 
нейното пълно изпълнение със Светлината. Този велик зивуг върху цялата коригирана малхут
(включително Малхут де Малхут) може да бъде постигнат именно чрез това усещане (от 
човека) за духовната пустош. 
170. Тя идва от пустошта на приятното слово на устните, както е писано: „И устата ти е 
красива“ (Шир аШирим, 4:3). Това е така, защото еврейската дума Мидбар 
(пустиня/пустош) произлиза от Дибур (говор). Писано е за могъщите сили, че тези 
могъщи сили поразяват Египет с всички язви на пустошта, защото всичко, което 
Създателят им направи, не беше в пустошта, а в селищата. А фразата „в пустошта“ 
означава „чрез силата на речта, на изречената дума“. Това идва от артикулацията, от 
устата (малхут), когато тя се издига и идва под крилете на Има (майка, Бина). След 
това, чрез речта, тя се спуска върху целия свят народ (разликата между речта и 
артикулацията е, че артикулацията е действие, което образува реч).



Преди края на корекцията, когато Малхут все още се нарича „Дървото на доброто и злото“, 
всички корекции се случват чрез МАН (молитви или молби), чрез които праведните (тези, 
които желаят да станат подобни на Създателя в своите свойства) издигат Малхут към Бина. 
Следователно Малхут получава свойствата на Бина, докато Малхут остава там, тъй като 
духовното издигане означава постигане на свойства. Малхут става свята (алтруистична) като 
Бина. МАН е тиха молитва в сърцето на човека, тъй като Малхут означава „говор“. Но до 
края на корекцията добрите думи не могат да съществуват без лошите. Тоест, това няма да се 
случи, докато и гласът, и речта не излязат от самата Бина, когато Малхут стане като Бина, 
което обозначава единството на гласа и речта – зивугът на ЗОН в тяхното коригирано 
състояние гадлут. Зеир Анпин получава гласа от Има и го предава в речта си на Малхут. 
Следователно тази реч е напълно добра, лишена от всякакво зло. Така Малхут получава от 
Бина Светлината на святостта, Хасадим. Освен ако не бъде коригирана от напълно
добър, алтруистичен глас на Бина, гласът на Малхут винаги ще се състои както от добро, така
и от зло. Ето защо нечисти, егоистични сили се вкопчват в нея и Малхут не може да получи 
нищо от святостта (Бина). Следователно ЧОВЕК, който праведните издигат в молитвите си, е 
като тих шепот на устните, безгласна реч, както казва пророкът: „Само устните се движат, но 
гласът не се чува“ (Шмуел I, 1:13). Това е така, защото няма връзка между МАН и нечистата 
сила и Малхут, която трябва да бъде издигната до Бина, за да може да получи гласа си от 
Бина. В резултат на това се издига свята сграда на Малхут и тя получава светлината от зивуга
между гласа и речта, а светостта на нейната реч слиза върху главите на праведните, които 
издигнаха МАН и с това съживиха Малхут. Ето защо е написано, че ТЯ ИЗЛИЗА ОТ 
ПУСТИНЯТА, тъй като булката (Малхут) сега е поканена на голям зивуг под сватбения 
балдахин. Това става благодарение на издигането на МАН от праведните, които по този 
начин са съединили Бина (гласа, Има) с Малхут (реч). В резултат речта на Малхут стана така
красива като тази на Бина. Всички тези индивидуални зивуги, направени от различните 
праведници (всеки от които съставлява малка част от общата Малхут) през 6000 години, сега 
свързват заедно всички части на малхут (душите на праведните) в един велик зивуг, като 
невястата ( Малхут) влиза в нейния сватбен балдахин. С други думи, това е точно тази 
приятна молитва, издигането на ЧОВЕКА през 6000 години чрез безгласна реч (виждайки, че 
доброто все още е смесено със злото в гласът на Малхут), който създава условия за великия 
зивуг на Малхут със Зеир Анпин, на човека със Създателя. И тъй като Малхут получи гласа 
на Бина (от Има-Майка) благодарение на помощта на праведните (всички добри дела, 
извършени от праведните през 6000 години), сега всичко е комбинирано във великото 
Божествен Зивуг под сватбения балдахин. Това е така, защото Малхут става напълно добра 
без намек за зло - "Светая светих", точно като Има.
Беззвучната реч се определя като движение на устните без участието на небцето, ларинкса, 
езика и зъбите. Така се издига МАН, когато Малхут се издига между крилете на Бина, т.е. 
получава в речта си гласа на крилете на Има. След това, след като придоби речта, тя слиза 
върху главите на светия народ. Защото след приемането на глас чрез свойството милост на 
Има, Малхут става свята като самата Бина и нейната святост слиза върху онези, които са я 
коригирали. Следователно, те се наричат „святата нация“, тъй като сега речта на Малхут е 
толкова свята, колкото тази на Има-Бина.
Има „глас“ и има „говор“. „Гласът“ е вътрешната част, докато „говорът“ е външният му вид. 
Този вид се основава на издишване (безшумната буква Хей). Зеир Анпин се нарича „глас“, а 
Малхут – „говор“. Буквите се пеят според нотните знаци (Taamim), последвани от буквите с 
техните препинателни знаци. Нивото на Ор Хая (наречено Кол – глас) се появява на екрана в 
Пе от трета степен на плътност, известно като „зъби“. От тази светлина Зеир Анпин получава
свет Хохма и след това неговият глас се чува навън (поражда душите на низшите). Но гласът 
на Зеир Анпин не се чува под нивото на Нешама, тъй като екранът му не е достатъчно силен, 
за да приеме свет Хохма. Нивото на свет Йехида в Зеир Анпина, наречено дибур (реч), излиза
на екрана в пе от четвърта степен на плътност. Този екран е най-мощният, тъй като разкрива 
цялата Светлина и се нарича „устни“. Светлината на НРНХИ разкрива вътрешната, 



свръхестествена и скрита мъдрост, Хохма, скритата мисъл, вътрешната светлина на Бина, 
която не може да свети на низшите, тоест в Зеир Анпин, защото ЗОН не може да получи от 
Пе де АА. Независимо от това, двете нива на Светлината - Хая и Йехида - които се спускат от
АА, се превръщат в глас и реч с помощта на Бина, въпреки че това е Светлината на мисълта, 
мъдростта и разума. Гласът се образува в Зеир Анпин, а речта в Малхут. Ако праведният 
издигне своите молитви (МАН) към Малхут, като по този начин кара ЗОН да се издигне до 
АВИ, които са в постоянен съюз, за да осигурят Светлина за низшите, ЗОН получават тази 
Светлина от АВИ, което се нарича “глас и реч”. ” Собствеността на праведните е да създават 
чистото и да унищожават нечистото с гласа си. В началото е имало само един език (една реч) 
в света, Lashon HaKodesh-свещеният език. На иврит (както и на английски) същата дума 
(Lashon) означава „език“ (както като част от тялото, така и като средство за комуникация).
171. Той пита: „Как Малхут се издига в речта?“ А той отговаря: „Когато човек се събуди
сутрин и отвори очите си, трябва да благослови своя Създател и Господар. Как да Го 
благослови? Начинът, по който го правели първите хасиди: те приготвяли съд с вода до 
себе си, така че когато се събудят през нощта, веднага да измият ръцете си и след като 
благословят Тората, стават да я изучават. Когато петелът пропя, точно предвещавайки 
полунощ, Създателят беше с праведните в райската градина. И е забранено да се 
извършва благословия сутрин с нечисти ръце.

Той пита: тъй като е писано, че началото на корекцията на Малхут трябва да бъде изразено в 
тихо мърморене на устни, как може този, който се събуди (духовно), веднага да произнесе 
благословия с пълен глас? В края на краищата, благословията също трябва да бъде 
произнесена шепнешком, за да се получи първо глас от Има и с този глас (чрез силата на 
Има-Бина) да се издигне Малхут до Бина и да се предаде на нейните алтруистични свойства. 
Зоар отговаря: Първите хасиди са коригирали това. Когато човек заспи (пада до нивото на 
Светлината в своя Парцуф, наречено „сън“), неговата свята душа (Светлината, която е била в 
неговия духовен Парцуф) се издига и остава само нечистият дух на първичната змия 
(егоистични свойства) в него, защото сънят съставлява 60-та част от смъртта (Талмуд, 
Берахот, 57:2). Тъй като смъртта е нечисто свойство на първичната змия, нечистият дух 
(егоистичните желания) не напуска напълно човека, когато той се събужда (получава нова 
Светлина отгоре), но остава на върха на пръстите на човека (не всички желания на човека се 
променят под влиянието на  Светлината, получена отгоре, т.нар.„Светлината на утрото“ или 
„Светлината на пробуждането“). И колкото по-голяма святост и светлина присъства в човека 
преди да заспи (преди да изпадне в намалено духовно състояние, наречено „сън“), толкова 
повече нечистата (егоистична) сила се вкопчва в желанията, когато алтруистичните 
намерения излязат от тях по време на сън. Върховете на пръстите съставляват най-чистото 
място (желанията) на цялото тяло (всички желания), най-духовните желания на човека, тъй 
като те могат да бъдат изпълнени  със свет Хохма (Ор хохма) въвежда тези желания по време 
на зивуг с помощта на екран). Затова и след пробуждането (в началото на духовния възход) 
нечистата (егоистична) сила не напуска това място, желаейки да получи поне малко от онази 
велика Светлина, която може да изпълни тези най-алтруистични човешки желания. 
Следователно ръцете трябва да се измият, за да се премахнат остатъчните егоистични 
желания. За да се случи това, трябва да се подготвят два съда: горен (чаша) и долен, който да 
поеме отстранената нечистота. Горният съд обозначава Бина, чиято Светлина прогонва 
нечистата сила. Следователно измиването на върховете на пръстите с вода (силите или 
желанията на Бина) изгонва нечистата сила (егоистичните желания на човека) от тях. Така 
Малхут се освобождава от своето зло (егоизъм) и става свята и добра. След това човек може 
да изучава Тората и да благославя Създателя за това, тъй като измиването на ръцете е 
подобно на издигането на МАН в прошепната молитва до крилете на Има.
И когато петелът пропее (това е особен духовен знак на ангел Гавриил), е точно полунощ, 
както е писано: „Голямата звезда да управлява деня и по-малката звезда да управлява нощта“ 
(Beresheet, 1: 16). За по-малката звезда святата Шехина-Малхут стана по-малка, облечена в 



нечисти сили и „краката й се спускат към смъртта“ (Мишли, 5:5). Това е така, защото през 
6000 години, до окончателното си коригиране, Малхут съставлява Дървото (основите) на 
доброто и злото: ако някой е достоен, тя става добра за него и го пречиства, ако не – тя се 
обръща в зло. Съответно правилото на нощта също се разделя на две части: първата се отнася
до състояние, наречено „недостоен-зъл“, а втората се отнася до състояние, наречено 
„достоен-добър“. Първата корекция на добрата част на Малхут се прави точно в полунощ (в 
състояние, наречено „полунощ“), тъй като тогава Малхут получава гласа на Бина.
Казано по друг начин, Малхут се издига до Малхут де Има-Бина и се коригира в нея. В 
резултат на това строгостта и преценката в Малхут стават святи и добри, напълно лишени от 
зло. Това означава, че строгостта и присъдата падат върху нечистите сили, но за Израел те се 
превръщат в милост. Ицхак означава ограничение, свойство на Малхут в Бина. Еврейската 
дума за „петел“ е Тарнегол, а също и Гевер (човек) и обозначава ангела Гавраил, който се 
грижи за Малхут, по-малката звезда. Строгостта на Бина пронизва крилете на петела 
(Гавриил) и чрез нея Малхут получава гласа на Бина. И когато Гавриил предава гласа на Бина
на Малхут, неговият зов достига до всички петли на този свят, свойство на съда в духовната 
празнота. Такова състояние се нарича „този свят” или Малхут де Малхут. Всички говорят 
само с този глас, който беше коригиран от свойството милост на Бина. Следователно гласът 
на Малхут (нейната преценка) вече не доминира през втората половина на нощта, а гласът на 
Бина заема това място. Това е, което „петелът на този свят“ възвестява – свойството на 
преценката в Малхут де Малхут. Следователно пеенето на петела (смяна на свойствата) се 
чува точно в полунощ (когато се сменят състоянията), тъй като този кукуригане означава, че 
Малхут вече е коригирана от гласа на Бина и че този глас вече е в Малхут. Това се определя 
като момента на полунощ, който бележи началото на втората половина - абсолютна доброта, 
лишена от зло. 
След като Малхут получи гласа на Бина, праведните (свойствата на човека в световете БЕА) 
издигат МАН с помощта на своето изучаване на Тора след (в състояние на) полунощ. Те 
продължават да издигат МАН до „жизнерадостната строгост” в Има, за която е писано: „Тя 
става и докато е още нощ” (Мишли, 31:15), тъй като именно през нощта Висшата Малхут се 
разкрива в цялото й великолепие. И действителното разкриване на Малхут се случва в 
Райската градина, т.е. тя е предназначена за онези праведници, които са я коригирали с 
работата си и проучвания (в държавата) след полунощ. Творецът се радва с тях (веселеето 
означава изпълнение със светъл Хохма) в райската градина, тъй като коригираната Малхут се 
нарича „Свещената шехина” или „райската градина”, защото тя получава Хохма и се радва с 
праведните, които съставляват МАН в нея. И фразата, която описва как нечистотата 
(егоистичните желания) се отмиват (коригира към алтруистични свойства) от пръстите на 
човека (най-възвишените му желания) е вярно не само по отношение на нощното време. 
Човек се издига от по-ниската степен на „сън“ към по-висока степен на „събуждане“, като 
разликата между двете състояния е, че преди това той е получавал само жизнения свет 
Хасадим, наречен „сън“, докато „събуждането“ означава приемане на Ор Хохма. Това е така, 
защото нечистата сила непрекъснато се вкопчва във върховете на пръстите на човека (именно
за да я коригира човек и по този начин да постигне по-големи духовни висини) и той е 
длъжен да измие ръцете си (да направи желанията и намеренията си „заради Твореца“), 
преди да изрече благословение (обръщение към Създателя за приемане).
172. Защото, когато човек заспи, неговата душа (дух) го напуска. И щом душата му се 
отдалечи от него, нечистият дух веднага я замества и изпълва ръцете му и ги 
осквернява, и е забранено да се произнася благословия, без да се измият ръцете. И ако 
възразите, че когато човек е буден и душата му не го напуска, нечистата сила не се 
спуска върху него, тогава, ако влезе в тоалетна, му е забранено да чете дори една дума 
от Тората, докато той си измива ръцете. И ако казвате, че е защото ръцете му са 
изцапани, това не е вярно, защото как са изцапани?
173. Но горко на онези, които не се пазят и не пазят честта на Създателя и не познават 
основата на този свят. Има определен дух, който живее във всяка помийна яма на света,



дух, който се наслаждава на покварата и екскрементите, и веднага се установява върху 
пръстите на ръцете на човека.
Също като равин Й. Ашлаг, аз се въздържам да коментирам точки 172 и 173 от Зоар и този, 
който го заслужава - сам ще разбере този текст.

ТОЙ Е КОЙТО СЕ РАДВА НА ПРАЗНИЦИТЕ

174. Равин Шимон отвори и каза: „Който се радва на празниците и не отдава част на 
Създателя, злото око го мрази и клевети, премахва го от този свят и му носи много 
нещастия.“

Вече казахме (т. 68), че нечистите сили (егоистичните духовни сили в човека, които познават 
и следователно желаят удоволствията, скрити в Светлината на Създателя) се състоят от 
мъжки и женски части. Мъжката част носи по-малко вреда от женската. Води човека до 
прегрешения като лъжа в името на Създателя, сякаш вдъхновява човека да спазва заповедта, 
но не в пълна чистота (с единствената цел да угоди на Създателя). Вместо това причинява на 
човека това, за да добави и нотка на лична полза и егоистично удоволствие, както е писано: 
„Не яжте хляба на зложелателя и не желаете неговите угощения; тъй като човек смята в себе 
си, такъв е той: „Яжте и пийте“, ще ви каже той; но сърцето му не е с теб” (Мишли, 23:6-7).
Тъй като мъжката нечиста сила няма абсолютно никакви намерения да дарява, заповедта 
остава лишена от страх и любов (без сърце). И все пак, тъй като мъжката нечиста сила вече е 
хванала човека в мрежата си, тя придобива сила да направи зивуг с женската си половина 
(нечистата Нуква), която е горчива и зла нечиста сила, която лежи в името на Създателя, и , 
съблазнявайки човека, завладява цялата му душа. Следователно Зоар казва, че злото око 
мрази и клевети човека и го премахва от този свят, като го провокира да не спази заповедта за
веселие на празник (получаване на светло хохма, радост на по-висока степен) – за да не бъде 
тази радост заради Твореца. Сякаш той се храни сам и не споделя храната си с нуждаещите 
се, което води до това мъжката нечиста сила да направи зивуг с Нуква и да завладее душата 
на човека.

175. Ролята на Създателя е да ободрява бедните, според Неговите способности. Защото 
Творецът се явява на празниците, за да погледне разбитите Си келим. Той идва при тях 
и вижда, че няма на какво да се радват, плаче за тях и се издига Горе, за да унищожи 
света.

За да се разбере този пасаж и възраженията на ангелите, първо трябва да се разберат думите 
на мъдреците (Мидраш Раба, 86): „Когато разкриваше света, Създателят попита ангелите: 
„Да създадем ли човека по наш образ (Целем) и подобие?“ И четирите ангела (сили, 
свойства) на творението дадоха своите отговори: Милостта каза, НЕКА СЪЗДАВАМЕ, 
защото той създава Хасадим, милостта. Истината каза, НЕКА НЕ СЪЗДАВАМЕ, защото той 
изцяло е лъжа. Справедливостта каза, НЕКА СЪЗДАВАМЕ, защото той раздава 
справедливост. Мирът каза: НЕКА НЕ СЪЗДАВАМЕ, защото той е целият вражда. Какво 
направи Създателят? Той взе истината и я скри в земята, както е писано: „свали истината на 
земята” (Даниил, 8:12). Цялата ни цел в изучаването на Тора и Мицвот се състои в това, че 
благодарение на тях, както се казва в Талмуда (Псахим, 50, 2): „От Ло Лишма (намерения за 
себе си) човекът стига до Лишма (намерения в името на Създателя) ).“ И тъй като човек се 
ражда с толкова незначителни желания и сили, той не е в състояние веднага да се включи в 
заповедите на Създателя, за да угоди на Даващия тези заповеди, защото както се казва: „Човек
се ражда като диво магаре“ ( Йов, 11:12). Поради егоистичния си характер той не е в 
състояние да направи никакво вътрешно движение или действие, ако не е в негова собствена 
полза. Следователно Създателят позволява на човека да започне да спазва заповедта 



единствено заради себе си, търсейки лична изгода. И все пак, въпреки това, действията му 
привличат към него духовна Светлина. 
 И тогава с помощта на получената Светлина той идва да спази заповедта заради Създателя, 
за да Му угоди. Точно това представи Истината, когато възрази срещу сътворението на човека
и каза, че той е изцяло лъжа. В края на краищата, как може човек да бъде създаден да изучава
Тората и да спазва Мицвот в състояние на абсолютна лъжа, т.е. „за себе си“? Милосърдието 
обаче каза: „Нека създаваме“, защото човекът върши милостиви дела. Въпреки че заповедите 
на милосърдието, които човек спазва (макар и механично) първоначално „заради себе си“, са 
просто външни действия без намерение за отдаване, с тяхна помощ той постепенно коригира 
намеренията си, докато стане способен да спазва всички заповеди „заради Създателя“. 
Следователно има абсолютна сигурност и гаранция, че чрез усилията си човек ще постигне 
целта – алтруистични действия „заради Твореца“. И че е добре да се създаде човек.
Мирът също твърди, че човекът е „вражда“; следователно той може да спазва заповедта 
„заради Създателя“ само ако това му носи и лична полза. Въпреки това, поради такива 
смесени намерения и действия, човекът съществува в постоянен конфликт със Създателя, тъй
като му се струва, че той е велик и праведен, и той напълно пропуска да види своите 
недостатъци. С други думи, той  не осъзнава напълно напълно, че цялата му работа в Тората 
и Мицвот е изключително за негова собствена полза. И тъй като се чувства така, той се 
изпълва с гняв и негодувание към Създателя: защо Създателят не се отнася с него, както 
подобава на толкова съвършено и праведно същество? От това следва, че той редува 
състояния на мир и конфликт със Създателя. Ето защо Мирът възрази срещу създаването на 
човека. Справедливостта обаче каза, че човек трябва да бъде създаден, защото той раздава 
справедливост. Спазвайки заповедта (единствено число за мицвот) за даване на милостиня на
бедните, дори с намерение „за себе си“, той постепенно придобива свойството „отдаване“, 
научава се да действа „заради Твореца“ и заслужава вечен мир с Него. След като Създателят 
чу тези мнения, Той се съгласи с ангелите на Милостта и Справедливостта и свали Истината 
на „земята“. С това Той позволи на човека да започне да спазва заповедта с намерението „за 
себе си“, въпреки неговата неистина. От това следва, че Създателят е свалил Истината на 
земята, защото е приел твърденията за Милосърдие и Справедливост, че благодарение на 
заповедта за даване на милостиня на бедните, човекът в крайна сметка ще стигне до 
Истината, т.е. ще работи в името на Създателя, и Истината ще се издигне от земята. 
Единственото творение, създадено от Твореца, е Малхут де Малхут, егоизмът, и той може да 
бъде коригиран само чрез „внедряване” в него на свойствата на Твореца Бина или Милостта. 
И все пак, ако тези свойства са противоположни, как може да се постигне такова нещо? В 
крайна сметка в духовния свят разстоянието е пропорционално на разликата в свойствата. И 
така, как може Малхут да се съедини с Бина? За тази цел кли беше разбито: духовното, 
алтруистично желание загуби екрана си и стана егоистично. И все пак той запази искри от 
Светлината и тези искри съществуват в егоистичните желания. Ето защо егоистичните 
желания имат власт над нас. Тези искри на Висшата светлина са източник на различни 
удоволствия и любов, защото Светлината е наслада. И тъй като тези частици Светлина са 
облечени в нечестиви дрехи и съществуват под властта на нечистите сили, човекът започва да
възприема тези чувства на любов и наслада като присъщи на нечистите сили, сякаш тези 
егоистични дрехи съдържат удоволствия и това е тяхна собственост. И той свързва свойствата
на любовта и удоволствието с нечистите сили, като не разбира, че нечистите сили го увличат 
единствено с духовната искра, която е паднала в тях. Но тъй като нечистата сила е много 
привлекателна, тя подмамва човека във всякакви прегрешения, като кражби, грабежи и 
убийства. В същото време ни дава желание да спазваме Тората и Мицвот заради себе си. 
Дори да започнем да ги спазваме не „заради Твореца”, а „заради себе си” (за наша собствена 
изгода, за да осъществим долните си стремежи, според желанията на счупените, егоистични 
келим-съдове), ние постепенно стигаме до намерението „заради Твореца“ и заслужим целта 
на творението – да получим цялото удоволствие, което ни беше подготвено в Мисълта за 
Творението – „да зарадваме човека“. Така нечистите сили се самоунищожават, но точно за 



това ги е замислил и създал Създателят. Зоар казва, че Създателят се появява на тези 
празници, за да погледне всички счупени келим. В празничните дни, когато човек спазва 
заповедта на радостта заради великата Светлина, която получава от Твореца, Творецът се 
явява, за да погледне счупените Си съдове, чрез които на човека се дава възможност да 
наблюдава Мицвот не „заради Създателя“. Създателят идва и гледа колко добре тези счупени 
съдове са изпълнили мисията си да доведат човека до спазване на заповедта с намерението 
„заради Създателя“. Обаче Творецът идва при тях и вижда, че няма на какво да се радват. Той 
плаче над тях, защото вижда, че нищо духовно (алтруистично) не е създадено от счупените 
съдове, че човекът трябва да поправи дори един счупен съд ( егоистично желание). С други 
думи, няма нито един съд, умишлено счупен от Създателя, който да е довел човека до 
намерението „за Създателя ” и да се радва на празниците единствено за собствено 
удоволствие. Така че Творецът плаче и съжалява, че е счупил съдовете, защото Той ги счупи 
и хвърли Истината на земята само заради човека, за да му даде възможност да започне да 
работи в лъжата (в намерението "за себе си") и постепенно да стигне до Истината, към 
намерението „заради Твореца“. И все пак, когато вижда, че човекът изобщо не се е променил 
в стремежите си за егоистично удоволствие, сякаш съдовете са се счупили напразно и затова 
Той плаче за тях. И Той се издига горе, за да унищожи света - което означава, че се издига, за 
да спре слизането на Светлината и по този начин да унищожи света. Светът и създанията 
могат да съществуват само ако приемат светлината на Създателя (дори и несъзнателно). Но 
ако състоянието и егоистичните действия на човека не могат да го доведат до намерението 
„заради Твореца“, самата Светлина става пагубна за него, тъй като в преследването на тази 
Светлина човекът все повече потъва в егоистични желания (нечисти сили) и расте зависимост
от егоизма. Затова е по-желателно и по-полезно човекът да престане да изпитва удоволствие 
от нечистите си желания, за да не го унищожи напълно и да му попречи да потъне в толкова 
мощни егоистични желания, че, станал роб на техните удоволствия, никога да не би можете 
да избягате от тях и да постигнете духовното.
176. След това членовете на събранието се явяват пред Създателя и казват: „Господарю 
на света, Ти се наричаш милостив и опрощаващ, изпрати милостта Си върху синовете 
Си.” Той им отговаря: “Не направих ли така, когато създадох света по милост? Както е 
писано, "Светът е построен от милост" и светът е утвърден върху нея. Ако обаче не 
покажат милост към бедните, светът ще бъде унищожен.” Тогава небесните ангели Му 
казват: „Господарю на света, ето един човек, който беше ял и пил до насита и можеше 
да бъде милостив към бедните, но не направи нищо. Прокурорът се появява, получава 
разрешение и преследва този човек.

Възвишените души, наречени „членовете (или синовете) на събранието“ започват да се молят
за по-низшите, така че Създателят да се смили над синовете Си и да не прекъсне потока от 
Светлина, слизащ върху тях. Те правят всичко по силите си, за да оправдаят състоянието на 
съществуване на човека и казват, че докато той спазва своята заповед с вяра, той се нарича 
„син на Създателя“ и следователно заслужава милостта на Създателя, както синът заслужава 
милостта на своя баща. Творецът им отговаря, че е създал света чрез свойството на милостта 
и светът стои само на това свойство. С други думи, човек няма да бъде коригиран от 
Светлината на Създателя, докато презира бедните, тъй като създаването на света е резултат от
съгласието на Създателя с ангела на Милосърдие, което гласи, че благодарение на 
милосърдните дела на човека светът ще може да съществува и постепенно ще стигне до 
намерението „заради Твореца“. Но сега, след като хората не проявяват милост, няма да има 
корекция. Тогава Висшите ангели казаха: „Господарю на вселената, ето един човек, който 
беше ял и пил, насищаше се и можеше да бъде милостив към бедните, но не им даде нищо.“ 
В този случай ангелите започват да обвиняват човека, вместо да го защитават, дори и 
ангелите на Милосърдието и Справедливостта. И всички, които не пожелаха да създадат 
егоистичен човек с желания „за себе си“, но се съгласиха него пред Създателя. И след като 
става ясно, че човек няма да постигне алтруистичното свойство „заради Твореца” чрез 



спазване на заповедите, той преминава в ръцете на прокурора,  само защото предполагаха, че 
чрез дела на милост и справедливост той ще избяга от егоизма си „заради себе си“ и ще 
постигне алтруистичното свойство „заради Създателя“. Сега те също се обръщат срещу 
човека. И ако човек не може да придобие намерението „заради Твореца“, ангелите се 
разкайват и съжаляват, че са се съгласили с неговото творение, и сега обвиняват.

177. В нашия свят няма по-велик от Авраам, който действаше с милост към всички 
създания. Писано е за деня, в който той подготви празненство: „Детето порасна и беше 
отбито, и Авраам направи голямо угощение в деня, когато Исак беше отбит“. И така, 
Авраам подготви угощение и покани всички водачи на това поколение. Известно е, че 
на всяко угощение върховният прокурор е нащрек. И ако в къщата има бедни, той 
напуска тази къща и не се връща там. Но ако прокурорът влезе в къща и види веселба 
без бедните – без преди това да е проявил милост към бедните – той се издига Горе и 
повдига обвинения срещу домакина на този празник.  
178. Тъй като Авраам беше лидер на своето поколение, прокурорът слезе от небесата и 
застана на вратата на къщата му, преоблечен като бедняк. И никой дори не го погледна. 
Авраам се грижеше за царе и министри, а Сара хранеше всичките им деца, тъй като те 
не вярваха, че тя е родила дете, а по-скоро твърдяха, че Исак е заварено дете, което са 
купили на пазара. Ето защо те доведоха децата си със себе си и Сара ги кърмеше пред 
всички. И прокурорът застана на вратата. Сара каза: „Създателят ме направи за смях“ 
(„Защото всеки, който чуе, ще ми се смее“ (Beresheet, 21:6). Прокурорът веднага се 
върна при Създателя и му каза: „ О, Господарю на света, Ти каза, че обичаш Авраам и 
ето, че той беше приготвил угощение, но не беше дал нищо на Теб, нито на бедните, не 
беше пожертвал дори един гълъб заради Тебе. И Сара казва, че  заради Теб са и се 
присмели.”

До края на поправянето е невъзможно човек да се освободи напълно от нечистите сили. 
Следователно, колкото и упорито дори най-издигнатите праведници да се опитват да спазват 
заповедта на Създателя в чистота на своите алтруистични намерения, без никакво докосване 
до лична изгода, нечистите сили въпреки това могат да ги обвинят и да намерят грешки в 
тяхното спазване на заповедта. Затова Творецът приготви още една възможност за праведния 
да накара прокурора да млъкне – като го подкупи с определена порция святост и чистота и 
така го накара да млъкне. По този начин прокурорът не желае да обвинява праведника и не 
иска той да изчезне, защото тогава прокурорът също ще бъде лишен от своята част от 
святостта, светлината, която получава, когато праведникът спазва всяка заповед. 
Оттук и необходимостта от външна коса в тефилин (филактерии), ритуал на изкупителна 
жертва, червена юница и т.н. (Зоар, Емор, стр. 88). Оттук виждаме колко необикновен, 
многостранен и сложен е създаден този свят, колко невъзможно е да се съди за човешките 
дела и Висшето управление по външни прояви, както ги виждаме ние, и колко „оплетени” и 
неразривно преплетени са всички връзки между чистите и нечистите сили. Дори когато 
погледнем нашите велики лидери-кабалисти, виждаме колко много са страдали, как са били 
принудени да се подчиняват на волята на дребни владетели или невежи маси и колко 
преследвани бяха те-тези, които бяха най-близо до Създателя! Всеки усеща тези пречки, дори
тези, които тепърва започват своето духовно пътуване. Но тук, в примера на Авраам, Зоар не 
говори за обикновен прокурор, тъй като Авраам със сигурност е дал храна на всички бедни, 
както винаги е правил още преди да покани знатните си гости на масата си. Но този прокурор
поиска своя дял от святостта, от Светлината. Но Авраам не искаше да придаде нищо от 
святостта на нечистотата. По-скоро искаше да преодолее силата му и да го я отблъсне 
напълно от себе си. Ето защо прокурорът се изкачи Горе и обвини Авраам. Зоар ни казва, че 
прокурорът не бил наистина беден, а само се маскирал като такъв и поискал да бъде 
почерпен на празничната трапеза на Авраам. Авраам чувстваше, че това е нечиста сила, която
приема образа на беден човек; следователно той отказа да му даде каквото и да било. Ето 



защо е написано: „Той не принесе в жертва нито един гълъб”, тъй като в съответствие с 
жертвоприношенията (отхвърляне на егоистичните части, на „Аз”-а на човека) се принасят 
само два гълъба, които символизират двете съчетани точки в Малхут: свойството на Малхут, 
което беше коригирано от свойството на милостта, Бина. Тази обща точка съдържа както 
свойствата на ограничението, така и на милостта, но свойството на ограничението е скрито, 
докато свойството на милостта е разкрито (точка 122). Без това съчетание на свойствата на 
Малхут с тези на Бина, наречено "смекчаване" или "подслаждане" на Малхут, светът 
(Малхут) не може да съществува, т.е. да получи светлината на Създателя. Затова е 
необходимо да се предложат точно две малки гълъбчета. Един от тях беше изпратен от Ной 
от неговия Ковчег, за да не се върне никога (Берешит, 8), тъй като един гълъб обозначава 
свойството ограничение в Малхут, което не е смекчено от свойството милост на Бина. И тъй 
като Ной не можа да коригира нищо в нея, гълъбът никога не се върна при него (The Zohar 
Shlach, стр. 52).
Твърденията и оплакванията на прокурора относно празника на Авраам в деня, когато Исак е 
бил отбит, произтичат от искането му да получи своя дял, корекциите на частта от Малхут, 
която не може да бъде коригирана до Гмар Тикун (края на корекцията). И това е свойството 
на ограничението в Малхут, с което светът не може да съществува; следователно трябва да се 
скрие. Това свойство е гълъбът, който не се върна при Ной. На човека не е поверена задачата 
да коригира своя първичен егоизъм, даден му от Твореца, защото е невъзможно да се 
промени това, което е направил Творецът. Човек обаче може да скрие своята Малхут, своя 
егоизъм (да се въздържа от използването му) и вместо това да действа, като получава своите 
желания от Бина. Ето защо в човека се е образувала комбинация от свойствата на Малхут 
(егоизма) и Бина (алтруизма) – за да му позволи да полага усилия и да прикрива свойствата 
на Малхут и да действа само според свойствата на Бина.

Когато човек е в състояние напълно да отхвърли използването на своя егоизъм и се ръководи 
само от свойствата на Бина, той ще постигне състояние, наречено „краят на неговото 
поправяне“. Корекцията се прави през 6000 години, т.е. по степени на 6000 последователни 
действия.

Тогава Машиахът (Месия/спасител) на човека, Висшата Светлина, идва при него и 
трансформира целия егоизъм на човека (първоначалната природа, която той е отхвърлял през 
6000 години) в алтруизъм. Тогава неговите егоистични свойства служат за получаване на 
Светлината на удоволствието в името на Създателя и той вече не трябва да се въздържа от 
използването им. Свойството на Малхут, с което човек не може да работи в името на Твореца 
до окончателното му коригиране, се нарича „ограничение“. Използването на свойствата на 
самата Малхут остава забранено, докато тя не бъде напълно коригирана чрез постепенно 
пречистване от свойствата на Бина през 6000 години. Като алтернатива Малхут се нарича 
„строгост” или „наказание”, тъй като това ограничение е и източникът на всички наказания и 
забрани. Авраам не можа да коригира това свойство на ограничение в Малхут, т.е. да получи 
светлината и да изпълни изцяло Малхут. Следователно той не получи нищо в тази част и 
точно по този начин се отнесе към прокурора, който веднага се изкачи и започна да обвинява 
Авраам пред Твореца, твърдейки, че Авраам не успял да коригира нищо в свойството 
ограничение на Малхут с пиршеството си. Това свойство на ограничение се нарича „бедно“, 
тъй като то не получава Светлина; следователно, съставлява същността на Малхут, нейния 
егоизъм. Тъй като Създателят смекчи ограничителното свойство на Малхут със свойството 
милост и смеси Малхут с Бина с единствената цел да даде на света възможност да 
съществува, Светлината, която се получава благодарение на свойството милост, се определя 
като част от Светлина, принадлежаща на всички жители на света. Тази част помага на 
Малхут да се коригира. Тъй като Създателят е създал Малхут, за да я изпълни лично със 
Светлина, тя се разглежда като Негова лична част. В резултат на чудото на кърменето на 
бебетата, които бяха донесени при Сара, Авраам получи цялата Светлина, която съществува в



свойството на милостта, и започна да се съмнява в способността си да коригира бедната част 
на Малхут. Тази част не получава нищо (защото не може да се използва през 6000 години) и 
съставлява личната част на Създателя. 
Затова прокурорът се издигна, като обвини Авраам, че не е дал на бедните, т. е. не е дал на 
частта на Създателя, на самата Малхут де Малхут, което никой човек не може да коригира 
сам, както и Ной не е могъл да го направи. И той не даде нищо нито на Теб, нито на бедните 
и не пожертва дори един гълъб заради Теб. И Сара казва, че си й се присмял. Сара е частта от
Бина, която свети в Малхут. С думите: „Който чуе, ще се изсмее заради мен” (Берешит, 21:6), 
Сара-Бина даде на Малхут толкова мощен свет Хасадим, че Малхут престана да изпитва 
егоистичните си желания, усети съвършенството на алтруизма и временно придоби 
свойствата на Бина, докато беше под влиянието на свет Хасадим. Появява се обаче 
опасението, че поради такова усещане за съвършенство и липса на страдание от неизпълнени
желания, липсата на усещане за недостатък, Малхут ще остане некоригирана. Такова 
състояние е подобно на следното описание на състоянието на Адам в Тората (Beresheet, 3:22):
„И Господ Бог каза: Ето, човекът стана като един от Нас, да познава доброто и злото; и сега, 
за да не простре ръката си да вземе и от дървото на живота, да яде и да живее вечно.” С други
думи, той не трябва да спира да усеща собствената си природа, нито да забравя факта, че е 
длъжен да поправи недостатъка си в „Дървото на познанието“. И затова Адам беше свален на
място, което е подходящо за поправяне, най-ниското възможно егоистично място, наречено 
нашия свят.
179. Създателят му каза: "Кой в света е като Авраам?" И прокурорът не излезе оттам, 
докато не изяде цялата такса. Така че Създателят постановява Исаак да бъде 
пожертван. И Той каза, че Сара ще умре от мъка по сина си. Причината за тази скръб е, 
че той не даде нищо на бедните.

Малхут, казвайки: „Създателят ме направи за смях“, намеквайки за Светлината, която пречи 
на коригирането на Малхут. Следователно светлината, която слиза към малхут и й дава 
усещането за съвършенство, й пречи да се поправи. Затова Създателят го спря. Това е 
значението на смъртта на Сара, тъй като Сара представлява светлината на Бина, която влиза в
Малхут. И така, всичко, за което говори Тората, е само същността на процеса на коригиране 
на Малхут, докато не бъде завършено нейното коригиране.

ТОРАТА И МОЛИТВАТА
180. Равин Шимон отвори и каза: „Писано е, че Хизкияху (Езекия) обърна лицето си 
към стената и се помоли на Създателя.“ Нека видим колко голяма и мощна е силата на 
Тората и колко високо се издига тя над всичко. Този, който се занимава с Тората, не се 
страхува от тези Горе или долу, нито от някакви трудности или болести на този свят, 
защото той е свързан с Дървото на живота и се учи от него всеки ден.
181. Защото Тората учи човека как да върви по пътя на истината; учи го как да се 
върне при своя Учител и да отмени онова, което му е предопределено. И дори да се 
покаже на човека, че това, което е предопределено за него, не може да бъде отменено, то 
все пак напълно се отменя и анулира, след което веднага изчезва и не надделява над 
него в този свят. Следователно човек трябва да изучава Тората ден и нощ и никога да 
не я изоставя, както е писано: „Съзерцавайте Го денем и нощем“. Който изостави 
Тората, все едно изоставя Дървото на живота.

„Съзерцавайте Го денем и нощем“ – „Него“ подразбира Създателя! На друго място в Зоар се 
казва, че молитвата на Хизкияху е била приета от Създателя, тъй като нищо (без егоистични 
желания) не го отделя от стената (Шехина, усещането на Създателя, подобно на Стената на 
плача). Това беше съветът, който той получи от Тората, когато чрез усилията си в Тората 
осъзна как да постигне пълно завръщане към Създателя, при което нищо няма да го отдели от
Създателя (от стената, Шехина, усещането за създателят). В резултат на това 



постановлението за неговата смърт (излизането на Светлината от парцуфа) беше отменено. 
Толкова голяма е силата на Тората.
182. Елате и вижте - такъв е съветът, даден на човека. Когато си ляга вечер, той трябва 
да приеме управлението на Създателя отгоре и то с цялото си сърце, поверете душата си
на Него. Така на човека веднага се спестяват всички болести, клевети и зли очи и те 
вече няма да имат власт над него.
Тук стигаме до прецизно разбиране на някои определения от Тората, които са доста различни 
от представите, с които сме свикнали. Дневната светлина означава усещането за единство със
Създателя. Нарича се „Светлина“, защото така човек определя добрите си чувства. 
Следователно дневната светлина е, когато човек усеща близостта на Твореца и величието на 
духовността. Тъмнината съвпада с нощта в нашия свят. Съответно, по отношение на 
духовните състояния на човека, тъмнината обозначава липсата на усещане за
Творец, на Висшата Светлина, поради действията на нечистите, егоистични сили, които 
разделят човека от Твореца. През нощта в нашия свят ние спим. Духовният парцуф е 
изпълнен с минималното количество Светлина в безсъзнателно състояние, наречено „сън“. 
Количеството светлина в парцуфа е толкова малко, че се определя като една шестдесета – 6 
(сефирот на Зеир Анпин) х 10 (във всяка част) – смърт или пълно отсъствие на духовна 
светлина, тъй като тук властват нечистите сили. Поради тези две сили, които ни управляват и 
контролират, ние не можем напълно и завинаги да се слеем със Създателя. В резултат на 
нашето усещане за състоянието на нощта, нечистите сили, които властват през нощта, ни 
пречат в нашите усилия, тъй като тяхната власт над нас продължава да се връща, създавайки 
по този начин празнини в нашето единство със Създателя и в работата ни за Него. За да 
коригираме това, равин Шимон ни дава своя съвет: всяка „нощ“ (усещане за отделяне от 
духовното), когато човек отива да „спи“ (потъва по-дълбоко в усещанията на този свят), той 
трябва с цялото си сърце да приеме управлението на Създателя, да Му повери напълно 
Неговото управление. Защото ако нощта (усещане за нощ) се коригира както в акта на 
сътворението, когато денят следва нощта, както се казва: „И стана вечер, и стана утро, ден 
първи“, нощта и денят стават едно цяло.
И нощта, наречена “владението на Малхут”, няма да се смеси с никаква нечиста сила и няма 
да атакува човека поради изчезването на усещането за Твореца поради егоистични желания и 
препятствия на “разума”. Първо, човекът е осъзнал необходимостта от нощта за постигане на
следващия ден (по-голямо усещане за Твореца, по-голямо алтруистично желание) и 
възприема тези две състояния като едно цяло и като напредък, въпреки факта, че в неговият
усещания, нощта означава отдалеченост от духовността.
На езика на духовната работа това означава, че ако човек чувства отдалеченост от Твореца и 
следователно е без радост, въпреки всички възможни удоволствия, за него това състояние се 
нарича „нощ“. Именно в такова състояние на пълна липса на усещане и липса на вяра в 
Твореца, човекът може със собствените си усилия, без да усеща вкус към Тората, да отстъпи 
пред управлението на Твореца. Тоест той затваря очи (като заспиващ) и казва: „Поставям се 
под властта на Твореца и се подчинявам на Неговата воля“. Това състояние се нарича 
„спускане заради последващо изкачване“ и служи като трамплин, чрез който човек постига 
още по-светъл „ден“.

Но за тази цел човекът трябва напълно да приеме управлението на Висшето царство, така че 
нищо да не го отделя от Създателя. С други думи, той трябва да се подчини на Висшето 
правило безусловно, независимо дали то носи живот или смърт, така че никоя сила в света да 
не може да го спре да се обедини с Божествения владетел, както е писано: „Обичай своя 
Създател с с цялото си сърце, с цялата си душа и с цялата си сила” (Деварим, 6:5).

Ако човек приеме с цялото си сърце всичко, което Създателят му изпраща, той ще е сигурен, 
че нищо няма да го отдели от Създателя. Това определя изпълнението на условието за 
поверяване на душата на Създателя. Защото той предварително се предава в ръцете на 



Създателя, като решава да изпълни всичките Му желания (заповеди) докрай, чак до 
саможертва. Следователно, докато човек спи, когато душата му (усещането на Твореца), 
Светлината, която преди го е изпълвала, напусне тялото (желанията), той не усеща вкуса на 
шестдесетата част от смъртта, за нечистите (егоистичните) силите нямат власт над него. С 
други думи, те не го отделят от Създателя. По-скоро той просто не успява да усети Създателя 
временно. Така нечистите сили не могат да прекъснат духовната му работа дори в 
състоянието, наречено „нощ“, защото неговата вечер и утро вече са като един ден – 
Светлината на Създателя. Нощта става част от деня, тъй като именно поради нощта той 
признава своята бъдеща заслуга да получи още по-голяма Светлина. Това е така, защото 
неговата нощ не произтича от властта на нечистите сили. Вместо това той разбира, че 
Създателят умишлено му изпраща такива състояния. Така дори в такива усещания като мрак 
и безчувственост, липса на стремеж и вкус към духовното, той вижда възможност за сливане 
с Твореца. А това означава, че нищо не стои между него и стената.

183. А на сутринта, когато стане от леглото си, той трябва да благослови Създателя, да 
влезе в Неговия дом и да Му се поклони със страх и трепет и едва тогава да се моли. Той
трябва да приеме съвет от своите свети патриарси, както е писано: „По Твоята голяма 
милост ще вляза в дома Ти, за да се поклоня в страх от Твоето свято величие.“

Благодарение на Твоята голяма благост, сега мога да Те благославям, че си милостив към мен,
че сложи край на моето духовно слизане и че ми позволи да вляза отново в дома Ти, че ми 
позволи да Те почувствам. Но аз съм щастлив не защото моето страдание отстъпи място на 
удоволствието, а защото сега мога да Ти благодаря. Идвам в дома Ти, за да коленича със 
страхопочитание пред Твоето свято величие, което сега постигам повече от всякога.
Молитвата в нашето сърце е корекцията в малхут (шехина, усещането за Създателя или 
общата душа на Израел) и изпълнението на тази обща душа с Висшата светлина (усещането 
за Създателя), в съответствие с всички свои коригирани желания. Следователно всички наши 
молби са изразени в множествено число, тъй като ние се молим не за собствената си душа, а 
за общата душа на Израел. Естествено, всичко, което присъства в Шехина, впоследствие 
присъства във всяка душа на Израел, и обратното, всичко, което липсва на общата душа на 
Израел, също отсъства във всяка душа.

Затова, преди да започнем да се молим, трябва да разберем (почувстваме) какво липсва на 
малхут (шехина), да знаем какво трябва да коригираме в нея и как можем да я изпълним. 
Нашето сърце, центърът на нашите желания, е част от тази малхут (шехина). Всички 
поколения на Израел са включени в общата душа – Шехина. Но ние не трябва да коригираме 
това, което вече е коригирано от предишните поколения, а само това, което е останало след 
тези поколения души. Нашите патриарси, духовните парцуфими, наречени „Авраам, Исак и 
Яков“, известни също като сфирот хесед, гвура и тиферет на парцуф З”А де Ацилут, 
включват цялата общност на Израел, всички свойства, които впоследствие се проявяват в 
коригираната малхут, която в нейното коригирано състояние се нарича „Израел“. 
Патриарсите определят трите духовни корена на 600 000 души на Израел във всички 
поколения. С други думи, това са трите източника на желания, родени в частта на малхут на 
човека с цел неговото коригиране. Всички добри дела, приемането и отдаването на Светлина, 
извършвано от „израелската общност“ (от кабалистите) във всички поколения, първо 
задействат приемането на Висшата Светлина от нашите свети Патриарси (Сфирот де Зеир 
Анпина), за всички Висши Светлината слиза през тях отгоре надолу. От тях тази Висша 
Светлина слиза върху „израелската общност“, праведните от това поколение, които 
съществуват със своите имоти в световете на БЕА и предизвикват слизането на тази Светлина
с молитвите си. Такъв е редът на духовните степени: всеки клон може да получи само чрез 
своя корен (предходната, Висша степен), но никога независимо. Основната Светлина остава в
корена и само незначителна част от нея се спуска към клона, който я предизвиква. 



Следователно всички корекции са завършени в общността на Израел (шехина, общата душа) 
се съхраняват в душите на нашите свети патриарси. (Светлината, получена в коригираните 
келим, остава завинаги в тях. Нашето описание на излизането и слизането на Светлината 
трябва да се разбира като метафора, тъй като парцуфът получава нови празни желания, които 
изискват корекция, и усещането за празнота от получените празни желания е възприеман като
Заминаването на светлината. Въпреки това, при коригиране на тези новополучени желания, в 
тях парцуфът ще получи още по-голяма Светлина от преди). Следователно същността на 
нашата молитва се състои в допълването на Шехина с всичко необходимо за постигане на 
пълна корекция, след всички предишни корекции, извършени в нея от миналите поколения 
кабалисти. Следователно този, който се издига духовно, трябва първо да направи всички 
корекции, които вече са били извършени в Шехина, и едва тогава ще може да разпознае какво
е останало, за да го коригира. Ето защо е писано, че човек не може да влезе в Бейт Кнесет 
(синагогата, но на иврит това означава „дом на събранието“ или „молитвен дом“, от думата 
Kones – „да се събера“), преди да е събрал своята молитва и пита светиите иПатриарсите за 
ръководство, защото той трябва да знае какво вече е коригирано и какво още трябва да се 
коригира. Това е възможно само след като той получи всичко, което патриарсите са 
коригирали чрез Шехина. Само тогава той ще разбере какво му остава да коригира в Шехина.
Патриарсите са коригирали молитвата в Шехина. Молитвата и шехина са едно и също, тъй 
като молитвата е молба, издигане на МАН, кли, коригираната малхут или желание в името на 
Създателя. 
Корекцията извършена от Авраам се нарича Шахарит (сутрешната молитва), от Исак – 
Минча (следобедната молитва), а от Яков – Арвит (вечерната молитва). Следователно, човек 
трябва първо да повтори в молитвата си всичко, което вече е коригирано от тях, и тогава ще 
открие как да изгради личната си молба и какви други несъвършенства са останали, които 
само той може и следователно трябва да коригира.
184. Човек не може да влезе в Бейт Кнесет (синагога, дом за молитва), освен ако първо 
не получи разрешение от Авраам, Исак и Яков, тъй като те са коригирали молитвата 
към Създателя. Затова е писано: „И в Твоята голяма милост ще вляза в Твоя дом“ 
(Техилим, 5:8). Гореспоменатото се отнася за Авраам, тъй като негово свойство е 
милостта, сфира Хесед. „Ще се поклоня пред Твоята свята стая“ се отнася за Исак, 
защото благодарение на него се нарича Малхут Heichal—камера, Сефира Гевура. „В 
страх и трепет“ се отнася за  Яков, тъй като негова собственост е сфирата Тиферет, 
наречена „страх“. И човек първо трябва да влезе в тези имоти и едва тогава да влезе в 
Бейт Кнесета, за да издигне своите молитви. Такова състояние е описано в стиха: „Ето 
Моят роб, Израил, с когото съм украсен.“ 

Тук Зоар анализира първите три основни корекции, направени от патриарсите в Шехина. 
Авраам коригира свойството, наречено Баит (къща, постоянно обиталище), което позволява 
на човека да се слее с него и да съществува винаги в свойствата и усещанията на Създателя, 
както винаги може да живее в къщата си. Исак допълни корекцията и коригира Малхут в 
имота, наречен „свещен храм“, така че самият цар винаги да обитава в него, както царят 
винаги обитава в своите покои. Яков добави към корекцията свойството на страха, което 
съответства на порта пред къща и обозначава условието, което (ако е изпълнено) позволява 
на човека да влезе в Малхут, къщата на Авраам, и в светия храм на Исак, които и двете са в 
нея. След като включи в себе си и трите корекции на патриарсите в пълно съвършенство, той 
постига това, което вече е било коригирано в святата Шехина, и след това продължава да 
коригира това, което не е било коригирано. Авраам е източникът на свойството на милостта в
душите на Израел. Затова той коригира светата Шехина по такъв начин, че да може да получи
Свет Хасадим, Светлината на милостта. И Шехина получи тази Светлина в нейната цялост за
всички души на Израел. Ако беше останало така, всички души на Израел щяха да бъдат в 
пълно и вечно единство със Създателя и Шехина щеше да бъде изпълнена със Светлина 
(удоволствие). Така никой човек не би пожелал дори за миг да се раздели със Шехина 



(усещането на Създателя). Но цялото поправяне на Авраам се състоеше в създаването на едно
съвършено, даряващо кли, което се състоеше само от свет Хасадим. Нямаше начин да се 
покварят свойствата му или да се въведе несъвършенство в него, тъй като, точно като 
свойството на милостта (Хесед) на Авраам, това Кли (желание) се състои само от волята да 
даряваш и да угаждаш на Създателя, както е писано: „Моето е твое и твоето е твое 
обозначава собствеността на милостта“ (Aвот, 85). Придавайки творението със своята 
собственост, Авраам напълно отделя нечистите сили (мисли и желания) от Шехина и я 
направи напълно свята и чиста. Мисълта за Сътворението обаче не свършва дотук, защото тя 
се състои в това да изпълни душите с наслада. А степента на удоволствие зависи от стремежа
да се насладите, от степента на глада. Само степента на предварителния глад, волята за 
получаване на удоволствие, определя степента на последващото получаване на удоволствие. 
Шехина (Малхут де Ацилут, съвкупността от душите) получи корекцията си от Авраам – 
Висшата сила на Хасадим, Сфира Хесед на Зеир Анпин де Ацилут – и придоби свойството на
милостта от нея. Тази собственост е напълно свободна от каквато и да е егоистична воля за 
получаване, тоест желанието му да получи нещо от Създателят е изчезнал напълно и остава 
само волята да Му се дарява. Това желание се нарича „отдаване заради самото отдаване“. 
Това обаче не донесе корекция на душите (части от Шехина), тъй като тяхната роля е да 
получат удоволствието, приготвено за тях от Създателя. За тази цел те първо трябва да имат 
„волята за получаване“. В крайна сметка удоволствието се усеща само когато е предшествано
от стремеж или желание за него и се определя от степента на това желание. Затова е 
написано, че Авраам е баща на Исак: Исак откри Шехина в абсолютно духовно 
съвършенство, в свойството на чистото безкористно отдаване, изпълнено със свет Хасадим 
поради всички корекции, направени от Авраам. Въпреки това, в съответствие със своите 
свойства, Исак (лявата духовна сила) чувства несъвършенство в това състояние на Шехина – 
че то все още не е коригирано, за да „приеме“ всичко, което е замислено в Мисълта на 
Сътворението. Затова той го коригира, като го превърна в кли (съсъд) на приемане, като го 
допълни с волята за „получаване“, така че да може да получи цялото съвършенство, 
приготвено за него. Исак предизвиква в Шехина волята за получаване на удоволствие от 
Създателя, макар и под формата на „приемане заради Създателя“ – с намерението да получи 
удоволствие, за да Го зарадва. 

Приемането заради Твореца означава, че въпреки че човек горещо желае да получи 
удоволствие, той получава не защото иска да се наслаждава, а само защото даряващият 
Създател желае той да го получи. И ако Творецът не беше пожелал така, човекът нямаше да 
има желание да получава от Него. Приемането в името на Създателя е еквивалентно на 
безкористно отдаване. Така егоистичната, нечиста сила не може да се вкопчи в такова 
желание.

Следователно Исак коригира Шехина и я доведе до пълно съвършенство, тъй като сега тя 
може да получи всичко, което Създателят е замислил да ѝ даде, тъй като това е целта на 
Неговото творение. Така, след коригиране от Исак, състоянието на Малхут-Шехина се нарича
Хейхал (камерите на Създателя), тъй като сега Той може да го изпълни със Себе Си, Своята 
Светлина, което означава, че Той обитава в неговите зали. И все пак корекцията на Авраам, 
наречена „къща“, все още не позволяваше Шехина да бъде запълнена и достойна за 
присъствието на Създателя. Следователно Исак коригира всички Геверут (сила на волята и 
съпротива срещу егоизма в душите на Израел). Това означава, че той смекчи всички закони и 
ограничения в управлението на Създателя. Това е така, защото всички ограничения и 
наказания идват в този свят с единствената цел да коригират волята на душите за получаване,
да ги направят подходящи за приемане на безкрайната доброта, съдържаща се в Мисълта
на Сътворението. И тъй като Исак коригира Шехина до пълно съвършенство, всички нейни 
ограничения и сили са коригирани и всички нейни свойства са постигнали желаната цел. 
Въпреки това, неговата корекция също не запази тази форма в Шехина и се поквари, тъй като 



светът все още беше неподготвен за края на корекцията. Следователно Исак е баща на 
грешник, Исав, който, тъй като не може да устои на изкушението да получи за себе си, 
покварява корекцията на Исак в Шехина. За разлика от Исак, той не можеше да устои на 
егоистичния прием. Това означава, че дори когато му стана ясно, че даряващият Създател не 
желае той да получи, той въпреки това искаше да получи, тъй като такова беше желанието му
за самозадоволяване.
Следователно нечистата сила (клипот-черупки, обвивката или кората около чистите сили) се 
придържа към Шехина. Така краката (сефирот НХИМ) на парцуф Малхут де Ацилут се 
спуснаха до мястото на клипот под парса, където егоистичните желания доминират над 
желанията на НХИМ. Но рош и горната част на гуф до табур на парцуф малхут останаха над 
властта на нечистите сили. Следователно главата му (Рош) разбира как трябва да действа 
(следователно главата на Исак е погребана заедно с телата на Авраам и Яков в пещерата 
Махпела), но тялото (Гуф) все още иска да получи удоволствие заради себе си. И тъй като 
Яков видя щетите, причинени от Исав, той коригира Шехина, като добави своето свойство на 
страх към него, както е написано: „Ръката му държеше петата на Исав“ (Тора, Берешит, 
25:26). Защото Яков осъзна какво несъвършенство Исав беше причинил в Шехина (в 
създадените души), той се поправи в страха до такава степен, че издигна святата Шехина 
като корона-украшение. С това той запазва и корекциите, направени от Авраам и Исак. 
Корекцията на Яков обаче не беше окончателна, тъй като този страх прилича повече на 
страха от престъпление, отколкото на безкористния страх, който идва отвътре. Защото този 
негов страх се ражда в него от бедрата на Исав, въпреки че той не е престъпил, като е 
получил, както направи Исав. Но краят на корекцията ще доведе до различно състояние: 
бедрото на Исав ще бъде анулирано, както е писано: „Смъртта ще изчезне завинаги от
свят” и страхът ще остане само защото Създателят е всемогъщ и велик. Яков сам постигна 
този неподправен страх. Въпреки това, цялата „общност на Израел“, всички души, които 
формират Шехина, все още трябва да се коригират във всички поколения, от първото до 
последното, до края на корекцията. (Само Моше постигна свойството на истински страх - 
един от величие и любов - само той и никой друг. Следователно, както се казва в Талмуда, 
описание на страх от любов към Създателя дори не съществува.) Зоар цитира думите от 
Псалма (5:8): „По Твоята голяма милост ще вляза в Твоя дом,“ тъй като Авраам коригира 
Шехина до имота на “къща”, която е изпълнена с доброта, т.е. със свет хасадим. Думите „За 
да се поклоня пред Твоята свята стая“ се отнасят за Исак, който коригира Шехина от „къща“ 
в „стая“, която подобава на Създателя. Думите „в страх“ се отнасят за Яков, който коригира 
Шехина със своето свойство страх, след което го направи кли (съд) на приемане, което 
включва всички корекции, направени от Авраам и Ицхак. И все пак, как той разбра какво още
се нуждае от корекция в Шехина? Само като коригира и включи себе си в тези три корекции, 
извършени от светите патриарси преди него. Това означава, че точно както те направиха, 
Яков може да действа според условията на тези корекции. С други думи, Яков се сля
с техните свойства, като по този начин се издигат до тяхното ниво. Следователно човек 
трябва първо да постигне тези свойства и да ги коригира в себе си. Само след като приеме 
свойствата на тези три корекции в себе си, може започва да ги поправя оттам, откъдето е 
спрял нашият патриарх Яков, т. е.  да издига страха до степента на величието и 
всемогъществото на Твореца и привлича Висшата светлина с молитвата си, с благоговението 
си пред величието на Твореца. И Висшата светлина ще донесе със себе си изпълнението на 
Шехина и края на нейното коригиране. Следователно молитвата на човека трябва да включва 
две цели: да придобие страх от истинското величие на Създателя и с това постигане да 
постигне окончателната корекция на неговия егоизъм.

ИЗЛИЗАНЕТО НА РАВИ ШИМОН ОТ ПЕЩЕРАТА

185. Равин Пинхас застана пред равин Рахума на брега на езерото Кинерет. Той беше 
мъдър, стар и почти сляп. Той каза на равин Пинхас: „Чух, че нашият приятел Шимон 



Бар-Йохай има син бижу. Гледах светлината от това бижу и то блести като светлината 
на слънцето и осветява целия свят.”

Напълно коригираната малхут се нарича скъпоценен камък (обикновено перла). Раби Нахум 
казва на равин Пинхас, че равин Шимон вече е заслужил пълна корекция, тъй като „син“ 
обозначава следващото състояние, следващия парцуф, който възниква или се ражда от 
предходния. И равин Пинхас вижда това, докато гледа (с духовното си зрение, наречено 
Ruach HaKodesh - Светият Дух) към Светлината на тази перла, която блести като слънцето, 
излизащо от скривалището си (Nartik - обвивка). Това означава, че след бъдещата корекция на
Малхут (луната), нейната светлина ще стане като тази на слънцето и ще осветява целия свят.
И когато светлината на луната стане като тази на слънцето, тя ще се издигне до зенита и ще 
освети целия свят със стълб от светлина, от небето до земята. И ще свети, докато равин 
Шимон не завърши корекцията на Атик. Това говори за факта, че той вече е заслужил да 
достигне степените на двете откровения на Създателя, т.е. края на поправянето.

186. И тази Светлина се простира от Небесата надолу към земята и осветява целия свят,
докато Атик-Кетер се появи и не седне на своя трон, което се случва в края на 
корекцията. И тази Светлина пребъдва изцяло във вашия дом (защото дъщерята на 
равин Пинхас е била съпруга на равин Шимон и равин Елазар следователно е негов 
внук). И малък лъч Светлина (наречен „синът на домакинството“, равин Елазар) се 
отделя от Светлината, която изпълва домакинството, излиза и огрява целия свят. 
Щастливи са онези, които заслужават такава съдба! Излез, сине мой, излез! Вървете 
след това бижу, което осветява света, защото е подходящо време за това!

Тъй като дъщерята на равин Пинхас беше съпруга на равин Шимон (равин Шимон и 
съпругата му обозначават два духовни парцуфима, които са под равин Пинхас), равин Шимон
(заедно със съпругата си) принадлежеше към домакинството (беше включен в парцуфа) на 
раби Пинхас. Това се отнася за раби Елазар, парцуфът, който се появи от Светлината и освети
света, който изпълни домакинството (десет сфирот) на раби Пинхас, т.е. излезе от парцуфа, 
наречен "Равин Шимон и съпругата му."

187. Той излезе пред него и застана в очакване да се качи на кораб. С него са били две 
жени. Той видя две птици, реещи се над водата. Той повиши глас и каза: „Птици, които 
се реете над морето; виждали ли си мястото, където човек може да намери Бар-Йочай? 
Той изчака малко и каза: „Птици, о, птици, отлетете.“ Отлетяха и изчезнаха в морето.

Равин Шимон избягал от властите, които го осъдили на смърт, и се скрил в пещера със сина 
си. И никой не знаеше къде се намира. Затова равин Пинхас тръгнал да го търси.
Въпреки че всичко описано тук е исторически вярно, все пак е от съществено значение за нас
да разбираме думите на Зоар като действия на висши духовни причини, чиито последствия 
определят всичко, което се случва на земята.

Егоистичните авторитети (сили) на парцуф, възвишени като равин Шимон, се опитват да 
преодолеят собствените му алтруистични стремежи и да го лишат от Светлината, тоест да го 
убият. И той се скрива от тях в пещера, т.е. приема малко състояние (Катнут) и свети със 
Светлината на милостта. Това се нарича „скрива се в пещера“ – става невидимо за 
егоистичните сили, тъй като те желаят свет хохма и не могат да видят свет хасадим.
188. Преди да се качи на кораба, птиците се приближиха отново и в клюна на една от 
тях имаше писмо. Там се казва, че равин Шимон, синът на Йохай, е напуснал пещерата 
заедно със сина си, равин Елазар. Равин Пинхас отишъл при тях и ги намерил напълно 
променени: телата им били покрити с рани (като дупки в земята – вижте Талмуда, Бава
Батра, 19:2) от престоя толкова дълго в пещерата. Той се разплакал и каза: "Горко, че 



те видях такъв!" Раби Шимон отговори: „О, колко щастлива е моята участ, че ме 
видяхте такъв, защото ако не ме видяхте такъв, нямаше да бъда това, което съм!“ 
Равин Шимон отвори за заповедта на Тората и каза: „Заповедите на Тората, които 
Създателят даде на Израел, са описани в обща форма.“

Докато беше в пещерата (в свет хасадим) в продължение на много години (степени), равин 
Шимон нямаше друг избор, освен да седне на пясъка (външната дреха - Левуш, покриваща 
парцуфа с определено свойство, наречено "земя"), за да покрие голото си тяло (желания), за 
да може да изучава Тората (да получи Висшата светлина в своя парцуф с намерението за 
доброто на Създателя). В резултат на това, че е покрит с пясък, цялото му „тяло“ беше 
покрито с „петна и рани“ (но това бяха необходими корекции). И не само, че парцуфът, 
наречен Раби Шимон, се нуждаеше от корекция на скриването в Хасадим (пещерата) и 
покритието на външна дреха (Връщаща се светлина), но следващото му състояние, родено от 
него, се наричаше неговият син, Раби Елазар (по-нисък Парцуф), също се нуждаеше от тези 
корекции, за да постигне цялата Светлина на Създателя. Той се разплака и каза: "Горко, че те 
видях такъв!" Раби Шимон отговори: „О, колко щастлива е моята участ, че ме видяхте такъв, 
защото ако не ме видяхте такъв, нямаше да бъда това, което съм!“ С други думи, ако не 
изглеждах така, нямаше да заслужа всички тайни на Тората, тъй като всичко, което съм 
постигнал, съм постигнал през тези тринадесет години (тринадесет последователни 
поправки) на криене в пещерата.
Равин Шимон отвори. За заповедта на Тората е написано: „Заповедите на Тората, които 
Създателят даде на Израел, са описани в обща форма.“ Всички заповеди на Тората са 
описани в пасажа от Тората, започвайки с „В началото Творецът създаде“ и завършва с „Нека 
бъде светлина“. Това са заповедите на страха и наказанието, които включват всички заповеди 
на Тората. Ето защо те се наричат „общо“.

ПЪРВАТА ЗАПОВЕД

189. БЕРЕШЕЕТ БАРАХ ЕЛОХИМ (В началото Създателят създаде) е първата Мицва 
(заповед), коренът и основата на всичко. И се нарича "страх от Твореца" или Решит 
(начало), както е писано: "Страхът от Твореца е началото на мъдростта". Страхът от 
Създателя е началото на мъдростта, защото този страх се нарича „начало“. И това е 
портата, която води към вярата. И целият свят се основава на тази заповед.

Трудно е да се разбере защо страхът се нарича "началото" и защо той предхожда мъдростта и 
вярата. Зоар отговаря: това е така, защото страхът е началото на всяка сфира и е невъзможно 
да се постигне каквато и да е сфира (свойство), без първо да се постигне свойството страх. И 
все пак това означава, че страхът е просто средство за постигане на други качества или 
свойства. Но тогава, ако това е само средство, тогава защо е включено в списъка на Мицвот 
(множествено число за Мицва) като първата Мицва? Възможно ли е страхът да е някаква 
предпоставка? Следователно Зоар казва, че е невъзможно да се постигне съвършена, 
безкористна вяра по друг начин освен чрез страх от Създателя. И степента на страха ще 
определи степента на вярата. Следователно целият свят се основава на заповедта на страха, 
тъй като целият свят съществува само благодарение на Тората и заповедта, както каза 
пророкът: „Ако не беше Моят съюз с деня и нощта, не бих назначил наредбите на Небето и 
земята” (Yirmiyahu, 33:25). И тъй като страхът е началото и вратата към другия заповед 
(защото страхът е и вратата към вярата), целият свят се основава на това свойство на страха. 
То следователно е написано, че заповедта на страха включва всички останали заповеди на 
Тората; и ако не беше страхът, Творецът нямаше да създаде нищо.
190. Има три вида страх, два от които нямат реална основа, но единият има. Ако човек 
се страхува, че децата му могат да умрат, или се страхува от болест или телесно 
страдание, или се страхува за своето материално благополучие, този вид страх (дори и 



постоянен) не е основата или коренът, тъй като само желаните последствия съставляват
причината за страха. Това се нарича „страх от наказание в този свят“. Но има и друг 
вид страх: страхът от наказанието в бъдещия свят, в ада. Тези два вида страх – страхът 
от наказание в този и в бъдещия свят – не представляват реална основа и корен.
191. Истинският страх е страхът от Създателя, защото Той е велик и всемогъщ, защото 
Той е Източникът на всичко и всичко останало е нищо в сравнение с Него. Човек 
трябва да съсредоточи цялото си внимание върху постигането на този вид страх.

Има три вида страх пред Създателя, но само един от тях се счита за истински страх. Ако 
някой се страхува от Създателя и спазва Неговите заповеди, така че той и децата му да бъдат 
добре и проспериращи, това съставлява първия вид, страхът от различните наказания в този 
свят. Ако спазва заповедта на Създателя, защото се страхува от наказания в ада, това е 
вторият вид страх. Зоар казва, че нито един от тези два вида не е верен, тъй като човек спазва 
заповедта само от страх от наказание, в името на собствената си полза, а не защото това са 
заповедите на Създателя. В този случай личното му благополучие е причина за неговото 
наблюдение, а страхът му е просто следствие от желанието му да получи удоволствие. По-
скоро истинският страх трябва да произтича от величието и всемогъществото на Създателя, 
тъй като Той управлява над всичко и е източникът на всичко. От Него произлизат всички 
светове и делата Му свидетелстват за Неговото величие. И всичко, което Той създаде, е нищо 
в сравнение с Него, защото не добавя нищо към Него.
Така можем ясно да видим, че няма разлика в действието: единият наблюдава от първия или 
втория вид страх, докато другият наблюдава от третия вид. За наблюдател те извършват едни 
и същи действия, Мицвотът на Създателя. Но огромната разлика между тях е само в тяхното 
намерение, в мотивацията им – защо спазват повелята на Създателя! Следователно е 
невъзможно да се разпознае духовната степен на човека чрез неговото външно спазване на 
Мицвот, който е видим за всички. Нещо повече, онези, които ги спазват, за да получат 
незабавна награда от другите, обикновено го правят с най-голямо външно усърдие. Но този, 
чиито намерения и мисли са насочени навътре, който търси истинско спазване, като правило, 
не се откроява сред маси по всякакъв начин. 

Човек трябва непрекъснато да се стреми да усъвършенства и допълва своите намерения само 
чрез спазване на заповедта на все по-дълбоко ниво, като същевременно се фокусира върху 
вътрешното съзерцание и насочването на своите мисли. По никакъв начин не трябва да се 
занимава с прекомерно „механично спазване“, за което има ясна забрана: 
„Не преувеличавайте в Мицвота“. Напротив, човек трябва да посвети цялото си внимание на 
постигането на истински страх, както повелява първата заповед на Създателя. Както каза 
равин Барух Ашлаг, „Страхът от Създателя е постоянното, безкористно желание, което се 
изразява в мисълта: „Направих ли всичко, което можах за Създателя, или има нещо повече, 
което мога да направя за Него?“
192. Равин Шимон започна да плаче, викайки: „Горко, ако разкрия и горко, ако не 
разкрия. Ако кажа, грешниците ще знаят как да работят в името на Твореца, а ако не 
кажа, няма да стигне до приятелите ми.” Където има истински страх, срещу него и 
съответно отдолу стои зъл страх, който поразява и преследва. Това е бичът, който 
бичува грешниците (като ги наказва за греховете им). Ето защо той се страхува да го 
разкрие, защото грешниците могат да се научат как да избягват наказанието, а 
наказанието представлява тяхното поправяне!

Тук равин Шимон предупреждава, че не може да разкрие всичко в неговата цялост (това се 
отнася за Avoda Lishma - работа „заради Твореца“), тъй като се страхува, че това може да 
навреди на грешниците. Тук той иска да разкрие как човек може да се приближи и да се слее 
с Дървото на живота и по този начин да се въздържи от докосване до Дървото на смъртта. Но 
това се отнася само за онези, които вече са се поправили по отношение на Дървото за 



познаване на доброто и злото. Въпреки това, грешниците (тези, които тепърва трябва да 
поправят прегрешенията си в Дървото на познанието за доброто и злото) нямат право да 
знаят това, тъй като те все още трябва да се трудят във всички необходими задачи, докато не 
се поправят в Дървото на познанието на доброто и злото. Така виждаме, че Тората определя 
грешника като такъв, който тепърва ще коригира Дървото на познанието в душата си.
Забраната за разкриване на истинската същност на делото заради Твореца се основава на 
думите на Тората: „Ето, Адам стана като един от нас в познаването на доброто и злото; и 
сега, да не би да простре ръката си и да вземе и от Дървото на живота, да яде и да живее 
вечно” (Beresheet, 3:22). След греха на Адам в Дървото на познанието, Създателят го прогони
от Райската градина, за да попречи на Адам да се свърже с Дървото на живота и да получи 
вечен живот. Това е така, защото тогава това, което той поквари в Дървото на познанието, 
щеше да остане непоправено. Затова, за да позволи само на праведните да знаят тази 
мъдрост, равин Шимон я разкрива чрез алюзия.

193. Но този, който се страхува от наказанието с камшик, истинският страх от 
Създателя не може да се спусне върху него. Вместо това го обзема злият страх под 
формата на страх от наказание чрез бичуване.
194. Затова мястото, наречено „страх от Твореца”, се нарича начало на знанието. Ето 
защо тази заповед е включена тук. И това е основата и източникът на всички останали 
заповеди на Тората. И който спазва заповедта на страха от Твореца, спазва и всички 
останали. Но който не спазва заповедта на страха от Създателя, не спазва и другата 
заповед на Тората, тъй като тази заповед съставлява основата на всички останали.

Тук Зоар повтаря, че на едно място е написано „Страхът от Създателя е началото на 
мъдростта“, докато на друго се казва „Страхът от Създателя е началото на познанието“. И 
Зоар обяснява, че там, където свършва свойството на страха, започва друг зъл страх, който 
клевети и бие. В тази връзка в кабала се казва, че нозете на чистия парцуф малхут се спускат 
до мястото на нечистите сили. Който обаче спазва заповедта на страха, защото Творецът е 
велик и всемогъщ, се съединява с Него (става равен на Твореца по свойства), за да не се 
срамува да получава от Него. Освен тази корекция, не съществува друга работа за 
създанията. Това се нарича „страх от Създателя в името на живота“, тъй като в резултат на
сливайки се с Твореца, създанията се изпълват с живот. В противен случай те попадат под 
силата на ограничението, тъй като Цимцум Алеф (първото ограничение) ограничи 
приемането на Светлина в егоистичните желания. Такова кли (желание) става причина за 
смъртта, тъй като е празно място (лишено от светлина). Следователно създанията трябва да 
се страхуват да не успеят да направят корекциите, които са им поверени. Но онези, които 
спазват заповедите от страх, а не от осъзнаване на величието на Твореца и Неговото 
постановление, са управлявани и бичувани от страха от празната Малхут. И тъй като краят на
страха е в злия бич, истинският страх се нарича „Началото на познаването на страха от 
Създателя“, което показва необходимостта да се стремим само към този вид страх и да се 
пазим от злия вид. Поради това грехът на Адам е поправен.
195. Затова е написано, В НАЧАЛОТО (означаващо страх) ТВОРЕЦЪТ СЪЗДАДЕ 
НЕБЕСАТА И ЗЕМЯТА. За който и да е престъпва тук, престъпва целия Тора Мицвот. 
И неговото наказание е злият бич, т.е. злият страх, който го бичува. Думите И ЗЕМЯТА 
БЕШЕ НЕФОРМИРАНА И ХАОТИЧНА, И МРАК БЕШЕ ВЪРХУ ЛИЦЕТО НА 
БЕЗДНАТА, И ДУХЪТ НА СЪЗДАТЕЛЯ се отнасят за четирите наказания на 
нечестивите.

196. БЕЗ ФОРМА се отнася за удушаване. ХАОТИЧНО се отнася до убиване с камъни, 
т.е. камъните, които падат в голямата бездна, за да накажат грешниците. ТЪМНИНАТА
означава изгаряне, огънят, който пада върху главите на нечестивите, за да ги изгори. 
ДУХЪТ НА СЪЗДАТЕЛЯ се отнася до обезглавяването.



Онези, които спазват заповедта на страха пред Твореца не защото такава е Неговата 
повеля, а защото се страхуват от наказание, попадат в капана на нечистата сила, 
наречена „без форма“. В резултат на това те са изгубени, без да разбират мислите и 
делата на Създателя. И тази нечиста сила се определя като въже на врата на човека, 
което блокира притока на чист (свещен) въздух към душата му и му пречи да получи 
живот. И до степента на човешкото невежество, нечистата сила удушава го! И когато 
бъде хванат в примката на нечистата сила, стягаща се около врата му, тя има силата да 
контролира човека по свое желание: да го убие с камъни, да го изгори или обезглави. 
Убиването с камъни означава, че нечисти мисли сполетяват главата му с желани 
удоволствия, като по този начин го дърпат надолу в дълбините. Там го наказват с 
тъмнина (изгаряне), а нечистата сила го запалва в лют огън, докато изгори цялата 
чиста жизнена сила от него.
197. Духът на Създателя означава обезглавяване, тъй като изгарящият вятър (Ruach 
Se'ara) е пламтящ меч-наказание за всеки, който не спазва Тората и Mitzvot, които са 
споменати след Mitzva на страха, наречена "основа", като то включва всички мицвоти. 
Това е така, защото след думата BERESHEET (НАЧАЛО), което означава страх, е 
написано БЕЗ ФОРМА, ХАОС, МРАК и ДУХ – общо четирите наказания на смърт. И 
след това следвайте останалата част от Тората и Мицвот.

След първото изречение на Тората, останалата част от Тората се отнася до останалата част от 
заповедите, които са специфични по отношение на общата и всеобхватна заповед на страха.

ВТОРАТА ЗАПОВЕД

198. Втората заповед (заповед) е неразривно свързана със заповедта на страха и това е 
заповедта на любовта – човекът да обича своя Създател със съвършена любов. Какво е 
перфектната любов? Това е голяма любов, както е писано, „Той ходи пред Създателя в 
пълна искреност и съвършенство“ (Beresheet, 17:1), което означава съвършенство в 
любовта. Така е писано: „И Създателят каза: „Да бъде светлина““ (Beresheet, 1:3) – това
е съвършената любов, наречена „голяма любов“. Точно така човек трябва да обича своя
Създател.

Съществува условна любов, която се появява в резултат на всички добрини, получени от 
Създателя („Въведение в изследването на десетте сефирот“, т. 66-74), в резултат на което 
човек се слива със Създателя с цялото си сърце и душа. И все пак, въпреки че той се слива 
със Създателя в пълно съвършенство, тази любов се смята за несъвършена. Подобно е на 
любовта на Ной (Beresheet Raba, 30), който постоянно имаше нужда да засилва чувството си -
да види, че Създателят му изпраща само добро. Авраам обаче нямаше нужда от нищо, за да 
подсили любовта си към Създателя, както е писано: „Той ходи пред Създателя в пълно 
съвършенство“. Защото думите „ходи пред“ означават, че той няма нужда от нищо, което да 
подсили чувството му на любов към Създателя. И дори да не получи нищо от Него, любовта 
му остава постоянна и съвършена и той желае да се слее с Твореца със сърцето и душата си.
199. Равин Елазар каза: „Чувал съм какво означава съвършената любов.“ Казаха му: 
„Кажете това на равин Пинхас, тъй като той наистина съществува на тази степен.“ 
Равин Елазар каза: „Съвършената любов означава, че е съвършена и от двете страни; 
ако не включва и двете страни, такава любов е несъвършена.”
Казаха му да се обърне към равин Пинхас, тъй като равин Пинхас вече беше постигнал 
степента на съвършена любов и ще може да го разбере правилно. Думите „от двете страни“ 
се отнасят както за добрата, така и за злата страна. С други думи, ако Творецът му даде не 
само добрини, но и ограничения (които той възприема като неприятни) и дори да отнеме 
душата му, пак любовта на човека към Твореца остава съвършена, сякаш той не получава 
нищо от Него но най-добрият в света.



200. Следователно онзи, който обича Създателя, за да придобие богатство, да живее 
дълго, да има много здрави деца и да владее враговете си - той получава всичко, което 
иска, и затова обича Създателя. Но ако получи обратното, ако Създателят го преведе 
през колелото на страданието, той ще намрази Създателя и няма да почувства никаква 
любов към Него. Следователно такава любов е безпочвена.
Тъй като неговата любов зависи от това какво получава от Създателя, когато приемът спира, 
любовта му също. Ясно е, че човек може да обича само единия или другия – себе си или 
Създателя!
201. Любовта се счита за съвършена, ако съществува и от двете страни - от страната на 
осъждането и страната на милостта (успеха в живота). Както вече споменахме, когато 
човек обича Създателя, дори и Той да отнеме душата му, тази любов ще остане 
съвършена и от двете страни: милост и съд. Следователно Светлината на Първия акт 
на Сътворението беше разкрита и след това скрита. И поради това скриване в света се 
появи строг съд и двете страни, милост и съд, се обединиха, за да образуват 
съвършенство. И това е желаната любов.

Светлината, която беше създадена в първия ден на сътворението (в стиха „Да бъде 
светлина“), по-късно беше скрита, както е написано, за праведните в бъдещия свят. Беше 
скрито, за да позволи на този свят да се появи строг съд. Това води до обединяването на двете
страни (милостта и съда) в едно, тъй като човек получава възможност да разкрие 
съвършенството на любовта дори когато Творецът отнеме душата му и му се даде 
възможност да допълни и усъвършенства своята любов. И ако Светлината не беше скрита, 
строгият съд щеше да бъде скрит и не би се разкрила и ГОЛЯМАТА ЛЮБОВ, която щеше да 
бъде скрита от праведните и нямаше да има начин да се разкрие.

202. Равин Шимон го целуна. Равин Пинхас се приближи, целуна го и го благослови. 
Той каза: „Ясно е, че Създателят ме е изпратил тук. Това е малкият лъч Светлина, за 
който се казваше, че свети в къщата ми и по-късно ще освети целия свят” (точка 186). 
Равин Елазар каза, че страхът със сигурност не трябва да се забравя от всички 
заповеди; особено в тази заповед, заповедта на любовта, страхът трябва да бъде свързан 
с тази заповед по всяко време. Как се закрепва? Любовта е добро, когато носи добро, 
здраве, препитание и живот от Любимия. И именно тук трябва да се съживи страхът от 
греха, за да не се обърне колелото срещу него, както е писано: „Щастлив е онзи, който 
винаги се страхува“, защото неговият страх се съдържа в неговата любов.
203. Ето как трябва да се предизвика страх от гледна точка на строгата преценка, тъй 
като след като човек осъзнае, че строгата присъда витае над него, той трябва да 
предизвика в себе си страх от своя Учител. Така сърцето му няма да се закорави, за 
което е писано: „Който закоравява сърцето си, ще падне в злото“, в другата страна. 
Това се нарича зло. Следователно страхът се съединява и с двете страни - с доброто и 
любовта, както и със строгия съд, и се състои от двете. И ако страхът е съединен с 
добрата страна и любовта, както и със строгостта на преценката, такава любов е 
съвършена.

Заповедта на страха включва всички заповеди на Тората; това е вратата към вярата в 
Създателя – до степента на своя страх човек придобива вяра в управлението на Създателя. 
Следователно, той не трябва да забравя страха при спазването на всяка заповед, особено 
заповедта на любовта, когато страхът трябва да бъде събуден още повече, тъй като страхът 
трябва постоянно да присъства в заповедта на любовта. Следователно човекът трябва да 
предизвиква страх в себе си в двете състояния на любов: влюбен от добрата страна, когато 
тойполучава добри усещания от Създателя, а в любовта от злата страна, когато Създателят му
изпраща сурови ограничения, според присъдата. Въпреки това би било неправилно да се 
мисли, че съвършената любов означава състояние, при което човек получава лоши чувства от



Създателя, до степен да чувства, че душата му е отнета. Неправилно е да се мисли, че човек 
не трябва да се страхува от присъдата и строгостта на Създателя и въпреки чувствата си да се
привърже към Него с любов, безстрашно и от все сърце. Първо, човек трябва да събуди страх 
в себе си, да не би любовта му към Създателя да отслабне. Така той съчетава любов и страх. 
Второ, от другата страна на любовта, от страна на усещането за строгост, той трябва да 
събуди в себе си страх пред Създателя и да не остави сърцето си да се втвърди, за да не 
престане да се съобразява с неприятните усещания на наказанието. Така и тук той включва 
страх и любов и ако действа така и в двете страни на любовта, неговата любов остава 
завинаги свързана със страха, като по този начин става съвършена. Писано е за включването 
на страха в любовта от добрата страна: „Щастлив е човекът, който винаги се страхува“. 
Думата „винаги“ показва, че въпреки че човек винаги получава само добро от Създателя, той 
все пак се страхува от Него, защото се страхува, че може да съгреши.
И е писано за включването на страха от злата страна в любовта, когато човек чувства 
наказания и строгост на съда: „Който остави сърцето си да се закорави, ще падне в 
страхопочитание.“ Това означава, че човек по никакъв начин и при никакви обстоятелства не 
трябва да позволява сърцето му да се закоравява под влиянието на присъдата. В противен 
случай той ще попадне в нечистите сили, наречени „зли“. В такъв случай той трябва да 
събуди в себе си още повече страх от Създателя и да смеси страха си с любовта. Но нито един
от двата вида не е страх за себе си, за собственото си благополучие. По-скоро и двете се 
отнасят до страха на човека от омаловажаване на намеренията и действията му в името на 
Създателя и опитите му да ги насочи всички към Негово удоволствие.
Така изяснихме първите две заповеди на Тората – заповедите на страха и любовта. Заповедта 
на страха е основата за всички останали заповеди и за цялата Тора. Съдържа се в първата 
дума на Тората БЕРЕШИТ (В НАЧАЛОТО) и в първото й изречение В НАЧАЛОТО 
ТВОРЕЦЪТ СЪЗДАДЕ НЕБЕСАТА И ЗЕМЯТА. Страхът се нарича НАЧАЛО, от което се 
раждат НЕБЕСАТА и ЗЕМЯТА, което означава ЗОН и техните потомци, световете на БЕА. А 
второто изречение в Тората се отнася до наказанието под формата на четири вида духовна 
смърт: БЕЗ ФОРМА означава удушаване, ХАОТИЧНО означава убиване с камъни, 
ТЪМНИНА означава изгаряне и ДУХ означава обезглавяване. Заповедта на любовта е 
описана в Тората в стиха: И ТВОРЕЦЪТ КАЗА: „НЕКА БЪДЕ СВЕТЛИНА.“ Има две страни 
на тази заповед, които се наричат „доброта и дълголетие“ и „с цялата си душа“. Това 
означава, че човек трябва да изпитва любов дори при най-лошите обстоятелства, т.е. когато 
Създателят отнеме душата му, точно както я чувства, когато всичко е наред. Само за да 
разкрие тази съвършена любов, Светлината на творението беше скрита. Страхът трябва да 
бъде включен и в двете страни на любовта: в частта, в която човек трябва да се страхува да 
извърши грях, като по този начин намалява любовта си към Създателя, и в частта, в която 
трябва да се страхува от прикриването и присъдата на Създателя. И все пак, за да разберете 
тези
духовни категории, трябва да ги изясним по малко по-различен начин. Призивите за любов се
използват многократно в Тората: „Обичай ближния си...“, „Не прави това, което мразиш на 
друг“ и т.н. Но основата на всичко това е любовта между човека и Твореца; към това са 
насочени молбите ни: „Приближи ни с любов...”, „Който избра Израил с любов...”

Откровението на Твореца е откровението на Неговата любов към човека. Алтруистичната 
любов обаче е напълно различна от нашето разбиране за любов. Нашата любов винаги се 
основава на егоистични причини. И ако причините внезапно изчезнат, любовта изчезва 
веднага. Можем да вземем за пример естествената любов между баща и син. Родителите 
естествено обичат единствения си син повече от всичко на света. Съответно синът трябва да 
има същата любов към родителите си. Но виждаме, че това не е така: ако синът изпитва 
безусловна любов от родителите си, тогава, в съответствие със закона на природата и 
независимо от него, любовта му към тях ще намалее.



Това е така, защото любовта на бащата към сина му е естествена; и точно както бащата иска 
синът му да го обича, синът му иска да бъде обичан от баща си. Това взаимно желание 
поражда страх в сърцата и на двамата: бащата се страхува, че синът може да го намрази (дори
малко), а синът се страхува от същото. Този постоянен страх поражда добри дела между тях: 
всеки от тях се стреми да покаже любовта си към другия, за да насърчи взаимността. И все 
пак, когато любовта им достига върхове и няма какво друго да се добави към нея, любимият 
син открива абсолютната и безусловна любов в сърцето на своя любящ баща. Любимият 
веднага спира да се страхува, че ще бъде обичан по-малко; нито може да се надява, че 
любовта към него ще расте. И това води до ситуация, в която синът става мързелив и спира 
да изразява любовта си с добри дела. И тъй като те намаляват, неговата любов също 
намалява, докато не се обърне в своята противоположност - омраза, защото той смята всичко,
което баща му прави за безполезно и недостатъчно в сравнение с това, което трябва да бъдат 
действията на бащата от „абсолютна“ любов. Следователно съюзът на любовта и страха в 
човека го довежда до състояние на съвършенство. Четирите букви HaVaYaH (Yod + Hey + Vav
+ Hey) съответстват на Сефирот H-B-ZA-M. Зоар ги нарича СТРАХ, ЛЮБОВ, ТОРА, 
ЗАПОВЕД, съответно.

ЙОД – ХОХМА – СТРАХ
ХЕЙ – БИНА – ЛЮБОВ
ВАВ – ЗАИР АНПИН – ТОРА
ХЕЙ – МАЛХУТ – ЗАПОВЕД

Парцуф АА е основният парцуф и включва целия свят на Ацилут. Той свети върху всички 
останали светове чрез своите дрехи, наречени АВИ, ЙЕШСУТ и ЗОН, където АВИ и 
ЙЕШСУТ обличат АА от неговия Пех до Табур, докато ЗОН обличат АА от Табур надолу до 
своя Сиум Раглаим (края на краката), които стоят на Парса . А”А се нарича “скритата хохма”,
тъй като неговият свет хохма е скрит в неговия рош и не свети върху другите парцуфим и 
светове, а само неговата бина блести отдолу. По този начин Бина (а не АА) се нарича 
BERESHEET - НАЧАЛО, защото тя е основата и източникът на всички светове.
И тя се нарича още СТРАХ ОТ ТВОРЕЦА, т.е. страх от Неговото величие, „защото Той е 
единственият Господар и коренът на всичко, и всичко, което съществува, е като нищо в 
сравнение с Него“. И ЗОН (наречени НЕБЕТО И ЗЕМЯТА) излизат от Бина. Затова е 
написано в Тората, В НАЧАЛОТО (със страх) AVI, ТВОРЕЦЪТ СЪЗДАДЕ НЕБЕТО (ЗА) И 
ЗЕМЯТА (Малхут). Затова се казва: „Страхът от Създателя е началото на мъдростта (хохма)” 
и „Страхът от Създателя е началото на знанието (даат)”. Светът хохма произлиза не от 
сфирата хохма на Ар”А, а само от бина на Ар”А. Защото когато бина де Ар”А се издига до 
рош де Ар”А, тя се обръща към сфира хохма и след това преминава светлината надолу. От 
това следва, че сфира бина, страхът от Твореца, е източникът на свет хохма; затова се казва: 
„Страхът от Твореца е началото на Хохма”. Освен това страхът е началото на познанието, тъй 
като сфира Даат е началото на ЗОН: ЗОН издигат молбата си към рош де Ар”А, за да получат 
хохма. И тази молба на ЗОН относно получаването на свет хохма, която се получава
и усетен от АА, се нарича Даат, знание. Ето защо е писано: Страхът от Твореца е началото на 
познанието (Даат).“ Зоар също така ни казва, че след това страхът и любовта се обединяват, 
за да не се разделят никога повече, защото Хохма се нарича „любов“. Наистина, буквата йод 
на името АВАЯ е Бина, т.е. ГАР де Бина (АВИ), която иска само свет хасадим, докато светът 
хохма е скрит в нея. А мястото на разкриване на свет хохма е ЗАТ де Бина, наречено ИШСУТ,
първата буква Хей от името HaVaYaH. Затова това място се нарича любов и втората заповед е 
след първата заповед на страха, която свети в ЗОН, защото този свет хохма не произлиза от 
хохма де АВ”И, а от бина, а бина е известна като страх. И Зоар казва, че страхът се обединява
с любовта, за да не я пусне никога. Това означава, че Бина завинаги се съединява с Хохма и 
не се разделя с нея. И където има Бина, хохма е там до нея. И въпреки че изглежда пише, че 
една заповед е страх, а друга е любов (че това са отделни заповеди), те все пак са винаги 



заедно и никога не се разделят: както първата заповед включва първата, така и първата 
включва втората. Причината да имат отделни имена е, че ги различаваме по тяхното 
господство: в първата заповед това е АВИ, ГАР де Бина, самата Бина заедно с нейното 
имущество. Затова се нарича „страх“. Но във втората заповед е хохма това е доминиращо; 
затова се нарича „любов“. Следователно думите на Тората В НАЧАЛОТО ТВОРЕЦЪТ 
СЪЗДАДЕ представляват прикриване и откровението на тези думи започва с думите НЕКА 
ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА, обозначаващи изкачването на Бина (НАЧАЛО) до Рош де Ар”А, 
където Бина става като Хохма.
Тогава комбинацията от Хохма и Бина се нарича ГОЛЯМА ЛЮБОВ. Това е значението на 
думите ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА, защото Бина се издига до А”А и предава Светлината на 
всички низши светове с ГОЛЯМА ЛЮБОВ, т.е. чрез две Светлини: Хасадим и Хохма.
Ето защо се казва, че ЛЮБОВТА НА ТВОРЕЦА СЕ ИЗЯСНЯВА ОТ ДВЕ СТРАНИ, както е 
писано: ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА В ТОЗИ СВЯТ И В БЪДЕЩИЯ СВЯТ. Тъй като Творецът 
видя, че този свят не може да приеме Светлината, Той скри Своята Светлина и я издигна над 
парса де АА, наречена (според нейните коригирани свойства) „бъдещият свят“, над хазе де А 
А, където АВ И или ГАР де Бина пребивават. Парса се намира под Хазе де АА и разделя 
Висшите води (АВИ) от долните води (ИШСУТ + ЗОН). Тъй като светът хохма не свети под 
хазе де-А”А, се казва, че светлината е скрита от парцуфим ИШСУТ и ЗОН. Така виждаме, че 
Бина е разделена на две части: ГАР де Бина (AVI), разположена над Chazeh (Parsa de AA или 
Небесните води), върху които свети Висшата светлина, което означава, че тайните са 
разкрити в тях. Този, който се издигне до тази степен, получава нейната светлина, като по 
този начин заслужава „богатство (хохма) и дълголетие (хасадим). Неговите синове (бъдещите
му корекции) са като маслинови кълнове (зехтинът символизира Хохма), те се събират около 
масата му (Хасадим) и той управлява над неговите врагове (нечисти сили) и каквото и да е 
желанието му, той успява в него (защото светът хохма е облечен в свет хасадим).“ ЗАТ де 
Бина са долните води, разположени под Хазе де АА. Светлината е скрита от тях и тези, които 
получават от тях, трябва да обичат Създателя с онази любов, наречена „дори и да вземе 
душата му“. Това са двете степени на любов към Твореца. Тоест любовта към Създателя не е 
желание и решение само на човека. По-скоро, като всяко друго желание, то се появява само 
чрез постигане на определена степен: ако човек постигне степента на ЙЕШСУТ, това му 
позволява да обича Създателя, „дори ако Той вземе душата му“. Обаче в онзи, който достигне
степента на AVI, се появява още по-съвършена любов: той получава такава Светлина от нея, 
че любовта му към Твореца става съвършена и от двете страни. И все пак страхът трябва да 
бъде включен и в двата вида любов. Защото на степента на АВИ човек се нуждае от страх, за 
да не съгреши, докато е в състояние на духовно издигане в АВИ. И докато на степента 
ИШСУТ човек трябва да се страхува да не би сърцето му да се закорави, защото Хохма и 
Бина съответстват на любовта и страха в състояние на вечно единство. Следователно, трябва 
да включите свойствата на Бина (страх) в ГАР де Бина (АВИ), както и в ЗАТ де Бина 
(ИШСУТ). Само тогава любовта ще бъде съвършена и от двете страни, и в двете си форми: 
ГАР и ЗАТ де Бина. Любовта не може да бъде съвършена само от едната страна, но само ако 
страхът съществува и от двете страни, защото Хохма (любовта) не може да съществува без 
Бина (страх). От това следва, че условната любов е степента на AVI, докато безусловната
(съвършената) любов е степента на ИШСУТ. И все пак YESSHUT е под AVI. Работата е там, 
че човек първо получава висшите сфирот на своя възникващ парцуф, в реда КХБ-ЗА-М, но 
Светлината влиза в тях в обратния ред на ННРХИ: първо той получава сфирата Кетер със 
Светлината на Нефеш, а накрая той получава Сфира Малхут, въпреки че Светлината на 
Йехида влиза в Кетер. Следователно, ако измерваме според сефирот (келим), степента на AVI
= GE = K-H (условна любов) е по-малка от степента на ЙЕШСУТ = АХАП = Б-ЗА-М 
безусловна любов).

ТРЕТАТА ЗАПОВЕД



204. Третата Мицва е да знаем, че има Всемогъщ Господ, който управлява света, да 
обединим това всеки ден в шестте висши крайника: HGT NHY на Зеир Анпин и да ги 
обединим в шестте думи на молитвата „Чуй о, Израел” и с него да насочим желанията 
си нагоре. Затова трябва да продължим думата „един” в шестте думи: „Чуй, Израиле, 
Господ е нашият Създател, Господ е един.”

В съответствие с инструкцията за удължаване на думата „едно“, този, който произнася този 
стих, трябва да произнася тази дума продължително, като ееедно. Въпреки това Зоар 
очевидно загатва не за просто изказване на устата, а по-скоро за нашите истински сърдечни 
намерения. Тук се посочва, че човек трябва да знае и да направи съюз. първо,човек трябва да 
знае двете страни на любовта, АВИ и ИСШУТ. АВИ  се наричат „големите и велики в 
Хасадим“, докато ИШСУТ се нарича „Господарят на света“, тъй като съдържа осъждане и 
ограничение. След като човек е постигнал и двете степени на любов и е заслужил 
съвършената любов, той трябва да знае, че има велик Учител, който управлява целия свят, и 
да обединява това знание всеки ден, като използва шестте висши крайници, страни, т.е. МАН 
къв ЗОН де Ацилут и ЗОН ще издигнат своя MАН до ИСШУТ. В резултат на това ЗОН и 
ИШСУТ ще се издигнат и съединят с парцуф АВИ. Този общ парцуф има шест висши 
страни-крайници, тъй като всички те обличат ВАК, шестте нисши сфирот на АА. Поради 
това единство ИШСУТ се издига над Парса де АА, до мястото от Пе надолу до Хазе, мястото 
на Небесните води. Това е постоянното място на AВИ и мястото, където се разкрива 
Светлината. Когато ИШСУТ се изпълни с тази Светлина, той я предава на ЗОН, които я 
предават на долните светове, което води до разкриването на Света Хасадим във всички 
светове. Това е тайната на съюзът на „Слушай, Израилю“. Шестте думи: „Чуй, о, Израел, 
Господ е нашият Създател, Господ е Един” съставляват шестте страни на ЗОН, които трябва 
да бъдат обединени, така че да ги съединят с шестте Висши страни, тоест АВИ и ИШСУТ. . 
И човекът трябва да насочи своите намерения и NRN нагоре, за да се съединят и те с 
Небесното единство, както МАН.
За да се постигне единство във ВАК де Зеир Анпина, в неговите шест страни, думата „едно” 
трябва да бъде продължително, което означава да получиш свет хохма в него, тъй като светът 
хохма слиза от Айн Соф (безкрайността) до Висшето ВАК, т.е. до АВИ и ИШСУТ, и 
съединява ВАК де Зеир Анпин със Светлината на Айн Соф. Това е така, защото Гематрията 
(числовата стойност) на еврейската дума Ехад (едно) е Алеф + Чет + Далет = 1 + 8 + 4 = 13, 
което показва получаването на Света Хохма. Следователно, произнасяйки думата „един“, 
трябва да се стремим да привлечем свет хохма към ВАК де Зеир Анпин. В това единство 
обаче липсва намерението да получи Светлината на ГАР в Зеир Анпина, а само да разшири 
своя ВАК чрез единство с Висшия ВАК и да получи ВАК де Гадлут.

205. Затова е писано: „Нека водите под небесата се съберат на едно място.“ Това 
означава, че всички степени под Небесата ще се съберат на едно място, за да станат 
съвършени в шестте края. При това страхът трябва да бъде прикрепен към единството 
на думите: “Чуй, Израилю”, което става чрез удължаване на произношението на 
буквата Далет в думата Ехад. Ето защо буквата Далет  в думата Ехад се пише по-голяма
от другите букви. Написано е „Нека се появи сушата“, за да остави буквата Далет 
(означаваща суха земя) да бъдат прикрепени към това единство.

Както вече беше обяснено, единството, съдържащо се в думите „Чуй, о, Израел” се отнася до 
приемането на Гадлут от ВАК. Това е така, защото „едно място” означава Висшето ВАК, 
където Светлината на Айн Соф грее в рамките на Ор Хохма, под Небесата (Бина), по 
отношение на земята (Зеир Анпин). Думите “на едно място” означават обединение на 
всичките шест горни и долни страни, така че низшите парцуфим ще получат свет хохма и ще 
се съединят с ВАК де Зеир Анпин, но само като ВАК де гадлут. Както вече изяснихме, има 
два вида страх и два вида любов: Висшият страх и любов се наричат АВИ, докато долните 



страх и любов се наричат ИШСУТ. Съвършенството обаче се постига само чрез постигане на 
двете степени заедно. Следователно Светлината е скрита в ИШСУТ, така че нисшият вид 
любов („дори да вземе душата”) ще бъде разкрит. Но дори и в този случай страхът трябва да 
се вкопчи в любовта и да предотврати втвърдяването на сърцето; само тогава се
разкрива съвършената любов, слива се с АВИ и ИШСУТ и получава пълната доброта на 
Създателя. В единството на „Чуй, о, Израел” и след като ZON се издигнат и обединят със 
своите свойства в шестте Горни страни, за да получат в себе си „Великата Любов” в думата 
„един”, те получават Светлината, която е направена на първия ден на сътворението, за който е
писано: „И Създателят каза: „Да бъде светлина“ (Beresheet, 1:3).
И към цялото това единство човек трябва да прикачи страх, тъй като трябва да разкрие и 
приеме Светлината, която съзнателно е скрита в ИШСУТ, така че да обедини низшите любов 
и страх, тъй като те все още не могат да се считат за съвършени. Затова се казва, че трябва да 
се удължи произношението на Далет в думата Ехад (един), когато се чете молитвата, Шема, 
Израел, Адонай Елохим, Адонай ЕшаД-Д-Д! (Чуй, Израиле, Господ е нашият Създател, 
Господ е Един). В този случай буквата Далет е написана с голям шрифт. Това е така, защото 
големите букви се отнасят за Твуна, а големият Далет в думата Ехад показва, че мястото му е 
в Твуна и че Светлината е скрита там. Привличайки го, не чрез изказване, разбира се, а чрез 
духовно действие, човек обединява скриването му с нисшата страх и любов. И СУШАТА СЕ 
ЯВИ, означава, че няма съвършенство във Висшия страх и любов, изразени в шестте думи на 
молитвата „Чуй, Израиле” с помощта на думата „един”. Тези думи съответстват на „Нека бъде
светлина“, докато единството на страха и любовта не бъде постигнато по-долу. Това единство
се разкрива в Светлината, която е скрита в Твуна, обозначена с буквата Далет (Д) в думата 
Ехад. И така, след като ВОДИТЕ СЕ СЪБРАХА НА ЕДНО МЯСТО, което означаваше 
спускането на свет хохма в шестте части на Зеир Анпин, се ПОЯВИ СУШАТА. Означава 
буквата Далет в думата Ехад, която трябва да се произнася с (духовно) удължаване, с цел да 
се превърне в земя чрез скриването на Светлината.
Всичко това е от съществено значение, за да се съединят Д, Твуна, с АВ И, което води до 
слизането на Светлината във ВАК де ЗОН, така че любовта да стане съвършена. 
206. След като Малхут се съедини със Зеир Анпин Горе (във ВАК де ЗОН), сега те 
трябва да бъдат обединени долу, в масите, т.е. във всичките шест страни на Малхут, в 
думите БАРУХ ШЕМ КВОД МАЛЧУТО ЛЕОЛАМ ВАЕД (Благословен да бъде 
великият името на Неговото царство за вечни векове), които съдържат шест други думи
за единство. И тогава това, което е било суха земя, ще се превърне в плодородна почва, 
даваща плодове и растения.

След постигането на висшия съюз, когато буквата Далет в думата Ехад стане цяла Горе, в 
AВИ, е важно да се обедини Далет в думата Ехад долу, във ВАК, в шестте аспекта на Нуква 
де Зеир Анпин (Рахил), който стои от Хазе де Зеир Анпина и по-долу. Всичките 600 000 души
на Израел, наречени „жителите на Нуква“, са включени в Рахил. След като Зеир Анпин се 
съедини в Светлината на АВИ и в него се разкрие скритостта на Твуна (в думите СУШАТА 
СЕ ПОЯВИ или в буквата Далет), Нуква трябва да се изпълни с тези две откровения. Това е 
обозначено с шестте думи БАРУХ ШЕМ КВОД МАЛЧУТО ЛЕОЛАМ ВАЕД, съответстващи 
на шестте сефирот ХГТ НХИ на Нуква.
Вече беше обяснено, че Светлината е била скрита, за да се разкрият двете страни на любовта 
– доброто и злото. И все пак нито една страна на любовта, добра или зла, не може да бъде 
разкрита чрез прикриване, а само чрез разкриване на присъда. Преди присъдата да бъде 
разкрита, буквата Далет в  думата Eхад беше СУХА ЗЕМЯ - напълно безполезна. Това е така, 
защото се появи от Светлината поради скриването. Дори страхът да се обедини в нисшия 
страх и любов, които допълват Висшия страх и любов, отсъстваше от него, тъй като 
преценката, която разкрива нисшите страх и любов, все още не е била разкрита. Строгостта и
преценката се намират в краката на парцуф Лия, които са включени в рош на парцуф Рахил. 



ЗА има две Нуква от (множествено число за Нуква): Лия (над неговото Хазе) и Рахил (под 
неговото Хазе). Краката на Лия завършват на Chazeh de ZA и докоснете Rosh на Rachel.

Светът на Ацилут
Атик
АА
AVI
ЙЕШСУТ
Нуква от Зеир Анпина
    ЗА
--------------------------------------
 Лия: Глава Глава
           Тяло Уста
           Крака Гърди

Рахил:Глава- Гръден кош
            Тяло -Крака
            Крака -Крака
----------------------------------парса 
Светове на BYA
-----------------------------Machsom
Нашия свят

Тъй като строгостта и преценката се намират в края на краката на парцуф Лия, това засяга 
само парцуф Рахил, тъй като всяко духовно свойство действа само от мястото на своето 
проявление и надолу. Следователно прикриването в нисшата любов и страх се проявява само 
на мястото в Рахил, където се проявява силата на строгостта и осъждането. Преди 
откровението на съда, буквата Далет в думата Ехад беше суха земя, място, което е негодно за 
живеене. Сега обаче, след слизането на парцуф Рахил във ВАК, под Хазе де Зеир Анпин, 
сушата стана плодородна, подходяща за заселване и отглеждане на плодове. С други думи, 
низшите любов и страх бяха разкрити в него в завършеност и съвършенство. И те допълват 
Висшата любов и страх, така че всички са съвършени и от двете страни, защото тогава 
всичката доброта се разкрива в AВИ. Затова се казва, че ТВОРЕЦЪТ НАРЕЧЕ СУХАТА 
ЗЕМЯ ЗЕМЯ- ЕРЕЦ (думата Ерец произлиза от Рацон-желание), тъй като тя е свойство на 
буквата Далет в думата Ехад в шестте сфирот (страни) на Нуква де Зеир Анпина (където 
свойството на строгост и преценка вече е разкрито). Буквата Далет, която е била в СУШАТА 
и е направила собствеността си неодушевена и негодна за живеене, се превръща в ЗЕМЯ в 
Нуква де Зеир Анпин (в резултат на зивуг със Зеир Анпин), сега може да бъде заселена и 
обработвана; следователно Създателят я нарече „земя“. 
207. Написано е, И ТВОРЕЦЪТ НАРЕЧЕ СУХАТА ЗЕМЯ. Това се отнася до същото 
единство по-долу, с думите, БЛАГОСЛОВЕНО ДА Е НЕГОВОТО ВЕЛИКО ИМЕ ЗА 
ВЕЧНИ ВЕКОВЕ, когато земята, наречена „желание“, стана това, което трябваше да 
бъде. Защото думата „земя” (Eretz) означава желание (Ratzon). Следователно изразът 
БЕШЕ ДОБРЕ се появява два пъти на третия ден от сътворението: веднъж за горното 
единство и веднъж за долното. Защото Малхут се слива с двете страни на Зеир Анпин – 
с ВАК де Зеир Анпин и със собствения си ВАК. Отсега нататък земята ражда трева, 
защото е коригирана да дава плод.
Горното единство (описано с думите СЪБРАНИ ВОДИ ЗАЕДНО НА ЕДНО МЯСТО) 
преминава Светлината, която е създадена в първия ден на сътворението отгоре надолу, от 
шестте горни страни на АВИ до ВАК де Зеир Анпин. Това се нарича с първата дума ДОБРЕ 
БЕ, изречена от Създателя на третия ден от сътворението. И тогава се случва нисшето 
единство, обозначено от стиха, БЛАГОСЛОВЕНО ДА ДА Е НЕГОВОТО ВЕЛИКО ИМЕ ЗА 



ВЕЧНИ ВРЕМЕНА. Това означава, че буквата Далет в думата Ехад постига съвършенство 
само от шестте страни на Нуква, както е описано в стиховете, И ТВОРЕЦЪТ НАРЕЧЕ 
СУХАТА ЗЕМЯ -ЗЕМЯ и ЗЕМЯТА ЩЕ РОДИ ТРЕВА, защото във ВАК де Нуква, СУХАТА 
ЗЕМЯ обърната към ЗЕМЯТА, дава плодове.
По отношение на това единство на ВАК де Нуква, Създателят каза, БЕШЕ ДОБРЕ, за втори 
път на третия ден от сътворението. От това следва, че когато за първи път БЕШЕ ДОБРЕ се 
казва, това се отнася до Висшето единство. И вторият път се отнася до долния. Поради 
нисшето единство и двете страни на любовта постигат съвършенство и Светлината на AВИ 
се спуска във ВАК де Нуква и дава плод за 600 000 души на Израел, които я населяват.

ЧЕТВЪРТАТА ЗАПОВЕД

208. Четвъртата заповед е да се знае, че ХaВaЙaХ  (Създателят) е Елохим (Господ), 
както е писано: ЗНАЙТЕ ТОЗИ ДЕН И ГО ПОЛОЖЕТЕ В СЪРЦЕТО СИ, ЧЕ АВАЯ – 
СЪЗДАТЕЛЯТ Е ЕЛОХИМ – ГОСПОД. Тоест името Елохим е включено в името на 
АВАЯ и няма разлика между тях.
ХaВaЙaХ е Зеир Анпин, а Елохим е Нуква на Зеир Анпина. Важно е да се съединят Зеир 
Анпин с Нуква, като се направят свойствата им сходни, за да няма разлика между тях. Така 
името Елохим на Нуква ще бъде включено в името ХaВaЙaХ на Зеир Анпина, така че самата 
Нуква ще стане като ХaВaЙaХ. Това обединение означава приемането на свет хохма (ГАР) в 
ЗОН, тъй като съединението, подразбиращо се от думите ЧУЙ, О, ИЗРАИЛ, е приемането на 
Светлината на ВАК от АВИ в ЗОН. Въпросното единство тук е приемането от АВИ в ЗОН на 
светлината ГАР (хохма). Човек никога не може да получи цяла степен наведнъж: първо се 
получава VAK и едва след това GAR.
209. Затова е писано: „Нека звездите на небето да блестят на земята.“ Това означава, че 
и двете имена, ХaВaЙaХ и ЕЛОХИМ, са като едно. По този начин Малхут (Елохим) 
трябва да се слее с името ХaВaЙaХ (ЗА). Черната Светлина (Малхут) с Бялата 
Светлина (ЗА), като едно, без разлика. Белият облак през деня (ЗА) с огнения стълб през
нощта (Малхут); свойството на деня (ЗА) се сля със свойството на нощта (малхут), така 
че те светят като една звезда.
Нуква се нарича "малка звезда". Първоначално имаше две звезди, Зеир Анпин и Малхут, и 
двете бяха еднакви по размер. Но луната (Малхут) се оплака, че две звезди не могат да 
използват една корона (източник на Светлина). Отговорът на Създателя на Малхут беше: 
„Иди и се намали“ (Талмуд, Хулин, 60:2). В резултат на това деветте долни сфирот на Малхут
слязоха под парса в света на Берия и само една сфира, Кетер де Малхут, остана в света на 
Ацилут. Задачата на праведния е да издигне деветте долни сфирот на Малхут от света на 
Берия до нивото на Зеир Анпин, да коригира нейното разграничение от Зеир Анпин, т.е. 
Зивуг със Зеир Анпина лице в лице. Така те ще коригират отделянето на малхут от Зеир 
Анпин, което се е родило от оплакването на луната. Луната се оплакваше, защото не можеше 
да получи светлината директно от Има, а само чрез Зеир Анпина. Затова Създателят даде 
Своя съвет: сведете себе си до точка (сфира кетер) и спуснете деветте сфирот от хохма до 
малхут под парса. След това, чрез единството на „Слушай, о, Израел,” изгради отново 
Малхут във VAK, в по-ниското единство на „Благословено да бъде Неговото велико име 
завинаги”, тъй като силата на преценката в него коригира буквата Далет в думата Ехад , 
превръщайки СУХАТА ЗЕМЯ в плододаващата ЗЕМЯ. Следователно черната точка на 
Малхут, която е причинила падането й, стана толкова важна, колкото и Светлината, тъй като 
именно строгостта на преценката изгражда буквата Далет в думата Ехад и я прави 
плодоносна. И ако Малхут нямаше тази сила на преценка, буквата Далет в думата Ехад 
(Твуна) щеше да си остане СУХА. Следователно, когато Светлината се разпространява в нея, 
силата на преценка и ограничение става по-важна от самата Светлина, защото тя става 
причината, източникът на Светлината на ВАК, Ор Хасадим. Така вече е възможно да се 
получи свет хохма във ВАК де Малхут, като се издигне ЗОН до АВИ. Засега, точно както ZA, 



Nukva може да се обедини с AVI в имотите си. Това беше основата на предишното й 
оплакване, тъй като силата на ограничаване на Светлината в нея се превърна в причина за 
разпространението на Светлината. Следователно Зеир Анпин и Малхут се считат за едно 
цяло: всяка от тях представлява източник на светлина за другата, докато преди това Малхут 
беше напълно зависима от Зеир Анпин и затова се чувстваше унизена. В резултат на 
съединението между Зеир Анпин и Нуква в АВ”И, Зеир Анпин се свързва с Аба, а Нуква с 
Има. Зеир Анпин се превръща в бели облаци на дневна светлина и Нуква се превръща в 
огнен стълб в Светлината на нощта, т.е. свойствата на деня и нощта се сливат в едно 
свойство, както е писано: И СТАНА ВЕЧЕР И СТАНА УТРО, ЕДНО ДЕН. Заедно те 
осветяват земята и тези, които обитават Нуква в световете на БЕА.
защото става причината, източникът на Светлината на ВАК, Ор Хасадим. Така вече е 
възможно да се получи свет хохма във ВАК де Малхут, като се издигне ЗОН до АВ”И. Засега,
точно както ZA, Nukva може да се обедини с AVI в имотите си. Това беше основата на 
предишното й оплакване, тъй като силата на ограничаване на Светлината в нея се превърна в 
причина за разпространението на Светлината. Следователно Зеир Анпин и Малхут се считат 
за едно цяло: всяка от тях представлява източник на светлина за другата, докато преди това 
Малхут беше напълно зависима от Зеир Анпин и затова се чувстваше унизена. В резултат на 
съединението между Зеир Анпин и Нуква в АВ”И, Зеир Анпин се свързва с Аба, а Нуква с 
Има. Зеир Анпин се превръща в бели облаци на дневна светлина и Нуква се превръща в 
огнен стълб в Светлината на нощта, т.е. свойствата на деня и нощта се сливат в едно 
свойство, както е писано: И СТАНА ВЕЧЕР И СТАНА УТРО, ДЕН ПЪРВИ. Заедно те 
осветяват земята и тези, които обитават Нуква в световете на БЕА.
210. Това е грехът на първичната змия, която обединява долу, но разделя горе; 
следователно причини това, което причини на света. Това, което трябва да бъде 
обединено отгоре, трябва да бъде разделено отдолу. Черната светлина, която е малхут, 
трябва да се съедини отгоре със Зеир Анпин в едно цяло и след това да се отдели от 
„злата страна”.

Съединението и изпълнението на ЗОН със свет хохма става само когато те се издигнат до 
АВИ, над хазе де АА, където ЗА се слива с Аба и Нуква с Има. В резултат те се обединяват и 
Зеир Анпин предава свет хохма на малхут. Но в постоянното място на ЗОН, под хазе де АА, 
те не могат да се обединят и да позволят на Нуква да получи свет хохма. Точно това 
провокира греха на Адам и позволи на Змията да донесе смърт в света (причини изчезването 
на свет хохма от Малхут), като принуди Адам и Хава (Ева) да направят зивуг (съюз) на 
постоянното място на ЗОН, под Хазе де АА. В резултат горният зивуг спря в АВИ, като Зеир 
Анпин започна да предава свет хохма от “АВИ надолу към малхут.
Така всички съществуващи в света части (души) на малхут престанаха да получават свет 
хохма от АВИ. Това се счита за смърт, защото щом нечистите сили се доближат до ЗОН, за да
изтеглят своя свет хохма, АВИ незабавно прекратяват техния зивуг заради ЗОН, за да 
попречат на нечистата сила да се вкопчи в ЗОН. И щом светът хохма тръгне от ЗОН, 
нечистата сила веднага ги напуска, защото тя се приближава към ЗОН с единствената цел да 
се нахрани със свет хохма.
Но след като е била в Има и е получила свет хохма, Малхут слиза на постоянното си място и 
предава тази Светлина на душите на праведните, наречени „обитатели на Малхут”. Тя се 
съединява с тях чрез еквивалентност на техните свойства, тъй като при липса на единство със
Зеир Анпин долу Малхут се отдалечава от злата страна и нечистите сили не могат да приемат
от нея.

211. Все пак трябва да се знае, че Елохим и АВАЯ са едно, без разлика. HaVaYaH е 
Елохим. Ако човек знае, че всичко е едно и не причинява никакво разделение, тогава 
дори противоположните, нечистите сили изчезват от света, вместо да слязат долу.



Въпреки че има страх, че зивуг ще се появи в ZON на тяхното място по-долу, това не е 
причина да спрете да се стремите към зивуг горе, в AVI. Освен това трябва да се постигне, че 
АВАЯ е Елохим, което се постига чрез обединяване на Зеир Анпин с Нуква. И ако човек 
издигне своя МАН, като по този начин накара ЗОН да се издигне до АВИ и да се обедини 
там, нечистите сили са напълно отхвърлени от Светлината, отслабват и накрая изчезват от 
света.

212. Тайната зад думата Me’orot, която се състои от думите Мавет (смърт) и Ор 
(светлина) е, че нечистите сили следват знанието, разбирането и мисълта. И това е 
Светлина, която е противоположна на смъртта - Мавет, тъй като Светлината (Ор) е 
вътре в смъртта - Мавет (изписва се като Me'ot) в думата ME'ohrOT. Това намеква за 
факта, че Светлината разделя смъртта, но когато Светлината изчезне, буквите се 
обединяват и образуват думата „смърт“.

Нечистите сили следват разума (знанието, разбирането и мисълта). Разумът означава 
„Светлина“, а нечистата сила е „смърт“, където Светлината свързва буквите, а смъртта ги 
разделя. Ето обяснението на това: силата на ограничаване в малхут е източникът на 
възникването на нечистите сили. Тъй като ЗОН се обедини с АВИ, за да получи светлината на
ВАК и ГАР, силата на ограничаване в Малхут се превърна в Светлина, като получи 
светлината на ВАК в съюза отдолу. След това отново се издигна до АВИ и Малхут се слива 
със Зеир Анпин на степента АВИ. Този съюз по-горе е обозначен с думата Me’ohrot = Ohr + 
Mavet. В резултат на слизането на Светлината на ВАК и ГАР към Нуква в единението със 
Зеир Анпин на ниво АВИ, силата на ограничението в Малхут се превръща в Светлина и 
всички нечисти сили, които са създадени от това ограничение, изчезват, тъй като техният 
корен се обръща към Светлина. Следователно буквите на думата Мавет на нечистите сили 
изчезват и вместо тях се появяват думите Ме’охрот Ор.

213. Чава започна с тези букви и донесе злото в света. Както е написано, жената ВИДЯ, 
че е добре да се върнат буквите на думата Me’ohrot. Оттам тя взе буквите Вав-Тав-
Рейш-Алеф, оставяйки само буквите Мем и Вав. И те взеха със себе си буквата Тав, 
образувайки по този начин думата Мем-Вав-Тав (Мавет-смърт). И донесоха смъртта на 
света.
Благодарение на единството на буквите в думата Меохрот, обозначаваща получаването на 
Света Хохма в ЗОН, в единството на ЗОН Горе, получената Светлина разделя буквите на 
Мавет в АВИ, защото свети в тях и образува нов комбинация от букви Me'ohrot. И ако ЗОН се
съединят долу, на постоянното им място, Светлината изчезва от съчетанието на буквите 
Ме’охрот и остава думата Мавет (смърт). И ЖЕНАТА ВИДЯ, ЧЕ ДЪРВОТО Е ДОБРО 
(Beresheet,3:6). Еврейският еквивалент на думите „и видя“ е Vetir’e = Vav-Tav-Reish-Aleph. 
Това са буквите, които се отделят от думата Me’ohrot (звезди), оставяйки само Mem-Vav. Те 
прикрепят буквата Тав (Нуква на нечистите сили) и образуват думата Мавет – името на 
Клипот. Чава извади тези букви от думата Me’ohrot, което означава, че последва съвета на 
змията да обедини ZON на тяхното място долу. По този начин тя наруши свещения съюз на 
буквите в думата Ме’охрот, защото обединението на ЗОН отдолу незабавно причинява 
разделянето на АВИ и думата Ме’охрот на Ор (Светлина) и Мавет (смърт). Нечистите сили, 
наречени „смърт“, съдържат мъжка част, наречена „Сам“, и женска част, наречена „Лилит“. 
Буквата Mем е мъжката част от думата MaвeT, наречена „Сам“, а буквата Taв е женската й 
част, наречена „Лилит“. Така между мъжката и женската част, буквите Мем, Тав и Йесод 
(Вав), имаше Зивуг, образувайки думата МаВеТ, като име на нечистата сила. Това означава 
появата на змията пред Хава и прехвърлянето на нечистотата от нея към нея. Докато 
следваше съвета му, буквата Тав влезе в нея, разделяйки думата Ор (Светлина) и 
комбинирайки буквите в думата Vetir’e (И ВИДЯХ). Тогава се появи мъжката част на 



нечистата сила (Мем-Вав) и направи зивуг с Тав, който вече присъстваше в Хава; по този 
начин,смъртта (MaVeT) се появи на света.
214. И вижте: каза равин Елазар: „От баща ми, научих, че след като Чава премахна 
буквите VeTiR’E от думата Me’ohrot, буквите Mem и Vav не останаха. Остана само 
буквата Мем, защото буквата Вав, която е буквата на живота, се превърна в смърт. Това
се случи, защото прикрепи към себе си буквата Taв, образувайки по този начин думата 
MaВeT. Той отговори: "Благословен си, сине мой!"

Равин Елазар отговори, че буквата Мем остава сама, без буквата Вав, тъй като Вав обозначава
Йесод, докато Сам (мъжката част от нечистите сили) няма Йесод; следователно е написано, 
че не е в състояние да създаде потомство, подобно на кастриран мъж. Буквата Вав обозначава
Йесод, мястото на зивуг, обединението на мъжката и женската част на ЗОН. Буквата Вав 
винаги обозначава живота, Йесод на чистите сили, чийто зивуг дава плод, защото се създава 
на екрана който стои в Йесод. Тук чистата буква Вав стана нечиста и се превърна в Йесод на 
нечистата сила, МаВет. След като Вав получи от Йесод на чистите сили, той се обедини в 
зивуг с Тав и се образува думата МаВеТ. Именно това беше грехът на Адам, който оскверни 
чистия Вав.

ПЕТА ЗАПОВЕД

215. Петата заповед. Писано е: ДА РОЯТ ВОДИТЕ РОЯЦИ ОТ ЖИВИ СЪЩЕСТВА 
(Beresheet, 1:20). Този стих съдържа три заповеди. Първият е изучаването на Тората, 
вторият е размножаването, а третият е премахването на препуциума на осмия ден. И е 
необходимо да се изучава Тората през всички дни, по всяко време, за да се коригира 
душата и духа. 
Четирите предишни заповеди произхождат от първите четири дни на сътворението и са 
предназначени за коригиране на степените H-B-ZA-M на света на Atzilut. 
Първата заповед произлиза от думата BERESHEET (Бина, страх от Великия и Могъщ 
Създател, който управлява всичко), отнасяйки се само до ГАР де Бина, който се намира в AVI.
Позицията на AVI е от Peh до Chazeh de AA, Yod на името HaVaYaH. 
Втората заповед произлиза от думите НЕКА БЪДЕ СВЕТЛИНА и е предназначена за 
коригиране на ЗАТ де Бина (наречена ИШСУТ), разположена от Хазе до Табур де АА, т.е. под
нейната парса. Но когато се казва ДА БЪДЕ СВЕТЛИНА, това означава, че ИШСУТ се 
издигна и съедини с АВИ, образувайки един парцуф над хазе де-А”А. И оттам те се 
издигнаха до Рош де АА.
Такова състояние (степен) се нарича „Голяма любов”, обозначено с първата буква (Хей) от 
името АВАЯ: Йод-Хей-Вав-Хей и от него преминава Светлината към ЗОН. Но ЗОН не могат 
да получат свет хохма от АВ”И, тъй като те са ГАР де Бина и винаги ще останат само при 
свет хасадим, не желаят да приемат, откъдето идва и името им “страх”. ЗОН обаче получават 
свет хохма от ЗАТ де Бина (ИШСУТ), която се издигна над парса де АА, наречена “Голяма 
любов”. Но ИШСУТ, които стоят под парса на АА, не могат да прехвърлят свет хохма в Зеир 
Анпин, защото светът хохма е скрит в тях. Също така тяхната Твуна се нарича СУХА ЗЕМЯ.

Третата заповед произлиза от двете звезди, създадени на третия ден от сътворението, за 
които е написано: ДА СЕ СЪБЕРАТ ВОДИТЕ ПОД НЕБЕСАТА НА ЕДНО МЯСТО И ДА СЕ 
ПОЯВИ СУШАТА... и НЕКА ЗЕМЯТА РОДИ ТРЕВА. Тази заповед е предназначена за 
коригиране на ВАК де ЗОН, чийто съюз Горе произтича от стиха НЕКА ВОДАТА, отнасящ се
до Зеир Анпин, докато съюзът по-долу произтича от стиха НЕКА ЗЕМЯТА РОДИ ТРЕВА и 
се отнася до ВАК де Нуква . 
Четвъртата заповед произлиза от стиха „НЕКА ЗВЕЗДИТЕ“ и е предназначена за 
коригиране на ГАР в Зеир Анпин и Малхут. По този начин всички корекции, необходими за 
AVI, YESSHUT и ZON де Ацилут, вече са извършени през първите четири дни от  



сътворението. ЗОН получиха ГАР (свет хохма) и тъй като са с еднакъв ръст, вече могат да 
правят зивуг лице в лице. Следователно останалите заповеди са предназначени за този зивуг 
на ЗОН. Петата заповед е НЕКА ВОДИТЕ РОЯТ  РОЯЦИ ЖИВИ СЪЩЕСТВА. Сега има 
нужда да се доведе ЗОН до съвършен зивуг лице в лице, т.е. 
(i) да се приеме ор нешама върху този зивуг, така че Адам също да получи тази светлина и да 
направи свят и чист зивуг, който е постигнато чрез усилията на човека в изучаването на 
Тората;
(ii) да раждат свети души; и
(iii) да коригира светия завет чрез обрязване и отхвърляне. Усилията на човека се състоят в 
това, че той изучава Тората, въпреки че осъзнава, че не го постига (не получава нищо в 
своите коригирани желания, наречени Guf, тяло). Той
просто изрича думите му с „устата” си (все още неспособен да приеме Светлината (Тора) в 
тялото си заради Твореца), но в резултат на това постига Ор Нефеш. Усилията на човека 
трябва да съответстват на готовността му да направи всичко по силите си, за да постигне и 
разбере Тората, което го кара да постигне свет Руах. Но той не трябва да се ограничава само с
такива постижения, а трябва да умножава усилията си, за да постигне свет Нешама. Така 
всеки ден той трябва да се стреми да коригира своя Нефеш и Руах и чрез увеличаването им 
да постигне Нешама.
216. Тъй като човек се труди в изучаването на Тората, той коригира другата свята 
душа, както е написано, РОЯЦИ ЖИВИ СЪЗДАНИЯ, отнасящи се до даряващата 
живот свята душа, Малхут. Защото, когато човек не изучава Тората, му липсва святата 
душа и светостта, която слиза отгоре. И все пак, когато изучава Тората, той заслужава 
нейната светлина, точно като светите ангели.
Нуква де Зеир Анпин, която прави зивуг лице в лице със Зеир Анпин в състоянието на 
Гадлут, се нарича „жива“, тъй като Зеир Анпин тогава се нарича „Дървото на живота“. 
Следователно Нуква се нарича „Живот“. Чрез отглеждането на ЧОВЕК по време на 
изучаването на Тора заради Създателя, човек кара ЗОН да направи зивуг и получава от него 
свет нефеш. И ако той не изучава Тората заради Твореца, той дори не може да постигне Ор 
Нефеш, защото не успява да осъществи зивуга на Твореца с Шехина. А зивуг може да се 
постигне само чрез издигане на МАН. Затова е писано: НЕКА ВОДИТЕ СЕ РОЯТ ОТ 
РОЯЦИ ЖИВИ СЪЗДАНИЯ, защото Тората се нарича „вода“. Ако човек въздигне ЧОВЕК с 
помощта на Тората, той заслужава Ор Нефеш (светия дух) от Света Хая (Живот). Нещо 
повече, той се слива със Създателя едва след като постигне Нефеш, Руах и Нешама от ХАЯ 
(Върховния свят живот). Той съединява свет Нефеш с Ор Руах, Свет Руах с Ор Нешама и 
Свет Нешама с Твореца.
217. Писано е: „Ангелите на Създателя ще Го благославят.“ Това се отнася за онези, 
които изучават Тората, тъй като те се наричат Неговите ангели на земята. Също така е 
написано ПТИЦИ, РЕЕЩИ СЕ НАД ЗЕМЯТА. Това се отнася за този свят. Но в 
бъдещия свят, както се казва, Създателят ще им направи крила като на орел, за да се 
реят в целия свят.

Защо Зоар споменава ангели? Защото ангелите са духовни сили – механични изпълнители на 
волята на Създателя. Те многократно са сравнявани с животни в нашия свят (напр. кон), 
които изпълняват волята на човека. Ангелите са духовни сили без свобода или егоизъм; 
следователно те никога не съгрешават и нямат нужда от Тората, поради което са духовно 
неодушевени, неподвижни – те не растат духовно. Човекът е създаден така, че преди да 
изпълни каквато и да е задача, той трябва да осъзнае какво трябва да направи. Но ангелите 
изпълняват задачите си още преди да чуят и разберат какво иска Създателят от тях, защото 
Неговото желание властва над тях. Следователно нищо не им пречи незабавно да изпълнят 
Неговата воля. Те винаги следват Създателя, както сянката на човека го следва. Ето защо се 
смята, че те действат, преди дори да чуят. Следователно човек може да действа като ангел 
(въпреки че желанията му са от егоистично естество), ако желанията му станат като тези на 



ангелите, чиито действия предшестват тяхното разбиране (чуване). Точно като ангел, такъв 
човек изпълнява всички желания на Твореца, преди да ги осъзнае, чуе и разбере, тъй като той
следва Твореца, както сянка следва човека. Това може да се илюстрира със следния пример: 
когато силен вятър хвърли прах в очите, той бързо ги затваря, дори преди мозъкът и мислите 
му да усетят и осъзнаят необходимостта от това: действието (затварянето на очите) 
предшества реалното осъзнаване от мисълта за прах.
Въпреки че физическото тяло на такъв човек съществува заедно с нас в този свят, неговото 
духовно тяло (желания) става ангелоподобно, а действията му изпреварват слуха му. Той 
няма нужда да чува, за да изпълни волята на Създателя, но спазва всяка заповед, дори преди 
мозъкът му да осъзнае какво прави. Следователно той се смята за ангел.
Затова Зоар казва, че в бъдеще Създателят ще му даде крила, за да може да се рее над целия 
свят. Защото докато човек достигне святата душа (Ор Нефеш – най-малката духовна 
Светлина), нечистата сила господства над него, както е казал пророкът: „Душите на враговете
ти той ще ги изхвърли като от кухината на прашка” (Шмуел I, 25:29). Следователно, човек не 
може да се слее със Създателя и да спазва Неговите желания (Мицвот), докато не придобие 
вяра в имената на Създателя и не знае, че Той е абсолютно добър за всички и дарява само 
добро. И ако някой още не е постигнал святата душа и нечистата сила все още властва над 
него, когато мислите му се издигат над света, му се струва, че управлението на Създателя не е
толкова добро, колкото би трябвало да бъде според имената Му. Това негово чувство 
покварява светите имена на Създателя и той не може да намери тихо място за себе си, не 
може да повярва в имената Му и да се доближи до Него. Следователно той се петни с такава 
нечистота, че това го води към липса на вяра в Създателя и в Неговите имена. Нищо от това 
обаче не засяга духовното; това се случва просто защото човек все още не е постигнал 
духовната сфера и не полага никакви усилия да го направи. Но щом получи святата душа (Ор
Нефеш), тялото му (желанията и мислите) моментално става ангелско: действията му 
предшестват осъзнаването. За такъв човек е написано: „И птиците ще се реят над земята“, 
защото в бъдеще Създателят ще му даде крила и той ще се издигне над целия свят.
Защото той се извисява мислено над целия свят и вижда как Създателят управлява всичко. И 
все пак, той не само че не греши, когато вижда проявлението на това управление, той 
получава силата да издигне МАН, за да увеличи своите духовни антиегоистични сили. 
Разглеждайки всички форми на управление на Създателя над този свят и виждайки 
суровостта на външните прояви на това управление, на такъв човек се дава възможност да 
поиска укрепване на своята вяра. И благодарение на вярата си в единството на Създателя и 
абсолютната благост на Неговото управление, той издига МАН и получава все по-голяма 
Светлина заради Създателя. 
218. В това отношение е написано: НЕКА ПТИЦИТЕ СЕ РЕЯТ НАД ЗЕМЯТА, защото 
Тората, наречена ВОДИТЕ, ще РОЯТ С РОЯЦИ ЖИВИ СЪЗДАНИЯ от своето място на 
живот, Малхут, и всички ще се спуснат долу по-долу. Това е, което имаше предвид цар 
Давид, когато каза, ТВОРЕЦЪТ СЪЗДАДЕ В МЕН ЧИСТО СЪРЦЕ, за да изучавам 
Тората, и СВЯТ ДУХ БЕ ОБНОВЕН В МЕН.

За да продължи да обяснява гореспоменатия текст, Зоар сравнява Тората с вода - точно както 
живите същества са се появили от водата, по същия начин Светлината на живота слиза от 
Малхут (наречена "живот") върху целия свят. Това е Светлината, за която цар Давид поиска 
Създателя. Той молеше за чисто сърце, за да изучава Тората и да издигне ЧОВЕК, защото 
това щеше да го доведе до приемането на светия дух на обновлението - силата да се слее още 
повече със Създателя.

ШЕСТАТА ЗАПОВЕД

219. Шестата заповед е да се плодят и да се размножават, защото този, който прави това,
превръща потока, наречен Йесод де Зеир Анпина, в неизчерпаем извор. И морето, 



Малхут, ще се изпълни от всички посоки,  и нови души ще излязат от това дърво и 
множество сили ще се появят заедно с тези души, за да ги пазят. Затова е писано: НЕКА 
ВОДАТА СЕ РОИ ОТ РОЯЦИ ЖИВИ Създания. Това е белегът на светия Завет. 
Потокът става все по-силен, превръща се в река и по този начин дава живот на все 
повече и повече нови души.

Пробуждането отдолу предизвиква пробуждане отгоре: издигането на МАН, молитвите и 
молбите на по-низшите да получат сила, за да могат да извършват духовни, алтруистични 
действия, стимулират зивуг отгоре между Създателя и Шехина. В резултат на това потокът 
Йесод де Зеир Анпина се напълва с вода и се спуска към Нуква де Зеир Анпин, изпълвайки я 
от всички страни, желаейки както да съживи всички светове (да даде свет хасадим), така и да 
роди нови души (спускайки свет хохма надолу, защото раждането е възможно само в свет 
хохма). Съществуват два вида зивугим де ЗОН: 
(i) „зивуг на съществуването” върху свет хасадим, от който свет хасадим се спуска, за да 
осигури на нисшите души това, което им е необходимо за тяхното съществуване. Този зивуг 
на ор хасадим също ражда ангели.
 (ii) „Зивуг на раждането” на свет хохма, който води до създаването на нови парцуфим, нови 
човешки души. Тези нови души излизат от Дървото (ЗА). Въпреки това, въпреки че се 
наричат нови, истински новите души произхождат от света на Аин Соф (Безкрайността),
като има предвид, че тези души вече са били в Адам и са паднали в нечистите сили в резултат
на неговия грях. Сега те се съживяват с помощта на Дървото на живота (ЗА); следователно те
се наричат „нови души“. Множество други сили, наречени небесни войнства или армии, се 
спускат заедно с тях. Но напълно нови души слизат в света едва след като коригирането на 
греха на Адам е завършено. Есод де Зеир Анпин се нарича „завет”, защото ние (малхут, 
душите) усещаме и получаваме от него цялата Светлина на нашия живот. Тя съставлява 
източника на нашия живот, слизайки към нас от Дървото на живота (ЗА). ZA се издига до AVI
(наречено „градина“) за да вземе водите от тях и да напълни Малхут, неговата Нуква. Зивуг 
на ВАК (Хасадим) се нарича ВОДЕН РОЯК, а зивуг на ГАР (Хохма) се нарича ЖИВИ 
СЪЗДАНИЯ.
220. Слизат редица птици (ангели), които се реят над целия свят Малхут заедно с тези 
души. Когато една душа дойде на този свят, птицата, която е дошла от това дърво заедно
с тази душа, я придружава. Колко ангела тръгват с всяка душа? Два: една отдясно и 
една отляво. Ако някой заслужава, те го пазят, както е писано: ЗАЩОТО ТОЙ ЩЕ 
ПРЕДАДЕ НА АНГЕЛИТЕ СИ ЗА ТЕБ. Но ако не заслужи, го докладват и обвиняват. 
Равин Пинхас каза: „Има три ангела, които пазят човека, ако той заслужава, както е 
писано, АКО ИМА НАД НЕГО АНГЕЛ ЗАЩИТНИК, ЕДИН СРЕД ХИЛЯДАТА, 
КОЙТО ПРЕДУПРЕЖДАВА ЧОВЕКА. Ако има АНГЕЛ -  той е първият; 
ЗАЩИТНИКЪТ - е вторият; един от хиляда, КОЙТО ПРЕДУПРЕЖДАВА човека – е 
третият.“
221. Равин Шимон каза: „Общо има петима ангели, тъй като стихът продължава: „има 
един след даващия и още двама, така че общо има пет.“ Той отговори: „Това не е така. 
„Даващият“ се отнася единствено до самия Създател, а не до ангел, тъй като само на 
Създателя е позволено да дава и на никой друг.“

Редица ангели излизат заедно с родените души. Тези ангели се наричат „извисяващи се“ или 
„летящи“. Те помагат на душите да се присъдят по скалата на заслугите или, обратно, 
оплакват се на Създателя от тези души и ги тласкат към скалата на греха, което води до 
наказания. Тези ангели се издигат над света, виждат как Създателят управлява над всичко и 
съобщават всичко това на душата. Ако душата заслужава това, тя осъжда себе си и целия свят
на скалата на заслугите; ако не, то осъжда себе си и целия свят на мащаба на греха.
Следователно равин Пинхас не оспорва равин Шимон, когато казва, че само двама ангели се 
раждат с душа. По-скоро той казва, че докато в човека има само два ангела, той не може да 



определи напълно скалата на заслугите и продължава да се движи между везните на греха 
(наказание) и заслугата (награда). Но чрез добрите дела на човека в него се ражда третият 
ангел, който дава възможност на човека да присъди всичко според скалата на заслугите. 
Следователно само с помощта на трите ангела може да постигне поправянето си.
222. И този, който се въздържа от размножаване и умножаване, омаловажава (така да се
каже) формата, която включва всички други форми, формата на човека, кара този 
поток, Йесод на Зеир Анпина, да пресъхне и вреди на светия Завет (Йесод на Зеир 
Анпина ) от всички страни. За такъв човек е писано: „Излезте и вижте труповете на 
онези, които са престъпили Създателя“. Разбира се, онези, които прегрешават срещу 
Мен. Това се казва за тялото, тъй като душата дори не влиза в екрана, т.е. в областта на 
Създателя. И такъв човек ще бъде изгонен от света.

Малхут се нарича "форма", "свойство", което съдържа всички други свойства, тъй като 
всички форми на NRN на праведните и на ангелите в трите свята на БЕА произлизат от нея. 
Те съставляват всички войнства и армии. А тези, които не се размножават и не се 
размножават, по този начин намаляват формата на Малхут и й пречат да използва всичките си
войнства и армии. Защото с помощта на МАН, който низшите издигат, Светлината слиза 
отгоре и стимулира зивуг между Твореца и Шехина. Този зивуг създава NRN – душите на 
праведните и ангелите в световете на БЕА. А тези, които пречат на този зивуг, водят до 
пресъхването на потока (есод на Зеир Анпина)и спира потока на неговите мъжки води в 
святата Шехина, Малхут. По този начин те вредят на свещения завет във всичките му 
свойства, защото забавят двете части на зивуга: ВАК (на свет хасадим) и ГАР (на свет хохма).
Това е така, защото заповедта за размножаване и размножаване постоянно развива душата. В 
резултат на това човек побеждава тялото си завинаги, така че то да може да възкръсне отново 
по време на възкресението от мъртвите. А този, който се въздържа от размножаване, 
превръща тялото си в труп, за което е писано: ВЪРВЕТЕ И ГЛЕДАЙТЕ ТРУПОВЕТЕ НА 
ХОРАТА, защото душата му няма да може да влезе във владението на Твореца и да се слее с 
Него. Така той е отхвърлен от бъдещия свят.

СЕДМАТА ЗАПОВЕД
223. Седмата заповед е да се извърши обрязване на осмия ден и по този начин да се 
премахне нечистотата на препуциума, тъй като Малхут съставлява осмата степен от 
всички степени, започвайки с Бина. И душата, която се издига от нея, трябва да се яви 
пред нея на осмия ден; следователно тя съставлява осма степен.

Нуква де Зеир Анпина се нарича хая, ако се издигне и облече има-бина, осма степен от 
малхут (при условие, че броите всичките десет сфирот отдолу нагоре). Следователно Малхут 
се нарича „осмата“, тъй като тя се издигна на осем степени, от собственото си място до това 
на Бина. И когато достигне Бина, тя получава името Хая, също като Бина.
Следователно, човешката душа, която е родена в Малхут (която се е издигнала до Бина), 
трябва да се яви пред Малхут във всички подходящи корекции на обрязването, 
отстраняването на препуциума и навиването на остатъците му, на осмия ден от раждането си 
в Малхут. . Това е така, защото тогава става ясно, че това е душа, която е родена от не друго, а
от святата степен на Хая. Благодарение на силата на обрязването и навиването, душата на 
човека отстранява нечистата сила и душата може да получи съвършенството на Света Хая. 
НЕКА СЕ РОЯТ ВОДИТЕ – така малхут получава висшите мъжки води от ЗОН и се изпълва 
с тях.

224. Тогава става ясно, че типът на тази душа е Хая. Тоест принадлежност към тази 
свята степен на Хая (Малхут), а не към която и да е друга степен. И това се подразбира 
от „НЕКА ВОДИТЕ ДА РОЯТ“, както е обяснено в книгата на Ханох, водите на святото



семе се сливат в свойствата на душата на Хая. И това е свойство на буквата Йод, 
отбелязана върху свещената плът, повече от всеки друг белег, който съществува в света.

Поради обрязването висшите мъжки води изпълват душата на човека по начина, по който са 
били приети в Нуква (наречена „душата на Хая“). Горният свят, наречен Бина, се обозначава 
с буквата Йод, а долният свят, Малхут, се обозначава с буквата Хей – негова собственост. Но 
когато Малхут се издига до Бина, буквата Хей изчезва от нея и също като Бина се превръща в
Йод. По същия начин, чрез спазването от човека на заповедта на духовното обрязване, 
буквата Хей изчезва и точно както в Нуквата, която се издига до Бина,
вместо него се появява свойство на буквата йод. И ако тялото на човека придобие свойството 
Йод, той може да получи душата на Хая от Нуква.
225. Стихът, НЕКА ПТИЦИТЕ ЛЕТЯТ НАД ЗЕМЯТА, се отнася за Елия, който прелита
целия свят в четири полета, за да присъства на мястото, където е сключен Светият 
Завет. И трябва да се подготви стол за него и трябва да се каже на глас, ТОВА Е 
СТОЛЪТ НА ИЛИЯ. Тъй като това не се прави така, той няма да се появи на това 
място.
Ангелите произхождат от AVI; следователно те остават изключително в небето и се състоят 
от HGT NHY. Следователно, когато се появят в този свят, за да изпълнят задачите си, се казва,
че правят шест полета, тъй като се обличат в шест сефирот. Обаче Илия произлиза от Малхут
(не от AVI). Следователно той е постоянно свързан със земята. И тъй като Малхут съдържа 
само четири сфирот на Зеир Анпин, тъй като нейната позиция е успоредна на сфирот ТНХЙ 
(Тиферет-Нецах-Ход-Йесод, произнася се Танхи) от Хазе де Зеир Анпин надолу, е написано, 
че Елияху лети на четири полета, т.е. чрез облекло в Сефирот TNHY. При никакви 
обстоятелства не трябва да се тълкуват буквално думите за присъствието на Елияху при 
всеки ритуал на обрязване. И все пак, ако е длъжен да присъства, защо трябва да бъде канен? 
Зоар обяснява това на друго място (Шлах, 18): има четири нечисти сили, наречени „Бурен 
вятър“, „Голям облак“, „Пламтящ пламък“ и Нога. Най-долният от тях, Бурен вятър, е в 
центъра, сякаш облечен от Голям облак, който на свой ред е облечен от Пламтящ пламък. И 
всички те са облечени отвън от Нога. Всички светове, сили и всичко, което някога е било 
създадено, съществува в човека. И това са нашите духовни сили, чрез които можем да 
постигнем целта на творението. Първите три нечисти сили са напълно нечисти (егоистични). 
Докато Нога е наполовина добър и наполовина зъл. Но как е възможно това, ако духовното 
винаги е истинно? Как може да бъде наполовина добро (алтруистично) и наполовина зло 
(егоистично) в същото време? Всъщност това е невъзможно. Нога е неутрална сила, която 
може да се използва от чистата сила (тогава Нога се счита за добра) или от нечистата сила (и 
тогава се смята за зла). Следователно Noga се нарича „наполовина добра и наполовина зла“, 
въпреки че сама по себе си е неутрална. Тя може да бъде свързана както с чисти, така и с 
нечисти сили и това зависи изцяло от човека.

ДУХОВНИ СИЛИ НА ЧОВЕКА
Чисто - алтруистично
Нога - неутрален
Пламтящ пламък - егоист
Голям облак - егоист
Бурен вятър – егоист

Тези четири нечисти сили се намират в края на всеки духовен парцуф, в неговата сфира 
Йесод. Сфира Йесод има два слоя кожа, един върху друг. Единият слой се нарича Орла и 
съдържа трите нечисти сили. Другият се казва Прея, а това е Нога. Първият човек, Адам, е 
роден обрязан, което означава, че той изобщо не е имал трите нечисти сили - той е бил 
напълно непознат за своите егоистични желания. С други думи, те не можеха да се вкопчат в 
него. Нога надделяваше в него, в неговите усещания. И все пак, тъй като беше отделена от 



трите нечисти сили и прикрепена към чистата сила (алтруистичните желания на Адам), 
самата Нога се смяташе за напълно добра. Трите нечисти сили се наричат общо Змията. Тези 
три нечисти желания бяха събудени в Адам и го изкушиха да ги използва. Правейки това, 
Адам привлече Орла към себе си, както е описано в Талмуда (Синедриона, 38:2). Веднага 
щом привърза Орла към себе си, чистата му душа (Светлината на света на Ацилут) веднага 
изчезна, тъй като желанията му станаха егоистични и той падна със своите свойства 
(желания) в света на Асия, в най-ниската му степен, т.нар. „този свят“ и беше осъден на 
смърт (изчезване на Небесната духовна светлина). Затова за него се пише, че тъй като е 
нарушил забраната да не се ядат плодовете на Дървото на познанието, той е прикрепил Орла 
към себе си. Следователно нечистите желания придобиха и двата слоя кожа на сфира Йесод 
на парцуф Адам и Прея, наречена Нога, също стана нечиста поради контакта си с Орла, с 
трите нечисти сили. Въпреки това, има разлика между тях, която се състои във факта, че 
преди греха на Адам, Прея е била чиста и цялата му нечистота произлиза от контакта й с 
Орла. Съответно има два вида корекция: обрязване и навиване на останалата кожа. Орлата 
трябва да бъде отсечена и хвърлена в пръстта, тъй като само така човек може да се освободи 
от тези егоистични желания. Прея обаче може да се остави прикрепен към Йесод. Но кожата 
около Сфира Йесод трябва да бъде навита. Това е специално духовно действие, което 
освобождава Прея от нечистите сили, останали в нея. Следователно това действие кара 
светлината да се върне в парцуфа. Тази Светлина преди това е изчезнала поради 
егоистичните желания, които са господствали в парцуфа преди да се извърши духовното 
обрязване. Това обаче все още е недостатъчно за изпълнението на духовния парцуф Адам със
Светлината, както беше преди да съгреши, т.е. да използва нечистите сили на Змията и да 
вкуси забранения плод от Дървото на познанието (получил светъл хохма в егоистични 
желания). Засега, след греха и падението на Адам, специален ангел до него с името на SAM 
отправя обвинения и оплаквания срещу човека. За да неутрализира силата на SAM, Елияху 
пое върху себе си ролята на прокурор и по този начин му беше дадена възможност да 
защитава Израел (този, който се стреми към Създателя), когато се обрязва (егоистичните му 
желания). Следователно се казва, че Елияху трябва да присъства на всеки ритуал на 
обрязване (на иврит, Брит Мила - Заветът със Създателя). Защото тъй като той, а не САМ, е 
този, който се оплаква на Създателя за пренебрегването на Завета от Израел, той може също 
така да свидетелства, че когато Израел се стреми към Създателя, той е лоялен към завета.
В резултат Светлината се връща в парцуфа. Ето защо, освен стола, зает от мъжа, който държи
бебето (Сандак – кръстник), трябва да се подготви още един стол за пророк Елияху. Защото 
столът обозначава началото на корекцията, влиянието на Горния върху долния. Първият стол,
на който седи сандъкът, е на Твореца, за изпълването със Светлина в резултат на обрязването 
и навиването на нечистите сили. Вторият стол е запазен за Елияху, за да неутрализира 
оплакванията на нечистите сили към Създателя срещу човека, за да не могат да обвинят 
човека. Но за да се появи Елияху, трябва да се каже на глас: ТОВА Е СТОЛЪТ НА ЕЛИЯХУ. 
Работата е там, че бебето от мъжки пол се обрязва на осмия ден, след като Шабат (Малхут 
със светлината на АВИ, наречена “свята”) е преминала през него. Тъй като отстранените 
желания (Орла) са изхвърлени, нечистата сила вижда, че й се дава част от Завета на 
Създателя. Благодарение на този дар то престава да се оплаква и да обвинява човека. 
Напротив, то започва да го защитава пред Създателя. Духовните желания (обекти) предават 
свойствата си един на друг. Тъй като Орла беше прикрепен към Йесод, след обрязването 
(отделянето от Йесод) той отнема част от чистите желания със себе си. И понеже го хвърляме
на прахта, на нечистите сили, те черпят от него онази слаба Светлина, която могат да получат
от обрязването и навиването. Ето защо нечистите сили спират да се оплакват от Израел и не 
желаят повече да унищожат тази Светлина, защото по този начин ще загубят частта, която 
черпят от нея. Така те стават защитници на чистите сили, за да позволят на чистите сили да 
се изпълнят със Светлина. И все пак, Елияху (Илия)не може да понесе тази корекция, защото 
въпреки че Клипа спира да възпрепятства и клевети Израел, тя взема част от Светлината за 
себе си в замяна. За да коригира това, Елияху поема върху себе си всички обвинения срещу 



Израел и отказва да даде нещо от чистите на нечистите сили. Така, въпреки че нечистата сила
спря да се оплаква от Израел, а всъщност стана негов защитник, самият Елияху продължава 
да обвинява, за да изтръгне цялата власт от нечистите сили и напълно да ги отдели от 
чистите. Следователно трябва да се подготви стол за Елияху, защото той е този, който 
напълно разделя нечистите сили от чистите. Следователно трябва да се изразят думите: 
ТОВА Е СТОЛЪТ НА ЕЛИЯХУ. Защото след обрязването част от Светлината все още остава 
в нечистите сили и споменаването на Елияху напълно ги лишава от всякакъв контакт със 
Светлината. Така, ако човек не изрази желанието си да се откъсне напълно от нечистите сили,
чрез собствените си усилия (чрез екрана, разположен в Пе), това не се случва, въпреки че 
първият стол е на Създателя. Това е така, защото Творецът започва процеса на сътворение 
(прави основата си под формата на стол), а човекът продължава и коригира природата си, 
като извършва алтруистични дела.
226. И Създателят създаде големи левиатани. Те бяха две: Орла и Прея, мъжки и 
женски сили и всички живи същества. Това е белегът на Светия Завет, душата на 
свещения Ор Хая, както е писано, НЕКА ВОДИТЕ СЕ РОЯТ, Висшите води, които се 
спускат към този Завет.
Левиатан и съпругата му обозначават това, което е противоположно на Орла и Прея. Наричат 
ги още Нахаш (Змията) и Алкатон (неговата съпруга). Орла е Змията, а Нахаш е мъжката 
част, която трябва да бъде отсечена и предадена на прахта. Прея е корекцията, 
освобождаването от женската част на Змията, Алкатон. Чрез тези корекции отгоре слиза свет 
хая на АВИ.
227. Причината, поради която Израел отдолу е маркиран в святата форма, подобна на 
формата му отгоре, е да се отдели чистата част от нечистата, да се направи разлика 
между светостта на Израел и другите народи, които произхождат от другата страна. И 
точно както Израел беше маркиран, така бяха отбелязани животните и птиците - за да 
се определи кои от тях принадлежат на Израел и кои принадлежат на народите по света.
Честита съдба на Израел!

Отношението на човека към всички живи същества в нашия свят е подобно на отношението 
на общото духовно творение, наречено „човек“, към неговите части. Това е така, защото 
Адам включва абсолютно всичко в своето духовно тяло. И няма нищо освен този духовен 
парцуф, наречен „човек” или „Адам”. Всички духовни обекти, ангели, души, чисти и нечисти
сили са части от тялото на Адам. Всичко, което е описано в Кабала, говори само за духовния 
свят, за едно създание, наречено „човек“, Адам. Различните части на Адам, различните му 
желания – се наричат „Израел“, „народи на света“, „чисти животни“, „нечисти животни“ и 
така нататък. Всичко, което човек трябва да направи в нашия свят (защото всеки от нас е 
създаден по образа на Адам, пресъздавайки целия парцуф на Адам в себе си), е да изгради 
чист, алтруистичен парцуф в себе си. Това става чрез отрязване на всички егоистични 
желания в сърцето му и отделяне на чистото от нечистото във всичките му желания, на 
всички нива на душата му.

ОСМАТА ЗАПОВЕД

228. Осмата заповед е да обичаш чужденеца от друга нация, който желае да дойде под 
крилете на Шехина, Малхут, която взема под крилата си онези, които се отделят от 
другата, нечиста страна, и се приближава до нея, тъй като е написано: НЕКА ЗЕМЯТА 
РОДИ ДУША ЖИВА ПО РОДА СИ.

Малхут, Нуква де Зеир Анпина, се нарича Шехина, защото тя не се отдалечава от нас, дори 
когато нашите имоти са далеч от нея, както е казано: КЪДЕТО И ДА СИ НАМИРА, 
ШЕХИНА ЩЕ БЪДЕ С ТЕБ И ЩЕ  ПРЕБИВА В НЕЧИСТОТА НИ. ZA се нарича Shochen 
(обитател), а Nukva се нарича Shechina. Разкриването на Твореца в Малхут, на Шочен в 



Шехина, на Зеир Анпин в Малхут на света Ацилут е възможно само чрез зивуг лице в лице 
на ЗОН в Гадлут. Това е така, защото Светлината на този зивуг е толкова голяма, че разкрива 
единство дори в най-отдалечените и скрити места, в най-противоположните и некоригирани 
желания. Създаването на гадлут де ЗОН обаче става постепенно: първо се създава парцуф на 
ЗОН в катнут със светлината на ВАК и едва след това нараства, за да достигне гадлут. Освен 
това този процес протича във всяко състояние на ЗОН. Освен това, дори когато ЗОН в гадлут 
правят зивуг и получават свет хохма, светлината от тяхното предишно състояние катнут не 
изчезва, но улеснява зивуг в гадлут. И тази Светлина на Катнут се нарича „Крилата на 
Шечина“. Затова в Тората е написано: „И херувимите ще разперят крилата си нависоко, 
закривайки с крилата си капака на ковчега” (Шемот, 25:20). Защото главното е да покрият с 
крилата си Светлината на великия зивуг, за да приемат Светлината и най-далечните и в 
същото време да я пазят от обсега на нечистите сили. 
Това е така, защото тези, които все още не са напълно пречистили своите егоистични 
желания, са отхвърлени от Светлината от страх, че Светлината може да падне в ръцете на 
нечистите сили. Но сега крилата пазят Светлината толкова зорко, че и най-близките няма да 
сгрешат и да пропуснат Светлината към нечистите сили. Следователно аутсайдер* /чужденец
е този, който реши да се присъедини към народа на Израел (да коригира егоистичните си 
желания и да ги направи алтруистични) и да се обреже (отхвърли егоистичните си желания), 
тъй като тялото му (колекция от желания) все още запазва свойствата на Орла, тъй като 
неговите предци (предишни духовни състояния) не са устояли в подножието на планината 
Синай (не са получили светлината, наречена Тора, и не са били коригирани от нея), т.е. все 
още не са се отървали от нечистотата на змията (нито са разкрили всички нечисти егоистични
желания в себе си, нито са ги разпознали като зло). Независимо от това, други алтруистични 
желания имат силата да го издигнат до нивото на висшата чистота. Това се случва чрез 
издигане на МАН, чрез предизвикване на великия Зивуг на ЗОН (където Крилата на Шехина 
управляват и покриват Светлината на този Zivug). Можем също така да издигнем душата на 
аутсайдера (неговите все още некоригирани желания) до това ниво и да я осветим в 
Светлината на този зивуг. И въпреки че тази душа все още не е напълно чиста, тя може да 
получи светлината от този зивуг, защото крилата я защитават и не пропускат нейната 
светлина до нечистите сили (желания), въпреки че те са много близо до нея. И се казва ПОД 
КРИЛЕТЕ НА ШЕХИНА, тъй като тази душа може да получи светлината само от крилете на 
Малхут-Шехина, т.е. да получи само малката външна светлина на Малхут. Това не е 
Светлината в тялото на самата Малхут (Шехина), да не говорим за тази на Зеир Анпин 
(Създателят, Шочен). По-скоро това е просто Светлината на крилете на Шехина. Душата на 
аутсайдера (егоистичните му желания) може да бъде коригирана (направена алтруистична) 
само по време на великия зивуг, защото само тогава Светлината е защитена от Крилата на 
Шехина. Следователно ние (алтруистичните желания) трябва първо да издигнем МАН за 
великия зивуг и да приемем неговата Светлина в душите си (желанията, коригирани от 
екрана). Тогава Шехина разперва крилата си, защитава този зивуг и взема душата на външния
човек под тях. От това следва, че първоначално ние издигаме душата на аутсайдера с 
помощта на нашия ЧОВЕК, а след това Шехина го взема под крилата си.
229. Може да се каже, че душата на Хая съществува в Израел и е готова на всичко. Той 
уточни, „Според вида си“, което се отнася както за Израел, така и за външен човек. 
Подобно на камери и проходи между тях, същото съществува в земята, наречена Хая, 
под крилата.
Тук Зоар ни казва, че въпреки че новата душа (коригираните свойства, наречени „външни“) 
получава Светлината, точно както свойствата, наречени „Израел“, Израел получава от 
вътрешната Светлина, докато външният получава от външната. Вече беше споменато, че 
крилата обозначават Светлината на ВАК, получена по време на великия зивуг, но от 
предишното състояние на катнут, така че да покрият Светлината на великия зивуг. Този ВАК 
включва сфирот ХГТ НХИ, където ХГТ се наричат „стаи“, в които човек може да пребъдва и 
да седи (седенето означава Катнут за разлика от стоенето, което е Гадлут). Сефирот НХИ се 



наричат „пасажи“, входове към стаите и е невъзможно да се седи там; тяхната единствена 
роля е да позволяват достъп до стаите. Причината за това се крие в собствеността на 
Тиферет, главната сефира в ХГТ. Тиферет е тяхната средна линия, пълно кли за приемане на 
свет хасадим.
И основната сфира в NHY е Йесод, която съставлява средната им линия. Тя не съдържа 
свойство на приемащото кли и се използва само за предаване на светлината върху малхут, за 
създаване на връщащата се светлина. Следователно NHY се наричат „входове“. Що се отнася 
до аутсайдерите (за пречистване от егоистични желания) от седемдесетте нации по света 
(седемдесет егоистични свойства), стаите в HGT на крилата, както и проходите в NHY на 
крилата са подготвени за тях. Те получават свет нефеш от проходите (НХЙ) и свет руах от 
камерите (ХГТ).
 230. Дясното крило на Малхут има два прохода, които се разделят от това крило на две,
за да пропуснат два народа, които са близо до Израел. А под лявото крило има два 
допълнителни прохода, наречени Амон и Моав. И всички те се наричат душите на Хая.

По-рано Зоар спомена, че има много входове-пасажи, но сега се говори само за два. Това е 
така, защото той говори общо: има два входа за нациите, принадлежащи към дясната линия, и
два входа за нациите, принадлежащи към лявата линия. Има също две нации в цялата дясна 
линия, които включват всички нации от дясната страна, и има две нации от лявата линия, 
които включват всички нации от лявата страна. Нациите от дясната страна се позовават на 
двата общи прохода в дясното крило. И Зоар не разкрива какви са тези нации. А що се отнася
до нациите от лявата страна, обикновено наричани „Амон и Моав“, има два пасажа в лявото 
крило, които са предназначени за тях. Всички души на аутсайдерите, които идват от всички 
народи, се наричат колективно Нефеш Хая, тъй като те могат да получат само от великия 
зивуг на ЗОН, когато ЗОН са вътре в АВИ. Така малхут се нарича нефеш хая, защото тя 
получава свет хая от АВИ. И тъй като душите (Нефашот) на аутсайдерите получават от 
крилете на Нефеш Хая, те са кръстени на получената Светлина.
231. Всяко крило съдържа множество затворени стаи и зали. От тях произлизат духове и
се разделят между всички външни лица, наречени Нефеш Хая, но всеки „по своя вид“. 
И всички те идват под крилете на Шехина, но не по-нататък.
Всяко крило включва VAK (HGT NHY), наречени „пасажи“ и „камери“. Всяка нация има своя
собствена зала в HGT и свой собствен проход в NHY. Всеки получава Нефеш в проходите и 
Руах в стаите. Писано е, че стаите са затворени, тъй като ХАГАТ де ВАК имат само свет 
хасадим без свет хохма; следователно те се наричат „затворени“.
232. Душата на Израел обаче произлиза от тялото на това дърво (Зеир Анпин) и оттам 
душите отлитат към тази земя (малхут). Следователно Израел е любимият син на 
Малхут и се поддържа от нейната утроба, а не от крилата, които са от външната страна 
на тялото. Освен това външните лица нямат никакво участие в Свещеното дърво (ЗА), 
особено не в тялото му. Те се отнасят само до крилете на Малхут и не повече. Мястото 
на аутсайдера е под крилете на Шехина и не по-нататък. Праведните сред външните 
също се отнасят към външната страна, а не към вътрешната. Затова е написано: НЕКА 
ЗЕМЯТА ДА РОДИ ЖИВА ДУША (Нефеш Хая) СПОРЕД ВИДА СИ. Всички получават
Нефеш от тази Хая, но всеки според вида си.
Зеир Анпина се нарича „Дървото на живота” и неговата Нуква се нарича „Земята на живота”.
Защото в състояние Гадлут те се издигат и обличат АВИ, които имат Свет Хая (Светлината на
Живота). Затова се казва, че душата на Израел произлиза от тялото на това дърво, тоест от 
самия Зеир Анпин. И душите от това дърво отлитат към Земята на живота: в резултат на 
зивуг между дървото (Зеир Анпин) и земята (Малхут), Зеир Анпин дава душите на Израел в 
Нуква, а Израел приема тези души от нея, за разлика от външните, които получават душите 
си от крилете на Малхут, но не от самата Малхут, не от това, което Зеир Анпин е преминало 
към Малхут. Причината за това е, че Нуква има три парцуфима, които се обличат един друг. 
Те се наричат Ибур (ембрион), Йеника (кърмене) и Мохин (зряла възраст, Гадлут). Големият 



(Мохин) парцуф е най-вътрешният от трите и е облечен от парцуф Йеника, който на свой ред 
е облечен от Ибур. Израел получава от най-вътрешния парцуф (Гадлут от Нуква); затова се 
нарича „любимият син”, тъй като произлиза от вътрешната част на Малхут, а не от нейната 
външна част (крила). НХИ де Малхут се наричат "утроба", защото това е мястото, където 
душите на Израел са заченати и растат. Това обаче не се отнася до НХИ на двата външни 
парцуфима, наречени Ибур и Йеника, тъй като те са крилете на Шехина-Малхут. Тук Зоар се 
отнася до НХИ на парцуфа в гадлут, най-вътрешния парцуф (утробата на малхут). За това се 
отнасят и думите на пророка: „Мил син ли е Ефрем? Дали е дете, което се подмята? Колкото 
и да говоря за него, все още, признавам искрено го помня; затова сърцето ми копнее за него, 
непременно ще се смили над него” (Yirmiyahu, 31:19). Тъй като душите на Израел произлизат
от вътрешната част на Малхут, Зоар казва, че те са се появили от Малхут на утробата, от 
НХЙ на парцуфа в Гадлут, а не от НХЙ на двата външни парцуфима, наречени „крила“. 
Аутсайдерите (желанията за корекция) нямат участие във Висшето дърво, особено не в 
тялото му. Тяхното място е под крилете на Шехина, а не
по-нататък. Външните, които идват (да се поправят) се наричат праведни, тъй като Шехина 
също се нарича „праведният“. Те идват под нейните крила и се обединяват в нея. Но те нямат 
място над Шехина и получават от Нефеш Хая, от зивуг на Малхут със Зеир Анпин в Гадлут. 
Но те получават само частта от Светлината, наречена „крила”; следователно се казва, че те са 
под крилете на Шехина, където всеки получава според свойствата си.

ДЕВЕТАТА ЗАПОВЕД

233. Деветата заповед е да покаже милост към нуждаещите се и да ги снабди с храна, 
както е писано: ДА НАПРАВИМ ЧОВЕК ПО НАШ ОБРАЗ, ПО НАШЕ ПОДОБИЕ, и 
този човек ще се състои от две части, мъжка и женска. В НАШИЯ ОБРАЗ се отнася до 
богатите; СЛЕД НАШЕТО ПОДОБИЕ се отнася до бедните.
234. Защото от мъжка страна те са богати, но от женска страна те са бедни. И както те 
са обединени заедно, милостиви един към друг и си помагат, така долу богатите и 
бедните трябва да бъдат обединени като едно и да споделят един с друг и да показват 
милост един към друг.
235. Виждаме това в книгата на цар Шломо (Соломон): този, който проявява милост 
към бедните с цялото си сърце, неговият образ никога не се различава от този на Адам, 
първия човек. И тъй като той е създаден по образа на Адам, следователно той 
управлява всички създания на земята чрез неговия образ, както е писано: „ Ще се 
страхуват и ще треперят от вас всички земни животни и всички въздушни птици“ 
(Beresheet* Битие). , 9:2), всички се страхуват от този образ, съществуващ в него. 
Защото тази заповед, да се покаже милост към бедните, е най-важната от всички 
заповеди за издигане на човека до образа на Адам.
236. Откъде знаем това? От Навуходоносор. Въпреки че сънувал сън, докато бил 
милостив към бедните, този сън не се сбъдвал. Но щом започна да гледа лошо на 
бедните, образът му веднага се промени и той се отдалечи от хората. Затова е писано, ДА
НАПРАВИМ ЧОВЕКА. Казано е във формата, както беше казано за милосърдието в 
друг стих. Следователно НАПРАВИМ—е същото като благотворителност.

Богатият и бедният съответстват на мъжкото и женското начало, на Зеир Анпин и неговата 
Нуква. Тук обаче няма нищо, което да намеква за задължението на богатите да бъдат 
милостиви към бедните и да се грижат за нуждите му. Но тази инструкция се различава от 
останалите по това, че във всички останали заповедта на Създателя е отделена от действието,
което я следва, както е написано И ТВОРЕЦЪТ КАЗА: 'НЕКА БЪДЕ СВЕТЛИНА. И СТАНА 
СВЕТЛИНА;’ и също, И ТВОРЕЦЪТ КАЗА: „НЕКА СЕ СЪБЕРАТ ВОДИТЕ...“ И СТАНА 
ТАКА;



и така нататък във всички заповеди. И никой от другите заповеди не съдържа инструкциите 
на Създателя, смесени с действие. Това е така, защото цялото творение произлиза от AVI, 
където Аба говореше и Има действаше – Аба даде Светлината на Има и след като той й я 
даде, той започна да действа върху нея сам. Защото само със свойството Аба творението не 
би могло да се прояви в действие, тъй като в творението няма граници, в които
действия могат да бъдат разкрити. Следователно Аба издава заповед, която обозначава 
преминаването на Светлината от него към Има. Но тъй като това е просто команда, а не 
действие (като сила вместо действие), се използва бъдеще време. Същият език се използва в 
описанието на сътворението на човека: И ТВОРЕЦЪТ КАЗА: „НЕКА СЪЗДАДЕМ 
ЧОВЕКА.” Имайте предвид, че се използва формата за множествено число: НЕКА 
СЪЗДАДЕМ.
Преди създаването на света Ацилут (наречен светът на корекцията), в духовните светове се е 
случило действие, известно като Шевират Хакелим (счупването на съдовете в света 
Некудим). Писано е: „Създателят продължи да създава и унищожава светове, докато не 
създаде този свят (Ацилут) и му каза да спре да се разпространява под границите, в които е 
създаден” (Берешит Раба, 3:7).
Счупването на съдовете беше от съществено значение, тъй като това беше единствената 
възможност за смесване на егоистичните свойства (желания) с алтруистичните; в крайна 
сметка дистанцията в духовното се определя от несъответствието на свойствата (желанията). 
И затова егоизмът и алтруизмът са безкрайно отдалечени един от друг. И все пак, ако това е 
така, как е възможно егоизмът да бъде коригиран? Как такива свойства или дори представи за
съществуването на алтруистични желания могат да бъдат въведени в човека? И така, за да 
позволи егоистичните желания да бъдат коригирани, Създателят извърши счупване на 
съдовете - поразителното въздействие между противоположни желания, егоистични и 
алтруистични. Нарича се „удар“, защото е невъзможно тези желания да се обединят по друг 
начин освен чрез „експлозия“. В резултат на този взрив алтруистичните, чисти келим 
(желания) проникнаха в егоистичните, нечисти и дадоха на човека възможност за свободна 
воля и самокоригиране. След унищожаването на чистото кли и слизането на частите му в 
нечистота се образува светът Ацилут. От всички смесени желания светът на Ацилут избра 
само алтруистичните, прикрепи ги към себе си, коригира ги и ги изпълни със Светлина. 
Навън от тези коригирани части, той направи световете BYA с всичко, което съществува в 
тях. Тези корекции на разбитите и смесени келим от света на Ацилут са изобразени в първата
глава на Тората, която говори за сътворението. Той използва инструкциите за изобличаване и 
разделяне на егоистичните келим от алтруистичните, както например в следните стихове: И 
ТВОРЕЦЪТ ОТДЕЛИ СВЕТЛИНАТА ОТ МРАКА; ТВОРЕЦЪТ ОТДЕЛИ ВОДАТА ОТ 
СУХАТА; ТВОРЕЦЪТ РАЗДЕЛИ ДЕНЯ ОТ НОЩТА и т.н. Всички тези примери говорят за 
отделянето на чистите сили от нечистите, за доброто от злото. И всичко, което се 
разминаваше, стана част от чистата система.
Следователно, целият акт на сътворението се съдържа в изобразяването на първия ден на 
сътворението, в думите НЕКА БЪДЕ СВЕТЛИНА, тъй като тогава Светлината е била 
отделена от тъмнината. Това е така, защото като цяло чистотата се нарича „Светлина“, а 
нечистотата се нарича „тъмнина“. И всички останали определения за чистота и нечистота са 
само частни имена, обозначаващи различните им проявления. Светът на Ацилут направи 
само частична корекция: той само отдели алтруистичните желания от егоистичните желания, 
Светлината от тъмнината и така създаде системата на сътворението, описана в началото на 
Тората. Това обаче не завършва корекцията, тъй като тъмнината и нечистотата просто се 
отделят от участието в творението, но остават напълно некоригирани. Те просто са разделени
като напълно ненужна част и това напълно противоречи на съвършенството на Създателя, 
който е създал всичко (включително тъмнината) за крайната Си цел. Освен това корекцията 
завършва конкретно с корекцията на тъмнината, каквато е казал: „Нощта свети като ден; 
тъмнината като светлина.” (Техилим, 139:12). За да коригира това, човекът е създаден, 
съдържащ всичко и състоящ се от всички свойства на творението: от абсолютната доброта до 



пълното зло. Това позволява на човека да извърши корекцията и да постигне пълно 
съвършенство. С други думи, той трябва да превърне злото в добро, горчивото в сладко и 
тъмнината в Светлина. В резултат на това смъртта ще изчезне завинаги и Създателят ще се 
прояви като Цар на цялото творение. Следователно има голяма разлика между описанието на 
сътворението на човека и това на всички останали създания и части от творението. Тук 
самото действие беше смесено с инструкциите, тъй като инструкциите, описанията идват от 
Има, а не от Аба, който каза: НЕКА СЪЗДАДЕМ ЧОВЕКА – заедно с Малхут от света 
Ацилут. Причината за това е, че Малхут включва всичко, тъй като тя също така дава 
Светлината за поддържане на нечистите сили, за да ги предпази от изчезване от света, тъй 
като, както всички други елементи на творението, нечистите сили не могат да съществуват 
без Светлина и веднага изчезват. В това отношение е написано: КРАКАТА Й СЕ СПУСКАТ 
КЪМ СМЪРТТА, защото нечистите сили получават малка искра Светлина, за да поддържат 
съществуването си. Ето защо Малхут се нарича Асия (действие), тъй като тя се 
разпространява и управлява в цялото творение. Тя се нарича още „тъмнина“, защото свети с 
искра Светлина, за да поддържа тъмнината и злото. Следователно, когато Има се съединява с 
Малхут и техните свойства се смесват, тя получава свойствата на тъмнината, за които се 
казва: НЕКА СЪЗДАДЕМ ЧОВЕКА ПО НАШ ОБРАЗ, ПО НАШЕ ПОДОБИЕ, защото 
Светлината се нарича „образ“, а тъмнината се нарича „ подобие.” Наистина, след смесването 
на Има с Малхут, тези две сили, ОБРАЗ и ПОДОБИЕ, се появяват и в нея. В резултат на това 
човекът, който е създаден от нея, съдържа тези две сили – ОБРАЗ и ПОДОБИЕ също.
От фразата НЕКА НАПРАВИМ следва, че Има се състои от две части, мъжка и женска. 
Въпреки че Има е мъжка част (отдаването е мъжка особеност), тя е свързана с Малхут. Освен 
това мъжкото свойство предполага наличието на Светлина, докато свойството на Нуква 
(женската част) е бедност и тъмнина. И тъй като Има прие Малхут за свой партньор с цел да 
създаде човека (прие свойствата на Малхут), сега тя е изпълнена с бедност и тъмнина. От 
това следва, че човекът се състои от свойствата Има (богатство и Светлина), както и от 
свойствата на Малхут (бедност и тъмнина). И именно тази точна комбинация от свойствата 
на Има и Малхут дава възможност на човека да коригира Малхут, да я изпълни със Светлина 
и да разпространи духовна чистота и святост по цялата земя (Малхут). Писано е, че в края на 
корекцията „Създателят и Неговото име ще бъдат едно”, тъй като тъмнината в Малхут ще се 
трансформира в Светлина, както в мъжката част, АВАЯ. Всичко ще бъде като едно в мъжката 
собственост, както се казва „Няма да има бедни във вашата нация. Тази Мицва казва, че тъй 
като Има се е съединила с Малхут, за да я поправи, поради което Има включва Образ и 
Подобие, човек трябва да коригира своите качества, за да коригира частите на тъмнината в 
себе си. За тази цел той трябва да намали свойствата си, подобно на Има, и да даде своята 
част (милосърдие) на бедната Малхут, която е лишена от Светлина. Той трябва да прояви 
милост към ПОДОБИЕТО (бедността) в себе си и да му осигури всичко необходимо. 
Спазвайки тази заповед, човекът получава ОБРАЗ и ПОДОБИЕ от Има, висшата светлина, 
която е получена от Адам, създадена по ОБРАЗ и ПОДОБИЕ.
Ето защо той има силата да властва над всички животни в света (всички негови животински 
желания) до такава степен, че в него да не остане нечиста сила (желание), която той да не 
може да победи и коригира.
Зоар дава пример с Навуходоносор (Навуходоносор): въпреки че върховната присъда по 
отношение на него е била постановена, мечтата му не се е сбъднала, докато е бил милостив 
към бедните. Въпреки това, веднага щом позволи злото си око да погледне зле бедните, 
присъдата беше незабавно изпълнена и образът му се промени (тези, които се интересуват, 
могат да се обърнат към Книгата на Данаил). Така виждаме, че тази заповед е по-голяма от 
всички останали и че може да отмени Върховната присъда, направена срещу човека.  
„Милосърдие“ означава единението на Бина и Малхут. По подобен начин историята за брака 
на Рут (Рут) моавката, бабата на цар Давид (Малхут), и Вооз, който беше милостив към нея 
(този брак постави началото на царската династия на Израел), описва коригирането на 
Малхут от Бина (Виж Мегилат Рут - Книгата на Рут).



ДЕСЕТА ЗАПОВЕД
237. Десетата заповед задължава човека да се облече с тефилин и да придобие Висшите 
свойства, както е написано ТВОРЕЦЪТ СЪЗДАДЕ ЧОВЕКА ПО СВОЯ ОБРАЗ. Той 
отвори и каза: „Главата ти върху теб е като Кармил.“ Този текст се отнася до Небесната 
глава – тефилинът, носен на главата на Светия, Небесен крал HaVaYaH, написан с 
отделни букви. Всяка буква в святото име HaVaYaH съответства на определен параграф
в Tефелин. Така Святото, Висшето Име е написано в свитъците на Тефилин, в тайните 
на буквите. Защото ИМЕТО НА ТВОРЕЦА Е ВЪРХУ ВАС И ТЕ ЩЕ СЕ УПЛАШИ ОТ 
ТЕБ се отнася до главата Тефилин, която съдържа Святото Име АВАЯ.

Проявявайки милост към бедните, човек просто започва да получава Небесния образ на 
Създателя. Бина поглъща свойствата на Малхут, описани в стиха НЕКА СЪЗДАДЕМ 
ЧОВЕКА ПО НАШ ОБРАЗ, ПО НАШЕ ПОДОБИЕ. Чрез обединяването на свойствата на 
Бина с тези на Малхут, АХАП де Бина (буквите ЕЛЕХ) паднаха в ЗОН, а в Има останаха само
буквите МИ (ГЕ). АХАП де Бина, паднала в ЗОН, се състои от Аба и Има: Аба приема 
свойствата на Зеир Анпин, а Има приема свойствата на Нуква. Тъй като AВИ слязоха на 
мястото на ЗОН, те станаха като ЗОН. И от тях ЗОН получават състоянието на Kатнут, 
наречено TZELEM Елохим, подобие на Бина (ВАК), тъй като Има загуби ГАР на собственото 
си състояние, тоест, тъй като нейният AHP падна на ЗОН, тя загуби Светлината на ГАР (виж 
диаграмата на следващата страница). Следователно в Ima останаха само буквите MИ = ГE = 
K-Х, докато нейните Б-ЗA-M = AХП = EЛЕХ паднаха в ЗОН. Така от петте светлини НРНХИ,
които бяха вътре в Има, тя запази само свет руах в кетер и свет нефеш в хохма. По този начин
Ima може да даде на ZON само светлината на ВАК = Руах+ Нефеш, но не и светлината на 
ГАР= NRNHY. Също така се счита, че ZON са придобили сходство с Висшият само при 
получаване на Светлините NRNHY. И това се постига чрез изпълнението на заповедта на 
тефилин.

И все пак възниква
един въпрос: ние вече
научихме, че за да
създадем парцуфа на
низшия човек от ЗОН,
ЗОН трябва да се
издигне до АВИ и да
получи светлината на
ГАР, защото малък
парцуф без светъл
хохма не може да роди.
Така че защо се казва,
че Има е в състояние на
Катнут? Когато ЗОН
достигнат приемането
на Светлината на АВИ, те по този начин се издигат до АВИ и стават подобни на АВИ по 
своите свойства, тъй като всеки нисш, който се издига до Горния, става подобен на него. 
Всъщност само големината на екрана прави разлика между духовните обекти, тъй като само 
величината на екрана определя всички свойства на обекта. По този начин, при издигане и 
обличане на AVI, ZON стават като AVI и всички свойства на AVI сега естествено се приемат 
от ZON. Точно както AVI създават ZON, ZON в AVI пораждат и предават Светлината в 
парцуфа на низшия човек. Следователно, няма нужда дори да променяте имена, тъй като 
всичко се случва на степента на AVI. И при качването там ЗОН вече се наричат АВИ и 
Светлината, която предават на човека, се счита за Светлината, предназначена за ЗОН. Писано 



е: ТВОРЕЦЪТ СЪЗДАДЕ ЧОВЕКА ПО СВОЯ ОБРАЗ. Еврейската дума „образ“, която се 
използва в Тората е ЦеЛеМ  и се състои от три букви: Tzadi-Lamed-Mem. В точка 2 казахме, 
че няма келим за свет хая и йехида; по-скоро има само Келим Бина-ЗА-Малхут за Светлините
NRN: Нефеш-Руах-Нешама. Така че дори когато казваме, че има кли, наречено Кетер, ние 
подразбираме, че броенето започва с Бина де Кетер, а не с Кетер де Кетер. Бина и ЗОН, 
келим, които останаха в парцуфа, се разделят на три линии: линията на Бина – ХБД, линията 
ЗЕ” – ХАГАТ и линията Малхут – НХИМ. Това е характерно за свет хасадим.

Бина – Хохма
Даат ------------------------Бина
Гевура - Хесед
Тиферет ------------------ Заир Анпин
Ход - Неца
Йесод
Малхут --------------------Малхут

Обаче при пренасяне на свет хохма парцуф Бина се разделя на два парцуфима: АВИ и 
ИШСУТ. Те представляват HBD = три и HGT = три. Заедно със ЗАТ = седем Сефирот, от 
Хесед до Малхут, и образуват Гематрията от тринадесет (3 + 3 + 7) на думата Ехад, която 
загатва за пълното име, състояние и постижение. Работата е там, че сфирот кетер и хохма са 
скрити в АА и само неговата сфира бина изпраща своята светлина надолу. Тази сфира бина 
де А”А е разделена на два парцуфима, АВ”И и ИШСУТ: нейният ГАР свети в “АВИ” и 
нейният ЗАТ свети в ИШСУТ. Тези две части на Бина се наричат M (Mem) и L (Lamed) от 
думата TzeLeM:
1. АВИ се наричат М от думата ЦеЛеМ, тъй като те образуват затворен пръстен, пазещ свет 
хохма, не позволявайки му да достигне до другия, по-нисък
Парцуфим. Този свет хохма се нарича "скрит" (от всички
парцуфим от света Ацилут), и само свет хасадим, свет руах,
слиза от тях към всички парцуфими на света Ацилут по време на
6000 години до края на корекцията.
2. YESSHUT се нарича L от думата TzeLeM, тъй като навежда глава (GAR)
и прилича на кула. За тази кула е написано: „Кулата на
Оз (силата) на името на Създателя.“ Това е така, защото ИШСУТ е
наречена „кула“, а Зеир Анпин е известен като „праведният“. След всичко,
ИШСУТ е ЗАТ де Бина, свойствата на ЗОН, които са включени в
Бина; следователно предава своя свет хохма на ЗОН. Ако ЗОН в Катнут са изпълнени с Ор 
Хасадим (Руах, наречен Авир-въздух), то при получаването на Свет Хохма от ИШСУТ, 
буквата Йод в думата
Авир излиза и Авир се превръща в Ор (Светлина). Следователно ИШСУТ се нарича “кула”, 
т.е. парцуф в гадлут, който съдържа хохма, рееща се във въздуха (авир). Това състояние в 
ZON обаче е непостоянно. ЙЕШСУТ периодично се връща при Катнут и при Гадлут; 
следователно такова състояние се нарича „извисяващо се“. ZA се нарича Tz (Цади) от думата 
TzeLeM, тъй като такава е неговата собственост вътре в тази кула. По този начин:
– АВИ—М (Мем) — Хохма, която е скрита в пръстена.
– ЙЕШСУТ – L (Ламед) – Бина, макар че когато се издига до АА, тя става Хохма (кула) и 
предава светъл Хохма надолу.
– ЗОН—Ц (Цади)—Даат, получава Светлината от ИШСУТ.
Но не бива да се бъркат трите букви Ц-Л-М с трите линии, наречени ХБД: ЦзеЛеМ се състои 
от три парцуфима, разположени една в друга. Парцуф Хохма (М от ЦеЛеМ, АВ.И.И.) е най-
вътрешният парцуф; Парцуф Бина (ИШСУТ, L от ЦелеМ) го облича от Хазе де АВ”И надолу;
и от Хазе де ИШСУТ надолу, парцуф Бина е облечен от парцуф Даат, Зеир Анпин, Цз на 
думата Це ЛеМ. Думите ТВОРЕЦЪТ СЪЗДАДЕ ЧОВЕКА ПО СВОЯ ОБРАЗ (ЦеЛеМ) 



означава, че с помощта на духовното спазване на заповедта на тефилин се получава светът 
Хохма в съответствие с възходящия ред на буквите Ц-Л-М. Това е светлината, която Адам 
получи след създаването си, като ние първо стимулираме приемането на тази светлина в 
ЗОН, а от ЗОН стимулираме приемането й в себе си.
ГЛАВНИЯТ ТЕФИЛИН СЪДЪРЖА ИМЕТО НА СВЯТИЯ КРАЛ, ИЗПИСАНО С БУКВИТЕ 
HaVaYaH—главният тефилин е името на Висшия крал, изписано с буквите HaVaYaH. 
Тефилините се наричат Кармел (Кар Малех - всяка доброта), както е писано: ГЛАВАТА ВИ 
ВЪРХУ ВАС Е КАТО КАРМЕЛ. Това е така, защото когато главите на Зеир Анпин и Малхут 
сложат върху главата Тефилин (Висшата светлина на ЦеЛеМ), те стават като Кармел (Кар 
Малех – всяка доброта). Тази Светлина се нарича „Името на Небесния, Светия Крал“, 
четирите букви на АВАЯ, където всяка буква се пише отделно: Йод-Хей- Вав-Хей. И 
причината, поради която човек чувства, че буквите са написани отделно, е, че всяка 
Парцуфът съдържа четирите букви на АВАЯ и всяка от тях обозначава самостоятелен 
парцуф. Всяка буква представлява отделен пасаж върху пергамента (в тефилина); четири 
отделни пасажа съответстват на четирите букви на HaVaYaH. Един пасаж (на иврит - 
парашах) представлява отделен и пълен парцуф, а съответната му буква в АВАЯ символизира
Светлината в този парцуф. Редът на Парцуфим съответства на реда на буквите на АВАЯ: 
Йод-Хей-Вав-Хей. Такъв тефилин се нарича тефилинът на Раши. Има обаче един тфилин с 
реда на пасажите (парцуфим) Йод-Хей-Хей-Вав, наречен Тефилин Рабейну Там. Пасажите, 
които са написани върху фрагменти от пергамент, са идентични, но редът на поставянето им 
в кутиите на Tefillin Rabeinu Tam е различен: Йод-Хей-Хей-Вав.
238. Първият пасаж в Тефилин съответства на буквата Йод от името АВАЯ (Хохма) и се
отнася до Мицва „Освети Ми всички първородни“. Това е така, защото Хохма е 
първородният от всички Небесни. Отваря мястото на зачеването на бъдещия 
първороден с помощта на тънка линия от Светлина, която излиза от Йод, която отваря 
утробата и я опложда.

AVI са обозначени с буквата Yod от името HaVaYaH, където Yod
означава Аба и запълването на Йод (според неговото произношение: Йод = Йод + Вав + 
Далет), т.е. Вав + Далет съставлява Има. Парцуф АВ”И се нарича “свят” и “първороден”, 
защото парцуфим ИШСУТ и ЗОН се наричат святи само когато получават святост (Ор Хохма)
от АВ”И. Цялата святост в света на Ацилут идва от AVI. Това е така, защото светът хохма се 
нарича “святост”, а АВ”И е мем на думата ЦеЛеМ (хохма де Ацилут), тъй като в тях се крие 
висшата хохма на света Ацилут. Самите АВ”И се определят като Бина в свойството хасадим, 
тъй като хохма е скрита в рош де-А”А, а низшите могат да я приемат само ако Бина се 
издигне до хохма, до рош де-А”А, където Бина се съединява с хохма от рош де-А”А и приема
името Хохма. Но тя не е обикновената Хохма; тя се нарича „хохма на тридесет и двата пътя” 
на низходящия светъл хохма и само тази хохма дарява свет хохма на всички парцуфим от 
света Ацилут. Ето защо Зоар казва, че този тънък лъч от светлина, наречен „пътят на 
светлината“, отваря утробата и зачева бъдещото потомство. Йод се състои от три
части: (i) горният „шип” на буквата Йод, малка линия над точката, която се нарича Рош и 
обозначава парцуф А”А, който е скрит в АВИ; (ii) тялото на Йод, което образува парцуф 
АВ”И; и (iii) долният „шип“ на буквата, който обозначава Йесод, края на парцуф АВ И. Чрез 
непрекъснатия зивуг между Йесод де Аба и Йесод де Има, големите води се спускат върху 
всички нисши светове с всичко, което ги обитава . Този зивуг на ор хасадим се нарича „зивуг, 
който съживява световете”. Йесод де Има се нарича още Рехем (утроба), тъй като всички 
Рахамим (милост) произлизат от тази част на Нейният парцуф. И все пак, ако AVI не правят 
Zivug, тази част на Ima е затворена и милостта не слиза долу. Само Йесод де Аба може да 
отвори Йесод де Има, при което Има прекарва големите си води към по-ниските.
239. Вторият вход в Тефилин, КОГАТО ДОЙДЕТЕ, съответства на първата буква Хей 
от името HaVaYaH, залата (Бина), която се отваря под влиянието на буквата Йод (Аба) в
петдесет входа, пасажи и стаи скрити в него. Откровението, което Йод направи в тази 



зала, беше направено, за да се чуе гласът на Шофар (овнешки рог), Бина. Шофарът е 
затворен от всички страни, но буквата Йод дойде и го отвори, за да се чуе звукът му. И 
тъй като отвори шофара и извлече звук от него, Йод доведе всички до свобода.

Буквата Хей от името HaVaYaH е YESSHUT, L в думата TzeLeM. Нарича се „кула, рееща се 
във въздуха”, зала с петдесет входа, тъй като скритите АВИ се обозначават с М на ЦеЛеМ, 
чрез пръстена, който заобикаля светъл хохма и му пречи да свети навън. И те светят само с ор
хасадим. Обаче, като се издигне до рош де АА, където бина се превръща в хохма, ИШСУТ 
може да предаде свет хохма на ЗОН. Бина, която се превръща в Хохма, за да получи Хохма за 
ЗОН, се нарича „петдесетте порти на Бина”, тъй като тя се състои от пет сфирот КХБ-ЗА-М, 
по десет във всяка. Всяка от тези петдесет сефирот се състои от камера и вход: ХГТ се 
наричат „камера“, а НХИ се наричат „вход“, „проход“, което предполага липсата на кли за 
приемане. Вместо това, той служи за пренасяне на Светлината в или извън камерата. 
Следователно, вторият пасаж, използван в тефилина: И КОГАТО ДОЙДЕТЕ, обозначава 
буквата Хей в името АВАЯ, ЙЕШСУТ на света Ацилут, който се издига, за да приеме свет 
Хохма и да го предаде на ЗОН по-долу. Йод отвори тази зала, така че да чуе гласа, който идва 
от рога на овен, защото този рог е затворен от всички страни. Както вече беше споменато, 
ИШСУТ (Бина) се обедини с Малхут, като понижи нейните три сфирот ЕЛЕ (Бина и ЗОН) до 
ЗОН, докато ИШСУТ остана само с две сфирот К-Х, МИ.След това, в резултат на издигането 
на МАН, Малхут слиза от Ейнаим (очите), Ейнаимът на ИШСУТ се отваря, Малхут се спуска
на собственото си място в Пе и трите букви ELEH се събират отново с MI, за да образуват 
името ELOKIM. ГЕ = К-Х де ЗОН се издигат до Бина заедно с тези ЕЛЕХ. Въпреки това, 
въпреки че ЕЛЕХ се издигна и се присъедини към МИ, името ЕЛОКИМ все още се счита за 
затворено, тъй като има само свет хохма, а светът хохма не може да свети в ЕЛЕХ без свет 
хасадим. Следователно тези три букви ЕЛЕХ се определят като рог (Шофар), а ЗОН, които се
издигнаха до Бина заедно с ЕЛЕХ, са скрити в тях. И тези ZON в ELEH се наричат „глас“. 
Този глас звучи в залата с помощта на буквата Йод, тъй като Йод обозначава АВИ, които 
даряват Светлината отгоре, което улеснява спускането на Малхут от Никвей Ейнаим де 
ИШСУТ до нейното място в Пех и издигането ЕЛЕХ обратно в Бина. Следователно Йод 
отваря залата на Светлината в ЙЕШСУТ, за да предаде тази Светлина на ЗОН от Шофар 
(възнесените букви ЕЛЕХ). ЗОН също се издигат до Бина заедно с ЕЛЕХ и там получават 
хохма. Тази велика Светлина в Зеир Анпина се нарича „глас“, а нейното приемане е известно 
като „слушане“. Гласът." Но този рог е затворен от всички страни, откъм хохма и хасадим, 
тъй като буквите ЕЛЕ (наричани „рог”) попадат в ЗОН, където остават затворени и 
недостъпни както за свет хохма, така и за свет хасадим. Следователно са необходими две 
корекции: (i) да ги издигнем и съединим с Бина, позволявайки им отново да постигнат своя 
свет хохма;
 (ii) да им осигури свет хасадим, за да служи като облекло за свет хохма. Първо Йод (АВИ) 
предава светлината на Хей (ИШСУТ), след което ЕЛЕХ се издигат над Малхут, до Бина, 
заедно със ЗОН и там получават свет хохма. Но този свет хохма се нарича скрит или 
затворен, защото той не може да свети, без да е облечен в свет хасадим. Това означава, че 
гласът все още не е се появи — ЗА още не се е родил. След това Йод влиза в думата Светлина
= Ор; следователно се превръща в Авир = въздух (Ор Хасадим). И тъй като рогът (буквите 
ЕЛЕ) получиха въздух (Ор Хасадим), те могат да родят Зеир Анпин (гласа на Шофара), 
защото са облечени в Ор Хасадим, светът хохма може да влезе в Зеир Анпин. Общата 
светлина, която Зеир Анпин получава, се нарича „глас“. И този глас освобождава всички 
роби, които са били поробени от егоистичните желания във всички светове, защото Зеир 
Анпин сияе над всички низши. Така синовете на Израел (духовните стремежи на човека) 
заслужават Светлината на избавлението (побеждават земните, егоистични).
240. Под звуците на Шофар синовете на Израел бяха избавени от Египет. И така 
Шофарът ще бъде духан в бъдеще, следващия път в края на дните. И цялото 
освобождение произлиза от този Шофар, който е Бина. Ето защо освобождението от 



Египет се споменава в тази глава на Тората, тъй като този Сшофар произтича от силата
на буквата йод, която отваря утробата и освобождава пленниците на свобода. А това е 
буквата Хей, втората буква на името HaVaYaH.

Цялата Светлина в ЗОН идва от рога (ЕЛЕХ), включително великата Светлина, която избавя 
Израел от Египет, и Светлината, която е предназначена да бъде разкрита в бъдещето, в края 
на дните (пълно избавление от егоизма). Ето защо тефилинът съдържа пасаж, който се отнася
до изхода от Египет, тъй като Светлината, освобождаваща от Египет, идва от рога, който е 
вътре в ИШСУТ. Това става чрез силата на AVI, наречена Йод де АВАЯ, която отваря 
утробата на ИШСУТ (ЕЛЕХ) и освобождава гласа (ЗА) от неговия плен.
Тази Светлина има достатъчно сила да освободи Израел от робство. Едва след постигането на
тази Светлина (Ор Хая) и нито една степен по-ниско Зеир Анпин и Нуква могат да се нарекат
„глас” и „говор”. Цялото избавление идва само от Ор Хая (само при издигането на духовната 
степен на Ор Хая човек може да се освободи от егоизма и да стане свободен).

241. Третият пасаж в Тефилина е тайната на Единството в „Чуй, Израел“, буквата Вав в
АВАЯ, която включва всички и обозначава Зеир Анпин, който съдържа единството на 
всички. Всичко се слива в единство в него и той приема всичко. Четвъртият пасаж, 
който гласи: „Ще чуеш,” включва две страни, Хесед и Гевура, които се обединяват със 
Събранието на Израел, наречено долна Гевура или Малхут. И това е последната буква 
Хей от името HaVaYaH, което взема и включва всички тях.

Третият пасаж в Тефилина (Чуй, Израел) е Парцуф Зеир Анпин, буквата Вав в АВАЯ, която 
включва и четирите пасажа, съдържащи се в Тефилина. Въпреки че първите два пасажа 
(АВИ и ИШСУТ) представляват Хохма и Бина, те всъщност не съставляват самите Хохма и 
Бина, а по-скоро тяхната част, която се облича в Рош де ЗОН, наречена М и Л от ТЗеЛем де 
Зеир Анпин. По същия начин, четвъртият пасаж, Малхут от Зеир Анпин, не предполага, че 
това е самата Малхут. По-скоро се отнася до нейната част, която е включена в Зеир Анпина и 
се нарича Мохин (мозък) де Гвура. В Зеир Анпина има три части на мохин: хохма, бина и 
даат, които съответно се наричат М, Л и Тц от ЦелеМ на Зеир Анпин. Те са същите H-B-ZA-
M като в Мохин де Зеир Анпина. Това е така, защото Даат (Tz) включва Хесед и Гвура. И 
този Хесед в Даат се определя като самия Зеир Анпин, а Гвура се определя като включване 
(на свойствата) на Нуква в Зеир Анпин. И тези H-B-ZA-M съставляват четирите пасажа, 
съдържащи се в тефилина. Ето защо ZA, буквата Vav в името HaVaYaH, включва и четирите 
пасажа. И всички съюзи, които идват от АВВИ и ИШСУТ, се извършват вътре в него, т.е. 
заради него. Защото всички висши парцуфим, които предхождат Зеир Анпин, са обединени 
(със Създателя) и не се нуждаят от ЧОВЕК от низшите, за да достигнат състоянието на 
единство. Докато всички МАН, издигнати от низшите до висшите парцуфим, са 
предназначени единствено за обединяването на Зеир Анпин и по никакъв начин не засягат 
постоянното единство на висшите парцуфим със Създателя. Обединението на Хохма с Бина, 
в резултат на което Бина става подобна на Хохма, става само поради това, че Зеир Анпин е 
издигнат до Бина във формата МАН. Защото когато Зеир Анпин се издига до Бина като МАН,
Бина се издига до рош де Ар”А и там получава хохма за Зеир Анпин. Тъй като Бина се 
стреми само към милостта (ор хасадим), тя никога не получава свет хохма заради Твореца, а 
само ако низшите имат нужда от него. Нейната роля, нейните свойства са само да дава, а не 
да получава. (Забележете, че в духовното „приемането” винаги е заради Създателя.) 
Следователно Бина се издига до Рош де Ар”А само заради ЗОН. И само Зеир Анпин се 
издига до Бина и я подтиква да се издигне до рош на Ар”А, където прави зивуг с хохма и му 
предава тази светлина. Затова се казва, че Зеир Анпин получава всичко, както Бина му 
предава всичко, което получава в рош де Ар”А. И светът хохма се разкрива само на мястото 
на Зеир Анпина (а не на Бина), като слиза обратно на мястото си под хазе де Зеир Анпин. 
Молитвата „Чуй, Израел” обозначава Зеир Анпин, буквата Вав от името АВАЯ, Висшето 



единство (т. 207), което разкрива любовта само от добрата страна. И тъй като се отнася само 
до „Обичай своя Създател...“, то не съдържа ограничения или строгост на преценката.
Въпреки това, в четвъртия пасаж, „Ще чуеш“, последното Хей на името АВАЯ, Нуква де 
Зеир Анпина, което е включено в него, Гвура в Рош де Зеир Анпина, разкрива и двете страни 
на любовта – доброто, както и злото (т. 206), отразено в думите на този пасаж. Завършва с 
думите: „Благословено да бъде Неговото велико име до века”, което съответства на 
включването и единството на Нуква в Зеир Анпина, което означава не самата Нуква, а 
нейната част от Зеир Анпин, т.е. Мохин де Даат. Гевура в Даат е второто Hey в HaVaYaH. То 
приема цялата Светлина на Небесното единство, съдържаща се в „Чуй, Израел“, и включва 
всички. И тъй като съдържа цялото съвършенство на единството, то разкрива цялата 
Светлина и двете страни на любовта, защото свойството на преценката, което допълва 
любовта до съвършенство, съществува само в нея, а не отгоре. Затова е написано: „Главата ти
върху теб е като Кармил“, обозначавайки главата Тефилин. Наистина, след като ЗА е облечен 
във всичките четири Светлини, обозначени с четирите параграфа на тефилина, които са трите
букви Tz, L и M на думата TzeLeM, главата му се определя като Кармил (Car Maleh - напълно 
изпълнен с доброта).

242. Тефилинът са буквите на святото име. Следователно, „Главата ти върху теб е като 
Кармил“ се отнася за главния тефилин. Буквата Далет се отнася за ръката Тефилин, 
Малхут, която е изчерпана от Светлина, в сравнение с главата Тефилин, Зеир Анпин, но
тя съдържа съвършенството на Висшето.
Ръката Тефилин обозначава Малхут. И тя е бедна в сравнение с Бина, Висшия свят. И все пак 
тя има свое собствено съвършенство, тъй като сега го получава от Бина благодарение на 
единството между Нуква и Зеир Анпин в „Благословено да бъде Неговото велико име 
завинаги”. И тъй като тя не е Нуквата, която е включена в Зеир Анпин (неговото тяло), а 
отделна Нуква на Зеир Анпин, тя взема и четирите пасажа от него, Х-В-ЗА-М на Зеир Анпин,
тъй като тя има отделен, пълен парцуф. Тези четири пасажа от Тората обаче са на едно и 
също място; те не са разделени една от друга с прегради, както в тефилина на Зеир Анпина.
Причината за това е, че пасаж от Тората е Светлината, а мястото, където тя обитава, е кли 
(тефилинът в нашия свят е кутия, направена от „чиста“ животинска кожа, в която се поставят 
четири пергаментови свитъка, и на всеки са написани съответните пасажи от Тората). Както 
знаем, всеки зивуг излъчва Светлина. Тъй като Зеир Анпин получава четири светлини Х-Б-Х-
Г в четири келим, в резултат на четири зивуги, той съдържа четири отделения за четири 
пасажа, като всяко отделение съдържа конкретен пасаж от Тората. Но върху самата Малхут 
не се прави зивуг. Всичко, което Малхут има, тя получава от Зеир Анпин. Малхут получава и 
четирите Светлини (четири пасажа от Тората, произтичащи от един зивуг със Зеир Анпин); 
следователно тя има само едно място за всичките четири прохода (Светлини).
243. „Кралят е държан в плен във ваните“ означава, че той е вързан и държан в тези 
четири отделения на тефилина с цел да бъде правилно обединен с това свято име. И 
този, който прави тази корекция, съществува по образ и подобие, ЦЕЛЕМ, при 
Създателя. Точно както святото име е обединено в Създателя, святото име е обединено в
него. „Мъж и жена ги създаде“ се отнася за главата и ръката Тефилин. И то е едно.

„Кралят е държан в плен във ваните” означава Зеир Анпин, който е вързан и обединен в тези 
отделения на тефилина. Отделенията на тефилина, които съдържат пасажите от Тората, се 
наричат „кани“ или „корита“, точно като ваните, от които овцете пият вода, тъй като водите 
на Ор Хохма и Ор Хасадим са свързани и ограничени от тези келим , отделенията на 
тефилина. И Създателят е този, който е здраво вързан и задържан в тези келим, така че
да бъдат обединени в святото име. Отделенията на тефилина са TNHY на Твуна, долната част
на ИШСУТ (Израел-Саба и Твуна, където Израел-Саба е мъжката част, а Твуна е женската). 
Тази част от Твуна се нарича голямата буква Далет на думата Ечад



(едно) в стиха, „Чуй, Израел, нашият Създател е един.” За това писмо е писано: „Нека се 
появи сушата“. Както вече беше споменато в третата заповед, тъй като тази „суха” е разкрита 
в Зеир Анпина, той може да предаде светлината на Малхут. И така, ако не бяха тези четири 
места в Зеир Анпина, сушата в него, той не би могъл да даде
Светлина към Нуква. Следователно се казва, че Зеир Анпин „е вързан и държан на онези 
места“, които произлизат от сушата, така че да му позволят да се обедини и да предаде 
откровението на Светлината на Създателя в святото име Нуква. В резултат на това сухата 
земя става плодородна и дава плодове.
Следователно този, който е завършил корекциите на тези четири пасажа от Тората, придобива
образа и подобието (ЦеЛеМ) на Създателя. С други думи, когато човек „долу” (под света на 
Ацилут, в световете БЕА) „облече” тефилина (достигне нивото на тази степен), той получава 
Светлината на Н-В-Н-Г от Зеир Анпин. Тази светлина се нарича ЦелеМ, тъй като Хохма и 
Бина се наричат М и Л, а Хесед и Гвура се наричат Цз. И точно като Елоким, Бина обединява
със святото име Малхут, като по този начин обединява святото име в човека, защото човекът е
част от Малхут. Има две части – мъжка и женска – в светлината на Хохма и Бина (наречена 
ЦеЛеМ): ЦеЛеМ на Зеир Анпин и ЦеЛеМ на Нуква, Тфилин на главата и Тфилин на ръката. 
Затова се казва, че Създателят е създал мъж и жена, като се има предвид тефилинът на 
главата и тефилинът на ръката.

ЕДИНАДЕСЕТА ЗАПОВЕД

244. Единадесетата заповед е да се даде десятък от плодовете на земята. Тук има две 
заповеди: да се отдели десятък от плодовете на земята и да се донесат първите плодове 
на дърветата, както е писано: „Ето, давам ви всяко семе, което дава трева, което е на 
лицето на цялата земя” (Beresheet, 1:29). Тук е написано, ДАВАХ ТИ. На друго място е 
написано: „И на синовете на Леви, ето, дадох целия десятък в Израел“ (Бамидбар, 
18:21). Писано е също, „И целият десятък от земята, независимо дали от семената на 
земята или от плода на дървото, е на Създателя“ (Вайикра, 27:30).

Тези стихове казват, че Създателят е дал всичко на Адам. Но защо това ни задължава да 
отделяме десятък, да носим първите плодове на земята и защо ни е забранено да ги ядем? В 
крайна сметка това противоречи на казаното по-горе. Работата е там, че процесът на 
(духовно) подхранване включва излагане, селекция и отделяне на светите искри на 
Светлината от нечистите сили. В процеса на хранене (приемане на Светлина) искрите на 
Светлината (Ницоцин), които се съдържат в храната, се съединяват с душата на човека, със 
самата му плът, а отпадъците, с изключение на искрите, напускат тялото. Това продължава 
през целия живот на човека (6000 степени на изкачване); той постепенно натрупва в себе си 
всички свети искри, с които допълва душата си. Без тях душата не може да постигне пълнота 
и съвършенство. Мисля, че читателят вече разбира, че Зоар по никакъв начин не говори за 
процеса на хранене, храносмилане и секреция на нашето физическо тяло. Като цялата Тора, 
Зоар говори само за целта на сътворението и начини за постигането му. Затова призовавам 
читателя (напук на това, което умът му подсказва след първото четене) да осъзнае, че тези 
текстове са написани на езика на клоните, когато духовните обекти са описани на езика на 
нашия свят; въпреки това, въпреки телесния език, обектите остават духовни!
В седмичната част Лех Леха е написано, че на Адам е било забранено да яде месо: „Дадох ти 
всяка трева...” (Beresheet, 1:29). Но тъй като Адам съгреши и егоизмът, нечистотата влезе в 
тялото му, беше казано на Ной: “Всичко живо, което се движи, ще ти бъде за храна; като 
зелена трева ви дадох на всички” (Beresheet, 9:3), тоест включително месо. Тъй като Адам 
беше създаден в абсолютно съвършенство, всичко беше сортирано и коригирано в него, което
съответства на одушевената част от творението, както е написано (Beresheet, 2:19): „От 
земята Създателят създаде всеки звяр на полето”, а също така, „както човек би нарекъл всяко 
живо същество, това трябва да бъде името му”. Това означава, че Адам е постигнал всяко име



(духовно ниво) на животинските души, тъй като чистите сили вече са били отделени от 
нечистите. Следователно на Адам не е била дадена задачата да излага, сортира и коригира 
животните, като ги изяжда, дори преди създаването на човека, Създателят коригира това в 
света на Ацилут. И само неживото и растителното (частите на душата) останаха 
непоправени, съдържащи както чисти, така и нечисти сили. Затова Адам беше инструктиран 
да разкрие искрите, които липсваха на душата му в неживата и растителната храна. Въпреки 
това, в резултат на греха на Адам, чистите и нечистите желания (сили) бяха смесени отново. 
И тъй като душата на Адам беше разбита на много части, всички от които попаднаха в 
нечистите сили, всички животни (одушевени желания) бяха покварени заедно с него (с 
човешкото ниво на желание). Така се появи необходимостта те да бъдат експонирани, 
сортирани и коригирани. Следователно, след греха Създателят нареди на Адам и следващите 
поколения да ядат животни и по този начин да добиват
искрите от нечистота. Казва се, че Адам е създаден ПО ОБРАЗ И ПО ПОДОБИЕ, т.е. с 
помощта на ЦеЛем Елоким, Светлината на Бина, чрез четирите пасажа от Тората в Тефилин. 
И това е неговата душа. Но след като се е родил с тази свята душа, благодарение на своите 
добри дела, той е заслужил да издигне МАН и да получи свет хая, а след това, в събота, да 
постигне и свет йехида.
Следователно Адам беше оставен да коригира творението само с помощта на десятък и 
приноси. И като се храни с десятък и дарения, той постигна разкриването на своите желания 
и издигна МАН до нивото на Ор Хая и Йехида. И все пак, след като съгреши, всичките му 
поправки и всичко, което беше изпълнило душата му, беше покварено, смесено и егоизмът 
завладя тялото. Поради нашия егоизъм десятъкът и даренията са забранени за нас, от страх 
да не пожелаем Висшата чистота. Вместо това ние сме длъжни да ги извлечем и предадем 
към Cohanim и Levi’im (части от душата). И ако спазваме тази заповед на Създателя за 
духовно отделяне на десятък от плодовете на земята и даровете (както Той заповяда), ще 
получим силата да издигнем МАН и да получим Ор Хая на Шабат (издигането на световете 
се нарича Шабат ) по същия начин, по който Адам постигна това състояние, докато се храни 
с десятък и дарения. Така, след като човек получи свет Нешама чрез поставяне на тефилина, 
той може да издигне МАН с помощта на двата заповеди (десятък и дарове), за да получи свет
Хая. Както е обяснено, Адам получаваше свет хая чрез хранене с десятък и дарове. На нас 
обаче ни е забранено да се храним с тях (да се опитваме да получим тази Светлина заради 
Създателя) поради егоизма, който действа в нашето тяло (желания). Вместо това ни се 
предлага да дадем десятък и приносите на Коханим и Левиим. В резултат на това получаваме 
силата да приемем тази Светлина.

ДВАНАДЕСЕТА ЗАПОВЕД

245. Дванадесетата заповед е да се донесат първите плодове на дърветата като принос, 
както е писано: „И всяко дърво, в което има плод на дърво, даващо семена” (Beresheet, 
1:29). Всичко, което е достойно за Мен, няма да бъде изядено от вас. Дадох ви 
разрешението Си и ви дадох целия десятък и приносите от дърветата. „На вас“, а не на 
следващите поколения. От казаното по-горе става ясно, че на нас, следващите 
поколения, ни е забранено да се храним с десятък и дарения. Светлината, наречена 
„десятък” и „приношения” е толкова голяма, че докато не бъдат коригирани всички 
келим (желания) на душата на Адам, е невъзможно да я получим заради Създателя. 
Следователно е забранено дори да опитваме, за да не съгрешим, както се случи с Адам. 
Има една заповед да не се получава тази светлина, която се отнася до Малхут де 
Малхут. Всеки път, когато искрите се разкрият, достатъчно е да оставим тази Светлина 
да бъде, да се въздържаме от нея получавайки го през 6000 години. Тук се крие неговата 
действителна корекция, докато в края на корекцията великата Светлина на Създателя,
наречена Машиах (Месия), се прояви и ни даде силата да получаваме десятък и 
дарения в името на Създателя.



ТРИНАДЕСЕТА ЗАПОВЕД

246. Тринадесетата заповед е да се извърши изкуплението на първороден син, за да се 
укрепи в живота му. Защото има два назначени ангела, които отговарят – един над 
живота и един над смъртта. И двамата властват над човека отгоре. И когато човек 
изкупи сина си, той го изкупи от ангела, отговорен за смъртта, така че ангелът вече не 
може да управлява първородния син. Затова е написано И ТВОРЕЦЪТ ВИДЯ 
ВСИЧКО, КОЕТО БЕ НАПРАВИЛ-това е най-общо И, ЕТО, БЕ... МНОГО ДОБРО 
намеква за ангела на живота, докато думата МНОГО намеква за ангела на смъртта. 
Следователно, чрез този акт на изкупление, ангелът на живота е укрепен и ангелът на 
смъртта е отслабен. 
Животът е купен с това изкупление, тъй като злата страна го оставя на мира и не се придържа
повече към него. Възходът на световете стана на шестия ден от сътворението: Зеир Анпин се 
издигна до мястото на АА, малхут се издигна до АВИ и Адам достигна свет хая. В резултат 
на това ангелът на смъртта (егоизмът) напълно губи силата си. Напротив, той стана много 
добър, защото, след като бъде коригиран, егоизмът става велико и свято кли, това кли, което 
може да получи най-голямата светлина. Такова състояние ще настъпи в края на общото 
поправяне, когато поради разкриването на тази велика Светлина смъртта (егоизмът) ще 
изчезне завинаги. Това е значението на стиха: „когато Създателят видя ВСИЧКО, което беше 
направил (т.е. в края на цялото творение), Той видя, че беше много добро.“ Въпреки това, 
след греха на Адам, световете вече не могат да се издигнат толкова високо. Ето защо са ни 
нужни специални заповеди, за да се извършват специални приготовления и действия за 
приемане на Света Хая, поне в състояние, наречено Шабат. Това е именно заповедта за 
изкупуване на първородния син, когато отслабваме силите на ангела на смъртта и укрепваме 
ангела на живота, подобно на това, което Създателят направи на Адам чрез предварителните 
изкачвания на всички светове, защото по време на такива изкачване, наречено Шабат, ангелът
на смъртта става много добър. Такава е силата на тази заповед. И все пак не се наблюдава 
толкова пълно както преди, когато ангелът на смъртта изгуби цялата си сила. Сега, спазвайки 
заповедта за изкуплението на първородния син, ние просто се отдалечаваме от ангела на 
смъртта, без всъщност да унищожаваме нечистите сили и те вече не се придържат към него. 
И след възпрепятстването на нечистите сили да се вкопчат, извършено с помощта на тази 
заповед, той може да получи живот, т.е. свет хая на състоянието на шабат.

ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ЗАПОВЕД
247. Четиринадесетата Мицва е да се спазва Шабат, който е ден за почивка от всички 
действия на творението. Тук има две заповеди: да се спазва деня Шабат и да се 
украсява неговата святост, а именно да се получи светът Хохма, наречен „святост“; и да
спазваме Шабат като ден за почивка за всички светове, в който всички действия се 
умножават и реализират още преди този ден да бъде осветен.

Шабат е състояние на духовните светове, където Светлината, спускаща се отгоре, издига ZA 
до АА, Нуква до AVI, световете БЕА до ИШСУТ и ЗОН от света Ацилут. В резултат НРН на 
човека (който го има, който духовно присъства в световете БЕА) също се издига до Ацилут 
със световете БЕА и там получава свет хая.

          Атик
ZA -  AA
M -   AVI
БЙЯ- ИШСУТ + ЗОН ------------------Парса на света на Ацилут



От това следва, че има две заповеди: да се въздържате от работа и да пренасяте неща от едно 
домакинство в друго. Това е така, защото когато всички светове са напълно освободени от 
нечистите сили, ние трябва да се пазим от нечистите сили, така че те да не се върнат и да не 
се смесят със святостта на Шабат. А който работи, кара нечистите сили да се смесват с 
чистите. Втората заповед е да украси деня на Шабат: чрез удоволствията на Шабат 
(издигането на световете на АБЕА) човекът получава (в своите духовни желания, 
съществуващи в света на БЕА) Светлината на света Ацилут отгоре. Тази светлина на Ацилут 
се нарича „святост” (хохма); следователно човекът се освещава от него. Всички очиствания и 
корекции се извършват само в нашата работа и борба с нечистите сили, пречещи ни да се 
доближим и слеем с Твореца в нашите свойства. Именно във войните с нечистите сили 
извличаме искрите на погълнатата от тях Светлина и всяко извличане на искра на Светлината
от нечистите сили и нейното изкачване до света на Ацилут се определя като самостоятелна, 
индивидуална работа. В началото тези искри са сортирани и извличани от нечистите сили от 
самия Създател. Това е описано в Неговите действия през шестте дни на създаване. И когато 
всички извличания на Светлинните искри приключиха, работата се смяташе за завършена и 
настъпва коригираното състояние, наречено Шабат; и това е денят за почивка, защото няма 
какво друго да се коригира. Следователно Шабат е денят (състоянието, когато Светлината 
свети в световете), когато цялата корективна работа във всички светове престава. За всеки 
Шабат (състоянието на изкачване в духовните светове до нивото на коригиране на всички 
нечисти сили), същото състояние на съвършенството на първия Шабат на творението се 
връща и носи почивка на всички светове на АБЯ. Всички нечисти сили се откъсват, 
отдалечават се и се връщат на мястото си (Техом Раба - велика бездна) и всички светове
издигнете се до света на Ацилут, дефиниран като съвършено единство. И ние сме 
предопределени да получим тази святост, Светлината на света на Ацилут; тя се спуска върху 
нас чрез нашето спазване на двата заповеди: ПОМНЕТЕ И ПАЗЕТЕ ДЕНЯ НА ШАБАТ.

248. Тъй като този ден беше осветен, създаването на безплътни духове трябваше да бъде 
завършено. Пита: „Не можа ли Създателят да забави освещаването на този ден, докато 
не бъдат създадени телата за тези духове?“ И отговаря: „Дървото на познанието за 
доброто и злото съдържаше зла страна, която искаше да управлява света. И много 
духове се отделиха и тръгнаха, въоръжени, за да се облекат в телата на този свят.”

Тъй като този ден беше осветен, създаването на телата за духовете трябваше да бъде 
завършено. Това означава, че денят е бил осветен, преди Създателят да има време да създаде 
тела за тези духове. За това е писано в първата събота на творението: „И на седмия ден 
Творецът свърши делото Си, което направи; и на седмия ден си почина от всичките Си дела, 
които извърши.” Този пасаж от Тората е неясен. Защото, ако Творецът напълно завърши 
цялото Си дело от Себе Си, тогава Той не ни остави нищо да правим. В крайна сметка Той 
сам свърши всичко. Създателят обаче сортира светлите искри и отдели чистите сили от 
нечистите именно за да ни даде възможност да го завършим, т.е. А останалото, което се 
споменава тук, се отнася само до това, което е трябвало да направи самият Създател. 
Следователно Тората казва, че Създателят е свършил Своето дело, тъй като Той е завършил 
всички приготовления за нас и нищо друго не се изисква от Него, а останалото ТОЙ Е 
НАПРАВИЛ за нас. Това ни позволява да направим и завършим творението. Следователно е 
написано, че Създателят не е имал време да създаде тела за духовете преди пристигането на 
Шабат. Тези безплътни духове представляват всички наши нечисти и зли сили, които тласкат 
човека към прегрешения. И Творецът умишлено ги е оставил така, защото именно защото те 
присъстват в нас, ние имаме свобода на волята в нашата работа с Тората и Заповедите. В 
резултат на греха на Адам в Малхут, наречена „Дървото на познанието на доброто и злото”, 
се смесиха чисти и нечисти сили. При това нечистите сили искаха да властват над силите на 
доброто в света, така че силите на доброто никога да не надделеят над тях. Така множество 
въоръжени духове излязоха напред, възнамерявайки да нападнат телата, да ги заловят и да ги 



облекат. Две точки се сляха в Малхут: едната беше коригирана чрез получаване на свойствата
на Бина, милостта, а другата е строгостта на преценката, резултат от ограниченията в самата 
Малхут. Когато Малхут се съединява с чистите сили, нейното свойство на ограничение се 
прикрива и се разкрива смисълът на милостта (т. 123). Тогава се казва, че човек заслужава 
само доброта. Но ако човек престъпи, той атакува добрата точка и по този начин разкрива 
точката на ограничение в Малхут. Така се разкриват силите, които искат да навредят и 
унищожат коригираната част и да властват над човека, а това е зло. Въпреки това, ако той 
заслужи точката на милостта да се разкрие и да доминира, той може да издигне Малхут до 
Бина, като по този начин доведе до слизане на Висшата милост и Светлина. Но ако той не 
заслужи и точката на ограничение се разкрие в Малхут, с това той не само вреди на Малхут, 
но и на точката Бина, която се съединява с Малхут. Така тази точка се обръща от добро към 
зло, от милост към наказание, тъй като ограничението се разкрива в самата Малхут и всяко 
разкрито свойство доминира. Ето защо точката на наказание беше разкрита в малхут след 
греха на Адам. С това Адам увреди и точката (свойството) на Бина, която се съедини с 
Малхут, като я обърна от милост към строгост, преценка. И все пак коригирането на малхут е 
възможно само с помощта на тази точка, тъй като тя се нарича „доброта“. И когато тази точка
на Бина се разкрие в нея, Малхут също се нарича „доброта“.
Но сега, когато самата точка на Бина в Малхут беше повредена и обърната от добро в зло, 
нечистата сила си помисли, че е дошло времето да господства над света и да облече 
човешките тела, тоест Адам и неговите синове (духовни парцуфим). С други думи, тялото 
(желанията) на нечистата сила наследява мястото на тялото на Адам. По този начин 
коригирането на Малхут от добрата страна става невъзможно, тъй като към Малхут не идва 
повече доброта от Бина и това свойство се е превърнало в зло, строгост и осъждение поради 
ограниченото приемане в Малхут. И много въоръжени и разрушителни нечисти сили 
тръгнаха да атакуват, за да облекат човешките тела (желания) в този свят и да господстват над
тях. Защото нечистата сила мислеше, че нищо не може да защити и спаси чистите сили от нея
поради вредата, която грехът на Адам донесе на системата на управление и точката на 
милостта в Малхут.
249. Обаче, когато Създателят видя това, Той събуди вятъра отвътре на Дървото на 
Живота, Зеир Анпин, и удари другото Дърво, Малхут. И другата, добрата страна се 
събуди и денят се освети. Защото създаването на телата и пробуждането на духовете в 
онази нощ на Шабат произтичат от добрата страна, а не от злата.
Тъй като Създателят видя укрепването на силата на съда и нечистите сили, способността им 
да обличат телата в този свят (напълно изключвайки възможността за коригиране на света в 
бъдеще), Той събуди вятъра в Дървото на живота и удари другото Дърво (направи зивуг с 
него), Малхут. Благодарение на този зивуг Дървото на Живота предаде духа на живота на 
другото Дърво, Малхут, като по този начин даде възможност на Малхут да се откъсне от 
нечистите сили. В резултат на това добрата страна се появи отново в Малхут, както беше 
преди греха на Адам, и светостта на Шабат слезе в света. Това е, въпреки че нечистите сили 
имаха силата да се облекат в тела и бяха по-могъщи от чистите сили и според закона те 
трябваше да надделеят, в този момент Създателят се намеси, пренебрегвайки унищожението, 
причинено от греха на Адам. Следователно ЗОН (Дървото на живота и Дървото на 
познанието на доброто) обединени в зивуг, както преди греха на Адам, и Светлината на 
светостта на Шабат слезе в света. Това действие на Създателя накара Шабат (Светлината на 
Шабат) да слезе в света и нечистите сили загубиха възможността да се облекат в човешки 
тела в този свят. Нечистата сила остана като безплътен дух, който позволява на човека да се 
доближи до Твореца (с неговите свойства). Това се нарича неговото завръщане (Тешува). 
Създаването на телата и възбуждането на духовете в тази нощ на Шабат произлиза от добрата
страна, а не от страната на нечистите сили, тъй като действието на Създателя остава в 
творението завинаги. Точно както в първия Шабат на сътворението, Създателят напълно 
пренебрегна вредата от греха на Адам, вместо принуждавайки ЗОН да направи зивуг и денят 
беше осветен както преди греха, защото Той унищожи цялата сила на нечистите сили, 



въпреки факта, че те имаха силата да управляват. Същото се отнася за всички Шабатот 
(множествено число за Шабат) – духовните издигания за тези, които съществуват в световете 
на БЯ – през 6000 години. Въпреки че човек все още е пълен с нечистота, тъй като той все 
още трябва да коригира греховете на Дървото на познанието, когато прави зивуг (на 
Светлината с параван) в нощта на Шабат (в духовно състояние с това име), нечистите сили 
(на човека) нямат власт над него (алтруистичните му желания). В този зивуг човекът приема 
тялото и духа на новородено, сякаш не е пострадал от греха на Адам, сякаш самият той 
коригира Дървото на познанието. И въпреки факта, че човек все още не е заслужил 
освобождение от своя егоизъм, нечистите сили нямат власт над него в тази нощ. Така той 
може да приема телата и духовете в своя зивуг от страната на Дървото на доброто, но не и от
нечистите сили.
250. И ако беше побързал тази нощ да изложи другата страна, преди добрата страна да 
излезе напред, той не би могъл да издържи дори за миг. Но Създателят е осигурил 
лекарството предварително. И Той освети деня предварително. И Той предупреди да се 
яви пред другата страна. И светът съществува. И че противоположната страна мислеше
да управлява в света, т.е., напук на нея, добрата страна беше създадена и укрепена през 
тази нощ. И добрите, святи тела и духове бяха създадени в тази нощ от добрата страна. 
Следователно насладата на мъдреците, които знаят това, се простира от Шабат до 
Шабат.
251. Когато обаче другата (нечиста) страна видя, че това, което беше планирала да 
направи, вече беше направено от святата страна, тя започна да проверява собствените 
си сили и свойства и видя всички онези, които извършват зивуг голи и на светлината 
на свещи. Следователно всички синове, родени от този зивуг, са поробени от духа на 
другата страна. И тези голи духове на нечестивите се наричат „нараняващи“ и те се 
управляват и убиват от Лилит.
252. И тъй като денят беше осветен и светостта управлява света, другата страна 
намалява себе си и се крие във всеки шабат ден и във всяка шабат нощ. С изключение 
на Асимон и неговата група, които се разхождат тайно в светлината на свещта, за да 
наблюдават голия зивуг. И тогава те се скриват в пещерата, наречена Техом Раба 
(голямата бездна). И веднага щом Шабат свърши, много домакини летят и скитат по 
света. В резултат на това всичко се коригира от песента на страдащите „Този, който 
живее в скришност“, за да се предотврати нечистотата да управлява светостта.

Според закона нечистата сила трябваше да властва в света, защото беше по-силна от чистата 
и трябваше да се облича в човешки тела. Но тогава земята щеше да бъде предадена на 
нечестивите и всички поколения в света, произхождащи от човека, щяха да произлязат от 
страната на нечистите сили. И нямаше да има шанс за поправка, тъй като нечистотата щеше 
да доминира над всички поколения до такава степен, че нямаше да има възможност дори за 
миг да се докопа до добрата страна. Въпреки това, Създателят осигури лек, като по този 
начин предотврати дефекта, тъй като Той издигна Шабат и премахна нечистите сили, което 
накара Светлината на мира и почивката да се разкрие във всички светове. И всички нечисти 
сили бяха хвърлени в Техом Раба (голямата бездна). Така светът се съживи, тъй като това 
даде възможност за създаване на тела и духове от чистата страна в един зивуг на шабатната 
нощ и светът напредва към желаната цел. И така, какво означава да се предотврати дефектът 
чрез лекарство? Цялото сътворение се основава на причинно-следствена последователност и 
всичко, което се случва не в съответствие с развитието на световете, се нарича 
„предвиждане“ (прескачане на няколко степени, заобикаляне на някои от причините и 
следствията в тази верига). И тъй като светостта на Шабат дойде като пробуждане отгоре, от 
желанието на Създателя, без никакво желание или молба отдолу, Адам тепърва трябваше да 
направи някакви корекции и да се доближи до Създателя, за да заслужи Шабат (когато самият
Създател предотврати дефекта, като предостави лекарство за коригиране на света), това 
действие от името на Създателя се нарича „предупреждение“. Точно както нечистата сила 



планираше да поеме властта над света, добрата страна предупреди действията ѝ през тази 
нощ. Защото тази нощ, последвала греха в Дървото на познанието, беше предоставена изцяло
на нечистите сили. Следователно те смятаха, че очевидно ще управляват света. Обаче се беше
случило обратното — светостта зае мястото им: чистите тела и духове бяха създадени в тази 
нощ от добрата страна. Това е така, защото се извърши такава подготовка, че всички зивуги 
през тази нощ създадоха тела и духове от добрата страна, без никакво участие на нечистата 
сила. С други думи, това, което се случи, беше точно обратното на очакванията на нечистата 
сила. Следователно времето на мъдреците, които знаят това, се простира от Шабат до Шабат 
- защото по това време телата и духовете се създават от чистата, добра страна. И когато 
нечистата сила види, че това, което е искала да създаде, е създадено от противоположната 
страна, тя събира злите си сили и претърсва целия свят и вижда всички онези, които правят 
зивуг на светлината на свещта, разкривайки голите си тела. И от този зивуг се правят болни 
синове. Нечистата страна изпраща на тези синове своите зли духове на нечестивите, 
наречени „разрушители“. В резултат на това те са управлявани и убити от Лилит. Дрехите се 
отнасят до Ор Хасадим, дрехите на Има, намерението „в името на Създателя“. Когато 
светостта на Шабат дойде в света и Шабат властва в света, силата на нечистата сила намалява
и се скрива в нощта и в деня на Шабат. Следователно това е времето на мъдреците. И само 
разрушителите, наречени "Асимон и неговата група", се разхождат тайно на светлината на 
свещите, за да наблюдават онези, които излагат своя зивуг. След това те се крият в Нуквата на
Техом Раба. Така, въпреки че Асимон има силата да види зивуга на светлината на свещта и на
Шабат, той не може да навреди на Шабат, но трябва незабавно да се върне в Нуквата на 
Техом Раба. Едва след края на Шабат той може да продължи да причинява вреда. Равин 
Шимон почувства трудността да обясни думите, че Шабат е времето на мъдреците. За всеки 
ден (не само през нощта на Шабат), започвайки от полунощ, Създателят обикаля Райската 
градина и прави зивугим с мъдреците. Зоар задава същия въпрос (Veyikahel, т. 194) и 
отговаря, че има разлика между Зивуг през седмицата вечерта и този, който се прави на 
светлината на свещи в Шабат. През делничните дни нечистата сила има властта да причинява
болести на новородените, а Лилит – да ги убива. Но през нощта на Шабат, въпреки че 
разрушителят Асимон и неговата група присъстват, той няма силата да наранява, но само 
след като Шабат приключи. Въпреки това, срещу възможността му да причини вреда след 
Шабат съществува корекция, наречена Хавдала, отделянето на Шабат от делничните дни чрез
благословия, молитва и чаша вино, които напълно анулират силата на този разрушител. 
Следователно има значителна разлика между зивуг през седмицата вечер и Зивуг в нощта на 
Шабат. Работата е там, че има източник на светлина, Зеир Анпин, висшето единство, и 
източник на огъня, малхут, низше единство (т. 209). Освен това има три детайла в пламъка на 
свещта (това се отнася за духовна свещ, обозначена в телесността чрез фитил, плаващ в 
зехтин):
– Бяло
– Горен пламък;
– Долен пламък;
Грубата част - фитил и масло, поддържащи долния пламък.

Този по-нисък пламък се нарича „поглъщащ пламък“. Той обозначава преценка, силата на 
ограничение в свещта. Така тя поглъща всичко под себе си, фитила и маслото. А горният бял 
пламък означава милост, съдържаща се в свещта, тъй като бялото означава милост. И който 
прави зивуг на светлината на свещта, ще види децата си повредени, и Лилит ще може да ги 
убие, тъй като свещта съдържа строгостта на преценката и следователно нечистите сили 
могат да се придържат към такъв Зивуг. Поради строгостта на преценката, техните тела 
(нечистотиите, съдържащи се в телата, които участват в зивуга, всеки от които намира това, 
което му подхожда) се разкриват. Следователно зивугът е разрешен само в полунощ, т.е. само 
в тъмнината, когато няма абсолютно никаква светлина, когато се казва, че Малхут се събужда
през нощта и се разкрива милостта. Въпреки това, ако има светлина от свещ, тя разкрива 



нечистотата в телата, а нечистите сили се прилепват към тях. В светлината на свещта 
нечистата сила вижда нечистота в телата на онези, които правят зивуг, и тя им съобщава и се 
прилепва към телата им. Но всички ограничения на строгостта и преценката изчезват в нощта
на Шабат и грубият долен пламък става подобен на белия Горен пламък. Това означава, че е 
разрешена дори светлина от свещи. Освен това, под влиянието на светостта на Шабат, цялата 
нечистота изчезва от тялото на човека, следователно няма страх да разкриете тялото на 
светлината на свещта. И все пак, дори в Шабат, когато грубият пламък побелее и преценката 
за ограниченията изчезне, белият пламък на свещта въпреки това изисква грубата част на 
светлината, така че да действа като основа. А грубата основа обозначава задължително 
присъствие на преценка и ограничения, тъй като грубостта представлява ограничение. 
Въпреки това, тези ограничения не се появяват в Шабат. Това прилича на монета без никакво 
изображение, така че нейната номинална стойност е неизвестна. Следователно разрушителят,
тази груба, вредна част от свещта, която поддържа белия пламък, се нарича Асимон (на 
иврит, символ), което означава монета без изображение. Грубата част на свещта се издига 
тайно заедно с бялата светлина на свещта, тъй като свещта не може да гори без нея. 
Следователно тази груба част вижда открития зивуг и следователно може да навреди след 
края на Шабат. Макар че разкриването (излагането) на телата не вреди в нощта на Шабат 
(нечистотата на тялото остава скрита по време на Шабат), веднага щом Шабат приключи, 
нечистата сила може да се разкрие и да навреди. И тъй като след Шабат Асимон и неговата 
група се връщат към своите форми (свойства) и се издигат от Голямата бездна (Техом Раба) 
до мястото на заселване, те се издигат над света и могат да причинят вреда. Има една песен: 
„Който седи в сянката на Всевишния“, защото човек се спасява от вредни сили, като се моли 
и се връща към Твореца:
„Този, който седи в сянката на Небесния (живее под закрилата на Небесния),  обитава в 
сянката на Всемогъщия. Ще кажа на Господа: „Мое убежище и моя крепост, мой Бог, на 
Когото се уповавам.“ Наистина Той ще те спаси от примката на ловеца и от смъртоносната 
чума. Той ще те покрие с перата си и под крилете му ще намериш убежище; неговата вярност
ще бъде ваш щит и укрепление. Няма да се страхуваш от ужаса на нощта, нито от стрелата, 
която лети през деня, нито морът, който дебне в тъмнината, нито чумата, която унищожава по
пладне. Хиляда може да паднат до вас, десет хиляди от дясната ви страна, но няма да се 
приближат до вас. Само ще наблюдаваш с очите си и ще видиш наказанието на 
нечестивите...” (Техилим, 91:1-8).
 253. Какви места посещават в нощта на края на Шабат? Когато излизат набързо и 
искат да управляват светата нация, те я виждат да стои в молитва и да пее тази песен: 
„Този, който седи в сянката (скривалището) на Небесния“, като първо отделя Шабат от 
делничните дни в своята молитва, а след това на чаша вино тези сили бягат оттам и 
отлитат към пустинята. Нека Милосърдният ни спаси от тях и от злата страна.
Тук въпросът засяга само нощта на края на Шабат, но не и нощта на делничните дни, 
тъй като нощта на края на Шабат все още съдържа известна сила на светостта на 
Шабат. Следователно, въпреки че нечистите сили се надигат от Техом Раба и летят да 
завладеят Израел, когато видят действията на Израел в песен на молитва и в 
благословия над чаша вино, те отлитат към пустошта, безлюдно място. Така хората 
избягват от обсега им. От това следва, че нечистите сили обитават три места: – В Шабат
те обитават Нуква на Техом Раба и нямат сила да причиняват зло; – Когато Шабат 
свърши, те се задържат в пустошта с помощта на молитва, Хавдала, отделяне на Шабат 
от делничните дни и благословия над чаша вино. Те имат силата да причиняват вреда, 
но не могат, тъй като са на необитаемо място; – В други нощи ги има и в населени 
места.
254. Тримата, които си причиняват зло: а) този, който се проклина; б) който изхвърли 
хляб или трохи, по-големи от маслина; в) този, който запали свещта в края на Шабат 
преди Израел, постига святост в молитвата „И Ти си свят“. И светлината от тази свещ 
разпалва адски огън.



255. Има място в ада за тези, които нарушават Шабат. И като биват наказани в ада, 
проклинат онзи, който е запалил свещта преди времето, и му казват: „Ето, Творецът ще
те тръшне със силен удар и ще те хване здраво. Той яростно ще се търкаля и ще ви 
хвърля като топка в голяма земя; там ще умреш” (Йешаяху, 22:17-18). Един разрушител
се нарича „зло око“. И той обича да ругае, както се казва; „Да, той обичаше 
проклятието и то му дойде; и той не благоволи в благословението, и то е далеч от него” 
(Техилим, 109:17). 

Когато човек проклина себе си, той дава сила на злото око да обича проклятието и то 
господства над него - така човек нанася вреда на себе си. Няма нищо на този свят, което да 
няма горен корен отгоре. Особено хлябът, от който зависи животът на човека, има свой 
специален корен Горе. Следователно, който пренебрегва хляба си, вреди на корена на живота 
си Горе. Всеки разбира това, но само до степента, която го засища, дава му живот.
Ако обаче парчето хляб и трохите са по-малки от една маслина, има и такива, които ги 
пренебрегват и изхвърлят, тъй като такова количество не може да засити човека. И все пак 
мъдреците са ни инструктирали да благославяме като храна дори и количество хляб с размер 
на маслина, задължавайки ни да се отнасяме към такава порция като засищаща, така че 
нямаме право да пренебрегнем такова количество. А който го пренебрегва, сам си нанася 
вреда. Причината за това е обяснена в Талмуда: „Те попитаха Създателя: Господарят на света,
във вашата Тора се казва, че човек не трябва да обръща лицето си и да приема подкупи. Но 
Ти обръщаш лицето Си към Израел...” Създателят отговори: „Как мога да не обърна лицето 
си към Израел, ако те спазват закона „до размера на маслина...” (Берахот, 20:2) ). С други 
думи, приемайки хлебна троха с размер на маслина като засищаща храна, ние заслужаваме да
разкрием лицето на Създателя, въпреки че не сме достойни за това. Следователно онези, 
които пренебрегват количеството хляб с големината на маслина и не го смятат за засищаща 
храна, не заслужават да разкрият лицето на Създателя; следователно те причиняват вреда на 
себе си. Този, който запали свещта в края на Шабат, преди Израел да е достигнал святост в 
благословението, по този начин запалва адски огън. Това е така, защото преди този момент 
беше Шабат; неговата святост надделя и адският огън няма власт
Шабат. Следователно, който наруши Шабат и запали свещта преждевременно, разпалва адски
огън и си нанася вреда, тъй като нарушаването на Шабат се счита за най-тежко прегрешение. 
Следователно има специално място в ада за тези, които нарушават Шабат. И тези, които са 
наказани в ада, проклинат грешника, че е запалил адския огън преждевременно.

256. Защото той не трябва да запали свещта в края на Шабат, преди Израел да отдели 
Шабат от делничните дни в тяхната молитва и на чаша вино, тъй като до този момент 
все още е Шабат и светостта на Шабат все още властва над нас . И по време на 
разделянето чрез благословение над чаша, всички онези войнства и легиони, които 
владетелите са назначили да управляват делничните дни, се връщат всеки на мястото 
си, за да подновят работата, за която са отговорни.

Основната забрана остава в сила само до благословията в молитвата. Въпреки това, човек 
трябва да внимава да запали свещ преди действителното отделяне на Шабат от делничните 
дни в благословиите над чаша, тъй като все още е Шабат. Разбира се, може да се запали свещ 
за същинското отделяне на Шабат от делничните дни, т.е. за благословия над запалена свещ.

257. Веднага щом започне Шабат и денят се освети, светостта се събужда и управлява 
света; силата на делничните дни изчезва и се връща едва когато Шабат свърши. 
Въпреки това, въпреки че Шабат е приключил, други сили не възстановяват силата си, 
докато Израел не произнесе молитвата „Този, който отделя светостта от делничните 
дни“. Едва тогава светостта изчезва и легионите, които управляват делничните дни, се 
събуждат и се връщат на местата си, всеки на своя по-горе определен пост.



258. Въпреки това, нечистите сили не поемат контрол, докато пламъкът на свещта не 
бъде запален, тъй като всички те идват от корена (елемента) на огъня, от който 
произлиза всичко, и те се спускат, за да управляват долния свят. Всичко това се случва, 
ако човек запали свещта, преди Израел да е завършил благословението в молитвата.
Малхут се нарича „огнен стълб” (т. 209), а силите, които съществуват в светлината на свещта,
са ограниченията в Малхут. Невъзможно е да се използват тези сили, преди свещта да е 
запалена.
259. И все пак, ако изчака, докато завършат благословията, нечестивите в ада 
оправдават справедливостта на Създателя над тях и те му носят всички благословии, 
рецитирани от събранието: „Затова Създателят ви дава от небесната роса ”, 
„Благословен ще бъдеш в града си” и „Благословен ще бъдеш в полето”.

Чрез рецитирането на благословиите ние предизвикваме слизането на великата Светлина и 
нейната сила ни спасява от ада. И тъй като нечестивите в ада виждат това, те съжаляват за 
извършването на греховете си и оправдават присъдата на Създателя, наложена върху тях, като
виждат своето наказание. И тъй като човекът е предизвикал такова оправдание на присъдата 
на Създателя, всички благословии, рецитирани в края на Шабат от събранието, се изпълняват
в него.

260. „Блажен е този, който мисли за бедния; Създателят ще го избави в деня на 
бедствието” (Техилим, 41:2). Какво означават думите „в деня на бедствието“? Това се 
отнася за деня, когато злото придобива власт и иска да отнеме душата му от него. 
Думата „беден“ намеква за някой много болен. „Този, който обмисля“ се отнася до този, 
който осъзнава необходимостта да бъде излекуван от прегрешенията пред Създателя. 
Друго обяснение е, че това е Денят на Страшния съд в света. „Този, който мисли“ 
означава този, който знае как да се спаси от него, както е писано: „Създателят ще го 
избави в деня на бедствието,“ което означава, че в деня, когато присъдата срещу човека 
доминира над света, Създателят ще го освободи.

„Денят на бедствието“ е състояние, когато нечистите сили, наречени „зли“, управляват човека
и отнемат душата му. „Този, който смята за беден“ е този, който казва на болния да се върне 
при Създателя, за да се поправи. Именно него Създателят избавя от властта на нечистите 
сили. Зоар продължава, като казва, че има три източника на зло за душата на човека, което го 
привлича към себе си. Затова съветва онзи, който се съобразява и е състрадателен към 
бедните, да призове сърцето на болния (този, който се чувства болен в собственото си зло, 
егоизъм) да се върне при Създателя. Тогава Създателят ще го излекува. И в този ден на 
бедствие, което човек причини на душата си, Създателят ще го избави чрез тази награда. 
Дори и присъдата да доминира над света, Създателят ще го избави, защото той научи болните
да се връщат при Създателя и им обясни необходимостта от поправяне. И разликата в 
обясненията е, че първото се отнася за индивид, който открива злото в себе си, а второто се 
отнася за злото на целия свят. И тук Творецът също ще освободи човека като награда за 
изпълнението на тази заповед.

НАМЕРЕНИЕТО В МОЛИТВАТА

В Зоар (Veyikahel, стр. 32-52) е написано: „Всеки ден един глас призовава всички хора 
по света: „Това зависи от вас. Отделете част от себе си и я посветете на Твореца.” В 
даден момент от живота всеки човек му идват мисли и желания да се доближи до 
духовното и от нас зависи дали ще се вслушаме в този вътрешен призив. Гласът 
уверява човека, че като загърби своите ненужни, преходни и земни желания, като спре 



безкрайната си гоненица за тяхното успокояване, той ще постигне истинско и вечно 
щастие.

Оттук можем да разберем тайния смисъл на молитвата: който се бои от Твореца и насочва 
сърцето и желанията си в молитвата си, извършва велики и възвишени поправки. Ако човек 
иска да влезе в духовната сфера и да почувства Създателя, единственото нещо, което трябва 
да направи, е да се моли, т.е. да помоли Създателя да коригира неговата природа, да я 
трансформира от природата на нашия свят (егоистичен) в природата на духовното царство, 
което е (алтруистично). Тогава той ще влезе във вечността и ще надхвърли границите на 
нашия свят. Изцяло поробен от своя егоизъм, човекът не е в състояние сам да промени себе 
си. За да се поправи, човек трябва да получи силата, която съществува извън него, отвъд 
пределите на неговия егоизъм. Той трябва да поиска да получи тази сила; следователно 
единственото нещо, което човек трябва да направи, е да се моли. Молитвата обаче не се 
произнася от устата. По-скоро това е желанието в сърцето ни, защото Създателят чете 
желанията в сърцата ни. Следователно единствената задача на човека е да трансформира 
желанията на сърцето си  – сърцето му да пожелае да промени собствените си желания. И все
пак, дори този човек не е в състояние да го направи сам; той трябва да поиска от Създателя 
това. Така всичко се свежда до въздигане на властта на Създателя, вярата в Него, в Неговата 
уникалност, силата Му, способността и желанието Му да помага. Всички усилия на човека са 
насочени към създаване на единственото истинско желание в него – да почувства Създателя! 
Тук Зохар, както и всички други книги на Кабала и Тора, говорят за онези, които вече са 
постигнали духовните светове със своите желания и свойства и докато са в нашия свят, 
възприемат и съществуват в двата свята едновременно. Молитвата, която книгата споменава 
тук, представлява духовните действия на човек, който вече е придобил духовни инструменти 
и може да ги използва точно по същия начин, по който използваме ръцете и помощните си 
средства в нашия свят.

Първо, в песните и химните на Висшите ангели и според реда на песнопения, изпяти от 
синовете на Израел по-долу, Малхут украсява и коригира себе си като съпруга, която се 
украсява за съпруга си. Синовете на Израел са онези, които желаят да станат Яшар (прав) и 
Ел (Създател), т.е. да се приближат или да отидат направо при Създателя. Такива хора, които 
съществуват във Висшите светове със своите духовни (алтруистични) инструменти 
(желания), могат да променят състоянията на Висшите Сефирот и световете чрез своите 
духовни действия.

Нашият молитвеник е съставен от мъдреците на Великото събрание преди двадесет века. 
Преди това всеки се е обръщал към Създателя според това, което е чувствал. Преди около 
двадесет века в нашия свят започнаха да се спускат по-груби души, които се нуждаеха от 
подредени молитви. Следователно членовете на Великото събрание (великите кабалисти) 
създадоха молитвеника, който използваме и днес. По подреден начин молитвеникът излага 
всички последователни степени на корекцията на човека. Зад думите на молитвената книга 
разбиращият вижда духовните действия, които трябва да извърши. Тази информация се 
предава с букви, в техните форми и комбинации, както и в последователността на 
изреченията и части от цялата молитва.

Според реда на молитвата, корекцията на световете идва първо от сутрешните благословии 
(Вижте Тефилат Кол Пех) до молитвата на Шмоне Есре, корекция в седнало положение. 
Тогава, когато стигнат до думите Emet ve Yatziv, които завършват Kriyat Shema, всички 
светове постигат корекция. И когато стигнат до думите Gaal Israel, всички корекции трябва да
заемат местата си; следователно те продължават да рецитират молитвата Shmone Esreh, 
докато стоят. В духовността (и, следователно, в телесността) човек може да бъде в едно от 
трите състояния: легнал, седнал или изправен. Новороденото в нашия свят и духовно 



новороденият човек се развиват в същия ред. Лежането означава положението на главата, 
краката и тялото да е на едно ниво. В духовното това съответства на ембрионалното 
състояние, когато всичко, което съществува в десетте сефирот, е едно и също. Това е най-
ниското духовно състояние. Седенето означава, че главата е над тялото, а тялото е над 
краката, но човек не може да използва краката си. Такова състояние се нарича Катнут 
(дребност) или ВАК. Стоенето предполага абсолютно разграничение между нивата на 
главата, тялото и краката. Нарича се Gadlut (голяма държава) или GAR. Така, според 
способността си да иска поправяне, той постепенно получава сила от Създателя и расте. 
Следователно, когато стигне до думите Emet ve Yatziv, всичко вече е било коригирано: всички
светове носят Малхут в себе си, докато самата Малхут носи Висшия цар. Когато човек стигне
до думите Гаал Израел, Висшият Цар напредва по степените, по трите линии и идва напред, 
за да получи Малхут. Висшият Цар (Създателят), по отношение на всички сътворени 
същества, представлява Зеир Анпин на света Ацилут, тъй като Малхут де Ацилут е сборът от 
всички творения. Всичко, което някога е било създадено, включително нас и всички светове с
всичко това обитава ги, е част от малхут. В нашето първоначално състояние ние сме частите 
на Малхут, които получават най-малката част от Светлината на Създателя, Нер Дакик (малка 
свещ). Докато се доближаваме до Създателя в нашите свойства (правейки ги подобни на 
Неговите), ние получаваме все по-голяма Светлина, пропорционално на нашия напредък, 
който чувстваме като безкрайно блаженство, мир, наслада, вечност и като жизнена сила. 
Степените на нашата близост до Твореца (нашето „Аз” и Него, Малхут и Зеир Анпина) са 
описани в Кабала с помощта на специален език: приближаването на свойствата се счита за 
преход от състоянието „гръб към гръб” между Зеир Анпин и Малхут до състоянието „лице в 
лице“. Съединението на душите с Твореца се описва като зивуг – сексуален акт между Зеир 
Анпин и Малхут, при което Зеир Анпин предава светлината на Малхут и всяка душа, 
пропорционално на своето поправяне, може да получи по този начин тази светлина.
Естествено, Създателят остава в състояние на абсолютен покой и всички Негови 
предполагаеми движения се усещат по отношение на Малхут в зависимост от промените в 
нейните свойства. Понякога Го усеща повече, понякога по-малко и възприема това като 
движението Му към нея. Трябва да стоим със смирение и страхопочитание пред Висшия Цар,
всеки на своето място, защото Той протяга дясната Си ръка към Малхут в Маген Авраам, 
първата благословия в молитвата Шмоне Есре, обозначаваща правилната линия. След това 
Той поставя лявата Си ръка под главата на Малхут, както е писано: „Нека лявата му ръка бъде
под моята глава, а дясната му ръка да ме прегърне“ (Шир аШирим, 2:6) в благословията Ата 
Гибор, втората благословия в молитвата Shmone Esreh, обозначаваща лявата линия. Цялата 
великолепна Шир хаШирим (Песен на песните) говори за висшето сливане на всички 
създания със Създателя. Тъй като нашият свят е създаден като отражение на духовния свят, 
духовното сливане може да бъде описано само със съответните думи на нашия свят. Защото 
нашият свят е егоистичен, духовен, алтруистичните действия, насочени към сливането на 
свойства и желания, се описват с думите на нашия свят като малхут (душата на човека), която
се приближава към Създателя в своите свойства, последвано от тяхното постепенно 
обединяване. Първо се проявява под формата на прегръдка, последвана от целувка, след това 
съвкупление, когато душата е достатъчно коригирана, за да получи светлината (Ор Хохма) от 
Създателя. След това Зеир Анпин и Малхут се прегръщат и обединяват в целувка на 
благословията ХаЕл ХаКадош, обозначаваща средната линия. От това състояние и по-нагоре 
всичко се случва в състояние на целувка, до последните три благословии в молитвата Шмоне 
Есре. Това е духовното, истинско значение на първите три благословии от молитвата Shmone 
Esreh. С други думи, ако човек е в състояние да извърши духовно действие, което отговаря на
условията, описани в тези благословии, той постига единство със Създателя, което се нарича 
„прегръдка“ и „целувка“. Подробното обяснение на духовните действия е дадено в 
Изследването на десетте сефирот от равин Ашлаг. Езикът на Зоар и Тора описва тези 
действия с думи от нашия свят. Езикът на кабала ги описва с имената на сефирот, парцуфим и
светлини. Най-пълният и точен език за описание на духовните действия е езикът на Сефирот.



Следователно това беше езикът, избран от кабалистите за тяхната вътрешна работа и за 
обяснение на практиката и метода на духовно издигане. Човек трябва да се стреми към 
Твореца в сърцето и желанията си, за да придобие намеренията, които го довеждат до 
поправяне във всички духовни състояния, описани в тази молитва - устата му и сърцето му 
(желанията) да станат едно цяло, така че устните му няма да говори против желанията на 
сърцето си. Творецът очаква само искреността на нашите желания, за да ги изпълни веднага 
и да ни доближи до Него:
Възлюбен на душата ми, Състрадателен Отче! 
Повикай слугата Си с волята Си. 
Твоят слуга ще бърза като елен, ще се поклони пред Твоето величество. 
За него Твоето приятелство ще бъде по-сладко от капка мед капеща от пчелна пита и всеки
друг сладък вкус. Величествено, Красиво Сияние на Вселената! 
Душата ми копнее за Твоята любов.
Моля те, Боже, изцели ме сега, покажи ми приятността на Твоето сияние. 
Тогава аз ще бъда укрепен и изцелен и вечната радост, че ще бъда твой раб завинаги.
Вседостоен, твоята милост и копнеж ще зарадват сина на твоя възлюбен.
 Защото от толкова дълго копнея силно да видя великолепието на силата Ти.
 Това желае сърцето ми и моля те, съжали ме и не се крий. 
Моля Те, бъди открит за мен мен, Възлюбен мой, подслонът на Твоя мир. Освети земята със
славата Си, ние ще се радваме и ще се веселим с Теб. 
Бързай, обичай, защото времето е дошло и ни прости както прощаваше в древността.
(Песен Йедид Нефеш)

Когато Творецът и Малхут се сливат в целувка, този, който има нужда от съвет и помощ, 
може да ги поиска, тъй като това състояние се нарича „време на желание“. И тъй като човекът
се обърна към краля и кралицата в дванадесетте междинни благословии на молитвата Шмоне
Есре, той по този начин коригира и подготви желанията на сърцето си за последните три 
благословии. Той събуди желанието на Създателя за него, тъй като благодарение на тези три 
последни благословии, той се слива със Създателя в Небесното Единство. „Времето на 
желание” е подходящо състояние за отправяне на молби и получаване на отговор – силата за 
самокоригиране. Царят и кралицата са Зеир Анпин и Малхут. Всяка благословия 
представлява поредица от индивидуални корекции на човешката душа. Следователно човекът
се издига на по-високо духовно ниво. Така той постепенно постига Свръхединство с Твореца.
След това той трябва да падне по лице и когато Малхут задържи душите в себе си, подчинете 
душата му на абсолютната сила на Създателя, тъй като това е подходящото време (състояние)
да поверите душата си сред всички останали души, тъй като Малхут е източник на живот. Да 
паднеш по лице и да повериш душата си означава, че човек има само едно желание – напълно
да се освободи от егоистичните си желания и да получи Алтруистичните желания на 
Създателя вместо тях. Приемайки желанията на Твореца, човек става подобен на Него и до 
степента на своето сходство се слива с Твореца. Сливайки се с Създателя, човекът придобива 
всичко, което Създателят има: безсмъртие, пълно познание за цялото творение, мощ и 
съвършенство. Тайната на Светлината е достъпна само за избраните: когато Малхут държи 
човешките души чрез единственото си желание да се слее с Твореца (защото същото желание
изпълва сърцето на човека), той се подчинява изцяло на стремежа за това сливане, така че да 
включи душата си в колективното сливане между малхут и Създателя. И ако душата му бъде 
приета от Твореца, човек моментално се слива с Него и влиза в извора на живота (Црор 
Хахаим), както в този, така и в бъдещия свят.

Въпреки че Кабала се смята за тайно учение, тя не крие никакви тайни. Тя се възприема като 
тайна само от тези, които все още не са в състояние да създадат духовни органи в себе си, с 
които да възприемат заобикалящата ги среда. Ние сме единствените, които прикриваме 
заобикалящата ни среда от самите себе си по подразбиране на съответните сетивни органи.



Царят (Създателят, Зеир Анпина) и Царицата (Малхут) трябва да бъдат свързани с душите от 
всички страни, Отгоре и отдолу, и да бъдат украсени с душите на праведните (тези, които 
желаят да се слеят с Създателя, поверяват душите си на Него ). И ако човекът насочи 
всичките си намерения (желания) към тази цел и напълно подчини душата си на волята на 
Създателя, Създателят сключва мир и завет с него (както в Горния завет, наречен Йесод, така 
и в долния завет ). Той благославя Малхут с този мир и завет и я заобикаля от всички страни.

Царят (Създателят, Зеир Анпина) и Царицата (Малхут) трябва да бъдат свързани с душите от 
всички страни, Отгоре и отдолу, и да бъдат украсени с душите на праведните (тези, които 
желаят да се слеят с Създателя, поверяват душите си на Него ). И ако човекът насочи 
всичките си намерения (желания) към тази цел и напълно подчини душата си на волята на 
Създателя, Създателят сключва мир и завет с него (както в Горния завет, наречен Йесод, така 
и в долния завет ). Той благославя Малхут с този мир и завет и я заобикаля от всички страни.

Единството от всички страни означава, че душите постигат сходство с Твореца във всички 
свои свойства. Праведните са тези, които искат да се слеят с Твореца, да постигнат цялото 
творение и в резултат да открият праведността на Твореца, който ги е създал и по този начин 
ги управлява. Тези, които искат да оправдаят всички действия на Създателя, се наричат 
„праведни“. Въпреки че те все още не са достигнали това състояние и са само на път към 
него, макар и в самото начало на своя път, и тепърва ще коригират дори едно желание и 
изпитват само най-малкия стремеж да се доближат до Създателя, те вече са наречени 
„праведни“ след това желание. Творецът заобикаля Малхут от всички страни и Малхут Го 
усеща с всички свои коригирани свойства, усещания.

По този начин човек също получава името Шалом (мир), тъй като той е сключил завет с 
Малхут долу, подобен на завета на сфира Йесод отгоре. И когато такъв човек напусне нашия 
свят, душата му се издига през всичките небеса и никой не застава на пътя й, а Създателят я 
призовава и казва: „Нека дойде мирът“. Душата разкрива тринадесетте възвишения на 
святата праскова и никой не застава на пътя й. Следователно, щастлив е този, който прави 
принос на Създателя. Веднага след като душата се откъсне напълно от егоизма, тя напълно се
слива с Твореца и вече не е длъжна да слиза в този свят, да се облича във физическо тяло и 
получават допълнителна порция егоистични желания. Приношение на Създателя означава 
отхвърляне на егоистичните желания на тялото; нарича се „жертва“, тъй като тялото ни не се 
различава от това на животно. Затова стремежът човек да се освободи от живото тяло и 
неговите желания се нарича „приношение“. В зависимост от вида на желанията, от които 
човекът вече може да пожелае да се отърве, неговият принос приема формата на птица (една 
част от неговите желания) или говеда (друга част). Някои части от Зохар и някои от 
съчиненията на АРИ обсъждат този въпрос много подробно. Раби Чия повиши глас: „О, рави 
Шимон, ти си жив, а аз вече скърбя за теб! Но не за теб скърбя, а за всички мои приятели и за
целия свят, който ще остане сирак след теб.” Раби Шимон е като факел, който свети и отгоре, 
и отдолу. С тази Светлина долу той осветява целия свят. Горко на този свят, когато тази 
Светлина я напусне и се издигни горе. Кой ще свети в този свят със Светлината на Тората? 
Раби Аба стана, целуна равин Чия и каза: „Ако такива думи са в теб, то благодаря на 
Създателя, че ме изпрати при теб, за да мога да бъда по-близо. Колко съм щастлив с моята 
съдба!“
Всички герои, описани в Зоар, са духовни обекти, парцуфим. Както и цялата Тора, Зоар 
говори само за неща, които съществуват в духовните светове, а не в нашия свят. 
Следователно всички предмети, животни, растения и хора, описани в Книгата Зоар, 
представляват духовни степени, желания и парцуфим.
Създателят нарочно изпраща в нашия свят специални души, които са близо до Него, за да 
помогнат на всички останали да постигнат духовното в този живот, докато са още в този свят.



Тези велики кабалисти служат като водачи за онези, които са разбрали, че им липсва духовно 
зрение и следователно са готови да ги следват сляпо.

Раби Йехуда каза след него: Когато Създателят каза на Моше(Мойсей) да избере сред хората 
онези, които са мъдри и разбиращи, Моше погледна хората и не можа да намери такива. 
Тогава той беше инструктиран да избере главите на племената, които бяха известни със 
своята мъдрост. Тук не се използва думата „разбиране“, тъй като степента на разбиране е по-
висока от тази на мъдрия. Каква е разликата между този, който е мъдър, и този, който 
разбира? Мъдър е този, който се учи от Рав (Учител) и иска да постигне мъдрост. Мъдър е 
този, който знае всичко, което трябва да знае. Този, който разбира, се състои от няколко нива-
степени, защото той вижда във всяко нещо и знае за себе си и за другите. Белегът на този, 
който разбира, е формулиран във фразата: „Праведният познава своята животинска душа“. 
Праведният означава Йесод, който предава Светлината на Малхут (животно), тъй като 
Гематрията на HaVaYaH на Малхут е петдесет и две = BON = BeHeMaH (звяр) = Bet- Hey-
Mem-Hey = 2 + 5 + 40 + 5 = 52.
Малхут съставлява нивото, наречено „мъдри по сърце“, тъй като мъдростта се намира в 
сърцето. Но който разбира, вижда Горе и Долу, за себе си и за другите. Този, който е мъдър, 
определя Малхут, защото именно Малхут разкрива мъдростта. Този, който разбира, е Йесод, 
който стои над Малхут. Светът хохма в малхут свети само отдолу нагоре. Невъзможно е да се 
получи Светлината отгоре надолу, тъй като тя със сигурност би навлязла в егоистичните 
желания. Затова се казва, че мъдрият (Хахам) вижда само за себе си, от себе си нагоре, и не 
може да предаде Светлината на другите по-долу. Следователно се казва, че мъдростта се 
намира в сърцето, тъй като сърцето получава отдолу нагоре; докато този, който разбира 
(Сфирата Йесод, Цадик, праведният) свети със Светлината на милостта, Ор Хасадим, отгоре 
надолу. Той вижда, че получава за себе си, и свети на другите, т.е., свети на Малхут, както е 
писано: „Праведният познава своята животинска душа“.

ОТДАВАНЕ НА МОЛИТВА
Тук Зоар говори за молитвата, която всеки човек отправя към своя Създател (Veyikahel, стр. 
32-52). Това вътрешно действие на човека представлява неговата най-голяма и най-ценна 
работа в усилията му в името на Твореца.

Творецът е направил човека на най-отдалеченото, напълно противоположно на Неговото 
духовно ниво място: само с егоистичната воля за наслада. И тъй като човек няма други 
свойства - желания, освен егоистичната воля за получаване на удоволствие, той не само не 
може да промени себе си, но дори не може да пожелае желанието за промяна. Ние можем да 
се променим само под въздействието на Светлината на Създателя, като получим свойствата 
Му от Него. Следователно нашата единствена задача е да култивираме желание за промяна. 
Щом това истинско желание се появи в човека, Творецът веднага ще му даде необходимата 
сила за неговото осъществяване. Така че проблемът не е как да реализираме една молитва; 
по-скоро е как да го постигнем, как да формулираме искането си за сила да станем като 
Твореца! Молитвата е усещане, желание в сърцето. Човек не го осъзнава напълно и не може 
да го опише, тъй като усещането в сърцето не подлежи на никакъв контрол и съзнателна 
корекция – то не може да бъде „създадено“ от собствената воля. Усещанията в сърцето са 
следствие от умственото и духовно състояние на човека, резултат от настоящата степен на 
неговото духовно развитие. Така желанието за промяна също е в ръцете на Създателя. Той 
обаче ни даде възможност да стимулираме този процес и да определяме своя духовен 
напредък:
– Той позволява на кабалистите да пишат книги и когато ги четем, ние да развием желанието 
да се приближите до Него;
– Той позволява някои от истинските кабалисти да бъдат разкрити пред широк кръг
на желаещите духовно развитие; 



––Неусетно, Той трансформира нашите желания (модифицира нашите души), така че ние
внезапно да проявим интерес към духовността; Той променя нашите желания по отношение 
на този свят, като ни помага да осъзнаем неговата незначителност и преходност чрез 
усещания за разочарование и страдание. Създавайки човека безполезен егоист, т.е. като 
създава безполезно творение, което изглежда толкова неподходящо за Него, Създателят 
позволи на човека да създаде себе си и да се издигне в еднаква степен до тази на самия 
Създател - за да постигне Неговото ниво на съвършенство. По този начин Творецът разкрива 
съвършенството на Своето творение: въпреки че е създал човека като безполезно създание, 
все пак по този начин Той му дава възможност да направи  „Създател“ от себе си (в своите 
свойства).  Затова въпреки че човекът е създаден само с едно желание, той не е в състояние 
да предизвика възприемането на алтруистично желание, поради неговото естествено, 
егоистично. Тората, Кабала, учителите и страданието са подготвени да ускорят неговия 
напредък към целта на сътворението по пътя на Тората или по друг начин по пътя на 
страданието. Пътят на страданието обаче е не само нежелано за човека, чийто живот на 
земята го кара да се чувства като попаднал между воденичните камъни на неуморно въртяща 
се мелница. Безмилостно и методично, то стрива и  и двете (воденичните камъни и 
мелницата)психически и физически, до последния ден на живота си. Но този болезнен път е 
също толкова нежелан в очите на Създателя. В края на краищата Неговата цел е да зарадва 
човека, което е в съответствие с пътя на Тората – бърз и безболезнен начин да превърнем 
желанията си от егоистични в алтруистични. Тъй като само Създателят може да постигне 
това (и Той ще го направи, болезнено или безболезнено, в съответствие с нашето съзнателно 
искане), развитието на такова искане към Него е всичко, което човек трябва да направи в 
живота си. Затова е писано: "Нека се моли цял ден!" И все пак сега разбираме, че тази фраза 
не говори за седене над молитвеник, а се отнася до вътрешната работа на човека върху себе 
си.

Има различни форми на работа, които човек трябва да извършва в действие, с тялото си, 
както в случая с физическото спазване на Мицвот(Законите). И тогава има вътрешна, това 
най-важната работа на човека, когато спазването на заповедта зависи от думите и желанията 
на сърцето.

Кабала никога не загатва и дори не споменава нашето физическо тяло, тъй като то не се 
различава от тялото на животно – то се ражда, функционира и умира като животно. И всички 
различни форми на работа, които тялото извършва, са просто механични действия, напълно 
несвързани с вътрешното намерение на човека и дори могат да бъдат напълно 
противоположни на него. Следователно действията на тялото са напълно пренебрегнати в 
Кабала. Вместо това желанието на човека се взема предвид и се разглежда като действие. 
Само по себе си, когато се съблече от физическото тяло (в което съществува в момента), то 
съставлява вътрешното духовно действие на човека. Духовният свят е свят на безплътни 
желания, които нямат обем, размер, движение или време. Както в нашето въображение, 
където желанията ни се изпълняват моментално със силата на мисълта, така и в духовния 
свят всичко се определя само от нашите желания-мисли, а не от физически действия.

Въпреки това, тъй като в този свят ние временно съществуваме във физиологично тяло, 
нашата задача е да спазваме заповедта на Създателя както физически (с нашето тяло), така и 
духовно. Физически можем да ги наблюдаваме, както обикновено прави човек - поради 
възпитанието си или за награда в този свят (пари, здраве, късмет, мир и т.н.) или в бъдещия 
свят (най-доброто, което може да си представи ). Алтернативно, той извършва тези действия, 
защото е научен от детството да го прави механично, така че не може да избегне 
извършването им с оглед на придобитото желание (инстинкт) - ако не ги прави, той страда. 
Това чувство на страдание е точно това, което го принуждава да извърши механичните 
действия на заповедта. Това дори не е желанието да получиш награда в този или в бъдещия 



свят: в този случай наградата е мигновена - човек не изпитва дискомфорт, тъй като прави 
това, което е свикнал да прави. Следователно, на такъв човек, който спазва заповедта поради 
придобитата природа (навик), изглежда, че той не изисква награда за своите действия нито в 
този свят, нито в бъдещия свят. В крайна сметка той наистина не мисли за никаква награда, 
тъй като неговият навик, който стана негова втора природа, го принуждава да извършва тези 
действия. Ако се чувства по този начин, той е абсолютно сигурен, че действа „заради 
Създателя“. Фактът, че неговият навик, неговата втора природа, го принуждава да изпълнява 
Мицвот механично, убягва от неговото съзнание.
Въпреки това, тъй като тялото ни не е нищо повече от животно, механично
изпълнението на мицвота по силата на навика или срещу награда е напълно достатъчно за 
него. Има разлика между тези, които наблюдават поради възпитание или навик, и тези, които 
го правят за награда: първите дори не се интересуват дали Създателят действително 
съществува или не; те извършват чисто механични действия, които не могат да не изпълнят, 
защото веднага започват да страдат от липсата на обичайни действия. И все пак, този, който 
спазва Мицвота, защото има вяра в наградата и наказанието, вярва в Създателя, Неговата 
Тора и Неговото управление, но просто го използва за собствена изгода. Спазвайки заповедта 
с такова намерение и оставайки в нея през целия си живот, той естествено не расте духовно. 
А този, който не расте в нашия свят, се нарича „подвижен“ (нежив), тъй като ние разделяме 
цялата природа на следните нива: неподвижно, растително, живо и говорещо (човешко). 
Следователно, такива хора се считат за духовно неподвижни (Domem de Kedusha), но те вече 
са „духовно“ неподвижни, за разлика от тези, които наблюдават механично, по силата на 
навика.
В кабала думата „тяло“ означава желание. Едно желание или тяло може да бъде егоистично 
или духовно (алтруистично). Постепенното преминаване на егоистичното тяло и замяната му
с алтруистично се нарича „духовно раждане” на човека.

Духовното израстване на човека се обозначава с нарастващо нарастващо намерение за 
спазване на заповедите само защото такова е желанието на Създателя. Човек го спазва само 
заради Него, напълно безкористно, сякаш никаква награда никога няма да му бъде дадена в 
замяна, дори под формата на собственото му самодоволство. Сякаш Творецът не знае кой 
изпълнява желанието Му, сякаш самият човек не е сигурен дали спазва или не заповедта. Но 
въпреки това той го прави, защото такава е волята на Създателя.

И така, понятието „тяло“ в Кабала загатва за коригирания човешки желания, докато 
некоригираните желания, без екран, не могат да се използват. Сякаш те не се считат за части 
на тялото, съществуващи извън тялото. Следователно те се считат за чужди сили или 
желания - Klipot (черупки). Единственото съществуващо творение освен Създателя е 
егоистичната воля да Му се наслаждаваме, която е създадена от Него. Това желание може да 
бъде или егоистично (покварено), или алтруистично (коригирано), духовно чисто или 
нечисто. Всички духовни сили: ангели, клипот и т.н., представляват нашите некоригирани 
или коригирани желания (волята да дарим наслада на Създателя). Нищо друго не съществува 
във Вселената!
Има дванадесет части в духовното тяло, които извършват духовни действия: две ръце и два 
крака, всяка от които се състои от три части, общо 4 x 3 = 12. Тези части на нашето духовно 
тяло (нашите желания, коригирани от екрана) наблюдават положителният мицвот. Точно 
както тялото на духовен обект (парцуф), тялото на човека е негов алтруист желания, в които 
може да получи Светлината на Твореца според своите намерения (екран). Желанията на 
човека се определят от неговите намерения. Цялата работа с намерението „заради Твореца“ 
се извършва от външните части на тялото: дванадесетте части на ръцете и краката и 
дванадесетте вътрешни части на тялото: мозък, сърце, черен дроб, уста, език, пет части на 
белите дробове,и два бъбрека. Тези вътрешни корекции на тялото са предназначени за 
приемане на Висшия дух, Светлина, вътре в тялото и представляват най-важната работа на 



човека по отношение на Създателя. Тези вътрешни действия се наричат мицвот. Те зависят от
реч, като например молитва - молби, благословии и хваления. И който познае тази работа, във
всичко е щастлив. Човек не осъзнава, че неговата молитва прониква в цялото небе, издигайки
се до самия връх на вселената и достигайки до самия Създател.
Както многократно беше споменато, нито една дума в Тората не говори за нашия свят, 
особено не за нашето тяло. Всички думи в Тората са свещените имена на Създателя – 
различните усещания на Създателя, изпитвани от тези, които Го постигат. Както обяснихме, 
постигането и усещането на Създателя е невъзможно без екран, алтруистично намерение, 
което означава, че всичко, което човек желае, е да угоди на своя Създател. Само усещанията в
сърцето (същността на човека) могат да извършат тази работа и никога физиологичните 
органи на нашето одушевено тяло, което не е по-различно от това на животното. Когато 
утринната Светлина започне да свети, разделяйки Светлината от тъмнината, един зов 
пронизва всички Небеса: пригответе се за отваряне на входовете и стаите и всеки да  отиде на
своята позиция. Защото тези, които служат през нощта, не са тези, които служат през деня. И 
когато настъпи нощта, дневните слуги отново се заменят с нощните. Когато утринната 
Светлина започне да свети - когато човек започне да осъзнава, че неговите егоистични 
желания са смърт и тъмнина, докато алтруизмът и духовността са живот и Светлина, 
Светлината в човека по този начин се отделя от тъмнината и той започва да анализира и 
осъзнава своите състояния, да чувства духовни възходи и слизания – той усеща близостта си 
до Твореца като Светлина, а отдалечеността от Него и слизането в егоистичните му желания 
– като тъмнина.
Но човек може да го почувства само ако усети Твореца (макар и малко, макар и неясно). За да
започне да изпитва срама от получаването от Създателя и нищожността на своята природа 
(усещането за тъмнина), първо трябва да почувства Създателя. Само Неговата Светлина 
съдържа всичко необходимо на човека: сила за поправяне, желания, живот. Следователно 
основното, към което трябва да се стреми човек, е усещането на Твореца, но не за 
удоволствие, а за поправка.
Силите, които служат през деня, се наричат „владетелите, правителството на деня“, а силите, 
които служат през нощта, се наричат „владетелите, правителството на нощта“. Веднага щом 
се чуе сутрешният зов, всички те заемат позициите си, Малхут и Израел слизат и влизат в 
Бейт-Кнесет (Домът на Събранието – място, където се събират всички желания на човека; 
затова се нарича домът на молитва), за да възвеличат Създателя и да започнат своето пеене и 
благословии. Писано е: "Ще славим Твоята милост сутрин и Твоята вяра вечер." Усещайки 
как светлината на Твореца слиза върху него, човек я възприема като утро, което идва след 
мрака, и като усети такова състояние, той възхвалява Твореца в сърцето си. Всички чужди 
мисли се оттеглят пред влиянието на Светлината на Създателя и всички нечисти желания се 
ограничават. След като човек се е поправил в положителния Мицвот (в първата част, в 
корекциите на Цицит и Тефилин), той трябва да обедини всичките си желания на сърцето във
вътрешна работа (във втората част) и с цялото си сърце да се посвети на работата на хвали, 
тъй като речта се издига нагоре. Невъзможно е да се даде кратко обяснение на заповедите на 
тефилин и тицит, които се спазват само от тези, които духовно са достигнали нивото на 
парцуф З”А. Тези слуги, които стояха на местата си във въздуха, са назначени да управляват 
четирите страни на света. Газария се издига във въздуха, за да управлява Изтока и
всички останали, които са назначени, са заедно с него и очакват думите на молитвата, която 
се издига от тази страна отдолу. И този владетел взема молитвата. Ако думите на една 
молитва са подходящи, тогава всички тези владетели ги поглъщат и се издигат с тях до 
небесния свод, където стоят другите владетели. След като възприемат тези думи, те 
провъзгласяват: „Благословен да бъде Израел. Благословени да са устните, които произнасят 
тези думи!“
Буквите, които висяха във въздуха, тогава излитат нагоре и образуват святото
име, което властва във въздуха и се състои от дванадесет букви. Това е името, под което 
Елияху летеше, преди да се издигне в небето. Буквите летят във въздуха и владетелят, който 



държи ключовете на въздуха в ръката си, се издига на небето заедно с всички останали 
владетели и предава буквите в ръцете на друг владетел за по-нататъшно изкачване. След като 
Малхут се отдели от Зеир Анпин, Зеир Анпин се изпълни само със свет хасадим и стана 
дясната линия, а Малхут образува лявата линия. Тези две линии са в конфликт една с друга, 
както дясната и лявата линия на Бина се противопоставят една на друга. Това продължава, 
докато Зеир Анпин се издигне до Бина като средна линия, балансира дясната и лявата линия 
и установи мир между тях, като ги обедини в една средна линия. По същия начин Зеир 
Анпин и Малхут, двете противоположни линии, се нуждаят от средна линия, която да ги 
балансира, да им донесе баланс и мир и да ги обедини. Това се случвас помощта на МАН 
(Мей Нуквин), молитвите на праведните, защото те предлагат желанията от този свят. Освен 
това екранът, който те издигат, се нарича екран (екран) де (на) Хирик – средната линия – 
карайки лявата и дясната линия да се съединят и Малхут да се съедини със Зеир Анпин. Така 
една молитва става молба, МАН и средната линия, която води до мир и единение между Зеир 
Анпин и Малхут. Точно както Йесод отгоре (средната линия) обединява Създателя с Шехина-
Малхут, като събира всички създадени души, молитвата на човека създава средната линия и 
обединява всички чрез нейното издигане - носейки мир и единство между Създателя и 
Шехина (Неговите създания ), единството на душите с техния Създател. Следователно, точно 
както горната сфира Йесод, човекът също се нарича Шалом (мир). Още повече, че долният 
свят предшества и определя света Горе, тъй като пробуждането отдолу (молбите на низшите) 
предшества и предизвиква пробуждането отгоре.
Духовният свят е свят на желанията. Има само две желания:
1. Желанието на Създателя да даде съвършена наслада на Своето творение, т.е. на човека;
2. Волята за получаване на удоволствие за себе си, създадена от Създателя, наречена 
творение или същност на човека. Нищо друго не съществува, освен тези две желания! 
Всичко, което можем да си представим, произлиза само от тези две духовни сили. Желанието 
на човека се нарича „молитва“, тъй като умишлено или неволно, това желание се обръща към
Единия който създаде човека, до Твореца. Духовно човек се развива в съответствие с 
молитвата си. Но истинската молитва на човека е неговата молба за духовно поправяне и 
издигане. Такава молитва, желание в сърцето, може да бъде постигнато само чрез 
последователно изучаване на кабалистичните източници, които засягат егоистичното 
желание на човека със своето скрито вътрешна светлина и го предизвиква да се издигне 
духовно („Въведение в изследването на десетте сефирот“, т. 155). Душата не е нищо друго 
освен коригираното, алтруистично желание на човека, неговия духовен парцуф, желанието 
му да получи Светлината на Създателя с екрана (намерението) „заради Създателя“.
Речта на човека в молитва не е нищо друго освен части от неговата душа (самата душа), 
облечени в тяло. Молитвата е душата на човека в този свят, ВАК де Нефеш на Малхут де 
Малхут в Малхут де Асия.
Светът на АК
Светът на Ацилут
Светът на Берия
Светът на Йецира
Светът на Асия: Кетер
                            Хохма
                            Бина
                            ЗА

Малхут = К + Х + Б + ЗА + М

  K + Х + Б + ЗA + M

GAR + VAK = Душата на човека

                                        
                                                                          



Но как може нечия молитва, неговото желание да се издигне през всички степени на всички
световете на БЕА и да достигне Малхут де Ацилут, за да стане МАН и средната линия, 
съединяваща Малхут със Зеир Анпин? В края на краищата, добре е известно, че никоя степен
не може да се издигне над себе си, камо ли да направи такъв невероятен скок от най-ниската 
степен на духовната стълба (нашият свят) към света на Ацилут. За да разберем това, първо 
трябва да разберем напълно смисъла на изкачването на Малхут до Бина. В резултат на това 
издигане всяка степен се разделя на две части: Кетер и Хохма на всяка степен остават в нея, 
докато Бина, Зеир Анпин и Малхут падат на по-ниска степен. Това се случва, защото Малхут 
се издигна до Бина и по този начин създаде в Бина нов соф (край) на степента. Това е така, 
защото малхут съществува под забраната на първото ограничение и следователно не може да 
получи светлината. Поради второто ограничение Бина, Зеир Анпин и Малхут се намират под 
новия соф на степента. И така, намирайки се под Малхут, която се е издигнала до Бина, те се 
определят като по-ниска степен.
Кетер = Галгата  }Заедно парса те = са Възнесени, наречени ГE
                                    (Галгалта-Ейнаим)

Хохма = Ейнаим }Заедно парса те = са Възнесени, наречени ГE
                                    (Галгалта-Ейнаим)

Бина = АузенZA = Хотем    
                                           } Заедно те се наричат AHP (Awzen-Hotem-Peh)
                                           
Малхут = Пех

      След това чрез МАН, издигнат от по-низшите, светлината АБ-САГ слиза и дава сила на 
Малхут, която стои в Бина, да слезе на своето място: Малхут слиза от Бина на своето място, 
като по този начин връща всички Сефирот на своето място. техните места и обединяването 
им в една степен, състояща се от десет цели сефирот. Следователно бина и зо”н, които са 
били под всяка степен, се връщат на своята степен, на предишното си ниво. Така всяка степен
се възстановява обратно до десет Сефирот. Въпреки това, въпреки че Малхут, която стоеше в 
Бина като нов Соф (край) на степента, се връща от Бина на своето място в края на всеки 
десет сфирот, този нов Соф, който тя създаде в Бина, не изчезва напълно от Бина. В резултат 
на това Бина и ЗОН не слизат на мястото си. Вместо това те трябва да се издигнат над новия 
Соф и там да създадат лявата линия по отношение на Кетер и Хохма, които никога не са 
падали от тяхната степен и съставляват дясната линия. Ето защо новият соф остава на 
мястото си на всички степени и след слизането на Малхут от Бина. И този соф се нарича 
“небесен свод”, докато бина и ЗОН, паднали от степента си, но сега върнали се в него, се 
наричат “въздух”. Защото всяка по-ниска степен се определя като ВАК (наречена Авир – 
въздух) по отношение на Висшата.                             

Тъй като Бина и ЗОН паднаха от своята степен, те станаха като ВАК (въздух) по отношение 
на нея, като цялата долна степен по отношение на Горната. И след слизането на Малхут от 
Бина, въздухът (Бина и ЗОН), който е бил под небесния свод, се издига над него и става лява 
линия. Когато Бина и ЗОН се издигнат над небесния свод, те вземат със себе си долната 
степен, където са съществували, когато са били долу, и я издигат заедно с тях над небесния 
свод. Така е, защото за разлика от нашия свят, в духовното няма изкачвания и слизания; 
спускането представлява влошаване на нечии свойства от едно духовно ниво към по-ниско.

Следователно, бидейки еквивалентни по свойства с по-ниската степен, когато Бина и ЗОН се 
издигат заедно, те вземат цялата по-ниска степен заедно с тях. Защото след като веднъж са 
били заедно и са станали подобни, те получават помощ, възнасят се и никога повече не се 
разделят. В крайна сметка издигането на Малхут до Бина образува вход, отвор, порта



за долната степен, чрез която може да се издигне до Горната. Следователно, когато Малхут 
слиза от Бина, позволявайки по този начин на нисшата част, АХАП де Бина, да се издигне, 
по-ниската степен може да се издигне заедно с възходящата АХАП де Бина.

К

Х

     
 }  GE на Твърдта/ Горен
  

Цялото   Б
ниво се   ЗА    К 
Изкачва  МА   Х

AHP на Земята на Горния (Въздух) & GE на Долния
Суша или Земя на Горния

Б
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M
 

АХП на долния

И така, в резултат на издигането на Малхут в Бина и последвалото й спускане поради 
влиянието на Света АБ-САГ, във всяка степен се образуваха три части:
– Въздух, Бина и ЗОН паднали долу;
– Небосводите, новите краища на степени, които се появиха чрез издигането на Малхут до 
Бина. Те никога не изчезват, дори Малхут да се върне на мястото си;
– Входовете за по-ниските степени, които са се образували чрез издигането на Малхут до 
Бина, когато по-ниската степен се издига заедно с нея. Без него долната степен никога не 
може да достигне Висшата, тъй като никоя степен не може да се издигне над себе си.

Този процес е описан в хасидските приказки като мисията на един праведник (горната 
степен) в нашия свят: да слезе до най-гнусните и покварени хора (долната степен). С други 
думи, оставайки по същество себе си, горната степен трябва да разваля свойствата си, така че
да се изравни с долната степен. Така то показва на низшите, че в своите желания, мисли и 
действия е същото като тях. След това, когато той напълно се обедини с тях и те му се 
доверят напълно, когато той стане „един от тях“ (обозначавайки съединението на АХАП на 
Горния с ГЕ на долния), той постепенно, незабележимо или открито, започва да коригира ги -
чрез собствения си пример той разпространява своите мисли към тях. Тези мисли не могат да
бъдат възприети от външен човек, а само от „своя“. Тоест, Висшият получава допълнителна 
Светлина (сила) в своя GE т.н за да може да повиши собственото си АХАП, да коригира 
своите желания за приемане, да започне да работи с тях в името на Създателя и да ги издигне 
до собственото си ниво.

И тъй като няма разлика между желанията на АХАП на Горния и ГЕ на долния, в които 
АХАП на Горния е попаднал, те и двете се издигат заедно. По този начин Висшият издига, 
т.е. подобрява, коригира определена част от свойствата на долния (ГE) и ги издига до 
истинското му ниво. Затова най-важното нещо в нашето състояние е да почувстваме АХАП 
на Висшата степен, разположена в самия център на нашето сърце, и да се изравним с нея по 
свойства, за да се издигнем след това заедно с нея. Този процес е описан в книгата Attaining 
the Worlds Beyond, която предоставя по-лична гледна точка на този духовен процес:

Във вътрешните усещания на кабалиста съществува част от Висшето ниво, от бъдещото 
състояние (АХА). Този, който възприема висшето духовно ниво като непривлекателен вакум, 
а не състояние, пълно със Светлина, не получава от висшето ниво. Въпреки че по-високото 
ниво е пълно със Светлина, по-ниското ниво възприема по-високото само до степента, в която
по-ниските качества позволяват това. Тъй като настоящите качества не са достатъчни за 
получаване на Висшата светлина, индивидът не я възприема. Ние можем да възприемем 



Горното ниво, защото всички духовни стъпала са подредени последователно от най-ниското 
към най-високото. Освен това последващите състояния се припокриват едно с друго; долната 
половина на Висшето състояние е разположена в Горната половина на нисшето състояние 
(AХП на Горното попада в ГE на нисшето). Така най-ниската част от нашето Висше 
състояние винаги присъства в нас, но обикновено не се усеща от нас. Висшето състояние над 
нас се нарича „Създателят“, защото функционира като Създател за нас. Тя ни ражда и ни дава
живот и напътствие. Тъй като нямаме представа за това висше състояние, ние често 
настояваме, че Създателят не съществува. Но ако сме в състояние, в което ясно виждаме 
Висшето владение на Създателя над всички творения в този свят, тогава губим възможността 
да избираме свободно.
Можем да видим само Една Истина, само Една Сила и само Една Воля  да действа във всичко
и във всички. Тъй като волята на Създателя е да даде на всяко човешко същество свободна 
воля, тогава е необходимо скриването на Създателя от Неговите творения. Само ако Той е 
скрит, можем да твърдим, че можем да се стремим по свободна воля да се привържем към
Създател – да действаме заради Него, без никаква следа от личен интерес.
Целият процес на самокоригиране е възможен само когато Създателят е скрит от нас. Веднага
щом Той ни се разкрие, ние незабавно ставаме Негови слуги и попадаме под контрола на 
Неговата мисъл, величие и сила. В този момент е невъзможно да се определи какви са нашите
истински мисли. Така, за да ни позволи да действаме свободно, Създателят трябва да се 
скрие. От друга страна, за да ни даде шанс да се освободим от сляпото робство на егоизма, 
Творецът трябва да се разкрие. Това е така, защото човешко същество
се подчинява само на две сили в този свят: силата на егоизма – тялото – и силата на 
Създателя – алтруизма. От това следва, че редуването на двете състояния е необходимо. Тези 
състояния са скриването на Създателя от нас, когато възприемаме само себе си и 
управляващите ни егоистични сили, и разкриването на Създателя, когато усещаме силата на 
духовните сили. За да може този, който все още е под влиянието на егоизма, да възприеме 
най-близкия Висш Обект (Твореца), Творецът трябва да изравни някои от качествата Си с 
тези на нисшето същество – човека, който търси връзка с Твореца. Той ще придаде на някои 
от Своите алтруистични качества егоистични качества и след това може да влезе в баланс с 
човека, търсещ връзка с Него. Горната част издига Малхут-Мидат ХаДин до нивото на 
Неговата Галгалта де Ейнаим. В резултат на това Неговият АХАП придобива егоистични 
качества. По този начин Неговият АХАП „се спуска“ до долната част (духовното ниво на 
търсещия) и влиза в състояние на еквивалентност с качествата на долната част. 
Първоначално долната част не беше в състояние да възприеме висшето духовно състояние. 
Но тъй като Творецът е скрил Своите висши алтруистични качества зад егоистичните, Той е 
успял да слезе до нивото на човека, така че човекът да може да Го възприеме. 
Тъй като възприемаме висшите качества като егоистични, ние не сме в състояние наистина да
разберем тяхната същност. Изглежда, че в духовното няма нищо положително, което да носи 
наслада, вдъхновение, увереност или спокойствие. Точно в този момент имаме възможност да
упражним силата на волята си. Вместо това можем да заявим, че липсата на удоволствие и 
вкус в духовното и в Кабала се дължи на съзнателното прикриване на Създателя заради нас 
самите. Тъй като все още не притежаваме необходимите духовни качества, за нас е 
невъзможно да възприемем Висшите духовни удоволствия; по-скоро, всички наши земни 
желания се управляват от егоизма. За начинаещите е от решаващо значение да разберат, че са 
им дадени депресия и дистрес, за да ги преодолеят. Те могат да отправят молбите си за 
облекчение към Създателя, могат да учат или да вършат добри дела. Фактът, че такива хора 
не изпитват удоволствие или жизненост от духовни стремежи, е насочен отгоре. Това им дава
свободната воля да заключат, че липсата им на удоволствие идва от липсата на подходящи 
алтруистични качества в самите тях. Следователно Висшият трябва да скрие от тях Своите 
истински качества. Затова трябва да помним, че първият етап от възприемането на духовното 
усещането за духовна лишеност. Ако долната част е в състояние да осъзнае, че Горният се 
прикрива поради несъответствието на качествата им и ако тази долна част поиска помощ, за 



да коригира собствения си егоизъм чрез издигане на молитва (ЧОВЕК), тогава Горната част 
се разкрива частично. (повдига АХАП) и показва истинските Си качества, които преди този 
момент са били прикрити под егоизма. В резултат на това духовното удоволствие също става 
очевидно. Така долната част започва да изпитва величието и духовното удоволствие, 
изпитвано от Висшето Същество, което притежава духовни алтруистични качества. Тъй като 
Висшата част издигна Неговите алтруистични качества в очите на индивида, Той по този 
начин издигна индивида до средата на Своето състояние (Той повдигна ГЕ на долния заедно 
със собствения Си АХАП). Това духовно състояние е известно като „по-ниско духовно ниво“ 
на човек (Катнут). Горната част, по някакъв начин, издига долната част до собственото Му 
духовно ниво, като разкрива както Неговото величие, така и величието на алтруистичните 
качества. Като виждаме великолепието на духовното и го сравняваме с материалното, можем 
духовно да се издигнем над нашия свят. Когато възприемаме духовното, независимо от 
нашата воля, нашите егоистични качества се променят в алтруистични, тоест в качествата на 
Твореца. За да позволи на долната част да поеме пълно притежание на по-високото първо 
ниво, Висшата част напълно разкрива Себе Си и всичките Си качества на тази долна част; 
което означава, че Той разкрива своето величие, прави Гадлут. В този момент човекът 
възприема Висшата част като Един и Единствен Абсолютен Властелин на всичко във 
Вселената. В същото време долната част обхваща най-висшето знание за целта на творението
и за господството на Горното. На долната част му става ясно, че няма друг начин да се държи 
освен по начина, предписан от Кабала. По този начин причината на долната част
сега изисква подходящи действия. В резултат на това ясно осъзнаване на Твореца, човек 
трябва да се справи с противоречието между вяра и знание, между дясната и лявата линия. 
Сега, придобивайки алтруистични качества (Катнут), долната част предпочита да продължи 
само чрез вяра в силата на Създателя. Това служи като индикация за искреното желание на 
търсещия да се доближи до Създателя.
Въпреки това, откровението на Създателя за Неговото величие (Гадлут) сега пречи на човек 
да напредва чрез вяра. Следователно индивидът трябва доброволно да се откаже от 
придобитите знания. Когато някой моли да продължи сляпо, разчитайки само на вярата си 
във великолепието на Създателя, вместо да осъзнава силата и величието Му, и само като 
използва разума пропорционално на вярата си, Създателят е принуден да ограничи Своето 
разкриване. Когато такова действие принуди Създателя да намали разкриването на Неговото 
общо господство, Неговото всемогъщество и Неговата светлина (Ор Хохма), това се нарича 
„екранът на Хирик“. Чрез този екран ние сме в състояние да намалим разкриването на Горен 
разум (лявата линия) до точката, в която това откровение може да бъде балансирано с вяра, 
дясната линия. Правилното съотношение между вяра и знание се нарича „духовен баланс“ 
или средна линия. Ние, като индивиди, определяме състоянието, в което желаем да бъдем. 
След като е установено правилното съотношение между вяра и знание, можем да постигнем 
съвършенство. Това е известно като „средната линия“. Частта от разкритото знание (лявата 
линия), която можем да използваме пропорционално на нашата вяра (дясната линия), като 
продължим чрез вяра над разума (средната линия), се добавя към тези духовни качества, 
които сме притежавали преди, в състояние Катнут. Новопридобито духовно ниво е известно 
като Гадлут, което означава голямо и пълно.След като бъде постигнато първото пълно 
духовно ниво, ние ще станем равни по качества на най-първото (най-ниското) състояние на 
духовната стълба. Както беше споменато по-рано, всички състояния или стъпала на стълбата 
се припокриват едно с друго. Стигнали до първото ниво, можем да открием наличието на по-
високо ниво в нас. Използвайки същия принцип, както при напредването към първо ниво, 
можем да продължим стъпка по стъпка към целта на сътворението - пълно обединение със 
Създателя на Най-високото ниво. Съществена част от нашето духовно издигане е специален 
процес, който изисква, когато открием по-голямо зло в нас, да помолим Създателя да ни даде 
сили да преодолеем това зло. Тогава получаваме сила под формата на по-голяма духовна 
светлина. Това продължава, докато действително достигнем първоначалното ниво и размер 
на душите си: в този момент нашият егоизъм е напълно коригиран и изпълнен със Светлина. 



Когато сме разсеяни от външни мисли, чувстваме, че мислите ни пречат да разберем 
духовното, защото силите и умовете ни се пилеят за външни грижи, докато сърцата ни се 
изпълват с дребни желания. В такива моменти губим вяра във факта, че само Кабала съдържа
истинския живот.
След като преодолеем това състояние, ние излизаме от нашето състояние и се преместваме в 
Светлината, получавайки Висша Светлина, която ни помага да се издигнем по-нататък. По 
този начин нашите външни мисли работят, за да ни помогнат в нашия духовен напредък. 
Можем да преодолеем пречките само с помощта на Създателя. Можем да работим върху 
нещо само ако възприемаме някаква лична полза от задачата. Но нашите тела, сърца и 
интелекти не разбират какви ползи може да произтече от алтруизма. Следователно, щом се 
опитаме да направим и най-малкия алтруистичен ход, губим цялата сила на ума, сърцето и 
тялото. Не ни остава нищо друго, освен да се обърнем към Създателя и да Го помолим за 
помощ. Така без да искаме и без свободен избор ние напредваме към Създателя, докато се 
слеем напълно с Него. Долната половина на Висшия духовен обект се намира в горната 
половина на нисшия духовен обект. В долния обект екранът (Мазах) се намира в областта на 
очите. Това е известно като „духовна слепота“, защото в такова състояние само долната 
половина на Висшия обект е видима за нас, тъй като екранът на долния духовният обект крие
част от Висшия духовен обект. Висшият духовен обект пуска екрана си към нисшия, след 
което се разкрива на нисшия обект, който на свой ред започва да гледа на Висшия обект така, 
както Висшият гледа на себе си. В резултат на това долният обект получава състояние на 
пълнота (Gadlut).
Нисшият обект, тогава, вижда, че Висшият е в „велико“ състояние и осъзнава, че предишното
прикриване и очевидното проявление на Висшия обект като „малко“ състояние (Катнут) е 
направено изключително в полза на нисшия. По този начин нисшият обект би могъл да 
осъзнае важността на Висшия. Човек в правилната линия (Кав Ямин) е доволен от съдбата си
(Чафец Хесед). Това се нарича „малко духовно състояние“ (катнут), защото човек не изпитва 
нужда от Тора. Той не чувства зло, егоизъм в себе си и без да има нужда от самокоригиране, 
няма нужда от Тора. Следователно той се нуждае от лявата линия (Кав Смол). Той трябва да 
оцени критично състоянието си (Хешбон Нефеш),и да реши какво иска от Създателя и от 
себе си и дали разбира Тората и дали напредва към целта на сътворението. Тук той вижда 
своето истинско състояние и е длъжен да го интегрира в правилната линия. С други думи, той
трябва да бъде доволен от това, което има, и да бъде доволен от състоянието си, сякаш има 
всичко, което желае. В лявата линия, която носи страдание в резултат на отсъствието на 
желаното, се пробужда нуждата от помощта на Създателя, която идва под формата на 
Светлина на душата. В правилната линия, в състояние, когато човек не желае нищо за себе 
си, съществува само Светлината на Милосърдието (Ор Хасадим), радостта от сходството в 
духовните качества. Но това състояние не е съвършено, защото му липсва знание и разбиране
на вътрешния смисъл. В лявата линия няма съвършенство, защото Светлината на Мъдростта 
може да свети само ако има съответствие в качествата между получената Светлина и 
получателя на Светлината. Съвпадението води до Ор Хасадим, който се намира в дясната 
линия. Духовни придобивки могат да бъдат постигнати само чрез желание. Но правилната 
линия няма желание за нищо. Всички желания са концентрирани в лявата линия. Желаното 
обаче не може да бъде прието в егоистичните желания. По този начин е необходимо да се 
обединят тези две качества, така че светлината на знанието и удоволствието от лявата линия 
да влезе в светлината на алтруистичните качества на дясната линия, а светлината на средната 
линия да освети създаденото същество. Без Светлината на дясната линия Светлината на 
лявата не се разкрива и се възприема само като тъмнина.

Издигането от нашия свят, в който ние съзнателно не възприемаме АХАП на Висшия, става 
по следния начин: Всички мисли за Създателя и духовността съставляват неговия контакт с 
АХАП на Висшия. Как може този висш парцуф да слезе до него? Само чрез изравняване на 
желанията (свойствата) с него. Всички мисли и желания на човека (или липсата им), по 



отношение на духовното, представляват неговия контакт с Висшия. Когато човек изпитва 
липса на желание за духовност, това означава, че висшият парцуф е слязъл и е влязъл в него, 
изравнил се е с него; следователно човекът чувства духовна празнота.

Точно в това състояние на липса на влечение към духовното човек трябва да си каже, че това 
само му изглежда така, докато в действителност, чрез вяра над разума, той желае и действа в 
името на приближаването на духовното. С други думи, ако в състоянието, когато Висшият 
„пада“ (духовните ценности губят своето значение) в неговите очи, човек все пак може да се 
стреми към духовност, той се обвързва, свързва се с АХАП на Висшия. Това е така, защото 
АХАП на Висшия съзнателно е влошил свойствата си и е приел външна форма
подобни на свойствата (желанията) на човека.

Следователно, веднага щом човек може да установи контакт с АХАП на Висшия (дори и да 
му се струва абсолютно непривлекателен, именно защото понижава свойствата си до нивото 
на човека), този АХАП на Висшия веднага издига човека до неговото ГЕ. Така човекът се 
издига на по-висока степен. „Пронизване на въздуха” означава, че въздушната граница, 
състояща се от Бина и ЗОН на Висшата степен, създадена в резултат на издигането на Малхут
до Бина, е пронизана от спускането на Малхут от Бина до нейното място, тъй като тогава 
въздухът се издига над небосвода и достига ГАР (ГE) на степента. Така става пробиването на 
небесните небосклони. Защото небесните небосклони съставляват границите на нови цели, 
които се появиха, защото въздухът (Бина и ЗОН) беше изтласкан от собствената си степен 
към по-ниска и не му беше позволено да се върне на своята степен. Следователно небесният 
свод е пронизан от слизането на Малхут и вече не пречи на Бина и ЗОН да се издигнат и да се
присъединят към тази степен.
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1. Малхут се издига до Бина = небесния свод.
2. Малхут се спуска назад. Това създава проход за AХП към неговия ГE. Така се отварят 
входовете за долната степен: поради слизането на Малхут на нейното място и пронизването 
на небесните сводове, Бина и ЗОН се издигат на по-висока степен над небесния свод заедно с
по-ниската степен, на която са били по време на спускането си.
С други думи, Горният съзнателно отвори входовете към дават възможност на по-ниската 
степен да се издигне на по-висока степен, а не на Бина и ЗОН (АХАП на Висшата), които 
просто се връщат на мястото си. Светлината, която сваля Малхут от Бина до нейното 
собствено място в края на десетте сефирот, произлиза от парцуфим АБ-САГ. Това са 
парцуфим Хохма и Бина на света на АК. Въпреки че второто ограничение – издигането на 
Малхут до Бина – се случи в парцуф Бина на света АК, парцуфим Бина (САГ) и Хохма (АВ) 
на света АК не бяха засегнати от него и Малхут остава в нейното място в края на десетте 
сефирот.
Само Самият Творец, т.е. свойствата на Светлината, може да коригира и трансформира 
егоистичните свойства на човека в алтруистични. Наистина, човек просто не е в състояние да
се измъкне от сегашното си състояние „ като се хване със собствената си коса“, тъй като от 
раждането си няма абсолютно никакви духовни сили (желания). Следователно само висшата 



светлина може да го коригира. И може да бъде само светът хохма, защото това е светлината, 
която излъчва Творецът. Светът Хохма, неограничен от Цимцум Бет, се намира в парцуф АВ 
на света АК. Парцуф САГ де АК е парцуф на Бина.

Следователно, когато човек издигне своя МАН (молитвата), той достига до Най-високия
Парцуфим от света Ацилут, които се обръщат към САГ-Бина-Има (майка), която от своя 
страна се обръща към АБ-Хохма-Аба (баща), получава от него Света Хохма и го предава на 
децата си – душите на праведните. Желаещите да станат праведни и да се издигнат духовно. 
Следователно, когато Хохма-АБ се съединява с Бина-САГ в света на АК, тази Светлина (Ор 
АБ-САГ) слиза от парцуф Бина де АК до парцуф Бина де Ацилут, наречен ЕКЙЕХ = Алеф-
Хей-Йод-Хей. Парцуф Бина де Ацилут изпраща Светлината до всички степени на световете 
на БЕА. При постигане на определен парцуф тази светлина понижава малхут на всяка степен 
(която се е издигнала до Бина) от степента на Бина на нейното предишно място. Започвайки 
от АВИ, всички парцуфим са в състояние катнут: АХАП на горния парцуф е вътре в ГЕ на 
долния. Полученият светъл хохма се спуска към този, който е издигнал МАН, като по този 
начин предизвиква гадлут във всички парцуфим, чрез които  светлината слиза при него. 
Светлината слиза към всеки парцуф по неговия личен път, който именно свързва всеки, всяка 
душа, с Твореца.

Светът на АК
Кетер - Галгалта
Хохма - АБ
Бина – САГ
--------------------------

ЗA - MA Елион                              
Тези парцуфим канализират   светлината на 
АБ-САГ от САГ } на  AK надолу към AVI де  

ацилут                                       
Малхут - БОН Елион
Светът на Ацилут
Кетер - Атик
Хохма - АА

Бина - AVI = EKYEH
ЗА
Малхут

Светът на Берия
Светът на Йецира
Светът на Асия
Нашия свят

Ето  защо  името  EKYEH  се  нарича  владетел  на  въздуха,  който  премества  границата  на
въздуха поради спускането на Малхут от Бина на нейното предишно място. Всяка степен и
всеки  свят  се  състои  от  четири  сфирот  Х-Б-ЗА-М,  всяка  от  които  се  състои  от  свои
индивидуални десет сфирот, където в резултат на издигането на Малхут до Бина във всяка
степен, Бина-ЗА-Малхут на всяка степен пада до по-ниска степен. По този начин има четири
вида въздушно пространство във всеки свят, които се управляват от трите имена на EKYEH:
EKYEH във  въздуха на  Хесед,  EKYEH във  въздуха  на  Gevura  и  EKYEH във  въздуха  на
Tifferet. Малхут получава от тях и трите имена управляват заедно нейния въздух. Тройното
име, EKYEH, се състои от дванадесет букви. Това име от дванадесет букви управлява във
въздуха, като понижава Малхут от Бина на нейното предишно място, връщайки Бина и ЗОН
(наречени „въздух”), които паднаха на по-ниска степен, обратно на степента над небесния
свод. За издигането на Малхут до Бина е създаден вход, за да позволи на спуснете едната се



издигнете до Висшата степен веднага щом се отвори, т.е. по време на завръщането на Малхут
на нейното място. Следователно, когато пророк Елияху (специална духовна степен) пожела
да  се  извиси  към небето,  Малхут  от  всяка  степен  се  издигна  до  Бина  на  съответстваща
степен,  докато Бина и ЗОН от тази степен паднаха на по-ниската степен и между тях се
образува небесен свод. Оказа се, че всеки градус се удвоява:
сега  тя съдържаше своя собствена степен,  както и  Бина и ЗОН от Горната  степен,  които
паднаха и облякоха долната степен. Това се случи на всяка степен от световете АБЕА, до най-
низшата: Бина и ЗОН от сфира Малхут на света Асия паднаха и се появиха в нашия свят под
Малхут. Малхут де Асия завършва на своя небесен свод, който е нов край, в Бина. Освен това
тази степен се удвои,  тъй като Бина и  ЗОН от сфира Йесод на света  Асия паднаха и се
облякоха в нейната степен.

В диаграмата  ГE на човека в нашия свят са поставени в скоби за този, който съществува
(духовно, не с тялото си) на степента на нашия свят няма желания за отдаване. Затова се
казва,  че който съществува със своите свойства в този свят,  в егоизма,  има само точка в
сърцето си, от която може да започне своето духовно развитие. По същия начин, сфира Йесод
на света Асия също завършва със своя небесен свод и съдържа Бина и ЗОН на сфира Ход де
Асия. Сфирата Неца де Асия също се удвои и така нататък до Бина де Ацилут. Ето защо
пророк Елияху се надигна и се обедини с Бина и ЗОН, които паднаха от Малхут де Асия.
към този свят.  Той се изравни с тях и се облече в тях,  при което те станаха като него –
достигнаха  степента  му.  Не всичките десет  сфирот  на  света  Асия  са  показани в  горната
диаграма, но както беше споменато по-рано, всяка степен е разделена на собствена GE и
AHP. Задачата на човека е да намери АХАП на Висшето в себе си и да се свърже с него, да се
слее с него във всички свои усещания и желания. Впоследствие дванадесетбуквеното име
упражнява своето влияние (благодарение на Светлината АБ-САГ), карайки Малхут де Асия
да слезе от Бина на Малхут де Асия на своето място Малхут де Малхут, края на десетте
сфирот. И както преди, Бина и ЗОН се издигнаха на степента си над небесния свод Малхут. И
тъй като свойствата на Елияху вече бяха слети с този въздух (с възходящата Бина и ЗОН), той
се издигна заедно с тях над небосвода Малхут, тъй като беше подобен на тях. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



И понеже се издигна над небесния свод на Малхут де Асия, той влезе във въздуха (АХАП) на
Йесод де Асия, т.е. Бина и ЗОН на Йесод, които паднаха там. Тогава той се сля в желанията
си с този въздух и се смята, че се е облякъл в него, тъй като преди това те са били на еднаква
степен. След това влиянието на дванадесетбуквеното име свали Малхут от Бина на Йесод де
Асия до нейното място в края на десетте отделни сфирот на Йесод де Асия. След това Бина и
ЗОН (въздухът на Йесод) се издигнаха над небесния свод на Йесод. И тъй като Елияху вече се
беше слял с този въздух,  той (душата на човека,  неговото желание)  също се издигна над
небесния  свод  на  Йесод  де  Асия,  поради  съгласието  си  с  тях.  И понеже се  издигна  над
небесния свод на Йесод де Асия, той се срещна с въздуха (АХАП) на Ход де Асия, т.е. Бина и
ЗОН на Ход де Асия, които паднаха там. Впоследствие той се сля в желанията си с този
въздух и го облече, тъй като преди това те бяха на едно и също място (духовно подобни едно
на друго).
Веднага  щом  човекът  се  слее  в  свойствата  си  с  АХАП  на  Висшето,  влиянието  на
дванадесетбуквеното  име  (слизането  на  Светлината  на  АБ-САГ  отгоре)  връща  Малхут
обратно (дава сила на екрана) до края на десетте индивидуални сфирот на Ход де Асия. И
въздухът, неговите Бина и ЗОН се върнаха на мястото си над небесния свод на Ход де Асия.
Те взеха Елияху (душата на човека, неговите желания) със себе си, тъй като той се беше слял
с тях, и го издигнаха до небесния свод на Ход де Асия с оглед на приликата му с тях.
И когато вече беше в небесния свод на Ход де Асия, той се срещна с въздуха (АХАП) на
Нецах де Асия и се сля с него в своите имоти. Когато влиянието на дванадесетбуквеното име
(Светлината на корекцията, АБ-САГ, която беше изпратена от Създателя) върна Малхут на
нейното място (Малхут слезе от Бина до Малхут на тази сефира, защото получи сила от
Светлината да устоиш
егоистичните желания на AHP и ги направи алтруистични), въздухът на Netzah се издигна
над небесния свод и бидейки слят с Елияху (душата на човека), го взе със себе си. Бидейки
вече в небосвода на Нецах, той се срещна с въздуха на Тиферет и така нататък, докато се
изкачи с този въздух над небосвода на Тиферет де Асия. По същия начин въздухът (AHP) на
всяка степен се издигаше по-високо, до Най-високото
Степен на света на Асия. Оттам тя се издигна до Малхут де Йецира, а оттам – стъпка по
стъпка – по всички степени на света Йецира и света на Берия, до Небесата (З”Е) на света
Ацилут. Затова се казва за пророк Елияху, че духът на Създателя (Светлината АБ-САГ) го е
издигнал (слят с АХАП на Висшия) до Небесата: дух означава Руах, Сефирот Бина и ЗОН на
Висшата степен, наречена „въздух“. ”, който падна на по-ниска степен. И този въздух (дух)
издига човек от по-ниска степен към по-висока през всички отделни степени, от най-ниската
степен (Соф де Асия) до света на Ацилут. Висшата степен се счита за Създател на по-ниската
степен: тя я създава, оживява със Светлина и я управлява. На всяка степен човекът обмисля
следващата
Най-висока духовна степен по отношение на него като Създател. Както каза равин Зуше:
„Всеки ден имам нов Създател.“ С други думи, когато човек се издига до по-висока степен
(която той нарича „ден” или „светлина”), той разкрива ново свойство на Създателя в тази по-
висока степен.



Въздухът на всяка от четирите страни на света (в сефирот Хесед-Гевура-Тиферет-Малхут)
има  свои  собствени  управители,  които  държат  ключовете  за  активирането  на
дванадесетбуквеното  име,  за  да  свалят  Малхут  от  Бина  до  нейната  собствена  място.
Възходящият ред на тези четири вида въздух е както следва: Западен – Малхут, Източен –
Тиферет (включително НХЙ), Северен – Гевура и Южен – Хесед.
ХЕСЕД –ЮГ
Гевура – СЕВЕР
ЗА – ИЗТОК
Малхут – ЗАПАД

Не владетелите  издигат молитва (желанието, което човек изпитва в дълбините на сърцето си)
от въздух във въздух, а след това от небесен свод на небосвод. Въздухът издига молитва от 
небесния свод, всеки въздух към своя небосклон: първо, молитвата се издига до въздуха на 
сфирата Малхут де Асия, т.е. до Бина и ЗОН (АХАП), паднали от Малхут де Асия надолу в 
нашия свят. Те приличат на самата молитва, защото този въздух (АХАП) е подобен на 
молитва (Горният се е снишил съзнателно, за да изравни свойствата си с долния); 
следователно те се сливат като една степен. Тогава този, който управлява там, Звулиел 
(Зевулиел), активира дванадесетбуквеното име, което сваля Малхут от Бина де Асия на 
нейното място. Това кара въздуха да се върне на своята степен и да се издигне над небесния 
свод в света Асия. И тъй като въздухът стана подобен на степента на действителната молитва,
той също поема молитвата със себе си, издигайки я над небесния свод на сфирата Малхут де 
Асия. Това е подобно на изкачването на пророк Елияху. И тъй като молитвата се издигна до 
небосвода на света Асия, тя среща въздуха на Йесод де Асия, който падна там, както в случая
с Елияху. То също среща владетеля на въздуха на Изтока, Газария (Газардиел), тъй като 
Изтокът обозначава сфирата Тиферет (ЗА често се нарича Тиферет, тъй като свойствата на 
тази сфира доминират и определят всички свойства на Зеир Анпина), която включва сфирата 
Йесод, за Тиферет включва сфирот НХИ. Този владетел активира дванадесетбуквеното име и 
сваля Малхут от Бина де Йесод на нейното място, което кара въздуха на Йесод да се издигне 
до своята степен, небесния свод на Йесод. Като се слива с молитвата в една степен чрез 
еквивалентност на формата, той я взема със себе си и я издига над небесния свод Йесод. След
това подобно действие се случва във въздуха и небесния сфирот Нецах, Ход и Тиферет. Тъй 
като молитвата се издигна до небесния свод на Тиферет, тя се сблъска със северния въздух, 
т.е. Бина и ЗОН на Гвура де Асия, които паднаха там. Там се съединява с този въздух в една 
степен. Тогава владетелят на Севера Петахия (Петахия) активира дванадесетбуквеното име и 
спуска Малхут от Бина на нейното място. Следователно въздухът се връща, издига се до 
небесния свод на Гевура и отнася със себе си молитвата, която се е сляла с него в една степен 
при падането му.

Тъй като молитвата вече е достигнала небесния свод на Гвура, тя се среща с падналия там 
Южен въздух, Бина и ЗОН на Хесед де Асия и се слива с този въздух. Тогава владетелят на 
южния въздух, наречен Писгания (Песания), Хесед де Асия, активира дванадесетбуквеното 
име и сваля Малхут от Бина на Хесед де Асия на нейното място. Южният въздух се връща и 
се издига до степента си в шестия небесен свод, Хесед де Асия, наречен „юг“. Тъй като 
молитвата е достигнала шестия небосвод, тя се натъква на въздуха, паднал от седмия 
небосвод, който е Бина, която включва ГАР, и молитвата се слива с този въздух в една степен. 
Когато дванадесетбуквеното име спусне Малхут от Бина (седмия небосвод) на нейното място,
въздухът се връща на степента си (седмия небосвод) и отнася молитвата със себе си, тъй като 
те се сливат по време на падането му. Тъй като молитвата е достигнала седмия небесен свод, 
тя се сблъсква с въздуха, паднал от Малхут де Йецира, и се слива с него. След това 
генералният владетел Сандалфон, който управлява целия свят на Асия, го взема и активира 
дванадесетбуквеното име, което понижава Малхут от Малхут де Йецира на нейното място. И 
въздухът се издига и се връща на своята степен, небосвода на Малхут де Йецира, отнася 



молитвата със себе си и я издига до небосвода на Малхут де Йецира. Точно по същия начин 
молитвата се издига през всичките седем хейхалот (зали) на световете Йецира и Берия до 
света на Ацилут. Това изяснява въпроса, поставен в началото: как една молитва може да се 
издигне от най-ниската степен на света на Асия до света на Ацилут, тъй като никоя степен не 
може да се издигне над себе си? От гореизложеното следва, че тъй като молитвата се слива с 
първия въздух, паднал от Малхут де Асия в нашия свят, точно този въздух ги е издигнал до 
небесния свод на Малхут, докато въздухът на Йесод де Асия е бил издигнат до твърдта на 
Йесод и така нататък. С други думи, въздухът, с който молитвата се слива и издига, я издига 
до Малхут на света Ацилут. Този, който падне от Малхут де Асия в нашия свят, слиза от 
духовната степен, наречена Малхут де Асия, до духовната степен, наречена наш свят. Разбира
се, това по никакъв начин не се отнася до физическото съществуване в нашия свят. АХАП от 
Висшата степен се считат за паднали, когато човек почувства в сърцето си (в центъра на 
всички свои желания) желанието да постигне духовното, да се слее с него и да анулира 
егоистичните си свойства, защото те вредят и пречат на неговия напредък. Не трябва да се 
мисли, че падането на Бина и ЗОН в нашия свят от света на Асия може да се преживее от 
всеки. И само този, който се е чувствал по този начин и е успял да направи достатъчно 
количество количествено и качествено усилията, заслугите са издигнати над нашия свят от 
АХАП на Висшия.
От южната страна (Хесед)  има този,  който управлява въздуха от  тази страна,  и неговите
помощници. Името му е Писгания и той държи ключовете за въздуха от тази страна. Всички
страдащи се молят на своя Създател от дълбините на разбитите си сърца (самото усещане за
страдание представлява молитва и не изисква думи). Ако тяхната реч (желания) е достойна,
тя  се  издига  във  въздуха  от  тази  страна  и  владетелят  я  приема  и  целува  („прегръдка“,
„целувка“  и  зивуг  са  форми  на  духовно  единение  на  парцуфим),  след  което  заявява:
„ Създателят ще бъде милостив и ще ви пощади в милостта Си.” Заедно с него се издигат
всички свети владетели (светът Хохма се нарича свят) и техните помощници от тази страна.
Буквите от  святото  име на  Създателя,  от  дванадесетбуквеното  име EKYEH се  извисяват:
четири букви Алеф-Хей-Йод-Хей от всяка страна, които управляват съответните страни на
въздуха.  Те  се  издигат  от  тази  страна  на  въздуха  до  Южен  небосклон,  Хесед  (шестият
небесен  свод),  до  владетеля  на  небесния  свод  от  южната  страна,  на  име  Анафиел.  От
северната страна (Гевура) има Petachia, който управлява въздуха със своите помощници. Ако
онзи, който се моли за своите врагове и ненавистници, т.е. за онези, които го карат да страда,
е праведен, тогава когато речта на неговата молитва се издига във въздуха от тази страна,
владетелят приема речта на сърцето си и го целува (съединява го със свойствата си, за да го
издигне по-високо). Въздухът, който идва от Севера, се вълнува и призовава всички небесни
простори и всички те вземат тази реч, издигат я към северния, петия небесен свод, целуват го
и казват: „Господ ще хвърли враговете ви и ще ги отведе от вашите лице.” Това се случва в
следния  ред:  след  като  управителят  на  въздуха  е  приел  молитвата  и  я  е  целунал,  което
означава, че тя се е сляла със степента на въздуха и управителя, въздухът се раздвижва от
северната  страна  (новия  край,  който  направи  Малхут).  тъй  като  тя  се  издигна  до  Бина,
наречена Техум – пространство, от думата Тоху – хаос), а името от дванадесет букви спуска
Малхут  от  Бина  на  Гвура  де  Асия  обратно  на  нейното  място.  Въздухът,  попаднал  в
ограниченията  (Диним) на  това пространство,  е  пробуден от желанието да  се издигне до
небесния свод на  Гевура.  Освен това всички степени,  които се сляха с  него по време на
падането му, се издигат заедно с него до небесния свод на Гвура поради сходството им с него.
По същия начин молитвата, която се е сляла с него по време на падането му, се издига заедно
с него до петия небосвод. Редът на издигането (възнасянето на молитва) започва оттук: той се
издига и пронизва въздуха (АХАП), паднал от Малхут де Асия в нашия свят, и се издига с
него  до  първия  небосвод,  небосвода  на  Малхут.  де  Асия.  Молитвата  се  издига  и  се
приближава до владетеля (в своите свойства), който беше назначен да контролира Западната
страна, Малхут. Има девет входа, където стоят помощниците на владетеля Звулиел. Десетте
сфирот  на  самата  Малхут  имат  девет  (не  десет)  входа,  тъй  като върху  Малхут  от  сфира



Малхут е наложено ограничение за получаване на светлината и тя е свързана с Йесод де
Малхут.  Следователно Йесод и Малхут на Малхут споделят един и същи вход.  Възниква
обаче един въпрос: „Защо всички части на въздуха имат един владетел за въздуха и отделен
владетел  за  небесния  свод?  Например  от  източната  страна  Газария  контролира  източния
въздух,  а  Шимшиел  контролира  източния  небосвод  (Тиферет,  четвъртият  небосвод).  По
същия начин Писгания контролира южния въздух от южната страна, а Анафиел контролира
южния небосвод. И от северната страна, владетелят Петахия управлява северния въздух, а
Гадриел отговаря за северния небосвод. Така че защо само Малхут има един общ владетел,
наречен Звулиел,  който управлява както въздуха,  така и небесния свод?“ Причината е,  че
поради издигането на Малхут до Бина, Бина и ЗОН на всяка степен падат на по-ниска степен,
степента на въздуха. Обаче пада само долната част на Бина (ЗАТ или ВАК де Бина), докато
Кетер, Хохма и горната половина на Бина (ГАР де Бина) остават на същата степен. Само
долната половина на Бина, ЗАТ де Бина (ЗА и Малхут) падна от тази степен и стана въздух.
Следователно бяха необходими двама отделни владетели: един за Висшата степен
останал над небесния свод, а другият — за долната половина на градуса, която падна и се
превърна във въздух.  Степента (десет сфирот)  на Малхут,  от която всичките девет долни
сфирот паднаха на по-ниска степен по време на издигането на Малхут до Бина, запази само
една сфира Кетер де Малхут, която остана като точка под Есод де Зеир Анпин. Въпреки това
дори тази точка се отнася по-скоро до сфира Йесод, която е по-висша от Малхут, тъй като
нейните свойства са по-сходни с Йесод. И тъй като всички на Малхут се отнася до свойствата
на  въздуха  (с  изключение  на  нейния  индивидуален  Кетер),  тя  има  само  един  владетел.
Владетелят иска да действа на небесния свод на дневна светлина, но не получава разрешение,
докато  не  изгрее  луната,  т.е.  до  падането  на  нощта,  когато  всички  владетели  и  сили  се
появяват. И когато денят пукне (Висшата светлина започне да свети), всички те се издигат
(духовните свойства се коригират и подобряват под влиянието на Светлината) до най-високия
от деветте входа, точката Кетер де Малхут, която остана на степента си над небесния свод
(парса). И когато молитвата се издига, тя влиза през този Горен вход и всички владетели с
техните  помощници  излизат  от  него,  водени  от  своя  Върховен  владетел  Звулиел,
единственият владетел на въздуха на този Горен вход, който е над небесния свод на Малхут.
де Асия. Всички излизат, целуват молитвата и я придружават нагоре по втория небосвод на
Йесод де Асия. Малхут съставлява лявата линия – хохма без хасадим. Следователно, когато
тя доминира, Светлината не свети и тъмнината преобладава.  Хохма не може да свети без
хасадим, което означава,че когато Малхут управлява, е нощ (а не дневна светлина). Наистина,
всичките й девет долни сефирот, от които всички управители (на човек) и силите (желанията
на  човека)  от  лявата  страна  произхождат,  управляват  през  нощта.  Ето  защо  се  казва,  че
Малхут слиза  от  Бина на  своето място,  въпреки че  нейните  девет  долни сфирот  остават
недокоснати от нечистата сила, защото Малхут слиза от небесния свод, който я превръща във
въздух. Въпреки това, те (девет Сефирот) нямат власт вместо нея и трябва да се издигнат над
небесния свод до Горния вход, Кетер де Малхут. Там влизат в дясната страна (Хасадим) и
молитвата се издига с тях поради тяхното сходство (в желания, свойства), постигнато докато
са били под небесния свод (в  състоянието,  наречено „нашия свят”).  И понеже молитвата
(МАН) се издигна над небосвода на Малхут (към ГЕ на Висшия), тя се сблъсква с въздуха
(АХАП на още Висшия), паднал там от втория небосвод. След слизането на Малхут от Бина
на Йесод де Асия на нейното място, този въздух се издига до небесния свод на Йесод и взема
със себе си всички владетели, техните помощници и молитвата, които са били слети с него по
време на  падането му,  и издига  всички те  до небесния свод на Йесод де Асия.  И когато
молитвата се издигне до тази твърд (Йесод), дванадесетте порти на тази твърд се отварят.
Специален владетел, Aна’ел (Aнахел), който отговаря за много сили, стои на дванадесетия
вход и когато молитвата се издига, провъзгласява на всички входове: „Отворете портите“. И
всички входове се отварят и молитвата влиза през тях.



Това се случва, защото Тиферет има дванадесет граници на диагонала, дефинирани от сфирот
Х-Г-Т-М,  всяка  от  които  съдържа  три  реда  ХАГАТ,  общо  дванадесет.  И  всичко,  което
съществува  в  Тиферет,  го  има  и  в  Йесод,  но  там  тези  дванадесет  граници  се  наричат  
“дванадесет  порти”,  през  които  влиза  молитвата.  И  тогава  се  събужда  един  много  стар
владетел,  който  стои  от  южната  страна.  Неговото  име  е  Азриел-Саба,  понякога  наричан
Маханиел, тъй като отговаря за 600 000 групи (лагери — Мачано). Всички групи имат крила
и  очи;  те  застанете  и  слушайте  всички,  които се  молят  тихо,  молитвите,  които  идват  от
дълбините на сърцето и са насочени само към Създателя. Само такива молитви се чуват от
тези, които имат уши. Има специален отвор в сфира Йесод де Хесед (Върховна милост),
който се спуска от дясната линия на Бина. Следователно владетелят на тази милост се нарича
Азриел-Саба. Той се нарича Саба (дядо), защото Хохма и Бина се наричат „старци“. И той е
назначен да управлява над 600 000 групи (лагери), защото 600 = 6 х 100, където 6 = ХГТ НХИ
Сефирот в Бина.  И тъй като всяка сфира в Бина е обозначена със 100, 6 х 100 = 600. И
хилядите произтичат от свет хохма, което блести във всяка от тези сефирот. Следователно,
600 x 1000 = 600 000 групи. ГАР де Твуна, долната част (ЗАТ) на Бина, се наричат „уши“. В
тях свети само свет хасадим, без хохма. ВАК де твуна се наричат „очи“ и в тях свети светът
хохма. Малхут и Бина съставляват два вида въздух, запад и север, които се обединяват и
смесват и образуват диагонал, комбинация от преценка и милост, които смекчава строгостта и
преценката. Следователно те чуват добри думи от този, който го заслужава, т.е. те приемат
молитвата на човека до степента на милостта в диагонала. Като алтернатива, те чуват лоши
неща за  този,  който не  заслужава,  приемайки нечия молитва до степента  на  присъдата  в
диагонала.  Ако  ушите  на  човека  чуят  молитвата  (което  означава,  че  той  говори  не  от
дълбините на сърцето си, а с устата си, така външно, че ушите му я чуват, но не и сърцето
му), никой Горе няма да я приеме. Затова човекът трябва да бди: никой да не чува молитвата
му, защото речта на молитвата се обединява в горния свят, в Зеир Анпина, а речта на висшия
свят не трябва да се чува. Помислете как се чете Тората: един чете, а другите мълчат. Ако
обаче всички го прочетат на глас, те намаляват вярата Горе, за гласа и речта на един се смесва
с гласа и речта на другите и подкопава вярата,  т.е. Малхут. Гласът и речта (ЗА се нарича
„глас“, а Малхут – „говор“) на единия трябва да бъдат подобни на гласа и речта на другия.

По-горе са споменати две причини защо една молитва трябва да бъде реч без глас, нечута от 
човешкото ухо.  Първото е, че малхут, която ражда хората, се състои от две точки: светлината 
не може да бъде получена от малхут с мярка на преценка, докато светлината може да бъде 
получена от малхут, която е коригирана в бина с мярка на милост. По същия начин човекът се
състои от комбинация от тези две точки. Ако той заслужи, мярката на осъждането става 
скрита, мярката на милостта се разкрива и той заслужава да получи Висшата светлина. Но 
ако не заслужи, мярката на присъдата се разкрива и Светлината изчезва от него. Поради това 
горното ухо има наклонена форма, за да може да приеме молитва на човека-праведника, онзи,
който заслужава скриването на мярката на присъдата, така че слушащото ухо да не събуди 
присъда, скрита в речта на молитвата. Следователно, ако външен човек чуе молитвата, преди 
тя да се издигне, той предизвиква присъдата, скрита в речта на молитвата, и тя не може да 
бъде чута Горе. Има и друга причина за това: речта на молитвата се състои от части на 
Малхут. И този, който се моли, трябва да бъде част от малхут. Следователно молитвата трябва
да се издигне и да бъде включена във Висшата малхут, наречена „реч“. Тогава малхут се 
съединява със Зеир Анпин (глас) и молитвата се приема, т.е. светлината се приема от Зеир 
Анпин. Затова човек не трябва да повишава гласа си по време на молитва, за да позволи на 
Висшия глас, Светлината на Зеир Анпина, да слезе към молещия се. Речта се издига до 
Малхут, слива се с Зеир Анпин с помощта на Малхут и получава напълно коригиран глас от 
Зеир Анпин. В резултат на това молитвата може да получи светлина. Затова се казва, че 
думите на молитва, произнесена от човешки глас, не трябва да се чуват. Този, който чете 
Тората, също трябва да бъде част от Зеир Анпина, наречена "Тора". И гласът на този, който 
чете Тора, трябва да бъде вместо гласът на Зеир Анпин. Следователно е забранено да се чува 



гласът на някой друг, защото това ще бъде гласът на този, който съществува под съд, а не под 
милост. Така гласът на външен човек вреди на гласа на този, който чете Тората, и малхут не 
може да приеме светлината от Зеир Анпин. Но ако това е гласът и речта на един човек, то 
гласът, наречен Зеир Анпин, и речта, наречена малхут, се сливат в една комбинация. Но ако 
гласът и речта на външен човек се присъединят към читателя, това ще му навреди. По 
отношение на всичко споменато по-горе може да се каже, че само този, който се доближи до 
описаното състояние, може да разбере какво разказва Зоар.
Духовните действия се разбират в сърцето на човека, неговите желания, неговите свойства. 
Ако те не отговарят на тези, които са описани по-горе, никакво обяснение няма да помогне. 
„Аутсайдер“ означава „чуждите“ (отдалечени от духовните стремежи) мисли и желания на 
човека. Когато се издига тиха, скрита и тайна молитва, самият губернатор Азриел-Саба и 
всичките му помощници, които отговарят за 600 000 групи (лагери), и всички онези, които 
имат очи и уши, излизат и целуват възходящото слово на молитвата. Това се казва в стиха: 
"Очите и ушите на Създателя са върху тях." Очите на Създателя почиват върху праведните. 
Очите на Създателя се отнасят за тези долу, които имат очи, което означава ангелите, които 
съществуват в небесния свод на Йесод де Асия. Те съществуват горе, на степента ГАР, защото
очите означават свойството Хохма. Тези очи обаче са очите на сфирата Йесод, както е 
написано: „Очите на Създателя са върху праведните“, тъй като Йесод е наречен 
„праведният“.
Третият небесен свод е Сефирот Нецах и Ход де Асия. Молитвата се издига до тази твърд. 
Владетелят Гадрия, който контролира този небосклон със своите помощници, действа три 
пъти на ден по време на изкачването на трите линии към света Ацилут, когато светещият 
скиптър на Светлината се издига и слиза, но не остава на едно място, за Ор. Хохма от лявата 
линия (наречена „скиптър на Светлината”) иска да свети. Думата скиптър (еврейски шарвит) 
означава зрение, а светът хохма се нарича Светлина на зрението. Скиптърът се движи три 
пъти и се скрива, защото Хохма се разкрива само когато трите линии се движат в трите 
точки: Холам (точката над буквите), Шурук (точката вътре в буквите) и Хирик
(точката под буквите). Когато молитвата, която е средната линия, се издига и носи екрана на 
Хирик, скиптърът (Светлината на лявата линия) се спуска и навежда главата си пред 
молитвата, обозначавайки скриването на GAR, наречено „глава“. Това е така, защото средната
линия намалява лявата линия с помощта на екрана на Хирик. Това е третата твърд на 
Сефирот Нецах и Ход де Асия се нарича „небосвода на скиптъра“, тъй като скиптърът на 
Светлината действа в него. Когато молитвата се издига, владетелят навежда глава пред нея 
(намалява нивото си) и след това удря преливащата се скала със скиптъра си. Скалата стои в 
центъра (средната линия) на небесния свод и от скалата излизат 365 войнства, които са били 
скрити в нея, откакто Тората е слязла на земята. Защото те се противопоставиха на това 
слизане, Създателят ги укори и те се скриха в скалата.
Тук, по аналогия с гореизложеното и в съответствие с дефинициите на такива понятия като 
„скиптър“, „скала“, „войнства“, „Светлина“, „скривателство“, „да се поклониш“, на читателя 
се предлага възможност да превежда от езика на легендите на езика на духовните действия. И
когато читателят стигне до написаното, той ще го почувства в себе си! И те не излизат оттам, 
освен когато молитвата се издига. Тогава те възхваляват Създателя, казвайки: „Създателю 
наш, колко е велико името Ти на земята!“ Тази молитва се нарича "Велика", защото се издига 
до всички тези небесни пространства и те се покланят пред нея. Това се случва, защото от 
лявата линия излизат ангелите, които се противопоставиха на слизането на Тората (виж 
статията „Небето и земята”), т.е., средната линия към земята (Малхут и световете БЕА). И те 
искаха лявата линия да доминира в Малхут и в световете БЕА, но не средната, наречена 
„Тора”, която намалява ГАР на Светлината на лявата линия. Малхут, наречена "земя", 
включва всички светове на БЕА. Обаче Творецът (средната линия) я укори и я принуди да 
приеме Светлината на средната линия и да се скрие в скалата, в силите на съда, които 
съществуват в средна линия, която стои в центъра на небесния свод. Молитвата обаче може 
да се издигне само чрез активиране на лявата линия, а именно Бина и ЗОН, които паднаха на 



долната степен, след това се изкачиха още веднъж над небесния свод и станаха лявата линия. 
Те вземат молитвата, която е съществувала при тях по време на слизането им на по-ниската 
степен. 
Ето защо владетелят получава скиптъра, Светлината на лявата линия, и по време на 
изкачването на молитвата лявата линия свети в неговия домейн. След това 365-те домакина се
събуждат и получават светлината на лявата линия от скиптъра. Затова те възкликват: 
„Създателю, Господи наш, колко е велико името Ти на земята!” тъй като молитвата се издига 
до този небесен свод, наречен "Велик", и включва екрана на Хирик от лявата линия, от ГАР. 
Така те навеждат глави, т. е. не използват ГАР на свет хохма, а само ВАК. След това 
молитвата се облича във висшите украшения и се издига до четвъртия небесен свод, Тиферет.
Тогава слънцето (Тиферет) излиза на своето ниво, Върховният владетел Шимшиел, и 365-те 
войнства се издигат на този небосвод заедно с него. Те се наричат „дни на слънцето“, тъй 
като тези нива произлизат от слънцето, Тиферет. И всички те обличат и украсяват Малхут в 
небесата на райската градина. Молитвата спира там, за да се слее с въздуха на Гевура от тези 
степени, защото не е трябвало да спира на предишния небесен свод, НХЙ, тъй като те са 
включени в Тиферет. И молитвата остава там, докато всички домакини я направят издигнат с 
него до петия небесен свод (Гевура), където Гадриел управлява; той отговаря за всички 
войнства на другите народи, тъй като Гевура съставлява лявата линия, за която се държат 
другите народи. И когато молитвата се издига, носейки в екрана на средната линия (която 
намалява лявата линия от ГАР до ВАК), тя разтърсва него и всичките му домакини и те губят 
цялата си сила, излизат и навеждат глави, т.е. ГАР, и украсяват тази молитва. Те се издигат с 
него до шестия небесен свод, Хесед, и легионите и войнствата излизат и приемат молитвата, 
докато стигнат до седемдесетте порти, ХАГТ НХИМ, всяка от които се състои от десет, тъй 
като Хесед включва всичките седем долни Сефирот. Върховният владетелят Анафиел стои 
там и украсява молитвата със седемдесет украшения. И тъй като молитвата беше украсена, 
всички легиони и войнства на всички небесни земи, които придружаваха молитвата от 
небесна твърд до твърд, се обединиха и издигнаха молитвата до седмия небесен свод, Бина, 
който включва ГАР. Молитвата влиза в седмия небесен свод, а Върховният владетел 
Сандалфон, който отговаря за всички пазачи на входовете, въвежда молитвата в седемте зали 
на света Йецира. Това са седемте зали на царя
седем зали на Малхут де Ацилут, където управлява Зеир Анпин. Когато молитвата, украсена 
с всички тези украшения, се издигне там, тя съединява Зеир Анпин с Малхут, защото всичко 
расте с подобие на всичко останало.
И името на Твореца, т. е. Малхут, е украсено отгоре и отдолу и от всички страни, тъй като 
Малхут се слива със Зеир Анпин в едно. И тогава Йесод (праведният) изпълва Малхут със 
своите благословии. Честита е участта на онзи, който може да постави молитвата си в 
правилен ред, така че Създателят ще се облече в тази молитва. Той чака, докато свършат 
всички молитви на Израел издигайки се и обединявайки се в една пълна и съвършена 
молитва, след което всичко ще стане съвършено и Горе, и долу. Освен молитвата, има 
заповеди на Тората, които зависят от речта и действието. Има шест мицвота, които зависят от
речта:
1. Да се страхуват от Великия и Могъщ Създател;
2. Да обичаш Създателя;
3. Да благославя Твореца;
4. Да провъзгласи единството на Създателя;
5. Да благослови нацията, което е задължение на Cohanim (свещеници);
6. Да повериш душата си на Създателя.

От шестте гореспоменати заповеди, първата намира своето място в благословиите, които цар 
Давид изпя по време на своите приношения в Тората, където човек трябва да се страхува от 
своя Учител, тъй като тези песни стоят на място, наречено „страх“ или Малхут. И всички 



тези писмени благословии представляват същността на страха от Създателя, Малхут. И човек
трябва да пее тези песни със своите желания в страх.

Човек трябва да постигне ниво на духовно развитие, при което желанията му да съвпадат с 
казаното в текстовете на тези благословии. Невъзможно е да принудите някого да пожелае 
нещо; всички наши чувства са продукт, резултат от нашето духовно ниво. Светлината на тази 
степен влияе на егоизма и го коригира със силата на тази степен. Затова човек може само да 
поиска поправка, но тя ще дойде отгоре, от Светлината, от Твореца.

Тук имаме списък от степени, през които човек трябва постепенно да премине в своето 
поправяне. Тези степени обикновено се наричат Мицвот и общо между нас и Създателя има 
620: 613 Мицвота на Тората за Израел (алтруизъм) и седем Мицвота на Тората за всички 
народи (егоизъм). Тук те са изложени по различен начин: тъй като най-важното е да поискаш 
корекция (и ако молбата е истинска, отговорът под формата на Светлина веднага се спуска 
към нея), цялата работа на човека върху себе си, всичките му усилия в ученето, работата
и действията са насочени само към създаване на истинска заявка, ЧОВЕК. Следователно 
етапите на духовното развитие на човека се описват като неговия път в молитвата; сякаш 
стои и се моли, въпреки че този процес продължава в него през целия му живот на земята. 
Втората мицва: да обичаш Създателя (както многократно беше заявено, това чувство е 
резултат от корекция; виж „Въведение в изучаването на десетте сефирот“, т. 45 - четирите 
степени на усещане за управление, от тъмнина до любов), когато в молитвата си човек 
достига до Ахават Олам (голямата любов) и Ле Ел (за Създателя). Тези две благословии 
предшестват призива, Шема Израел (Чуй, о, Израел) и Ве Ахавта Ет  (и обичай Създателя), 
благословията на Създателя за любовта към Него, която следва призива Шема Израел. И това 
е тайната на любовта към Създателя. Третата заповед: тъй като човек достига място в 
молитвата, което се нарича Lehishtabe'ach (Благословен е Създателят), той трябва да постигне
възхвала и благословия на Създателя в своето желание, както в части от молитвата Yotzer Ohr
(Този, който създава Светлина) и Йотцер Ха Меохрот (създател на звездите). Четвъртата 
мицва е да провъзгласи единството на Създателя, т.е. Шема Израел (Чуй, о, Израел, нашият 
Създател е един!). От тази точка (степен) нататък човек трябва да изрази тайната на 
единството на Създателя (във всичките Му проявления към човека) в сърцето си желание 
(сърцето трябва да бъде изпълнено само с усещането за Единствената, Висша сила). След 
това се спазва заповедта за припомняне и напомняне на другите за изхода от Египет 
(егоизма), както е написано: „Спомни си как си бил роб в Египет“. Петата Мицва е Коен -да 
благослови хората (слизането на Светлината към Парцуфа), така че Израел да бъде включен, 
когато молитвата (Благословията на Коханим) се издига, тъй като в това време (състояние), 
Кнесет Израел (всички, които се коригират чрез устремяване към Създателя и съставляват 
част от Малхут де Ацилут), т.е. Малхут, получава благословия (Светлина). Шестата заповед и
желаното време (състояние, духовно ниво, когато човек желае само да даде всичките си 
желания, т.е. душата си, на Създателя, което означава, че той може да действа в името на 
Създателя във всичките му желания и да поверите душата си на Създателя с пълно желание в 
сърцето си. Когато човек падне (охотно приеме малкото състояние) по лице (хохма) и 
провъзгласи (повдигне МАН): „Поверявам душата си на Теб, о, Създателю.” Намеренията и 
желанията на сърцето му са да отдаде изцяло душата си на Създателя (това желание е 
следствие от тази духовна степен и идва естествено за тези, които я постигнат). Тези шест 
заповеди от молитвата съответстват на 600 заповеди от Тората. А останалите тринадесет 
заповеди са необходими, за да се привлекат тринадесетте свойства на милостта (тринадесет 
мидот арахамим), които включват всички останали.
Молитвата е украсена с 600 заповеди, което отговаря на ХАГАТ НХИ, на това, което 
молитвата Малхут получава от Зеир Анпин. Щастлив е онзи, който се е вслушал и е 
съсредоточил желанието си върху това (който е успял да повдигне подходяща молба за 
неговото коригиране), който е изпълнил всичко, което се изисква всеки ден (на дневната 



светлина на Създателя), и е насочил намеренията на сърцето си и желае да изпълни тази 
заповед, която зависи от словото.

КРАЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ ПЪРВО
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 Напредналите, могат да си помогнат с книги и учебници. Съществуват пет категории книги- 
За начинаещи, средно напреднали, следващи и така нататък.  Категорията за начинаещи не 
изисква предварителни познания. Категорията леко ненапреднали  изисква първо да 
прочетете една или две книги за начинаещи; а нивото за напреднали изисква една или две 
книги от всяка от предишните категории да бъдат прочетени. Четвъртата категория, леко 
напреднали, включва книги, на които винаги можете да се насладите, независимо дали сте 
напълно начинаещ или добре запознат с Кабала. Петата категория – учебници – включва 
преводи на автентични изворни материали от по-ранни кабалисти, като Ари, Рав Йехуда 
Ашлаг (Баал ХаСулам) и неговия син и наследник Рав Барух Ашлаг (Рабаш). Допълнителен 
преведен материал, който все още не е публикуван, може да бъде намерен на 
www.kabbalah.info. Всички материали на този сайт, включително електронни версии на 
публикувани книги, могат да бъдат изтеглени безплатно.

НАЧИНАЕЩИ
 Кабала за начинаещи е книга за всички онези, които търсят отговори на основните въпроси 
на живота. Всички искаме да знаем защо сме тук, защо има болка и как можем да направим 
живота по-приятен. Четирите части на тази книга ни предоставят надеждни отговори на тези 
въпроси, както и ясни обяснения на същината на кабала и нейните практически приложения.

 ПРИЛОЖЕНИЕ ПЪРВО
Част първа обсъжда откриването на мъдростта на Кабала и как тя е била развита и накрая 
скрита до нашето време. Втора част въвежда същността и мъдростта на Кабала, като 
използва десет лесни рисунки, за да ни помогне да разберем структурата на духовните 
светове и как те се отнасят към нашия свят. Част трета разкрива кабалистични концепции, 
които до голяма степен са непознати на обществеността, а част четвърта разработва 
практически средства, които вие и аз можем да предприемем, за да направим живота си по-
добър и по-приятен за нас и за нашите деца. Kabbalah Revealed  е ясно написано, удобно за 
читателя ръководство за осмисляне на заобикалящия свят. Всяка от шестте му глави се 
фокусира върху различен аспект от мъдростта на Кабала, осветлявайки ученията и 
обяснявайки ги с помощта на различни примери от нашия ежедневен живот. Първите три 
глави в Kabbalah Revealed обясняват защо светът е в състояние на криза, как нарастващите ни
желания насърчават напредъка, както и отчуждението, и защо най-голямата пречка за 
постигане на положителна промяна се корени в собствения ни дух. Глави от четвърта до 
шеста предлагат рецепта за положителна промяна. В тези глави научаваме как можем да 
използваме духа си, за да изградим лично спокоен живот в хармония с цялото Творение. 
Чудна мъдрост Тази книга предлага начален курс по кабала. Както всички книги, 
представени тук, Чудната мъдрост се основава единствено на автентични учения, предавани 
от кабалистки учител на ученик в продължение на хиляди години. В основата на книгата е 
поредица от уроци, разкриващи природата на мъдростта на Кабала и обясняващи как да я 
постигнете. За всеки човек, който се пита „Кой съм аз всъщност?“ и „Защо съм на тази 
планета?“ тази книга е задължителна.

Пробуждане за Кабала



Отличително, лично и изпълнено със страхопочитание въведение в древна традиция на 
мъдростта. В тази книга Рав Лайтман предлага по-задълбочено разбиране на 
фундаменталните учения на Кабала и как можете да използвате нейната мъдрост, за да 
изясните връзката си с другите и света около вас. Използвайки научен и поетичен език, той 
изследва най-дълбоките въпроси на духовността и съществуването. Този провокативен, 
уникален наръчник ще ви вдъхнови и ободри да видите отвъд света такъв, какъвто е, и 
ограниченията на ежедневието ви, да се доближите до Създателя и да достигнете нови 
дълбини на душата.
Кабала, науката и значението на науката за живота обяснява механизмите, които поддържат 
живота; Кабала обяснява защо животът съществува. В „Кабала, наука и смисълът на живота“ 
Рав Лайтман съчетава науката и духовността в завладяващ диалог, който разкрива смисъла на
живота. В продължение на хиляди години кабалистите пишат, че светът е едно цяло, 
разделено на отделни същества. Днес авангардната наука на квантовата физика заявява много
подобна идея: че на най-фундаменталното ниво на материята,
ние всички сме буквално едно. Науката доказва, че реалността се влияе от наблюдателя, 
който я изследва; както и Кабала. Но Кабала прави още по-смело изявление: дори Създателят,
Създателят на реалността, е вътре в наблюдателя. С други думи, Бог е вътре в нас; Той не 
съществува никъде другаде. Когато ние си отидем, Той също.
Тези разтърсващи концепции и други са представени красноречиво, така че дори читателите, 
които са нови за Кабала или науката, лесно ще ги разберат. Ето защо, ако сте малко 
любопитни защо сте тук, какво означава животът и какво можете да направите, за да му се 
насладите повече, тази книга е за вас. От хаоса към хармонията Много изследователи и учени
са съгласни, че егото е причината за опасното състояние, в което се намира нашият свят днес.
Новаторската книга на Лайтман не само показва, че егото е било в основата на всички 
страдания през човешката история, но също така показва как можем да превърнем тежкото си
положение в удоволствие. Книгата съдържа ясен анализ на човешката душа и нейните 
проблеми и дава „пътна карта“ какво трябва да направим, за да бъдем отново щастливи. От 
хаоса до хармонията обяснява как можем да се издигнем до ново ниво на съществуване на 
лично, социално, национално и международно ниво.
МЕЖДИНЕН
Преживяването на Кабала Дълбочината на мъдростта, разкрита във въпросите и отговорите в 
тази книга, ще вдъхнови читателите да размишляват и да съзерцават. Това не е книга за 
препускане, а по-скоро такава, която трябва да се чете обмислено и внимателно. С този 
подход читателите ще започнат да изпитват нарастващо чувство на просветление
докато просто усвоява отговорите на въпросите, които всеки студент по кабала задава по пътя
си.


