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 א''שריה דבליצקי שליט' הרב הגאון הגדול ר: 'א

 : הסכמה

 אי ובידו דוגמ''דוד ישראל אינגבר נ' היקר ה י האברךהנה בא אל

מספרו אשר חיבר על פרשיות תורתנו הקדושה ומדי קראי בהם 

ם ונחמדים ובפרט שהוסיף לבאר על פי ראיתי שהם דברים יפי

כוחותיו לבאר מה היוצא לנו מהדברים ההם להתחזק בתורה 

ולכן טוב שהדברים יודפסו והקוראים יתענגו . 'הקדושה ואמונה וכו

 ולא נשאר רק לברכו שיוסיף עוד כהנה וכהנה', עונג רוחני וכו

 'בדברים טובים ונחמדים ויעלה מעלה מעלה בתורה ועבודה וכו

 ל שריה דבליצקי''אמן סלה ועד ובאתי על החתום יום הנ

 

 

 א''עזריאל אוירבאך שליט' הרב הגאון הגדול ר: 'ב

דוד ישראל אינגבר שערך וסידר רעיונות ' הנעלה ר האברך

הנני מצטרף לברכתו של  –ל ומדרשים ובזוהר הקדוש ''מלוקט מחז

ד ולחדש שריה דבליצקי ומברכו שיזכה ללמוד וללמ' הרב הגאון ר

בתורה מתוך הרחבת הדעת ומתוך שקידה ועליה בתורה עזריאל 

 אוירבאך

 

 

 

                                                           
ד מוכח מלשונה שהיא גם על שאר ''ולענ, "ורוח על פני המים"ההסכמה ניתנה בספרי  1

וביותר שכל , כמו שתראה שהדגשתי את הכתב בנושא זה בהסכמה, חיבורים אשר יהיו

 .חיבוריי על דרך אחד
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 א''נסים פרץ שליט' הרב הגאון הגדול ר

 :המלצה והסכמה ומכתב ברכה

א ''בא לפני האברך היקר והחשוב הרב דוד ישראל אינגבר שליט

רך בשנים ואב בחכמה אתא ואייתיה מתניתא בידיה מגילה 

ורוח אלקים מרחפת על פני " פני המים"את מעולפת ספירים הנקר

, ן פרשיות''המים הכל פרושים על התורה חמשה חומשי תורה ג

הזוהר בטוב טעם ודעת ונופך , במעט שראיתי חמותי ראיתי אור

משלו בהבנת העניין ומכיר אני מקרוב את המחבר מצטיין 

בהתמדת התורה ועמלו בכל חלקיה ואין חיבור זה אלא נפש עמל 

ואייתיר לן לברכו שיפוצו מעינותיו חוצה לזכות את  לו עמלה

 הרבים אמן כן יהי רצון בברכה

 פרץ נסים
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 :עמוד הברכה

אשר הזילו ממונם ברווח להוצאת , ומחזקי התורה, הנה אוהבי תורה

 2.חיבור נעלה זה

 :א

 :ב

 :ג

 .י''ברכה בלי די בזכות רשב' יתן להם ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
ואין לך , שהוא בבחינת פדיון שבויים, השכינה מעפר עוסק בהקמתזה  שהרי חיבור 2

וביאר הזוהר שיש , וידוע שעיקר הגלות היא משום שנפגמה רגלו של יעקב, דבר גדול מזה

שהוא עיקר תיקון , כ ראה כמה חשובה המצווה של החזקת התורה''וא, פגם בתומכי התורה

תקן את שורש הדברים הוא מ, והתומך בתורה הזוהר ששורש באצילות, הפגם של יעקב

 .ולא רק את ענפי הדברים, ממש
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 מבוא

 קוטרס בנושאים המרכזיים בחכמה

 מה הם ספירות

, אבל אינם רק כללים, מנהיג את העולם' כללים שבהם ה' ספירות הם י

עשה לעצמו גוף שיהיה מתאים לעשות את פעולות ' לא כביכול הא

 .כמו שהנשמה צריכה את היד הגשמית בשביל לכתוב, העולם הזה

 לפני שנברא העולם היה הוא ושמו אחד

דהיינו , הוא ושמו' והיינו שהיה ה, יתברך' הנה כולנו כולולים היינו בה

ומשום , ראת שםוהיא נק, השכינה שהיא שורש עם ישראל וכל עולמנו

, כביכול הוליד את העולמות, ולהקראות רחום, שרצה להיטיב לנבראים

והשאיר רושם מעט שהוא עצמו כוח כל , דהיינו שצמצמם עצמו

 .יעוין בעץ חיים' וכו, כ נכנס הקו של אור מאורו''ואח, העולמות

 מהו אין סוף

דרך ולא , הנה יש להבין מדוע קוראים את האין סוף על דרך השלילה

שהאין סוף אין הוא גם רק בחינה , ונראה לומר', וכו, החיוב כל יכול

ולכן נקרא רק על דרך השלילה ולא על דרך , המצומצמת בבחינת מה

 .המעלה כגון כל יכול

 אלוהינו' הנסתרות לה

אין , הנה יש לדעת שמה שנאמר שאין להתבונן במידות חכמה ובינה

אלא , ל''ל בגנזי הרמח''רחמהכוונה על חכמה ובינה עצמם כמובא ב

שהנה לקמן , הכוונה שלא להתבונן בחכמה ובינה של האין סוף בעצמו

נבאר את עניין הספירות הכמוסות אשר באין סוף ועיין בחיבורי שער דוד 

שהיא , אשר נתבאר שם שכל העולם הזה התחיל מהבינה של האין סוף

ה אין ובחכמה והבינה שמעלי, זאת שעשתה את הצמצום הראשון

א להבין בהם ''שמשום שא, ואין הכוונה שיש איסור בעצם בכך,  להתבונן

ולכן אמרו שאין , כ המעיין בהם יבוא לטעויות רבות''א, מרוב עומקם

 .להתבונן בהם

 צמצום
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דלא , כותב שהצמצום הוא כפשוטו, שורשי הים מביא שבעל הלשם

, ידיםנת חסשוהמקדש מלך ובעל מ, אמונים ועוד ל תניא שומר''כהרמח

א ''שיש ליקוטי הגר' ואפי, וכן הרבה מקובלים סוברים כשרשי הים

ד ''ולענ, יש לומר שאיזה תלמיד כתב כן, שהצמצום אינו כפשוטו, שכותב

שהוא , יצחק איזייק חבר' וכן ר, ל''א חיבב את כתבי הרמח''ידוע שהגר

, ל''חא סובר כהרמ''כ נראה שהגר''וא, ל''א מבאר כהרמח''מתלמידי הגר

שריה דבילצקי בשם ' אבל כבר בעל הלשם וכן יבדה לחיים טובים ר

, ל כן רק בכדי להרחיק מהמגשמים''ביארו שכתב הרמח, תלמידי הרב קוק

אין , מ''אבל מ', וכו' שנכון שהצמצום כפשוטו דהיינו שהסתלק אור ה

א שהוא הסתפק ''וכן מה שאמרו בשם הגר', איתנו יודע מה אור רוחני וכו

הוא דבר קשה כחומץ , ל הימה משל''ו ידע שדברי האריז''המהרח אם

ל לעולם ''ו שכל ביאת מרן האריז''וכי המהרח, לשניים וכעשן לעיניים

לא ידע שדברי רבו , היא ללמדו את תורת הקבלה כמו שאמר הוא בפירוש

ל הסתיר את דבריו וכי בנמשל שביארו ''ועוד מדוע מרן האריז, המה משל

 .'והרי הם דברים פשוטים בהנהגת ה, וד יש עומק עצוםל וע''הרמח

מכך , ו שדברי הרב הימה משל''ועוד שהוכיחו לבסוף שהכן ידע המהרח

וקשה שהרי , שבמאמר הפסיעות כתב שדברי הרב עמוקים ואינם כפשוטם

ועליו אמר , הן אמת שמאמר הפסיעות תמוה לכל קורא ומבין מתחיל

ם אפשר להקיש מכאן ולומר שכן כל ו שאינו כפשוטו אבל הא''המהרח

וודאי שאינם כפשוטו ממש דהיינו שאם , ל אינם כפשוטם''דברי האריז

אלא שיש לו כוח , אין הכוונה בדווקא שיש לו עין בשר' אומר שיש עין לה

אבל אין צריך להגיע למשלים הרחוקים מן , מסויים הממונה על הראיה

 .המציאות

 .מדוע צריך שיהיו ספירות

כן פעולתו אין סופית ובכדי שהעולם , הוא אין סופי' משום שההנה 

, שברא אותו מתוכו, עשה כביכול גוף לעצמו' ה, יתנהג כמעשה בני אדם

אינו יכול להשתמש רק ' ת וכי ה''וא, אשר בכך ינהיג את התחתונים

ביאור , צריך לעשות מסכים וצמצמם אורו ממש' ומדוע ה, במעט כוחו

, שתכלית הטוב היא לעשות את כל הטוב' א, פניםאו' הדבר הוא על ג

באמת עושה את כל הטוב אלא שאנחנו מקבלים רק מעט מהטוב ' ולכן ה

שמשום שאנחנו צריכים ' ב', משום שישנם מסכים המסתירים את אור ה

', שאין פירוד אצל ה, אינו יכול לעשות כן' פעולות גשמיות כביכול ה

ללא גוף אלא צריכה את מיתרי הקול  הנפש אינה יכולה לדבר' שהנה אפי

אם לא היה עושה מסכים , כה רחמן' שמשום שה' ג, שיחתכו את אוירה



 "יהי אור"

[13] 

 

, שחשב להשפיע רק מעט מטובו' הוא וודאי היה משפיע את רוב טובו אפי

אינו יכול להביא את אורו מיד שהרי ' י שהאור נצתמצם כביכול ה''אבל ע

ם ישראל במעשיו הטובים אלא מעט מעט ע, תהיה שוב שבירת הכלים

 .מזכך את כל העולם כולו עד שהוא יחזור להיות זך כבתחילה

 'א לראות את ה''מדוע א

' עיין בחיבורי לך ה' ב, כ לא הייתה בחירה''שא' א, ביאור הדברים

נראה בעולם הזה ' שה, ועיין שם בענף שמלא כל הארץ כבודו, הגדולה

את , ה את כל העולם כולווכן הוא מחי, דרך הצדיקים בצורה נגלית

 .'הגופים הצמחים וכו

 .מידת כמוסות באין סוף

מידות באין סוף ' שישנם י, ק ועוד''א והרמ''מובא בשרשי הים בשם הגר

וכל , ברא מעצמותו הוא ברא' והוא נכון מאוד שהרי כל מה שה, עצמו

 .או כנכד ונין' מידה היא כבן ה

 .מקום זמן מעלה ומטה

, ל באדירבמרום''אבל ברמח, זמן ומקום למעלההעולם לומד שאין 

אלא שהנה יש להבין , אין הכוונה שאין זמן, כתוב שמה שנאמר שאין זמן

כ זהו ''א, וביאור הדבר שמשום שבכל רגע יש שפע ממין אחר, מהו זמן

דהיינו מה שהיה , וזה נחשב שהשתנה ועבר הזמן, חילוף מהרגע הקודם

העליון כל השפע הוא מושפע בבת אחת  אבל בעולם, מזומן כאן לפני כן

, אבל באמת ודאי שמי שיעלה אם שעון, ולכן אומרים שאין שם זמן

ויש לעיין בליקוטי , שמחוג שעונו ימשוך לנעוע והשעות בשעונו יחלפו

, ן שמבאר שכמו שבחלום אנחנו חושבים שהוא עורך כמו שעות''מוהר

שחיינו כה , בים בשכלנושאנחנו חוש' כן אפי, ובאמת הוא כשמונה שניות

ולמעיין , עד שיש מקום שאין זמן, ארוכים באמת שהם רק כמה שניות

שרבינו אומר שודאי , ולמבין יש להשכיל בדברים עמוקים אלו ולהשכיל

וכן מבאר , אבל ערך משך הזמן הוא רק כפי שכל האדם ומעלתו, שיש זמן

כ ודאי שיש ''וא, ן שבעולם העליון אין ערך למקום''רבינו בליקוטי מוהר

אליהו טס לכל אורך העולם בכמה ' משום שאפי, מקום רק שאין לו ערך

שהרי רק לכן היה כל עניין הצמצום , וכן ודאי שיש מעלה ומטה, עפיפות

כ לא יהיה ''שהקו לא דבק בסוף העולם משום שא, ל''כמובא בהאריז

יש , ל וכי יש ימין ושמאל לפני המקום''ומה שאמרו חז, מלעה ומטה

שבאמת יש מקום מעל עולם העליון ביתר שנקרא ' א, אופנים' לבאור בב
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כולו רחמים וכי ' שהכוונה והרי ה' ב, אדם קדמון שאין שם ימין ומשמאל

שיש מליצים יושר , הקדושה' ועל זה תירצה הגמ, ו איזו מידת דין''יש ח

היינו ד, ומקטרגים הם אלו טוענים טענות רחמים וחסד על ישראל ואלו לא

' וה, ו''אלא שניתנה רשות למשטין להשטין ח, כולו רחמים' שודאי שה

שמצד , ולא מצד עצמו, רק משום מעשה האדם, עושה חסד או להפך

 .עצמו הוא כולו רחמים

אמנם אמרו לי שעל פי המדע באמת הוכח שיש אפשרויות להיות 

' ואפי, ולפי זה אפשר לפרש כפשוטו שאין זמן למעלה, כמעט מעבר לזמן

 .אמנם אין זה בתפיסת השכל כמעט, המחוג לא זז

 אצילות

והשיטה האמיתי אצלי , הנה ישנם שיטות רבות מהו עולם האצילות

אלא , שודאי שישנם ספירות נבראות, היא כמו שבעל הלשם ביאר

, ונחשבות כמי שאינן', שוכן בתוכם הם נקראות על שם ה' שמשום שה

 .ולא הבשר כמו שעיקר האדם הוא הנשמה שבו

 בריאה יצירה עשייה

וביצירה , עצם הנשמות אשר אינם מוגבלות בפעולת הינן בבריאה

, ולכן אחד יש צורה שונה, המלאכים והרוחות אשר ממונים על פעולות

וכן מובאר , שליחויות' דהיינו תפקיד אחר שאין מלאך אחד עושה ב

ועשייה הוא , ם שכל אחד צריך בעולם הזה לקיים רק מצווה אחת''ברמב

 .מקום התגשמות הדברים

 מידות בקצרה' עניין הי

בינה : 'ג. 'חכמה שהיא חכמת ה: 'ב.'מידת הכתר שהיא רצון ה: 'א

. גבורה שהיא מידת הדין: 'ה. חסד שהיא מידת ההטבה: 'ד. 'שהיא בינת ה

נצח שהיא נותנת כוח לנצח : 'ז. תפארת שהיא מידת הרחמים והפאר: 'ו

יסוד שבה מושרשים : 'ט. שהיא נותנת הוד והדר הוד: 'ח. את היצר

מלכות שהיא המידה שמגלית את מלכות : 'י.  הצדיקים שהם יסוד לעולם

 .בעולם' ה

 מלכות

הנה המלכות היא השכינה שהוא שורש כל עולמות בריאה יצירה 

והיא השוכנת בעיקר בעולמנו , וכן היא שורש נשמות עם ישראל, עשייה



 "יהי אור"

[15] 

 

והיא הלבנה שנאמר , את שנמצאת איתנו בגלותוהיא ז, עולם העשייה

בכדי לחיות אותנו בגלות ? והטעם שגלתה עימנו , עליה לכי ומעטי עצמך

 .ויהי רצון שבקרוב מאוד יגאלנו בוראנו הרחמן, המר הזה

 ה''הקב

הוא כינוי למידת התפארת שהיא זאת , ה''הכינוי העיקרי של הקב

 .ובה עיקר ההנהגה, שמשפיעה לשכינה

 הנוג

כמו שבין , י דבר ההמצע''אלא ע, הנה ידוע שאין מעבר בין מין למין

וכמו שבין הנשמה , אדם לחי יש את הקוף שהוא חצי אדם וחצי בהמה

יש את אור הנוגה שהוא , כן בין הקדושה לטומאה, לגוף יש את הצלם

 .ממצע בינהם

 קליפה

יה ולכן מסוף עולם העש, הנה חלק מתכלית העולמות הוא שיהיה רע

האם , ואין בכך תימה, יתברך' וודאי שהם גם מצאצאי ה, יצאו הקליפות

שהרי הם נוצרו מעולם שנברא מעולם שנברא ', יש כזה דבר מוגשם בה

ואין לשאול איך , ולכן נעשו גשמיים, מעולם כך עד מאות ואלפי עולמות

אלא , התשובה שאינם רע בתכלית, מ נעשה רע והרי מהטוב יוצא טוב''מ

 .בכדי שתהיה לו בחירה, וא תפקידם להסית את האדםכן ה

 אור חוזר

ולכן כל אור לבסוף , הנה כל אור הוא קשור לשורשו כבן הקשור לאביו

כמו שלאחר מאה ועשרים שנה חוזר , חוזר למקומו לאחר גמר פעולתו

וכן בכל לילה היא , דהיינו שנשמתו חוזרת לעולם העליון, העולם לעולמו

ועיין , ולחזור שוב לגופה, ק בשורשה ולקבל חייםחוזרת בכדי להדב

במאמר קו המידה בזוהר חדש בפרשת ואתחנן במה שמבאר שם על קו 

להבדיל , המידה אשר תמיד הוא צריך לחזור לשורשו בכדי לצבור כוח

 .כמו מכשיר חשמלי אשר צריך להטעינו בחשמל שהוא שורש חיותו

 עניין מים נוקבין

 .הו עניין מים נוקביםהנה יש לדעת על בריו מ
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הנה נשמות ישראל הם , ה אפרש''כ ב''וקודם אכתוב מה שכתוב ואח

הניצוצות , התפארת והמלכות הם מים נוקבים לאבא ואימא, מים נקובים

, הם מים נוקבים לתפארת ומלכות, שהם אורות עליונים שירדו לתחתונים

, ניקבימשום שהם הכוח ה, ן''ובפשטות ביאור הדבר שניצוצות הם מ

העליון שעשה ' וכל רצון חסד ה, ובהם משתתף הכוח הזכרי כשהם עולים

ולכן שום שפע לא יורד אלא , הוא לתקן את שם כוח הצמצום, את התיקון

 .לכוח הגבורה שעולה במין נוקבין

שהנה ידוע , ה עלי וחסדו אשר עושה עימי ללא סוף''ואבאר עוד יותר ב

עניין זה , עיין בשבירת הכלים], בלי כלישאין לאור להיות , ממקומות רבים

כ אין ''וא, [שהדעת עלה לכלי התפארת ועזב את הכלי שלו שבבריאה

ולכן הנשמות צריכות לעלות לפני אדון , לאור עליון לירד ללא כלי שעולה

, וכן דיבורי התפילה הינם כלי לשפע, כל בכדי שהם יהיו כלי לשפע

 .שהאור נכנס בהבל האדם שהוא נשמתו

והוא שהשכינה אומרת תראה , והנה מצינו בזוהר את עניין מים נוקבין

ומשמע שצורך עליית נשמות , בורא עולם באיזה בן יפה הגעתי לפניך

בכדי שישפיע בעין יפה ', ישראל הוא כביכול בכדי לעורר שמחה בה

 .לישראל עם קדוש

יאור מ הב''אבל מ, וכן ידוע שחלק מעניין מים נוקבין הוא לרצות לקבל

דהיינו הנשמה , ל שהיכן שמחשבתו של אדם שם הוא נמצא''הוא כנ

כ וודאי שמה שאדם רוצה הוא מקבל ''וא, נמצאת היכן שאדם חושב

 .משום שהוא גם נעשה לכלי לקבל האור

וכן מה שהשכינה אומרת כן ודאי שהיא גם צריכה לעורר את הרצון 

 .מ ודאי שהנשמות הינם כלי לקבל השפע''אבל מ

 רהנסי

 -הנה בכדי שהשכינה תקבל ישירות מהבינה וכן יתחזק הכוח הזכרי 

והיא שנשמות התפארת יוצאת ממנה עם נצח , נצרכים לנסירה, התפארת

וכוחות , כוחות הדין' ב, כוחות החסד' א, ויש במוחיו, הוד יסוד של אימא

, וכוחות הגבורה ניתנים מהבינה לשכינה, ן באבא ואימא''החסד עולים למ

שהרי בכל שהרי כל מידה , זי היא מקבלת את האור פחות מוגשםוא

 .שזה עניין ירידת הדורות, מצמצמת עוד את האור

 זיווג
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ותפקיד , ליצור תולדה, מאור הזכרי ומאור הנקבי נותנים מעט מגופם

 .הנקבה העיקרי הוא ליצור ולפתח את הולד

 תפילה

כלים דהיינו שהם , הנה אחרי שנמנו וגמרו מה הם מידות האצילות

יש לכוון בתפילה לפנימיות , שורה בהם כנשמה בגוף' וה', בנים של ה

הם , וכאשר קוראים להם בשמם, והתפילה היא שם המאורות, המידות

הנה המאכל היה מעורב בטוב , והנה כשהאדם אוכל, פועלים את פעולתם

מתקן האדם את , טוב, וכשהאדם בכוח האכילה עושה מעשה, ורע

ל שבשמן זה ''ולכן אמר מרן האריז, הו עניין תיקון הניצוצותוז, המאכל

א שכתב שמשום ''ויש לעיין בגר, עיקר העבודה היא תפילה ולא תורה

, אין ההלכה של הראשונים חוק ולא יעבור, שכבר עברו אלפיים תורה

משום שמעט , אלא החכם יכול לחלוק ולומר שמסתבר להפך ממה שנאמר

 .עבר לו כוח התורה

 .י ולהבדיל כל ההבדלות הפילוספיה''ת רשבקבל

ודברי הקבלה , אינה מתאימה לכל חוקי התורה, יש לדעת שהפילוספיה

ויש לדעת שקבלנו את הקבלה מדור לדור , הם ממש ככפתור ופרח

והייתה קבלת הגאונים , עד משה רבינו' ע וכו''י והוא מר''מרשב

ככופר בהר סיני שכל  ,והכופר בכך, והראשונים והאחרונים עד היום הזה

 .י קבלה מדור לדור''היא רק ע, ידיעתנו בו

 מדוע מוכרח שיהיה סוד התורה

והוא מקשר , שכל המצוות תלויות בעולמות, הנה סוד התורה מלמדנו

שהרי המצווה כמעט ולא , ומבאר מה שהמצווה עושה, את האדם ביוצרו

אבל , הזהכגון בעושר ובחיים נצחיים בעולם , מעלה את האדם עצמו

אינם , ומבאר שכל חוקי התורה, הסוד מבאר שהמצווה קשורות ממש לה

אלא רק מלובשים בגשמיות אבל אמיתותם , ו''כפשוטם גשמיים ח

 .רוחניות

 מדוע אין התורה מתנהגת לפי הסוד

ומה , א''כמובא בגר, הנה אמת שאין דבר אחד שהסוד והפשט חולקים

שגם לפי , אין זה קשור לסוד', וכו שמובא שלעתיד יהיה מותר לאכול חזיר

ומה שבאמת פעמים שישנה מחלוקת בין הסוד , הפשט יהיה מותר דבר זה

הביאור שהנה אם אדם לא היה חוטא לא היה כתוב בתורה שהיא , לפשט
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ל ''אלא מבאר האריז, שאדם יחטא', כבר הייתה אלפיים שנה לפני ה

א האדם כן נצטרפו שישנם כמה אופנים לצרף את אותיות התורה וכשחט

והנה יש צדיקים שהם זכים עד מאוד עד כדי שהם יכולים , האותיות

, וזה לא קשור למקובלים או לא, להשתמש בצירוף יותר נעלה של התורה

 . אלא זה קשור לדרגה אשר האדם נמצא בה

אלפיים שנה לפני ' ודע שיש לומר שמה שאמרו שתורה הייתה לפני ה

ואין כאן מקום , תורה ולא לסיפורי התורהשניתנה הכוונה למצוות ה

 .ביאורו

 ?אש  -מעשה מרכבה 

ונראה ', וכו, מדוע פעם היינו רואים שהעוסק במעשה הייתה אש סביבו

שפעם היו עולים עם הנשמה ולא היינו לומדים אלא משכילים מהנראה 

 .להם

בעניין מה שאמרו בחגיגה שאין לעסוק במעשה מרכבה אלא לחכמים 

 .'זקנים וכוגדולים ו

שביארתי את כל , עיין בחיבורי על אגדות דפררק אין דורשים בחגיגה

מ ''אבל מ, על פשט הדברים' בעצם דברי הגמ, המאמרים שם באר היטיב

כתבתי שם שגדולי הקבלה אמרו שרק בזמנם שהייתה גזירה שלא לעסוק 

, ללאבל לא על זמנינו כ, נאמרו דברים אלו, בחכמה זו אלא ליחידי סגולה

י ''ועיין רש, ועוד שעסק היה ממש עסק המרכבה ארבעה נכנסו לפרדס

ובין כך ובין כך אין אלו , ותוס בחגיגה האם נכנסו בגופם או בנשמתום

דהיינו שהם היו משיגים בדברים במציאות ולא רק , דברים פשוטים כלל

ולכן , אשר היא רק הבנה ושכל ולא מעשה כלל, לומדים עליהם בהבנה

אלא שהיא החכמה , דם שאין בעסק הקבלה היום אלא חכמהידע הא

, אבל אין בה שוני ולא שום סוד משאר החוכמות כלל, המעולה והנצרכת

אלא כמו שכתב הרעיא מהימנא שהסוד יהפך לנגלה שאין אנחנו מבינים 

במציאות , משום שאין אנחנו משיגים אותם, איזה סוד יש בדברים אלו

והמעולים שבאדם מכוונים בתפילה , אלא שאנחנו לומדים עליהם

נחמן מברסלב כתב ' שאור עולם ר' ואפי, ובמצוות ומשמחים את בוראם

כ ''שאין לנו כ, אין אנחנו במעלה זו כלל, שלא לכוון וכן רבים אמרו כך

ל לריכוז ''דבקות בתפילה עד כדי שתפריע לנו הכוונה של מרן האריז

מובא שם שהוא רק אם אינו ועוד שכל מה שנאמר עניין זה כ, התפילה

אבל כל משכיל יכול להבין איך רוב , מבין איך כתובה הכוונה במילה
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, משום רבוי ההסברים והידיעה, הכוונות כלולות במליה עצמה בזמנינו

ואנחנו כעפר תחת רגליו ואין אנחנו מעיזים ליגש להכריע בין הרים 

ל כתב את ''ריזשאם מרן הא, אלא שכתבנו את פשט הדברים, גדולים אלו

כ ''כ, יעוין שם' שער רוח הקודש לעברינים שעברו על משכב זכור וכו

ונכון שטעם רבינו שאין , ש שכל איש כשר ופשוט יוכל לעסוק בכוונות''וכ

, לכוון הוא לא משום גדולת הכוונות אלא מפני שהם מפריעות בתפילה

כבר אמר אבל ידע האדם ש, על זה כבר כתבנו את דברינו והבוחר יבחר

שלא יבוא משיח , שכל דברי רבינו למעיין בנויים על דבריו 3ט''מרן הבעש

כ ודאי שבזמן זה שהוא ''וא, צדקינו עד אשר כולם יעסקו בכוונות ויחודים

ג ''הזמן הקרוב לגאולה והוא דור אחרון כמו שאמרים רבים ובניהם הרה

, ים אלוכ ודאי שיש לכוון בדבר''א, א''ח קניבסקי שליט''מרן הגר

ש מפני אורכם ועומקם יוכל לכוון את ''והמתקשה לכוון את כונות הרש

 .אשר הם קצרות וקלות 4ל''ל אשר הובאו בקיצור הרמח''כוונות הרמח

דחגיגה אין ' ודע שרבנו עובדיא מברטנורה כותב במפורש בפרק ב

והיו עולים , היינו שהיו יודעים שמות קדושים, עוסקים במרכבה ביחיד

ובזה אין לכל , במרום' ם ורואים את המלאכים המשמשים את הבנשמת

 .אחד לעסוק

 

 סליק מבוא

 

 

 

 

                                                           
 [.ש''או צואות הריב]מובא באיגרת בספר כתר שם טוב  3

, כ סוכות''ראש השנה יו, ל על חגי השנה''ה הוצאנו את כל סידורי הרמח''דע שב 4

ל על ''ג שריקי הוציא את כוונות הרמח''והרה, פסח ושבועות, שמיני עצרת חנוכה פורים

 .כ כל הכוונות ערוכות כשולחן ערוך''וא, לשבת וחו
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 "האידרא"
 :ד''בס

בצורה פשוטה אשר אינה נצרכת לידיעת , "אידרא רבא"ביאור ה

 .כעין שאר הפירושים, הקדמות גדולות בחכמה

 .ובתחילתו הובא מבוא על הנושאים המדוברים
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 הקדמה

אשר הוא , זכיתי לבאר ביאור על האידרא רבא, יתברך שמו ה''הנה ב

 .וידוע שיש עניין לראות את שורש הענפים, ל''מקור דברי האריז

, ל בלבד''אלא שרוב המפרשים ביארו את האידרא על דרך תורת האריז

וישנם דברים שיותר פשוט לבארם בדרך הפשוטה ללא סתירה כלל 

 .ל חלילה''לתורה האריז

ולא לקמט , יין שיוכל המעיין להנות ולשמוח מביאור זהומטרת הענ

 .דהיינו שהלימוד יהיה בבחינת הנאת עולם הבא, בלימודו, מצחו

והיינו שנאספו החברים לעשות תיקון , האידרא הוא מלשון חדר

 .לשכינה מתחילתו לסופו

ויקרבו את לב , ויהי רצון שיעשו הדברים רושם לפני שוכן מרומים

 .אמן, הלומדים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "יהי אור"

[22] 

 

 "האידרא"

ְנָיא ָייא, תַּ ְברַּ ְמעֹון ְלחַּ י שִּ בִּ ר רַּ ְייָמא , ָאמַּ יב ְבקַּ ת ֵניתִּ ד ֵאימַּ עַּ

ְמָכא ד סַּ יב . ְדחַּ ְיָי ֵהֵפרו תֹוָרת  ( תהלים קיט)ְכתִּ ֲעׂשֹות לַּ . ךָ ֵעת לַּ

ין ירִּ ין ְזעִּ יק, יֹומִּ , ָכרֹוָזא ָקאֵרי ָכל יֹוָמא. וָמאֵרי ְדחֹוָבא ָדחִּ

ימון ין אִּ ירִּ ְקָלא ְזעִּ ְצֵדי חַּ יְנהו ְבשוֵלי . וְמחַּ ְרָמא( א בשורי''נ)ְואִּ . כַּ

ְשְגָחן ין, ָלא אַּ ין ְכָמה ְדָיאות, ְוָלא יְַּדעִּ ְתָכָנשו . ְלָאן ֲאָתר ָאְזלִּ אִּ

ָדָרא ָייא ְלֵבי אִּ ְברַּ יֵדיכוֹ , חַּ ְייֵפי ְורוְמֵחי בִּ ְרָיין סַּ ין שַּ , ןְמלוָבשִּ

ףוֵניכֹון ְזְדָרזו ְבתִּ ְעָתא. ְבסוְכְלָתנו. ְבָחְכְמָתא, ְבֵעיָטא. אִּ . ְבדַּ

ין. ְבֵחיזו ין . ְביַּדִּ ְגלִּ כו (. א בחילא דידין ורגלין''נ)ְברַּ ְמלִּ אַּ

אן  ֵיי ומֹוָתא( א למלכא''ס)ֲעֵליכֹון ְלמַּ ְרשוֵתיה חַּ ְגזַּר . ְדבִּ ְלמִּ

ְקשֹוט ין דִּ לִּ י. מִּ לִּ ְייֵתי ְלהומִּ ין צַּ ְליֹונִּ יֵשי ע  דִּ ְשמַּ , ן ְדקַּ ע וֲַּחָדאן ְלמִּ

ע ְלהו, ְלהו ְנדַּ  . וְלמִּ

 ה''י זצללה''הקדמת רשב

ל ''כלומר שאמרו חז, ד סמכאעד מתי נשב בח :ה''זצללה י''רשבשאל 

ויש שאומרים שעומד על , בחגיגה שהעולם עומד על שבעה עמודים' בגמ

' ששבעה עמודים הם שבעה הספירות שה וביאר הזוהר, עמוד אחד

ועמוד אחד היא מידת היסוד שמשפיעה את שפע , משפיע דרכם בעולם

י עד מתי יהיה המצב הזה שהעולם ''וזה ששאל רשב, כל המידת לשכינה

שהיא , כלומר שעיקר ההנהגה היא ממידת היסוד, עומד על עמוד אחד

ן את שאר קבאו ונת, המידה שמקשרת את ישראל לאביהם שבשמים

הפרו ' וזה מה שאמר מיד עת לעשות לה, לשכינה והמידות שישפיע

ויש לעשות , שהיא ממונת על הזמןוידוע שעת היא השכינה , תורתך

והפרו , ן אותה שתקבל שפע ממידת התפארת הנקרא הויהקאותה ולת

כלומר שיש להפרות את השכינה גם משאר , הוא מלשון פריה ורביה

 .מידות עליונות

חסד כלומר שיש שיש את מידות , הימים קטניםי ש''ן אמר רשבוכ

ונצח הוד יסוד שהם גם חסד דין , שהם חסד דין ורחמים ,גבורה ותפארת

סדים ודינים חאלא שחסד גבורה תפארת משפיעים רחמים ו, ורחמים

אמנם נצח הוד ויסוד משפיעים חסדים רחמים ודינים מועטים , גדולים

י עד מתי תהיה השפעה מועטת ''כן שאל רשבול, כמובא בפתחי שערים

 . רק מנצח הוד יסוד ולא מחסד גבורה ותפארת
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שהדין , כלומר שמשום שהשפע רק מנצח הוד יסוד, היצר הרע דוחקו

 .לכן כביכול היצר הרע יכול להתגבר על אורם, שבהם רב

שנתקן את המידות משום הגלות המר שיש , השכינה קוראת בכל יום

אם הייתם יודעים כמה צער יש , שאמרה השכינה לבית יוסף כמו, לה ולנו

 .לי לא הייתם יכולים לעלות חיוך על פניכם

ידוע שהשכינה נקראת קרקע משום שהיא מקבלת  ,בעלי השדה מועטים

כמו שהקרקע מקבלת , את כל השפע ומוציאה אותו בפועל בעולם הזה

שהם קוצרים , ומתקני השכינה נקראים קוצרי השדה, זרע ומגדלת אותו

 .ע העליון ומביאים אותו לעולם הזהאת השפ

 .ולכן יש לנו מיד לקום וללמדה, אין הלומדים יודעים את עומק החכמה

י אמר שמי שלומד ''ביאור הדבר שרשב, אינם יודעים להיכן הם הולכים

בעולם העליון הוא , את תורה הזוהר שמבארת את העולמות הרוחניים

סדר  מה שאמר כאן שמשום שאין יודעים את וזה, ידע את הדרך לשם

 .לא ידעו לאן ללכת אחר חייהם, העולמות

שכשרוצים , מצורע' כמובא בזוהר פ, אתכנשו חברייא לבי אידרא

וזה , שמקום זה מזמן לקדושה ול קדושה על המקום יש להזכיר בפהשתכ

 .מה שהזמין את החברים לשבת במקום זה

כידוע שהצדקה היא כמלבוש שריון , חהיו מלובשים בשריון סייף ורומה

משום שהנותן צדקה הרי הוא משפיע לשכינה שהיא , כמובא בפסוק

 .נקראת עניה ודלה

ח ''הוא עניין המצוות כגון קריאת שמע שיש בה רמ, וסייף ורומח

 .תיבות

עצה היא מהכליות כליות , בעצה חכמה שכל דעה מראה ידים ורגלים

חכמה היא מידת , ונים הם מידות נצח והודוהכליות כידוע מהתיק, יועצות

הם העיניים של מידת אדם קדמון מראה , שכל היא מידת הבינה, החכמה

ידים הם , ל''שמשם נוצר כל העולם הזה לפני תיקונו כמובא בהאריז

והיינו שעיקר התיקון , ורגליים הם חיצוניות נצח והוד, מידות חסד וגבורה

, הם גם את הפנימיות וגם את החיצוניותולכן יש לתקן ב, הוא בנצח והוד

 .ולכן נזכרו פעמיים, כ בשאר המידות''משא
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שהעליונים , בכדי לגזור חידושים אמתיים', הנמליכו עליכם את ה

היינו שכשהאדם , ויהיו הדברים ידיעה מחודשת לעליונים, מתפעלים מהם

, והוזו מעלתה של הענ', הוא מיד פועל בכוחו של ה, עליו' ממליך את ה

ולכן אתם תגזרו דברים , וממילא העניו נעשה אין סופי', שהוא בטל לה

 .נכונים ותעשו תיקון בעולמות עד שיהיו העולמות מתוקנים וחדשים

 

ְמעֹון וָבָכה י שִּ בִּ יב רַּ י ָגֵליָנא, ָיתִּ ר וַּוי אִּ י ָלא ָגֵליָנא, ְוָאמַּ . וַּוי אִּ

יקו ְשתִּ ָםן אִּ ָייא ְדֲהָוה תַּ ְברַּ ר ֵליהקָ . חַּ ָבא ְוָאמַּ י אַּ בִּ יָחא , ם רִּ י נִּ אִּ

ָלָאה ֵםיה ְדֹמר ְלגַּ יב , קַּ יֵרָאיו( תהלים כה)ָהא ְכתִּ ְוָהא , סֹוד ְיָי לִּ

ימון יְך הוא אִּ ין ְדקוְדָשא ְברִּ ֲחלִּ ֵלין דַּ ָייא אִּ ְברַּ ר ָעאלו , חַּ וְכבַּ

ְשְכָנא ָדָרא ְדֵבי מַּ ְמהֹון ָעאלו, ְבאִּ ְמהוֹ , מִּ ְפקומִּ  . ן נַּ

וכן אם אני לא , י ואמר אם אני יגלה את דברי אין זה טוב''בכה רשב

ליראיו ' רבי אבא אמר שכתוב סוד ה, החברים שתקו, יגלה גם זה לא טוב

וחלק פסקו מלימוד , וכן הם כבר היו באידרא דמשכנא, וכאן כולם יראים

מחדש צריך שה', סימן כן ''מובא בליקוטי מוהר, נשארוואלה שכאן  ,זה

ירחם על ויתן לו חידושים אמיתיים ' שה לבכות לפני החידושים בכדי

  .אשר יכנסו בלב הלומדים

אמנם יש כאלו שיעשו , ואמר שיש כאלו שתורת הסוד תקדש אותם

, בעצמו' או שהם יחשבו שהספירות הם ה ,ממנה קרדום לחפור בה

  .ותפללו אליהם

שהתנא נסתפק אם לגלות  מ''בב' מ יש לנו לגלות כמובא בגמ''אבל מ

אוי אם , ואמר אוי לי אם אומר שמא ילמדו הגנבים ממני, את דרך הגנבים

ישרים יכלו בם וכושלים יכשלו ' כי ישרים דרכי ה" ולבסוף אמר, לא אומר

 .י גילה ולא נמנע''וכן כאן רשב, "בם

וידע להסתיר את הדברים באופן שרק , ורבי אבא אשר היה הסופר

 .אמר לו שיכול לומר את דבריו ללא חשש, ינוהחכמים יב

ואין , דות התורה והיו מורגלים בהםואמר שהחברים כבר למדו את סו

, אבל עכשיו ימותו ,ולכן לא מתו ,לומר שאולי אז עדיין לא נתמלא הקצף

 ,באמת עזב את לימוד זה, היו מסוגל לכךזה אינו שהרי מי שבאמת לא 

 .ומי שנשאר הוא באמת מסוגל לכך
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ְמעֹון, ָתאָנא י שִּ בִּ ֵםיה ְדרַּ ָייא קַּ ְברַּ ְתָמנו חַּ ְשְתָכחו, אִּ י , ְואִּ בִּ רִּ

ְלָעָזר ְבֵריה ָבא. א  י אַּ בִּ י ְיהוָדה. ְורִּ בִּ ר יֲַּעֹקב. ְורִּ י יֹוֵסי בַּ בִּ י . ְורִּ בִּ ְורִּ

ְצָחק ב. יִּ ר רַּ ָיה בַּ ְזקִּ י חִּ בִּ ָייא. ְורִּ י חִּ בִּ י יֹוֵסי. ורִּ בִּ י ֵייָסאוְ . ְורִּ בִּ . רִּ

ְמעֹון י שִּ בִּ בו ְלרַּ ין ָיהַּ ְצְבָען זְַּקפו ְלֵעיָלא, ְידִּ ְקָלא . ְוא  ְוָעאלו ְבחַּ

יָלֵני ְוָיְתבו ֵלי ְצלֹוֵתיה. ֵביֵני אִּ ְמעֹון ְוצַּ י שִּ בִּ וַּוְייהו , ָקם רַּ יב ְבגַּ ָיתִּ

ר י ְידֹוי ְבתוְקֵסיה, ְוָאמַּ וִּ ד ְישַּ וו יְ . ָכל חַּ ְייהושַּ ח , דַּ יב לֹון ָסתַּ ְוָנסִּ

ר  ֵןכָ ( דברים כז)ְוָאמַּ ל ומַּ ס  ה פ  ר יֲַּעׂש  יש ֲאש  ֲעֵׂשה ָארור ָהאִּ ה מַּ

ר ְוָעמו ( א''ח ע''דף קכ)ְיֵדי ָחָרש  ָןת  כָֻּלם ( א כל העם''ס)ְוָׂשם בַּ

 . ְוָאְמרו ָאֵמן

יוסי בר ' ר יהודה' אבא ר' אליעזר ר' ר, נספרו החברים לפני רבי שמעון

והנה מספר כולם , ייסא' יוסי ור' חייא ר' חזקיא בר רב ר' יצחק ר' יעקב ר

מנהיג בהם את ' מידות שה' ודאי הוא מרמז על י', י הוא י''עם רשב

 .העולם וכל אחד כפי מהותו הוא שייך לספירה כמהותו

שהרי דבר זה מביא , והנה יש לשאול שכידוע אין למנות את העם

והנה ביאור הדבר שהרי כאן לא היה , י''כ איך מנה אותם רשב''וא, מגיפה

', צורך למנות אותם שהרי עין כל מביט תראה שמספר היושבים כאן הם י

כמו שכתוב , י המניין''י קישר אותם למידות העליונות ע''אלא שרשב

מונה את הכוכבים אינו ' וודאי שמה שה, "מונה מספר לכוכבים"בתהילים 

אלא שהוא משפיע להם במניין , חושש שאחד מהם נעדרמשום שחלילה 

 .זה

ואצבעותיהם  .בשביל להתאחד עימוי ''נתנו כולם את ידיהם לרשב

ישבו בשדה בין  .המידות' בכדי לעורר את שפע י, זקופות לשמים

הם ישבו בשדה ילא וממ היינו שמיד באו כל המידות למקומם, האילנות

. המידות שמשפיעות לשכינה בין האילנת שהם שאר, שהיא השכינה

ישב  .י שתנתן לו הרשות לחדש את הסודות''התפלל רשב, י התפלל''רשב

אמר שכל אחד יתן את ידו  .בכדי להשפיע להם את אור נשמתו, בניהם

, ביבמות' כמובא בגמ היינו בבריתו שהיא נקראת גבורת אנשים, בתוקפו

שהם אחזו בבריתו והיינו , וכן יעקב ביקש מאליעזר שישבע לו בבריתו

נתנו את . בכדי לקבל מהיסוד שלו את השפע שדרך הברית מגיע השפע

אכן כן עשו כמו שאמר להם שיתנו את ידיהם בבריתו , ידיהם ולקח אותם
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היינו שלא ידמו שיש חלילה ', אמר ארור אשר יתן תמונה לה. ויתקשרו בו

 .וענו כולם אמן. איזו גשמיות באין סוף

 

י שִּ  בִּ ח רַּ רָסתַּ ְייָ ( תהלים קיט), ְמעֹון ְוָאמַּ ֲעׂשֹות לַּ אי , ֵעת לַּ ֲאמַּ

ְייָ  ֲעׂשֹות לַּ ךָ . ֵעת לַּ חום ְדֵהֵפרו תֹוָרת  ךָ . מִּ אי ֵהֵפרו תֹוָרת  תֹוָרה , מַּ

ְלֵעיָלא ףונֹוי . דִּ יד ְבתִּ ְתֲעבִּ י ָלא יִּ ְטָלא אִּ ְתבַּ י מִּ יהִּ ( א שמא''ס)ְדאִּ

ין אִּ . ָדא יק יֹומִּ תִּ רוְלעַּ יב . ְתמַּ ְׂשָרֵאל מִּ ( דברים לג)ְכתִּ יְך יִּ ְשר  י אַּ

יב. ָכמֹוךָ  ים ְיָי ( שמות טו), וְכתִּ י ָכמֹוָך ָבֵאלִּ  . מִּ

י בא ''ורשב, הנה עת הוא מלשון זמן', י ואמר עת לעשות לה''פתח רשב

שיושפע , את האור האין סופיכלומר לצמצם , לתקן את המידות העליונות

וזה ביאור הפסוק , שזהו עניינו של זמן, ופן אין סופינכונה ולא בא בצורה

דהיינו שכביכול יש לתקן את המידות המצמצמות את , ''עת לעשות לה"

משום שהתורה העליונה תתבטל אם לא  .אור האין סוף בשביל ההנהגה

וזה , היינו שהרי רצון התורה שתהיה בחירה, של המידות יתגלו הסודות

וטוב , ניין המידות שהם נותנות מקום לחסרוןלא ניתן אם לא יהיה את ע

היינו שמידת הכתר היא הממצעת בין , ולמידת הכתר נאמר דבר זה. ורע

ולכן לה , ובה תלוי כל התיקון, ל''כמובא ברמח העולם הזה לעולם הנצחי

ולא לומר שאינה חפיצה , אמר עניין זה שיש לה לאפשר את התיקון

לא יוכל להיות השכר משום לחם  משום שאם לא תהיה בחירה, בבחירה

 .ליון אמר דבר זהעוזה מה שאמר לעיל לתורה של העולם ה, בושה

כלומר ', וכתוב מי כמוך באלים ה, ישראל מי כמוךכתוב אשריך 

, נקראו יחד בתואר כמוך אשר הוא מורה על יחוד ומעלה' ישראל והש

 .ולכן יש לישראל לעשות את התיקון הנזכר

וכן ,זהו רצון תורתו וחייו', ליחד את עם ישראל בה י רצה''ועוד שרשב

וכן נאמר על , שהיה מצטער בצרת ישראל, זה היה רצונו של משה רבינו

משום שבאמת אין ', וקוראים בא' ומה שכתוב לו בו, בכל צרתם לא צר' ה

לכן , אלא שמשום שיש לנו שער מצרה, על מה להצטער שהרי הכל לטובה

 .ומ מצטער על צערנ''מ' ה
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ְלָעָזר ְבֵריה י א  בִּ ֵםיה, ָקָרא ְלרִּ ְטָרא , אֹוְתֵביה קַּ ןִּ ָבא מִּ י אַּ בִּ וְלרַּ

ֲחָרא ר ֲאָנן ְכָלָלא ְדכֹוָלא, אַּ ין. ְוָאמַּ ָיימִּ ְתְתָקנו קַּ ְשָתא אִּ ד הַּ . עַּ

יקו ְשתִּ ְמֵעי ָקָלא, אִּ ְקָשן, שַּ ְרכוָבָתן ָדא ְלָדא נַּ אי ָקָלא. ְואַּ ָקָלא . מַּ

ְמֵפידִּ  ְתכַּ ָלָאה ְדמִּ  .ְכנוְפָייא עִּ

ועד עכשיו , ואמר שהם כלל הכל, י קרא לרבי אבא ורבי אליעזר''רשב

כלומר שרק שאני כללתי עימי את רבי אבא ורבי , נתקנו המידות העליונות

שמעו את קול . רק אז נעשה התיקון, אליעזר שנעשה לכלל הכל

, אים וזעים מפני פחד השכינהמשום שהמלאכים יר, ורעד גופם, המלאכים

והרואה את חברו , ל שזעתם של חיות נעשה נהור דינור''עד שאמרו חז

 . ודאי שגם בו נכנסת יראה, ירא

 

ר ְמעֹון ְוָאמַּ י שִּ בִּ ֵדי רַּ ְמֲעָך ָיֵרא( חבקוק ג), חַּ י שִּ ְעתִּ יְיָי ָשמַּ . תִּ

יל( ב''ח ע''קל( )אמר) י ָדחִּ ֱהוִּ ֲאָנן . ָהָתם ֵיאֹות ֲהָוה ְלמ 

ְלָתא ְלָייא מִּ יבוָתא תַּ ֲחבִּ יב, בַּ ְכתִּ ת ְיָי ( דברים ו), דִּ ְבָת א  ְוָאהַּ

יךָ  יב , ֱאֹלה  ם( דברים ז)וְכתִּ ְתכ  ת ְיָי א  ֲהבַּ יב , ֵמאַּ ( מלאכי א)וְכתִּ

ם ְוגוֹ  ְתכ  י א  ְבתִּ  . 'ָאהַּ

' י ואמר שכאן אין מקום לפחד אלא לשמוח ולעבוד את ה''שמח רשב

ששם מתגלה אהבת , שאנחנו עוסקים בפנימיות המידות דהיינו, מאהבה

ולא בחיצוניות שמשתלחת מהם יראה בכדי להרחיק את , יתברך' ה

 .החיצונים

לעומת זאת תורה הפשט , היא לימוד משמחה, שכל עניין תורת הזוהר

 .בשבת' היא לימוד מיראה כמובא בגמ

 

ר ח ְוָאמַּ ְמעֹון ָסתַּ י שִּ בִּ ה ןֹוד  הֹוֵלךְ ( משלי יא), רַּ ל  יל ְמגַּ ָרכִּ

ה ָדָבר ן  ן רוחַּ ְמכַּ יל. ְונ ֱאמַּ ְשָיא, הֹוֵלְך ָרכִּ אי ְקָרא קַּ כיון ), הַּ

ר( דאתמר רכיל אמאי הולך ָבֵעי ֵליה ְלֵמימַּ יל מִּ יש ָרכִּ אן , אִּ מַּ

ְתְייָשב ְברוֵחיה. הֹוֵלךְ  אן ְדָלא אִּ ָלא מַּ י ְמֵהיָמָנא, א  , ְוָלא ֲהוִּ

ָלה דְ  הוא מִּ עהַּ ָיא, ָשמַּ יְזָרא ְבמַּ ויה ְכחִּ וִּ יל ְבגַּ ד ְדָרֵםי ֵליה , ָאזִּ עַּ
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ר ְעָמא. ְלבַּ אי טַּ יוָמא. מַּ חום ְדֵלית רוֵחיה רוָחא ְדקִּ אן . מִּ ֲאָבל מַּ

יוָמא יב, ְדרוֵחיה רוָחא ְדקִּ ה ָדָבר, ֵביה ְכתִּ ן  ן רוחַּ ְמכַּ . ְונ ֱאמַּ

ן רוחַּ  יוָמא, ְונ ֱאמַּ ותקעתיו יתד ( ב''ישעיה כ)כמו . )ְדרוָחא קִּ

ְלָייא ( במקום נאמן ְלָתא( א ברזא''נ)ְברוָחא תַּ יב. מִּ קהלת ), וְכתִּ

ךָ ( ה ת ְבָׂשר  יא א  ֲחטִּ יָך לַּ ת סִּ ֵתן א  ל תִּ  . אַּ

ָלא ְבָרָזא ְייָמא א  ְתקַּ י . ְוֵלית ָעְלָמא מִּ י אִּ ֵלי ( א''ח ע''קל)ְוכִּ ְבמִּ

ְצטְ  יְך ָרָזאָעְלָמא אִּ ין. רִּ יק יֹומִּ תִּ ָייא ְדעַּ ין ְדָרזַּ ין ָרזִּ לִּ ְדָלא , ְבמִּ

ָםה ָםה ְוכַּ ת כַּ חַּ ל אַּ ין עַּ ָלאִּ ין עִּ ְלָאכִּ ילו ְלמַּ ְסָראן ֲאפִּ ְתמַּ  .אִּ

י שמי שיש לו רוח קדושה יכול לשמור את הסוד ומי שאין לו ''אמר רשב

רוח ניזונת  ,היינו שמי שרוחו קדושה, רוח קדושה מגלה את הסודות

אמנם מי שרוחו טמאה אינו מסוגל לשמור את הסודות , מסודות התורה

 .והרי הוא חייב להוציא אותם מגופו

והם גורים , משום שדברי התורה כאילו אסורים וקלועים בנשמתו

 .ויוציא אותם ממנו, לנשמתו שיגלה אותם

 

ְמעֹון י שִּ בִּ ר רַּ יתו, ָאמַּ ָיא ָלא ֵאיָמא ְדֵיצִּ ְשמַּ , (א דיציתן''ס)ן לִּ

ע ְשמַּ ְרָעא ָלא ֵאיָמא ְדתִּ ין, ְלאַּ יוֵמי ָעְלמִּ ין . ְדָהא ֲאָנן קִּ ָתָנא ָרזִּ

ין ין, ְדָרזִּ ְמעֹון ְבָרֵזי ְדָרזִּ י שִּ בִּ ח רַּ ד ָסתַּ ְתָרא, כַּ ְעָזע אַּ ְזדַּ ין , אִּ וֲַּחֵברִּ

ְלָחלו ְתחַּ  . אִּ

משום שהוא י שאינו אומר לשמים וארץ שישמעו את דבריו ''אמר רשב

כלומר שאינו צריך את עזרת השמים והארץ שהם  ,מקיים את העולם

משום שהוא מושרש במידות שמעל השמים , מידת התפארת והשכינה

 .והארץ

ואלה "י ''ואמר רשב, החברים, י פתח בגילוי הסודות אתחלחלו''כשרשב

יש להבין , "הלמכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל

הביאור משום שהם עסקו בהסרת הרע והדין שהם ? ע פחדו החבריםמדו

הם מידות  ,מלכיםהשאדום הוא מלשון דין ו, המלכים אשר מלכו באדום

ולכן , שלים מהם כוחות הדיןלעליונות שעדיין אינם מתוקנות כראוי ומשת

 .חששו שמא כוחות הדין ירצו לפגוע בהם
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ר ח ְוָאמַּ ֵלי ְבָרָזא וָפתַּ יב כְ , גַּ ים ( בראשית לו)תִּ ְםָלכִּ ה הַּ ְוֵאל 

ְך ְוגוֹ  ל  ְפֵני ְמָלְך מ  ץ ֱאדֹום לִּ ר  ר ָמְלכו ְבא  תון . 'ֲאש  ין אַּ זַָּכאִּ

ָייא יקַּ דִּ ְייָתא, צַּ ין ְדאֹורַּ ְתְגֵלי ְלכֹון ָרֵזי ְדָרזִּ ְלָיין , ְדאִּ ְתגַּ ְדָלא אִּ

ין ְליֹונִּ יֵשי ע  דִּ אי, ְלקַּ ח ְבהַּ אן יְַּשגַּ אי, מַּ ה ְבהַּ ְזכ  אן יִּ ְדהוא , ומַּ

ל ְמֵהיְמנוָתא  ֲהדוָתא עַּ ט ''קכ, ב''ל ע''ק)ְדֹכָלא ( דמהימנותא)סַּ

דנהיר למאתאן ושבעין עלמין ומניה נהיר (. )א''ו ע''קל, א''ע

הדא הוא . אורייתא דנהירין ביה צדיקייא לעלמא דאתי

נכון וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד ( משלי ד)דכתיב 

מן ההוא ארחא מתפרשן לשית מאה ותליסר אורחיה . היום

כל ארחות יי חסד ( ה''תהלים כ)דפליג בזעיר אנפין דכתיב 

ֲעָוא ְיֵהא( 'ואמת לנוצרי בריתו וגו ְתֲחָשב , ְצלֹוָתא ְברַּ ְדָלא יִּ

ָלָאה ָדא  . ְלחֹוָבא ְלגַּ

ברצון  תהיההתפילה , הם עדות על הכל, י שגילוי המידות''אמר רשב

היינו שיש שואלים איך יש רע , תהיה שלא יחשב לחוב לגלות את הסודות

ולכך אמר שמי שיודע , שהוא זך וטהור מנהיג את העולם' בעולם אם ה

מנהיג את העולם דרך המידות מבין שמשום צמצום המידות יש רע ' שה

 .אין שייך דבר זה' אבל בה, וחסרון

בכדי  יך את פנימיות המידותבכדי להמש, ואמר שיש להתפלל ברצון

 .לתת חיות לחיצוניות המידות

 

ָייא ְברַּ ה ֵייְמרון חַּ ְשָיא הוא, ומַּ אי ְקָרא קַּ ְדָהא ָלא ֲהָוה , ְדהַּ

י ב ָהכִּ ְכתַּ ים ֲהווֹ , ֵליה ְלמִּ ָמה ְמָלכִּ ד ְדָלא ֵייתון , ְדָהא ֲחֵזיָנן כַּ עַּ

ְׂשָרֵאל ְלָכא לִּ , ְבֵני יִּ י מַּ ד ָלא ְיהִּ ְתֲחֵזי ָהכָ ְועַּ ה אִּ ְׂשָרֵאל ומַּ , אְבֵני יִּ

ָייא ְברַּ ְתֲערו חַּ ין הוא. וְבָדא אַּ ָלא ָרָזא ְדָרזִּ ין ְבֵני , א  ְדָלא יְַּכלִּ

אי ְייהו ְבהַּ ֲעתַּ ש ְבדַּ ְרחַּ ע וְלמִּ ְשְתמֹודַּ ע וְלאִּ ְנדַּ  . ָנָשא ְלמִּ

נו לא יוכלו להבין מדוע התורה מספרת ל טפשי שלומדי ה''אמר רשב

י מבאר שהתורה בעצמה לפני נצרכת ''כאן רשב, על מלוכת מלכי אדום



 "יהי אור"

[31] 

 

שהרי כאן , לפי הפשטרק פרש רק על פי המידות עליונות ולא תלה

 .לכאורה אין פשט מובן

, י בזוהר שמי שחושב שהתורה באה לכתוב סיפורים''וכן אמר רשב

ן סוף ברוך ועוד וכי האי, שהרי ישנם סיפרי סיפורים יותר יפים, תיפח רוחו

ש מנהגו של ''ש וכ''וכ, וכי כך מנהגו של מלך, בא לספר סיפורים, הוא

 !.מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא

 

ין( א''ב ע''קמ, ד''קל), ָתאָנא יקִּ תִּ יָקא ְדעַּ תִּ יָרא , עַּ ְטמִּ

ין ירִּ ְטמִּ ףונֹוי , דִּ ין תִּ ד ָלא זַּםִּ ין, (דמלכא)עַּ טורִּ טוֵרי עִּ , ְועִּ

יוָמא ָלא ֲהָוהֵשירותָ  ֵער ֵביה. א ְוסִּ יף וְמשַּ ְגלִּ יס . וֲַּהָוה מַּ וָפרִּ

ְרָסא ד סַּ ֵםיה חַּ ין, קַּ ְלכִּ יֵער מַּ יף ְושִּ  . וָבה ְגלִּ

 שבירת הכלים ותיקונם

לא צמצם את האור לא היה תחילה וסוף אלא ' י שעד שה''אמר רשב

פן ההנהגה ולאחר מכן קבע כביכול בעצמו את או, הכל היה אין סופי

מידות ' ויש י, מידות באור' ל שיש י''כמובא ברמח ,האלוקי והיינו באור

מ ''ומ, דהיינו המידות עצמם שהם הכלי ,וכן נתן פרסה לפניו .בכלים

 .עדיין לא היה תיקון מושלם

וגוף זה לא היה ראוי לקבל את , היינו שהכלים הם כמו גוף לנשמה

והיינו שהאור הוא אין ,  ם לאורמשום שלא היה חיבור בין הכלי, האור

ומשום כן אינו יכול לקבל את , ואינו אין סופי, והכלי הוא בעל גבול, סופי

כשכל הכלים יהיו באהבה אחד לשני , ואיך יכול לקבל את האור, האור

וזה , ולכן הם יוכלו לקבל את האור, הם יהפכו להיות כלי אחד אין סופי

י האהבה עם ישראל נעשה אחד ''עש, "ואהבת לרעך כמוך"עומק מצוות 

 .ואין סופי

 

ְתְקָיימו ףונֹוי ָלא אִּ ים ֲאש  , ְותִּ ְםָלכִּ ה הַּ יב ְוֵאל  ְכתִּ ר ֲהָדא הוא דִּ

ְׂשָרֵאל ְבֵני יִּ ְך לִּ ל  ְפֵני ְמָלְך מ  ץ ֱאדֹום לִּ ר  ְדָמָאה. ָמְלכו ְבא  ְלָכא קַּ , מַּ

ְדָמָאה ְׂשָרֵאל קַּ ְבֵני יִּ יפ. לִּ ְגלִּ ְשָמָהן ( ולא אתקיימו)ו ְוכְֻּלהו דִּ בִּ

ְתְקרון ְתְקָיימו. אִּ ח ְלהו, ְוָלא אִּ ד ְדָאנַּ ע ְלהו, עַּ ְצנַּ ר , ְואַּ וְלָבתַּ
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ק  ְסְתלַּ ְמָנא הוא אִּ ְרָסא( א הוה מסתכל''נ)זִּ הוא סַּ ן , ְבהַּ ְתְתףַּ ְואִּ

ףונֹוי   .ְבתִּ

לבני מלך  ךועל זה נאמר ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדם לפני מלו

 . היינו שהמידות הראשונות היו עם דין רב ולא הנהיגו ברחמים ,ישראל

מלכא קדמאה לבני ישראל : מולך מלך לבני ישראל' פי על ''ואמר רשב

והיינו שהמלך של ישראל הוא המלך האמיתי הראשון שהתקיים , קדמאה

שהיו לפניהם עוד ' אפי, וישראל הם העם הראשון שהתקיים, במלכותו

  .עמים

עד , מ לא נתקיימו''ומ ,כלומר שהוכן כוחם, ומלכי אדום נקראו בשמות

הסתכל שוב בכלי ונתן ' ולאחר מכן ה, אשר עלו שוב לאין סוף ונמתקו

שודאי שגם הגוים יצאו מאת , ודע שמהם יצאו עם ישראל .בהם את אורו

, כשהמידות בשלמותםאלא שישראל הם , והכל ממנו שאין עוד מלבדו' ה

ולכן הגוים קודמים , הם המידות שאינם בשלמותםהגוים כ ''משא

משום שהם , לימות המשיחמלכותם עיקר וישראל , לישראל בעולם הזה

היום אלא , ל מה שהיה פעםודע שאין מדובר כאן רק ע, יצאו בעת התיקון

תקונתו עד מועם ישראל עדיין אינו עומד על  ,ותידעדיין אין תיקון במ

 .וביאת משיח במהרה בימנ

ואומר , ז שבעולם הזה יש אלפיים שנות תוהו''בע' וזה מה שאמרו בגמ

כל עוד שלא בא , א שבימות המשיח שהם האלפיים שנה האחרונות''הגר

 .שולטים שנות התוהו, משיח

 

ְרעוָתא, ְוָתאָנא יק בִּ ד ָסלִּ לְ , כַּ יָרא ְתֵרי אַּ ְייָתא ְטמִּ ְבֵרי אֹורַּ ֵפי ְלמִּ

ין ְסָקה, ְשנִּ יַּ , ְואַּ ֵםיהמִּ ד, ד ָאְמָרה קַּ ְעבַּ ְתְקָנא וְלמ  אן ְדָבֵעי ְלאַּ  מַּ

ףונֹוי, (א''ה ע''קל) יָתא תִּ ְדמִּ ֵףן ְבקַּ  . ְיתַּ

, היא הייתה מכוסה אלפיים שנה, לברוא את התורה' כשעלה ברצון ה

, עצמו את' יתקן ה כביכול, רוצה לברוא את האדם' ואמרה לפניו שאם ה

  .התשובה והיינו שיחדש את

משום שהיא צריכה , אלפים שנה' והטעם שהתורה הייתה מכוסה ב

שהעולם הזה , ז''בע' בגמל ''כמו שאמרו חז, אלפים' למשול בעולם הזה ב

כ ''ואח, הוא מורכב מאלפיים שנה של תוהו, שכל זמנו ששת אלפים שנה
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' ולכן כאן ה, כ אלפיים שנה של ימות המשיח''ואח, אלפים שנה של תורה

 .התורה למשול אלפיים שנה היכן את

קון את התשובה ומה חידוש יש לפני כן לא תי' ויש להבין מדוע ה

והנה כמו שמובן , מדוע שלא יהיה אפשר לחזור בתשובה, בעניין התשובה

כן כל עבירה עושה פגם , שהבא על הערוה בנו ממזר באופן מציאותי

ל עד אשר על השב בתשובה אור גדומעורר ברחמיו ' אלא שה, מציאותי

 .נעשה בריה חדשה בבחינת גר שנתגייר כקטן שלנולד דמי

 

ְפָרא יעוָתא ְדסִּ ְצנִּ ין, ָתאָנא בִּ יקִּ תִּ יָקא ְדעַּ תִּ ין , עַּ ְתרִּ ְתָרא ְדסִּ סִּ

ין ירִּ ְטמִּ יר דִּ ן , ָטמִּ ְתְתףַּ ן( ב''ח ע''דף קכ)אִּ ְזְדמַּ כלומר ), ְואִּ

ום אבל אתתקן ולא דידע ליה מש, ולא אשכח ממש, אשתכח

ין( אבל בתיקוני ידיע( )דהוה עתיק דעתיקין ד ָסָבא ְדָסבִּ , ְכחַּ

ין יקִּ תִּ יק ֵמעַּ תִּ ין, עַּ ירִּ ְטמִּ יר מִּ יעַּ , ָטמִּ יעַּ ְוָלא ְידִּ יקונֹוי ְידִּ . וְבתִּ

ָוור ְכסו  יָטא , (א בסומק''ס)ָמאֵרי ְדחִּ ( א בוצינא''ס)ְוֵחיזו בוסִּ

ְנסֹוי  יב עַּ , (א באנפוי''נ)ְדאַּ יןָיתִּ יבִּ ְשבִּ ְכְסָייא , ל כוְרְסָייא דִּ ְלאַּ

 . לֹון

, כביכול כזקן מלא רחמים המהפך כל דין לרחמים ראההקדוש ברוך נ

ועוד , לכל' רק להיטיב לנבראים כמו שכתוב טוב ה', שזה רצונו של ה

יותר ' וודאי שה, אינו רוצה להרע, שודאי שמי שמושלם בתכלית השלמות

, מושלם בעולם הזהואם האדם ה, עולם הזהדם המושלם במושלם מהא

ולכן אינו מסוגל להתנהג כפי , רחמן וטוב' ש שה''ש וכ''כ, רחמן וטוב

 .אלא הוא ארך אפים וזו דרכו, שיהיה דין לחוטאים, האמת

 

ין ְלֵפי ָעְלמִּ ע ְמָאה אַּ ְרבַּ ְלָתא ְדֵרי, אַּ ָווָרא ְדגוְלגַּ ְתְסָשט חִּ . שֹויאִּ

ירו דְ  ְנהִּ יָווָראומִּ אי חִּ ָייא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי, הַּ יקַּ דִּ ְמָאה ' ד, יְַּרֵתי צַּ

ין יב, ָעְלמִּ ְכתִּ ל כ  ( בראשית כג), ֲהָדא הוא דִּ ק  ע ֵמאֹות ש  ְרבַּ ף אַּ ס 

ןֹוֵחר  .עֹוֵבר לַּ

עניין  ,ארבע מאות עולמות של אור לבן אור הרחמים משפיעים לצדיקים

שהם חסד דין , אותיות' ד' מאות הוא כנגד שם הויה אשר יש ב' הד
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וכן להבדיל בכוחות הטומאה יש ארבע , את השפע רחמים וכוח המקבל

ולכן שמו של היצר הרע , מאות כוחות שהם הארבע מאות איש של עשיו

אותיות להבדיל כל ההבדלות כעין ' שיש בו ד, ל''סמא [אין לומר בפה]הוא 

 .שם הויה

מאות שנה של שיעבוד   'וד, וזה עניין ארבע מאות איש של עשיו

שהוא נתן לו את כוח , וכן הוא עניין כסף ארבע מאות שקל, מצרים

 .העיקר שיעזוב את הקדושה, הטומאה

 

ְלָתא ר ( בכל יומא), ְבגוְלגַּ ין ְתֵליסַּ ְלֵפי ( א תריסר''ס)יְַּתבִּ אַּ

ין בֹוא ָעְלמִּ ין, רִּ ְגלִּ ין ֲעלֹוי רַּ ְטלִּ ין ֲעלֹוי, ְדנַּ ְמכִּ א. ְוסַּ ְלָתאוֵמהַּ  י גוְלגַּ

ָלא יף טַּ ר, ָנטִּ ְלבַּ הוא דִּ ְלָייא ְלֵריֵשיה ְבָכל יֹוָמא, ְלהַּ יב, ומַּ ְכתִּ , דִּ

ְמָלא ָטל( שיר השירים ה) י נִּ ֹראשִּ  . ש 

 ג צינורות שפע של מידת הכתר''י

אשר הם נושאים את , ג מידות רחמים''ישנם י ,בראשו של מידת הכתר

שהרי בכל רגל נעשה עניין , הרגלים מושפע מהם' דהיינו שאור ג ,5הרגלין

, בפסח גאולת מצרים, סוכות ענני כבוד, מעל הטבע לעם ישראל

 .בעולםסוף ובדיבור האין , ובשבועות מתן תורה בקולות וברקים ואש

וכן הוא המן אשר ממנו ניזונים , ומראש מידת הכתר מגיע טל התחיה

 .בזמן הגלות כמובא בזוהר' אפי ,הצדיקים

 

ר ֵמֵריֵשיה ְנעַּ ָלא ְדאַּ הוא טַּ ר, וֵמהַּ יהו ְלבַּ הוא ְדאִּ ְתֲערון , הַּ יִּ

ָייא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי יב . ֵמתַּ ְכתִּ מלאתי טל , שראשי נמלא טל)דִּ

יב ( אלא נמלא, לא כתיב ְכתִּ ךָ ( ישעיה כו)דִּ ל  ל אֹורֹות טַּ י טַּ , כִּ

יָקא תִּ וַּוְרָתא ְדעַּ ָלא. אֹורֹות ְנהֹוָרא ְדחִּ הוא טַּ ין , וֵמהַּ ְיימִּ ְתקַּ מִּ

                                                           
ויש לבאר שהוא ממתק את הרגליים דהיינו , הנה בפשטות הביאור הוא מלשון רגלים 5

אמנם המתוק מדבש מפרש שהרגלים מחזיקות את הזקן והיינו הרגליים של , את הדינים

רוש אבל משום שבאתי לפרש את האידרא בפי, עתיק מחזיקות את הזקן של מידת הכתר

 .ל לכן פירשתי בצורה זו''אשר אינו נצרך לכל הקדמות האריז
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ין ְליֹונִּ יֵשי ע  דִּ ָייא ְלָעְלָמא ( ב''רצ)ְוהוא . קַּ יקַּ דִּ ְחֵני ְלצַּ ָמָנא ְדטַּ

ין. ְדָאֵתי ישִּ דִּ ין קַּ סוחִּ ְקָלא ְדתַּ ָלא ְלחַּ הוא טַּ יף הַּ ֲהָדא הוא . ְוָנטִּ

יב ְכתִּ ל סְ ( שמות טז), דִּ ֵמה עַּ ָטל ְוהִּ ת הַּ ְכבַּ ל שִּ עַּ ק וַּתַּ ְדָבר דַּ םִּ ֵני הַּ

ָוור. ְמחוְסָסס ָלא חִּ הוא טַּ ין . ְוֵחיזו הַּ ְבנִּ ְווָנא ְדאַּ אי גַּ ( ט''מ)ְכהַּ

ְבדֹוְלָחא ָווה, דִּ ין ְבגַּ ְוונִּ ְזָייא ָכל גַּ ְתחַּ יב. ְדאִּ ְכתִּ , ֲהָדא הוא דִּ

ח( במדבר יא) ְבדֹולַּ  . ְוֵעינֹו ְכֵעין הַּ

והטעם שהיו טועמים במן כל  ,את ארץשנקר, והטל הזה מושפע לשכינה

יש את ' והנה ידוע שבאור ה, משום שהמן היה מאוד רוחני, מיני טעמים

שכל מידה משפיעה , אלא שבמידות יש חלוקה, כל מיני השפע בבת אחד

וכפי , היו בו את כל הטעמים בעולם ולכן במן שהיה רוחני ,שפע שונה

   .שהיה רצון ליבו כן היה טעמו

 

אי ג ְלָתאהַּ יֵליה. וְלגַּ ָווָרא דִּ ר , חִּ ְתֵליסַּ יר לִּ ְנהִּ ין ( ח''רפ)אַּ יפִּ יָבר ְגלִּ עִּ

ֲחָרנֹוי ד. ְבסַּ ְטָרא חַּ יָבר ְבסִּ ע עִּ ְרבַּ ְטָרא ָדא, ְלאַּ יָבר ְבסִּ ע עִּ ְרבַּ , וְלאַּ

ְנסֹוי ְטָרא ְדאַּ ְטָרא ָדא. ְבסִּ יָבר ְבסִּ ע עִּ ְרבַּ ְטָרא ְדֲאחֹוָרא, וְלאַּ ד ְוחַּ . ְלסִּ

ְלָתא  (. כלומר לסטרא דלעילא. )ְלֵעיָלא ְדגוְלגַּ

, אחת לימין והשניה לשמאל, 6הויות' הוא ג, השפע שבראש הכתר

ויש עוד הויה אחת אשר , והשלישית מאחורי ראשו, ושניהם לצד הפנים

והיא באצמע , ל בפתחי חכמה ודעת''כמובא ברמח ההויות' כוללת את ג

 .בפניםההויות אשר ' הראש בין ב

 

ְנסֹוי ְתְסָשט אֹוְרָכא ְדאַּ אי אִּ בֹוא , וֵמהַּ ין רִּ ְבעִּ ת ְמָאה ְושִּ ְתלַּ לִּ

ין ם. ָעְלמִּ יִּ סַּ ְך אַּ ר  ְתְקֵרי א  הוא אִּ אי ( כלומר אורכא דאנפין. )ְוהַּ ְוהַּ

                                                           
דהיינו שבקדושה הכל , שבטים' דגלים ובכל דגל היו ג' כן ראינו שבמדבר היו ד 6

לעם משולש כהנים , שהתורה היא משולשת תורה נביאים וכתובים' כמובא בגמ, משולש

עימהם הם אינם זוג ' ואישה ה איש, ימים' ביום משולש שניתנה לאחר ג, לויים וישראלים

והדבר מבהיל כמה צריכים הזוג להבין שלא פחות מהבעל יש לאישה , יש בינהם משלש

וכל עניין השלוש , בעצ הקשר הזוגי', וכן לאיש לא פחות מהאישה יש עימם את ה', את ה

 .ק''שהרחמים הם ממצעים בין החסד לדין ודו, הוא חסד דין ורחמים
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ין ְנסִּ יָכא ְדאַּ ְתְקֵרי ֲארִּ ין אִּ יקִּ תִּ יָקא ְדעַּ תִּ ְתְקֵרי . עַּ ר אִּ ְלבַּ הוא דִּ ְוהַּ

נְ  יןְזֵעיר אַּ יָקא ָסָבא. סִּ תִּ יָ , ָלֳקְבֵליה ְדעַּ ים ְדקְֻּדשַּ ש ֳקָדשִּ . אֹקד 

ין  ְנסִּ אי( ב''ה ע''קל)וְזֵעיר אַּ ל ְלהַּ ְסָתכַּ ד אִּ ( א טלא''ס)ֹכָלא , כַּ

ן ְתְתףַּ ָתא אִּ ְלתַּ ְמָנא, דִּ הוא זִּ ין ְבהַּ יכִּ ין וֲַּארִּ ְחטִּ ְתסַּ ְנסֹוי מִּ ֲאָבל , ְואַּ

ֲעָתא  יָקאָלא ָכל שַּ תִּ  . ְכָמה ְדעַּ

 ע נהורין''ש

ולכן היא נקראת אריך  7במידת הכתר ישנם שלוש מאות ושבעים אורות

אמנם במידת התפארת ישנה כמות פחותה של אורות ולכן היא , 8אנפין

עד , שכמה שהאור מתרחק ממקורו כמותו פחותה, נקראת זעיר אנפין

שהזמן הוא משום , עשה הזמןובכך נ, אשר בעולם הזה יש רק אור מועט

כ בעולם העליון ביום ראשון יש את ''משא, יש רק שפע מועט שבכל יום

וכן ביום שני יש את יום ראשון , יום שני שלישי רביעי חמישי שישי ושבת

 ,שהרי כל יום הוא שונה מחברו משום שהוא שפע שונה, שני שלישי וכו

מ בעולם ''מד ודאי ש''ולענ ,אבל שם בכל יום יש את כל מיני השפע

אלא שאין הבדל בין הימים משום , העליון יום ראשון אינו יום שני

אבל ודאי שלו יצויר שאם היה עולה אליהו הנביא , שהשפע בהם שווה

 .עם שעון לשמים היו עוברים לו בכל יום עשרים וארבע שעות

 .אמנם בעולם הזה יש בכל יום שפע שונה מחברו

 הסתכלות המידות זו בזו

, התפארת מביטה במידת הכתר הרי היא מתמתקת באורה וכשמידת

, ה''כמו שאמר דוד המלך ע, ההבטה היא עניין ההשתוות הצפיה והבקשה

 ."אליך נשאתי את עיני היושבי בשמים"

 הוא מוחש בבת העינה שהיא שוברת את הביצה במבטה, עניין הראיה

יוצאת מן שהנשמה , ל בשער המצוות''וכן כתב האריז, ל''כמובא בהאריז

 .העין אל המקום הנראה

                                                           
אלף  -אלף למד , מלאים" אל"שמות ' של ב' הוא גמט, שבעים עניין שלוש מאות 7

 .ל במבוא שערים ועוד''כמובא בהאריז, למד

 .פנים קצרות -זעיר אנפין , פנים ארוכות 8
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ם בשם ''כמובא במלבי, י ראייתו משלח כוח ארסי ומזיק''וכן הרע עין ע 

 .פילוסוף

 

ְלָתא אי גוְלגַּ ְזֵעיר , וֵמהַּ ְלָתא דִּ יָור ְלגוְלגַּ יָבר חִּ ד עִּ יק חַּ ָנפִּ

ין ְנסִּ ְףָנא ֵריֵשיה, אַּ לְ . ְלתַּ ין דִּ ְלתִּ ר גוְלגַּ ְשאַּ אי לִּ ָתאוֵמהַּ ְדֵלית , תַּ

יוְַּרָתא . לֹון חוְשָבָנא ין ֲאָגר חִּ ְלָתא ָיֲהבִּ ( א אוראותא''ס)ְוָכל גוְלגַּ

ין יק יֹומִּ תִּ יָטא. ְלעַּ ְרבִּ ין ְבחוְשָבָנא ְתחֹות שַּ ד ָעאלִּ , ְוָלֳקֵביל ָדא. כַּ

ָתא( ו''קל) ת ְלתַּ גוְלגֹול  ע לַּ קַּ ין ְבחוְשָבָנא, ב  ד ָעאלִּ   .כַּ

 מאות עולמות' ד

מאות צינורות שפע לבנות ' י הד''וממידת הכתר מושפע אור גדול ע

והמה ממתקות את הדין שבמידת , אשר מאחורי ראש מידת הכתר

, 10י כן מידת התפארת ממתקת את האור שבשאר המידות''וע, 9התפארת

כמו שכשמנו את , 11והמידות מחזירות לה את האור בעת שמונים אותם

 .בר נתן כל איש כופר נפשוישראל במד

 

ְלָתא ָלָלא ְדגוְלגַּ ימָ , ְבחַּ ָלָאה ְסתִּ יָרא ְדָחְכְמָתא עִּ ֲאוִּ ה ְקרוָמא דַּ

ק יחַּ . ְדָלא ָססַּ אי ָלא ְשכִּ ח, (ט''קכ)ְוהַּ ְתְסתַּ אי ְקרוָמא. ְוָלא אִּ  ְוהַּ

יָמָאה יהו ָחְכְמָתא ְסתִּ ל מֹוָחא ְדאִּ ְסָייא עַּ ְתחַּ יֵני כַּ . אִּ ְך וְבגִּ

ְןָיא  ְתכַּ הוא ְקרוָמא( א ובגין דאתכסיא''ס)אִּ אי ָחְכְמָתא ְבהַּ , הַּ

ְתָחא ְתסַּ  (. א בגין דא אקרי חכמתא סתימאה''ס. )ְדָלא אִּ

                                                           
וכאשר חלילה , ומשום כן יש בה דין ורחמים, שהרי מידה זו ממונה להנהיג את העולם 9

וזה מה , נמתק אלא בשפע מידת הכתרואינו , הרי הדין גובר, אין עם ישראל עוסק בתורה

ג מידות רחמים אשר המה ''יאמר לפניו י, גילה למשה שבעת שעם ישראל חוטא' שה

 .ממשיכים את האור האלוקי למידת התפארת ממתקת ממנה כל דין

 .ל שהיא זאת שמנהיגה את העולם''כנ 10

ואזי , השנה בראש' היינו בעת ראש השנה שכל בני ישראל עוברין לפניו כמובא בגמ 11

 .עם ישראל חוזרים בתשובה שלמה ותוקעים בשופר ומעוררים רחמים גדולים בשמים
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אי מֹוָחא יָמָאה, ְוהַּ אי ָחְכְמָתא ְסתִּ יהו הַּ יךְ . ְדאִּ ְשְתכִּ יט ְואִּ  ָשקִּ

ְתֵריה ל דוְרְדֵייה, ְבאַּ ב עַּ ֲחָמר טַּ ְעתֹוי וְ , כַּ ְיינו ְדָאְמֵרי ָסָבא דַּ הַּ

ים יךְ , ָסתִּ ים ְוָשכִּ  . ומֹוֵחיה ָסתִּ

 ד''חב

יש את מידת , ובתוך חלל הראש, כביכול מידת הכתר היא הראש אלוקי

שהיא מכסה את מידת החכמה שנקראת , קרומא דאוירא תהדעת שנקרא

והטעם שהיא  ,משום שהיא סתומה במידת התפארת, חכמה סתימאה

משום שאזי , שעדיין תתגלה החכמה בעולם' משום שאין רצון ה, מהסתו

תתגלה  אבל לעתיד בימות משיח אז, א סתומהולכן הי, לא תהיה בחירה

ואדם הראשון אכל ממנו , והיא היין המשומר בענביו מששת ימי בראשית

לקח לו את נשמתו ' ולכן ה, לפני זמנו ומשום כך סרה ממנו הבחירה

וזה מה , כ להתחכם בדרכו''ק מועט מאוד שלא יוכל כוהשאיר לו רק חל

וזה , הדעת הוא יהיה כאלוקים שאם הוא יאכל מעץשאמר היצר לאדם 

כ יתחכמו ויתקדשו עד שהם ממש יהיו ''דבר נכון שלעתיד הצדיקים כ

אלא שאין רצון הבורא שיהיה דבר זה לטובת האדם , כמעט כאלוקים

כלומר שיהנה ללא שעמל על מה  ,בכדי שלא יהיה לו לחם בושה, עצמו

להיות אמר מיד שאין לאכול מעץ החיים דהיינו שאין לו ' ולכן ה, שנהנה

שהוא נצח גרוע ומתואב ביותר ואין לאף  ,חיים נצחייםב, במצב שהוא

אלא יש לאדם לתקן את עצמו ולעזוב את העולם , אחד רצון בכזה נצח

בשבת ' ל בגמ''מרו חזולכן א, וגופו יהפך לעפר ויעשה מחדש זך ונקי

שעתידים הצידיקים לעשות שניה אחת לפני תחיית המתים לעפר ומיד 

  .ל שיש לבנות גוף חדש זך ונקי''והטעם כנ, יקומו

 

ין סִּ ְזֵעיר אַּ ְתְסָסק מִּ אי ְקרוָמא אִּ ְתְסשַּ , ְוהַּ ְך מֹוֵחיה אִּ יֵני כַּ ט וְבגִּ

ין ילִּ ין וְתֵרין ְשבִּ ְתָלתִּ יק לִּ יבֲהדָ , ְוָנפִּ ְכתִּ ( בראשית ב), א הוא דִּ

ן ְעָמא. ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעד  אי טַּ ְתְסָסק. מַּ ְקרוָמא אִּ חום דִּ ְדָלא , מִּ

ל מֹוָחא ְסָיא עַּ ְיינו ( ועל כל פנים קרומא פסיק לתתא. )ְמחַּ ְוהַּ

ְתָוון ין דְ ''ָתי, ְדָתֵניָנן ְבֵרישוֵמי אַּ יק יֹומִּ תִּ ישוָמא ְלעַּ ים רִּ ית לֵ ו ָרשִּ

ְכָווֵתיה דביה תליא תמים דעות שלים מכל סטרוי וסתים . )דִּ

 ( ושכיך ושקיט כחמר טב על דורדייה
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איננו , ה על מוח החכמהל המכס''במידת התפארת מוח הדעת הנ אמנם

שהיא חכמת התורה , ולכן חכמת מידת התפארת גלויה לנו, מכסה היטיב

תורה מושרשת שכידוע מהזוהר שה, הקדושה אשר אנחנו הוגים בה

והתפארת של עולם האצילות היא תורת הסוד אשר , במידת התפארת

והסוד , שהסוד שבתורה היא התפארת של האצילות, אנחנו הוגים בה

 .'שבנביאים הוא הנצח וההוד של האצילות וכו

, תיועליו שהמוח שלה סתום מלהתגלות כתוב , ולכן במידת הכתר

אבל עדיין , קום שאמור להתגלותמלשון שרואים רק תוים המורים שיש מ

 .לא נתגלה המוח

 

ְלָתא ְדֵריָשא, ָתאָנא בֹוא, ְבגוְלגַּ ין רִּ ְלפִּ ף אַּ ל  ְלָיין א  ת , תַּ ְבעַּ ְושִּ

ין ְלפִּ ְעֵרי, אַּ י, וֲַּחֵמש ְמָאה קֹוֵצי ְדׂשַּ ָוור ְוָנקִּ ד , חִּ ְמָרא כַּ אי עַּ ְכהַּ

י יהו ָנקִּ ְך ָדא ְבדָ , אִּ ְסְתבַּ ְרבוְבָיה . אְדָלא אִּ ֲחָזָאה עִּ ְדָלא ְלאַּ

ףונֹוי ל בוְרֵייה. ְבתִּ ָלא ֹכָלא עַּ יָמא, א  נִּ יָמא מִּ יק נִּ ֲערָ , ְדָלא ָנפִּ א ְוׂשַּ

ֲעָרא ׂשַּ  . מִּ

 עניין השערות

שעניין זה מורה על , ר אין השערות מעורבות אחת בשניהתכבמידת ה

, גל מורה על דיןששופר מעו, בראש השנה' כמובא בגמ, הדין בצינורות

 .מורה על רחמים, שהיא ישרהוחצצורה 

אמנם , ל בשער העיגולים שהעיגולים הם מכוח הדין''ועיין בהאריז

הוא היה קו אור יש ממצח , הכוח שתיקון את כל העולמות שהיה בהם דין

 .מידת הכתר של אדם קדמון

 

ר , ְוָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא ׂש  ע ְמָאה ָוע  ְרבַּ ית ֵביה אַּ ְעֵריאִּ יֵמי ְדׂשַּ , נִּ

ן ָקדוֹ  יָמא . ש''ְכחוְשבַּ יָמא ְונִּ יט ( א''ט ע''דף קכ)ְוָכל נִּ ָלהִּ

ין ר ָעְלמִּ ׂש  ע ְמָאה ָוע  ְרבַּ יז. ְבאַּ ים ְוָגנִּ ְוֵלית , ְוָכל ָעְלָמא ְוָעְלָמא ָסתִּ

יהו, ְדֵיָדע לֹון ר אִּ ע . בַּ בַּ יט ְלש  ר ( א לארבע''ס)ְוָלהִּ ׂש  ְמָאה ָוע 

יָבר   .עִּ
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ובכל שערה ושערה , ת שערות ישנם ארבע מאות ועשר שערותבכל קבוצ

מאיר לארבע מאות ועשר  וכל העולם, למותמאירים ארבע מאות ועשר עו

כערך , הארות אחת אחרי השניה' היינו שיש כאן ג, כמניין קדוש, מקומות

 .העולמות בריאה יצירה עשיה' ג

, שהוא כולו אלוקות משום, כ לעולם האצילות אין צריך הארה''משא

ועוד שהרי , ורק עולמות התחתונים שהם ממש ריקים מאור צריכים הארה

ולכן הוא , עולמות אלו מהדין שהיה בהם' הזקן הוא הכוח שתיקן את כל ג

, כ עולם האצילות לעולם לא היה מלא בדין''משא, מחזיר להם שפע חזרה

 .ולכן אין מה להחזיר לו

 

יָמא יָמא ְונִּ יָמָאה, וְבָכל נִּ םֹוָחא ְסתִּ ק מִּ בוָע ְדָנפִּ ית מַּ דבתר ), אִּ

יָמא( כותלא הוא נִּ יד ְבהַּ יר ְוָנגִּ ין, ְוָנהִּ ְנסִּ ְזֵעיר אַּ ין דִּ ימִּ אי . ְלנִּ וֵמהַּ

ן  ְתףַּ הוא מֹוָחא, וְכֵדין. מֹוֵחיה( א מתזן''ס)מִּ יד הַּ ין , ָנגִּ ְתָלתִּ לִּ

ין ילִּ  . וְתֵרין ְשבִּ

ֲהָטןְוָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא מִּ  ְלָיין, ְתלַּ ה. ְותַּ ףוָנא ָיא  ְףָנן ְבתִּ ְתתַּ , מִּ

יָרא סִּ ףוָנא שַּ ְלָתא. ְבתִּ ל גוְלגַּ ְסָיין עַּ ין. ְמחַּ ימִּ ְקֵני קֹוֵצי ְדנִּ ְתתַּ , מִּ

ְטָרא אי סִּ ְטָרא, ֵמהַּ אי סִּ ְלָתא, וֵמהַּ ל גוְלגַּ יָמא , ְוָתאָנא. עַּ ָכל נִּ

יָמא ְקֵרי , ְונִּ בועַּ ְמ ( א איהי''ס)אִּ םַּ יָכא מִּ א ''ס( )א ממבועין''ס)שִּ

ין( ואינון מבועין ימִּ יָמָאה, ְסתִּ םֹוָחא ְסתִּ ין מִּ  . ְדָנְפקִּ

אירה מכל שערה של מידת הכתר נמשכת עד ראש מידת התפארת ו

שמידת הכתר היא מידת הרצון , ונותנת לו להתגלות לתחתונים, למוחה

ל נותנת את סוג ההשפע ומידת הכתר היא בפוע, רוצה להשפיע' שבה ה

למידת , בכוח האנרגיה הרוחני הקדוש הזה אשר אנחנו עוסקים בו

כ מידת הכתר ''משא, התפארת שהיא המידה שמנהיגה את העולם שלנו

 .אבל לא את העולם שלנו, היא בעיקר מנהיגה את העולם הבא

 

ר ָנש, ְוָתאָנא ְערֹוי ְדבַּ ׂשַּ אי הוא, מִּ ע מַּ ְשְתמֹודַּ י , אִּ י אִּ יָנא אִּ דִּ

ֲחֵמי ין. רַּ ין ְשנִּ ְרְבעִּ ין ֲעלֹוי אַּ ְברִּ ד עַּ כַּ ם. מִּ יהו עול  ד אִּ ילו כַּ , וֲַּאפִּ
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יקוֵניה  ְעֵריה ְבתִּ יֵני ( א בדיקניה''ס( )א בדיוקניה''ס)ְבׂשַּ ְגבִּ ובִּ

 . ֵעינֹוי

ויש לעיין בפרשת , משערות האדם נכיר אם האדם בעל דין או בעל חסד

קצרה מי ששערותיו חלקות הוי אומר שהוא בטבעו בעל וב, יתרו בארוכה

וכן זה ניכר בזקן , ומי ששערותיות קשות הוי אומר שהוא בעל דין, חסד

 .ויש בעניין זה פרטים רבים, ובגבות העיניים

שמובא בזוהר שמי , מ עיקר הבדיקה בדבר זה הוא מגיל ארבעים''ומ

משום , בה שלמהאין תשובתו תשו, שחוזר בתשובה אחרי גיל ארבעים

והיינו שעד גיל זה יכול האדם להשתנות מן הקצה , שכבר בטלה תאבתו

 .אל הקצה

 

ֲעֵרי ין ְדׂשַּ ְתסֹוי, קֹוצִּ ד כִּ ר ְנֵקא עַּ ֲעמַּ ְקֵיי כַּ ףוֵני נַּ ְלָיין ְבתִּ ד . תַּ עַּ

ְעָתךְ  ְלָקא דַּ ְתסֹוי סַּ ְתסֹוי. כִּ ד ֵריֵשי ְדכִּ ָלא עַּ ְתֲחֵזי , א  ְדָלא אִּ

יב. ְדָלאקו ְכתִּ חום דִּ ים( ירמיה ב), מִּ ף ְוֹלא ָפנִּ י עֹור  י ָפנו ֵאלַּ . כִּ

ין ְתרֹוי ְדאוְדנִּ יק ֲאבַּ ֲעָרא ָסלִּ ְסָייא ֲעלֹוי, ְוׂשַּ יב , ְדָלא ְלחַּ ְכתִּ דִּ

יָך ְסקוחֹות ְהיֹות ָאְזנ   . לִּ

 עורף הכתר

ף דהיינו את הנהגת העור, ת את עורפווכתר מכסהשערות של מידת ה

  .בבחינת כי פנו אלי עורף

והאור מקיף מסלק את , והשערות הם אור מקיף כמובא בפתחי שערים

, משום שכל יכולת החיצונים להאחז רק בגוף ולא באור, שליטת החיצונים

 .ומת טמא שאין בו נשמה, ולכן אדם חי טהור שיש בו נשמה

 

ר אוְדנֹוי ָבתַּ יק מִּ ֲעָרא ְדָנפִּ ן . ףוָלאכוֵליה ְבשִּ , ׂשַּ יק ָדא מִּ ָלא ָנפִּ

ים, ָדא ףוָנא ְשלִּ ה. תִּ ףוָנא ָיא  יָרא. תִּ סִּ ףוָנא שַּ יב ְלֵמחֵמי. תִּ . ָתאִּ

ָייא יקַּ דִּ ְדָווָתא ְדצַּ יאוְבָתא ְוח  ין, תִּ סִּ ְזֵעיר אַּ ימון בִּ ְלֵמֱחֵמי , ְדאִּ

ףונֹוי ְבָקא ְבתִּ ְתדַּ יָמאָ . וְלאִּ יָקא ְסתִּ תִּ  . ה ְדֹכָלאְדעַּ
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 .בכדי שתשמע התפילההשער אינו מכסה על האוזניים 

דהיינו שיש , ןווזה מראה שיש שוי, אין שער אחד יוצא ומאריך מחברו

ולכן , ושם אין את עניין הבחירה, ויש הנהגה של בחירה, הנהגה של טבע

וזה מה שנאמר , דהיינו שהם משפיעות לכולם בשווה, השערות שוות

דהיינו כמו שבמימי , ומלאה הארץ דעה כמים לים מכסים, לעתיד לבוא

נחמן אומר ' אמנם ר, כן השכר לעתיד יהיה שווה לכולם, הים יש שויון

וודאי שמי שטרח יותר יקבל , שיש להביט שהים בקרקעיתו אינו שווה

 .כמו שכל אחד שעומד בים הרי הוא עומק בעומק אחר, יותר

 

ין''י ְערִּ ין ְדׂשַּ ימִּ יְ , ג נִּ ְטָראקַּ אי סִּ ְטָרא , יֵמי ֵמהַּ אי סִּ וֵמהַּ

ְלָתא ְנסֹוי, ְדגוְלגַּ ְלָגא. ָלֳקֵביל אַּ ְתסַּ ְעֵרי ְלאִּ ְרָיין ׂשַּ ימון שַּ ֵלית . וְבאִּ

יָמָאה יָקא ְסתִּ תִּ אי עַּ יָנא, ְׂשָמאָלא ְבהַּ ְתֲחֵזי ְוָלא . ֹכָלא ְימִּ אִּ

ְתֲחֵזי ים. אִּ ים ְוָלא ָסתִּ ףוֵניה. ָסתִּ אי ְבתִּ ֵכן ֵביה, ְוהַּ שמות . )ָכל ש 

 (. ב''ד ע''פ

 השביל האמצעי

וכאן מתחיל השער , ג הנימים חציים לצד ימין וחציים לשמאל''י

נימין כבר יש מעט דין בו, ויש חירותי, היינו שיש קוצים ויש נימין, להתחלק

 .שהוא גורם את החילוק

ידת משום שהיא מ, אלא הכל ימין, אין שמאל וימין במידת הכתר

, אבל ודאי שיש צד שמאל מציאותי, וכל שמאל מורה על דין, הרחמים

 . אלא שאין לו משמעות

היינו שיש שזכו , וזה נראה למעט אנשים ולמעט אנשים אין זה נראה

ויש שלא זכו ולכן , להביט באספקליא המאירה והם מבינים שאין שום דין

ן העניין בשערות אי' ואפי .אין הם מבינים ואין הם יודעים שהכל לטובה

, ומה שאמרנו שכאן יש חילוק, שאין שמאל ש בפנימיות המידות''זה וכ

 .אלא הוא דין ביחס לרחמים, אין הוא חילוק של דין ממש

 

אי ל הַּ ְבהֹון, ְועַּ ְׂשָרֵאל ְלָצְרָפא ְבלִּ יבו ְבֵני יִּ יב, ָתאִּ ְכתִּ שמות ), דִּ

ן( יז ם ָאיִּ ְרֵבנו אִּ ְקֵרי ְייָ בֵ . ֲהֵיש ְיָי ְבקִּ ין ְדאִּ ְנסִּ יְך , ין ְזֵעיר אַּ וֵבין ָארִּ
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יִּ  ְקֵרי אַּ ין ְדאִּ ְנסִּ ְתֲעָנשו. ן''אַּ אי אִּ ְבדו . ֲאמַּ חום ְדָלא עַּ מִּ

יבוָתא ֲחבִּ ְסיֹוָנא, בַּ ָלא ְבנִּ יב. א  ְכתִּ ת ְייָ ( שמות יז), דִּ ןֹוָתם א  ל נַּ  ְועַּ

ן ם ָאיִּ ְרֵבנו אִּ  . ֵלאֹמר ֲהֵיש ְיָי ְבקִּ

היינו  ,בקרבנו אם אין' אם יש ה, על מידה זו שאלו עם ישראל במדבר

ואם תשאל וכי , אם מידת התפארת מנהיגה את העולם או מידת הכתר

ין גם התשובה שיכול להגיע ד? אין רואים בחוש מי מנהיג את העולם

ועם , ק בסופו וזה אין זה ניכר בתחילהותממידת הכתר אלא שהוא דין מ

אלא בכדי , על אשר שאל כך משום שלא שאל בכדי לדעת ישראל נענש

 .או שמא חלילה משנה מהנהגתו, הולך בדרכיו' אם ה, לנסות חלילה

 

ְעֵרי ְלגוָתא ְדׂשַּ ין, ְבפַּ ְבעִּ יר ְלָמאָתן ְושִּ ד ָאְרָחא ְדָנהִּ יל חַּ  ָאזִּ

ין ין. ָעְלמִּ ְנסִּ ְזֵעיר אַּ יר ָאְרָחא דִּ ֵמיה ָנהִּ ין בֵ , ומִּ ירִּ ְנהִּ ָייא דִּ יקַּ דִּ יה צַּ

יב. ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ְכתִּ ים ( משלי ד), ֲהָדא הוא דִּ יקִּ דִּ ח צַּ ְואֹורַּ

יֹום ד ְנכֹון הַּ ה הֹוֵלְך ָואֹור עַּ ְתָסְרָש . ְכאֹור נֹוגַּ הוא ָאְרָחא אִּ ן הַּ א ומִּ

ְייָתא ין ְדאֹורַּ ית ֵמָאה וְתֵליָסר אֹוְרחִּ ין, ְלשִּ סִּ ְזֵעיר אַּ יג בִּ . ְדָפלִּ

יב ֵביה  ְכתִּ ת ְוגוֹ ( תהלים כה)דִּ ד ְוֱאמ  ס   . 'ָכל ָאְרחֹות ְיָי ח 

ישנו , בין השערות אשר נוטות לימין ובין השערות אשר נוטות לשמאל

וממנו מאיר גם השביל הזה , שביל שערות שמהם מגיע השפע לצדיקים

ששניהם אינם כל , וביאור הדבר שהנה יש חסד ודין ,12במידת התפארת

ולכן צרכים , וברוב רעה בוגדים, בים משום שברוב טובה חוטאיםכך טו

 .את הרחמים

 הדהיינו שהתורה היא מגיע ,ג מצוות''ומין השביל הזה יצאו התרי

כלומר שכל מטרת המצוות הם בכדי , מהשביל אשר מושפע ממידת הכתר

ולכן יש לעשות את ', להגיע למידת הכתר שהיא מידת הרצון של ה

   .'בכדי להידבק בההמצוות ברצון 

 

                                                           
שאש לבנה הם , ל שהתורה היא אש שחורה על גבי אש לבנה''זה מה שאמרו חז 12

 .ואש שחורה הם שערות התפארת כמו שכתוב קבוצותיו תלתלים שחורות, שערות הכתר
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ין ֲעוִּ ֲעָוא ְדרַּ ְלָתא רַּ ְצָחא ְדגְֻּלגַּ ין ָלָקְבֵלי , מִּ ְנסִּ ְזֵעיר אַּ ְרעוָתא דִּ

הוא ְרעוָתא דהא רעוא דרעוין . רצון אקרי, מצחא דגולגלתא ,הַּ

יב . אתגלי בההוא מצחא לקבל דא לתתא ְכתִּ ( שמות כח)דִּ

יד ְלָרצֹון ְוגוֹ  ְצחֹו ָתמִּ ל מִּ ְקֵרי ָרצֹון 'ְוָהָיה עַּ ְצָחא ְדאִּ הוא מִּ , ְוהַּ

ְלָתא לוָייא ְדָכל ֵריָשא ְוגוְלגַּ ע ְמָאה , הוא גִּ ְרבַּ ְןָייא ְבאַּ ְתכַּ ְדמִּ

ין  ְׂשרִּ ין( א ועשר''נ)ְוע   .ָעְלמִּ

 מצח הכתר

וכל רצון עם ישראל , בעולם' מהמצח של מידת הכתר מושפע רצון ה

היינו  ,בע מאות ועשר עולמותוכשהמצח מכוסה באר, לקבל שפע ממנה

שכל שערה כלולה  משום, חלקים' מאות וי' שערות יש בהם ד' שכל ד

 .במלויה משם הויה ים כל אותבאותיות כשכות' ויש בשם הויה י, ממאה

 .ם השערות אזי השפע מתגלה עד מאודאבל כשמתגלי

  

ְלָיא ְתגַּ ד אִּ ְׂשָרֵאל, ְוכַּ ְבָלא ְצלֹוְתהֹון ְדיִּ ְתקַּ ְלָיאאֵ . אִּ ְתגַּ י אִּ . יָמתַּ

ְמעֹון י שִּ בִּ יק רַּ י. ָשתִּ ְנָיינות ֵאיָמתַּ ל תִּ בִּ . ָשאַּ ְמעֹון ְלרִּ י שִּ בִּ ר רַּ י ָאמַּ

ְלָעָזר ְבֵריה ְלָיא, א  ְתגַּ י אִּ ְצלֹוָתא . ֵאיָמתַּ ֲעָתא דִּ ר ֵליה ְבשַּ ָאמַּ

ְבָתא( ח''רפ) ְנָחה ְדשַּ ְעָמא. ְדמִּ אי טַּ ר ֵליה מַּ ר ֵלי. ָאמַּ , הָאמַּ

ֲעָתא ְביֹוֵמי ְדחֹול יא שַּ הִּ חום ְדהַּ ְזֵעיר , מִּ ָתא בִּ יָנא ְלתַּ ְלָיא דִּ תַּ

ין סִּ  . אַּ

אליעזר שבעת מנחת ' וענה בנו ר, י מתי מתגלה מצח הרצון''שאל רשב

ובכל סעודה , סעודות' שכידוע שבשבת ישנם ג ,שבת מתגלה מצח הרצון

, כל תפילה מתגלה אור שונהתפילות וב' וכן ישנם ג, מתגלה אור שונה

ומשום שהשבת היא היום הגדול , ובעת המנחה הוא הגילוי הגדול ביותר

ודאי שעת זו היא עת , ועת המנחה היא העת הגדולה של השבת, בשבוע

 .רצון גדולה עד מאוד

הוא דווקא משום שעת זו היא עת של , א שהגילוי כאן''אמנם ביאר ר

 .לא ישאר זכר ורושם לדיןאשר  ,לכן מתגלה אור גדול, דין
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ְתְקֵרי ָרצֹון ְצָחא ְדאִּ ְלָיא מִּ ְתגַּ ְבָתא אִּ ֲעָתא . וְבשַּ יא שַּ הִּ ְבהַּ

יְך רוְגָזא ְשְתכִּ ֲעָוא. אִּ ח רַּ ְשְתכַּ ְבָלא ְצלֹוָתא, ְואִּ ְתקַּ ֲהָדא הוא . ומִּ

יב ְכתִּ י ְלָך ְיָי ֵעת ָרצֹון( תהלים סט), דִּ ָלתִּ י ְתפִּ ן ְוֵעת ָרצוֹ . וֲַּאנִּ

ין יק יֹומִּ תִּ ְצָחא, ֵמעַּ ָלָאה מִּ אי ְקָרא. ְלגַּ ן הַּ ְתָתףַּ ין ָכְך אִּ , וְבגִּ

ְבָתא ְנָחה ְבשַּ ְצלֹוָתא ְדמִּ י . ְלֵמיְמֵריה בִּ בִּ ְמעֹון ְלרִּ י שִּ בִּ ר רַּ ָאמַּ

ְלָעָזר ְבֵריה ין, א  יק יֹומִּ תִּ י ְלעַּ יְך ְברִּ ח , ְברִּ ְשכַּ ְצָחא תִּ ֲעָוא ְדמִּ רַּ

ֲעתָ  יְך ֵליהְבשַּ ְצְטרִּ  . א ְדתִּ

התפילות , 13הנה כאן גילה הזוהר שבעת שמתגלה הרצון העליון

לכן אומרים ואני , ומשום שבמנחה של שבת מתגלה הרצון, מתקבלות

ויש להבין מדוע כשמתגלה הרצון מתקבלת  ,עת רצון' תפילתי לך ה

ם עד אשר סרי, ונראה משום שאזי היא מאירה אור רחמים גדול, התפילה

 .כל המקטרגים

ולכן אין שום מונע , בעצמו רוצה להשפיע לנו' ועוד שאז כביכול ה

וזה מה שכתב הזוהר אשתכח , שאין דבר שעומד בפני הרצון, נע ממנוושמ

 .ואשתכח רעווא, רוגזא

ומחצות לילה והילך היא , ם בעשרת ימי תשובה המה ימי רצוןוידוע שג

כמובא בזוהר  עוד זמנים רבים ויש, השחר עלותעת רצון ובמיוחד לפני 

 .ובתחילת שמות, בתחילת אחרי מות

וכן וכן , וכן יום שלישי, שיום ראשון הוא יום ששולט בו החסד וכן ידוע

אלא שאסור לבקש , ש יום שבת''וכ, יום שישי שהוא משובח מכולם

ט אמר שהיום כל דבר גשמי הוא ''אמנם הבעש, דבריים גשמיים בשבת

, והוא אמר זה לגבי תפילת ראש השנה, ום חולשת הדורמש, נצרך לרוחני

ואין לומר שרק בראש , ולכאורה יש לומר שהוא גם כן נכון גבי שבת

אבל , השנה שהוא יום שנקבע כל השנה מותר להתפלל על דבריים גשמים

 .משום שאין זה טעמו, בכל השנה לא

וים פלוני ל שאסור לומר יום פלוני יפה למזל ''ואל תשאל והרי אמרו חז

משום שאין אנחנו , יש לומר שרק מה שעל פי חכמת המזל אסור, לא

 .אבל מה שעל פי חכמת הקבלה ודאי שמותר, מאמינים בו

                                                           
כ ''משא, ארת שאין הוא משפיע רחמים גמוריםהיינו שיש מצח הרצון של מידת התפ 13

 .הרצון של מידת הכתר שהיא מהות הרצון
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ְשָאר , ָתא ֲחֵזי ָתא( א בשעתא''ס)בִּ ְלתַּ ְצָחא , דִּ ְתְגֵלי מִּ ד אִּ כַּ

ח חוְצָסא ְשְתכַּ יב , אִּ ְכתִּ תא חזי בשאר דלתתא כד )ֲהָדא הוא דִּ

תגלי מצחא דינא אתער ואשתכח ואתעביד מצחא א

דאשגחותא לחייבי עלמא לאינון דלא מתכספי בעובדייהו 

ח ( ירמיה ג( )כמה דאת אמר ָחה זֹוָנה ָהָיה ָלְך ( ו''קל)וֵמצַּ אִּ

ָכֵלם ְנְת הִּ ְצָחא. ֵמאַּ ְתְגֵלי מִּ ד אִּ יוְבָתא , ְוָהָכא כַּ ( א חביבותא''ס)תִּ

ים אִּ  ֲעָוא ְשלִּ חְורַּ ֵםיה, ְשְתכַּ ְפָיין קַּ ְתכַּ ְשְתָככו ומִּ ין אִּ  . ְוָכל רוְגזִּ

ביאר הזוהר דווקא כאשר הרצון של מידת הכתר מתגלה אזי היא עת 

משום  ,אבל כשהרצון של מידת התפארת מתגלה אין זו עת רצון, רצון

אבל ודאי שהיא עת רצון ביחס לשאר , שיש בה דינים רבים לעומת הכתר

 .תונותמידות תח

שאין בו חור אשר ' אפי, וכאן רואים את עניין המצח שיש בו גילוי אור

ל היה קורא אותיות ''וכן האריז, מ הוא מאיר''מ, מרמז ליציאת הארה

 .משום שהנשמה אשר במוח מאירה במצח, רוחניות אשר על מצח האדם

 

 ב''ט ע''דף קכ

ְצָחא  אי מִּ ע ְמאָ , (א דלתתא''ס)ֵמהַּ ְרבַּ ין אַּ ֲהרִּ יןנַּ ינִּ . ה ָבֵתי דִּ

אי ֵעת ָרצֹון ְלָייא הַּ ְתגַּ ד אִּ ֵםיה, כַּ ין קַּ ְככִּ ְשתַּ ֲהָדא הוא , כְֻּלהו מִּ

יב ְכתִּ יב( דניאל ז), דִּ יָנא ְיתִּ ט ''דף קכ)כלומר יתיב באתריה . )דִּ

אי ֲאתָ , ְוָתאָנא( ודינא לא אתעביד( ב''ע ים ְבהַּ ֲעָרא ָלא ָקאִּ , רׂשַּ

ְתגַּ  חום ְדמִּ ְןָייא, ְלָייאמִּ ְתכַּ ְלָיא. ְוָלא אִּ ְתגַּ ְכלון ָמאֵרי , אִּ ְסתַּ ְדיִּ

יָנא ְככון, ְדדִּ ְשתַּ ידו. ְויִּ ְתֲעבִּ  . ְוָלא אִּ

וכן זה , שהיא ראש תיבת תמות ,'מאות בתי דינים כנגד אות ת' ישנם ד

והם כנגד שמו של היצר הרע שיש בו , עניין הארבע מאות איש של עשיו

 . כידועאותיות ' ד

ואין שערות במקום המצח בכדי , וכאשר המצח מתגלה מתמתק הדין

מאורות כידוע שהם נעשו , כוח הדיןכלומר שהשערות הם , שיתמתק הדין
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אזי האנרגיה של , ולכן אם הצינורות האלו היו על אור המצח, דין קשהה

ומבטלת את החסד , הייתה מתערבת באור המצח, האור מקיף שלהם

 .שבו

 

י, אָתאנָ  ין ְנהִּ ְלפִּ ין אַּ ְבעִּ ְתְסָשט ְבָמאָתן ְושִּ ְצָחא אִּ אי מִּ ין הַּ רִּ

ין  ינִּ ָלָאה( א דנהרין''ס)בוצִּ ן עִּ ְנָיא. ֵמֵעד  יר , ְדתַּ ן ְדָנהִּ ית ֵעד  אִּ

ן ְלָייא. ְלֵעד  ְתגַּ ָלָאה ָלא אִּ ן עִּ יָמא ְוָלא , ֵעד  ְסתִּ ים בִּ ְוהוא ָסתִּ

ְדָקאַּ  ין כִּ ְתָסְרָשא ְלָאְרחִּ ָתא. ְמָרןמִּ ְלתַּ ן דִּ אי ֵעד  ש , ְוהַּ ְתְסרַּ מִּ

ילֹוי ְשבִּ ין וְתֵרין , בִּ ְתָלתִּ ין( עיבר)לִּ ילִּ  . ְשבִּ

במאתיים , שהוא מידת החכמה ,הנה מצח הרצון הזה משפיע לעדן

ז אותיות ושורש האותיות היא ''היינו שכידוע ישנם כ ,שבעים עולמות

, ב מנקודהוות מתחילים לכתמשום שכל א, ובזוהר' כמובא בגמ' אות י

 .הוא מאתיים שבעים ,'ז כפול י''כ כ''וא', ולכן מכפילים כל אות בי

כמובא לעיל  ,אשר מתגלה, שהוא מידת היסוד ,ויש עדן תחתון

כ בכל ''וא, שבמידת התפארת המוח מתגלה לשלושים ושניים שבילים

ה של לכאורה הוא רק בחכמ, ב נתיבות חכמה''מקום אשר כתוב שישנם ל

מידות בה ' יש י שכידוע שלכל מידה, ולא בשאר חכמותמידת התפארת 

 .ולכן יש חכמה גם במידת התפארת, עצמה

 .מידות כמובא' ב אותיות וי''הם כ, ועניין השלושים ושנים נתיבות

רי כתוב הל איך אדם הראשון יכל לא לחטוא ו''והנה שאל האריז

הוא ' אאות מה פעמים קבע כ' וענה שה? בתורה שאדם הראשון יחטא

ואפשר לצרף אותם בצרופים ', וכו' וג' וכן כמה פעמים ב, יתן בתורה

ואם אדם לא היה , וצירוף זה שיש לנו היום הוא צירוף אחד מאלף, רבים

כ אמת הוא שישנם אלפי תורות ''וא, היה עושה צרוף אחר' ה, חוטא

יש גם תורה אבל , היא צירוף של מידת התפארת, והתורה שיש לנו היום

אבל זה , מידות בצירוף אחר' ב אותיות וי''של מידת החכמה שהיא מכ

 .אינו נגלה כלל
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ילֹוי ְשבִּ ן בִּ אי ֵעד  ש הַּ ְתְסרַּ ב ְדמִּ ל גַּ ף עַּ ע ֵליה, ְואַּ ר , ֵלית ְדֵידַּ בַּ

ין סִּ אי ְזֵעיר אַּ ְלֵעיָלא. הַּ ן דִּ ע ֵליה, ְוֵעד  ילֹוי, ֵלית ְדֵידַּ ר, ְוָלא ְשבִּ  בַּ

ין ְנסִּ יְך אַּ הוא ֲארִּ יב. הַּ ְכתִּ ין ( איוב כח), ֲהָדא הוא דִּ ים ֵהבִּ ֱאֹלהִּ

ת ְמקֹוָמה ע א  ְרָכה ְוהוא ָידַּ ְרָכה. דַּ ין דַּ ים ֵהבִּ ן , ֱאֹלהִּ ָדא ֵעד 

ָתא ְלתַּ ין, דִּ סִּ ע ְזֵעיר אַּ ת ְמקֹוָמה. ְדָידַּ ע א  ן , ְוהוא ָידַּ ָדא ֵעד 

ְלֵעיָלא תִּ , דִּ ע עַּ יןְדָידַּ יָמָאה ְדֹכָלא, יק יֹומִּ  . ְסתִּ

, ב נתיבות חכמה של מידת התפארת מתגלים''שהל' אומר הזוהר אפי

ב נתיבות של מידת החכמה ''ש שהל''וכ, מ אינם מתגלים רק לעצמה''מ

כמו שאין אנחנו מכירים את הנשמה  ,לא לעצמה' ואפי, אין מתגלים

ה שכל העולם כולו שהיא המיד, אלא היא מתגלת למידה הכתר, שלנו

 .התוהו ההיולי נקראת אצל המקובלים הראשונים כוחוהיא , כלול בה

כ מידת ''מ יודעת את החכמה שבה משא''ם שמידת התפארת מעטוה

משום שמידת התפארת מנהיגה את העולם לכן היא משיגה את , החכמה

וכן מידת הכתר מנהיגה את העולם הבא ולכן היא , כל החכמה שבה

דת החכמה שהיא רק מכינה את שפע אבל מי, כל החכמהמשיגה את 

 .אינה יודעת את חכמתה, כתר שמושפע לתפארתה

 

ָווָרא ין, ֵעינֹוי ְדֵריָשא חִּ ְיינִּ ר עַּ ְחאַּ ְנָיין מִּ ְשתַּ ל , מִּ ֵלית ְכסוָתא עַּ

ל ֵעיָנא. ֵעיָנא ין עַּ ינִּ ְעָמא. ְוֵלית ְגבִּ אי טַּ יב . מַּ ְכתִּ ( תהלים קכא)דִּ

ֵמה לֹ  ְׂשָרֵאלהִּ יָשן שֹוֵמר יִּ ְלֵעיָלא. א ָינום ְוֹלא יִּ ְׂשָרֵאל דִּ יב . יִּ וְכתִּ

יָך ְסקוחֹות( ירמיה לב) ר ֵעינ  ֲחֵמי, ְוָתאָנא. ֲאש  ה ְדָאֵתי ְברַּ , ָכל מַּ

ל ֵעיָנא ל ֵעיָנא, ֵלית ְכסוָתא עַּ ין עַּ ינִּ ֵכן ֵריָשא . ְוֵלית ְגבִּ ָכל ש 

ָווָרא יְדָלא בָ , חִּ ידִּ  ( א נטירו''ס. )ָעא מִּ

 עיני מידת הכתר

משום  ,אמר הזוהר שלמידת הכתר אין עפעפים שמכסים את העיניים

ועליו נאמר לא ינום . ואין לכסות את כוח זה, שהעיניים הם כוח ההשגחה

ל באדיר במרום שבאמת גם לדגי ''ומבאר הרמח ,שומר ישראל ולא ישן

ואמר , כמובא לקמן תמיד עינהם פתוחות, הים אשר מעלתם גדולה
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שתלמידי חכמים שמנדדים שינה מעיניהם הרי הם מעוררים שגם אם 

 .מ הוא ישאיר אותם פתוחות''מ, ירצה לסגור מעלינו את עיניו' חלילה ה

הרשע וכן מובא שאמר המן , "עורה למה תישן ה"ודע שמה שאמר דוד 

, מלשון שינהשהוא , זאת מישנו עם אחד, א''ל פדר''ודרשו חז ,ישן' שה

כ משמע שיש ''וא, וכן משנת המלך נדדה שהוא נאמר על מלכו של עולם

אבל מידת , על מידת התפארתרק הכוונה שם ', עניין של שינה אצל ה

כלומר לעולם אינה פסיקה להשגיח על עם , הכתר לעולם אינה ישנה

במנחות ועוד ' ל בגמ''וזה מה שאמרו חז, ולראות את רצון ליבם, ישראל

ואחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין את , רוצה את רצון ליבנו' הש

 .ליבו לשמים

 

יָזא יא ְרמִּ ָבא ְלָמאי הִּ י אַּ בִּ ְמעֹון ְלרִּ י שִּ בִּ ר רִּ ר ֵליה . ָאמַּ ָאמַּ

ל ֵעיָנא, ְלנוֵני יַָּםא ל ֵעיָנא, ְדֵלית ְכסוָתא עַּ ין עַּ ינִּ ְוָלא , ְוֵלית ְגבִּ

ין ְיימִּ ְעָיי, נַּ ל ֵעיָנאְוָלא בַּ יָקא. ן ְנטוָרא עַּ תִּ יָקא ְדעַּ תִּ ֵכן עַּ , ָכל ש 

ח ְלֹכָלא. ְדָלא ָבֵעי ְנטוָרא ְשגַּ יהו מַּ ֵכן ְדאִּ ְתָזן ֵביה, ְוָכל ש   ְוֹכָלא מִּ

ים יב. ְוָלא ָנאִּ ְכתִּ יָשן שֹוֵמר , ֲהָדא הוא דִּ ֵמה ֹלא ָינום ְוֹלא יִּ הִּ

ְׂשָרֵאל לְ , יִּ ְׂשָרֵאל דִּ  . ֵעיָלאיִּ

שאל רבי אליזער את רבי שמעון זה שמידת הכתר אינה סוגרת את 

שהרי ידוע שמלכות הארץ כעין  ,היכן יש לזה רמז בעולם הזה, עינה

וענה ? כ יש להבין היכן יש רמז לעניין זה בעולם הזה''וא, מלכות השמים

מים שהם חיים במקום טהרה ב ,י שבדגי הים מצינו רמז לעניין זה''רשב

 .ועינהם תמיד פתוחות, המטהרים

 .ח המנדדים שינה מעיניהם יש רמז לעניין זה''וכן ודאי שבת

: ב. בכדי שישגיח עלינו: א. ענינים שעינו פקוחות' וביאר שיש כאן ב

 .שעיניו אינם צריכים שמירה מדבר שלילי כל שהוא

 

יב  ל ְיֵרָאיו( תהלים לג)ְכתִּ ֵמה ֵעין ְיָי א  יב . הִּ ( יה דזכר)וְכתִּ

ץ ים ְבָכל ָהָאר  ְשָיא. ֵעיֵני ְיָי ֵהָםה ְמשֹוְטטִּ ין, ָלא קַּ סִּ ְזֵעיר אַּ . ָהא בִּ

ין ְנסִּ יְך אַּ ֲארִּ ָוורו . ָהא בַּ ְתחַּ ימון ְואִּ ין אִּ ְיינִּ ם ָכל ָדא ְתֵרי עַּ א ''ס)ְועִּ
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יל , ְלָחד( ואתחזרו ָוור ְדָכלִּ ָוור ְוחִּ ָוור ְבגֹו חִּ י חִּ יהִּ ָכל ֵעיָנא ְדאִּ

ָוור  . חִּ

, "אל יראיו' עין ה"שפעם כתוב , אמר הזוהר שיש סתירה בין הפסוקים

המה ' עיני ה"ובמקום אחר כתוב , רק עין אחת כביכול' שמשמע שיש לה

ששני  ,וענה שכאן במידת הכתר, עיניים' ב' שמשמע שיש לה, "משוטטים

, השגחות 'עיניים הוי אומר שיש ב' משום שב, העיניים חזרו להיות אחד

', ושניה של שמאל שהיא השגחה בכדי להעניש וכו, אחת ימין של חסד

מידת הכתר אין שום דין ולכן עין שמאל נכללה בעין ימין בועל זה אמר ש

כלומר , עיניים' כ במידת התפארת ישנם ב''משא ,שגם היא עין רחמים

ה זו מנהיגה את העולם ידמשום שמ, שיש השגחה לטובה ולרעה חלילה

 .עיניים' ה שיש בו בחירה של טוב ורע ומוכרח שיהיו בהז

', ירוק או כחול או חום וכו, לבן, חלקים בעין' והנה ידוע שישנם ג

 . ואישון העין

' והוי רומז שכל ההשגחה של ג, ואמר שבעתיק כל חלקי העין לבנים

עשיה ששם , יצירה שמשם הרוחות, העולמות בריאה שמשם הנשמות

 .יםהכל ברחמ, הנפשות

כ איך אפשר לומר שמידת ''וא, שנראה שיש בעולם הזה דין' ואפי

שהוא ' התשובה שהכל לטובה ואפי, הכתר תמיד משגיחה עלינו

משום , ולכן מברכים דיין האמת, מ בפנימיות הוא טוב''מ, בחיצוניות רע

 .שהברכה היא עומק הדבר ולא חיצוניותו

 

ְדָמָאה ָווָרא קַּ יק, חִּ יר ְוָסלִּ ְכָלא וְ , ָנהִּ ְסתַּ ית ְלאִּ א ''ס)ָנחִּ

ְצרֹוָרא, (לאתכללא יר בִּ יָוָרא, ָתאָנא. ְדָערִּ אי חִּ ש הַּ יק , ָבטַּ ְדלִּ ְואַּ

יֵני' ג ְקרון, בֹוצִּ ְדָוה. ְוָהָדר. הֹוד: ְדאִּ ְדָווָתא . ְוח  ין ְבח  ֲהטִּ ְולַּ

ְשֵלימוָתא  . בִּ

ל החפץ שידוע אור העין הולך א ,מאיר וחוזר, החלק הראשון שבעין

ולאחר אשר אור העין יצר , ל''הנראה וחוזר לעין האדם כמובא בהאריז

ל בעניין אורות העולם ''כמו שביאר האריז, את הכלים כאשר הביט בהם

והביאור , ובכך עשו את הכלים בעולם זה, העליון ביותר שיצאו מעיניו

והרי הוא מדבק את החלקים , שכשהאור חוזר הוא נשאב כלפי מעלה
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ותמיד אותו המעט  14משום שמעט מאור העיניים נשאר שם, דיםהמפור

 .וכידוע שכן הוא בעניין האנרגיה, רוצה לחזור לשורשו

 ,והחדוה ,15הדרשנקרא עץ  יסודה, ד את השפע הזה למידות ההודהורי

 ."יין ישמח לבב אנוש"כמו שכתוב , הגבורה שממנה היין המשמחשהוא 

ששון ושמחה חתן וכלה , ן וכלההשבחים לחת' שכשאומרים את י' ואפי

אין זה שבח חמישי כמו מידת הגבורה שהיא , גילה רינה דיצה וחדווא

ויש לעיין איך הזוהר , יש לומר שזה לא נאמר על הסדר, המידה החמישית

 .מבאר את עניין זה

 

ְנָייָנא ָווָרא תִּ יר, חִּ ית, ָנהִּ יק ְוָנחִּ יק , ְוָסלִּ סִּ ש ְואַּ א ''ס)וָבטַּ

ין' ג( ואדליק ֲחָרנִּ ין אַּ ינִּ ת, בֹוצִּ ר  ְפא  ד ְותִּ ס  ח ָוח  ְקרון נ צַּ , ְדאִּ

ְדָווָתא ְשֵלימוָתא ְבח  ין בִּ ֲהטִּ  . ְולַּ

לעיל נתבאר מהו עניין הירידה  ,מאיר עולה ויורד, החלק השני של העין

 . העליה והירידה

, ל שהמלאך מכה בעשב ואומר לו גדל''ובטש שהוא עניין שאמרו חז   

שהיא הארה אשר נותנת למידה להוציא את כוחה מן הכוח אל והיינו 

ובנתיים רק  ,שהם נצח חסד ותפארת, אורות אחרים' והוציא ג, הפועל

שכידוע , מידות שמנהיגות את העולם' ניתקנה מתוך הז אל מלכותה

 .י חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות''העולם מונהג ע

 

                                                           
והרי הוא , ם משום שחלק מאור עינו נשאר שם''ל באסור ראיה בעכו''כמובא בהאריז 14

 .שוכן במקום טומאה

מ מובא ''מ, שהיסוד באמצע' ואפי, ולקמן אומר שהארה זו היא הארה של צד שמאל 15

שהרי מזלו , הוא היה פני שור, וכן יוסף שהיה מרכבה ליסוד, ה לשמאלבזוהר שהוא נוט

מ הוא בקו האמצעי שכולל  את החסד ''מ, ששור הוא בצד שמאל' ואפי, הוא שור

ומידת , אלא שמידת התפארת שגם כוללת את החסד והגבורה היא נוטה לימין, והגבורה

 .נוטה לשמאל, היסוד שכוללת גם את החסד והגבורה שלה שהם נצח והוד
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יָתָאה ָווָרא ְתלִּ יט וְ , חִּ ירָלהִּ יק, ָנהִּ ית ְוָסלִּ ימוָתא, ְוָנחִּ ְןתִּ יק מִּ  ְוָנפִּ

יָעָאה, ְדמֹוָחא יָתא ְשבִּ ְמָצעִּ יָנא א  ש ְבבוצִּ יק ָאְרָחא . וָבטַּ סִּ ְואַּ

ָתָאה ֲהָטן ( א ואפיק ארחא ללבא תתאה''נ), ְלמֹוָחא תַּ ְתלַּ ומִּ

ָתא ְלתַּ ין דִּ ינִּ ְמעֹון ָיאות. כְֻּלהו בֹוצִּ י שִּ בִּ ר רַּ ין , הוא ָאמַּ יק יֹומִּ תִּ ְועַּ

ח ֵעיָנא ָדא ֲעָלךְ  ְפקַּ יְך ֵליה, יִּ ְצְטרִּ ֲעָתא ְדתִּ  . ְבשַּ

מפנימיות  אור ויצא, ל''כנ האיר חזר וירד, הגוון השלישי של העין

שהיא השכינה שהיא מהקו  ,האמצעית והשביעיתבמידה  והכה ,המוח

שמאל שהם קן , שהנה יש את קו ימין שהם החכמה חסד ונצח, האמצעי

וידוע , ואמצעי שהם כתר תפארת יסוד ומלכות, בינה גבורה והוד

שהרי , המידות שמנהיגות את העולם' שהשכינה היא המידה השביעית מז

כ ודאי שהמלכות ''וא, המידות הראשונות אינם מנהיגות את העולם' ג

מידות שהעולם מונהג ' כ נתקנו כל הז''וא, היא מקו אמצעי והיא שביעית

 . ידםעל 

שהלב היא השכינה כמו שדוד  ,ועשה כעין צינור קבוע ללב התחתון

' כמו שאמר לה, "לך אמר ליבי"אמר , ה שהיה מרכבה לשכינה''המלך ע

 .'וכו" בקשו פני", שהשכינה אמרה לו

 

ָוור ָוור ְבגֹו חִּ ָוור. ָתאָנא חִּ יל ָכל חִּ ָוור ְדָכלִּ ְדָמָאה. ְוחִּ ָווָרא קַּ , חִּ

יר יקוְ , ָנהִּ ָתא . ָסלִּ ית ְלתַּ ר ( א לתלת''ס)ְוָנחִּ ְסטַּ יֵני ְדלִּ בוצִּ

ָווָרא, ְׂשָמאָלא אי חִּ ן ְבהַּ ְסחַּ ין ְואַּ ֲהטִּ ְסֵחי גוֵפיה , ְולַּ אן ְדאַּ ְכמַּ

ין ין ָטבִּ ין, ְבבוְסמִּ יָתא, וְבֵריחִּ ְדמִּ ֲהוֹו ֲעלֹוי ְבקַּ ה דַּ ל מַּ   .עַּ

, מידות שבצד שמאל' כאן סיכם הזוהר ואמר שהגוון הראשון האיר לג

 .כמו שסכים גוף בבשמים טובים, ומיתק אותם באורו הלבן

את ' שכידוע שלפני שברא ה ,מה שהיה עליו לפני כןל והתיקון נעשה

וזה מה שאומר , תיקן אותם' וה, הם היו מלאות בדין, המידות האלו

הרי הוא מתקן , שכשהוא משפיע עליהם את האור הלבן שהוא אור החסד

 .מה שקרא להם בתחילהאותם מ

נחוניא בן הקנה סובר שהיו עולמות בפועל לפני שנברא ' ודע שר

יש , אמנם חלקו מקובלים רבים מהו מספרו של העולם הזה, העולם
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שכתוב , ויש לכך סמך, ויש אומרים שהוא חמישי, אומרים שהוא שני

והאנשים של עולם קודם , שלפני שנברא העולם היה העולם מלא במים

י בבכורות שיש ''וכן מובא ברש, ולכן העולם היה מלא במים, הדגיםהיו 

 .דג שחצוי אדם חצוי דג

 

ְנָייָנא ָווָרא תִּ ית, חִּ יק, ָנחִּ יֵני, ְוָסלִּ ת בֹוצִּ ְתלַּ יר לִּ ר , ְוָנהִּ ְסטַּ ְדלִּ

יָנא ָווָרא. ְימִּ אי חִּ ין ְבהַּ ְסחִּ ין ְואַּ ֲהטִּ ין , ְולַּ ְסֵחי ְבבוְסמִּ אן ְדאַּ ְכמַּ

ין ו יןָטבִּ יָתא, ְבֵריחִּ ְדמִּ ֲהוֹו ֲעלֹוי ְבקַּ ה דַּ ל מַּ  . עַּ

 ,המידות שבצד ימין' שהאור מיתק את ג, כן כאן חזר הזוהר וסיכם

, כ מדוע אומר שהיא בצד ימין''וא, שהתפארת היא בצד האמצע' ואפי

שהיא ' אפי, שהיא נוטה לצד ימין, עיין לעיל בהגה שביארתי בשם הזוהר

 .מצעשהוא בא' שמאל אפי וד נוטה לצדוהיס, באמצע

שהם צד ' שאפי ,אותם מהדין שהיה בהם וכן גם כאן אור לבן זה מיתק

 .מ היה בהם דין רב''מ, ימין

 

יָתָאה ָווָרא ְתלִּ ית, חִּ יק ְוָנחִּ יר ְוָסלִּ ָווָרא, ָנהִּ ירו ְדחִּ יק ְנהִּ , ְוָנפִּ

ן מֹוָחא ְלגֹו ְלגֹו מִּ ְעָרא אוָכָמא, דִּ ש ְבׂשַּ ד , וָבטַּ יךְ כַּ ְצְטרִּ . אִּ

ְשָתָארו. וְבמֹוָחא ְדֵריָשא. וְבֵריָשא ין ְדאִּ ְתרִּ ת כִּ ְתלַּ יר לִּ ְכָמה , ְוָנהִּ

ָלָאה יְך ְלגַּ ְצְטרִּ יָמא ְדֹכָלא. ְדאִּ יק ְסתִּ תִּ ֵםי עַּ יָחא קַּ י נִּ   .אִּ

שהרי אור העין הוא  ,הוציא אור מעומק המוח, הגוון השלישי של העין

, והכה אור לבן זה בשער שחור, י הראיה של המוחשהעין היא כל, מהמוח

ששניהם בקו , לשכינה הדהיינו בשער של מידת התפארת שהיא משפיע

 ,ואור זה של מידת הכתר האירה גם למידות כתר חכמה ובינה, האמצעי

ובה , שהרי אור העיניים של הכתר הוא מהחלק העליון של מידת הכתר

והיא האירה לשאר , החכמה שבה מידת והעיניים הםמידות ' עצמה יש י

 .המידות שמתחת למידת החכמה שבה

 .ה נדבר עליהם''וב, ואמר שעדיין לא דיברנו על מידות אלו
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אי ֵעיָנא ים הַּ ְווָרן . ְוָתאָנא ָלא ָסתִּ ְתחַּ ימון ְתֵרין ומִּ א ''ס)ואִּ

יָנא. ְלָחד( ואתחזרו י . ֹכָלא הוא ְימִּ ( א לית ביה''ס)ָלא ֲהוִּ

יךְ . אְׂשָמאלָ  ְדמִּ ים ְוָלא אַּ ירוָתא, ָלא ָנאִּ אן . ְוָלא ָבֵעי ְנטִּ ֵלית מַּ

ין ָעֵליה ל ֹכָלא. ְדָאגִּ ין עַּ גִּ ל ֹכָלא, הוא אַּ ח עַּ ְשגַּ . ְוהוא אַּ

ְתְזָנן כְֻּלהו אי ֵעיָנא מִּ ְשָגחוָתא ְדהַּ  . וֵמאַּ

ושניהם , שעין הכתר אינה נסגרת ומפסיקה מלהשגיח עלינו, אמר הזוהר

ואינו צריך את , שבנמנום ההשגחה פחותה ,אינו מנמנם' ואפי, עיני רחמים

, משום שבמקום זה אין חיצונים חלילה, שישמרו על עיניו - סוגר העיניים

, אלא להפך הוא שורש הכל והוא מגן על הכל, שנאמר שצריך שמירה

, יזוניםכולם נ, בעיניים אלו' ומראית ה, ולא שייך שמשהו יפגע בו חלילה

 ."אלוקך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה' עיני ה"כמו שכתוב 

שפעמים ' ואפי, הנה עניין ראיית הכתר היא ראיית הרחמים הגמורים

, לטובה וודאי שהם רחמים מ הכל''מ? איננו רואים את הרחמים בעולם

ט שאם בכל ''ואמר הבעש, ופעמים הטוב נסתר, מים הטוב נגלהאלא שפע

מיד , יאמין ויתבונן האדם איך שהוא טובה נסתרת, האדםרע שבא על 

 .יהפך הרע לטוב נגלה

היינו ', הוא השגחה שהעולם ילך למטרת רצון ה, ועצם מהות הראיה

ת הכל יהיה סובב על ממשגיח שבא' וה, הוא להיטיב לנבראיו', שרצון ה

 .עניין זה

   

 א''ל ע''דף ק

גְ , ָתאָנא ים רִּ ְסתִּ י ֵעיָנא ָדא אַּ ְייָמא , ָעא ֲחָדאאִּ ין ְלקַּ ָלא יְַּכלִּ

יָחא, כְֻּלהו ְקֵרי ֵעיָנא ְסקִּ ין ָכְך אִּ ָלָאה. ְבגִּ יָשא. ֵעיָנא עִּ דִּ . ֵעיָנא קַּ

ְשָגחוָתא ים( א''ל ע''דף ק)ֵעיָנא ְדָלא . ֵעיָנא ְדאַּ יְך ְוָלא ָנאִּ ְדמִּ . אַּ

י. ֵעיָנא ְדהוא ְנטוָרא ְדֹכָלא אי . וָמא ְדֹכָלאֵעיָנא ְדהוא קִּ ל הַּ ְועַּ

יב  ן הוא ְיבֹוָרךְ ( משלי כב)ְכתִּ יִּ ָלא , טֹוב עַּ ְקֵרי ְיבֹוָרְך א  ל תִּ אַּ

ן. ְיָבֵרךְ  יִּ ְתְקֵרי טֹוב עַּ אי אִּ ֵמיה ְמָבֵרְך ְלֹכָלא, ְדהַּ  . ומִּ

לא יוכל העולם , שאם עין הכתר תסגר לרגע אחד -אמר הזוהר 

אבל אפשר גם בלי , טיבה לעולםשלא נחשוב שהיא רק מ ,להתקיים
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אבל היא גם מקיימת , על זה אמר שודאי שהיא מטיבה לעולם, השגחתה

 .את העולם

, אלא יברך, אל תקרא יבורך, טוב עין הוא יבורך, ועל עין זו נאמר

והנבראים  ,והיא מברכת את כל הבריאה, שמידת הכתר נקראת טוב עין

 .בראייתה

, ן''כמו שאומר הליקוטי מוהר, המכחועניין הראית מגיע ממידת ה

וביאור , כשאכלו מעץ הדעת -ויפקחו עיניהם , שנאמר בחטא אדם וחוה

, והנה שעניין החכמה נקרא ראיה, העניין שהם נתחכמו בחוכמת הבריאה

, יש מוח שוידוע שברא', כ מידת הכתר שהיא כביכול ראשו של ה''וא

, של מידת הכתרמידת החכמה  והוא נקרא, ר החכמהוהמוח הוא מקו

, את העולםשמידת החכמה עושה , "כולם בחכמה עשית", ועליו נאמר

היא זאת שמלבישה על אור האין סוף , מהכחוביאור העניין שמידת ה

לא היה העולם הגשמי יכול לסבול את , ולולי לבושה, ל''כמובא בהאריז

 .האור הגדול הזה

, ל ובזוהר''יזכמובא בהאר, ועוד שהיא ממתקת את כל הדינים בעולם

 .זו שמקיימת את העולם הזה ולכן היא

 

ָתָאה, ְוָתאָנא ירו ְלֵעיָנא תַּ ימוָתא , ֵלית ְנהִּ ְדמִּ ֲחָאה ֵמאַּ ְסתַּ ְלאִּ

י  ד ֲחזִּ ר כַּ אי ( א אתסחי''ס( )א אתחזי''ס)ֵמאוָכמוָתא בַּ ֵמהַּ

ן יִּ ְקֵרי טֹוב עַּ ָלָאה ְדאִּ ָווָרא ְדֵעיָנא עִּ ד ְוֵלית דְ . ְנהֹוָרא חִּ ע כַּ ָידַּ

ָתָאה ָדא ְסֵחי ְלֵעיָנא תַּ יָשא ְואַּ דִּ ָלָאה ָדא קַּ יר ֵעיָנא עִּ ר . ָנהִּ בַּ

יהו  . אִּ

: א, שלוש' ואפי, לםמידות עיקריות בהנהגת העו' הנה ידוע שיש ב

מידת התפארת שהיא מנהיגה את : ב. א שורש העולםמידת הכתר שהי

והיא , עצמות עם ישראלמידת השכינה שהיא שורש ו: ג. העולם בפועל

 . זאת שמקבלת את כל השפע מהכתר והתפארת

לא , אמר הזוהר שלולי שעין מידת התפארת שמנהיגה את העולם

לא היה העולם יכול , הייתה מקבלת את שפע החסדים מאור מידת הכתר
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אמנם אין מי שיודע , מידת התפארת 16להתקיים מאודם הדין אשר בעין

כלומר , שהיא זאת שנתקנת ,פארת בעצמהאת עניין זה אלא מידת הת

, קוהוא גם שפע רוחני וד, ה בקביעותי שמשום שדבר זה נעש''שאמר רשב

וגם מי , שהעולם חושב שזו מהות התפארת, העולם לא יודע את עניין זה

מ הוא לא רואה באמת איך הדין ''מ, שיודע שיש דין במידת התפארת

  .בתפארתעד אשר אינו מאמין שיש דין , שבה נמתק

כי "משום שנאמר , ומה שאמר שלא יכול העולם להתקיים רגע אחד

ולולי מיתוק זה לא , ז''בע' כמובא בגמ כועס' שיש רגע שה, "רגע באפו

 .יכול העולם להתקיים

ואדם הראשון הוא בחינת , שיעקב היה גלגול אדם הראשון 17והנה ידוע

ולי שיעקב היה וכן ל, ויעקב הוא מרכבה למידת התפארת, מידת הכתר

הוא לא היה יכול לעשות את התיקון שעשה , מקבל את אור אדם הראשון

 .בעולם הזה

 

ָייא יקַּ דִּ ין צַּ ינִּ ין, וְזמִּ ְליֹונִּ ָכֵאי ע  , אְלֵמֱחֵמי ָדא ְברוָחא ְדָחְכְמתָ , זַּ

יב ְכתִּ ְראו( ישעיה נב), ֲהָדא הוא דִּ ן יִּ יִּ ן ְבעַּ יִּ י עַּ י. כִּ ְבשוב . ֵאיָמתַּ

יֹוןיְ  יב . ָי צִּ ָתה ְייָ ( במדבר יד)וְכתִּ ְרָאה אַּ ן נִּ יִּ ן ְבעַּ יִּ ר עַּ . ֲאש 

ָלָאה ְלָמֵלא ֵעיָנא ָטָבא עִּ ָתָאה, ְואִּ ְסֵחי ְלֵעיָנא תַּ ח ְואַּ ְשגַּ ָלא , ְדאַּ

ְגָעא ֲחָדא יל ָעְלָמא ְלֵמיָקם רִּ  . ָיכִּ

ר י שלעתיד יזכו הצדיקים לראות את עין זו של מידת הכת''אמר רשב

ואם נאמר עין בלשון יחיד ודאי  ,"כי עין בעין יראו"הפסוק  מרכמו שאו

  .ל''עיניה כעין אחת כנ' ת הכתר שבהכוונה על עין מיד

                                                           
ויש עין שמאל שהיא כוח , משום שיש עין ימין שהיא כוח החסד, מה שכתוב בעין 16

לרמז שכל זה נאמר על עין , ולא כתוב עין בלשון יחיד, ורק עין שמאל משפיעה דין, הדין

והרי יש את עין ימין ושאמל במידת , ת מדוע לא היה העולם יכול להתקיים''וא, שמאל

התשובה שמשום שיצר , ומדוע שהעולם לא יתקיים, חצי חסד וחצי דין כ יש''וא, התפארת

שמעשה , ומיד יתעורר הדין יותר מהחסד, מעשיו הרעים גוברים, לב האדם רע מנעוריו

 .תחתון מעורר את המעשה העליון

 .אדם מושרש בחכמה בעיקר אמנם יש לו אחיזה בכתר, מהתיקונים 17
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, יש לפרשו שרק יבינו את עומק העניין, יראו את עניין זה ברוח החכמהו

או שיש לומר שיראו , משום שהוא ממש רוחני, אמנם לא יראו בפועל

שעין גשמית אינה מסוגלת לראות דבר , ו זו בעין הרוחניתאבל ירא, בפועל

  .כה רוחני

שאם עין זו לא הייתה ממתקת את עין מידת התפארת לא היה  :וסיים

עיל שאם לא הייתה עין שכבר אמר זאת ל' ואפי, העולם יכול להתקיים

לא היה העולם יכול , ממתקת את עין מידת התפארת מידת הכתר

בזמן הגאולה שהכל יהיה בבחינת ' ידש שאפימ כאן ח''מ? להתקיים

משום שגם , מ גם אז אם לא יהיה מיתוק זה לא יתקיים העולם''מ, רחמים

כמו שמובא שלעתיד תהיה הלכה כבית , לעתיק לבוא יהיה דין בעולם

אלא שהדין יהיה ממותק כיין , שהם היו מחמירים שזה בחינת הדין, שמאי

יוכל להתקיים  אלשוב העולם , אם לא יתמתק דין זה ולכן, המשמח

 .חלילה

 

ְפָרא יעוָתא ְדסִּ ְצנִּ ָתָאה, ָתאָנא בִּ ְשָגחוָתא ְדֵעיָנא תַּ ד , אַּ כַּ

ָלָאה ֵביה ירו עִּ ח ְנהִּ ְשגַּ ָתָאה, אַּ ָלָאה ְבתַּ ירו ְדעִּ הוא ְנהִּ יל הַּ . ְוָעיִּ

ן יִּ ר עַּ יב ֲאש  ְכתִּ יר ֹכָלא ֲהָדא הוא דִּ ֵניה ָנהִּ ָתה  ְדמִּ ְרָאה אַּ ן נִּ יִּ ְבעַּ

 . ְייָ 

הוא רק משום שעין , כל כוח ההשגחה של מידת התפארתאמר הזוהר ש

ן עין הכתר אבל כשחלילה אי ,מידת הכתר משפיעה לה את כוח הראיה

ועל זה , זי אינה משגיחה חלילה על עם ישראלא, משפיעה לעין התפארת

פקח את עינך "ב וכן כתו, "עורה למה תישן ה", ה''עצעק דוד המלך 

 . כביכול סגר את עיני ההשגחה' שהם מורים על כך שה, "וראה

' להם מיד ה, וודאי אם כל אחד ואחד ישגיח על חבריו בשביל להיטיב

, יפקח את עיניו' אזי ה, ח ינדדו שינה מעיניהם''וכן אם ת, יפקח את עיניו

 .אמן

 

יב  ל ְיֵרָאיו( תהלים לג)ְכתִּ ֵמה ֵעין ְיָי א  יב . הִּ ( זכריה ד)וְכתִּ

ץ' ֵעיֵני ה ים ְבָכל ָהָאר  ל ְיֵרָאיו, ָזכו. ֵהָםה ְמשֹוְטטִּ , ֵעיֵני ְיָי א 

ְלֵעיָלא ָתא, ֵעיֵני ְיָי ֵהָםה ְמשֹוְטטֹות, ָלא ָזכו. ֵעיָנא דִּ ְלתַּ  . ֵעיָנא דִּ
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בלשון יחיד שהוא מכון אל עין מידת הכתר , "אל יראיו' עין ה"כתוב 

' עיני ה"וכתוב , ולכן כתוב עין בלשון יחיד, נכללת בעין ימין שעין שמאל

בלשון רבים שהוא מדבר על עיני מידת התפארת שיש  ,"המה משוטטות

כ ישנה סתירה איך באמת ''וא, ועין אחת שמענישה, עין אחת שמטיבה

עושים  כשישראלהתשובה ש? האם בעין אחת או בשני עיניים, גההההנ

ההשגחה מעיני , אבל כשלא, חה מעין הכתרההשג, רצונו של מקום

  .התפארת

ולכן הביא את , וכשחטא אדם הראשון ורצה שתהיה בחירה בעולם

היינו , "ויפקחו עיני שניהם"מיד נאמר , שללא רע אין בחירה, הרע לעולם

אבל העין ההיא של מידת , עיני מידת התפארת שהם בחינת טוב ורע

, שהיא מנהיגה אין מקום לשום רעמשום שכ, כביכול לא מנהיגה, הכתר

 .שאין בחירה ללא טוב ורע, ולכן אין בחירה

כל  להבדיל, היא המושג של עין הרע, כביכול עין שמאל היא העין רעה

, הייתה סמותה, כלומר שעין ימין שלו ,בלעם היה סתום העין, ההבדלות

הפך ממידת הכתר שרק  -להבדיל כל ההבדלות , בכדי שלא ישפיעה טוב

 .ואזי אין שום עין הרע לא של אנשים ולא של נשים, ין ימין של פתוחהע

 

ְנָיא יָש , ְדתַּ ְלָטא ֵביה ֵעיָנא בִּ ה ָזָכה יֹוֵסף ְדָלא שַּ ְסֵני מַּ , אמִּ

יָלָאה ְגָחא ְבֵעיָנא ָטָבא עִּ ְשתַּ ָזָכה ְלאִּ ְסֵני ש  יב, מִּ ְכתִּ , ֲהָדא הוא דִּ

ןֵבן סֹוָרת יֹוסֵ ( בראשית מט) אי הוא ֵבן . ף ֵבן סֹוָרת ֲעֵלי ָעיִּ ֲאמַּ

ן. סֹוָרת ח ֵביה. ֲעֵלי ָעיִּ ְשְתגַּ ן ְדאִּ יִּ ת עַּ בַּ ל סִּ ר עַּ  . ְכלֹומַּ

מפני שעין מידת , יוסף זכה שלא תשלוט בו עין הרע: מבאר הזוהר

ל מפני שלא זן ''אמרו חז ,והטעם שזכה לעין הכתר, הכתר השפיעה עליו

, ולכן זכה להשגחה כה גדולה, ת שרצתה לזנות עימועיניו מאותה מרשע

כ ודאי שמי שמתחזק בעניין שמירת העיניים יזכה לעין רחמים גדולים ''וא

מפני האור הגדול והשלמות , ואזי לא תוכל לשלוט בו שום עין הרע, זו

 .ובמקום שלמות אין מקום לטומאה רע וחסרון, שתהיה בו

 

ן הוא ְיבוֹ  יִּ יב טֹוב עַּ ְעָמא, ָרךְ וְכתִּ אי טַּ ָדל. מַּ ְחמֹו לַּ לַּ ן מִּ י ָנתַּ . כִּ

ד ְקֵרי חַּ ְעָמא אִּ אי טַּ ית ֵעיָנא , ָתא ֲחֵזי. מַּ ָתָאה אִּ ְבֵעיֵניה ְדתַּ
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יָנא ְׂשָמאָלא, ְימִּ ית ֵעיָנא דִּ ימון ְתֵרי. ְואִּ ְתֵרי ְגָווֵני, ְואִּ ֲאָבל . בִּ

ְרוַּוְייהו בְ . ֵלית ֵעיָנא ְׂשָמאָלא, ָהָכא ְלֵקיְותַּ ד סַּ ְרָגא חַּ ְוֹכָלא , דַּ

יָנא ךְ . ְימִּ יֵני כַּ ד, וְבגִּ  . ְוָלא ְתֵרין, ֵעיָנא חַּ

וכתוב עין בלשון , משום שנתן מלחמו לדל, "טוב עין הוא יבורך"כתוב 

משום , שאין לה רק עין אחת ,יחיד משום שעין מידת הכתר משפיעה עליו

[ שהוא צד שמאל]כמו שכתוב מצפון ], ל שהיא בחינת דיןאמין ששע

 .נכללה בעין ימין עין החסדים, [תפתח הרעה

וזוכה , והנה שמי שנותן מלחמו לדל הוא מסיר מעליו כל עין רעה

 .להשגחה עליונה עד מאוד

אל תלחם את לחם רע , שאין לאכול אצל מי שעינו רעה' ומובא בגמ

 .והרי הוא לחם קללה, משום שלחמו רע, עין

 

ְשָגחוָתא ,ֵעיָנא ָדא, ְוָתאָנא יר. ְדהוא ֵעיָנא ְדאַּ יָחא ָתדִּ . ְסקִּ

יר ְייָכאן ָתדִּ ָדאן . חַּ יר( א וחזאן''ס)ְוחַּ י , ָתדִּ י ָהכִּ ְדָלא ֲהוִּ

ָתָאה ָווָרא, ְלתַּ יָלן ְבסוָמָקא וְבאוָכָמא וְבחִּ ְכלִּ ְוָלא , ְגָווֵני' ְבג, דִּ

יָחא  יר ְסקִּ ְבָהָנא סוְטָרא דְ ( א דליה גבינא''ס)ֲהָוה ָתדִּ ֵלית גַּ

( א דליה עיניה בגביני דמכסאן''ס( )א כליה גביני סודרא''ס)

ל ֵעיָנא יב. עַּ ל ָדא ְכתִּ ן ְייָ ( תהלים מד), ְועַּ ישַּ . עוָרה ָלָםה תִּ

ח ְיָי ֵעינ יךָ ( מלכים ב יט)  . ְסקַּ

 ,עין של לב שמחה, עין מידת הכתר היא עין של שמחהאמר הזוהר ש

אמנם , ומי שליבו שמח עינו שמחה' לויה בלב כמובא בגמשהרי העין ת

אדום שחור , גונים' שיש בה ג, מידת התפארת יש בה גונים של דין עין

, ונעשה שחור" שחור אדום הוא אלא שלקה" -בנידה ' ומובא בגמ, ולבן

לאחר מכן , לאחר מכן האדום שהוא דין פחות, והוא הדין החזק ביותר

עורה למה תישן "ולכן אמר דוד , תניו פעמים סגורוועי, הלבן שהוא רחמים

 ."פקח עיניך", "ה
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ח ְתְסקַּ ד אִּ ח ְלָטב, כַּ ְתְסקַּ אן ְדאִּ ית ְלמַּ ח . אִּ ְתְסקַּ אן ְדָלא אִּ וְלמַּ

ְתֲעָרב ְבסוָמָקא. ְלָטב ח ְוֵעיָנא אִּ ְתְסקַּ אן ְדאִּ ְוסוָמָקא , וַּוי ְלמַּ

ְתֲחֵזי ָלֳקְבֵליה ְןָיא ֵעי, אִּ ֵמיה. ָנאוְמכַּ יב מִּ ְשְתזִּ אן יִּ יק . מַּ תִּ ֲאָבל עַּ

ין ָוור. ָטָבא ְדֵעיָנא, יֹומִּ ָוור ְבגֹו חִּ ָווֵרי. חִּ יל ָכל חִּ ָוור ְדָכלִּ זַָּכָאה . חִּ

יה, חוָלֵקיה ָלוִּ ח עִּ ְשגַּ אן ְדיִּ ְייהו, ְלמַּ מַּ ָוור מִּ ד חִּ אי . חַּ ל ָדא וַּדַּ ְועַּ

ן הוא ְיבוֹ  יִּ יב טֹוב עַּ יב . ָרךְ ְכתִּ ֵבית יֲַּעֹקב ְלכו ( ישעיה ב)וְכתִּ

 . ְוֵנְלָכה ְבאֹור ְייָ 

אלא , ויש שלא, יש שעיני התפארת נפקחים עליו לטובאמר הזוהר ש

אמנם עיני הכתר , ועושה דין, מכסה על רחמי העין עין הרי הואבהאדום ש

ה ולכן אשרי מי שעין הכתר מביט, גונים של לבן אחד יותר מחברו' הם ג

מיד הרי הוא , הגונים שבעינו משגיח עליו' שרק גוון אחד מג' ואפי ,בו

 .'באור המשום כן  זוכה ללכת

 

ֹכָלא( עם כל דא), ָתאָנא ים מִּ יָקא ָסתִּ תִּ ְוָלא , ְשֵמיה ְדעַּ

ְייָתא ש ְבאֹורַּ ְתְסרַּ ד, מִּ ן ֲאָתר חַּ ר מִּ ין , בַּ סִּ ְדאֹוֵמי ְזֵעיר אַּ

ְבָרָהם י, ְלאַּ ְכתִּ ם ְייָ ( בראשית כב), בדִּ י ְנאֻּ ְעתִּ ְשבַּ י נִּ ם . בִּ ְנאֻּ

ין סִּ ְזֵעיר אַּ יב. דִּ ְׂשָרֵאל( בראשית מח), וְכתִּ ְׂשָרֵאל , ְבָך ְיָבֵרְך יִּ יִּ

ְלֵעיָלא יב . דִּ ְתָסָאר( ישעיה מט)וְכתִּ ר ְבָך א  ְׂשָרֵאל ֲאש  ְׂשָרֵאל, יִּ  ְליִּ

ר ָדא ין . ָקָאמַּ יק יֹומִּ תִּ ירְוָתֵניָנן עַּ סִּ אי שַּ אי ְוהַּ  . ֲאָמרֹו ְוהַּ

מ אין ההשגחה זו מעצם ''מ ,שעיני הכתר משגיחים 'אפיאמר הזוהר ש

שהיא זאת שמנהיגה את העולם  אינו נזכר בתורהולכן , מהלך העולם הזה

שמידת התפארת נשבעה בשם  ,חוץ ממקום אחד בסיפורי האבות, הזה

אלא בדבר היותר  וזה מוכרח שהרי אדם לא נשבע בעצמו, מידת הכתר

' שהיא קוצו של י, הכוונה במידת הכתר "בי"ש רחולכן מוכ, גבוה ממנו

, י נשבעתיבשל ' המשפיעה למידת החכמה שהיא המידה השניה והיא הב

לאברהם שהיא הייתה ברכה על טבעית ואין ' ברכת ה ורק כאן לצורך

ול בירך את ישראל שירבה כוכבי השמים וכח' שה, סופית כמובא בתורה

 .לכן הוא נשבע בכוח האין סוף', הים וינצח את איביו וכו

ואמרה את זה מידת הכתר , וכן מוזכר בנביא ישראל אשר בך אתפאר

 .שהוא נקראת ישראל כידוע, למידת התפארת
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ְנָיא יב , תַּ יק( דניאל ז)ְכתִּ תִּ יו ְועַּ י ָכְרָסָוון ְרמִּ ד דִּ ית עַּ  ָחֵזה ֲהוִּ

יב ין ְיתִּ יוָכְרָסוָ . יֹומִּ אן הוא, ון ְרמִּ י ְיהוָדה. מַּ בִּ ר ְלרַּ קום , ָאמַּ

ין ָכְרְסָייא ָדא ְתקִּ יוָמְך ְואַּ  . ְבקִּ

ובמקום זה שולט כסא  ,אמר דניאל שהוא ראה שכסא הדין מושלך

 .ומהו, ושאל הזוהר מי הוא כסא הדין ומי הוא כסא הרחמים ,הרחמים

ו בכסא שהיא משום ששורש, וצווה את רבי יהודה שיאמר דבר זה

וכן שורשה במידת הכתר כמו שאמרו סוף מעשה , השכינה שנקראת כסא

 .ולכן שאלו בעניין זה, במחשבה תחילה

והם , שידוע שכל נשמות הצדיקים המה מושרשים במידות העליונות

 .ממש התגלמות המידות העליונות בעולמנו הגשמי

 

י ְיהוָדה בִּ ר רִּ יב , ָאמַּ ינורכֹוְרסְ ( דניאל ז)ְכתִּ ין דִּ יבִּ . ֵייה ְשבִּ

ְרְסָייא אי כֻּ ל הַּ יב עַּ ין ְיתִּ יק יֹומִּ תִּ ְעָמא. ְועַּ אי טַּ י . מַּ ְנָיא אִּ ְדתַּ

אי ָכְרְסָייא ל הַּ יב עַּ ין ָלא ָיתִּ יק יֹומִּ תִּ ְייָמא , עַּ ְתקַּ יל ְלאִּ ָלא ָיכִּ

הוא כוְרְסָייא, ָעְלָמא ֵםי הַּ ףַּ ין ָעֵליה. מִּ יק יֹומִּ תִּ יב עַּ ד ְיתִּ  כַּ

ְפָייא  הוא כוְרְסָייא( א אתכפייא''ס)ְלכַּ יט, ְלהַּ לִּ יב שַּ אן ְדָרכִּ . ומַּ

ְרְסָייא אי כֻּ יל ֵמהַּ יָדָנא ְדָנטִּ ֲחָרא, ְבעִּ ל כוְרְסָייא אַּ יב עַּ , ְוָיתִּ

יו ְדָמָאה ְרמִּ יב ֵביה , כוְרְסָייא קַּ יהו ְדָרכִּ ָלא אִּ ְלָטא א  ְדָלא שַּ

ין יק יֹומִּ תִּ י ְיהוָדהָאמַּ . עַּ בִּ ְמעֹון ְלרִּ י שִּ בִּ ן ָאְרָחךְ , ר רִּ ְתְתףַּ ְוֵייֵתי , יִּ

ין יק יֹומִּ תִּ  . ָבְך ֵמעַּ

יש כסא דין וכסא רחמים שכסא רחמים היא מידת הכתר וביאר ש

והיא יש את כסא הדין ו, משום שהיא המידה הראשונה, שנקראת עתיק

, רב יש בעולםדין , שכאשר היא שולטת ללא שמושפע לה האור, השכינה

וזה , ונעשה כיין המשמח שמושל כסא הרחמים כסא הדין מתמתקולכן כ

 .ביומא' עומק זודונות נעשים לו כזכיות המובא בגמ
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יב  ים אֲ ( ישעיה מא)ְוָתא ֲחֵזי ְכתִּ ֲחרֹונִּ ת אַּ אשֹון ְוא  י ְיָי רִּ י ֲאנִּ נִּ

ְטרֹוי, ֹכָלא הוא. הוא ָכל סִּ ים מִּ , ָתאָנא. ֹוָטָמאח( בהאי. )ְוהוא ָסתִּ

ְרצוָפא ע סַּ ְשְתמֹודַּ  . ְבחֹוָטָמא אִּ

 ,"אני ראשון ואת האחרונים אני הוא" כתובש, וזה מה שאמר הזוהר

והאחרון היא השכינה , שראשון היא מידת הכתר שהיא המידה הראשונה

דהיינו שגם בשכינה שהיא האחרונים  אתמ ו''שהיא המידה האחורנה ומ

שאני הוא בהיפוך  ,אני הואמ ''מ, ם אחרוניםשורש כל הבריות שה

בלשון " הוא"-וכן שמו של מידת הכתר הוא , אותיות אין שהוא האין סוף

 .א להשיגו''משום שא, נסתר

 עניין החוטם

כאן עובר הזוהר לדבר מעניין החוטם אחר שידבר מעניין השערות 

 .הגוגולת והעניים

רוח "מו שכתוב ששם חיות האדם כ ,ניכר הפרצוף בחוטםואמר ש

והרוח מקבלת , והנפש מקבלת מהרוח, ובאדם יש נשמה רוח ונפש, "אפנו

 .בספר היצירה' ועיקר הבחירה היא ברוח כמובא בגמ, מהנשמה

   

 ב''ל ע''ף קד

ה  יָקא( ב''ל ע''דף ק)ְוָתא ֲחֵזי מַּ תִּ ין, ֵבין עַּ סִּ ְזֵעיר אַּ ָדא . לִּ

ד נוְקָבא חַּ  יןָמאֵריה ְדחֹוָטָמא ֵמחַּ ין, יִּ יִּ ין ְדחַּ יִּ ד נוְקָבא חַּ . וֵמחַּ

אי חֹוָטָמא ְשָקא. הַּ ְרדַּ ֵיי, הוא סַּ יב רוָחא ְדחַּ ְזֵעיר , ְדֵביה ָנשִּ לִּ

ין סִּ יָחה. אַּ ת רוחַּ . ְוָקֵריָנן ֵליה ְסלִּ חַּ ְןמוָתא ְדרוָחא, ְוהוא נַּ ְתבַּ  . אִּ

ואמר  ?פארתמה ההבדל בין חוטם הכתר לחוטם מידת התשאל הזוהר 

וביארתי בעץ חיים של , צינורות שפע' שהם ב ,נחיריים 'שיש בחוטם ב

השכינות אשר מנהיגות את ' ל שהם בחינת רחל ולאה שהם ב''הרמח

אמנם , רחמים ודין -והם ימין ושמאל , אחת בחסד ואחד בדין, העולם

, היינו חיים כפולים, במידת הכתר מנחיר ימין מגיעים חיים של חיים

ורוח חיים , ומזה החוטם מגיעה רוח סליחה, חיר שמאל מגיעים רק חייםומנ

 .אבל במידת התפארת אין זה כדלהלן ,למידת התפארת
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יק  ימון נוְקֵבי( מהכא)ְדרוָחא ְדָנפִּ ְזֵעיר , ֵמאִּ יק לִּ ד רוָחא ָנפִּ חַּ

ין סִּ ְתָעָרא . אַּ חיין , חירו מכל סטרי, א חיין מכל סטרין''ס)ְלאַּ

ן( דחיין ְנָתא ְדֵעד  ֵיי. ֵליה ְבגִּ ד רוָחא ְדחַּ ָמָנא , ְוחַּ ין ְלזַּ ְדֵביה זַּםִּ

ד ְבֵריה ְדָדוִּ ע ָחְכְמָתא, לִּ ְנדַּ הוא נוְקָבא. ְלמִּ יק , וֵמהַּ ר ְוָנפִּ ְתעַּ אִּ

יָמָאה םֹוָחא ְסתִּ יחָ , רוָחא מִּ ְלָכא ְמשִּ ל מַּ ְשָרָאה עַּ ין ְלאַּ , אְוזַּםִּ

יב ְכתִּ יָנה רוחַּ ( יאישעיה ), דִּ  ְוָנָחה ָעָליו רוחַּ ְיָי רוחַּ ָחְכָמה ובִּ

ת ְייָ  ְראַּ ת ְויִּ עַּ ין' ָהא ָהָכא ד. ֵעָצה וְגבוָרה רוחַּ דַּ ְוָהא רוָחא , רוחִּ

ְמֵריָנן ת. ֲחָדא אַּ אי ְתלַּ יוָמךְ . ֲאמַּ י יֹוֵסי ְבקִּ בִּ  . קום רִּ

נה שנקראת רוח ימין מגיעה למידת התפארת כשאר היא משפיעה לשכי

ולכן מושפע לתפארת רוח חיים בכדי למתק את , שיש בה דין רב ,גן עדן

ורוח , ורוח של נחיר שמאל הוא רוח אשר תחיה את משיח צדקנו, הדין

פעמים ' ולכן נזכר כאן ד, שהוא שם הויה כידוע החוטם יוצאת מן המוח

רוח שהיא  -עצה  ,נהבי ,חכמה, רוחות' אמנם באמת שנזכרו כאן ו ,רוח

אלא שהדעת כוללת את , שהיא השכינה' ויראת ה, דעת, גבורה, החסד

שכידוע , ל''והשכינה היא רוח שמקבלת מכל הרוחות הנ ,החסד והגבורה

אבל , וחותר' כ ישנם רק ד''וא ,שהשכינה היא כוח מקבל ולא משפיע

רוחות אמנם מה שכאן אמר שיש רק ' יוסי שישנם ו' באמת לקמן מבאר ר

ושם התיחס לכל רוח ורוח באופן , הוא משום מה שנתבאר כאן ,רוחות' ד

 .פרטי

, שואל הזוהר שהנה אמרנו שיש רק רוח אחת בנחיר שמאל ואחת בימיןו

  .רוחות הנוספות' ולכן יש לדעת מה עניין הג, רוחות' וכאן אמרנו שיש ד

 

ר י יֹוֵסי ְוָאמַּ בִּ יָחא. ָקם רִּ ְלָכא ְמשִּ ד ָלא יֵ , ְביֹומֹוי ְדמַּ יְמרון חַּ

ד י ָחְכְמָתא, ְלחַּ יף לִּ יב, ֲאלִּ ְכתִּ ְםדו עֹוד ( ירמיה לא), דִּ ְוֹלא ְילַּ

ת ֵרֵעהו ְוגוֹ  יש א  ד ְגדֹוָלם', אִּ ָמם ְועַּ ְףטַּ י ְלמִּ י כָֻּלם ֵיְדעו אֹותִּ . כִּ

ְמָנא הוא זִּ ין, וְבהַּ יק יֹומִּ תִּ ר עַּ ְתעַּ יָמאָ , יִּ םֹוָחא ְסתִּ יק מִּ ה רוָחא ְדָנפִּ

ְשלֹוף ָדא, ֹכָלאדְ  ד יִּ ֵםיה, ְוכַּ ְתֲערון עִּ ָתא יִּ ְלתַּ ין דִּ אן . ָכל רוחִּ ומַּ

ימון ימון . אִּ ין( תרין)אִּ סִּ ְזֵעיר אַּ ין דִּ ישִּ דִּ ין קַּ ְתרִּ יָתא . כִּ ימון שִּ ְואִּ

ין ֲחָרנִּ ין אַּ ימון ( א דהכי''ס)ְדיֲַּהֵבי , רוחִּ ' ג, א שיתא רוחין''ס)אִּ
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יָנה ( דכללינן תלת אחרנין רוחין אינון יב רוחַּ ָחְכָמה ובִּ ְכתִּ דִּ

ת ְייָ  ְראַּ ת ְויִּ עַּ  . רוחַּ ֵעָצה וְגבוָרה רוחַּ דַּ

מרוב  ,עונה הזוהר שכשיבוא משיח לא יצטרכו ללמוד אחד מחברוו

, וזה יעשה משום שרוח עתיק שהיא רוח הכתר, חכמה שתהיה בכל אחד

וכל ישראל מושרשים  ,אלתשפיע שפע חכמה בכל אחד ואחד מישר

: והם ,מידות כידוע' ויש בה ו, במידת התפארת שגם היא נקראת ישראל

, והם גם יתחדשו ויתנו באדם חכמה, חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד

אבל הרוח של הכתר לא נזכרה משום שהיא , רוחות' נזכרו כאן ו ולכן

 .ל''הרוחות הנ' כלולה בו

, ורוח עצה וגבורה, הם חסד וגבורה, ינהשרוח חכמה וב, והנה יש לידע

מידת התפארת שהיא חיצוניות והגוף כנגד ורוח דעת היא , הם נצח והוד

היא היסוד  -' ויראת ה, שמידת הדעת היא הנשמה שלה, של מידת הדעת

 .'שתמיד מחובר לשכינה שנקראת אשה יראת ה

 .מידות של מידת התפארת' ל הם הו''וזה ביאור איך הרוחות הנ

המה , רוחות' שעיין לקמן שיש באמת ז, רוחות אלו' ונראה שכל עניין ז

ועיין בתיקונים שאומר שבפסוק , הבלים אשר אמר שלמה בספר קהלת' ז

 .כלולה כל הביראה כולה, של הבל הבלים אמר קהלת

 

יב , ְדָתֵניָנן ֵןא יְ ( דברי הימים א כט)ְכתִּ ל כִּ ב ְשֹלֹמה עַּ . יָ וֵַּיש 

יב  ֵןא( מלכים א י)וְכתִּ כִּ ֲעלֹות לַּ ין . ֵשש מַּ יָחא זַּםִּ ְלָכא ְמשִּ ומַּ

ְבָעה ב ְבשִּ ְייהו. ְלֵמיתַּ ין ְדָעלַּ יק יֹומִּ תִּ ימון ְורוָחא ְדעַּ יָתא אִּ ָהא , שִּ

ְבָעה ר. שִּ ְתמַּ ר ( אחרנין' רוחי אינון דכללינן ג' ג. )ְכָמה ְדאִּ ָאמַּ

ְמעֹון י שִּ בִּ  . נוח ְלָעְלָמא ְדָאֵתירוֲחָך יָ , ֵליה רַּ

, רוחות של מידת התפארת' הזוהר התקשה לכאורה שאמר לעיל שיש ו

רוחות שהרי יש את עצם הרוח של מידת הכתר שהיא ' ולכאורה ישנם ז

 . תהרוחות של מידת התפאר' זאת שמתקנת את ו

ששלמה המלך שזכה להיות , רוחות' אמר הוזהר שבאמת יש זועל זה 

' אבל משיח יקבל ז, רוחות' היה מושל על ו, ם ובתחתוניםמושל בעליוני
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' ואין אלו רק ז ,ואת עצם הרוח של מידת הכתר, של שלמה' רוחות את הו

 .בתיקון נפלא' מתקנת את כל הו' אלא הרוח הז', ולא ו

 

יב , ָתא ֲחֵזי ר ְיָי ( יחזקאל לז)ְכתִּ , א''ט ע''בראשית קל)ֹכה ָאמַּ

ְרבַּ ( א''ה ע''רל י ָהרוחַּ ְוגוֹ ֵמאַּ ע רוֵחי . 'ע רוחֹות ֹבאִּ ְרבַּ י אַּ ְוכִּ

ְבֵדי ָהָכא, ָעְלָמא אי עַּ ְתֲערון. מַּ ע רוֵחי יִּ ְרבַּ ָלא אַּ ימון' ג. א  . אִּ

ע ְרבַּ יָמא אַּ יָקא ְסתִּ תִּ י ֲהווֹ , ְורוָחא ְדעַּ סוק ָדא. ְוָהכִּ ד יִּ ין , ְדכַּ ָנְפקִּ

ֵםיה ְתָלָתא יָלן ְבגוֹ , עִּ ְכלִּ ין דִּ ֲחָרנִּ  . ְתָלָתא אַּ

 ,אמר מארבע רוחות בואי הרוח, אמר הזוהר שיחזקאל החיה את המתים

אלא ודאי , צדדי העולם יכולה להיות מתים' ושואל הזוהר וכי הרוח שבד

 ,רוחות' והם ביחד ד, רוחות שכלולות עם הרוח של עתיק' הכוונה על הג

 .וזה מבאר איך באמת רוח זו יכלה להחיות מתים

, ממוח החכמה שבתוך הכתר הנה הזוהר אמר לעיל שרוח זו מגיעו

ממוח החכמה  וידוע מהזוהר שבאמת, שהכתר הוא גולגולת שיש בו מוח

שהיא , יוד הא ואו [אין לומר בפה] ,שהוא שם הויה כזה, מגיע טל התחיה

שראש התפארת מוכן , "שראשי נמלא טל"וכן זה מה שנאמר , טל' בגמט

 .את המתים בטל התחיה להחיות

 

כֻּלְ  יל מִּ ד רוָחא ְדָכלִּ ָסָקא חַּ יְך הוא ְלאַּ ין קוְדָשא ְברִּ . הוְוזַּםִּ

י ָהרוחַּ  ע רוחֹות ֹבאִּ ְרבַּ יב ֵמאַּ ְכתִּ יב . דִּ י ָלא ְכתִּ ע רוחֹות ֹבאִּ ְרבַּ אַּ

י, ָכאן ע רוחֹות ֹבאִּ ְרבַּ ָלא ֵמאַּ יָחא. א  ְלָכא ְמשִּ ָלא , וְביֹוֵמי ְדמַּ

צְ  דיִּ ד ְלחַּ ף חַּ י, ָטְרכון ְלֵמילַּ ָכל רוחִּ יל מִּ ְלהֹון ְדָכלִּ . ןְדָהא רוָחא דִּ

יעַּ ֹכָלא יָנה ֵעָצה וְגבוָרה . ְידִּ ת ְייָ ( רוח)ָחְכָמה ובִּ ְראַּ ת ְויִּ עַּ . דַּ

ָכל רוֵחי יָלא מִּ ְכלִּ חום רוָחא דִּ יב. מִּ ין ָכְך ְכתִּ ע רוחֹות, ְבגִּ ְרבַּ , ֵמאַּ

ימון ָמָרן ְדאִּ ין ְדאַּ ָלאִּ ין עִּ ְרגִּ ְבָעה דַּ יָלן ְבשִּ ְכלִּ ע דִּ ְרבַּ , ְוָתאָנא. אַּ

ין יקִּ תִּ יָקא ְדעַּ תִּ אי רוָחא ְדעַּ יָלן ְבהַּ םֹוָחא , ְדכְֻּלהו ְכלִּ יק מִּ ְדָנפִּ

יָמָאה ְלנוְקָבא ְדחֹוָטָמא  . ְסתִּ
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 משום שתהיה, חזר הזוהר ואמר שלעתיד לא ילמדו חכמה אחד מחברו

מידות ' ומחזקת את ו, מהמוח אשר בו החכמה מרוח זו של הכתר שמגיע

שהנה שכשיש  ,ולכן לא יצטרכו ללמוד אחד מחברו, של מידת התפארת

צריך אחד , לכל אחד רק שפע ממידה אחת כגון זה מהחסד וזה מהגבורה

אבל לעתיד יהיה לכולם מכל המידות , לחברו שילמדו את השפע שאין בו

ועוד שבלימוד החברותא זה מקשה שהוא בחינת , חד לחברוולכן יצטרך א

, וזה מתרץ שהוא בחינת כוח החסד אשר ממתק את הדין, כוח הגבורה

 .אבל לעתיד שהכל יהיה טוב וחסדים לא יצטרכו לעניין זה

 

ה ֵבין חֹוָטָמא ְלחֹוָטָמא, ְוָתא ֲחֵזי ין. מַּ יִּ ין חַּ יק יֹומִּ תִּ  חֹוָטָמא ְדעַּ

ְטרוֹ  ָכל סִּ ין. ימִּ סִּ ְזֵעיר אַּ יב, חֹוָטָמא דִּ ָעָלה ( שמואל ב כב), ְכתִּ

יו ֹתאֵכל ְוגוֹ  סִּ סֹו ְוֵאש מִּ סוֹ . 'ָעָשן ְבאַּ הוא ָעָש , ָעָלה ָעָשן ְבאַּ ן וֵמהַּ

יק נור ר, ָדלִּ יק ְתָנָנא ְלָבתַּ ד ָסלִּ מו. כַּ ם  ים ָבֲערו מִּ ָחלִּ מו . ג  ם  הו מִּ מַּ

הוא חֹוָטָמא. תֹו ָעָשןֵמאוֹ (. נוסחי' ג) ָחא, ֵמהַּ הוא א   . ֵמהַּ

שוב מגדיר הזוהר מה בין אפו של מידת הכתר לבין אפו של מידת 

ומהתפארת יוציא עשן , מהכתר יוצאים רחמים גמוריםואמר ש, התפארת

אבל מוח החכמה של הכתר הוא דין , שאין עשן בלי אש, מהאף שבמוחו

 .וממותק והוא היין המשומר בענבי

רוח אפינו , הרי הוא מוכתר, ולכן המשיח של מושרש במידת הכתר

 .דהיינו שמשבחים את אפו שהוא אף אשר כל חיים תלויים בו', משיח ה

 

ָלָאה ְצלֹוֵתיה, ָתאָנא ְמנוָנא ָסָבא ָבֵעי ְלצַּ ב הַּ ד ֲהָוה רַּ ר , כַּ ָאמַּ

ֵלל ְתסַּ י מִּ ם ֲאנִּ חֹוט  ל הַּ עַּ ם ֲאנִּ , ְלבַּ חֹוט  ל הַּ עַּ ֵמןְלבַּ ְתחַּ ְיינו . י מִּ ְוהַּ

יב ְכתִּ חָטם ָלךְ ( ישעיה מח), דִּ י א  ָלתִּ ין, וְתהִּ יק יֹומִּ תִּ אי ְקָרא ְלעַּ  הַּ

 . ֲאָמרוֹ 

, רב המנונוא בתפילתו היה אומר שהוא מתפלל לחוטם של מידת הכתר

  .משום שממנו מגיעים החיים

וא מהקרבן ה' ועומק העניין משום שהתפילה היא כקרבן ועיקר הנאת ה

ולכן היה , "ריח ניחוחי תשמרו להקריב לי"מהריח ניחוח כמו שכתוב 
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, ותעשה לו נחת רוח, אומר שהוא רוצה שתפילתו תעלה לחותם העליון

, וכן כתוב שהתפילה היא על שם החוטם, ואזי יעשה גם לו נחת רוח

 ".תפילתי אחטם לך"

 

ת ְמָאה וע, אֹוְרָכא ְדחֹוָטָמא, ָתָנא ן , יןה ָעְלמִּ ''ְתלַּ ְלָיין מִּ ְתמַּ אִּ

הוא חֹוָטָמא ין. הַּ סִּ ְזֵעיר אַּ ן בִּ ְבקִּ ְתדַּ ְחָתא . ְוכְֻּלהו מִּ אי תוְשבַּ הַּ

ףוָנא ְדחֹוָטָמא הוא ין. ְדתִּ יק יֹומִּ תִּ ףוֵני ְדעַּ ְתָחזון ְוָלא , ְוָכל תִּ אִּ

ְתָחזון ין, אִּ דִּ ְתָחזון ְלָמאֵרי מִּ ְתָחזון ְלֹכלָ , אִּ  . אְוָלא אִּ

' שב, שאורך החוטם הוא שלוש מאות שבעים וחמש אורותאמר הזוהר 

הוא ' ועוד ה, ע''ש' הוא בגמ, אלף למד פא: פעמים שם אל במלואו כזה

 .ושפע זה מגיע למידת התפארת, של הויה'  אות ה

 .ומשום שיש כאן אורות רבים קוראים למידת הכתר אריך אנפין

נתן לו  להשיג ' השיג רק מי שהא ל''ואמר הזוהר שאת עניני הכתר א

 .במידות

כמובא ', משום שבכתר שוכן האין סוף והוא אינו מתגלה אלא ליראי ה

 .ל''ביחוד היראה של הרמח

 

ר ְמעֹון ְוָאמַּ י שִּ בִּ ח רַּ ירָ , ָסתַּ יְקָנא יַּףִּ יט ְידֹוי ְבדִּ אן ְדאֹושִּ א וַּוי מַּ

ָלָאה יָשא, עִּ דִּ ימָ , ְדָסָבא קַּ יָרא וְסתִּ ( א טמיר וסתים''נ)א ְטמִּ

ְחָתא יא תוְשבַּ הִּ יְקָנא ְדהַּ ֹכָלא דִּ ָכל . מִּ יר מִּ ים ְויַּףִּ יְקָנא ְדָסתִּ דִּ

ףונֹוי ין. תִּ ָתאִּ ין ְותַּ ָלאִּ ין עִּ יְקָנא ְדָלא יְַּדעִּ יא . דִּ יְקָנא ְדהִּ דִּ

ין ְחָתא ְדָכל תוְשָבחִּ ר ָנש. תוְשבַּ י בַּ יְקָנא ְדָלא ֲהוִּ יָאה  דִּ ְנבִּ

ב ְלֵמֱחֵמי ֵליה ְקרַּ יָשא ְדיִּ דִּ ֲערֹוי עַּ . ְוקַּ ְלָייא ְבׂשַּ יא תַּ יְקָנא ְדהִּ ד דִּ

ָבא בוָרא ְדלִּ ין. טַּ ירִּ יָרא ְדיַּףִּ ְלָגא יַּףִּ ָווָרא ְכתַּ ין. חִּ ירִּ ְטמִּ יָרא דִּ . ְטמִּ

ְמֵהיְמנוָתא ְדֹכָלא  . ְמֵהיְמנוָתא דִּ
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 עניין הזקן

כלומר שאוי למי , שאוי למי שיגע בזקן של מידת הכתר י''אמר רשב  

 .ויגרום בחטאו שלא יושפעו רחמים לעולם, שיחטא

וזקן זה הוא מלא ברחמים והוא משפיע למידת התפארת שנמצאת 

משום  ,הנביאים' ולא השיגו בו אפי, האמצע גופו של מידת הכתר

הגה של והכתר הוא הנ ,להנהגת העולם הזהשהנביאים ראו מה ששייך 

 .עולם הבא

אבל זה אינו שהרי כאן , למדו מכאן אין לספר את הזקןשוהנה יש 

ואין ללמוד מכאן , מדובר שלא יפגום במידות הזקן וזה פשוטו של דבר

ד ''לענמ ''ל כתב שאין לספר את הזקן מ''ונכון שהאריז, כלל את עניין זה

 .זהדבר למד  לא מכאן

 

 א''א ע''דף קל

י, ָתאָנא ְצנִּ ְפָרא( א''א ע''דף קל)עוָתא בִּ יְקָנא , ְדסִּ אי דִּ ְדהַּ

יק ֵמאוְדנֹוי, ְמֵהיְמנוָתא ְדֹכָלא ית סֹוֲחָרֵניה ְדפוָמא , ָנפִּ ְוָנחִּ

יָשא דִּ יק ְוָחֵפי, קַּ ית ְוָסלִּ ְקרוְבָתא , ְוָנחִּ , ְדבוְסָמא ָטָבא( סגי)ְבתַּ

יָרא  ָווָרא ְדיַּףִּ א חוורא יקירא ''ס)ית ְוָנחִּ (. א דבדיקניה''ס)חִּ

ףוָלא( דדיקניה נחית בוָרא, ְבשִּ ד טַּ יָרא. ְוָחֵפי עַּ יְקָנא יַּףִּ , הוא דִּ

ין ֵביה י, ְמֵהיָמָנא ְשֵליָמא ְגדִּ ין''ְדנַּ יעִּ ח ְרבות, ג ְנבִּ ְמשַּ ין דִּ בועִּ  מַּ

ְףָנא, ָטָבא ְתתַּ ין מִּ ףונִּ ר תִּ ת ֲעׂשַּ ְתלַּ  . בִּ

ומקיף סביב הפה של , תא שהזקן יוצא מהאוזנייםדצניעו אפרילמדנו בס

 .ואורכו עד הטבור ובצורה מסודרת, ועל הלחיים, מידת הכתר

ל שידוע ''נתבאר בהאריז, הנה בעניין מה שהזקן יוצא מן האוזניים

והנה הנצח , הכלל שכל מידת תחתונה מקבלת מהמידה העליונה שעליה

וכן כאן הנצח , התחתונה משפיעים למידה, הוה יסוד של המידה העליונה

ששם עולם זה , הוה יסוד של עולם שמעל מידת הכתר של עולם האצילות

והנה הנצח וההוד הם בחינת , נכנסו במידת הכתר, הוא עולם אדם קדמון

 .ולכן מהם יצא הזקן שהוא צינורות השפע, רגליים
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, מ יש להבין את עומק הדבר מה הקשר שיש בין הזקן לאוזניים''ומ

ג מידות רחמים הוא יענה ''למשה שאם יאמרו לפניו י' ידוע שאמר הוהנה 

' כ ודאי שעיקר הזקן הוא האוזניים דהיינו שה''וא, לתפילת עם ישראל

מוריד עלינו את ' כ דרך צינורות השפע ה''ואח, שומע את תפילותינו

, בפשט, וזה ביאור הדבר, ולכן אמר כאן שהזקן יוצא מהאוזניים, השפע

ולא רק לומר , דהיינו להגדיר את הדברים, מטרת הפרוש הזהוזה עיקר 

שזה לא מבאר , כגון כאן שהזקן יוצא מנח הוד יסוד של מידת אדם קדמון

 .ל''אלא הביאור כנ, לנו דבר

 .נדבר לקמן במקומו, בעניין מה שהזקן מסביב לפה ועוד

 

ְדָמָאה ףוָנא קַּ ְלֵעיָלא. תִּ ֲעָרא מִּ ֵףן ׂשַּ ְתתַּ הוא ְוָש , מִּ י ֵמהַּ ארִּ

ר ֵריֵשיה ְׂשעַּ ףוָנא דִּ ףונֹוי ְלֵעיָלא ֵמאוְדנֹוי, תִּ יק ְבתִּ ית , ְדָסלִּ ְוָנחִּ

ין ְתָחא ְדאוְדנִּ ֵםי סִּ ףַּ ףוָלא ָטָבא, מִּ ד חוָטא ְבשִּ ד ֵריָשא , ְבחַּ עַּ

 . ְדפוָמא

ְנָייָנא ףוָנא תִּ ֲעָרא ֵמֵריָשא ְדפו. תִּ ן ׂשַּ ְתָתףַּ ד ( וסליק), ָמאמִּ עַּ

ֲחָרא ְדפוָמא יל, ֵריָשא אַּ ףוָנא ָשקִּ  . ְבתִּ

יָתָאה ףוָנא ְתלִּ ְתחֹות . תִּ יָתא דִּ ְמָצעִּ , חֹוָטָמא( א דהאי''ס)ֵמא 

ין ְתחֹות ְתֵרין נוְקבִּ ד אֹוְרָחא, מִּ יק חַּ הו, ָנפִּ ק ְבהַּ ְתְססַּ ֲעָרא אִּ א ְוׂשַּ

יָסא, ָאְרָחא אי גִּ ְלָיא ֵמהַּ ֲעָראו, ומַּ יָסא ׂשַּ אי גִּ ים, ֵמהַּ ףוָנא ְשלִּ  ְמתִּ

הוא אֹוְרָחא  . סֹוֲחָרֵניה ְדהַּ

יָעָאה ףוָנא ְרבִּ ֲעָרא . תִּ ן ׂשַּ ְתָתףַּ  ֵמֵריָשא, ְתחֹות סוָמא( ונחית)מִּ

ים, ֲחָדא ְלֵריָשא ֲחָדא ףוָנא ְשלִּ  . ְבתִּ

יָשָאה ףוָנא ֲחמִּ יק ָארְ . תִּ ֲחָראְתחֹות סוָמא ָנפִּ ףוָלא , ָחא אַּ ְבשִּ

ְלֵעיָלא ל סוָמא, ְדָאְרָחא דִּ ין עַּ ימִּ ין ְרשִּ ֵלין ְתֵרין ָאְרחִּ ָכאן , ְואִּ מִּ

ָכאן  . מִּ

יָתָאה ףוָנא ְשתִּ ֲעָרא. תִּ ֵףן ׂשַּ ְתתַּ ע ְלֵעיל , מִּ ְלרַּ יק מִּ יק ְוָנפִּ ְוָסלִּ

ְקרוְבָתא ְדבוְסמָ . ְלֵריָשא ְדפוָמא ד ֵריָשא , א ָטָבאְוָחֵפי תַּ עַּ
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ְלֵעיָלא ְתָחא ְדאֹוְרָחא תַּ . ְדפוָמא דִּ ֲעָרא ְלֵריָשא ְדפִּ ית ׂשַּ ָתָאה ְוָנחִּ

 . ְדפוָמא

יָעָאה ףוָנא ְשבִּ ֲעָרא. תִּ יק ׂשַּ ין, ָססִּ סוחִּ ְתָחְזן ְתֵרין תַּ , ְואִּ

ְקרוְבָתא ְדבוְסָמא ָטָבא יָרן ְוָיָאן ְלֵמחֵזי, ְבתַּ סִּ יֵניהֹון . שַּ ְבגִּ

ְתְקָיים ָעְלָמא יב, אִּ ְכתִּ ְך ( משלי טז), ֲהָדא הוא דִּ ל  ְבאֹור ְסֵני מ 

ים יִּ  . חַּ

יָנָאה ףוָנא ְתמִּ יְקָנא. תִּ ְעֵרי סֹוֲחָרֵני ְדדִּ ד חוָטא ְדׂשַּ יק חַּ , ָנפִּ

בוָרא ד טַּ ףוָלא עַּ ְלָיין ְבשִּ  . ְותַּ

יָעָאה ףוָנא ְתשִּ ְתָעֵרי ומִּ . תִּ יְקָנאמִּ ְעֵרי דִּ ין ׂשַּ ימון , ְתָעְרבִּ ם אִּ עִּ

ףוָלא ְלָיין ְבשִּ ְעֵרי ְדתַּ ן ָדא( דתליין), ׂשַּ ְפֵקי ָדא מִּ  . ְוָלא נַּ

יָרָאה ףוָנא ֲעשִּ יְקָנא( מתערבין. )תִּ ְעֵרי ְתחֹות דִּ ין ׂשַּ ְחתִּ . נַּ

יְקָנא ְגרֹוָנא ְתחֹות דִּ ְסָיין בִּ  . ְוחַּ

ד ָסר ףוָנא חַּ יָמא. תִּ ן נִּ יָמא מִּ ין נִּ ְעָרן , ְדָלא ָנְפקִּ ְתשַּ ומִּ

ים יעוָרא ְשלִּ  . ְבשִּ

ףוָנא ְתֵריָסר ל סוָמא. תִּ ְעֵרי עַּ ְלָיין ׂשַּ ְתְסֵני , ְדָלא תַּ ופוָמא אִּ

ְטרֹוי ָכל סִּ ְעֵרי ְסחֹור ְסחֹור ֵליה. מִּ  . ְוָיָאן ׂשַּ

ר ףוָנא ְתֵליסַּ ָרן בִּ . תִּ עַּ ְלָיין ׂשַּ יְקָנאְדתַּ ָכאן, ְתחֹות דִּ ָכאן ומִּ , מִּ

יָקָרא ָיָאה יָרא, בִּ סִּ יָקָרא שַּ בוָרא. בִּ ד טַּ ְסָיין עַּ ְתֲחֵזי . ְמחַּ ָלא אִּ

ְקרוָבא ְדבוְסָמא( א לאתחזאה''ס) ְנֵסי תַּ ָכל אַּ ימון , מִּ ר אִּ בַּ

ין ָוורִּ ין חִּ ירִּ סִּ ין שַּ סוחִּ ין ְלָעְלָמא, תַּ יִּ ין חַּ קִּ סִּ ְזָיין ֵחדו , ְדמַּ וְמחַּ

ין סִּ ְזֵעיר אַּ  . לִּ

 ":רבן עלם ועולמיא"ג תיקונים הוא מספרי ''עניין הי

והנה שערות  ,ג צינורות שפע נוספים שהם הזקן''הנה יש בפנים עצמם י

שהרי מה שיוצא מעל  ,אילו יוצאים מהפנים עצמם ולא מהגולגולת
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והם משפיעים  ,18הגולגולת הוא יוצא מעל לעולם הזה שהוא עולם השכר

שהנה שאר האורות הם רק  ,את השפע בפועל ולא רק מכינים את השפע

אבל עוד לא נתנו  ,למשל שהם נותנים לאדם שכל שיוכל ללמוד ,מכינים

  .ל''ג הוא כנ''ומה שהם במספר י ,לו את התורה שהוא ילמד אותה

ונקיבה שהיא  ,צינורות שהם בחינת זכר משפיע' והנה עיקר הזקן הם ב

שעיקר היופי של האדם הוא  19והנה באמת מובא ,בלת את שפע הזכרמק

אבל את שערות  ,וכן קטן אין לו עוד זקן ,תלוי בזקן ולא בשערות הראש

  .זקןוהוא לרמז לנו שעיקר ההשפעה היא ב ,הראש יש לו

 :ואלו הם

לימין  ,הפאות של הזקן שהם ליד האוזניים כידוע' והנה יש ב :'אתיקון 

ומשום  ,מידת החסד ושמאל שהוא בחינת מידת הגבורהשהוא בחינת 

 ,שהם בתחילת הזקן הם בבחינת הכתר של הזקן כלומר שורש הזקן

ומשום שהם מתחילים ממש היכן שנגמרו השערות הם נחשבים השכינה 

שהרי השכינה של המידה העליונה היא הראש של  ,20של שערות הראש

שהיא משפיעה שפע של  רחל ,שכינות' והם בחינת ב ,המידה התחתונה

 ,ו עונש''ושפע גבורה אין זה ח ,ולאה שהיא משפיעה שפע גבורה ,חסד

  .י כוח הגבורה''אלא למשל קריעת ים סוף היא נעשית ע

השפתיים ' שהרי ב ,שערות שמעל השפה העליונה של הפה :'תיקון ב

נשמות שהרי הבינה שהיא שורש  ,השכינות' של הפה הם בבחינת ב

המידות ' שהרי היא הסוף של ג ,נקראת שפה עליונה היא ,ישראל

 ,שכשמם כן הוא שהם שכליות ,השכליות שהם כתר חכמה בינה

היא השפה התחתונה שהיא  ,עם ישראלנפשות והשכינה שהיא שורש 

שהרי היא שכונת בסוף עולם האצילות שהוא  ,סוף המידות הטבעיות

והנה על כל שפה  ,עולם שבו כל השפע נמצא להיות מושפע לעולם הזה

  .ל''מידות הנ' ל של ב''יש שערות שהם צינורות השפע כנ

                                                           
 .ל''רמח 18

' שעל תירצה הגמ, יחנן בן היפים בעולם' לא מנו את רבטעם הדבר ש' בבמ' בגמ 19

 .משום שלא היה לו זקן

 .זוהר 20
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פניו , כלומר מקום שהוא כדרך" אורח" ,ל''שיש בשפתיים הנ :'תיקון ג

משערות והוא כדי שהאויר שיוצא מהאף שהוא שפע מידת התפארת 

י השערות שהם כוחות שמצמצמים ''לא יחסם ע ,שהיא מידת הרחמים

  .21את השפע

שהיא  םוכבר ביארתי ענינ ,שערות השפה התחתונה של הפה :'קון דתי

שהרי היא שורש עם  ,בחינת השכינה התחתונה שמשפיע לעולם הזה

מ יש שם מקום פניו ''מו ,מעט השפעתוהשערות הם גורמים שי ,ישראל

מ בצידו יש שערות כדי שיושפע בבחינה ''ומ ,משערות ששם אין חסימה

שיעור נכון ואמיתי לשפע כפי  נותןהשער ש שהרי זה עניין ,מצמצמת

  .שהעולם צריך בדיוק

והוא כדי שהאויר של הפה שהוא הדיבור  ,אורח שתחת הפה :'תיקון ה

שהנה אם הייתה שורה של  ,שהוא בחינת שפע השכינה יצא ללא מכשול

 ,הנהגה של שערות נההוא מראה שנית ,שערות לכל אורך שפת הפה

י שפונה באמצע הוא מראה ''אבל ע ,ל מקוםכלומר של שפע מצומצם בכ

אלא רק בצדדים  ,אין צמצום -שהוא בחינת האמצע  - שבאמת שבעיקר

אבל לא במידת הרחמים שהיא המידה  ,שהם מידות החסד והגבורה

מידת ' ששיתף ה 22האמצעית שכל העולם בניו על ידה כמו שאמרו

  .הרחמים לבניין העולם

והוא כדי שהשפע שיש בפה יצא  ,חייםהוא שיש זקן על הל :'תיקון ו

   .כלומר מהלחיים דרך צינורות הזקן ,מהצדדים

והוא שהרי כל מידה היא מחולקת  ,שמעל הלחיים אין שערות :'תיקון ז

והנה ידוע שהראש בעצמו  ,23אחד יותר נעלה והשני פחות ,חלקים' ב-ל

א וידוע שכל מידה הי ,24מידות' י-הוא בבחינת מידה אחת שכלולה מ

והנה חצי  ,המידות העליונות הם נחשבים אחד' שהרי ג ,מחולקת לשניים

שהוא מראה שחצי המידה העליונה אין בה צמצום  ,הראש אין בו שערות

  .שהוא בחינת השערות אלא שפע רב

                                                           
 .אידרא רבא 21

 .ל''חז 22

 .ק בפרדס רימונים''רמ 23

 .ל לעיל''רמח 24
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שהרי הטבור הוא חור שמשם יוצא  .שהזקן מגיע עד הטבור :'תיקון ח

שערות האלו שם כדי ולכן ה ,ועוד שהשכינה מתחילה משם ,גם שפע

ל נכללים ''והוא בחינת הזכר שבזקן שכל המידות הנ ,שהיא תקבל מהם

  .במידה הזאת

 ,'ח-שערות קטנות שהם בין חלק הזקן הקדמי שהוא המידה ה :'תיקון ט

ונראה שהם בחינת מידת היסוד שהיא  ,ג''לבין הזקן האחורי שהוא מידה י

כמו שמידת היסוד שהיא  ,חלקי הזקן שהם זכר ונקבה' מחברת בין ב

נקראת שלום היא מחברת בין מידת התפארת שהיא מידת החסד לשכינה 

  .רהושהיא מידת הגב

שהנה הגרון הוא מקום הבינה שהיא  .שערות שתחת הגרון :'תיקון י

פיעה שפע שא מידה שמישה ,א''מידה שמשפיעה שפע לנשמה של א

שהרי  ,עים את שפעהויש שערות מחוץ לגרון שהם משפי ,רחמים גדולים

  .הם בחינת צינורות שפע דרך משל

שהשפע יהיה ? והעניין בזה הוא  .ל שווים''שכל השערות הנ :א''תיקון י

והוא שהרי היא מידת הבינה שממנה הגיעו הלוחות  ,בשווה לכולם

שהרי התורה אין היא ספר בעלמא אלא היא מציאות רוחני  ,הראשונות

כגון  ,ת סדר השפעתה ואת חוקי ההשפעהואנחנו לומדים א ,25שמשפיעה

והנה אם היינו מקבלים אותם  ,ו''שאם עושים מצווה זו מאריכים ימים וכ

שאם היינו מקבלים את לוחות  26ל''לא הייתה בחירה שהרי אמרו חז

והוא נראה  ,27הראשונות היה בטל היצר הרע והשפע לכולם היה בשווה

שיש כשהרי  ,ר שאין בחירהשזה אומ ,שהשערות בו שוות, זהעל התיקון 

אבל שאין בחירה אז כולם מקבלים את  ,כל אחד מקבל כפי מעשיו ,בחירה

   .השפע בשווה

                                                           
וכן מצינו , שהרי ראינו שמענו שהשכינה דיברה עם הבית יוסף כמו שהוא עצמו כתב 25

ה לקבורת איש אשר היה לומדה בירושלמי שמסכת חגיגה התגלמה בצורה אישה ודאג

, וכן מובא בקב הישר שהיה מי, "בשוכבך תשמור עליך"והוא מה שנאמר , במסירות

 .שראה את השכינה בצורת אישה בכותל המערבי

 .בנדרים 26

וביארו המפרשים שכמו שמי הים הם שווים כן " כמים לים מכסים"כמו שכתוב  27

 .השפע לעתיד כלום בשווה
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והוא משום שעיקר השפע הוא  .משערות יותשהשפתיים פנו :ב''תיקון י

ולכן  ,שהיא כוח ההשפעה של הבינה ,מגיע מהפה שהוא בחינת השכינה

כ ''משא ,שהוא בחינת השערות צריך שהוא יהיה פניו מכל דין המעכבו

שם לפעמים יש שם יש שערות ש ,באף שהוא בחינת מידת המלכות עצמה

   .מעט מיעוט השפע

כלומר הצמוד לגוף ולא הזקן הנראה דרך  ,הוא הזקן הפנימי :ג''תיקון י

והוא  ,ששם מתחילה הנהגה חדשה ,חוץ שהוא מגיע גם עד הטבור

ח שמקבל את שפע הזקן כדי כלומר הכו ,בבחינת השכינה של הזקן

  .28להשפיעו לתחתונים

אבל התיקון הזה  ,29'ח-ב התיקונים הם כלולים בתיקון ה''והנה כל י

שהנה הוא יוצא מן ההויה הרביעית שהזכיר  ,הוא מקבל את כולם

 ,והוא בבחינת הנהגה כוללת ,שהיא כוללת את כל ההויות ,ל לעיל''הרמח

 ,ל''ב הנ''י-כ הנהגת ה''משא ,תכגון הנהגת הטבע שהיא הנהגה כללי

והנה ידוע שכל הבריאה  ,שהם הנהגה פרטית שלכל אחד מגיע לפי מעשיו

 ,שהנה עולם זה הוא מונהג במידת הרחמים ,היא נבראה ממידת הדין

כלומר  ,אבל לפני כן כל הספירות הם היו ספירות של דין והם נשברו

הרי הספירות ש ,והם נקראים המלכים הקודמים ,שנתבטלה ממשלתם

' שהרי דרכם ה' נקראים מלכים שהרי הם מגלים את מלכותו של ה

  .משפיע

שהרי הוא  ,והנה משום שהזקן הזה הוא שורש ההשפעה בבריאה הזאת

 ,למשה והרחמים הם המידות האלו' ג מידות של רחמים שאמר ה''י-ה

כ המידות הקודמות הם היו מידות של דין ולכן כל העולם כלול ''משא

  .שהוא מידת הרחמים שעליה העולם עומד ,קן הזהבז

העולמות ' ולכן בו כלולים ג ,הוא התיקון הראשון שבו ,והנה עיקר הזקן

ממונה על עולם הבריאה  30שכוח שנקרא מלך בלע ,בריאה יצירה עשייה

וכוח שנקרא מלך יובב ממונה על עולם היצירה  ,שהוא עולם הנשמות

מלך חושם ממונה על עולם העשייה  וכוח שנקרא ,שהוא עולם הרוחות

                                                           
 .נהושם מושרשת הבי 28

 .ששם מושרשת החכמה 29

 .המוזכר בתורה 30
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 ,וגם הרע נברא מכאן שהרי כל הרע שורשו בטוב ,שהוא עולם הנפשות

וירא "ועליו נאמר הפסוק  ,שהרי אמרו בזוהר שהיצר נקרא טוב מאוד

ק ''י ידו יש בחירה ודו''שהרי ע ,"אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד

  .ל''כמה הוספנו בביאור זה שאין ברמח

' ח-שהרי אבא כלול במזל ה ,אבא ואימא הם כלולים בזקן הזה הנה

ג הוא בחינת ''ג שהרי מזל י''ואימא במזל י ,כלומר שמקבל את שפעו משם

שהוא גם בחינת  ,מידת הגבורה שהוא מקבלת את השפע ולא משפיעה

שהרי אבא ואימא הם בבחינת הזקן שהרי הם מפרטים את  ,השכינה

 ,הוא נברא ממידת החכמה ,ל חלקים חלקיםשהרי העולם שבו הכ ,השפע

בו שכבר בה מתחיל ענין וזה כל עניין הזקן שהוא בבחינת צינור שהשפע 

 .ל''עד כאן מספרי הנ, הוא מצומצם

 

ֵלין ין אִּ ףונִּ ְתֵליָסר תִּ ח, בִּ ְמשַּ ין דִּ בועִּ ר מַּ ין ְתֵליסַּ ין ְוָנְפקִּ ְגדִּ  נַּ

ימון דִּ , ְרבות ין ְלָכל אִּ ְגדִּ ָתאְונַּ ְשָחא. ְלתַּ הוא מִּ ין ְבהַּ רִּ . וְנהִּ

ְשָחא הוא מִּ ין ֵמהַּ יחִּ ֵלין, וְמשִּ ין אִּ ףונִּ ְתֵליָסר תִּ ְתֵליָסר . ְדבִּ בִּ

יָרא יְקָנא יַּףִּ ים דִּ ְתְרשִּ ֵלין אִּ ין אִּ ףונִּ יָמָאה ְדֹכָלא, תִּ יק , ְסתִּ תִּ ְדעַּ

ין יקִּ תִּ יָרן דְ . ְדעַּ סִּ ין שַּ סוחִּ ְתֵרי תַּ ְנסֹוימִּ ְזֵעיר , אַּ ְנסֹוי דִּ ין אַּ ירִּ ְנהִּ

ין ְנסִּ יָוור , אַּ ָתא( א חיזור''ס)ְוָכל חִּ ְכָחן ְלתַּ ְשתַּ ין , ְושוָשן ְדאִּ ירִּ ְנהִּ

ְלֵעיָלא הוא ְנהֹוָרא דִּ ין ֵמהַּ ֲהטִּ ְתלַּ ֵלין. ומִּ ר אִּ ין ְתֵליסַּ ףונִּ , תִּ

יְקָנא ְשְתָכחו ְבדִּ יְקנָ , אִּ ְשֵלימות דִּ ףונֹויובִּ ר ָנש , א ְבתִּ ְתְקֵרי בַּ אִּ

ֱאָמן יְקֵניה. נ    .ָתֵלי ֵביה ְמֵהיְמנוָתא, ְדָכל ְדָחֵמי דִּ

ומה ששפע  ,אמר הזוהר שמהזקן מגיע השמן הטוב והרחמים הגמורים

 וכן, משום שהוא מגיע ממידת החכמה של מידת הכתר, הזקן נקרא שמן

וכן הזקן , לתו מר וסופו מתוקתחיאמרו במדרש שישראל נמשלו לזית ש

הוא משפיע מכלים שנשברו משום הדין הרב שהיה בהם והוא ממתק 

 .ולכן כל עניין הזקן נקרא שמן, אותם

מאיר , וכן מהתפוחים דהיינו מחלק העליון של הלחיים שהוא פנוי מזקן

 .אור נפלא ללחיי מידת התפארת וממתקים את הדין שבה

, ג תיקונים''דהיינו שיש לו את כל הי ,שלםוכל מי שיש לו זקן באופן מו

וכן באמת אין מצוי שיהיה לכל אדם באופן טבעי את  ,הרי הוא אדם שלם
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ובמיוחד לא מצוי שיש שביל פנוי משערות מעל השפה , ג תיקונים''כל הי

 .העליונה

 .ויתכן שיש לפרשו באופן עמוק יותר

ג תיקונים ''ישכשמושלמים בה ה, וכן יש לפרשו על מידת הכתר עצמו

והם כוח , ט אמן'הרי האמונה דהיינו החיבור של הויה אדנות שהם בגמ

 .שלמה, החסד והגבורה

 

ְפָרא יעוָתא ְדסִּ ְצנִּ ְלָיין , ָתאָנא בִּ ֵלין ְדתַּ ין אִּ ףונִּ ר תִּ ְתֵליסַּ

יָרא יְקָנא יַּףִּ יָעָאה , ְבדִּ ְשבִּ ְכֵחי ְבָעְלָמא( מנהון)בִּ ְשתַּ ְת , מִּ ְתסַּ ֵחי ומִּ

ֲחֵמי ְרֵעי ְדרַּ ְתֵליָסר תַּ יט ְיֵדיה ְלאוָמָאה. בִּ אן ְדאֹושִּ אן , ומַּ ְכמַּ

יְקָנא ףוֵני דִּ ְתֵליָסר תִּ ין. ְדאֹוֵמי בִּ סִּ יְך אַּ ֲארִּ אי בַּ ין . הַּ סִּ ְזֵעיר אַּ בִּ

ָםה ְצָחק. ְבכַּ י יִּ בִּ ר ְלרִּ יוָמךְ , ָאמַּ ְלְסָלא ְדתִּ , קום ְבקִּ ְלֵסל ְבסַּ ףוָנא ְוסַּ

ְלָכא  ְףנון( א בדיקנא''ס)ְדמַּ ְתתַּ ְך יִּ יָשא ֵהיאַּ דִּ  . קַּ

רת ימי תשובה שעב ,אמר הזוהר שבחודש השביעי שהוא חודש תשרי

כמובא , ולכן מתקבלת התפילה בימים אלו, ג מידות הרחמים''מאירים י

 ".והמצאו' דרשו ה"בראש השנה על פסוק ' בגמ

דהיינו שבזקן האדם  ,ע במידת הכתרומי שנשבע בזקן הרי הוא כנשב

ולכן התורה צוותה שלא לגלח , הגשמי יש כוח לעורר את הזקן הרוחני

 . בכדי לא לעקור את שורשי השפע, בתער

, ג תיקונים''שאל הזוהר הנה למדנו שבזקן של מידת הכתר ישנם י  

אמנם על זקן  ,אבל יש לידע כמה תיקונים יש בזקן של מידת התפארת

משום שמידות החכמה והבינה אינם , כמה לא שאל הזוהרמידת הח

 .אלא הם נכללות במידת הכתר ובזקנו, מידות בפני עצמם

 

 ב''א ע''דף קל

ְצָחק י יִּ בִּ ר, ָקם רִּ ח ְוָאמַּ י ֵאל ָכמֹוָך נֹוֵׂשא ָעֹון( מיכה ז), ָסתַּ  מִּ

ֲחֵמנו ְוגוֹ ', ְוגוֹ  ת ְליֲַּעֹקב ְוגוֹ ', ָישוב ְירַּ ֵתן ֱאמ  ר , ָתאָנא .'תִּ ְתֵליסַּ

ְתָחזון ָהָכא ין אִּ ילִּ ח, ְמכִּ ְמשַּ ין דִּ בועִּ ר מַּ ְתֵליסַּ ין מִּ  ְוכְֻּלהו ָנְפקִּ
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יףוֵני  יָשא( ב''א ע''דף קל)ְרבות ְדתִּ דִּ יְקָנא קַּ יָקא , דִּ תִּ עַּ

ין יקִּ תִּ ין. ְדעַּ ירִּ ְטמִּ יָרא דִּ ים, ָתָנא. ְטמִּ יר ְוָסתִּ יְקָנא ָטמִּ ףוָנא ְדדִּ , תִּ

יר יר ְוָלא ָטמִּ ים. ָטמִּ ים ְוָלא ָסתִּ יעַּ . ָסתִּ יעַּ ְוָלא ְידִּ ףונֹוי ְידִּ  . ְבתִּ

 ',וכו "מי אל כמוך" -ג מידות רחמים שנזכרו בנביא ''פתח הזוהר כאן בי

ומה שנאמר בתורה הם , ומשמע לקמן שאלו הם מידות של מידת הכתר

  .אינם של מידת הכתר ,אל רחום וחנון

ג מידות של מידת הכתר ולא התורה ''יא גילה את ימדוע הנב דעתויש ל

משום שכל , ויש לומר שהתורה לא דיברה על כל עניין עולם הבא, בעצמה

אבל הנביאים היו , הוא לא קשור לתורה אלא לשכרה ,עניין עולם הבא

 .מעודדים את העם שיתחזקו באמונה ולכן הם גילו את עניין זה

 

ְדָמָאה ףוָנא קַּ ימָ , יָנןָהא ָתנֵ . תִּ ֲעָרא ְוָכל נִּ ֲעָרא ְוׂשַּ א ְדָכל ׂשַּ

ְבָקא ְלֲחֵבְרָתה ְתדַּ יָמא ָלא מִּ ְתְקנָ . ְונִּ יְקָנא ְלאַּ ין ְדדִּ ימִּ , אְוָשֲארו נִּ

ר ֵריָשא ְׂשעַּ ףוָנא דִּ  . ְמתִּ

והוא מורה על עניין  ,מעלתו שאין שער מעורב בחברו: התיקון הראשון

כ בעניין החסד הכל הולך ''ל משאשמהות הדין להתעקם ולהתעג, החסד

אבל , ולכן החצוצרות שהם ישרות הם מורות על עניין החסד, באופן ישר

 .הוא מורה על עניין הדין -השופר שהוא עגול 

משום שסוף שערות הראש הם , וכן הזקן מתחיל מסוף שערות הראש

, שהמלכות היא סוף כל עניין היא התגלות הדברים, המלכות שבראש

  .הזקן הוא מסוף השערות שכל תחילת מתחילה מסוף עליוןותחילת 

 

ְכָלא ְסתַּ ית ְלאִּ ר ֵריָשא, ָהָכא אִּ ְׂשעַּ ין דִּ ימִּ י ָכל נִּ ין , אִּ ימִּ ְונִּ

ָלָאה יָרא עִּ יְקָנא יַּףִּ ְתְכָללו, ְדדִּ יָמא אִּ ד נִּ א בחד מתקלא ''ס), ְבחַּ

ין( אתקלו יכִּ ֵלין ֲארִּ אי אִּ יכִּ , ֲאמַּ ֵלין ָלא ֲארִּ אי . יןְואִּ ( מ''ק)ֲאמַּ

אי ין כוֵלי הַּ יכִּ יְקָנא ָלא ֲארִּ ין ְדדִּ ימִּ ְשָיין, נִּ ֵלין ְדֵריָשא ָלא. ְוקַּ  ְואִּ

ְשָיין ין, קַּ יעִּ ָלא ְשעִּ  . א 
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מדוע , ל שבין שערות הראש לשערות הזקןבדשואל הזוהר מהו הה

אשר עניין זה מורה על , שערות הראש ארוכות בטבעם יותר מעשרות הזקן

ומדוע שערות הראש יותר רכות  ,החסד שבשערות הראש תשטוהתפ

שמי שהוא איש חסד כבית , שגם זה מורה על עניין החסד,  ?משערות הזקן

והרי לכאורה שניהם , בשבת' הלל הרי הוא נעים ורך לבריות כמובא בגמ

 .ומאי שנא -שערות צינורות שפע המוח 

 

ָלא ין ְדֵריָשא, א  ילִּ ין ְשקִּ ימִּ יְקָנא ָכל נִּ ל . ְודִּ ין עַּ יכִּ ְדֵריָשא ֲארִּ

ין ְתפִּ ד ְלֵריָשא , כַּ ין( א מרישא''ד)ְלֵמיגַּ סִּ ְזֵעיר אַּ הוא , דִּ ֵמהַּ

יָכא ְדמֹוָחא יֵליה, ְמשִּ ְשָיין. ְלמֹוָחא דִּ ְך ָלא ֲהוֹו קַּ יֵני כַּ ל . וְבגִּ ְועַּ

יֵכי י ְרכִּ ֱהוִּ ְתָחזון ְלמ   . ָדא אִּ

אלא שהם משתנים , ל עקרוני בין השערותאומר הזוהר שאין באמת הדב

שפעמים הפעולה מצריכה לשנות את  ,לפני התפקיד אשר ניתן להם

שתפקיד שערות הראש הוא להשפיע למידת התפארת : והוא, הצורה

עד מקום שמידת , והם מתארכות לכל אורך הגב, שהשערות ארוכות

 .התפארת שעומדת מאחורי מידת הכתר נמצאת

משום שהם באות להמתיק את הדין  ,היות רכותוכן הם צריכות ל

 .שזה בחינת דין -ולכן אין להם להיות קשות , שבתפארת

ונראה לכאורה מכאן שיש לגדל את שערות הראש עד אמצע הגב בכדי 

ואם תאמר , שהרי מטעם זה יש לגדל את הזקן, להיות כדמות העליונים

אינו שהרי  זה, שהאדם הוא מרכבה למידת התפארת ולא למידת הכתר

ב מדוע ''וצ, ל שהאדם מרכבה ודמות למידת הכתר''במפורש כתב האריז

 .אין העולם נוהג בכך

 

אי , ָתאָנא יב( א''ב ע''רס, א''מ ע''ק, א''ח ע''ע)מַּ ְכתִּ , דִּ

חוץ ָתֹרָמה( משלי א) יב. ָחְכמֹות בַּ ןֹוף ְכתִּ ֵתן , וְלבַּ ָבְרחֹובֹות תִּ

אי ְקָרא ָלא. קֹוָלה ָלא . ְוָלאו ֵסיֵפיה ֵריֵשיה, ו ֵריֵשיה ֵסיֵפיההַּ א 

חוץ ָתֹרָמה ין, ָחְכמֹות בַּ סִּ יְך אַּ ֲארִּ יָמָאה דַּ םֹוָחא ְסתִּ יד מִּ ד ָנגִּ , כַּ

ין סִּ ְזֵעיר אַּ ין, ְלמֹוָחא דִּ ימִּ ימון נִּ ר. ְבאִּ ְבָראן ְלבַּ ְתחַּ לו מִּ ְתֵרין , ְכאִּ
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ד מֹוָחא, יןמֹוחִּ ( מ''ק, ב''א ע''בראשית קמ) יד חַּ ְתָעבִּ ין , ְואִּ ְבגִּ

ָתָאה יוָמא ְלמֹוָחא תַּ ָלָאה, ְדֵלית קִּ יוָמא ְדמֹוָחא עִּ ָלא ְבקִּ ד . א  ְוכַּ

אי אי ְלהַּ יד ֵמהַּ ד, ָנגִּ ֵתן קֹוָלה חַּ יב תִּ  . ְכתִּ

כ ''ואח, שזה בלשון רבים, "חכמות בחוץ תרונה"שואל הזוהר על פסוק 

ועונה שהרי השערות מגיעים , בלשון יחיד, "ברחובות תתן קולה"כתוב 

הם ו, והנה הם משפיעים למוח החכמה של מידת התפארת, ממוח החכמה

השערות יוצאות  ,חכמות בחוץ תרונה החוכמות הנאמרות כאן בפסוק' ב

נשאו "ל מבאר בקבלת שבת שמה שכתוב ''שהאריז, והרי הם כגלי הים

ולכן יש כאן , רות מיםהוא על השערות האלו שהם כנה "נהרות קולם

ולכן כתוב , ושהם נעשים אחד, יחוד גמור בין מוח התפארת למוח הכתר

 .בלשון "תתן קולה"

 

ין  ימִּ ימון נִּ םֹוָחא ְלמֹוָחא ְבאִּ יד מִּ ין ְדָנגִּ כאלו מתחבראן )וְבגִּ

ימון ָלא ( לבר תרין מוחין ואתעביד חד מוחא באינון נימין אִּ

י ישִּ ְשְתָכחו ְקשִּ ְעָמא. ןאִּ אי טַּ ישִּ . מַּ ְכחו ְקשִּ ְשתַּ י אִּ חום ְדאִּ , יןמִּ

יד ָחְכְמָתא ְלמֹוָחא ְבהֹון ךְ . ָלא ָנגִּ יֵני כַּ ֵלית ָחְכְמָתא ָנְפָקא , ְבגִּ

יָשא  יהו ְקשִּ ר ָנש ְדאִּ בַּ יב. וָמאֵרי ְדרוְגָזא( א קשיא''ס)מִּ ְכתִּ , דִּ

ת נִּ ( קהלת ט) חַּ ים ְבנַּ ְבֵרי ֲחָכמִּ יםדִּ יְפָנא. ְשָמעִּ אן , וֵמָהָכא אֹולִּ מַּ

יָשן ְערֹוי ְדֵריֵשיה ְקשִּ ֵםיה, ְדׂשַּ ְתיְַּחָבא עִּ  . ָלאו ָחְכְמָתא מִּ

בכדי , וכאן ביאר הזוהר את הטעם מדוע צריכים השערות להיות רכים

דברי חכמים " ,שרק כשיש רכות יכול להיות חכמה, שתושפע מהם החכמה

' ל בגמ''ולכן אמרו חז, מי שרגזן וכעסן אין בו חכמה אבל, "בנחת נשמעים

ה כעס הוא שכח את כל ההלכות משום שהכועס שבסנהדרין שכשמ

 .חכמתו משתכחת ממנו

 .סימן שאין חכמה מתישבת בו, ולכן מי ששערות ראשו קשים

 

יֵכי ימון ֲארִּ ל ָדא אִּ ְלָתא ְלֹכָלא, ְועַּ אי ְלֹכָלא. ְלֵמיֵתי תֹועַּ . מַּ

ְדָרהְלמֵ  ל חוָטא ְדשִּ ל עַּ ן מֹוָחא, יעַּ ְקָיין מִּ ְתשַּ ין ָדא ָלא . ְדמִּ וְבגִּ

יְקָנא ֲעָרא ְדדִּ ל ׂשַּ ֲעָרא ְדֵריָשא עַּ ֲעָרא ְדֵריָשא ָתלֵ . ָתֵלי ׂשַּ י ְדׂשַּ
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ֲאחֹורֹוי ין לַּ ל אוְדנִּ יק עַּ יְקָנא, ְוָסלִּ ל דִּ חום ְדָלא , ְוָלא ָתֵלי עַּ מִּ

ְת  יְך ְלאִּ ְצְטרִּ ֵליןאִּ ֵלין ְבאִּ ְייה. ָעְרָבא אִּ ְתָסְרָשן ְבָאְרחַּ   .וְדכְֻּלהו מִּ

אומר הזוהר שהשערות של מידת הכתר המה מעל עמוד השידרה שלו 

, משום ששערות הזקן קשות ויש בהם דין ,ולא מתערבות את שערות הזקן

, ולכן הם על עמוד השידרה, ושערות הראש צריכות להשפיע רחמים

 .ך של המוח ואזי חיבור האורות גורם התרבות השפעשהוא המש

ההתרבות , שכשאר נפגש אור באור, ל במקומות רבים''כידוע מהאריז

 .שהוא כמו שאמר שלמה טובים השנים מן האחד, כפולה

הרי הם , חכמים נפגשים אחד עם השני' ומשל הדבר שכאשר ב

חכמים תלמידי ' שב, בתענית' כמו שכתוב בגמ, מחכימים זה את זה

 .מחכימים זה את זה

 

ְעֵרי ֵבין ְדֵריָשא, ָתאָנא יְקָנא, כְֻּלהו ׂשַּ ָווֵרי , ֵבין ְדדִּ כְֻּלהו חִּ

ְלָגא יָשֵאי כְֻּלהו, ְוָתאָנא. ְכתַּ יְקָנא ְקשִּ יְנהו ְדדִּ ְעָמא. אִּ אי טַּ . מַּ

ין יפִּ ףִּ יָפא ְדתַּ ףִּ ימון תַּ חום ְדאִּ ין , מִּ ֲחסִּ ימון ( אחתאא ל''נ)ְלאַּ אִּ

יָלן''י ין, ג ְמכִּ יקִּ תִּ יק ְדעַּ תִּ ְריָ . ֵמעַּ ֵםי אוְדנֹוי שַּ ףַּ יָלן מִּ , יןוֲַּהֵני ְמכִּ

ימון יָמן אִּ יָלן ְסתִּ ין. וֲַּהֵני ְמכִּ ֲחָרנִּ ְתָעְרבון ְבאַּ דאתחסינו . )ְדָלא יִּ

לתתא והכי תנינא מקמי אודנוי שריין שערי משום 

 (. באחרניןדבלחודייהו אינון ולא אתערבו 

, מ הוא דין ממותק''שאמר שיש דין בשערות הזקן מ' אמר הזוהר שאפי

 .והרי הם לבנות שזה מורה על מיתוק הדין

, והמה קשות משום שהם נעשו מכל המלכים אשר מלכו באדום ומתו

מידות אשר הדין  היו, עשה את המידות האלו' שלפני שה כלומר שהנה

ולכן , את האור שבעולם האצילותוהם לא יכלו לסבול , היה רב בהם

וזה , ת אלו לרדת מעולם האצילות למקום עולם הבריאהוהחליטו מיד

, אנחנו מתקנים אותם ומעלים אותם, ובכל העולם הזה, נקרא שהם מתו

ואזי המה נולדים מחדש שלמים ומתוקים בבחינת , לעיבור בבטן הבינה

הוא קשה בבחינת  ועיקר מקום תיקון זה הוא בזקן ולכן, תחיית המתים

  .דין
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 ,סתומות בכדי שלא יתערבו באחרים, ואמר הזוהר שהשערות האלו

ומי שלא ראוי אין יכול ליגע ולקבל שפע , א לגשת אליהם''כלומר שא

 .מהם

והיינו משום , או שיש לומר שהם סתומות בכדי שלא יתערבו זו בזו

, מידה זומיד או של מידת זו היה דבק באור של , שאם הם היו מגולות

 .כ עכשיו''משא

 

ְייהו ין ְכָוותַּ ֲחָרנִּ י ֵתיָמא ְדֵלית אַּ יָלן. ָלא. ְואִּ ר ְמכִּ ְנָיא ְתֵליסַּ  ְדתַּ

יָשא דִּ יָקא קַּ תִּ ֲחֵמי ֵמעַּ י ֵאל ָכמֹוךָ : ְדרַּ ד, מִּ , נֹוֵׂשא ָעֹון( מ''ק. )חַּ

ע. ְתֵרי שַּ ל ס  ת, ְועֹוֵבר עַּ ֲחָלתוֹ . ְתלַּ ית נַּ ְשֵארִּ ְרבַּ , לִּ יק . עאַּ ֱחזִּ ֹלא ה 

סוֹ  ד אַּ ד הוא. ָחֵמש, ָלעַּ ס  י ָחֵפץ ח  ית, כִּ ֲחֵמנו. שִּ ְבָעה, ָישוב ְירַּ . שִּ

ְכבֹוש ֲעֹונֹוֵתינו ְנָיא, יִּ ֹטאָתם. ְתמַּ ְמצולֹות ָים ָכל חַּ יְך בִּ ְשלִּ , ְותַּ

ְשָעה ת ְליֲַּעֹקב. תִּ ֵתן ֱאמ  ְׂשָרה, תִּ ְבָרָהם. עַּ ד ְלאַּ ס  ד ָסר, ח  ר. חַּ  ֲאש 

ֲאבֹוֵתינו ְעָת לַּ ְשבַּ ם. ְתֵריָסר, נִּ ד  ר, ֵמיֵמי ק  ֵאל , ָלֳקֵביל ָדא. ְתֵליסַּ

מון ְוגוֹ  חום ְוחַּ ָתא', רַּ ימון ְלתַּ  . אִּ

ג ''הם י', וכו "מי אל כמוך"ג מידות ''אומר הזוהר שמה שכתוב בנביא י

ג ''הם י, "ןאל רחום וחנו' ה' ה"ומה שכתוב בתורה , מידות של מידת הכתר

מידת הכתר , מידות' שיש לה רק ט' ואפי ,מידות של מידת התפארת

 .ג מידות''המידות לי' משלימה לה את ט

תיקוני ' ל בשער הכוונות בכונת ויעבור איך נשלמים ט''ועיין בהאריז

 .ג''לי

ג שמוזכרים בנביא את יותר עליונים מדוע משה לא ''כ שהי''ושואל א

 ?אמר אותם בעת הקצף

 

י ֵתיָמא ין, ְואִּ ָלאִּ ֵלין עִּ ר אִּ ה ֵאיְך ָלא ָאמַּ ָלא( ח''קל. )ֹמש  , א 

יךְ  ְצְטרִּ ה ָלא אִּ ח, ֹמש  ְשְתכַּ יָנא אִּ ָלא ְלֲאָתר ְדדִּ יָנא , א  ֲאָתר ְדדִּ ובַּ

ח ְשְתכַּ ר, אִּ י ְלֵמימַּ ר. ָלא ָבֵעי ָהכִּ ה ָלא ָאמַּ יָדָנא , וֹמש  ָלא ְבעִּ א 

ְׂשָרֵאל ָחאבו ְלָייא ,ְדיִּ יָנא ֲהָוה תַּ ה, ְודִּ ר ֹמש  ְך ָלא ָאמַּ יֵני כַּ , וְבגִּ
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ח ְשְתכַּ יָנא אִּ ֲאָתר ְדדִּ ָלא בַּ אי ֲאָתר. א  ְשָבָחא, ֲאָבל ְבהַּ דוָרא דִּ  סִּ

יָאה ֵדר ְנבִּ ין ְמסַּ יק יֹומִּ תִּ  . ְדעַּ

אלא שתלוי למה , ג של הנביא יותר עליונים''מתרץ הזוהר שודאי שי

אזי צריך , ם צריכים בשביל להשקיט ולמתק את הדיןא, צריכים אותם

ולכן משה , ושורש הדין הוא במידת התפארת, להמתיק את הדין בשורשו

ג ''אבל הנביא אמר את י, ג מידות רחמים של מידת התפארת''אמר את הי

  .של מידת הרחמים משום שסיפר את שיבחה

, תלויים במזלוהנה יש לדעת שכשרוצים לזכות לבנים ממון וחיים שהם 

לכאורה יש , ג מידות רחמים''וביאר הזוהר שהכוונה במזל העליון של י

אמנם באמת בתפילה יש להזכיר את , ג שמוזכרים בנביא''לומר ולכוין לי

וזה דבר , ג רחמים שמוזכרים בתורה משום שבאים להשקיט את הדין''י

 .ד''נשלא עמדו עליו כלל לע, נפלא וחשוב לכל בר דעת לדעת דבר זה

ואומרים שם פסוקי : ל לעת צורכך''והביא כאן לפניך אותם מכוונת הרמח

כנגד  מוךכ למי א: א: תיקוני דיקנא הנרמזים באלו הפסוקיםג "ומכונים בי', כוו" כמוך לא ימ"

ועובר : ג. עליונההבסוד שערות שפה , נגד רחום, נושא עון: ב. והוא בסוד מצר הדיקנא, אל 

שערות  סודב, נגד ארך ,לשארית נחלתו: ד. בסוד אורח שתחת החוטם, נגד וחנון ,על פשע

 פץחכי : ו. בסוד אורח שתחת הפה, נגד אפים ,ולא החזיק לעד אפו: ה. השפה התחתונה

 פוחיןתבסוד התרין , נגד ואמת ,ישוב ירחמנו: ז. וד התרחבות הזקןסב, נגד רב חסד ,חסד הוא

. הטבור דעבסוד שטח העליון של הזקן המגיע , וצר חסדנגד נ ,יכבוש עוונותינו: ח .של הפנים

 תןת: י. בסוד השערות שבין שטח לשטח, נגד לאלפים, ותשליך במצולות ים כל חטאותם: ט

 סודב, נגד ופשע ,חסד לאברהם: יא. ןובסוד שערות שתחת הגר, נגד נושא עון ,אמת ליעקב

. סוד הפה שהוא פנוי משערותב, נגד וחטאה ,אשר נשבעת לאבותינו: יב. השואת השערות

 .בסוד השטח התחתון המגיע עם העליון עד הטיבור, ד ונקהגנ ,קדם ימימ: יג

 

 ב''ב ע''דף קל

יָשא דִּ ָלָאה קַּ יְקָנא עִּ ין ְדדִּ ףונִּ ימון ְתֵליָסר תִּ יָרא , ְואִּ ְטמִּ

ין ירִּ ְטמִּ ין, דִּ יפִּ ףִּ ינִּ , תַּ ְזֵרי דִּ ְכְסָייא ָכל גִּ ְבָרא וְלאַּ אן ָחֵמי . יןְלתַּ מַּ

יָשא דִּ ָלָאה קַּ יְקָנא עִּ יף , דִּ ְכסִּ ין ְדָלא אַּ ירִּ ְטמִּ יָרא דִּ ( ב''קל)ְטמִּ

ֵמיה( א אתכסי''ס) ין ָכךְ . מִּ ין, וְבגִּ ישִּ ֲערֹוי ְקשִּ ין , ָכל ׂשַּ יפִּ קִּ ְותַּ

ףונֹוי   ( . ב''ב ע''דף קל)ְבתִּ

  .ל דיןמשברים כ, קונים של מידת הכתראמר הזוהר שבאמת אלו התי
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אלא , ויש להבין אם הם משברים כל דין מדוע באמת משה לא אמרם

אבל קשה שהרי כאן כותב , שהזוהר תירץ שמשה רצה להשקיט את הדין

אבל הביאור שהרי עם ישראל חטא במידת , משקיטים כל דיןגם שהם 

ולכן משה , ולכן משם הגיע עליהם הדין, התפארת שהיא התורה שבכתב

 . דוקא ממידה זוד, התפלל אליהם

ג מידות של ''כ מדוע היום לא אומרים בתפילה את י''ואם תאמר א

ל שבכל דור ודור כל הצרות הם משום ''יש לומר שאמרו חז, מידת הכתר

, כ שוב אנחנו באים לתקן מה שחטאו במידת התפארת''וא, חטא העגל

 .ק כי מתוק''ודו, ולכן אליה מתפללים

 

י ֵתיָמא י , ְואִּ י ָהכִּ ָתאאִּ ְלתַּ ְעֵרי דִּ ימון אוָכֵמי, ָהא ׂשַּ אי , אִּ ֲאמַּ

יב. ָלא ֲהוֹו ָדא ְכָדא ְנָיא ְכתִּ ְקוועֹוָתיו ( שיר השירים ה), ְדתַּ

ים ְשחֹורֹות ָכעֹוֵרב לִּ ְלתַּ יב. תַּ עֲ ( דניאל ז), וְכתִּ ר ֵריֵשיה כַּ ר וְׂשעַּ מַּ

ְשָיא. ְנֵקא ָלָאה, ָלא קַּ יְקָנא עִּ ָתָאה, ָהא ְבדִּ יְקָנא תַּ ל . ָהא ְבדִּ ְועַּ

ְׂשָרֵאל, ָדא ְייָתא ְליִּ ת אֹורַּ יבַּ ְתְייהִּ ד אִּ ת ְבֵאש ְשחוֹ , כַּ יבַּ ְתְייהִּ ָרה אִּ

ֵבי ֵאש ְלָבָנה ל גַּ  . עַּ

שואל הזוהר מדוע השערות של מידת הכתר לבנות ושל מידת התפארת 

הם וענה משום ששערות הכתר עליונות במקום הרחמים לכן , שחורות

ולכן , ושערות התפארת תחתונות במקום הדין ולכן הם שחורות, לבנות

  .התורה ניתנה באש שחורה על גבי אש לבנה

שלא כתוב בו יש ' ואפי, ואש לבנה הוא הגויל, אש שחורה הוא הכתב

 .בו קדושה אשר אינה נראית לעין האדם משום קדושתה

 

ְערֵ  חום ְדָהֵני ׂשַּ ָלה מִּ ָףָרא ְדמִּ ְשְתָכחו ְועִּ םֹוָחא אִּ ין ְדמִּ י ְבגִּ

יְקָנא ן דִּ ימון ְלֵעיָלא מִּ ָתא ְואִּ ְלתַּ ְחָכא ְלמֹוָחא דִּ ְתמַּ יְקָנא  ,ְלאִּ דִּ

ְלחֹודֹוי הוא ְשְתָכחו. בִּ ְלחֹוֵדיהֹון אִּ ףונֹוי בִּ יְקָנא . ְוָכל תִּ דִּ

ְלחֹודֹוי ְייהו. בִּ ְלחֹודַּ ְעֵרי בִּ  . ְושַּ

הוא שמה שכתוב ששערות הכתר , התירוץ היותר נכוןאומר הזוהר ש

שבאות למתק את מוח מידת התפארת ולכן  הראשלבנות הם על שערות 
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אבל הזקן של מידת הכתר הוא עניין אחר משערות ראשו שהם , הם לבנות

מידת  זקןומה שכתוב קבוצותיות תלתלים שחרות יש לפרשו על , לבנות

הכתר לא נאמר  ועל זקן מידת ,מקום התפארת והזקן הוא מכוח הדין בכל

 .לנו להקשות על כך דבר בעצם הפסוק ואין

יש לומר שהוא לבן ביחס לזקן התפארת , שלעיל נאמר שהזקן לבן' אפי

 .אבל בעצמותו אינו לבן שהרי הוא מכוח הדין

 

ֲעֵרי ְדרֵ  י ֵמֵריָשא ְדׂשַּ ףוָנא ְדָשארִּ ְדָמָאה תִּ ףוָנא קַּ . יָשאתִּ

ָלא , ָנאְוָתא ח א  ְשְתכַּ יְקָנא ָלא אִּ ףוֵני דִּ ( מחומא דלבא)ָכל תִּ

םֹוָחא ְדֵריָשא י( א מתיקוני דרישא''ס), מִּ יש ָהכִּ , ְוָהָכא ָלא ָסרִּ

י ףוָנא ָדא. ְדָהא ָלא ֲהוִּ ָלא תִּ ְעֵרי ְדרֵ , א  ן ֵריָשא ְדׂשַּ ית מִּ , יָשאְדָנחִּ

ח ְשְתכַּ י אִּ  ( חסר כאן. )ָהכִּ

ואמר שהזקן מגיע , כאן חוזר לבאר את עניין תיקן הראשון שבזקן

אמנם כאן פירשנו שהזקן מגיע משערות  ,מהמוח שהוא מותר אור המוח

שבאמת זה  ,אבל אומר הזוהר הכי אשתכח ,שהוא הממשך להם, הראש

 .שהוא המשך שערות הראש אבל הוא גם ממוח החכמה, וזה נכון

אלא שיש לו גם אור עצמי מצד , תוהיינו שהוא באמת מאור השערו

ל בפתחי חכמה ודעת ששערות הראש מגיעות גם ''כמובא ברמח ,עצמו

כ שערות הזקן שמגיעות ''משא, נצח והוד של מלכות דאדם קדמוןממידת 

 .רק מאור החכמה

 

ע ְשְתמֹודַּ יְקָנא אִּ אי דִּ י ְבֵריָשא, וֵמהַּ ֲהוִּ ה דַּ ין , ָכל מַּ ף ָעְלמִּ ל  ְדא 

תִּ  ין ְדחַּ ְכָיא( א אלף עלמין חתימין''ס)ימִּ ְזָקא ְדדַּ ְזָקא. ְבעִּ , עִּ

ין ְזקִּ יל ָכל עִּ  . ְדָכלִּ

, כל מה שיש בראש שהרי הזקן מגיע מהמוח, אומר הזוהר שמהזקן ניכר

 ,וניכר מהזקן שיש אלף עולמות בתוך מוח החכמה של מידת התפארת

, לא בההיןשאלף הוא שם אלוקים מרובע מ, והנה מבאר המתוק מדבש

כ ''וא. ד''עכת, אלף' שהוא בגמט', וכו, אלף למד הה, אלף למד, אלף: כזה

לכן ניכר שהוא מגיע , ביאור הדבר שמשום שהזקן מכריע את הדינים
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שכשהשם מרובע הוא מורה על הדין שבו כמובא , משם אלוקים מרובע

', שהרי משתלשל משורשו דהיינו שבתחילה הוא רק אות א, ל''בהאריז

 .והוא מורה שהשם לא יכול לעזוב את שורשו, כ הוא אותיות א ל''חוא

, או ביודין, בההין או באלפין, שלו' והנה יש מלוי של שם זה באות ה

היא אות של ' אבל אות ה', היא אות של רחמים וכן אות א' וידוע שאות י

היא ' וא, היא אות של החכמה' אבל י, כוח הדין שהיא אות של השכינה

ששמו אהיה וכן שמה של הבינה  -הכתר שהוא מידת הרחמיםי  אות של

 .כן

  

ֲעָרא ֵםי אוְדנֹוי, אֹוְרָכא ְדָכל ׂשַּ ףַּ ית מִּ יָכא, ְדָנחִּ י ֲארִּ ְוָלא . ָלא ֲהוִּ

ק ָדא ְבָדא ְתְדבַּ ין( א דכלא''ס)ְוָלא , אִּ ְחתִּ ין. נַּ ֲערִּ ֵלין ׂשַּ ד . אִּ כַּ מִּ

ְחָכן  ְתמַּ ין אִּ ְגדִּ נגדין . שערין, מכד נחתין אליןא אלא ''ס)נַּ

ְלָיין( ואתמשכן  . ְותַּ

אומר הזוהר ששערות התיקון הראשון שהם יורדות מלפני האוזניים 

אלא הם שערות קטנות אחת אחרי , אין כל שערה ארוכה, לכיון הלחיים

אלא מיד שהם יוצאים העור הפנים הרי הם מאירים את אור השמן , השניה

, בזקן שהשערות שבהם מאוד ארוכות אמנם ישנם תיקונים ,שבהם

ולכאורה הוא משום שהדין  ,כ בתיקון זה שהשערות בהם קצרות''משא

 .שבהם מועט

 

ְדָמָאה ףוָנא קַּ ירוָתא ְדתִּ ד קֹוֵצי, ְושִּ ין ְוחַּ יָלן, ְתָלתִּ , ְשקִּ

ד ֵריָשא ְדפוָמא ְחָכן עַּ ְתמַּ ְשתַּ . אִּ ין אִּ ימִּ ין נִּ ְשעִּ ת ְמָאה ְותִּ ָחן כְ וְתלַּ

 . ְבָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא

יש שלושים ואחד , אומר הזוהר שבתיקון הראשון שמגיח עד ראש הפה

משום  ,ושלוש מאות ותשעים נימין יש בכל אחד מהם, קוצים כנגד שם אל

לכן נזכר בו שם אל שהוא מורה על כוח , שתיקון זה הוא שורש כל התיקון

והמתוק מדבש מבאר , ניםהמכניע את כל החיצו, הבורא הנמצא בזקן זה

' הוא בגמט, שמה שכתוב שיש בכל קוץ שלוש מאות ותשעים נימים

 . ד''עכת, שמים
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והשמים מורים , וביאור העניין שכל קוץ הרי הוא עולם שיש בו רקיע

שזה מהות הזקן , "עושה שלום במרומיו"ועל זה אמר הפסוק , על אש ומים

 .למתק את הדין בחסד

 

ד קוֹ  ין ְוחַּ יןְתָלתִּ ילִּ ין, ֵצי ְשקִּ יפִּ ףִּ ְדָמָאה תַּ ףוָנא קַּ ֲהוו ְבתִּ , דַּ

ָתא ְכְסָייא ְלתַּ הו אֵ . ל''ְכחוְשָבן אֵ , ְלאַּ יף ָיכֹול. ל''מַּ ףִּ וְבָכל . תַּ

ין, קֹוָצא ְוקֹוָצא ד ָעְלמִּ ין ְוחַּ ין ְתָלתִּ ְתָסְרשִּ ין, מִּ ין ָשְלטִּ יפִּ ףִּ , תַּ

ְתָעְייָנא  א ''ל( ואתפשטו, א לאכפיא''ס)( א לאתפשטא''ס)ְלאִּ

אי ְסָטר אי ְסָטר''ְולֹ , ְבהַּ ֵמיה. א ְבהַּ ש, ְוָכל ָעְלָמא ְוָעְלָמא מִּ ְתְסרַּ  מִּ

ָבא דוָנא רַּ ין ְלעִּ יפִּ ְכסִּ ין דִּ ף ָעְלמִּ ל  ים ְבֵריָשא . ְלא  ְוֹכָלא ָסתִּ

יְקָנא יָפא, ְדדִּ ףִּ יל תַּ אי אֵ , ְדָכלִּ יָלן ְבהַּ ם . ל''וְכלִּ אי , ָכל ָדאְועִּ הַּ

ֲחֵמי''אֵ  ְפָייא ְלרַּ ְתכַּ ין, ל אִּ יק יֹומִּ תִּ ֲחֵמי ְדעַּ ל ( אתבסם), ְדרַּ ְתְכלַּ ְואִּ

ט ֵביה ְתָסחַּ  . ְואִּ

אומר הזוהר ששם התיקון הראשון הוא אל משום שהוא תיקף ומכניע 

חוץ מכך שכל קוץ כמניין , ובכל קוץ יש שלושים ואחד עולמות, את הדין

שבכל שמים יש שלושים ואחד קוצים ויש שלושים ואחד ונראה , שמים

 .שמים

ל ''ל בצד ימין של הזקן וכן א''ויש א, והם מתפשטים להכניע את הדין

, מתפרש לאלף עולמות של עידונים, ל אלו''וכל עולם מא, בצד שמאל

כמו שאמר הצמח צדק שבעולם , דהיינו שמהדין לבסוף נעשה רחמים

כ האלף עולמות הם גם השם אלוקים ''וא, חהבא הדין נעשה כיין המשמ

 .אלף' ל שהוא בגמט''הנ

שפעולת שם אל ' אפיו, אשר מכניע את הדין, וכולם נמצאות בזקן הזה

 .הוא נתקן מהאור הפנימי של מידת הכתר מ''מ, זה היא דין

אלא , שהרי שם אל זה נעשה מכל הכלים שנשברו ולכן יש בו דין רב

 .את כל הדין והופך אותו לרחמים שהאור של מידת הכתר מתקן

 

ד סוָמא אי עַּ יב. ֲאמַּ ְכתִּ חום דִּ ין ( דניאל ז), מִּ ְפרִּ יב ְוסִּ יָנא ְיתִּ דִּ

יב. 'ְוגוֹ  יָנא ְיתִּ אי דִּ ְלָטא. מַּ ְתֵריה ְדָלא שַּ יב ְלאַּ ֲהָדא הוא . ְיתִּ
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יב ְכתִּ בֹור( ישעיה ט), דִּ א יֹוֵעץ ֵאל גִּ ל  בֹור. ס  , ֵאל ְדהוא גִּ

יוְקָנא וְ  ְתְבָסם ְבדִּ ין( א בדיקנא''ס)אִּ יק יֹומִּ תִּ יָשא ְדעַּ דִּ ְוָרָזא . קַּ

יב ְכתִּ ר, דִּ ְתמַּ ין אִּ יק יֹומִּ תִּ י ֵאל ָכמֹוָך ְבעַּ ְדָמָאה , מִּ ףוָנא קַּ ְבתִּ

ָלָאה יָשא עִּ דִּ יְקָנא קַּ  . ְדדִּ

מדוע הוא , שואל הזוהר על מה שאמר שהתיקון הראשון מגיע עד הפה

ולכן מגיע תיקון זה עד הפה , הפה יוצאים גזרות הדיניםמואמר ש? כך

אומר ומה ' שה, "ברוך אומר ועושה"שהנה כתוב  ,וממתק את הדין

אלא עצם דיברו , גוזר ומצווה למלאכים' ואין זה רק שה, שאומר נעשה

תקן יקון הראשון מולכן הת, נותן להם את הכוח לעשות את הפעולה

 .הרוחני של דין הגזירהבאורות שבו את הכוח 

 

ְדָמָאה ְדָמָאה, ָעְלָמא קַּ קוָנא קַּ יק ְמתִּ ית, ְדָנפִּ יט ְוָנחִּ לִּ יק . שַּ ְוָסלִּ

ין יסִּ ְבָבן ָמאֵרי ְתרִּ בֹוא רִּ ין ְורִּ ְלפִּ ף אַּ ל  ין. ְלא  ֲחדִּ ְתאַּ ֵמיה מִּ , ומִּ

ָבא ְזָקא רַּ ְסָטא ְבעִּ  . ְבקִּ

הרבה מלאכי , שוןאמר הזוהר שיוצאים מעולם הראשון שבתיקון הרא

הם נאחזים במידת , י התיקון הראשון שהם קשורים בו''וע, דין בעולם

ואמר שהם , וקסתא הוא מידה ,החכמה שנקראת בארמית עזקא רבא

ששם הוא שורש כל הדינים , נאחזים מעט במידת החכמה של מידת הכתר

 .כידוע

ושמו אל , והם נמצאים בעולם הבריאה שעולם הבריאה יוצא מכאן

 .והאל שלו הוא האל הזה, שדי

ל ''והרי אמרו חז, ויש להבין איך שם שדי הוא שמו של עולם הבריאה

כ ''וא, דהיינו שלא ימשיך להתרחב, בחגיגה ששדי הוא שאמר לעולמו די

 .שם שדי הוא צריך להיות השם של העולם האחרון
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ְנָייָנא ףוָנא. ָעְלָמא תִּ אי תִּ יק ֵמהַּ יט וְ . ְדָנפִּ לִּ יקשַּ ית , ָנפִּ ְוָנחִּ

יק ין ,31ְוָסלִּ ְרגִּ ף דַּ ל  ין א  ְמשִּ ְבָעה ְוחַּ יָבָבא, ְלשִּ ֲחָדן . ָמאֵרי דִּ ְתאַּ ומִּ

ֵמיה יָוָרא, מִּ ְכְסָייא ְבקוְדָלא ְבחִּ   (א בחיזרא''ס. )ְלאַּ

יוצאים , הכתר אמר הזוהר שמהעולם השני שבתיקון הראשון של מידת

ל ''ז כמובא בהאריז''נ' הוא בגמטש, שהם שם אל הויה אלף כוחות' נז

 ,ומלאכי עולם היצירה מושרשים כאן, והוא מושל בעולם היצירה

 ,והמלאכים האלה מונעים במי שרוצה להביט בעורף הלבן של מידת הכתר

ומשום מגיעה הבחירה שרק , שהרי עולם היצירה הוא עולם של טוב ורע

שלא עשה מעשים ומלאכים אלו ממונים שמי , י טוב ורע יש בחירה''ע

שכידוע שהצדיקים מקבלים , לא יקבל שפע שמקבלים הצדיקים, טובים

 .מהשערות שיש בעורף מידת הכתר

וכן יש לפרש שבשביל שמלאכי הדין לא יעשו רע יותר מאשר ציוה 

לכן מלאכים אלו מונעים , ל''ויבואו להמשיך דין מהעורף הנ', אותם ה

 .אותם מעניין זה

 

יָתאָ  ית. הָעְלָמא ְתלִּ יט ְוָנחִּ לִּ ףוָנא שַּ אי תִּ יק ֵמהַּ יק , ְדָנפִּ ְוָסלִּ

יָלָלה''לצ ין ָמאֵרי דִּ ְלפִּ ֵמיה , ו אַּ ֲחָדן מִּ ְתאַּ בבוסיטא )ומִּ

אי , (בבוצינא קמורא( )א כבוסינא לקוסרא''ס( )לקוסטירא וֵמהַּ

ףוָנא ְפָיין כְֻּלהו, תִּ ְתכַּ ְמעִּ , מִּ יָרא ְדדִּ ְמרִּ ְןָמן בִּ ְתבַּ ין , יןומִּ ְןמִּ ְתבַּ ְדמִּ

ָבא  . ְביַָּםא רַּ

ו כוחות ''יוצאים צ, שמהעולם השלישי שבתיקון הראשון, אומר הזוהר

 ,והם תלויים בו כאשכול בזמורה, שהוא שם אל אדני שבעולם העשיה

וגם , דהיינו שדימה את קשר המלאכים כאשכול של גפן שהוא כוח הדין

ל לחיות בפני עצמו אלא הוא קשור כמו שביארנו לעיל שכל דין אינו יכו

 .בשורשו

                                                           
ונראה שיש לומר ונחית , ונחית וסליק, יש להעמיק מהו כפל המילים שליט ונפיק 31

 .ו עולמות''ז עולמות ולא לעשות פסיק בינהם וכן נראה בדיבור הבא לגבי הצ''וסליק לנ



 "יהי אור"

[88] 

 

 ומתמתקים מדמעותיהם בים הגדול, ואמר שמתיקון זה נכנעים הדינים

, שהמלכות היא גם נקראת ים אלא שהיא הים הקטן, שהוא מידת הבינה

 .והבינה שהיא מידת הרחמים היא הים הגדול

 

ףוָנא ָדא אן ָחֵמי תִּ יָשא, מַּ דִּ יְקָנא קַּ ָלאָ , ְדדִּ יָרא, העִּ ְדָלא , יַּףִּ

ֵמיה יף מִּ ְכסִּ ירוָתא . אַּ אן ָחֵמי ְטמִּ ין ( א יקירותא''ס)מַּ ְדקֹוצִּ

אי ָסָבא ְלָיין ֵמהַּ ְעֵרי ְדתַּ ין. ְדׂשַּ ְטרִּ יְטָרא ְדעִּ יב ְבעִּ ין ְדָכל , ְיתִּ ְטרִּ עִּ

ין ְטרִּ ין. עִּ ְטרִּ ְתָכָללו ְבעִּ ין ְדָלא אִּ ְטרִּ ר עִּ . עִּ ְשאַּ ין ְדָלא כִּ ְטרִּ יןעִּ . ְטרִּ

ין ְטרִּ ְמהֹון, עִּ ֲחָדן מִּ ְתאַּ ָתא מִּ ְלתַּ ין דִּ ְטרִּ ין ָכךְ . ְדעִּ ין, וְבגִּ ףונִּ , ָהֵני תִּ

ין ֲחדִּ ְתאַּ ְמהֹון מִּ ָתא מִּ ְלתַּ ין דִּ ףונִּ ימון תִּ  . אִּ

שבו תלויים כל , שיבח הזוהר את הזקן ואת התיקון הראשון שבו

 ,רין דלא אתכללו בעטרוןואמר שהם עט, העולמות והוא אינו תלוי בהם

וזה מורה על , כלומר שכל תיקון נמצא לבדו ואינו צריך את עזר חברו

 .החוזק והמעלה של כל תיקון ותיקון בזקן קדוש זה

מחשב יפה , רק מי שיש לו זקן, ומשום שהזקן מרמז דברים כה גבוהים

 . מ''בב' כמובא בגמ

יש לו זקן הרי הוא שרק מי ש, ורק וישנם דינים מסוימים לגבי התפילה

 .מוכשר להם

שהם ימי ספירת העומר אין לגלח בכדי לעורר את הרחמים , ובימי הדין

 .בגידול הזקן

 

ן ְתְתקַּ ףוֵני ְדאִּ ְתָבְרָכא, תִּ יְך ְלאִּ ְצְטרִּ אן ְדָבֵעי ְבָרָכה, ְדאִּ ְדָכל . מַּ

ן ְבָקְבֵלהֹון ְתְתקַּ ין ְדאִּ ףונִּ ְכחִּ , תִּ ְשתַּ ְרָכאן מִּ ( לקבליהון)ין בִּ

יד ְתָעבִּ ה ְדאִּ יד מַּ ְתָעבִּ ין. ְואִּ ףונִּ יל ְבָהֵני תִּ ְקָפן . ֹכָלא ָכלִּ ֹכָלא זַּ

יָפא ףִּ ְלָכא תַּ ין ְדמַּ ףונִּ יָקא, ָלָקְבֵליה תִּ תִּ יָמא ְדֹכָלא, עַּ ְוכְֻּלהו . ְסתִּ

ֵלין ין אִּ ףונִּ תִּ ְןָמן מִּ ְתבַּ  ( דמלכא עתיקא. )אִּ

, קונים של הזקן הם מוכנים לברך את מי שצריך ברכהאמר הזוהר שהתי

אלא ואתעביד , מ אינה תמיד מושפעת''ומ, ואמר שברכה תמיד יש בהם
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ומי  ,מגיעה לו ברכה מכאן, כלומר שמי שמגיע לו ברכה ,מה דאיתעביד

 .לא, שלא

וזה  ,כולם מכבדים את הזקן .ואמר שהכל בבריאה כלול בתיקוני הזקן

שכשרואים זקן יש לקום לכבודו ולכוין שקמים לזקן ל ''מה שאמר האריז

 .י הזקן''וכולים מתמתקים ע. העליון

 

ין. ָתאָנא יקִּ תִּ יק ְדעַּ תִּ י עַּ ין, אִּ ישִּ דִּ יָשא ְדקַּ דִּ ן , קַּ ְתְתףַּ ָלא אִּ

ין ףונִּ ֵלין תִּ ין, ְבאִּ ָתאִּ ין ְותַּ ָלאִּ ְשְתָכחו עִּ י ֹכָלא ֲהוִּ . ָלא אִּ . יְוֹכָלא ֲהוִּ

ְנָיאוְ  ֵלין , תַּ ין אִּ ירִּ ָמה ְזהִּ ד כַּ ףוֵני ( ג''א אתתקן באלין ל''ס)עַּ תִּ

יְקָנא ר . ְדדִּ ד ְתֵליסַּ ְמָנא , (דלתתא)עַּ ( ב''ב ע''דף קל)ְוָכל זִּ

ין ְכחִּ ְשתַּ ֵלין מִּ ְתֵליָסר אִּ ָתא, דִּ ְלתַּ ֵלין דִּ ין אִּ ירִּ . ְוֹכָלא. ְזהִּ

ר ֵלין ְתֵליסַּ יָקא יַּ אִּ , ְבחוְשָבָנא ְדאִּ תִּ ְלָכא עַּ יְקָנא ְדמַּ ח דִּ יָרא ְשְתכַּ ףִּ

ֹכָלא יָרא. מִּ יָרא ְויַּףִּ יהו ְטמִּ ד אִּ  . ֹכָלא ְבחַּ

, לא הייתה הבריאה מתקיימת, אמר הזוהר שאם לא היה הזקן הזה

 .ואמר שמאירים מאוד תיקוני הזקן

ג ''נגד יג תיקונים הם כ''שהרי הי, ג תיקונים ולא יותר''והם מאירים רק י

הם , ב אותיות''כמו שמבאר הזוהר שמה שיש בברכת כהנים כ ,אותיות

, תיקוני הזקן של מידת התפראת' כנגד ט' וט, ג תיקוני הזקן''ג כנגד י''י

כ שהזקן הוא כנגד האותיות היה לומר שכל האותיות יאירו בזקן ''וא

לא שלכל אות יש מהות ותפקיד אחר ו, ועל זה אמר שאין זה כך, הכתר

 .ראי זה כראי זה

ג ''שהם רק י' דהיינו שאפי ,ואמר הזוהר וכלא בחושבנא דאילין תליסר

 .'ג שכוללים גם את הט''מ הם י''מ

 

ֹכָלא יָרא מִּ יָרא וְטמִּ יהו יַּףִּ ין ְדאִּ ָתר , וְבגִּ ר ֵביה ְבאַּ ְדכַּ ָלא אִּ

ְייָתא  ְלָייא, (א לא אדכר באורייתא''ס)ְדאֹורַּ ְתגַּ ה ו. ְוָלא אִּ מַּ

ְלָייא ְתגַּ יְקָנא אִּ ָלָאה. דִּ ָבא עִּ ֲהָנא רַּ יְקָנא ְדכַּ יְקָנא. דִּ אי דִּ , וֵמהַּ

ָתא ְלתַּ ָבא דִּ ֲהָנא רַּ יְקָנא ְדכַּ ית ְלדִּ ( מאי דיקנא דכהנא רבא. )ָנחִּ
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ן ְתָתףַּ ין אִּ ףונִּ ְנָיא תִּ ְתמַּ ָבא בִּ ֲהָנא רַּ יְקָנא ְדכַּ ךְ . דִּ ין כַּ ְנָיא , וְבגִּ ְתמַּ

ף ָבאתִּ ֲהָנא רַּ ין ְלכַּ ְקֵניה, ונִּ ל דִּ ית עַּ ְשָחא ָנחִּ ד מִּ ֲהָדא הוא , כַּ

יב ְכתִּ זָ ( תהלים קלג), דִּ ל הַּ ל ָהֹראש יֹוֵרד עַּ טֹוב עַּ ן הַּ מ  ש  ָקן כַּ

 . 'ְוגוֹ 

' אפי ,אמר הזוהר שזקן מידת הכתר מרוב מעלתה לא נזכרה בתורה

והוא , כן נזכר בתורה אבל זקן מידת התפארת, כן נרמז בתורהעצמו שהוא 

מ ''ומ, שכידוע שהכהן מושרש בחכמה בחסד ובנצח נקרא הכהן הגדול

ולכן היא , והחסד הוא כולל את כל מידת התפארת כידוע ,עיקרו בחסד

והכהן הגדול בעולם הזה מושרש בכהן הגדול בעולם , נקראת הכהן הגדול

 .משום שהתחתונים מושרשים בעליונים, העליון

בגדים של הכהן ' הם ח, תיקונים של מידת התפארת' טואמר שאלו ה

בגדים ואיך אפשר ' ולכהן יש רק ח', תיקונים ולא ח' שיש ט' ואפי ,הגדול

תיקון ל שה''התשובה שמובא ברמח? לומר שהתיקונים נגד הבגדים

כ ''אבל אין הוא תיקון בפני עצמו וא ,האחרון הוא מקבל מכל התיקונים

 .יש רק שמונה תיקונים

ג מידות ''ת שלעיל אמר שהתיקונים של מידת התפארת הם הי''או

'? ג מידות רחמים ולא ט''וקשה שהרי יש י, רחמים שנזכרו בתורה

, הארות מזקן מידת הכתר' ויש בהם עוד ד, מידות ממש' התשובה שהם ט

 .ל''כמובא בהאריז' ומשום שאינם ממש מידות לכן אמר שיש רק ט

 

יב. וְמָנא ָלן ְכתִּ ד( תהלים קלג) ,דִּ ם ָיחַּ ים גַּ חִּ ת אַּ ב  ם . ש  גַּ

ָתא ְלתַּ בֹות ֹכֵהן ָגדֹול דִּ ָתא. ְלרַּ ְלתַּ ָבא דִּ ֲהָנא רַּ ְמָנא ְדכַּ , ְדָכל זִּ

ָבא ְכהוָנא רַּ ֵםש בִּ ְלֵעיָלא, ְמשַּ ְבָיכֹול ֹכֵהן ָגדֹול דִּ ֵםש , כִּ ְמשַּ

ָבא ְכהוָנא רַּ  .בִּ

ד ףוָנא חַּ יָמא ְדֹכָלאדְ , ָדא תִּ יָקא ְסתִּ תִּ יְקָנא ְדעַּ ר ֵליה . דִּ ָאמַּ

ְמעֹון י שִּ בִּ ְצָחק, רִּ י יִּ בִּ ְנְת רִּ ףוֵני , ָיאות אַּ יָרא ְדתִּ ְלֵמֱחֵמי ְבָיקִּ

יְקָנא ין, ְדדִּ יק יֹומִּ תִּ ֵסי ְדעַּ ר אַּ ין, וְסבַּ יקִּ תִּ יָקא ְדעַּ תִּ זַָּכָאה . עַּ

ְם , חוָלָקךְ  י עִּ  . כֹון ְבָעְלָמא ְדָאֵתיְוזַָּכָאה חוָלקִּ
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, שאל הזוהר מניין יודעים שכל דבר תחתון מעורר את הדבר העליון

שזה מורה שהכהן התחתון משמש כנגד , "גם יחד"ואמר מכך שכתוב 

וזה הוא טעם כל המצוות שאנחנו מנענעים לולב ואזי מידת  ,הכהן העליון

 .ה ומצווהוכן בכל מצוו, הדעת העליונה מעוררת עלינו את אורה

ולם שהוא מורה על הע' ום, ת התחתוניםהעולמו' שהם ג' וגם הוא ג

' ולכן הם, שורה' הרביעי העליון מכולם שהוא עולם האצילות שבו ה

 .כ השגה בעולם האצילות''סתומה שזה מורה שאין כ

 .ואמר הזוהר שכאן נגמר ביאורו של התיקון הראשון

 

ְנָייָנא ףוָנא תִּ ן . תִּ ְתָתקַּ ֲעָראמִּ ד ֵריָשא , ֵמֵריָשא ְדפוָמא, ׂשַּ עַּ

ֲחָרא ְדפוָמא יל, אַּ ףוָנא ָשקִּ  . ְבתִּ

ָיה ְזקִּ י חִּ בִּ יוָמךְ , קום רִּ ים ְבקִּ ףוָנא ָדא , ְוָקאִּ יר ְיָקָרא ְדתִּ ְואֹוקִּ

יָשא דִּ יְקָנא קַּ ָיה. ְדדִּ ְזקִּ י חִּ בִּ ר, ָקם רִּ ( שיר השירים ז), ָשאֵרי ְוָאמַּ

י לְ  יֲאנִּ י ְלדֹודִּ ֲאנִּ ם ש  י ָגרַּ י ְתשוָקתֹו מִּ י ְוָעלַּ י . דֹודִּ חום ְדָעלַּ מִּ

 . ְתשוָקתוֹ 

 .הוא השערות של השפה העליונה, התיקון השני

, "ועלי תשוקתו"' שהוא ה "אני לדודי"ופתח ואמר , קום רבי חזקיה

כמים "ו ,אוהב אותי' משום שה', ומבאר שמי שגרם שאני נעשתי אוהב לה

שמי שאוהב את חברו חברו אוהב , "אדםכן לב האדם ל נים אל פניםפ

 .יהודה' ביבמות בשם ר' אותו כמובא בגמ

 

יָנא ֵכל ֲהוִּ ְסתַּ ית, מִּ ָלָאה, וֲַּארו ָחמִּ יָנא עִּ יָרא ְדבוצִּ , ְנהֹוָרא יַּףִּ

יָבר ין עִּ ְׂשרִּ ָחה ְוע  ת ְמָאה וֲַּחמִּ ְתלַּ יק לִּ יר ְוָסלִּ ד ָחשֹוְך ֲהוָ . ָנהִּ ה ְוחַּ

הוא ְנהֹוָרא ְתָסֵחי ְבהַּ יָקא, אִּ ֲהָרא ֲעמִּ הוא נַּ ְתְסֵחי ְבהַּ אן ְדאִּ , ְכמַּ

ין ְלגִּ ְתסַּ ין, ְדֵמימֹוי מִּ רִּ יָבר, וְנהִּ ין ְלָכל עִּ ְגדִּ ָםה ְדָעלֹוי, ְונַּ יק . מִּ ְוָסלִּ

הוא ְנהֹוָרא יָקא, הַּ ָלָאה ֲעמִּ ְׂשָפָתא ְדיַָּםא עִּ ין , בִּ ין ָטבִּ ְתחִּ ְדָכל סִּ

ין ירִּ ְתָחן, ְויַּףִּ ְתסַּ ְתָחא אִּ הוא סִּ  . ְבהַּ
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וש מאות עשרים וחמש לששמאיר ל, איתי אור במרכבה העליונהר

ואור זה היה על שפת הים , ודבר חשוך היה רוחץ בנהר אור זה, צדדים

הנה ביאר המתוק  ,שכל דבר טוב יוצא משפת ים זה, העליון והעמוק

ך ''ה הם הש''והשכ, ד''וצות עכתה ניצ''ה הוא השכ''מדבש שהמספר שכ

מידות שהיו ' שהנה ישנם ז, גבורות' שהיא שורש כל הה' דינים עם אות ה

 . ך''פעמים אדם הוא ש' וז, וכל מידה נקראת אדם, בהם דין

שהפה הזה הוא , וראה שהשפם הזה על שפת הפה של מידת הכתר

 .והדין עלה ונמתק בשפם הזה, כמו נהר שהדיבור הוא כמים

 

ם אֲ  יל ֵמה  ְשָרא ְדָחֵמית, (א מהו''ס)ָנא ָשאִּ , ָסְתחו ְוָאְמרו. סִּ

ר. נֹוֵׂשא ָעֹון ֲחֵמיָתא ְנָייָנא, ָאמַּ ףוָנא תִּ יב. ָדא הוא תִּ ר . ָיתִּ ָאמַּ

ְמעֹון י שִּ בִּ ר , רִּ חַּ ְתקַּ יָדָנא אִּ ְנְת . ָעְלָמא( א אתבסם''ס)ָהאִּ יְך אַּ ְברִּ

ָיה ְזקִּ י חִּ בִּ תִּ , רִּ יןְלעַּ יקִּ תִּ  . יָקא ְדעַּ

ואמרו לו , שאל רבי חזקיה המלאכים שהם האורות מה עניין זה שראיתי

 ."ןנושא עו"שראה את התיקון השני שנקרא 

שבכל לימוד שלומדים בעולם  ,י עכשיו נתבסם העולם''אמר רשב

שדיבור האדם הוא , הרי נעשית פעולה ממשית בעולם העליון, התחתון

 .ממחצב הספירות כידוענשמתו אשר היא מעולה 

וענה שהרי הצדיק , איך מה שהצדיק אומר מתקיים, שאל רבי אלימלך

 .ולכן כל מה שהוא גוזר זה כבר בעולם שלו, בורא את העולמות

 

ְמעֹון י שִּ בִּ ר רַּ ין, ָאמַּ ְברִּ ין חַּ ינִּ ְזָקא , כְֻּלהו בוצִּ אי עִּ ְתָיין ְבהַּ ְדאַּ

יָשא דִּ י ְשמַּ . קַּ ְדָנא ָעלַּ ְסהַּ יןאַּ ָלאִּ ין ְדעִּ ָלאִּ יָשא , ָייא עִּ דִּ ְרָעא קַּ ְואַּ

ָלָאה ָלָאה ְדעִּ ְשָתא. עִּ ֲאָנא ָחֵמי הַּ ר ָנש, דַּ ה ְדָלא ָחָמא בַּ , מַּ

י ינַּ ְנָייָנא ְלטוָרא ְדסִּ ְמָנא תִּ ה זִּ יק ֹמש  יֹוָמא ְדָסלִּ ֲאָנא ֲחֵמיָנא . מִּ דַּ

ין ירִּ י ְנהִּ ְנָסאִּ ְמָשא, אַּ ְנהֹוָרא ְדשִּ יָפא כִּ ףִּ ק , תַּ ין ְלֵמיסַּ ְדזַּםִּ

ְסָווָתא ְלָעְלָמא יב. ְבאַּ ְכתִּ י ( מלאכי ג), דִּ ְרֵאי ְשמִּ ם יִּ ְוָזְרָחה ָלכ 

יהָ  ְכָנפ  ְרֵסא בִּ ש ְצָדָקה ומַּ מ  ְנָסאי . ש  ְעָנא ְדאַּ ֲאָנא ְידַּ ְועֹוד דַּ
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ין ירִּ ל, ְנהִּ ְסָתכַּ ע ְוָלא אִּ ה ָלא ָידַּ כְ . וֹמש  יבֲהָדא הוא דִּ שמות ), תִּ

ן עֹור ָסָניו( לד י ָקרַּ ע כִּ ה ָלא ָידַּ  . וֹמש 

 ,שהוא מעיד עליו שמים וארץ, י לכל מי שבא לחבורה שלו''אמר רשב

והוא רואה את פניו , שהוא רואה מה שלא אדם מיום שעלה משה למרום

מאירים כאור השמש שעתיד לצאת לעתיד לבוא לרפאות את כל עם 

והיינו , "חה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפאוזר"ישראל כמו שכתוב 

שאור הזוהר הוא זה שיביא את הגאולה ואת אור השמש אשר מרפא כל 

 .דבר

 .אבל משה לא ידע זאת, י שהוא יודע שקרן עור פניו''ועוד אמר רשב

התשובה שאמר , ויש להבין מה מעלה יש בכך שיודע שקרן אור פניו

, ב נתיבות שיש בה''את הל הזוהר לעיל שמידת החכמה אינה יודעת

וכן כאן , היא לא משיגה בהם' אפי, והיינו שמרוב שיש בהם עומק רב

הארת הפנים היא השתקפות , כידוע שנארמ חכמת אדם תאיר פניו

י ''אבל רשב, כ את חכמתו''ומשה לא ידע ולא השיג כ, החכמה הפנימית

 .השיג את כל החכמה שעתידה נשמתו לגלות בעולם

אלא הרי הוא מספר את מתנת , י מתגאה''וב שחלילה רשבואל לך לחש

 .לו' ה

 

י, ְועֹוד ֲאָנא ָחֵמי ְבֵעינַּ ָםאי, דַּ ין קַּ יפִּ ין ְגלִּ ילִּ ר ְמכִּ ין , ְתֵליסַּ ירִּ וְנהִּ

ין ינִּ סוֵמיכֹון. ְכבוצִּ ְייהו מִּ מַּ ד מִּ יש ָכל חַּ ְתְסרִּ ד אִּ יק , ְוכַּ ְסָתלִּ אִּ

ן ְתְתקַּ ָטר ְואִּ , ְואִּ ְתעַּ יְקָנאְואִּ ףוֵני ְדדִּ ירוָתא ְדתִּ ְטמִּ ר בִּ ְוָכל , ְתָטםַּ

ֲאָרן ְשתַּ ין אִּ ֲחָרנִּ ְייכו. אַּ ש ְבפומַּ ְתְסרַּ ד מִּ יר , וְבעֹוד ְדָכל חַּ ָנהִּ

ְלָכא ְבגֹו ֵחיֵליה יב ְכמַּ ָטר ְוָיתִּ ְתעַּ ְתָסְרָשא. ְואִּ ְסְתָיים ְלאִּ ד אִּ , ְוכַּ

ְטָרא קַּ  ָטר ְבעִּ ְתעַּ יק ְואִּ יָשאָסלִּ ר, דִּ ְתָטםַּ ן ְואִּ ְתָתףַּ יב , ְואִּ ְוָיתִּ

יָשא דִּ יְקָנא קַּ ףונֹוי ְדדִּ ד ְוָחד, ְבתִּ ין . ְוֵכן ְלָכל חַּ ְברִּ ְזְדָרזו חַּ אִּ

ין ישִּ דִּ יוָמא ָדא, קַּ יָחא, ְדָהא ְבקִּ ְלָכא ְמשִּ ד ְדֵייֵתי מַּ  . ָלא ְיֵהא עַּ

שהם [ כוחות האין סוף]י הרי אני רואה בעיני את המלאכים ''אמר רשב

אשר המה עומדים כאן ומשתוקקים לקבל את אור  ,ג מידות רחמים''הי

הם מיד עולים ועומדים , וכאשר אתם דורשים בהם, תורת נשמתכם
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הוא עומד כאן  ומי שעדיין לא נתקן הרי, במקומם ומנהיגים את העולם

 .פה לתיקונכםומצ

 ,ת לתיקון עצמםהמידות הכי גבוהות מצפו' וכאן רואים איך אפי

 .מהאדם התחתון

שעם ישראל נותן כוח , וזה מה שאמר הפסוק תנו עוז לאלוקים

 .לפלמליא של מעלה

 

ְנָיינות ָיה תִּ ְזקִּ י חִּ בִּ יָתָאה. קום רִּ יקוָנא ְתלִּ יר תִּ יְקָנא , ְואֹוקִּ ְדדִּ

יָשא דִּ ָיה, ָתָנא. קַּ ְזקִּ י חִּ בִּ ד ָלא ָקם רִּ ר, עַּ ק ְוָאמַּ ֵאין , ָקָלא ָנפַּ

יחות ה ְשֵתי ְשלִּ ָחד עֹוׂש  ְלָאְך א  ר. מַּ ְמעֹון ְוָאמַּ י שִּ בִּ יש רַּ ְתְרגִּ , אִּ

ְתֵריה ד ְבאַּ ד ְוחַּ אי ָכל חַּ י, וֲַּאָנא. וַּדַּ ְלָעָזר ְברִּ י א  בִּ ָבא, ְורִּ י אַּ בִּ , ְורִּ

ָלָאה ים ְשֵליָמָתא עִּ ְשְתלִּ  . אִּ

משום שמחתו אשר , י ציוה לרבי חזקיה לפרש גם את התיקון הבא''רשב

 .גרם תיקון השני

י ''ולכן אמר רשב, שליחויות' קם קול ואמר אין מלאך אחד עושה ב

שהם ראשי החבורא יודעים שהם זכאים שהרי אבא ' אליעזר ור' שהוא ור

 .כל כך עלה בחבורתם

י חשב שודאי כל אדם יכול לעשות כמה שליחויות שהרי רק ''והנה רשב

ליחויות משום שהוא מורכב ש' אחד עושה בעל מלאך נאמר אין מלאך 

הרי , כוחות אש מים רוח עפר' כ האדם שמורכח מד''משא ,מכוח אחד

י מהשמים שחבריו הרי ''אבל גילו לרשב, יותוהוא יכול לעשות כמה שליח

וכן אמר הזוהר בסוף תיקונים , שליחיות' הם כמלאכים ואין להם ב

 .רי הוא כמלאךשכל צדיק הדור אינו בר בחירה וה, חדשים

   

 א''ג ע''ף קלד

ָייא י חִּ בִּ ָייא. קום רִּ י חִּ בִּ ר, ָקם רִּ ח ְוָאמַּ ר ( ירמיה א), ָסתַּ ָואֹומַּ

י ר ָאֹנכִּ עַּ י נַּ ֵבר כִּ י דַּ ְעתִּ ֵמה ָלא ָידַּ ים הִּ ָיה ָלא. ֲאָהה ְיָי ֱאֹלהִּ ְרמִּ י יִּ  ְוכִּ

ְלָלא ע ְלמַּ ס, ֲהָוה ָידַּ ְפֵקי מִּ ין נַּ לולִּ ָמה מִּ ר , ומֹויְוָהא כַּ ד ָלא ָאמַּ עַּ
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יָבא. ָדא ָלה ְכדִּ ר מִּ ֵבר, ְוהוא ָאמַּ י דַּ ְעתִּ ֵמה ֹלא ָידַּ יב הִּ ְכתִּ ָלא . דִּ א 

ל ָדא( תאנא) ר עַּ יהו ָאמַּ ס ְוָשלֹום ְדאִּ י ָתאָנא. חַּ ָלא ָהכִּ ה , א  מַּ

יָרה ֲאמִּ בור לַּ ְרָמא ָקָלא. ֵבין דִּ יָרה הוא ְדָלא ָבֵעי ְלאַּ ף ד), ֲאמִּ

בור( א''ג ע''קל ְרָמא ָקָלא, דִּ ין, ָבֵעי ְלאַּ לִּ ְכְרָזא מִּ  . וְלאַּ

יב ְכתִּ ה ( שמות כ), דִּ ים ָהֵאל  ְדָברִּ ים ֵאת ָכל הַּ ֵבר ֱאֹלהִּ וְַּידַּ

בור, ְוָתאָנא. ֵלאֹמר הוא דִּ ְוָכל ָעְלָמא , ָכל ָעְלָמא ָשְמעו הַּ

ֲעָזעו ְזדַּ יב וַּיְ . אִּ ְך ְכתִּ ין כַּ ֵברוְבגִּ ר, דַּ יב וַֹּיאמ  אוף ָהָכא . ְוָלא ְכתִּ

ֵבר י דַּ ְעתִּ ֵמה ֹלא ָידַּ יב הִּ ָלה וְלאֹוָכָחא ְברוחַּ קֻּדְ , ְכתִּ ְכְרָזא מִּ  ָשאְלאַּ

 . ְלָעְלָמא

ואמר שיש להבין מדוע , החידוש הבא חייא לומר את' י לר''אמר רשב

אבל יש , מרוביאר שודאי שיודע לו, אמר ירמיהו שהוא לא יודע לדבר

ודיבור הוא בקול שכל , ה היא בחשאייראמ, הבדל בין אמירה לדיבור

אבל , והיינו שאמירה היא במידת התפארת והיא רוחנית ,העולם שומע

וחשש שמא יתערבו , שהיא מידת היראה, דיבור הוא במידת השכינה

 .החיצונים בדיבור הקדוש ולכן לא רצה לדבר אלא לומר

 

יאִּ  יב ָהא כְ , י ָהכִּ ה ֵלאֹמר( שמות ו)תִּ ל ֹמש  ֵבר ְיָי א  ָלא. וְַּידַּ , א 

ה ָלָאה ְכֹמש  יָאה עִּ אן הוא ְנבִּ ר ָנש ְכָווֵתיה, מַּ ְדהוא . ְדָלא ָזָכה בַּ

ְכָרָזה בור ְבהַּ ע דִּ יל, ָשמַּ ְעָזע, ְוָלא ָדחִּ ְזדַּ ים . ְוָלא אִּ יאִּ ר ְנבִּ וְשאַּ

ֲעָזעו ְזדַּ ֲאמִּ , אִּ ילו בַּ ילו, יָרהֲאפִּ ְדחִּ ין בִּ ֲחלִּ  .ְודַּ

א לנביא ''כ מדוע אמרנו שא''וא, דיבר אל משה' שאל הזוהר והרי ה

משום שהוא  וענה הזוהר שמשה באמת יוצא דופן', לשמוע את דיבור ה

היה בעלה של השכינה וזכה לאספקלריא המאירה מה שלא זכה שום 

 .לשמוע את קול השכינה ולא לפחד כלל לו ולכן יש ,נביא

 

יְקָנא, ְוָתאָנא ְדָמָאה ְדדִּ ףוָנא קַּ ְנָייָנא ְלָאָתָבא , תִּ א ''ס)ְותִּ

יָתָאה( א לאכפא''ס( )לאייתאה ְתלִּ יב. לִּ ְכתִּ ן ָכל ( איוב לג), דִּ ה 
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ר ם ָגב  ם ָשֹלש עִּ יִּ ֲעמַּ ל ֵאל פַּ ְפעַּ ה יִּ ְוָתא ֲחֵזי ( תרין נוסחי. )ֵאל 

ין ְלֵמיתֵ  ְדָמאִּ ין קַּ ףונִּ ְתֵרין תִּ יָתָאה ֲהוו ְדהוא דִּ  י ְלְתלִּ

הם באו לעשות את , הקדים ואמר שיש לידע שהתיקון הראשון והשני

והתיקון , שהרי התיקון הראשון מגיע עד השפה העליון .התיקון השלישי

והתיקון השלישי הוא השביל החלק משערות שיש , השני הוא השפה

שלים את הראשונים באו לה' כ ודאי שב''וא, באמצע השפה העליונה

 .השלישי

פשע , עון הוא במזיד, שחטא הוא בשוגג, בסנהדרין' ועוד שכתוב בגמ

מי שחוטא ' ואפי, ומי שחוטא בשוגג מובן מדוע יש לסלוח לו, הוא להכעיס

לכאורה , אבל החוטא להכעיס, במזיד לתאוה אפשר להבין שיש לסלוח לו

' הוא נפלא מב, ולכן תיקון זה הוא ועובר על פשע, מסתבר שאין לסלוח לו

 .התיקונים הקודמים

 

יָתָאה ףוָנא ְתלִּ ְתחֹות חֹוָטָמא. תִּ יָתא דִּ ְמָצעִּ ְתחֹות ְתֵרין , ֵמא  מִּ

ין ד ָאְרָחא. נוְקבִּ יק חַּ יק , ָנפִּ ְפסִּ ֲעָרא אַּ הוא ( א אתפסק''ס)ְוׂשַּ ְבהַּ

ְתְסָסק. ָאְרָחא אי אִּ חום . ֲאמַּ אי ( דכתיב ועובר על פשע)מִּ ְדהַּ

ְעְבָרא ֵביהאֹורְ  ן ְלאַּ ְתָתףַּ ךְ . ָחא אִּ ין כַּ יב ְתחֹות נוְקֵבי , וְבגִּ ְיתִּ

אי אֹוְרָחא אי אֹוְרָחא. חֹוָטָמא הַּ ֵבי ְבהַּ ְתרַּ ֲעָרא ָלא אִּ חום , ְוׂשַּ מִּ

ע שַּ ל ס  יב ְועֹוֵבר עַּ ְכתִּ ד , דִּ ְעְבָרא עַּ ב אַּ יָשא( על)ְלֵמיהַּ דִּ , סוָמא קַּ

ְחתִּ  הוא סוָמא, ָתאָנא. יְדֵייָםא ָסלַּ ָכאן ְלהַּ יָסאֹות ְמחַּ ְרקִּ ָמה עַּ , כַּ

ְייהו מַּ ְתְגֵלי ְלָחד מִּ ָטר, ְוָלא אִּ ְתעַּ ק ְואִּ ְסְתלַּ יעַּ ְוָלא , ְדָהא אִּ ְידִּ

יעַּ   . ְידִּ

והוא משום  ,התיקון השלישי כאמור הוא השביל שבין שערות הזקן

א תמנע שפה ולתעבור בקל על ה, שרוח האף שהוא רוח חיים ורחמים

ואזי הרוח תרד לפה של מידת , משום השערות שהם כוחות דין מלעבור

 .והיא תאמר סלחתי, הכתר

 .וכל מלאכי מעלה מצפים לפה זה שיאמר סלחתי
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ְפָרא, ָתאָנא יעוָתא ְדסִּ ְצנִּ ע, בִּ שַּ יב ס  ְכתִּ הו דִּ ֹלא , ָזכו עֹוֵבר. מַּ

ע שַּ ', לפ' שפע דאקדים ש, מאי משמע עובר על פשע. )ָזכו ס 

ין( האי( )לא זכו עומד ולא עובר סִּ ְזֵעיר אַּ  . בִּ

שהוא ספר הנזכר בפרשת תרומה שיש בו סודות  ,ואמרו בספר הצניעות

שעפמים הדין , שכתוב עבור על פשע, עמוקים אשר המה רק לצנועים

ואזי ההנהגה  ופעמים הדין לא עובר, ואזי ההנהגה ממידת הכתר ,עובר

 .ארתממידת התפ

 

אי אי ְלהַּ אי ֵבין הַּ ין. מַּ סִּ ְזֵעיר אַּ הוא אֹוְרָחא , בִּ ית הַּ ד ָנחִּ כַּ

ְתחֹות נוְקֵבי חֹוָטמֹוי יב, מִּ ךְ ( במדבר יב), ְכתִּ ף ְיָי ָבם וֵַּילַּ ר אַּ חַּ . וַּיִּ

ךְ  אי וֵַּילַּ ימון נוְקֵבי. מַּ יק רוָחא ְדרוְגָזא ֵמאִּ ח , ְדָנפִּ ְשכַּ אן ְדאַּ ומַּ

ֵםיה ח ,קַּ ְשְתכַּ יל ְוָלא אִּ יב. ָאזִּ ְכתִּ י רוחַּ ( ישעיה מ), ֲהָדא הוא דִּ כִּ

מו  ין (. א כי רוח עברה בו ואיננו''ס)ְיָי ָנְשָבה בֹו ְוֵאינ  סִּ יְך אַּ ְבֲארִּ

יב ע( מיכה ז), ְכתִּ שַּ ל ס  יב. ְועֹוֵבר עַּ ְורוחַּ ָעְבָרה ( איוב לז), וְכתִּ

ֲהֵרם יבָהָכא כְ , ְוָתאָנא. וְַּתטַּ הוא ָאְרָחא, תִּ ע ְבהַּ שַּ ל ס  . עֹוֵבר עַּ

ם( שמות יב), ָהָתם יִּ ְצרַּ ת מִּ ְנגֹוף א  ר ְיָי לִּ  . ְוָעבַּ

אי אן ְדָזֵכי ְלהַּ יָתָאה. זַָּכָאה חוָלֵקיה ְדמַּ ףוָנא ְתלִּ , ְוָדא הוא תִּ

יֵקי( דאורחא) תִּ יָקא ְדעַּ תִּ ָלָאה עַּ יָשא עִּ דִּ יָרא קַּ יְקָנא יַּףִּ ר  .ְדדִּ ָאמַּ

ְמעֹון י שִּ בִּ יְך הוא יְַּסֵגי ְלאֹוָטָבא ָלךְ , רַּ אי קוְדָשא ְברִּ ְוי ְחֵדי , וַּדַּ

ָגָנא ֲעָלךְ   . ְלאַּ

שדרכו , אמר הזוהר שבמידת התפארת השביל שעל השפה העליונה

ומי שפוגע בדין זה בטל , הוא שביל שעובר דרכו דין רב, עובר אויר האף

, מידת הכתר הוא שביל של רחמים גדולים אבל השביל של, מין העולם

והיינו משום שמוח מידת הכתר , ומשם מגיעה הסליחה המחילה וכל הטוב

כ ''משא, ולכן הרוח המגיעה ממנו היא רוח רחמים, הוא מוח של רחמים

היא , מוח מידת התפארת הוא מוח שיש בו דין ולכן הרוח המגיעה ממנו

 .רוח של דין

 .עד כאן התיקון השלישי
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יב, ְוָתאָנא ְכתִּ אי דִּ ְייָ ( ישעיה סא), מַּ יׂש בַּ יק , ׂשֹוׂש ָאׂשִּ תִּ ְבעַּ

ר ְתמַּ ין אִּ ְדָווָתא ְדֹכָלא. יֹומִּ ְתגְ , ָתאָנא. ְדָהא הוא ח  ֲעָתא ְדאִּ ֵלי ְבשַּ

ין יק יֹומִּ תִּ יְקָנא ְדעַּ אי אֹוְרָחא ְדדִּ יָלָלה. הַּ יָבָבא וִּ , כְֻּלהו ָמאֵרי דִּ

יןוָמאֵריהוֹ  יקִּ ין וְשתִּ ימִּ יָנא ְסתִּ ְטָרא , ן ְדדִּ ח סִּ ְפתַּ ְוֵלית ְדיִּ

ְבָאָשא ְףָנא. ְלאַּ ְלָייא ְלתַּ ְתגַּ אי אֹוְרָחא אִּ חום ְדהַּ אי. מִּ אן , וֵמהַּ מַּ

יד  ר ( א דאחית''נ)ְדָאחִּ ְזהַּ משום דהאי אורחא סימנא )ְואַּ

ְתָקָאה( לשתיקותא ומהאי הוא מאן דאחזי ואזהר אי ְלהַּ , ְלשַּ

ים יָשא, אֹוְרָחא ְרשִּ דִּ יָקא קַּ תִּ יָמָנא ְדעַּ  . ְדהוא סִּ

הכוונה על מידת הכתר , "שוש אשיש בה"ה שנאמר אומר הזוהר שמ

ולכן כאשר , י כל בעלי הדין שוקטים''שע, שהיא מידת השמחה הגדולה

הרי הוא נותן ידיו על השביל של השפה , ורחבאדם רוצה להשתיק את 

שכל מעשה , וביאר לנו בזה הזוהר, לשתיקה והשתקה שזה רמז, העליונה

 .שנוהגים בעולם התחתון יש לו שורש בעולם העליון

דוע נוהגים לשתוק הנה שאלוני מ: ואכתוב לך דוגמת דבר זה

אבל הטעם , בשביל שלא יענו אמר ודוחק לומר, רים גאל ישראלמכשאו

ר שבעת הזיוג וכתב הזוה, הוא משום שהזוהר אומר שבגאל ישראל יש זיוג

 .ולכן אמרים זאת בשקט, אין לדבר בקול שלא תהיה אחיזת החיצונים

 

יָעָאה ףוָנא ְרבִּ ֲעָרא , תִּ ן ׂשַּ ְתָתקַּ  ֵמֵריָשא, ְתחֹות סוָמא( ונחית)מִּ

יב. ֲחָדא ְלֵריָשא ֲחָדא ְכתִּ ֲחָלת( מיכה ז), ֲהָדא הוא דִּ ית נַּ ְשֵארִּ . וֹ לִּ

ְת ָאֵמר  י( ב יטמלכים )ְכָמה ְדאַּ ְחֵארִּ ד הַּ ָלה ְבעַּ ת ְוָנָׂשאָת ְתפִּ

ְמָצָאה מִּ ָםש. הַּ ְמָצָאה מַּ מִּ יב. הַּ ְכתִּ ית דִּ ית ( צפניה ג), ְשֵארִּ ְשֵארִּ

ְוָלה ְׂשָרֵאל ֹלא יֲַּעׂשו עַּ  . יִּ

ודרשו  ,"שארית נחלתו" זוהר שהתיקון שתחת השפה הוא נקראאמר ה

למי שמעביר על , יםמוחל וסולח למי שמשים עצמו כשירי' שה' בגמ

משום שמה שאדם עושה את , מודד לאדם מידת כנגד מידה' שה, מדותיו

הרי , ואם עושה רע, הרי הוא מעורר טוב, אם עושה טוב, זה הוא מעורר



 "יהי אור"

[99] 

 

וזה עומק אדם שבמידה שאדם מודד , את עניין זה, הוא מעורר עליו

 .מודדים לו

 

יָחָאה ףוָנא ֲחמִּ חֲ . תִּ יק אֹוְרָחא אַּ ְתחֹות סוָמאָנפִּ ֲהָדא , ָרא מִּ

יב ְכתִּ סוֹ ( מיכה ז), הוא דִּ ד אַּ יק ָלעַּ ֱחזִּ י יֹוֵסי. ֹלא ה  בִּ ָקם . קום רִּ

י יֹוֵסי בִּ ר, רִּ ח ְוָאמַּ ָכָכה לֹו אַּ ( תהלים קמד), ָסתַּ ְשֵרי ָהָעם ש  י ְשרֵ אַּ

ְיָי ֱאֹלָהיו ָכָכה לוֹ . ָהָעם ש  ְשֵרי ָהָעם ש  ָככָ . אַּ הו ש  ְכָמה . ה לוֹ מַּ

ְת ָאֵמר  ְך ָשָכָכה( אסתר ז)ְדאַּ ל  ם  ת הַּ יְך ֵמרוְגֵזיה, וֲַּחמַּ  . ָשכִּ

ֵחר יְך ְברוְגֵזיה. ָדָבר אַּ יב, ָשכִּ ְכתִּ ם ( במדבר יא), ֲהָדא הוא דִּ ְואִּ

י ָנא ָהרֹוג י ָהְרֵגנִּ ה לִּ ְת עֹוׂש  יָנא. ָכָכה אַּ יָנא ְדדִּ ְשֵרי . ָדא הוא דִּ אַּ

ְיָי ֱאֹלָהיו ָהָעם ֲחֵמי, ש  ֲחֵמי ְדרַּ  . רַּ

שהוא המשך של השביל שמעל , תיקון חמישי הוא שביל שתחת השפה

, משערות ולכן הוא פנוי, רוחות של האף והפהשדרכו עוברות ה ,השפה

ה ''ורוח זו ממתקת את שכ, בשביל שרוח הרחמים לא תמנע מלעבור

מידות ' עמים אדם שהם זפ' ך דינים הם ז''שהש, ך דינים''דינים שהם ש

כ ''ובסה, גבורות שהם שורש כל הדין' ועוד ה, שנשברו בתחילת הבריאה

 ."חמת המלך שככה"הפסוק וזה מה שאמר , ה''שכ

היינו שפירוש זה שונה , ביאר המתוק מדבש ,א שכיח ברוגזיא''ד

שפירוש זה מבאר שאין הדין בטל לגמרי אלא הוא , ל''מהפירוש הנ

את הדין החזק ' לי נראה שהכוונה שכאן הוא ממתק אפיו, מתבטל זמנית

 .ביותר דין של דין

 

ֵחר ָכָכה, ָדָבר אַּ יל ָכל ְשָמָהן, ש  יְך הוא, ְשָמא ְדָכלִּ  ְוקוְדָשא ְברִּ

ר רוְגֵזיה ְעבַּ ין, מַּ ְנסִּ ְזֵעיר אַּ ח ֵביה לִּ ימון , וֲַּאנַּ ל ָכל אִּ יר עַּ ֲעבִּ ומַּ

ר ְלבַּ  . דִּ

יוד הא ואו [ אין לומר בפה: ]כזה ה''ככה הוא שם הויה דמביאר עוד ש

הויה זו הוא שהשם ושם , ה''מ' וכן ככה בגמט, ה''מ' שהוא בגמט, הא

אה הוא השם שתיקן את כל הביראה מהדין אשר היה ירהכללי של כל הב
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מושרש  אזי יש נחת רוח לעם ישראל אשר, מעביר את הדין' ושה, בה

 .עביר את כל החיצוניםמ 'י שה''ע, במידת התפארת

 

 ב''ג ע''דף קל

ְנָיא יָשא, ָאְרָחא, ְדתַּ דִּ יְקָנא קַּ ָלָאה ְדדִּ עלאה עתיקא ), עִּ

ית ( דעתיקי יהו ָנחִּ יקֵ ( בדיקניה)ְדאִּ תִּ . יְתחֹות נוְקֵבי ְדחֹוָטָמא ְדעַּ

ָתא ְלתַּ אי ָאְרָחא דִּ ימון ְבֹכָלא. ְוהַּ יָלן אִּ ( ב''ג ע''דף קל)ָדא . ְשקִּ

ָתא, ְלֵעיָלא ע, ְלֵעיָלא. ְוָדא ְלתַּ שַּ ל ס  ָתא. עֹוֵבר עַּ יק , ְלתַּ ֱחזִּ ֹלא ה 

סוֹ  ד אַּ יק, ְוָתֵניָנן. ָלעַּ חזִּ ב: ֹלא ה  ית ֲאָתר ְלֵמיתַּ ְכָמה . ְדָלא אִּ

ְעְבָרא ְתָרא ְלאַּ יב אַּ ְלֵעיָלא ָיהִּ ָתא. דִּ ְך ְלתַּ ְעְבָרא, כַּ יב ֲאָתר ְלאַּ  . ָיהִּ

והתיקון של , שפה דתחת הפהוא בשביל השתיקון זה שהאמר הזוהר 

לא , ואם תאמר הרי כתוב בתיקון זה, הם שוים, מעל הפהשהשביל בשפה 

, שלא החזיק, זה אינו, לא מוחל לעולם' שמשמע שה, החזיק לעד אפו

 .זה כוונה שאין מקום לדין במקום קדושה

יה לאדם שיה, וידוע שהיום לא מצוי שיש באדם התחתון כעניין זה

וכנראה משום כמו שעיננו , שביל חלק משערות תחת השפה ומעל השפה

ויהי רצון מלפניך , רואות שהדין גובר בעולם ולכן נמצא נמצא דבר זה

 .שיגולו רחמיך על מדותיך

 

יָרא ְדֹכָלא ָאְרָחא , ָתָנא יָקא ְטמִּ תִּ אי עַּ ְבהַּ ְבָכל ֲאָתר דִּ

ְלָייא ְתגַּ ב ְלכְֻּלהו דִּ , אִּ ָתאטַּ ב, ְלתַּ ד טַּ ְעבַּ ְתֲחֵזי ֵעיָטא ְלמ   ְדָהא אִּ

ְלָייא. ְלֹכָלא ְתגַּ ים ְוָלא אִּ אן ְדָסתִּ ע , ֵלית ֵעיָטא, מַּ אן ְדֵידַּ ְוֵלית מַּ

ְלחֹודֹוי, ֵליה ָלא הוא בִּ ָלָאה. א  ן עִּ לָ , ְכָמה ְדֵעד  ע ֵליה א  א ֵלית ְדֵידַּ

יֵקי תִּ יָקא ְדעַּ תִּ אי כְ . הוא עַּ ל הַּ יבְועַּ ה ָגְדלו ( תהלים צב), תִּ מַּ

יךָ  ְחְשבֹות  יָך ְיָי ְמֹאד ָעְמקו מַּ ֲעׂש  ְףנון . מַּ ְתתַּ ְמעֹון יִּ י שִּ בִּ ר רַּ ָאמַּ

ין. עֹוָבָדְך ְלָעְלָמא ְדָאֵתי יקִּ תִּ יָקא ְדעַּ תִּ ם עַּ  . ֵמעִּ

אינו רק כמקום לרוח , ל''שמהות גילוי השער בשביל הנ, אמר הזוהר

וכשמגלים את פני המלך מגלים את , לוי הפניםאלא הוא גי, לעבור
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אבל מקום אשר , את הדרך לקרבתו, את דרכו את רצונו, הפנימיות שבו

 .א להשיגו מרוב עומקו''מכוסה בשער הרי הוא מקום שא

ויש לומר שלכן מי שמזקין שהוא מתקרב למידות העליונות הרי נעשה 

שמי שקרח סימן  יתרו' ולכן אמר הזוהר בפ. קירח ומתגלה אור מוחו

 .מ שהוא חכם בשביל שנלמד את חכמתו''וודאי שיש נפק, שהוא חכם

 

יָתָאה ףוָנא ְשתִּ ע ְלֵעיָלא. תִּ ְלרַּ יק מִּ ֲעָרא ְוָסלִּ ְתָתֵקן ׂשַּ ְוָחֵפי , מִּ

ְלֵעיָלא ד ֵריָשא ְדפוָמא דִּ ְקרוְבָתא ְדבוְסָמא ָטָבא עַּ ית . תַּ ְוָנחִּ

ֲעָרא  ָתָאה ְדפוָמאְלֵריָש ( דרישא)ׂשַּ ְתָחא ְדָאְרָחא תַּ  . א ְדפִּ

ףוָנא ָדא ין תִּ ְתקִּ י ֵייָסא ְואַּ בִּ י ֵייָסא. קום רִּ בִּ ר, ָקם רִּ ח ְוָאמַּ , ָסתַּ

ֵתְך ֹלא ָימוש( ישעיה נד) י ֵמאִּ ְסדִּ יב , ְוחַּ ד ( ישעיה נד)וְכתִּ ס  וְבח 

יךְ  ְמתִּ חַּ ְדדֵ , עֹוָלם רִּ ְשָיין ֲאהַּ  . יָהֵני ְקָרֵאי קַּ

הוא כשהשערות מכסים את כל החלק התחתון של , תיקון שישי זה

והשביל , והם מגיעים את תחילת הפה, שדרכם עובר אור הפה ,הלחיים

 .התחתון שתחת הפה

שמשמע שתמיד , "וחסדי מעימך לא ימוש"הקשה רבי ייסא שכתוב 

' שמשמע שרק עכשיו ירחם ה, "ובחסד עולם רחמתיך"וכתוב , החסד עימנו

 .לינו בחסדוע

 

ְקשו ד, ְדָתֵניָנן, ְוָלא אַּ ס  ית ח  ד ְואִּ ס  ית ח  ְלגוֹ . אִּ ד דִּ ס  ית ח  , אִּ

ר ְלבַּ ד דִּ ס  ית ח  ְלגוֹ . ְואִּ ד דִּ ס  ין, ח  יקִּ תִּ יָקא ְדעַּ תִּ ָמָרן ְדעַּ , ָהא ְדאַּ

יְקָנא ְטָרא ָדא ְדדִּ ים ְבסִּ ָזָקן, ְוהוא ָסתִּ ת הַּ ְקֵרי ְסאַּ ר ְוָלא ָבֵעי בַּ . ְדאִּ

ְטָרא אי סִּ ְבָלא הַּ ין, ָנש ְלחַּ יק יֹומִּ תִּ ְלגֹו ְדעַּ ד דִּ ס  אי ח  חום הַּ . מִּ

ין ָכךְ  יב ֵביה, וְבגִּ ָתא ְכתִּ ְלתַּ ה ( ויקרא כא), ְבֹכֵהן דִּ ְקְרחֻּ ֹלא יִּ

ֵלחו ת ְזָקָנם ֹלא ְיגַּ ְעָמא. ָקְרָחה ְבֹראָשם וְפאַּ אי טַּ ין ְדָלא . מַּ ְבגִּ

ְבָלא אֹורְ  יָקאְלחַּ תִּ ד ְדעַּ ס  ְטָרא ָדא ָקא ָאֵתי, חֹוי ְדח  ןִּ  . ְדֹכֵהן מִּ



 "יהי אור"

[112] 

 

, חסד של מידת הכתר: א. מיני חסדים' שיש ב, ל''וענה על השאלה הנ

ומשום שהזקן , חסד של מידת התפארת: ב, שהוא מושפע רק בעת רחמים

אין לכהנים שהם מרכבה למידת , הזה של מידת הכתר הוא זקן החסד

 .זקנם החסד לגלח את

ויש להקשות שהרי הכהן מרכבה למידת החסד של התפארת ולא 

מ חסד התפארת מושרש כאן וודאי ''יש לומר שמ, ל''למידת החסד הנ

 .שענף בטל לשורשו

, והנה לכאורה לכהן אסור רק לגלח בתער אבל לסדר את זקנן מותר לו

 .כ לכאורה מכאן אפשר ללמוד שמותר לסדר את הזקן ויש לעיין''וא

 

ְפָרא יעוָתא ְדסִּ ְצנִּ ְבָאה , ְוָתאָנא בִּ ְתרַּ ד ְלאִּ ס  יְך ח  ְצְטרִּ ְבֹכָלא אִּ

ְבֵני ְטָעא ֵליה, וְלמִּ ְשְתֵצי ֵמָעְלָמא, ְוָלא ְלקַּ יב . ְוָלא אִּ ְכתִּ אי דִּ ְוהַּ

ֵתְך ֹלא ָימוש י ֵמאִּ ְסדִּ ין, ְוחַּ יק יֹומִּ תִּ ד ְדעַּ ס  ד עֹוָלם. ח  ס  ד , וְבח  ס  ח 

ְקֵרי  ד עֹוָלםְדאִּ ס  ין, ח  ְנסִּ ְזֵעיר אַּ ֲחָרא דִּ אי הוא אַּ יב, ְוהַּ ְכתִּ , דִּ

ָבנ ה( תהלים פט) ד יִּ ס  י עֹוָלם ח  ְרתִּ  . ָאמַּ

שהרי אדם מרכבה , וכן כתוב בספר הצניעות שאין להשחית את הזקן

והמשחית את זקנו את הוא מנוע את החסד מלהשפיע , למידות העליונות

  .לעולם

הרי הוא מונע את , ואינו עושה חסד עם עניים ונזקקיםש מי שאכזרי ''וכ

הרי הוא מעורר את מידת , אבל מי שעושה חסד עם חבריו, כוח החסד

 .החסד להשפיע

 

ין יקִּ תִּ יק ְדעַּ תִּ ד ְדעַּ ס  אי ח  ְקשֹוט, ְוהַּ ד דִּ ס  ְקשֹוט . הוא ח  ד דִּ ס  ְוח 

ר ְתמַּ ֵיי גוָפא אִּ ֵיי דְ , ָלאו ְבחַּ ָלא ְבחַּ ְשְמָתאא  יב. נִּ ין ָכְך ְכתִּ , וְבגִּ

ד הוא( מיכה ז) ס  י ָחֵפץ ח  יְקנָ . כִּ יָתָאה ְדדִּ ףוָנא ְשתִּ א ָדא הוא תִּ

יָרא יֵקי, יַּףִּ תִּ יק ְדעַּ תִּ  . ְדעַּ

, מקומות' המה משפיעים לב, מיני החסד' אמר הזוהר שיש לנו לידע שב

חסד המושפע והוא , החסד של עתיק הרי הוא משפיע חסד של אמת
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חסד  ,זהו חסד של אמת, לנשמה של האדם בעולם הזה ובעולם הבא

, שעושים עם המתים הרי הוא חסד של אמת משום שהוא חסד לנשמה

משום שהוא משפיע , וכן המלמד את חברו תורה הרי הוא חסד של אמת

 .בסוכה' כמובא בגמ, לנשמתו

  .אבל החסד של מידת התפארת הוא חסד לגוף

ויש לומר , מידת הכתר בנים ממון וחייםממ מגיע ''דעת שמאמנם יש ל

 .שכל אלו מועילים לנשמה ויש לעיין

 

יָעָאה ףוָנא ְשבִּ ֲעָרא. תִּ יק ׂשַּ ְתָחְזן ב, ָססִּ ְקרוְבָתא' ְואִּ ין ְבתִּ סוחִּ  תַּ

יָרן ְוָיָאן ְלֵמחֵזי, ְדבוְסָמא סִּ  . שַּ

ר ְמעֹון ְוָאמַּ י שִּ בִּ ח רַּ יַּעַּ ( רים בשיר השי), ָסתַּ ֲעֵצי הַּ סוחַּ בַּ ר ְכתַּ

ת ְגָווֵני. 'ְוגוֹ  ְתלַּ יל בִּ סוחַּ ז ה ָכלִּ ה תַּ יְך הוא, מַּ ְך קוְדָשא ְברִּ , כַּ

יָתא ְגָווֵני יל שִּ ין ָכלִּ סוחִּ ֵלין, ְתֵרין תַּ ין אִּ סוחִּ ימון , וְתֵרין תַּ ְדאִּ

ףוָנא ז י', תִּ ימון ְכָלָלא ְדָכל שִּ ֲאֵמיָנאאִּ ין דַּ ףונִּ יֵניהֹון . ָתא תִּ וְבגִּ

ְתָקָיים  ים( משלי טז)אִּ יִּ ְך חַּ ל   . ְבאֹור ְסֵני מ 

' ונראים ב, הוא עצם זה שהלחיים מגולות משער, תיקון שביעי זה

 .ביופי ומראה גדול, תפוחים' הלחיים אדומות כב

' וישנם ב, שהם חסד דין ורחמים, אדום לבן ירוק, גונים' ובכל תפוח יש ג

תיקונים הראשונים שתיקון זה כולל ' שהם הו, גונים' כ ו''שהם סה, תפוחים

 .אותם

 .ותפוחים אלו נקראים פני המלך

 .אלף למד: כזה, שכל תפוח הוא שם אל מלא, והם שם אל

 .תיקונים' ויש להבין מדוע תיקון זה כולל את כל הו

ין שער והטעם משום שאמר הזוהר שיש מעלה גדולה במקום שא

אבל , שבמקום שיש שער השער מכסה על עומק הדברים הנסתרים בפנים

הוא , ודאי שהוא מגלה את כל עומק התיקון, כאן שאין שער במקום רב

' שה, "פניו אליך' ישא ה"שעליו נאמר , פני הרחמים' מגלה את פני ה
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ה ''בר' מובא בגמעד ש, ת הדיןכביכול נושא לנו פנים לפנים משור

נושא פנים והרי נאמר לא ישא ' מדוע ה, ת מחשובות הגוייםשאלה אחש

 .פנים ולא יקח שוחד

על כזית ' משום שעם ישראל מברך אפי, בברכות' ועל זה תירצה הגמ

 של שבת שהכזית וכביצה הוא הלחם, ועיין בספרי זמירות לדוד, וכביצה

, גבלחמים גב ב' וכידוע שיש לחבר ב, שיש לבצוע כזית וכביצה לו ואישתו

 .שהם כנגד מידת הכתר, וכלפי חוץ נראים רק פנים

 

ין ְלָעְלָמא, ְוָתאָנא יִּ ין חַּ ין ָנְפקִּ סוחִּ ְזֵעיר, ֵמָהֵני תַּ ְזָיין ֵחידו לִּ  וְמחַּ

ין סִּ יב . אַּ יךָ ( במדבר ו)ְכתִּ יב . ָיֵאר ְיָי ָסָניו ֵאל  ( משלי טז)וְכתִּ

ים יִּ ְך חַּ ל  ין  ְבאֹור ְסֵני. ְבאֹור ְסֵני מ  סוחִּ ימון ְתֵרין תַּ ֵלין אִּ ְך אִּ ל  מ 

ֲאֵמיָנא ְקרֹוְבָתא ְדבוְסָמא דַּ יךָ . ְדתִּ ר, ָיֵאר ְיָי ָסָניו ֵאל  ְלבַּ ים דִּ , ָסנִּ

ְתָבֵרְך ָעְלָמא ין מִּ רִּ ד ְנהִּ  . ְדכַּ

ין, ְוָתאָנא ירִּ ר ְנהִּ ְלבַּ יֵני דִּ ן ְדָהֵני בֹוצִּ ְתָבֵרךְ , ָכל ְזמַּ , ָכל ָעְלָמא מִּ

ח רוְגָזא ְבָעְלָמא ְשְתכַּ ךְ . ְוָלא אִּ ר כַּ ְלבַּ י ָהֵני דִּ ְתֵרין . וָמה אִּ

יָרא ין ְתדִּ רִּ ְנהִּ ין דִּ סוחִּ ָםה, תַּ ָםה ְוכַּ ת כַּ חַּ ל אַּ יָרא עַּ ָדאן ְתדִּ   .ְדחַּ

י כך ''וע, שמפנים עליונים אלו מאירים פני מידת התפארת, אמר הזוהר

 .ם רחמים גדולים על ישראלניש

ואמר הזוהר שכל זמן שמאירים פני מידת התפארת ושאר מידות 

ש כשמאירים פני מידת ''כ כ''וא, אזי רחמים גדולים בעולם, תחתונות

 .הכתר על אחת כמה וכמה

, וכן כשאדם עוסק בקדושה הרי הוא מיד מרגיש חום ואור גדול בלחייו

 .וועל זה נאמר חכמת אדם תאיר פני, והוא משום שמאיר אור פניו

 

ְנָיא ֵלין, תַּ ין אִּ סוחִּ ְלָיין ְתֵרין תַּ ְתגַּ ד אִּ ין , כַּ סִּ ְתֲחֵזי ְזֵעיר אַּ אִּ

ְדָווָתא ָתא. ְבח  ְלתַּ ין דִּ ינִּ ימון בוצִּ ְדָווָתא, ְוָכל אִּ ימון . ְבח  ְוָכל אִּ

ָתא ְלתַּ ין, דִּ רִּ ָדאן, ְנהִּ ין חַּ ָכל ְשֵלימוָתא, ְוָכל ָעְלמִּ ין מִּ . וְשֵלימִּ
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ין רִּ ָדאן וְנהִּ יק. ְוֹכָלא חַּ יבו ָלא ָססִּ עֲ . ְוָכל טִּ ְלָיין ְבשַּ ְתמַּ ָתא כְֻּלהו אִּ

ֲעָתא ֲחָדא, ֲחָדא ָדאן ְבשַּ  . כְֻּלהו חַּ

אזי יש שמחה ורחמים בכל , אומר הזוהר שבשעה שמתגלים התפוחים

 .העולמות

ליפה ויש לומר שהוא מהק, ויש להבין מדוע אינם באמת תמיד נגלים

ל ''אבל באמת הפנים הנ, ל''המכסה על נשמתנו מלהרגיש את האור הנ

 .תמיד מגולות

כן , ונראה שכמו שמשה נתן מסוה על פניו, אבל אין זו משמעות הלשון

וכאשר מתעוררת , כביכול המידה העליונה הזו נותנת מסוה על פניה

 .להשפיע מסירה את המסוה להשפיע את אור הפנים

 .משפיע מעולם הבריאה את אור הפנים הזה ומלאך אורפינאל

 

ר, ָתא ֲחֵזי ְלבַּ ים דִּ ין, ָסנִּ רִּ ְנהִּ ן דִּ ית ְזמַּ ין, אִּ רִּ ן ְדָלא ְנהִּ ית ְזמַּ . ְואִּ

יב ין ָכְך ְכתִּ יךָ , וְבגִּ ָתנו ( תהלים סז. )ָיֵאר ְיָי ָסָניו ֵאל  ָיֵאר ָסָניו אִּ

ָלה יָרא. ס  י ְתדִּ ְכָלל ְדָלא ֲהוִּ ָלא כַּ . מִּ ין א  סוחִּ ְלָיין תַּ ְתגַּ ד אִּ

ְלֵעיָלא  . דִּ

אלא כשאור , ואמר הזוהר שהפנים התחתונות אין להם אור מעצמם

ובכל מקום הוא , ורק שם הוא אור הפנים באמת ,הפנים העליון מאיר בהם

 .רק בהשאלה

מוכח שאין תמיד , "תנו סלעיר פניו איא"ואומר הזוהר שמזה שכתוב 

 ,אלא רק כשפני הכתר מאירים, ידת התפארתמאיר אור הפנים של מ

ויש , וקשה שהרי כתוב פניו איתנו סלה ומשמע שתמיד מאיר אור הפנים

' ה שהוא גמט''וסלה הוא ס, לומר שזה בלשון בקשה שיאירו הפנים סלה

, שהיא הבינה כידוע שהיא המידה השלישית' ול, אדני שהיא השכינה

 .ותוכשהבינה מאירה בשכינה אזי פניה מאיר

   

 א''ד ע''דף קל
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ין, ָתאָנא ימִּ ְסתִּ ין דִּ סוחִּ ֵלין תַּ יָרא, אִּ ין ְתדִּ ָוורִּ ין ְוחִּ ירִּ ְמהֹון . ְנהִּ ומִּ

יָבר ין עִּ ְבעִּ ת ְמָאה ְושִּ ְתלַּ ין לִּ ירִּ ין. ְנהִּ ְדָמאִּ ין קַּ ףונִּ יָתא תִּ  ְוָכל שִּ

יָלן יְקָנא ֵביה ְכלִּ ְבדִּ יב. דִּ ְכתִּ ֲחֵמנ (מיכה ז), ֲהָדא הוא דִּ . וָישוב ְירַּ

ין, ָישוב ירִּ ין ְטמִּ ְמנִּ ְכָלל ְדזִּ ְלָיין, מִּ ְתגַּ ין אִּ ְמנִּ הוא ָישוב , ָהָכא. ְוזִּ

ֲחֵמנו ָתא. ְירַּ ְלתַּ אי דִּ ת, וְבהַּ ףוָנא . הוא ְוֱאמ  ד ''דף קל)ָדא הוא תִּ

יָעָאה( א''ע יָתא, ְשבִּ יל שִּ ְבעַּ , ְדָכלִּ ין דִּ סוחִּ ְתֵרין תַּ יָקא בִּ תִּ

ין יקִּ תִּ  . ְדעַּ

, משום החכמה הפנימית אמר הזוהר שפנים אלו תמיד מלאים רחמים

 ."חכמת אדם תאיר פניו"כמו שכתוב 

שמות ' כלומר שיש בו ב ,ומאיר תיקון זה לשלוש מאות ושבעים צדדים

 .שלוש מאות שבעים' אלף למד שהם בגמט: אל מלאים כזה

אבל כאן אין , ור נסתר בהםוכל שאר התיקון המה משערות ולכן הא

 .שערות ולכן תיקון זה מגלה את כל האורות

שאמת הוא ראש  ,והתיקון הזה במידת התפארת הוא במילת ואמת

אמצע וסוף שהוא מגיע ממי שכולל את כל העולם כולו שהוא מידת 

 .הכתר כידוע שכל עולם האצילות מלביש עליו

 

יָנָאה ףוָנא ְתמִּ ד חוטָ . תִּ יק חַּ יְקָנאָנפִּ ְעֵרי סֹוֲחָרֵניה ְדדִּ , א ְדׂשַּ

בוָרא ד טַּ ףוָלא עַּ ְלָיין ְבשִּ י. ְותַּ ְלָעָזר ְברִּ ףוָנא ָדא, קום א  ין תִּ ְתקִּ  . אַּ

ְלָעָזר  י א  בִּ ר, (בריה)ָקם רִּ ח ְוָאמַּ ָזל, ָסתַּ ֹכל ָתלוי ְבמַּ ילו , הַּ וֲַּאפִּ

ר תֹוָרה ָבֵהיָכל י. ֵספ  ָלה ָדא אֹוקִּ יעוָתאמִּ ְצנִּ ְפָרא דִּ ְוָהָכא , ְמָנא ְבסִּ

ְכָלא ְסתַּ ית ְלאִּ ָזל, אִּ ֹכל ָתלוי ְבמַּ י הַּ ש, ְוָתֵניָנן, ְוכִּ ר תֹוָרה ֹקד  , ֵספ 

ש ְרֵתקֹו ֹקד  ש, ְונַּ ֵהיָכל ֹקד  יב . ְוהַּ ל ז ה ( ישעיה ו)וְכתִּ ְוָקָרא ז ה א 

ר ָקדש ָקדש ָקדש ימון, ְוָאמַּ ת אִּ ר תֹוָרה. ָהא ְתלַּ , ָלֳקְבֵליהֹון. ְוֵספ 

ש ְרְתקֹו ֹקד  ש, נַּ ֵהיָכל ֹקד  ְתָנה ְבג. ְוהוא ָקדש, ְוהַּ תֹוָרה נִּ ' ְוהַּ

ֲעלֹות. ְקדושֹות ים ְשֹלָשה, ְבָשֹלש מַּ יָנה ְבָשֹלש, ְבָימִּ לוחֹות , ְשכִּ

ְלָיא ר תֹוָרה תַּ ל ְבֵספ  ְליָ , וֲַּארֹון ְוֵהיכַּ יהו תַּ ָזלְואִּ יב , א ְבמַּ וְכתִּ
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ל ֵתָחתו( ירמיה י) ם אַּ יִּ ָחמַּ ְקדושֹות . וֵמאֹותֹות הַּ יהו בִּ אן ְדאִּ מַּ

ָזָלא ְלָיא ְבמַּ ֱהֵוי תַּ ָללו ל   . הַּ

הוא הזקן הנראה כלפי חוץ אשר הוא מגיע עד הטבור , תיקון שמיני זה

 .ששם עומדת מידת התפארת

ספר תורה ' כל תלוי במזל ואפיעל מה שכתוב שה, שאל רבי אליעזר

שהוא תורת ישראל , וכי הספר תורה אשר מונח בקודש הקודשים, שבהיכל

אם לא בריתי יומם ולילה "שהתורה היא מקיימת את העולם כמו שכתוב 

אמר לנו שאין ' שה, וכי הוא תלוי במזלות, "חוקות שמים וארץ לא שמתי

 ? לנו לפחד ולהתיחס אליהם

 

י אוֹ  ָלא ָהכִּ יעוָתאא  ְצנִּ ְפָרא דִּ יְמָנא ְבסִּ יָרא , קִּ אי חוָטא יַּףִּ הַּ

יָשא דִּ ְלָיין ֵביה, קַּ יְקָנא תַּ ְעֵרי ְדדִּ ָזל, ְדָכל ׂשַּ ְתְקֵרי מַּ אי . אִּ מַּ

ְעָמא ָיא. טַּ ין ְדקוְדשַּ חום ְדָכל ָקְדֵשי קֹוָדשִּ ְלָיין, מִּ ָזָלא תַּ אי מַּ . ְבהַּ

ר תֹוָרה ל גַּ , ְוֵספ  ף עַּ דאַּ ר קִּ ׂש  יהו ָקדֹוש ָלא ָחל ָעֵליה ע  ין ב ְדאִּ ושִּ

יל ָלֵהיָכל ד ְדָעיִּ יל ָלֵהיָכל. עַּ ר , ֵכיָון ְדָעיִּ ׂש  ְתְקֵרי ָקדֹוש ְבע  אִּ

ְתְקֵרי ֵהיָכל. ְקדושֹות ְווָנא ָדא ְדָלא אִּ ׂש  , ְכגַּ ְבָרן ע  ְתחַּ ד אִּ ָלא כַּ ר א 

ֹכל ָתלו, ְוָתאָנא. ְקדושֹות ָזלהַּ יָרא , י ְבמַּ אי חוָטא יַּףִּ יהו הַּ ְדאִּ

יָשא דִּ ְלָיין ֵביה, קַּ ין תַּ ֲערִּ  . ְדָכל ׂשַּ

אלא מזל הוא מלשון נזילת , ותירץ שהמזל אינו המזל הגשמי חלילה

ספר ' ואפי, שהוא התיקון השמיני הזה אשר כל המידות תלויות בו, השפע

 .תלויה בו, תורה דהיינו מידת התפארת

וההיכל שהיא השכינה , וח מידת התפארת שהיא הספר תורהואין כ

שהתפארת והשכינה ' ואפי, מידות של האין סוף' אלא כל כוחם מי, מעצם

י התיקון ''ע, י מידת הכתר''מ הם מונהגים ע''מ, מנהיגים את העולם

 .השמיני שבה

ולא שיש מזל ואפשר לקרוע , והנה מכאן רואים שאין מזל לישראל כלל

בנדרים ועוד שמי ' אמנם מובא בגמ, ס בשבת''כסברת תו, ינואת גזר ד

וכן מובא , שלא יתעורר מזלו לרעה לגלות משום' שחולה אין לו ביום א

 .ע''וצ, ק שלאדם יש מזל''בב' בגמ
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ָזל ְקֵרי מַּ אי אִּ ָזֵלי. ֲאמַּ ְלָיין מַּ ֵמיה תַּ חום ְדמִּ ֵמיה , מִּ ְזֵלי מִּ ומַּ

ין ָתאִּ ין ְותַּ ָלאִּ ְלָייא .עִּ י תַּ יהִּ ין ָכְך אִּ ֵלי . וְבגִּ ְלָיין ָכל מִּ וֵביה תַּ

ין ָתאִּ ין ְותַּ ָלאִּ ָבֵהיָכל. ְדָעְלָמא עִּ ר תֹוָרה ש  ילו ֵספ  ֵטר , וֲַּאפִּ ְתעַּ ְדמִּ

ר ְקדושֹות ׂש  ין ְוכְֻּלה, ְבע  דושִּ ר קִּ ם ְשאַּ ְכָלֵליה עִּ יק מִּ ו ָלא ָנפִּ

אי ְלָיין ְבהַּ א. תַּ ףוָנאומַּ אי תִּ ְבָשן חֹוֵביהֹון , ן ְדָחֵמי ְלהַּ ְתכַּ אִּ

ְפָיין ְתכַּ ֵםיה ומִּ ףַּ יב, מִּ ְכתִּ ְכבֹוש ֲעֹונֹוֵתינו( מיכה ז), ֲהָדא הוא דִּ . יִּ

ְמעֹון י שִּ בִּ ר ֵליה רַּ ין, ָאמַּ ישִּ דִּ י ְלקוְדָשא ְדקַּ יְך ְברִּ יק , ְברִּ תִּ עַּ

ֹכָלא  . מִּ

ויש לפרש שמי  ,נעלמים עונותיו, המזל הזהאמר הזוהר שמי שרואה את 

או מי שרואה אדם עטור זקן , שרואה בחלום את הפסוק של התיקון הזה

גם לו מתכפרים , או מי שלומד ומבין וזה נקרא ראייה שכלית, בחלום

 .עונותיו

 

יָעָאה ףוָנא ְתשִּ ְליָ . תִּ ְעֵרי ְדתַּ ימון ׂשַּ ם אִּ ְעֵרי עִּ ין ׂשַּ ְתָעְרבִּ , יןמִּ

ן ָדאְולָ  ין ָדא מִּ ָבא. א ָנְפקִּ י אַּ בִּ ר, קום רִּ ָבא ְוָאמַּ י אַּ בִּ ֵלין , ָקם רִּ אִּ

ְלָיין( אינון) ימון ְדתַּ ם אִּ ין עִּ ְתָעְרבִּ ְעֵרי ְדמִּ ְקרון ְמצולֹות ָים, ׂשַּ . אִּ

םֹוְתֵרי מֹוָחא ְפֵקי מִּ חום ְדנַּ יו, מִּ ְתָרא ְרמִּ אי אַּ ָכל ָמאֵרי , וֵמהַּ

ין ח ְבעִּ ְפָייןְדתַּ ְתכַּ ְבֵני ָנָשא ומִּ ְמעֹון. ֹוֵבי דִּ י שִּ בִּ ר רַּ יְך ְתֵהא , ָאמַּ ְברִּ

ין יק יֹומִּ תִּ  . ְלעַּ

גרון אשר אינם יוצאת אחת יקון תשיעי הם השערות הקטנות של הת

 .שהוא הזקן הארוך, והם מתערבות בתיקון הזקן השמיני, מהשניה

והוא נקרא , והם מסירים את כל מי שתובע את חובות בני האדם

 ."ותשליך במצולות ים כל חטאתם"

שהנה ידוע שהחיך הוא השתלשלות של אור  ,והוא מגיע מאור המוח

ומשם מגיעות , שעניין הטעימה הוא רוחני, המוח ולכן החיך טועם

 .ומשום שהם ממש מאור המוח הם דוחים כל חיצון, השערות
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מקטרג על  והקטרג, דהיינו שהזקן משפיע שפע, והם מתערבות בזקן

 .והם דוחים את המקטרג, שפע הזקן שמגיע לפלוני

 

יָרָאה ףוָנא ֲעשִּ יְקָנא. תִּ ְעֵרי ְתחֹות דִּ ין ׂשַּ ְחתִּ ְגרֹוָנא , נַּ ְסָיין בִּ ְוחַּ

יְקָנא י ְיהוָדה. ְתחֹות דִּ בִּ ר. קום רִּ ח ְוָאמַּ י ְיהוָדה ָסתַּ בִּ , ָקם רִּ

ים ( ישעיה ב) ְמָערֹות צורִּ ד ְיָי וָבאו בִּ חַּ ְסֵני סַּ לֹות ָעָפר מִּ ְמחִּ ובִּ

ד ְייָ . 'ְוגוֹ  חַּ ְסֵני סַּ ר, מִּ יהו ְלבַּ אן ְדאִּ ע ְדמַּ ְתְידַּ ד ְיָי , ָהא אִּ חַּ סַּ

ְתְקֵרי ר ְגאֹונוֹ . אִּ יְקָנא, וֵמֲהדַּ ְתחֹות דִּ ְעֵרי דִּ ימון ׂשַּ ְתְקרון , אִּ ְואִּ

ר ְגאֹונוֹ  יָרָאה. ְתֵרי, ֲהדַּ ףוָנא ֲעׂשִּ ת ְליֲַּעֹקב( מיכה ז), תִּ ֵתן ֱאמ  . תִּ

ד ָסר יָמא, ְוחַּ ן נִּ יָמא מִּ ְפֵקי נִּ ְבָרָהם, ְדָלא נַּ ד ְלאַּ ס   . ח 

והם מגיעות מאור , ערות החופות על הגרוןהתיקון העשירי הם הש

והלשון היא , והגרון היא הבינה, הבינה השוכן בגרון שהחיך הוא החכמה

 .ל ועוד''הדעת כמובא בהאריז

 .ם כל רעוהם מכריעי

ל שוות ואינם יוצאות ''שהם שהשערות הנ, א''ובהם יש את התיקון הי

שעצם השערות הם , שהוא מראה על היוחוד שלהם ,אחת מחברתה

ואברהם הוא מידת החסד שהיא מאחדת , בחינת יעקב שהוא עצם הכוח

 .א''מחברים את הקמח כמובא בגר, כמו שמים שהם מכוח החסד, כל דבר

 

ףוָנא דִּ  ל סוָמא. ְתֵריָסרתִּ ְעֵרי עַּ ְלָיין ׂשַּ ְתְסֵני , ְדָלא תַּ ופוָמא אִּ

ין ְטרִּ ָכל סִּ ְעֵרי ְסחֹור ְסחֹור ֵליה, מִּ ין ׂשַּ ח , ְוָיאִּ ְשְתכַּ ין ְדָלא אִּ ְבגִּ

ְרחוָתא יךְ , טַּ ְצְטרִּ  . ְכָמה ְדאִּ

ְייֵרי אי ָקא מַּ ְרחוָתא ְבמַּ יָנא. טַּ ֲאָתר . דִּ ינָ ( א בתר''נ)בַּ א דִּ

ח ְשְתכַּ ְרחוָתא אִּ ימון. טַּ ְרָחא אִּ יְקָנא טִּ ְעֵרי ְדדִּ י ׂשַּ יָנא , ְוכִּ אֹו דִּ

ימון ְתָחזון, אִּ ֲחֵמי אִּ חוָבא . ְוָהא ֹכָלא רַּ ח ְביִּ ְתְטרַּ ָלא ְדָלא אִּ א 

ין( א בנשובא''ס) סִּ ְזֵעיר אַּ  . ְדרוָחא דִּ
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ל שרוח הפה בשבי, הוא שהשפתיים פנויות משערות: ב''התיקון הי

והרי , ושואל הזוהר איזה מכשול השערות יעשו, תעבור ללא מכשול

ועונה שבאמת  ,ושערות הכתר הם שערות רחמים, המכשול הוא מהדין

אלא משום שמידת הכתר מכינה את , עניין זהל מידת הכתר אין נצרכת

והם יכסמו את אור פה , ושם השערות הם דין, תיקוני מידת התפארת

 .ן גם פה נעשה עניין זהלכ, התפארת

 

ָלָאה יָשא עִּ דִּ אי סוָמא קַּ ים, ְדָתאָנא ֵמהַּ ש ֳקָדשִּ ָנְשָבא , ֹקד 

אי רוָחא. רוָחא ק . מַּ יְתרַּ , ֵביה( א דאתדבק''ס)רוָחא ְדאִּ

ש ֵביה  ְתְלבַּ ין( א דאתתקן ומתלבש ביה''נ)ְדמִּ סִּ אי . ְזֵעיר אַּ וֵמהַּ

ין כָ  ְבשִּ ְתלַּ ָתארוָחא מִּ ְלתַּ ימון דִּ יק. ל אִּ הוא רוָחא ָנפִּ ד הַּ , ְוכַּ

יָבר ף עִּ ל  ְבָעה א  ין ְושִּ ְתָלתִּ ש לִּ ְתְסרַּ ט . אִּ ְתָסחַּ ( א ואתפרשא''ס)ְואִּ

ְתֵריה ְלחֹודֹוי ְלאַּ ד בִּ מֵ , ָכל חַּ ְבָשא מִּ ְתלַּ ְתֲחֵזי ְלאִּ אן ְדאִּ יה ְוָכל מַּ

ש ְתָלבַּ ין ָלא אִּ . אִּ ֲערִּ ל ָדא ׂשַּ יָשאְועַּ דִּ ל סוָמא קַּ חום , ְשְתָכחו עַּ מִּ

יק ְתָעְרָבא ֵביה, ְדרוֵחיה ָנפִּ ֲחָרא ְלאִּ ָלה אַּ וְלָקְרָבא , ְוָלא ָבֵעי מִּ

ֲהֵדיה  . בַּ

, אומר הזוהר שמפה הכתר יוצאת רוח אשר מלבישה את מידת התפארת

מתוק  ,כמניין הבל ,ויש בה שלושים ושבע אלף כוחות, ואת כל התחתונים

[ אין לומר בפה: ]כזה, ז''ל' ג שהוא בגמט''והיינו שהוא מיליו שם ס .מדבש

 .יה אוו יה ודי

, "ורוח לבשה את אמישי", "ותלבש אסתר מלכות"וזה מה שנאמר 

שמרוב שהיא קדושה אין הגוף יכול , והיינו שרוח קדושה מקיפה על האדם

 .להכיל אותה בתוכו

ת הכתר אין ראוי שיהיו שערות ואומר הזוהר כאן שבאמת גם במיד

שאין הם שערות ' מ השערות מונעות את הרוח שלא תצא כשורה אפי''שמ

 .של דין

 

 ב''ד ע''דף קל  
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ירוָתא ְדֹכָלא ק ָלא ְלֵעיָלא ְוָלא , ְוָדא הוא ְטמִּ ְתְדבַּ ְדָלא אִּ

ָתא ע. ְלתַּ ְתְידַּ ין ְדָלא אִּ ימִּ ְסתִּ יָמא דִּ ְסתִּ ים בִּ ד ''דף קל. )ְוהוא ָסתִּ

ן( ב''ע ְתָתףַּ ףוָנא, ָדא הוא ְדָלא אִּ ךְ . ְוָלא ֲהָוה ֵביה תִּ ין כַּ רוחַּ , וְבגִּ

ר  יק ְלבַּ יאֵ , (א דנפיק מההוא דלבר''ס)ְדָנפִּ ין ֵביה ְנבִּ ְבשִּ ְתלַּ י ומִּ

ה ְייָ , ְמֵהיְמֵני ְתְקֵרי ס  ין ָלא . אִּ יקִּ תִּ יָקא ְדעַּ תִּ אי עַּ ֲאָבל ְבהַּ

ְתְסרַּ  יהו. שאִּ ר אִּ ע רוֵחיה בַּ אן ְדֵידַּ ֲערֹוי . ְוֵלית מַּ ְך ׂשַּ ין כַּ וְבגִּ

ין סוֲחָרֵנא ְדפוָמא ילִּ ְטרֹוי, ְשקִּ ָכל סִּ ְתְסֵני מִּ  . ופוָמא אִּ

ולכן  ,עד כדי שנראה שאינו, שתיקון זה הוא נסתר מאוד, אומר הזוהר

דהיינו ', וח האלא ר, הרוח שנביאים מלבשים ממנו אינה נקראת רוח הכתר

 .משום שאין משיגים את מקור הרוח, התפארת

אלא שהוא , מ מגיעה ממנו הרוח''משום שמ, משער ולכן הפה שלו פנוי

 .א להשיג אותה''מוקף שער לרמז שא

ל והיא זאת שמשפיעה ''לתפארת כנ הוהיינו שהרוח הזו משפיע

 .לאחרים

 

יצו ֲאְבֲהָתָנא ְתְרחִּ אי אִּ ְבָש , וְבהַּ ְתלַּ אי רוָחאְלאִּ ְתָסשַּ , א ְבהַּ ט ְדמִּ

ין יָברִּ ָםה עִּ ין ְבסֹוֲחָרנֹוי, ְלכַּ ילִּ ְעֵרי ְשקִּ ֲאָתר ְדָכל ׂשַּ הדא הוא . )בַּ

ףוָנא (. אשר נשבעת לאבותינו( מיכה ז), דכתיב ְוָדא הוא תִּ

ְתֵריָסר ָלָאה דִּ יָשא עִּ דִּ ְלָשלו י. קַּ ְשת  ָכאן אִּ ין ְלֵעי''ְדמִּ . ָלאב ְתחומִּ

ָתא''י ין ְלתַּ ין לי''י. ב ְתחומִּ ְבֵטי ֲאָבָהָתא''ב ְתחומִּ ֲהָדא הוא . ב שִּ

ֲאבֹוֵתינו ְעָת לַּ ְשבַּ ר נִּ יב ֲאש  ְכתִּ  . דִּ

ב ''ולכן היו להם י, מסכם הזוהר ואומר שמכאן קיבלו האבות את השפע

ב ''כלומר י ,ב גבולי אלכסון''וממנו נעשים י, ב הזה''מתיקון הי, שבטים

ומה שהם נקראים אלכסון משום , צירופי שם יהו אשר במידת התפארת

אלא היא הארה שאינה קבועה כמובא בפתחי , שאינם הארה עיקרית

 .שערים

 .המלאכים שמתחתיה ב''ב גבולי אלכסון בשכינה שהם י''וכן יש י

 .ב שבטים''וכן בעולם הזה באופן גשמי היו י
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ב אבנים ''ן היה לכהן גדול ישלכ" ורוח על פני המים"וביארתי בספרי 

 .ב אבנים על כתפו''וי, ובעל ל

 

ְתֵליָסר ףוָנא דִּ ָכא. תִּ ָכאן ומִּ יְקָנא מִּ ְתחֹות דִּ ְעֵרי דִּ ְלָיין ׂשַּ , ןתַּ

יָקָרא ָיָאה יָרא, בִּ סִּ יָקָרא שַּ ְזָיין, ובִּ ְתחַּ בוָרא ְוָלא אִּ ד טַּ ְסָיין עַּ  ְוחַּ

ְקרוָבא ְדב ְנֵסי תַּ ין, וְסָמאֵמאַּ ָוורִּ יָרן חִּ סִּ ין שַּ סוחִּ ימון תַּ ר אִּ  . בַּ

אלא הוא , הוא הזקן אבל הוא חלק הזקן שאינו נראה לעין: ג''תיקון י

, ג תיקונים''והתיקון הזה הוא התיקון שמקבל את כוח כל הי ,צמוד לחזה

, הוא משפיע את כל שפע התיקונים, שהוא הזקן החיצוני' כ תיקון ח''משא

 .ומהנקבה יוצאת מידת הבינה, מהזכר יוצאת החכמה, כזכר ונקבהשהם 

יש לומר , שגם במצח נראה' ואפי ,ולא נראים בפנים אלא התפוחים

והיותר נכון וכן מובא לקמן שאינו , שהוא לפעמים מכוסה בשער הראש

 .מכלל הראש

 

ְמעֹון י שִּ בִּ ר רִּ ח בְ , ָאמַּ ְשְתכַּ אן ְדאִּ ָדָרא זַָּכָאה חוָלֵקיה ְדמַּ אי אִּ הַּ

ֲאָנן ֵביה ָלָאה דַּ יָשא עִּ דִּ וְבָעְלָמא , זַָּכָאה חוָלֵקיה ְבָעְלָמא ֵדין. קַּ

ָלָאה. ְדָאֵתי ְקדוָשא עִּ ין בִּ ֲאָנן יְַּתבִּ ר ָלן , דַּ ְסחַּ ָלָאה אַּ ָחא עִּ א ''ס)א 

ין ( בין אשא עלאה דאסחר לן ָלאִּ ין עִּ ףונִּ ( לדיוקנא)ְוָהא ָכל תִּ

ְתָתָקנודְ  יָשא אִּ דִּ יְקָנא קַּ ְייהו, דִּ ְסֲחרו ְלדוְכתַּ ְטרו ְואַּ ְתעַּ  . ְואִּ

ְתֵליָסר ףוָנא דִּ אי תִּ ה, ְוהַּ ףוָנא ָיא  יָדן ֹכָלא, הוא תִּ . ְדֵביה ֲאחִּ

ף ֵריָשא ָלֳקְבֵליה ְזקַּ ין ְלמִּ ְןפִּ ְתכַּ ימון . כְֻּלהו מִּ ְלָיין ָכל אִּ ֵמיה תַּ מִּ

יָדןְדבִּ  ין ֲאחִּ סִּ ין. ְזֵעיר אַּ ָתאִּ ין ְותַּ ָלאִּ ְלָיין עִּ ֵמיה תַּ ין , מִּ ְנזִּ ְוָכל גִּ

ין ֵביה יזִּ ין ְגנִּ ָתאִּ ין ְותַּ ָלאִּ יָלן, עִּ ְתזַָּלא . וֵביה ְכלִּ ָזָלא ְדמִּ יהו מַּ ְואִּ

ֵמיה ֹכָלא ףוָנא ְשֵליָמָתא, מִּ ין, ָדא הוא תִּ ףונִּ ים ְלָכל תִּ ְשלִּ ָדא , ְדאַּ

ים ְלֹכָלא ְשלִּ  . אַּ

ובין כל , בין בזמן זה, י אשרי מי שנמצא בלימוד קדוש זה''אמר רשב

אשר  ,אשר אש השכינה סביבו ,אחד בכל דור ודור שלומר את עניין זה

והרי הוא נעשה , וכל העולמות נתקנים מדיברו, ניזונות מחידושי תורתו
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עצמו עושה ומקיים  משום שהוא, כצדיק הגוזר למעלה ומתקיים למטה

 .כ ודאי שתתקיים בקשתו''וא, את כל העולם העליון

י שתיקון זה הוא התיקון העיקרי שממנו כולם מפחדים ''אמר רשב

 .וניזונים

 

ם, ָתאָנא ד  ְקרון ְיֵמי ק  ין אִּ ףונִּ ֵלין תִּ ְדָמֵאי, אִּ ין ְדקַּ ְדָמאִּ ין קַּ . יֹומִּ

ְזֵעיר אַּ  ְשְתָכחו בִּ ימון ְדאִּ יןְואִּ ְקרון , סִּ . ְיֵמי עֹוָלם( ישעיה סג)אִּ

ם, ְוָתאָנא ד  ֵלין ְיֵמי ק  יְקָנא , אִּ ףוָנא ְדדִּ ְתָתְקָנן ְבתִּ כְֻּלהו מִּ

ין יקִּ תִּ יָקא ְדעַּ תִּ ין , ְדעַּ ירִּ ְטמִּ יָרא דִּ ְתֵליָסר (. כליל בהו)ְטמִּ אי דִּ ְוהַּ

יל ְלהֹון ר, ָכלִּ ְתמַּ ְייהוְוָדא יֹוָמא ָלא אִּ . ְכָמה ְדאִּ ֲהדַּ יל בַּ , ְתְכלִּ

יל ֹכָלא ָלא הוא ָכלִּ  . א 

שהם הנהגה של העולם , י שתיקוני הזקן נקראים ימי קדם''אמר רשב

אבל תיקוני התפארת נקראים ימי עולם שהם הנהגה של העולם , העוליון

 .ולכן משה ודוד היו מתפללים אליהם ולא לתיקון העליון, הזה

מרו לבעל החוטם אני מתפלל דהיינו אמנם רבי כרוספדאי ועוד א

שהתחילו לתקן את אלפיים  המשום שהם היו חכמי הקבל, למידת הכתר

שהם הכנה לעולם הבא ולכן הם התחילו לעסוק , שנה של ימות המשיח

ההכרחיים ביותר בנים ממון  יםהדבר' עשה שאפי' עד שה, בתיקון העליון

 .וחיים תלויים שם

 

ְמָנא ְדאִּ  הוא זִּ ְלֵעיָלאוְבהַּ ין דִּ קונִּ ין ְבתִּ יק יֹומִּ תִּ ר עַּ הוא , ְתעַּ הַּ

ָחד ְתְקֵרי יֹום א  יְקֵניה, אִּ יר דִּ ין ְלאֹוקִּ יב, ְדֵביה זַּםִּ ְכתִּ , ֲהָדא הוא דִּ

ְייָ ( זכריה יד) ע לַּ ָודַּ ָחד הוא יִּ ֹכָלא. יֹום א  יר מִּ ְלחֹודֹוי יַּתִּ . הוא בִּ

יל ֹכָלא יָעאהוא ְדאִּ , הוא ְדָכלִּ ְשָמא ְידִּ  . ְתְקֵרי בִּ

ְיָלה, ְדָתֵניָנן ְיָלה ְדֵלית יֹום ְבָלא לַּ ית לַּ ית יֹום אִּ ֲאָתר ְדאִּ . בַּ

ְמָנא הוא זִּ חום ְדהַּ יְקָנא, ומִּ ְיָקָרא ְדדִּ ן ְיֵהא דִּ ְלחֹודֹוי , ְזמַּ ְוהוא בִּ

ח ְשְתכַּ ְיָלה. יִּ ְתְקֵרי ָלא יֹום ְוָלא לַּ ְקֵריְדֵלית יוֹ . ָלא אִּ ָלא , ם אִּ א 

יָלן ְטָרא דִּ ןִּ ְקֵרי. מִּ ְיָלה אִּ יָלן, ְוֵלית לַּ ְטָרא דִּ ןִּ ָלא מִּ חום . א  ומִּ
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יל ֹכָלא ףוָנא ָכלִּ אי תִּ ֵמיה, ְדהַּ ְתֲחֵזי מִּ ע ְוָלא אִּ ְתְידַּ ֵמיה , ָלא אִּ ומִּ

ין בועִּ יָבר מַּ ר עִּ ְתֵליסַּ ְרבוָתא לִּ ְשָחא דִּ יד מִּ ימ. ָנגִּ ון ְלָכל אִּ

ָתא ְלתַּ ְשָחא, דִּ הוא מִּ ין ְבהַּ רִּ ְנהִּ  ( אתתקנו. )דִּ

שהוא  ,הוא נקרא יום אחד, לגלות את תיקוני זקן הכתר' בזמן שעתיד ה

ביום ההוא "ל בפסחים שנאמר הפסוק ''שעליו אמרו חז, יום אחד ומאוחד

ולא יברכו יותר ברוך דיין האמת אלא הטוב , "אחד ושמו אחד' יהיה ה

 .יהיה רק טובוהמטיב ש

, שיום ולילה הוא רק מצידנו, ואותו יום הוא לא יקרא לא יום ולא לילה

 .ותיקון זה נעלם מעיני כל

, אבל שם כבר לא יהיה זמן, והביאור שהיום והלילה הוא מהות הזמן

כעין אורות השלהבת שהם אדום  ירוק , אלא האור והחושך ישמשו יחדיו

ין צריך זמן שיהיה רק אור זה או רק וא, אשר משמשים יחדיו, לבן ושחור

' לחסד יום ב' שמהות הזמן לקובע ממשלה לכל דבר יום א, אור זה

מלכים משתמשים בכתר ' אלא ב, אבל שם אין את עניין זה', וכו, לגבורה

העולם הזה הוא עניין פירוד , רק בעולם הזה אין שימוש בכתר אחד, אחד

, הוא גם אור העליון החושךאבל בעולם , ר מהחושךהאו, הטוב מן הרע

, "ויעושה שלום במרומ"ועל זה נאמר , ואין לנו להפריד אותם אחד מחברו

 .יחדיו, מחבר אש ומים חסד ודין אור וחושך' ל שה''ודרשו חז

 

ָלָאה יָשא עִּ דִּ יְקָנא קַּ ְקָנא דִּ ְתתַּ ֵלין אִּ ין אִּ ףונִּ ְתֵליָסר תִּ ֵלין , בִּ ְואִּ

אי דִּ  ְבהַּ ין דִּ ףונִּ יָבר, יְקָנאתִּ ָםה עִּ ְחָתן ְלכַּ ְףָנן ְונַּ ְתתַּ ְתָחזון . מִּ ְוָלא אִּ

ין ין ְוֵהיְך ָנְפקִּ ְחטִּ ְתסַּ ימו, ֵהיְך מִּ ְסתִּ ֹכָלא אַּ ָמרו, מִּ ְתטַּ ֹכָלא אִּ . ומִּ

יָקא תִּ אי עַּ ע ֲאָתר ְלהַּ י, ֵלית ְדָידַּ ְלהֹון כְֻּלהֹון ְכלִּ יטוָתא דִּ ְפשִּ , ָלןבִּ

ְת  רְכָמה ְדאִּ ע, מַּ ְתְידַּ ע ְוָלא אִּ ְתְידַּ יר. אִּ יר ְוָלא ָטמִּ ָעֵליה . ָטמִּ

ְתְקֵרי תֵ ( ישעיה מב), אִּ ֵחר ֹלא א  י ְלאַּ י וְכבֹודִּ י ְיָי הוא ְשמִּ . ןֲאנִּ

יב  ְחנו( תהלים ק)וְכתִּ יב . הוא ָעָׂשנו ְוֹלא ֲאנַּ ( דניאל ז)וְכתִּ

יב ין ְיתִּ יק יֹומִּ תִּ יב וְ . ְועַּ ְתֵריה ְיתִּ יעַּ ֵליהְבאַּ יב ְוָלא . ֵלית ְידִּ ְיתִּ

יחַּ  יב , ְשכִּ י ְוגוֹ ( תהלים קלט)וְכתִּ ְפֵליתִּ י נֹוָראֹות נִּ ל כִּ   .'אֹוְדָך עַּ

משום שהם מושפעים  ,אמר הזוהר שהתיקונים האלו של הכתר נסתרים

והם , כ''א להשיג כ''ולכן אותם עצמם א, דרך אבא ואימא חכמה ובינה
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אבל לעתיד יחזרו אבא , של העולם הזה נסתרים משום שאין הם הנהגה

ואזי ישיגו בתיקוני , ברואימא להיכלל במידת כתר כמו שבאמת היה בע

 .ובכתר עצמו ,הזקן עצמו

וזה , וכן היום כל גוף הכתר מכוסה במידות חכמה בינה תפארת ומלכות

טרכו אבל לעתיד לא יצ, רק היום שאדם חטא וידע שהוא ערום והתלבש

 .ק כי מתוק''ודו, עצמו רתיאיר גוף הכ את המלבוש ואזי

 א''ה ע''דף קל

ָייא ְברַּ ְמעֹון ְלחַּ י שִּ בִּ ר רַּ יָסא ָדא, ָאמַּ יס ְסרִּ ְתְסרִּ ד אִּ תון , כַּ ְדאַּ

ָווה, ָחָמאן ֲעָלָנא ין ְבגַּ ףונִּ ְחתו ֹכל תִּ ירו , ֲאָנא ֲחֵמיָנא ְדנַּ וְנהִּ

ד ָסרֹוְכָתא בוצִּ . ְבֲאָתר ָדא א בוסיטא ''ס)יָנא ְדקוְדָשא ְוחַּ

יְך הוא( דקדושא ין, ְברִּ ְמכִּ ע סַּ ְרבַּ יָסא ְבאַּ יָבר, ְסרִּ ע עִּ ְרבַּ דף . )ְלאַּ

 ( א''ה ע''קל

שעליה יש את כל התיקונים של , י שישנה פרסה מעלינו''אמר רשב

ולכן אור השכינה , שאין להם להתגלות ממש בעולם הזה ,העולם העליון

זאת שמסתירה את הקודש כמו שהיו עושים לכלי  שהוא, מכסה אותם

 .שהיו מכסים אותם בעת הנסיעה, המקדש

' רוחות העולם לד' משפיעה לד אשהי ,עמודים' ופרוכת זו עומדת על ד

שהיא -עפר . רחמים-רוח . חסד-מים . גבורה-אש : שהם, יסודות העולם

 כמו הקרקע שמקבלת את ,השכינה שמקבלת את החסד גבורה ורחמים

 .ובכך מגדלת צמחים, ורוח העולם ,אור השמש ,הגשמים

 

ָתא ְלֵעיָלא תַּ יב מִּ ד הוא ָיתִּ ְמָכא חַּ יֵדיה, סַּ ְגרֹוְפָיא בִּ ד מַּ . ְוחַּ

יָנן  י ְחנִּ ְפְתחִּ ע מַּ ְרבַּ ְגרֹוְפָיא אַּ ְטרֹוי( א שניין''ס)וְבמַּ ָכל סִּ . מִּ

ְרָסא ֲחָדן סַּ ְתאַּ ין ָלה ֵמֵעיָלא לְ , ומִּ ְחתִּ ָתאְונַּ ְמָכא . תַּ ְוֵכן ְלסַּ

ְנָייָנא יָעָאה, תִּ יָתָאה וְרבִּ ְמָכא. וְתלִּ ְמָכא ְלסַּ יָדן , וֵבין סַּ ֲאחִּ

יָפא  ְגלִּ יָנא דִּ ין ְבבוצִּ ֲהרִּ ְתנַּ י ומִּ ְמכִּ ְגֵלי ְדסַּ ְמֵניָסר רַּ בבוסיטא )תִּ

יָסא( דגליפין הוא ְסרִּ יָבר' ְוֵכן ְלד. ְבהַּ  . עִּ
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 ,ויש בו כלי חרישה, ון לעולם הזהעמוד אחד המתחיל מהעולם העלי

שהם  ,שיניים' ויש בכלי זה ד, בשביל לתקן את השכינה הנקראת אדמה

מלאכים ' כ ד''והם סה, ל''ומלאכים אלו אוחזים בפרסה הנ, כוח שם הויה

עיין ] שם של מידה כגון אמה ,ח רגלי''לאך יש יובין כל מ, רוחות' בד

, י שמחבר בין מלאך למלאך''ח שהם כוח היסוד הנקרא, [באגדות פסחים

 .והם מאירים מאור השכינה שעל המסך

 

ין ָעָלה רִּ ְנהִּ ין דִּ ףונִּ ֵלין תִּ ֵלי ְדפוָמָנא, וֲַּחֵמיָנא אִּ ָכאן מִּ , וֲַּהוו ְמחַּ

ְתֵריה ד ְבאַּ ְלָקא ָכל חַּ ְסתַּ ְטָרא וְלאִּ ְתעַּ ְףָנן . ְלאִּ ְתתַּ ד ֲהוֹו מִּ ְוכַּ

סוָמָנא ד וְ , מִּ ףוָנאָכל חַּ הוא תִּ ן ְבהַּ ְתָתףַּ ָטר ְואִּ ְתעַּ יק ְואִּ ד ָסלִּ  חַּ

ן ָהָכא ְתְתקַּ ָכל , ְדאִּ יָנן( א בהבל דכל''ס)מִּ ד מִּ . סוָמא ְדחַּ

ח סוָמא יָנן ָסתַּ ד מִּ ֲעָתא ְדחַּ ףוָנא, וְבשַּ הוא תִּ ְףָנא ְבהַּ הוא , ְלתַּ הַּ

ָלה דְ  ה ְלמִּ כ  יב וְמחַּ ףוָנא ֲהָוה ְיתִּ סוֵמיכֹוןתִּ יק מִּ ְלָקא , ָנפִּ וְכֵדין סַּ

ָטר ְתעַּ  . ְבדוְכֵתיה ְואִּ

ן מהחידוש הנאמר עליו קם וכל אחד נתיואלו התיקונים מצפים לחידוש

וכן מובא , אים תמיד עליהםוי וחבריו ר''וזו האש שהיו רשב, ועולה למקמו

יו היה כל עוף מעליוחנן בן זכאי היה עוסק בתורה ' רששכ, בסוכה' בגמ

 .נשרף

והוא ממש כעניין , יחיד שעוסק בתורה שכינה כנגדו' אפי' וכן אמרו בגמ

אשר  ,צריכים תיקוןהשהשכינה מגיעה עם כל הכוחות , הנזכר כאן

 במנחות שהעוסק בתורת' ן שאמרו בגמכעי, הלומדים בהם מתקנים אותם

 ט היה אומר שאם אדם רוצה''ולכן הבעש, עולה הרי הוא כמקריב עולה

וכן , על אותם אנשים שהיו משמחים אנשים וכו' ילמד בגמ, שמחה למשל

, אים את הנאבדוצה זו מירי אמ''נראה שזוהי סגולת אמר רבי בנימין שע

 .הימשום שגם במאמר זה מוזכר שפקח אלוקים את עינ

 

ָכאן ָכאן ומִּ ין מִּ ְמכִּ ה ְדָלא ָיְדע, ְוָכל סַּ ין מַּ ְמעִּ ל ְדשַּ ָדאן עַּ , וחַּ

ֵליכֹוןְוצַּ  ין ְלקַּ יֵניכֹון. ְייתִּ ין ָהָכא ְבגִּ ְיימִּ ין קַּ יכִּ ָמה ְרתִּ ין . כַּ זַָּכאִּ

תון ְלָעְלָמא ְדָאֵתי סוֵמיכֹון, אַּ ְפֵקי מִּ ֵלי ְדנַּ ין , ְדכְֻּלהו מִּ לִּ כְֻּלהו מִּ

ין ישִּ דִּ ְׂשָמאָלא. קַּ יָנא ְולִּ ימִּ ְסָטאן לִּ ְשָרן ְדָלא אַּ ין כַּ לִּ  . מִּ
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הם לא ידעו ' ואפי, שהמלאכים שמחים מדבריכם' שאפיי ''אמר רשב

אלא יודעים הם מה , שהתורה ניתנה לאדם ולא למלאכים ,את דבריכם

ס בברכות ''וכן משמע מתו, וכן מובא בחתם סופר, שהם צריכים ותו לא

בין , שהמלאכים לא יזיקוהו, בעניין שכתב שצריך לשים מלח על השולחן

ומוכח מכאן , ין יכול לדבר בדברי תורהשאז א, נטילת ידים להמוציא

שאם המה יודעים הרי , ד שמלאכים אינם יודעים את מחשבת האדם''לענ

 .הוא יכול לחשוב בדברי תורה

כלומר שאין היא כתורת הפשט שבה  ,דבריכם לא נוטים לימין ושמאל

משום שאין בה , אלא היא כתורת הסוד שבה הכל היתר, יש אסור ומותר

לכן לעתיד יותרו האיסורים כמובא במדרש שוחר טוב ו, שום טומאה

 .ובזוהר

 

ע ְשמַּ ֵדי ְלמִּ יְך הוא חַּ ֵלי, קוְדָשא ְברִּ ית ְלָהֵני מִּ יִּ ד ְדהוא , ְוצַּ עַּ

ְגָמר  יָנא( א אגזר''ס)אַּ חֲ , דִּ ְמָנא אַּ י ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ֵתיְמרון זִּ ָרא דִּ

ין ישִּ דִּ ֵלי קַּ ְייכו. ָכל ָהֵני מִּ יב ָעלַּ ֵכְך ְכֵיין ( שיר השירים ז), ְכתִּ ְוחִּ

טֹוב ְוגוֹ  ים', הַּ ְפֵתי ְיֵשנִּ ים. דֹוֵבב ׂשִּ י ְיֵשנִּ אי דֹוֵבב ְׂשָפתַּ ילו . מַּ ְדֲאפִּ

ֵםיה ְייָתא קַּ ְיכו אֹורַּ ְפָוותַּ ְחָשן ׂשִּ  . ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ְמרַּ

בכל עד כדי שתורתכם עושה שמחה , שמח לשמוע את דברי תורתכם' ה

ואתם עתידים לעולם הבא להנות שוב , מכפר על כל דין' העולם שה

שכמו שנהנה מלימודו כאן כן , וזהו חלק משכר התורה ,מדברי תורתכם

 ..... ואם לימודו היה לו כאן למשא אזי גם שם, יהנה שם

שידוע , ח דובבות בקבר''ל ששפתי הת''וזה עומק מה שאמרו חז

היא אות של ' כ אות ב''משא, כוח הטומאההם אותיות של ' ר'שאותיות ק

ביניהם ' אמנם עם ב' ר'וקבר הוא אותיות ק, ברכה ולכן בה נברא העולם

אלא , וכן הצדיקים יושבים בקבריהם ללא שום דין, הממתקת את דינם

 .שמחה כל הימים

 

ְעָתא ְתָכְוונו דַּ ְתָתָקנו ְואִּ ְשָתא אִּ ְזעֵ , הַּ ףונֹוי דִּ ְתָקן תִּ יןְלמִּ סִּ , יר אַּ

ן ְתָתףַּ ין, ֵהיְך יִּ יק יֹומִּ תִּ ףוֵני עַּ תִּ ףונֹוי מִּ ָבש ְבתִּ ְתלַּ יָשא , ְוֵהיְך יִּ דִּ קַּ

ין ישִּ דִּ ין, ְדקַּ ירִּ ְטמִּ יָרא דִּ ֹכָלא, ְטמִּ יָרא מִּ ְשָתא חֹוָבָתא . ְטמִּ ְדהַּ
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ְייכו( חכמתא) יָרא ולְ , ָעלַּ סִּ ה ְושַּ יָנא קוְשָטָאה ָיא  ְגזַּר דִּ ְתְקָנא ְלמִּ אַּ

ל בוְרֵייה ין עַּ ףונִּ  .ָכל תִּ

ין  סִּ ְזֵעיר אַּ ףוֵני דִּ ְתָתָףנו, תִּ ין אִּ סִּ יְך אַּ ֲארִּ קוֵני דַּ תִּ ְתָסָשטו. מִּ  ְואִּ

ָכאן ָכאן ומִּ ףונֹוי מִּ ר ָנש, תִּ ְשְלָטא , ְכֵחיזו בַּ ( א ומשלחא''ס)ְלמִּ

ירִּ  יָרא ְדָכל ְטמִּ ְטמִּ ל כוְרְסָייא. יןֵביה רוָחא דִּ ב עַּ ין ְלֵמיתַּ , ְבגִּ

יב ְכתִּ ְרֵאה ָאָדם עָ ( יחזקאל א), דִּ ֵןא ְדמות ְכמַּ כִּ ל ְדמות הַּ ָליו ְועַּ

ְלָמְעָלה ְרֵאה ָאָדם. מִּ ין: ְכמַּ יוְקנִּ יל ָכל דִּ ְרֵאה ָאָדם. ְדָכלִּ : ְכמַּ

יל ָכל ְשָמָהן ְרֵאה ָאָדם. ְדָכלִּ ימִּ : ְכמַּ יןְדֵביה ְסתִּ ָלאִּ ין עִּ  ין ָכל ָעְלמִּ

ין ָתאִּ ְרֵאה ָאָדם. ְותַּ ָתְתָקנו עַּ : ְכמַּ ָםרו ְואִּ ְתאַּ ין ְדאִּ יל ָכל ָרזִּ ד ְדָכלִּ

ְבֵרי ָעְלָמא ְתָקָיימו, ְדָלא אִּ ב ְדָלא אִּ ל גַּ ף עַּ  . ְואַּ

 מידת התפארת -עניין זעיר אנפין 

יש לנו  ,עכשיו אחרי אשר דרשנו במידת הכתר שהיא שורש העולם

וללמוד איך היא מקבלת , לדרוש במידה שמנהיגה את העולם בפועל

ועכשיו חובה עליכם לומר דברים נכונים ומתוקים בעניין , ממידת הכתר

 .משום שהיא המידה שנהיגה את העולם, זה

ושהיא כנשמה , כל תיקוני התפארת הם מחסד וגבורה של מידת הכתר

ובאדם , ר האדם הוא כלל הכלאש ,ומידת התפארת נקראת אדם, לגופו

 ,ממנו אלא שהכל נעלם, כל לפני שבא לעולםהיה כבר כלול ההעליון 

וכן האדם הגשמי אשר  ,משום שהוא לא יכל להתקיים מרוב הדין שהיה בו

ומיד כשיוצא לעולם הרי הוא שוכח על כל , הוא בבטן אימו כל טוב עימו

 .מה שראה וידע

 

יעוָתא ְדסִּ  ְצנִּ ין , ְפָראָתאָנא בִּ ד ָלא זַּםִּ ין עַּ יקִּ תִּ יָקא ְדעַּ תִּ עַּ

ףונֹוי ין, תִּ ְלכִּ ין, ָבאֵני מַּ ְלכִּ ( גליף מלכין( ח''קכ)א ''נ), ָכֵנס מַּ

ין ְלכִּ ֵער מַּ ְייֵםי, וְמשַּ ְתקַּ ד ְדָדֵחי , ְוָלא ֲהוֹו מִּ , לֹון( א דאנח''ס)עַּ

ְמָנא ר זִּ ע לֹון ְלָבתַּ ְצנַּ יב, ְואַּ ְכתִּ ה ( ראשית לוב), ֲהָדא הוא דִּ ְוֵאל 

ץ ֱאדֹום ר  ר ָמְלכו ְבא  ים ֲאש  ְםָלכִּ ץ ֱאדֹום. הַּ ר  ְבֲאָתר ְדָכל , ְבא 

ָםן ין תַּ ְיימִּ ְתקַּ ין מִּ ינִּ ְתָקָיימו, דִּ  . ְוכְֻּלהו ָלא אִּ
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משום שהם  ,בורא עולמות ומחריבן' את העולם היה ה' שלפני שברא ה

עולם הזה שהוא עולם של ברא את ה' עד שה, היו עוברים על רצונו

שהם הגרים שבאים להתגייר בכל , זמן מההצניע אותם עד ל' וה, תשובה

 .דור ודור

לפני מלוך מלך , ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום"ועליהם נאמר 

וכן זה היה באופן רוחני שהמידות האלו לא נתקיימו משום  ,"לבני ישראל

כמו מי שנמצא , ר היו בוולכן הם ירדו מן העולם אש, הדין שהיה בה

והרי הוא הולך למקום אשר מכוסה הזכוכית , במקום שאור השמש רב

 .אשר שם אור השמש פחות

 

ן ְתָתףַּ ין אִּ יקִּ תִּ יָקא ְדעַּ תִּ ָווָרא עַּ ד ְדֵריָשא חִּ ן. עַּ ְתָתףַּ ד אִּ ין , כַּ ףִּ תַּ

ָתא ְלתַּ ין דִּ ףונִּ לָ , ָכל תִּ ין ְדעִּ ףונִּ ין ָכל תִּ ףִּ יןתַּ ָתאִּ ין ְותַּ ָכאן . אִּ מִּ

יְפָנא ָםא, אֹולִּ יָתא, ָכל ֵריָשא ְדעַּ ְדמִּ ן הוא ְבקַּ ְתָתףַּ ֵלית , ְדָלא אִּ

ְקָנא ְתתַּ ָםא מִּ ָףן. עַּ ְתתַּ יהו מִּ י אִּ ְףָנן, ְואִּ ְתתַּ יהו ָלא . כְֻּלהו מִּ י אִּ ְואִּ

יָתא ְדמִּ ֵףן ְבקַּ ְתתַּ ףְ , מִּ ְתתַּ ָםא ְלאִּ ין עַּ  . ָנאָלא יְַּכלִּ

שהיא  ,שמידת הכתר לא הייתה מתוקנת הוא משום, וטעם השבירה

, שהדין גם בה היה רב, הארץ שנאמר עליה והארץ הייתה תוהו ובוהו

ולכן אומר כאן הזוהר שאם ראש העם , ולכן לא היה לה את כוח ההנהגה

י לא הייתה שום ''בולכן בדורו של רש ,אינו מתוקן גם העם אינו מתוקן

וכן משה היה מגן עד מאוד על , היה מגן בעד כל הדור שהוא משום, צרה

, ולכן דורו לא ניצל, כ צדיק כמשה שיגן על דורו''אמנם נח לא היה כ, דורו

משום שהוא היה , פגם בעצמו' אלא אפי, ש שאדם לא הגין על העולם''וכ

 .והפחות טוב נברא תחילה ולאחר מכן הטוב יותר, תחילה לבריאה

 

יןֵמעַּ . ְמָנָלן יק יֹומִּ ףונֹוי. תִּ ן הוא ְבתִּ ְתָתףַּ ד ָלא אִּ ָלא , ְדעַּ

ְףָנא ְתתַּ ימון ְדָבעו ְלאִּ ְתְתָףנו ָכל אִּ ְתֲחָרבו, אִּ ין אִּ . ְוכְֻּלהו ָעְלמִּ

יב ְכתִּ ן ְבעֹור( בראשית לו), ֲהָדא הוא דִּ ע ב  לַּ ֱאדֹום ב  ְמלֹוְך ב  . וַּיִּ

ֱאדֹום ְמלֹוְך ב  ין . הוא( א יקירא''ס)ֲחָדא  ָרָזא, וַּיִּ ינִּ ֲאָתר ְדָכל דִּ

ָםן ין תַּ ְטרִּ ְתקַּ ְלָיין, מִּ ָםן, ְותַּ תַּ  . מִּ
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 דהיינו שכל המידות היינו בבחינת דין, "וימלך באדום"ולכן כתוב 

שכל צבעי ירוק , שזהו הצבע הרומז על הדין, שהוא בחינת צבע אדום

לפזיז  ה את האדםום עושאמנם צבע האד, משמחים את האדם, ולבן

תקן צבעים ויש חכמים שיודעים ל, ש לו תכונהמשום שכל צבע י, ורגזן

וכן התורה בעצמה , הם בכדי שירגיעו אותם וכדומהימיוחדים ממול עינ

 .שהוא צבע שנותן יראה על האדם, בציציתצוותה שניתן תכלת 

ועד שמידת הכתר לא נתקנה כל המלכים שיצאו ממנו שהם המידות 

בה ולכן כה החשו ,היו בבחינת דין ולא יכלו לסבול את האור, תהקדושו

ואהבת "ו דכתיב ולאהוב את חבר, ם משורת הדיןהתורה להתנהג לפני

 .ואמר רבי עקיבא שזה כלל גדול בתורה, "לרעך כמוך

 

ן ְבעֹור ע ב  לַּ יָנא, ב  ת דִּ ְזרַּ ין, ָתאָנא הוא גִּ יפִּ ףִּ יָפא ְדתַּ ףִּ , תַּ

יֵניה מִּ  ְבגִּ יָלָלהדִּ יָבָבא וִּ ין ָמאֵרי דִּ ְלפִּ ף אַּ ל  ְטָרן א  בראשית . )ְתקַּ

ְנָהָבה( לו ירֹו דִּ ְנָהָבה. ְוֵשם עִּ אי דִּ ין ָהָבה. מַּ ר דִּ ְת . ְכלֹומַּ ְכָמה ְדאַּ

ב( משלי כ), ָאֵמר ב הַּ ֲעלוָקה ְשֵתי ָבנֹות הַּ  . לַּ

ע דין וממנו מגי, בלע בן בעור הוא מלך של מידת הדעת לפני שניתקנה

שהם תמיד רוצים , ומבאר הזוהר שהכוונה דין הבה, ושם עירו דנהבה, רב

כל שמחתם היא רק ליסר את  ,את הצדיקים' להעניש את הרשעים ואפי

ולכן , כמובא במפרשי ספר היצירה שזה מהות כוכב שבתאי, האנשים

 .כמובא בזוהר, כך היא עבודתםשעובדי כובב זה עצבים בעת ממשלתו 

 .מלשון יללה, לילת[ אין לומר בפה]כוח הטומאה נקראת  ולכן שורש

אינו רוצה , ה לעצמוולכן הוא נקרא בלע מלשון בליעה הוא רק רוצ

 .לותר ולהשפיע

   

 ב''ה ע''דף קל

ְתיְַּחָבא יק ְלאִּ ים, ֵכיָון ְדָסלִּ יל ְלֵמיָקם, ֵביה ָלא ָקאִּ , ְוָלא ֲהָוה ָיכִּ

ְתֲחָרבו ין אִּ ֲעָמא .ְוכְֻּלהו ָעְלמִּ אי טַּ ן. מַּ ְתָתףַּ חום ְדָאָדם ָלא אִּ . מִּ
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יוְקֵניה ףוָנא ְדָאָדם ְבדִּ יל ֹכָלא, ְדתִּ יל , ָכלִּ ( ב''ה ע''דף קל)ְוָיכִּ

ְתיְַּחָבא ֵביה  . ֹכָלא ְלאִּ

הוא מיד מת ונפל מתפקידו משום שהוא  ,בא למשול בלעולכן כאשר 

הדעת הנכון של חסד דין  שאדם הוא השיקול ,לא היה בבחינת אדם

 .ולא להיות רק בעל דין או רק בעל רחמים, ורחמים

האדומים או , הגויים הם בחינת אברהם ויצחק או חסד או דין

ולכן השלמות המיוחדת , אבל שניהם הוא דבר שאינו טוב, הישמעלים

אברהם ויצחק הם רק היו , היא הרחמים שהיא המיצוע בין דין לרחמים

 .מנם אינם מהות בפני עצמהא, הכנה ליעקב

ועכשיו , עם ישראל משל בחסד דין ורחמים שהם אברהם יצחק ויעקב

אם אין , בכוח שמקבל את כל השפע, בשכינה, הרי הוא אחוז במלך דוד

, זו מעלת עם ישראל, למי לתת אם אין כוח שמקבל אין צורך בכל הנתינה

 .יש לקבל, ולכן אמרו שיש ללמוד מכל אדם

 

ין  ףוָנא ָדא ְדָאָדםוְבגִּ ח, ְדתִּ ְשְתכַּ ילו ְלֵמיָקם . ָלא אִּ ָלא ָיכִּ

ְתיְַּחָבא ְתְבָטלו, וְלאִּ ְעָתְך ְוָהא כְֻּלהו בְ . ְואִּ ְלָקא דַּ ְתְבָטלו סַּ ָאָדם ְואִּ

יָלן ְתְכלִּ ףוָנא. אִּ הוא תִּ ָלקו ֵמהַּ ְסתַּ ְתְבָטלו ְואִּ ָלא אִּ ד ְדֵייֵתי , א  עַּ

ףונָ  יוְקָנא. ְדָאָדם( א דיוקנא''נ)א תִּ אי דִּ ד ָאָתא הַּ ְתֵגָלפו , ְוכַּ אִּ

ְלהו( א אתכללו''ס) ֲחָרא, כֻּ יוָמא אַּ ְתֲחָזרו ְלקִּ ְמהֹון . ְואִּ מִּ

ְתְבָסמו ְמהֹון ָלא ( א מנהון אתבסמו ולא אתבסמו''ס), אִּ ומִּ

ְתְבָסמו ְכָלל  . אִּ

, והיו לבטלה, למו לגמרי מהבריאהשואל הזוהר וכי הכלים הקודמים נע

, ועונה, כל דבר הוא חלק מצורך הבריאה ,עושה דבר לבטלה' והרי אין ה

אמנם יש כאלו , שהם המתינו עד שבאו מידות החסד והם נצטרפו אליהם

 ,"ובלע המוות לנצח"כמו שכתוב  ,שלא זכו עדיין לתיקן עד ביאת משיח

, בלע שהוא שורש המלכים ל הנקרא''ויש לפרש ובלע הכוונה למלך הנ

 .ק''ודו, שהוא גם יתוקן

, הם כוחות הסיטרא אחרא אשר עוכרים כל דבר טוב, ואלה שלא נתקנו

' ט שעתיד ה''וכן אמר הבעש, ויתוקנו בקרוב אמן' יתן ה, והם גם הערב רב
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, שזו מטרת השחיטה, תקן אותו ולהכשיר אותוילשחוט את היצר כלומר ש

 .ור את היצרלנח' שלא כתוב שעתיד ה

 

יב וַָּיָמת י ֵתיָמא ְוָהא ְכתִּ ְמֵרי. וַָּיָמת, ְואִּ ְתְבָטלו ְלגַּ י. ְדאִּ , ָלאו ָהכִּ

ְדָמָאה ְדֲהָוה ֵביה ְרָגא קַּ דַּ ית מִּ אן ְדָנחִּ ָלא ָכל מַּ ָקאֵרי ֵביה , א 

יָתה ְת ָאֵמר. מִּ ם( שמות ב), ְכָמה ְדאַּ יִּ ְצרַּ ְך מִּ ל  ת , וַָּיָמת מ  ְדָנחַּ

ְדָמָאה ְדֲהָוה ָקם ֵביהמִּ  ְרָגא קַּ ן ָאָדם. דַּ ְתָתקַּ ְתְקרון , ְוֵכיָון ְדאִּ אִּ

ין ֲחָרנִּ ְשָמָהן אַּ יוָמא ֵביה, בִּ ְתְבָסמו ְבקִּ ְייהו, ְואִּ ין ְבדוְכתַּ ְיימִּ  . ְוקַּ

נו עד עת ך אמרתי שהמלכים לא מתו אלא המתישואל הזוהר אי

כ משמע שהוא ''וא, מתמלך ממלכי אדום שכל , י כתוב וימתוהר, התיקון

אלא שנתבטל מתפקידו וזה , עונה הזוהר שבאמת הוא לא מת, מת לגמרי

ובאמת הוא לא מת אלא  "וימת מלך מצרים"כמו שכתוב , נקרא מיתה

, לו יעוד בעולם שהוא התפקיד שלושכל אדם יש  ,שנתבטל מתפקידו

 .תאין לו כאן יעוד והוא כמ ,וכאשר הוא מתבטל מכך

שמם  ,ולאחר שהגיעו המידות המתוקנות ונכללו בהם המידות הקודמות

 .'ולא בלע וכו, של המידות היה חסד תפארת וכו

 

ין ְדָמאִּ ן קַּ ין מִּ ֲחָרנִּ ְשָמָהן אַּ ְתְקרון בִּ יב , ְוכְֻּלהו אִּ ְכתִּ הוא דִּ ר הַּ בַּ

ְטֵרד בַּ ( בראשית לו), ֵביה ת מַּ ְבֵאל בַּ ְשתֹו ְמֵהיטַּ . ת ֵמי ָזָהבְוֵשם אִּ

ְעָמא אי טַּ ין. מַּ ֲחָרנִּ ר אַּ ְשאַּ ְתְבָטלו כִּ חום ְדָהֵני ָלא אִּ חום . מִּ מִּ

ר ְונוְקָבא אי ְתָמָרא. ְדֲהָוה ְדכַּ ר ְונוְקבָ , ְכהַּ ָלא ְדכַּ ְלָקא א  . אְדָלא סַּ

ר ְונוְקָבא ְשְתָכחו ְדכַּ ְשָתא ְדאִּ ין ָכְך הַּ י, וְבגִּ יָתה ָלא ְכתִּ ב ְבהו מִּ

ין ֲחָרנִּ ְתְקָיימו, ְכאַּ ְתָיָשבו. ְואִּ יוְקָנא , ֲאָבל ָלא אִּ ן דִּ ְתְתקַּ ד ְדאִּ עַּ

יוְקָנא ְדָאָדם, ְדָאָדם ן דִּ ְתְתקַּ ְתְקָיימו , ְוֵכיָון ְדאִּ ְתֲחָזרו ְואִּ אִּ

ֲחָרא יוָמא אַּ ְתְייָשבו, ְבקִּ  . ְואִּ

 ,דש משום שנתחדשה מהותםאומר הזוהר שכל המלכים קיבלו שם ח

, משום שהוא היה זכר ונקבה ,חוץ ממלך אחד אשר הוא כבר היה מתוקן

 .מיצוע, שלמות, חסד ודין
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 .עד אשר כולם נתקנו, מ הוא לא נתקן לגמרי מזוהמת הזמן''ומ

 .רשע בעולם הוא זמן שאינו טובבעת שה, שאוי לרשע אוי לשכנו

עולם שמעל עולם יסוד של א בחינת מידת ההמלך השמיני הו

כמו , ובו יש את כוח מידת החסד, שהוא עולם אדם קדמון ,האצילות

את כל המלכים  קתולכן הוא מי, ן שהחסד שורה ביסודשכתוב בזוהר לקמ

 .שהיה בהם דין ומשום כך נשברו

 

ָווָרא, ָתאָנא ְרעוָתא ְדֵריָשא חִּ יק בִּ ד ָסלִּ ד ְיָקָרא , כַּ ְעבַּ ְלמ 

יָקֵריה ףִּ , לִּ ינוָתאתַּ ְרדִּ יָנא ְדקַּ בוצִּ יק מִּ סִּ ין ְואַּ יצֹוָצא, ין ְוזַּםִּ ד נִּ , חַּ

ר  ְתתֹוףַּ ב ֵביה אִּ יק ( א אתתקן''ס)ָנשַּ ט ( רעותיה)ְוָסלִּ ְתָסחַּ ְואִּ

יָבר ין עִּ ְבעִּ ת ְמָאה ְושִּ ְתלַּ ים. לִּ יצֹוָצא ָקאִּ יָרא, ְונִּ יק ֲאוִּ י ָנפִּ  ְוָשארִּ

ְלְגָלא ְתגַּ ְכָיא ומִּ ןָנשַּ , דַּ ְתָתףַּ ְלָתא . ב ֵביה אִּ ד גוְלגַּ יק חַּ ְוָנפִּ

יָפא ףִּ ין, תַּ ְטרִּ ע סִּ ְרבַּ ט ְלאַּ ְתָסחַּ  . ְואִּ

המידות שהיו ונשברו שהם ' כשעלה ברצונו של מידת הכתר לתקן את ז

, והגבורהאזי הוא הוציא את כוח החסד , מידות שמנהיגות את העולם' הז

חסד גבורה , כוחות הבריאה' בה את ד שיש, ונעשית מידת התפארת

 .רחמים ומלכות

אמנם לא היו נבראים  ,וזה נעשה רק מרצונו הטוב להיטיב לנבראיו

ועוד שמשום שהוא , ולכן יעשה להם את העניין זה, שיעשו לו נחת רוח

לכן הוא עשה זאת על מנת להנות לאחר , ידע את הנחת רוח שיעשו לו

 .זמן

 

ְכָיא יָרא דַּ אי ֲאוִּ ְתֲאָחדאִּ , וְבהַּ יצֹוָצא ְואִּ יב נִּ יל , ְשְתאִּ א ''ס)ְוָכלִּ

ְעָתךְ . ֵביה( ואתכליל ְלָקא דַּ ר ֵביה. ֵביה סַּ ְתָטמַּ ָלא אִּ ךְ . א  ין כַּ , וְבגִּ

ְטרֹוי ט ְבסִּ ְתָסשַּ ְלָתא אִּ אי גוְלגַּ יר , הַּ יָרא הוא ָטמִּ אי ֲאוִּ ְוהַּ

ין יק יֹומִּ תִּ ין ְדעַּ ירִּ ְטמִּ יזְברוָחא דְ , דִּ  . ָגנִּ

ואומר הזוהר , האוירא דכיא שהוא כוח החסד כלל בו את כוח הדין

שאין לומר שהדין , אלא שהוא שכן עימו, שהדין לא נתערב ממש עימו
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ולכן כשיצאה מידת , שהרי יש צורך שהחסד ימשול, נעשה כמו החסד

 .שהיא כוח הגבורה, התפארת יצאה עימו השכינה בצידו

הפרידם והביאם ' וה נבראו יחדיו עד שהכמו שכתוב בתורה שאדם וח

 .פנים מול פנים

ואמר הזוהר שהאויר שנעשית ממנו התפארת הוא אויר שהגיע מהחסד 

 .שהיא נקראת עתיק, של מידת המלכות של אדם קדמון

 

ד ר חַּ ְןטַּ ָחא מִּ ְתָסָשטו א  ְלָתא אִּ אי גוְלגַּ ד, ְבהַּ ר חַּ ְןטַּ יָרא מִּ . וֲַּאוִּ

כְ  יָרא דַּ אי ְסָטרוֲַּאוִּ ים ָעֵליה ֵמהַּ ים ֵמהַּ . ָיא ָקאִּ ְכָיא ָקאִּ ָחא דַּ אי ְוא 

ָחא ָהָכא. ְסָטר אי א  ָחא. מַּ ָלא ָלאו הוא א  יָנא ָדא , א  ֲאָבל בוצִּ

ְכָיא( א ניצוצא''נ) יָרא דַּ ֲאוִּ יל בַּ ְתְכלִּ ין , ְדאִּ ְבעִּ יר ְלָמאָתן ְושִּ ָנהִּ

ין ְש , ָעְלמִּ ְטרֹוי אִּ ןִּ יָנא מִּ חְודִּ ין ָדא, ְתכַּ ְלָתא, וְבגִּ אי גוְלגַּ , הַּ

יָפא ףִּ ְלָתא תַּ ְתְקֵרי גוְלגַּ  . אִּ

ואת , במידת התפארת יש את כוח החסד של מידת החכמה שניתן לה

ואת כוח החסד של מידת הכתר , כוח הגבורה של מידת הבינה שניתן לה

כוחות ' שהם ד, ואת כוח הגבורה של מידת הכתר שניתה לה, שניתה לה

הם כוחות , תיים שבעים כוחותומה שכתב שיש מא, שבהם מונהג העולם

 .'ז אותיות כפול י''ד ככנג

מ הוא גם קיבל את מהות ''מ, שכוח החכמה והבינה מגיע מעתיק' ואפי

כ מידת התפארת קיבלה גם כוח שלא קיבל את ''משא, החכמה והבינה

ת העולם הזה משום שמטרת הנהגהתו להביא א, מהות החכמה והבינה

 .לבחינת עתיק שהוא עולם הנצח

, חלילה, ואמר הזוהר שלא נחשוב שאם היא כוח הגבורה יש בה דין רע

אמנם היא עצמה כיין המשמח , אלא שממנה מגיע הכוח לבעלי הדין

 .אלוקים ואדם

 

ְלָתא ָדא ין, ְבגוְלגַּ בֹוא ָעְלמִּ ְלֵפי רִּ ְשָעה אַּ ין תִּ ין ֲעל, יְַּתבִּ ְטלִּ ֹוי ְדנַּ

ין ֲעלֹוי ְמכִּ ְלָתא. ְוסַּ אי גוְלגַּ יָווָרא, ְבהַּ ָלא ֵמֵריָשא חִּ יף טַּ , ָנטִּ
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יר ֵניה ָתדִּ ְתְמֵלי מִּ ין . ְדאִּ ינִּ ר ֵמֵריֵשיה ְזמִּ ְנעַּ ָלא ְדאַּ אי טַּ וֵמהַּ

ֲחָיָאה ָייא ְלאַּ  . ֵמיתַּ

ְתֵרי ְגָווֵני יל בִּ ְתְכלִּ ָלא ְדאִּ ְטָרא ְדֵרי, ְוהוא טַּ ןִּ יָוָראמִּ , ָשא חִּ

ויה  וִּ יָוור ְבגַּ יָווֵרי (. א בגיניה''ס)חִּ יל כְֻּלהו חִּ ( וכלהו חיוורי)ְדָכלִּ

ין סִּ ְזֵעיר אַּ אי ֵריָשא דִּ ְתיַּיְחָבן ְבהַּ ד אִּ ְתֲחֵזי ֵביה סוָמָקא, ֲאָבל כַּ . אִּ

יָוור יהו חִּ אי ְבדֹוְלָחא ְדאִּ ְווָנא סומָ , ְכהַּ ְזָייא גַּ ְתחַּ ְווָנא ְואִּ ָקא ְבגַּ

יָווָרא  . חִּ

מידות ' כנגד ט, ותאלף ריבוא עולמ' בראש מידת התפארת יושבים ט

 .העשירית שלה היא השכינה שהיא בחינת אישתו שהמידה, שיש לה

וזה מה  ,ויורד לתפארת טל ממידת הכתר שבטל הזה יקומו המתים

 ."ותעל שיכבת הטל"וזה מה שנאמר , "שראשי נמלא טל"שנאמר 

, הרחמים מהכתר, רחמים -ולבן , דין -צבעים אדום ' טל זה יש בוב

ת המתים ישגם בעת תחי ,והאדום ממידת התפארת שיש בה מעט דין

כמובא , שלא יקומו לתחיה, ישנם שיקמו לתחיה וישנם שכפרו בתורה

 .בראש השנה' בגמ

 

יב ְך ְכתִּ ין כַּ ת עָ ( דניאל יב), וְבגִּ ְדמַּ ְיֵשֵני אַּ ים מִּ בִּ יצו ְורַּ ָפר ָיקִּ

ְראֹון עֹוָלם ֲחָרפֹות ְלדִּ ה לַּ ֵיי עֹוָלם ְוֵאל  ה ְלחַּ ֵיי עֹוָלם. ֵאל  ין , ְלחַּ ְבגִּ

יָווָרא הוא חִּ יאו ְלהַּ ְתֲחזִּ ין, ְדאִּ יק יֹומִּ תִּ ר ְדעַּ ְסטַּ יָכא , ְדָאֵתי מִּ ֲארִּ

ין ְנסִּ ְראֹון עֹוָלם. ְדאַּ ֲחָרפֹות ְלדִּ יאו ְלהַּ , לַּ ְתֲחזִּ ין ְדאִּ הוא סוָמָקא ְבגִּ

ין סִּ ְזֵעיר אַּ ָלא. דִּ הוא טַּ יל ְבהַּ יב, ְוֹכָלא ָכלִּ ְכתִּ , ֲהָדא הוא דִּ

ךָ ( ישעיה כו) ל  ל אֹורֹות טַּ י טַּ ָלא . ְתֵרין: אֹורֹות. כִּ הוא טַּ ְוהַּ

יף ים, ְדָנטִּ סוחִּ ְקָלא ְדתַּ יף ָכל יֹוָמא ְלחַּ יָווָרא . ָנטִּ ְכְגָווֵני חִּ

 . ְוסוָמָקא

הוא משום שיש שלא יקומו בעת תחיית  ,הזוהר שהאדום שבטלאומר 

וטל זה בכל יום יורד לשכינה שנקראת , או שיקומו בכדי להענש, המתים

משום שמושפע לה שפע מחהסד דין ורחמים של מידת  ,שדה תפוחים

 .התפארת שגווני המידות האלו הוא כגוון התפוח לבן ירוק אדום
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אזי הינו אחוז , שהם במידת הכתר, צחומי שכל ימיו לא ציפה לחיי הנ

ולכן הוא לא יזכה לטל הכתר אלא לטל הדין של , רק במידת התפארת

 .אשר אינו מקים את האדם לתחיה, מידת התפארת

 

ְתֵרי ְגָווֵני יר בִּ ְנהִּ ְלָתא אַּ אי גוְלגַּ אי ְסָטר וְלָהאי ְסָטר, הַּ . ְלהַּ

ְכָיא יָרא דַּ אי ֲאוִּ ְתָסָשט ְמ , וֵמהַּ ְנסֹוי קאִּ ְלָתא ְלאַּ בֹוא ''גוְלגַּ נ רִּ

ין ין. ָעְלמִּ סִּ ְתְקֵרי ְזֵעיר אַּ ְך אִּ ין כַּ יךְ . וְבגִּ ְצְטרִּ ֲעָתא ְדאִּ , וְבשַּ

ְמָנא הוא זִּ ין ְבהַּ יכִּ ְנסֹוי וֲַּארִּ ְתְסָשטו אַּ ְנסֹוי , אִּ ח ְבאַּ ְשגַּ ין ְדאַּ ְבגִּ

ין יקִּ תִּ יֵקי ְדעַּ תִּ  . ְוָחֵייס ְלָעְלָמא, ְדעַּ

 א''ו ע''דף קל

ְלָתא אי גוְלגַּ יָבר, וֵמהַּ ד עִּ יק חַּ ָתא, ָנפִּ ְלתַּ ימון דִּ ְוָיֲהֵבי . ְלָכל אִּ

ין יק יֹומִּ תִּ ין ְבחוְשָבָנא. ֲאָגר אֹוָראוָתא ְלעַּ ד ָעאלִּ ו ''דף קל), כַּ

יָטא( א''ע ְרבִּ ת ( שמות לח. )ְוָלֳקֵביל ָדא. ְתחֹות שַּ גוְלֹגל  ע לַּ קַּ ב 

ין ְבחוְשָבָנא, ָתאְלתַּ  ד ָעאלִּ ע ֲאָגר אֹוָראוָתא. כַּ קַּ אי ב  , ְוהַּ

ין יק יֹומִּ תִּ ֵמיה ְלעַּ ח מִּ ְשְתכַּ  . אִּ

' נ'אומר הזוהר שמכוח מידת החסד של הכתר יש במידת התפארת ק

אמנם בעת שהדין , אורות' ע'אורות שלא כמו בפני מידת הכתר שיש ש

ם אזי מידת הכתר משפיעה לה את גובר ומידת התפארת נצרכת לרחמי

ומידת , ולכן מידת הכתר נקראת אריך אנפין, אורות אשר יש לה' ע'הש

ופני , משום שפני הכתר ארוכים באורות, התפארת נקראת זעיר אנפין

 .התפארת קצרים ביחס לכתר באורות

, מונה את ישראל כרועה את צאנו אשר מונה בכדי לתת מעשר' וכשה  

 .כסף מעשר במקום ראשם' עצמם ונותים לה ישראל פודים את

 

ְלָתא ָלֵליה ְדגוְלגַּ חַּ ין ' ג( א בגולגלתא דא''ס), בַּ ָללִּ חַּ

ְשְתָכחו ְרָייא מֹוָחא ְבהו, אִּ ְייהו, ְדשַּ ְפָייא ָעלַּ יק חַּ . וְקרוָמא ָדקִּ

ין יק יֹומִּ תִּ יָמא ְכעַּ יָשא ְסתִּ ין . ֲאָבל ָלא ְקרוָמא ְקשִּ אי , ָדאוְבגִּ הַּ
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יר  ְתְסָשט ְוָנהִּ ין( א ונפיק''ס)מֹוָחא אִּ ילִּ ין וְתֵרין ְשבִּ ְתָלתִּ ֲהָדא . לִּ

יב ְכתִּ ן( בראשית ב), הוא דִּ  . ְוָנָהר יֹוֵצא ֵמֵעד 

לאורות  -חללים שהם חדרים למוחין ' בראש מידת התפארת ישנם ג

את  שהוא מעט עוצר, והם מכופים מאוד דק, חסד דין ורחמים, ההנהגה

 .י שיש לאדם מניעה הוא מתעורר לעבוד בצורה יותר טובה''שע ,הנהגתם

כלומר שאינו מונע לגמרי את , ואור זה אינו עבה אלא דק -אמנם עור 

ב נתיבות ''שהם ל ,ולכן נתגלית עד מאוד פעולת מוח זה, פעולת המוחין

 .דיברות' מידות שהם י' ועוד י, ב אותיות התורה''שהם כ, חכמה

 

ְרָייא, אָנאְותָ  ְלָתא מֹוָחא שַּ ין ְדגוְלגַּ ָללִּ ת חַּ ְתלַּ ד . בִּ ָלָלא חַּ ֵמחַּ

ע  ְתְבקַּ בוָעא ְלד( א ומתפשט''ס)מִּ ד מַּ ין' חַּ ְטרִּ הוא , סִּ יק ֵמהַּ ְוָנפִּ

ָלָלא אי חַּ ְרָייא ְבהַּ ין , מֹוָחא ְדשַּ ין רוחִּ ילִּ ין וְתֵרין ְשבִּ ְתָלתִּ

  .ְדָחְכְמָתא

ְנָיינָ  ָלָלא תִּ ֲחָרא, אֵמחַּ בוָעא אַּ ד מַּ ט חַּ ְתָסשַּ ע ומִּ ְתְבקַּ ין ן. מִּ ְתחִּ ְתסַּ ' ומִּ

ין ְרעִּ ֵלין ן. תַּ ין' ֵמאִּ ְרעִּ ֲחָדן ן, תַּ ְתאַּ ְייָתא' אִּ ין ְדאֹורַּ ין ' ן. יֹומִּ ְשנִּ

ין' ן. ְדיֹוְבָלא ף ָדרִּ ל  יְך הוא ְלָאָתָבא רוֵחיה לֵ , א  ין קוְדָשא ְברִּ , יהְדזַּםִּ

רְ   . ָייא ֵביהוְלשַּ

ב ''נהרות ול' וממוח החכמה מתפשטים ד, מוחות יש בראש זה' בג

עניין השמונה , ב''כ ל''אורות שהם בסה' בכל נהר ישנם ח ,נתיבות חכמה

הנהגות חסד ' משום שיש ד' ומה שהם כפול ד, שמות הויה ואדנות' הם ב

 .דין רחמים וכוח שמקבל את כל זה

שהוא  וכל דבר, נה שהוא מוח הבינהשערי בי' יוצאים נ' מחלל ב

ולכן מי שפגם  ,מגיעים ממוח זה', וכו, שערי בינה' בבחינת חמישים כגון נ

משום , אינו חי אלא חמישים שנה ,כרת שהוא מלשון כתר ונתחייב

של שם הויה אשר גם מידת הכתר נרמזת ' שמידת החכמה שהיא אות י

כה לאור החכמה שהוא מעל ולכן החוטא בעונש כרת אינו זו', בקוצה של י

 .שערי בינה' הנ
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יָתָאה ָלָלא ְתלִּ ין, ֵמחַּ ְדָראִּ ְכסַּ ין ְואַּ ָדרִּ ין אִּ ְלפִּ ף אַּ ל  ין א  , ָנְפקִּ

ְייהו ְרָייא ָעלַּ ְעָתא שַּ ָלָלא ָשֵרי ֲחָלֵליה . ְוָדֵרי ְבהו, ְדדַּ אי חַּ ְוהַּ

ָלָלא( א מדוריה''ס) אי חַּ ָלָלא וֵבין הַּ אי חַּ ְלָיין ְואִּ , ֵבין הַּ ְתמַּ

ין ְטרִּ ְתֵרין סִּ ין. מִּ ָדרִּ ימון אִּ יב. ָכל אִּ ְכתִּ ( משלי כד), ֲהָדא הוא דִּ

ָםְלאו ים יִּ ת ֲחָדרִּ עַּ ֵלין ג. וְבדַּ ין ְבָכל גוָפא' ְואִּ ְחטִּ ְתסַּ אי , מִּ ְלהַּ

ְטָרא אי סִּ ְטָרא וְלהַּ יד ְבהו גוָפא. סִּ יד ָכל גוָפא ְוָאחִּ ימון ָאחִּ  וְבאִּ

ְטרֹוימִּ  ְכָחן. ָכל סִּ ְשתַּ ְחָטן ְואִּ ְתסַּ  . וְבָכל גוָפא אִּ

אשר הוא כלול , הוא מוח הדעת, של מידת התפארתמוח השלישי 

והוא מעמיד את כל הגוף בין את , המוחות הקודמים' מחסד ודין שהם ב

והיא האור שממש , כוח החסד שבגוף ובין את כוח הגבורה של הגוף

 .לו נשמהמתפשט בגוף ונעשה 

ולכן היא מידת עיקרית  ,וכן מהות הדעת לחבר בין החסד והגבורה

 .ה היה מרכבה למידה זו''ומשה רבינו ע, מאוד

 

ְלָתא ְדֵריָשא, ָתאָנא בֹוא , ְבגוְלגַּ בֹוא ְורִּ ְלֵפי רִּ ף אַּ ל  ְלָיין א  תַּ

ְעֵרי אוָכָמן ְבָבן קֹוֵצי ְדׂשַּ ין ָדא ְבדָ , רִּ ְבכִּ ְסתַּ ין ָדא , אומִּ ְתָעְרבִּ ומִּ

ין ְדָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא. ְבָדא ימִּ יָדן ֵביה , ְוֵלית חוְשָבָנא ְלנִּ ֲאחִּ דַּ

ֲאָבן ְכָיין וְמסַּ ְייָתא. דַּ ֲעֵמי אֹורַּ ֲחָדן טַּ ְתאַּ ָכאן אִּ ְכָיא , ומִּ ְבדַּ

ְמָסֲאָבא ְכָיין. בִּ ימון דַּ ין ְדאִּ ְטרִּ ימון סִּ ימו, ְבָכל אִּ ין ְבָכל אִּ ְטרִּ ן סִּ

ְסָאָבן ימון מִּ  . ְדאִּ

 עניין שערות ראש מידת התפארת

אמר הזוהר שבראש ישנם שערות שהם צינורות אור אשר יוצאת מן 

כעין שופר האיל שהוא  ,שזה מורה על עניין הדין, אחוזות זו בזו, המוח

 .והטמא שבתורה מושרש שם, והטהור שבתורה מושרש שם, מכוח הדין

אשר  ,התורה הוא לימוד הכוחות הרוחניית וציויים והנה לך שעניין

וכל עניין התורה הוא השכלת , המה מלמדים את הדרך אשר ילכו בה

 .שכל הבורא יתברך שמו
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ין יפִּ קִּ ין ְותַּ ְבכִּ ְסתַּ ין קֹוֵצי מִּ ין. יְַּתבִּ יעִּ ְמהֹון ְשעִּ ְנהֹון , מִּ ומִּ

ין יפִּ ףִּ י, וְבָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא. תַּ ימִּ ין נִּ יןיְַּתבִּ לִּ ל תִּ ין עַּ לִּ . ן תִּ

יף ףִּ יָבר תַּ ְלָיין ְכגִּ ֲהָטן ְותַּ ְתלַּ ין, מִּ ח ְקָרבִּ צַּ ה . ָמאֵרי נַּ ףוָנא ָיא  ְבתִּ

יָפא  ףִּ יָרא תַּ סִּ ףוָנא שַּ ין(. בחור כארזים)ְבתִּ יפִּ קִּ ין ְותַּ ְבְרבִּ ֲהָדא . רַּ

יב ְכתִּ ים( שיר השירים ה), הוא דִּ  . ָבחור ָכֲאָרזִּ

וישנם שערות קשות שהם מכוח , ות שהם מכוח החסדישנם שערות חלק

משום שהוא איש  ,וזה נאה למידת התפארת ששערותיה שחורות, הדין

 .ועניין זה נצרך מפני הסיטרא אחרא, מלחמה

קבוצותיו "' וזה מה שאמר בגמ, ובכל שער ושער ישנם עוד אורות רבים

הלכות שעל כל קוץ וקוץ של האותיות יש לדרוש , "תלתלים שחורות

 .והם רמזו לעניין זה, רבות

שהוא מושרש בגבורה אין לו  לכן הלוי, ומשום שמהשער מגיע הדין

אמנם הכהן שהוא , ולכן התורה ציותה לו לגלח את שערו, להרבות דין

 .בכדי שיושפע ממנו חסד, אלא לגדלו, איש חסד אין לו לגלח את שערו

 

ְעֵרי ין ְדׂשַּ ין קֹוצִּ ְףנִּ ְתתַּ לְ , מִּ יןְותַּ לִּ ל תִּ ין עַּ לִּ ְטָרא , ָיין תִּ אי סִּ ֵמהַּ

ְטָרא אי סִּ ל גוְלֹגְלָתא, ְלהַּ יב. עַּ ְכתִּ ( שיר השירים ה), ֲהָדא הוא דִּ

ים לִּ ְלתַּ ין. ְקוועֹוָתיו תַּ לִּ ֵלי תִּ ין תִּ ין , ְוָתאָנא יְַּתבִּ יכִּ ְמשִּ חום דִּ מִּ

ין יאִּ גִּ ין סַּ בועִּ םַּ ֲהֵטי מֹוָחא, מִּ ת רַּ ְתלַּ םַּ . דִּ ד מִּ ָלָלא חַּ בוָעא חַּ

ְלָתא יכוָתא, ְדגוְלגַּ ְמשִּ ְעֵרי בִּ ְחָכן ׂשַּ ְתמַּ ין, אִּ לִּ ין תִּ ְתָעְבדִּ , ומִּ

ין בועִּ ָםה מַּ כַּ ְלָיין מִּ ָלָלא, ְדתַּ אי חַּ ְחָכן ֵמהַּ ְתמַּ ָלָלא . ְדאִּ ֵמחַּ

ְנָייָנא ין, תִּ בועִּ ין מַּ ְמשִּ ְפֵקי חַּ ְעֵרי ֵמאִּ , נַּ ְחָכן ׂשַּ ְתמַּ ין ְואִּ בועִּ ימון מַּ

יכוָתא ְמשִּ ין, בִּ לִּ ין תִּ ְתָעְבדִּ ין , ְואִּ ין ְבקֹוצִּ ְתָעְרבִּ ְלָיין ומִּ ְדתַּ

ין ֲחָרנִּ יָתָאה. אַּ ָלָלא ְתלִּ ין , ֵמחַּ ָדרִּ ין אִּ ְלפִּ ף אַּ ל  ָנְפֵקי א 

ין ְדָראִּ ְכסַּ כְֻּלהו, ְואַּ יכוָתא מִּ ְמשִּ ְעֵרי בִּ ְחָכן ׂשַּ ְתמַּ ומתעבדין . )ְואִּ

ין( תלין ומתערבין בקוצין אחרניןתלין על  ימון קֹוצִּ ין ָכְך אִּ , וְבגִּ

ין לִּ ל תִּ ין עַּ לִּ  . תִּ



 "יהי אור"

[131] 

 

המה  ומשום האור הרב שבהם, המוחין יחדיו' ערות מגיעות מגהש

 .פולטים מעט אור לחוץ שזה ענין השערות

וישם מבחינת , ויש מבחינת הבינה, וישנם שערות שהם מבחינת החכמה

 .הדעת

 ,אלא ממוח אחד יוצאים שערות הראש ,הכתר אין זה כךאמנם במידת 

והיינו משום ששם אין , וממוח החסד נעשה העור הלבן בין השערות

ן הרע את תפקיד האדם הוא להפריד את הטוב מו, כ כאן''ערבוב משא

 .הדין מן החסד

 

ג ְחָכן מִּ ְתמַּ יָכן ְדאִּ ְלתָ ' ְוכְֻּלהו ְמשִּ ין ְדמֹוָחא ְדגוְלגַּ ָללִּ ְוָכל . אחַּ

ין ְטָרא ְדאוְדנִּ ְסָיין ְלסִּ ְלָיין ְוחַּ ימון קֹוֵצי תַּ ין ְוָכל אִּ ימִּ ימון נִּ ין . אִּ וְבגִּ

יב י ָאְזְנָך וְשָמע( דניאל ט), ָכְך ְכתִּ ֵטה ֱאֹלהַּ ין. הַּ לִּ אי תִּ , וְבהַּ

ְלָיין  יָנא וְׂשָמאָלא( א ובהאי תליין''נ)תַּ , ְנהֹוָרא וֲַּחשֹוָכא, ְימִּ

יָנארַּ  אי. ֲחֵמי ְודִּ יָנא וְׂשָמאָלא ָתֵלי ְבהַּ יָקא, ְוָכל ְימִּ תִּ   .ְוָלא ְבעַּ

ולכן אנחנו מתפללים שיתגלו אוזני , שערות אלו מכסות על האוזניים

כ בשערות הכתר שכולם ''וכן בהם יש חסד ודין משא, מידת התפארת

 .רחמים

 ,מוח האוזןועיקר השערות הם מ, וביאור הדבר שהנה השמיעה מהאוזן

והנה במידת הכתר , כמו שעיקר השערות במידת הכתר הם ממוח החכמה

אמנם כאן השערות מכסות על , אין השערות לוקחות את פעולת האוזן

את האור שמאפשר לאוזן , כלומר שהם לוקחות את אור האוזן ,האוזן

 .לשמוע

 

ְעֵרי ְלגוָתא ְדׂשַּ יק, ְבפַּ ד אֹוְרָחא ָדקִּ ְתֲחֵזי חַּ ֲחָדא דְ , אִּ ְתאַּ מִּ

ין יק יֹומִּ תִּ הוא ָאְרָחא ְדעַּ הוא ָאְרָחא. ֵמהַּ ית , וֵמהַּ ְתָסְרָשן שִּ אִּ

ין ְייָתא, ְמָאה וְתֵליָסר ָאְרחִּ קוֵדי ְדאֹורַּ ין ְדפִּ ְלגון ְבָאְרחִּ ְתסַּ . ְדאִּ

יב ְכתִּ יתוֹ ( תהלים כה), דִּ ת ְלנֹוְצֵרי ְברִּ ד ְוֱאמ  ס   ָכל ָאְרחֹות ְיָי ח 

 . ֹוָתיוְוֵעד
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באמצע השערות יש שביל אשר הוא מושרש במידת הכתר ומשם 

שהנה הדינים שנזכרו המשנה הם מעצם השערות  ,ג מצוות''מגיעים התרי

אשר הוא , אמנם עצם המצוות הם מהשביל הזה האמצעי, כמובא לעיל

 .מורה את העצות הנכנות וחיוביות ללכת בדרך החיים

, לאחור' ויש ד,  מצד שמאל' כן דשערות מצד ימין ו' שהנה ישנם ד

ג שהוא השביל הזה שהוא כולל את כל ''ב ויש את התיקון הי''שהם י

 .ב''הי

 

יָבבָ , ְבָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא, ָתָנא ין ָמאֵרי דִּ ְלפִּ ף אַּ ל  ֲחָדן א  ְתאַּ א מִּ

יָלָלה ין, וִּ יפִּ ףִּ ימון תַּ ְלָיין ְבָכל קֹוָצא ְוקֹוָצא ֵמאִּ ימון. ְדתַּ  וֵמאִּ

ְתְקָלא ין ָמאֵריהֹון ְדמַּ יעִּ א מאריהון דרחימותא ואיהו ''ס), ְשעִּ

ית ְׂשָמאָלא( מתקלא בינייהו יָנא ְואִּ ית ְימִּ ין ָכְך אִּ  . ְבגִּ

ומהרכות , מהשערות הקשות מלאכי הדין, מכל שער נאחזים מלאכים

 .ולכן יש ימין ושמאל ,מלאכי הרחמים

ולכן , ל''ורש השערות הנכ גדול עסק התורה שהוא תלוי בש''ולכן כ

 .ל ואזי שלום על ישראל''ממתק את כל הדינים מהשערות הנ

   

 ב''ו ע''דף קל

ְלָתא ְצָחא ְדגוְלגַּ ְשָגחוָתא. מִּ ְשָגחוָתא ְדאַּ ְלָייא. אַּ ְתגַּ ר , ְוָלא מִּ בַּ

ְמָנא הוא זִּ ְףָדא, הַּ ְתסַּ ָיא ְלאִּ ָייבַּ ין חַּ יכִּ ְצרִּ ְייָנא ְבע, דִּ . ֹוָבֵדיהֹוןוְלעַּ

ְצָחא, ְוָתאָנא אי מִּ ְלָייא הַּ ְתגַּ ד אִּ יָנא, כַּ ְתֲערו ָכל ָמאֵריהֹון ְדדִּ , אִּ

ר ְתְמסַּ יָנא אִּ ֲעָתא( ב''ו ע''דף קל. )ְוָכל ָעְלָמא ְבדִּ יא שַּ הִּ ר הַּ , בַּ

ין יק יֹומִּ תִּ ֵםי עַּ ְׂשָרֵאל ְלקַּ יקו ְצלֹוְתהֹון ְדיִּ ד ְסלִּ ֲחָמא , כַּ וָבֵעי ְלרַּ

ל בְ  ין, נֹויעַּ ֲעוִּ ֲעָוא ְדרַּ ְצָחא ְדרַּ ֵלי מִּ ין, גַּ סִּ ְזֵעיר אַּ אי דִּ יר ְבהַּ , ְוָנהִּ

יָנא יְך דִּ ְשְתכִּ  . ְואִּ
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 מצח מידת התפארת

אמנם בעת אשר צריך לראות במעשה , עצם מצח מידת התפארת מכוסה

שאור דין המוח מאיר  ,הרשעים הרי הוא משגיח במצחו ואזי דין רב בעולם

וכשישראל צריכים רחמים אזי מאיר מצח מידת הכתר שהוא מצח , במצח

 .משום שאור מוחו חסד גדול, הרחמים הגדולים

, דם משום שיש בו אור רבל היה קורא במצח הא''וכבר נתבאר שהאריז

מ יש בו הארה גדולה ''אבל מ', פתח לאור כמו העין ואוזן וכו אמנם אין

 .משום שהוא מול המוח

 

ְצָחא אי מִּ ד , ְבהַּ יק חַּ ֲעָרא( ב''ז ע''פקודי רל)ָנפִּ ְתְסָשט , ׂשַּ ְדמִּ

ין ְרעִּ ין תַּ ְמשִּ יק חַּ סִּ םֹוָחא ְדאַּ ְתְסָשט. ֵביה מִּ ד אִּ יד , ְוכַּ ְתֲעבִּ אִּ

ְשָגחוָתא ְצָחא ְדאַּ ָייֵבי ָעְלָמא, מִּ ְןֵפי , ְלחַּ ְתכַּ ימון ְדָלא מִּ ְלאִּ

יב. ְבעֹוָבֵדיהֹון ְכתִּ ָחה זֹוָנה ָהיָ ( רמיה גי), ֲהָדא הוא דִּ ח אִּ ה וֵמצַּ

ָכֵלם ְנְת הִּ  . ָלְך ֵמאַּ

שיש בו : ומגלה, מבאר הזוהר איך יש כוח למצח להשפיע אור של דין

שהוא צינור של אור , שערה אחת של מוח החכמה של מידת התפארת

אינו ' ומי שאינו ירא ה', הדין אשר הוא מעניש את מי שאינו יראה ה

 .עושה לו רק טוב וחסד' שה' ימתבייש לחטוא אפ

שאין בו בושה סימן שלא עמדו רגלי  בנדרים שכל' וכבר אמרו בגמ

מ הכהנים כן עלו ''שהיה אסור לעלות להר מ' ואפי, אבותיו על הר סיני

 .והוא סימן שאינו מיוחס לכהונה, להר

 

ְנָיא ְצָחא, ְותַּ אי ֲאָתר ְדמִּ ים ְבהַּ ֲעָרא ָלא ָקאִּ ין ְדאִּ , ׂשַּ ְלָייא ְבגִּ ְתגַּ

ְייהו ין ְבחֹובַּ יפִּ עִּ ימון ְדחַּ יְך ה. ְלאִּ ר קוְדָשא ְברִּ ְתעַּ ֲעָתא ְדמִּ וא ְושַּ

ָייא יקַּ דִּ ם צַּ ְעְשָעא עִּ ְשתַּ ין, ְלאִּ יק יֹומִּ תִּ י ְדעַּ ְנסֹוהִּ ין אַּ ירִּ ְנסֹוי , ְנהִּ ְבאַּ

ין סִּ ְזֵעיר אַּ ְצֵחיה, דִּ ְלָיא מִּ ְתגַּ אי מִּ , ומִּ יר ְלהַּ וְכֵדין , ְצָחאְוָנהִּ

ְתְקֵרי ֵעת ָרצֹון יָנא ָתֵלי. אִּ ֲעָתא ְדדִּ ֲעָתא ְושַּ ְצָחא , ְוָכל שַּ אי מִּ ְוהַּ
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ְלָייא ְתגַּ ין אִּ סִּ ְזֵעיר אַּ ין, דִּ יקִּ תִּ יָקא ְדעַּ תִּ ְצָחא ְדעַּ ְלָייא מִּ ְתגַּ , אִּ

יָנא יְך דִּ ְשְתכִּ יד, ְואִּ ְתָעבִּ  . ְוָלא אִּ

, גולה להשגיח על הרשעיםעצם המצח מגולה משער בכדי שיהיה מ

בא לשמוח עם הצדיקים אזי מאיר מצח של הכתר במצח ' אמנם בעת שה

אמנם הצדיקים  ,רחמיםהאור מואזי מצחו גם מאיר  ,של מידת התפארת

שאינו משום שהוא שפע של עולם הבא , רלא מקבלים ישר ממצח הכת

 .מתגלה כמעט בעולם הזה

 

ְצָחא, ָתאָנא אי מִּ ְתָסָשט, הַּ ף סוָמֵקי ְדסוָמֵקי אִּ ל  , ְבָמאָתן א 

ֲחָדן ֵביה ְתאַּ יָלן ֵביה, ְדאִּ י. וְכלִּ סִּ ְזֵעיר אַּ ְצָחא דִּ ְלָייא מִּ ְתגַּ ד אִּ , ןְוכַּ

ָרָבא ית ְרשוָתא ְלכְֻּלהו ְלחַּ ֲעָוא . אִּ ְצָחא ְדרַּ ְלָייא מִּ ְתגַּ ד אִּ ְוכַּ

ין ֲעוִּ ְצָחא, ְדרַּ אי מִּ יר ְלהַּ יןְכֵדין כֻּלְ , ְדָנהִּ ְככִּ ְשתַּ , ט''קכ. )הו מִּ

 ( ג''רל

ְנָיא ְצחָ , ְותַּ אי מִּ ין ְבהַּ ְכחִּ ְשתַּ ין מִּ ינִּ ע ָבֵתי דִּ ְרבַּ ין ְואַּ ְׂשרִּ , אע 

ח  ְקרון נ צַּ ְתָוון (. א מצחא וכל חד אקרי נצח''ס)ְוכְֻּלהו אִּ וְבאַּ

ין( דאפין) ח, ְרצופִּ צַּ ים. הוא מ  ימון ְנָצחִּ ח ְדאִּ ית נ צַּ ְיינו וְ . ְואִּ הַּ

ים ח ְנָצחִּ ְתָנן נ צַּ ְצָחא. דִּ ימון ְבמִּ ְמהֹון ְבגוָפא, ְואִּ ְחָטן מִּ ְתסַּ , ומִּ

יָען ין ְידִּ ְתרִּ  . ְבאַּ

מתוק מדבש מבאר משום שהם  ,יש במצח זה מאתיים אלף כוחות דין

ובכל אחד מהם , מגיעים מנצח והוד של מידת עתיק שהוא שורש הכתר

אמנם כשמתגלה אור מצח , להעניש את הרשעיםוהם  ,יש מאה אלף דינים

 .הכתר אזי רק רחמים נמצאים

של מידת המלכות של אדם  ,ד בתי דינים ממידת הנצח''יש במצח זה כ

 .ונצח הוא בהיפוך אותיות מצח, שהוא עולם מעל עולם האצילות, קדמון

וודאי שגם עצם ', באצבעות הידים וכו ,וכן גבורות אלו מתפשטים בגוף

 .הנצח של התפארתמידת 
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ְנָיא יב, תַּ ְכתִּ אי דִּ ְׂשָרֵאל ֹלא ְישַּ ( שמואל א טו), מַּ ח יִּ ם ֵנצַּ ֵףר ְוגַּ

ָמֵחם י ֹלא ָאָדם הוא ְלהִּ ָמֵחם כִּ יְמָנא. ְוֹלא יִּ אי ָרָזא אֹוקִּ ָכל , הַּ

ט ְבגוָפא ְתְסשַּ ח ְדאִּ הוא נ צַּ ל ָעְלָמא ְלֵמיָדן, הַּ ין ְדָתֵלי עַּ ְמנִּ ְוָתב , זִּ

יָנאו יד דִּ ְתָחֵרט ְוָלא ָעבִּ ין, מִּ ְייבִּ י תַּ ְעָמא. אִּ אי טַּ חום ְדָקֵאי . מַּ מִּ

ְקֵרי ָאָדם ְתָחְרָטא, ְבדוְכָתא ְדאִּ יל ְלאִּ י ְבֲאָתר . ְוָיכִּ ֲאָבל אִּ

ְתְקֵרי ֹראש ח( בהאי מצחא), ְדאִּ אי נ צַּ ְלָייא הַּ ְתגַּ ְתֲחֵזי ְואִּ ָלאו , אִּ

ְת  יָדן וֲַּאָתר ְלאִּ ְעָמא. ָחְרָטאהוא עִּ אי טַּ חום ְדָלא ֲהָוה ֵמאֲ . מַּ ָתר מִּ

ְקֵרי ָאָדם ְרצוָפא ְוחֹוָטָמא, ְדאִּ ְתְגֵלי סַּ ְצָחא , ְדָהא ָלא אִּ ָלא מִּ א 

ְלחֹודֹוי ְרצוָפא. בִּ ח סַּ ְשְתכַּ ֲאָתר ְדָלא אִּ ְקֵרי ָאָדם, ובַּ ין . ָלא אִּ וְבגִּ

ָמֵחם ְכנ צַּ  ףוֵני גוָפאָכְך ֹלא ָאָדם הוא ְלהִּ ר תִּ ְשאַּ  . ח ְדבִּ

נצח ישראל לא ישקר כי לא אדם הוא "אמר הזוהר שעל נצח זה נאמר 

והיינו שכל איברי האדם הם בבחינת אדם אשר הוא בעל  ,"להנחם

ולכן , אבל המצח הוא מעל מהות האדם שאין שייך שם תשובה, תשובה

אלא  ,זיר את הדיןא להח''א, ד בתי דינים אלו חלילה דין''אם נגזר בכ

כגון אם נגזר על אדם מת הופכים זאת לתם כמובא , בדרכים שונות

 .ט''בבעש

 

ין, ֵעינֹוי ְדֵריָשא ְיינִּ ְחָאר עַּ ְנָיין מִּ ְשתַּ ְבָתא, מִּ ְבגַּ קוָתא דִּ , ְׂשרִּ

ין ְיינִּ יֵסי עַּ ל רִּ ֲחָלן , ְדעַּ ָתא( דכל עיינין מכחלן)ְמכַּ ְלָיין , ְבאוָכמֻּ תַּ

לִּ  ְעֵריתִּ ין ְדׂשַּ לִּ ל תִּ ין, ין עַּ ְיינִּ ל עַּ ףוָנא ְדעַּ ימון תִּ ְבֵריָשא , ְואִּ

ְצָחא ְלֵפי ָמאֵרי , ְדמִּ ע ְמָאה אַּ בַּ ְרוַּוְייהו ש  תַּ ֲחָדן מִּ ְתאַּ ומִּ

ְשָגחוָתא  ( דעל תריסי דעיינין. )ְדאַּ

 עיני מידת התפארת

רות גבות שחו ועל גבי העיניים יש, עיני התפארת שונות מעיני הכתר

בעלי השגחה שהעיניים משגיחות על שבע מאות  הגבות ' אשר יש בב

שהרי במידת התפארת , והגבות שחורות שהם בבחינת דין, מעשי האדם

 .יש חסד ודין

שבע שנים , הוא שבע, ועניין השבע מאות משום שכל עניין העולם הזה

 .'חיי האדם שבעים שנה וכו, שבע שני השבוע, שבע פעמים
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כמו ששערות הראש , כ מהות הגבות הם כוחות וצינורות של העין''או

 .ק''הם צינורות של המוח ודו

 

ין ְיינִּ ְכסוָתא ְדעַּ בֹוא, בִּ ע ְמָאה רִּ ְרבַּ ף ְואַּ ל  ין א  ֲהטִּ ֲחָדן , לַּ ְתאַּ ְדמִּ

יְנהו ְכסוָתא ין ְדאִּ ינִּ ְגבִּ ין . בִּ יק יֹומִּ תִּ ְשָגחוָתא ְדֵעיָנא ְדעַּ ְואַּ

יְ  ימון ְכסוָתא. יהוָעלַּ ין אִּ ְלקִּ ֲעָתא ְדסַּ ר , וְבשַּ ְתעַּ אן ְדאִּ ְתֲחֵזי ְכמַּ אִּ

ְחָנֵתיה ְףָחן ֵעינֹוי, מִּ ְתסַּ יָחא, ְואִּ ד , ְוָחָמאן ְלֵעיָנא ְסקִּ ְתָסָחן ְבחַּ ְואִּ

ָווָרא ְדֵעיָנא ָטָבא יב, חִּ ְכתִּ רֹוֲחצֹות ( שיר השירים ה), ֲהָדא הוא דִּ

ָחָלב א. ב  ָחָלבמַּ ְדָמָאה . י ב  ְלֵעיָלא קַּ ָווָרא דִּ א בחוורא ''נ)ְבחִּ

ְשָגחותָ (. קדמאה דעינא טבא ח אַּ ְשְתכַּ ֲעָתא אִּ יא שַּ הִּ א וְבהַּ

ֲחֵמי א ובגין כך צלותא דישראל סלקא בגין דיפקח ''ס. )ְדרַּ

 ( ויתסחון בההוא חוורא, עינוי

כשאר מידת ו, על עיני מידת התפארת יש מכסה אשר מכסה עליהם

הרי נמתק הדין  ,פתחים עיניונהכתר מביטה בעיני מידת התפארת ו

 .רי הוא כמי שמתעורר מהשינההו, שבעיניו

והיינו לומר שאין זה מספיק שרק יפקחו עיניו משום שעדיין אין 

 .ל''והיינו כנ, "כגיבור מתרונן מיין' ה"וכן אמר דוד , ההנהגה מושלמת

בעת צורך , כדי שעין הכתר לא תאיר בעיניווכל עניין כיסוי העין הוא ב

 .עשיית הדין

 

ד ֵלי ָדוִּ ל ָדא צַּ יָצה( תהלים מד), ְועַּ יָשן ְיָי ָהקִּ . עוָרה ָלָםה תִּ

ח ֵעינֹוי ְפקַּ ָווָרא, ְדיִּ הוא חִּ ְתָסחון ְבהַּ יְמָנא ְדֵעינֹוי ָלאו . ְויִּ ְוָכל זִּ

ְקָחן ְתסַּ ין, מִּ ינִּ ְׂשָרֵאלכַּ , ָכל ָמאֵריהֹון ְדדִּ ין, ְפָיין ְלהו ְליִּ םִּ ר עַּ  וְשאַּ

ְייהו ין ָעלַּ ְלטִּ ח ֵעינֹוי. שַּ ְפקַּ ְמָנא ְדיִּ ְתָסָחן ְבֵעיָנא ָטָבא, וְבזִּ , יִּ

ְׂשָרֵאל ל יִּ ֲחֵמי עַּ ר . ְורַּ ְסְתחַּ ין , ֵעיָנא( א ואתזהר''ס)ְואִּ יד נוְקמִּ ְוָעבִּ

ין םִּ ר עַּ ְשאַּ יב. בִּ ְכתִּ יָצה (תהלים לה), ֲהָדא הוא דִּ יָרה ְוָהקִּ . ָהעִּ

יָרה ָווָרא: ָהעִּ יא חִּ הִּ ְתָסָחָאה ְבהַּ יָצה. ְלאִּ ין : ָהקִּ ד נוְקמִּ ְעבַּ ְלמ 

ְפָיין לֹון ימון ְדכַּ  . ְלאִּ



 "יהי אור"

[136] 

 

שיש להתפלל על  ,"עורה למה תישן ה", ה''דוד המלך ע על זה התפלל

שאם הזוהר אמר שיעקב ', עצם הפעולה ולא רק להתפלל שירחם עלינו ה

כ פירט את בקשתו ודאי ''וכ, אמר הצילני נא מיד אחי מיד עשיוהתפלל ו

שיש לפרט ולומר בדיוק מה אנחנו רוצים שיעשה והיינו שיפקחו העיניים 

 .עליונים ויתמתקו מעיני הכתר

הוא שאור המוחין מסתלק ועל זה אמר המן ', ועניין השינה אצל ה

 ."ה דוד עורה למה תישן"התפלל זה ועל , הרשע אלוקיכם ישן

 

ְקָחן ְתסַּ ד אִּ ים, ֵעינֹוי כַּ ין ְכָהֵני יֹונִּ ירִּ סִּ ְתָחזון שַּ ְבסוָמק ְואוָכם , אִּ

ְתְגֵלי, ְוָירֹוק ָוור ָלא אִּ ל ְבֵעיָנא ָטָבא, חִּ ְסָתכַּ ְמָנא ְדאִּ ָלא ְבזִּ , א 

ין ְוונִּ ימון גַּ ְסְתָחאן ָכל אִּ ָוור, ומִּ הוא חִּ  . ְבהַּ

 א''ז ע''דף קל

י ְלָייןֵמאִּ ְתגַּ ין ְדמִּ ְוונִּ ְשָגחותָ , מון גַּ ין ְדאַּ ְיינִּ ְבָעה עַּ ין שִּ . אָנְפקִּ

ְפֵקי ֵמאוָכָמא  יב. ְדֵעיָנא( א''ז ע''דף קל)ְדנַּ ְכתִּ , ֲהָדא הוא דִּ

ם( זכריה ג) ְבָעה ֵעיָניִּ ת שִּ חַּ ן אַּ ב  ל א  ת. עַּ חַּ ן אַּ ב  אן א  ָתא . מַּ אוָכמֻּ

 . ְדֵעיָנא

 ,בצבע אדום שחור וירוק, הרי הם יפות כיונים, ותעיני התפארת שנפתח

אלא בזמן שמביט , אמנם האור הלבן לא מתגלה כאן, שהם דין ורחמים

 .ואזי נמתקים כל הדינים, בעיני מידת הכתר

 ,הנה השחור שבעין הוא כוח המלכות שבעין שהיא נקראת בית עין  

מאירים  ויש בעין שבע כוחות אשר, ש שעל המיטה''כמובא בכוונת ק

 .באישון הבת עין

 

ןוָמָקא ין, מִּ יטִּ ְבָעה ְרהִּ ין שִּ ין , ָנְפקִּ ְמכִּ ר ( א דסחרן''נ)ְדסַּ ְסטַּ לִּ

ר ָצפֹון, ְׂשָמאָלא ְסטַּ ָחא ְדלִּ ין ְבא  ֲהטִּ ְתלַּ ְח , ומִּ ְתסַּ ֲחָדן ְלאִּ ְתאַּ ָטא ומִּ

יב, ְבָעְלָמא ְכתִּ ָיא ֲהָדא הוא דִּ ָייבַּ ין ְדחַּ ָלָאה ָאְרחִּ ( זכריה ד), ְלגַּ

ְבָעה  ים ְבָכל ָהָאר  ( ט''ויחי רמ)שִּ ה ֵעיֵני ְיָי ֵהָםה ְמשֹוְטטִּ  . ץֵאל 
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ירֹוָקא ין , מִּ ירִּ ְבָעה ְטהִּ ין שִּ ר ( א נהירין''ס)ָנְפקִּ ְסטַּ ְטָרא ְדלִּ ְדקִּ

ְחָטא , ָדרֹוָמא( א רהיטין דסחראן לסטר''נ) ְתסַּ ֲחָדן ְלאִּ ְתאַּ ומִּ

ָלָאה ָארְ , ְבָעְלָמא ְבֵני ָנָשאְלגַּ ין דִּ ין ְועֹוָבדִּ יש, חִּ ב ֵבין בִּ , ֵבין טַּ

יב ְכתִּ יש ְוגוֹ ( איוב לד), דִּ ְרֵכי אִּ ל דַּ י ֵעיָניו עַּ  .'כִּ

 ,כוחות אשר המה מענישים את הרשעים' גם יוצאים ז, ומהאדום שבעין

 .בשבת' כמובא בגמ, ובכך יודעים שהם רשעים שאין יסורים בלא עוון

כוחות שמגלים גם את ' רוק שהוא כוח הרחמים יש גם זאמנם מהצבע הי

כמו שכתוב חכמות בחוץ תרונה , לומדי התורה ומפרסמים אותם בעולם

וגם המה מגלים , במועד קטן מבאר שהתורה מפרסמת את לומדיה' שהגמ

 .את רוע הרשעים

 .וכן כל צבע הוא בחינה שונה שעינו חומה הוא בבחינה נוספתמי 

 

ְסְתחָ  ד אִּ ָווָראְוכַּ ְשָגָחא ְלָכל מָ , אן ְבחִּ ין כְֻּלהו ְלאַּ ְכחִּ ְשתַּ אֵרי מִּ

יֵנהֹון, ְקשֹוט ָוורָ . ְלאֹוָטָבא ָעְלָמא ְבגִּ הוא חִּ ְשָגחוָתא ְדהַּ , אְוָכל אַּ

ְׂשָרֵאל ל יִּ ב עַּ י ְלטַּ ין ְלהו. ֲהוִּ אן ְדָעאקִּ ח ְבסוָמָקא ְלמַּ ְשגַּ ֲהָדא . ְואַּ

יב ְכתִּ י( ות גשמ), הוא דִּ יתִּ י. ְלאֹוָטָבא לֹון: ָרֹאה. ָרֹאה ָראִּ יתִּ : ָראִּ

ְקָמא לֹון ין לֹון, ְלנַּ ְדָעקִּ יב, מִּ ְך ְכתִּ ין כַּ עוָרה ( תהלים מד), וְבגִּ

ח ח ָלנ צַּ ְזנַּ ל תִּ יָצה אַּ ן ְיָי ָהקִּ ישַּ יָצה, עוָרה. ָלָםה תִּ ְתֵרי , ְוָהקִּ

ְשָגחוָתא ין. אַּ יחִּ ין. ןְתֵרי ָטבָ . ְתֵרי ְסקִּ ֲחֵמי ְונוְקמִּ  . רַּ

אזי כל עיניו מביטים  ,אמנם כשמביט הכתר בעיניו על עיני התפארת

אמנם כוח הדין נשאר בהם בכדי להעניש את מי , לרחמים על ישראל

 ."עורה למה תישן ה"ולכן כה דאג דוד להתפלל , שמציק לישראל

כמה מביט ' וכן ה, דן אותנו בזמן זה לפנים משורת הדין' היינו שה

וכפי הכוחות שיש לנו הרי אנחנו עובדים אותו , כוחות יש לנו לעובדו

 .באמת
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ְדָמָאה ְווָנא קַּ ין, גַּ ים ָכל סוָמקִּ יל ְוָסתִּ , סוָמָקא ְבגֹו סוָמָקא ָכלִּ

ְתָחזון ָףֵמיה ָלא אִּ הוא סוָמָקא. מִּ ד חוָטא , סֹוֲחָרֵניה ְדהַּ ר חַּ ְסחַּ אַּ

יף ֵליה, אוָכָמא  . ְוָאקִּ

ְנָייָנא ְווָנא תִּ ְתהֹוָמא. אוָכָמא, גַּ יק מִּ ד ְדָנפִּ ְבָנא חַּ ן , ְכאַּ ד ְזמַּ חַּ

ים ף ָשנִּ ל  ָבא, ְלא  ְבָנא. ְביַָּםא רַּ אי אַּ יק הַּ ד ָנפִּ ְגָשא , ְוכַּ ָאֵתי רִּ

ל יַָּםא ְקָפא עַּ ין, ְוָקֵליה ְדיַָּםא. ְותֻּ ְזלִּ י אַּ לֹוהִּ ְלגַּ ְמעו , ְוגַּ ְשתַּ ְואִּ

ָבאְלנונָ  ְוָיָתן, א רַּ ְקֵרי לִּ ְתהֹוָמא. ְדאִּ יק מִּ ְבָנא . ְוָנפִּ אי אַּ ְוהַּ

ְלְגָלא ְבתוְקָפא ְדיַָּםא ְתגַּ ר, מִּ יק ְלבַּ יא אוָכָמא. ְוָנפִּ ְדָכל , ְוהִּ

ין ָקֵמיה ימִּ ין ְסתִּ א והא אוקמוה דכל אורחין סתימין ''ס. )אוָכמִּ

יא אוָכמוָתא ְדֵעיָנא אוכָ ( קמה ְך הִּ ים ָכל , ָמאְוכַּ יל ְוָסתִּ ְדָכלִּ

ין ר אוָכמִּ הוא אוָכָמא. ְשאַּ ד חוָטא , ְוסוֲחָרֵניה ְדהַּ ר חַּ ְסחַּ אַּ

הוא אוָכָמא( א לסטר חד''ס), סוָמָקא יף ְלהַּ  . ְוָאקִּ

יָתָאה ְווָנא ְתלִּ ירֹוֵקי. גַּ ין, ְירֹוָקא דִּ ים ָכל ְירֹוקִּ יל ְוָסתִּ . ְדָכלִּ

ין, הוא ְירֹוָקאוְבסֹוֲחָרֵניה ְדהַּ  ְסָחרו ְתֵרין חוטִּ חוָטא סוָמָקא . אַּ

ד ר חַּ ְסטַּ ד. לִּ ר חַּ ְסטַּ ד חוָטא אוָכָמא לִּ הוא ְירֹוָקא. ְוחַּ ין ְלהַּ יפִּ ףִּ  . ְואַּ

כלומר שהוא דין  ,הוא אדום שבאדומים, גוון ראשון של עיני התפארת

וא צבע והשחור ה ,ומסיביב צבע אדום זה מקיף חוט אחד שחור, שבדינים

 .כלומר שהוא מעט נח מדינו, אדום שהתקלקל ונעשה שחור

מיני ' שיש ב, א דין פחות מהאדוםשהו ,גוון שני של העין הוא שחור

וזה מהשחור , ויש איסורים של עונש ממש, יש יסורים של אהבה, יסורים

 .וזה מהאדום

דהיינו  ,צא פעם באלף שניםוואמר הזוהר שהכוח של השחור שבעין י

ולכן בתחילת כל , וכל ההתחלות קשות, לם הזה ששת אלפים שנהשהעו

ואזי היא , שהיא השכינה, אלף יצא כוח הדין השחור מן העין לים הגדול

באים לקבל את הדין  ,שהם מלאכי הדין ,וכל דגים הים, מתמלאית בדין

, שהוא מידת היסוד אשר היא מחובר תמיד לשכינה ,עד שהלויתן, הזה

ולכן , תהום ואור הבינה מסלק את הדין הבינה שנקראתמביא אור מוהוא 

 .יוצא הדין מהשכינה
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כן סביב הצבע , והוסיף ואומר שכמו שסביב הצבע האדום יש חוט שחור

 .אחת בשניה שכן דרך המידות להיות כלולות ,השחור יש חוט אדום

שירוק הוא כולל את האדום  ,שהוא כוח הרחמים, הוא הירוק' גוון ג

ל ''כנ ,חוט אדום וחוט שחור, חוטים שמקיפים אותו' כן יש בול, והשחור

 .שתמיד המידות נכללות אחת בשניה

 

ר  ְסְתחַּ ד אִּ ָווָרא( א אתגלי''נ)ְוכַּ י ֵעיָנא, חִּ ְסְתָחרִּ ימון , ְואִּ ָכל אִּ

ין ְכחִּ ְשתַּ ין ָלא מִּ ְוונִּ ָתא , גַּ ין ְלתַּ ְףעִּ ְשתַּ (. סומקא ירוקא אוכמא)ומִּ

ְתֲחזֵ  ָווָראָלא אִּ הוא חִּ ר הַּ ין, י בַּ יק יֹומִּ תִּ יר ֵמעַּ ֵמיה . ְדָנהִּ ין מִּ ירִּ וְנהִּ

ָתא ְלתַּ ימון דִּ  (. א הוא''נ. )ָכל אִּ

ְזָייא ְתחַּ ְווָנא אִּ ְלחֹודֹוי, ְוֵלית גַּ ָווָרא בִּ הוא חִּ ר הַּ ְך . בַּ ין כַּ וְבגִּ

ְסְתָלקו ָכל ָמאֵריהֹון ְדסוָמָקא ְואוָכָמא י, אִּ ֲחָדאְדאִּ ין כַּ . מון ְתאֹומִּ

יב  ְכתִּ ְףצובֹות ש  ( שיר השירים ד)ֲהָדא הוא דִּ ר הַּ ְך ְכֵעד  יִּ מַּ ָעלו שִּ

ימֹות ְתאִּ כָֻּלם מַּ ְחָצה ש  ן ָהרַּ ְחָצה. מִּ ן ָהרַּ אי מִּ ְסחוָתא. מַּ הוא אַּ  ֵמהַּ

ָלָאה יָשא עִּ דִּ ימֹות. ְדֵעיָנא קַּ ְתאִּ כָֻּלם מַּ ְתָעְרָבן ָדא בְ . ש  , ָדאמִּ

ְבָקן ָדא ְבָדא ְתדַּ ְףצובֹות. ְואִּ ר הַּ ְך ְכֵעד  יִּ מַּ ר שִּ ה ְדָאמַּ ְת , ומַּ ְואַּ

ימֹות ְתאִּ כָֻּלם מַּ ת ש  ְמרַּ ר. אַּ ְלהֹון, ְכלֹומַּ ָווָרא דִּ ָווָרא , חִּ הוא חִּ ְכהַּ

ין ְיינִּ ָלָאה, ְדעַּ וַּוְרָתא ְדֵעיָנא עִּ ְסָחן ְבחִּ ד אַּ  . כַּ

 ,ני מידת הכתר אזי עיני התפארת נעשים ללבנותכאשר מתגלה אור עי

הנהגה של העולם הזה שסרו כל הצבעים של הדין שהם , יםבעלי רחמ

 .י שיש שכר ועונש טוב ורע''ע, שיש בו בחירה

עין ' איז אפי, ואמר שכשעיני התפארת מקבלים את אור עיני הכתר

 .שכן נעשה כך אצל מידת הכתר ,שמאל שווה ברחמים לעין ימין

שניך כעדר הקצובות שעלו מן הרחצה שכולם "נאמר זה ועל 

 .והרחצה הוא רחציה של הרחמים, "מתאימות

שזה מורה שכל , שכאן כתוב שהם קצובות, קושואל שיש סתירה בפסו

שזה מורה שהם , וכאן כתוב שהם מתאימות, אחת עומדת בפני עצמה
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שהם  ירזה נאמר אח, מתאימותוענה שמה שנאמר שהם  ,ממש מאוחדות

 .נרחצו מעיני הכתר

, ואיך דורשים אותו על העיניים, ת והרי פסוק זה מדבר על שיניים''וא

ויפקחו עיני "כמו שכתוב , ונראה שידוע שהעיינים הם בחינת החכמה

ב נתיבות ''כל, ב''וכן ידוע שהשיניים שהם ל, ופיקח הוא חכם, "שניהם

כ משום ''וא, הכמובא בכוונות האכילה שהשיניים הם מהחכמ, חכמה

 .ששניהם מאותה מידה שייך לדרוש עליהם עניין זה

 

ָייא יקַּ דִּ ע צַּ ְנדַּ ין ְלמִּ ינִּ ְכָמה , ְלֵמחֵזי ְברוָחא ְדָחְכְמָתא, ְוָדא ְזמִּ

ְת ָאֵמר  ְראו( ישעיה נד)ְדאַּ ן יִּ יִּ ן ְבעַּ יִּ י עַּ יֹון. כִּ י ְבשוב ְיָי צִּ . ֵאיָמתַּ

יב  ר עַּ ( במדבר יד)וְכתִּ ָתה ְייָ ֲאש  ְרָאה אַּ ן נִּ יִּ ן ְבעַּ וְכֵדין , יִּ

ב ין ְלטַּ ְיינִּ יחוָתא ְדעַּ  . ְסקִּ

ב ין ְלטַּ ְיינִּ יחוָתא ְדעַּ ית ְסקִּ יש. ְואִּ ין ְלבִּ ְיינִּ יחוָתא ְדעַּ ית ְסקִּ . ְואִּ

יב ְכתִּ יָך וְרֵאה שֹוְממֹוֵתינו ְוגוֹ ( דניאל ט), ְכָמה דִּ ח ֵעינ  ְוָדא . 'ְסקַּ

ב יש, ָהָכא ְלטַּ יב . וְלבִּ ם( ישעיה לג)וְכתִּ ָנה ְירוָשלַּ ְרא  יָך תִּ  ֵעינ 

ח ָהא ָהכָ  צַּ ע ְיֵתדֹוָתיו ָלנ  ןַּ ל יִּ ְצָען בַּ ל יִּ ל בַּ ֲאָנן ֹאה  ב ָנְוה שַּ א ְלטַּ

יש יד ָדא ְבָלא ָדא. וְלבִּ ְתָעבִּ  . ְדָלא אִּ

כי עין "כמו שכתוב , יראו הצדיקים לעתיד לבוא, ואת עין הרחמים זו

רק כשיש בה  ,וודאי שהם יראו את עין התפארת ,"ציון' יראו בשוב ה יןבע

והרי יש שני , בלשון יחיד, שהרי כתוב כאן עין בעין, את רחמי עיני הכתר

ובזמן זה יראו , בעין ימין תאלא בעת הרחמים עין שמאל נכלל, עיניים

 .עין התפארת -הצדיקים את עיני 

עולם של  -ה הוא עולם הבחירה שבעולם הז, ויש לרע, יש הבטה לטוב

' שבחירה היא רק כשב, כ אין זו בחירה''א שלא יהיה רע שא''וא, טוב ורע

 .ו במבוא שערים''כמובא במהרח הצדדים שוים

   

 ב''ז ע''דף קל
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ְפָרא יעוָתא ְדסִּ ְצנִּ ם ָנְוה , ָתָנא בִּ ָנה ְירוָשלַּ ְרא  יָך תִּ הו ֵעינ  מַּ

ֲאָנן י ְירוָשלַּ . שַּ ֲאָנן הוא םיְוכִּ יב , ָנְוה שַּ ק ( ישעיה א)ְוָהא ְכתִּ ד  צ 

ין ָבה ק. ָילִּ ד  ח צ  ְשְתכַּ ֲאָתר ְדאִּ יט, ובַּ ֲאָנן הוא, ָלאו ָשקִּ . ְוָלאו שַּ

ֲאָנן ם ָנְוה שַּ ָנה ְירוָשלַּ ְרא  יָך תִּ ָלא ֵעינ  ֲאָנן, א  ין , ָנְוה שַּ יק יֹומִּ תִּ ְלעַּ

ר ְתמַּ ןְדהַּ ( דישגח באלין עיינין), אִּ ֲאנַּ יט ְושַּ ֵעיָנא . הוא ֵעיָנא ָשקִּ

ֲחֵמי ְשָגחוָתא ָדא, ְדרַּ יל ֵמאַּ ֲחָרא, ֵעיָנא ְדָלא ָנטִּ ְשָגחוָתא אַּ . ְלאַּ

יב  ְך ְכתִּ ין כַּ יָמה ָחֵסר יוֹ , (ב''ו ע''קמ)וְבגִּ ְרא  ָך תִּ ְוָלא , ד''ֵעינ 

יךָ  יֹון. ֵעינ  ם ְוָלא צִּ ר ְירוָשלַּ ה ְדָאמַּ יךְ ָהכִּ , ומַּ ְצְטרִּ ְכְסָייא , י אִּ ְלאַּ

יָנא( ב''ז ע''דף קל) ֲחָמא ָעָלה, ְלדִּ ח ָבה וְלרַּ ְשְתכַּ  . ְדאִּ

שזה  ,"עיניך תראה ירושלים נוה שאנן"שכתוב , אמר ספר הצניעות

, והרי כתוב שירושלים הוא עיר מלאה דין, מורה על ראיה לטוב ורחמים

, הדין גובר, משורת הדיןוכשיש צדק ללא , "צדק ילין בה"כמו שכתוב 

היא משום ראיית עין , וענה שמה שכתוב שמשום ראיית העיין יהיו רחמים

 .ולא עיניך, ולכן כתוב עינך בלשון יחיד, מידת הכתר

הוא שהנה ציון  ,ומה שכתוב שהיא מביטה על ירושלים ולא על ציון

הדינים בה ש ,א המלכות של השכינהוירושלים הי, היסוד של השכינה

ל ''וכן אמר האריז, וענה שדייקא את ירושלים יש למתק מדניה, וביםמר

ל בסוף שערי ''והרמח, שהשכינה שבשכינה היא בבחינת כוח הטומאה

 .ל מבאר היטיב את עניין זה''הרמח

 

יב , ְוָתאָנא ָח ' ֵעיֵני ה( דברים יא)ְכתִּ ית הַּ יָך ָבה ֵמֵרשִּ ָנה ֱאֹלה 

ית ָשָנה ֲחרִּ ד אַּ וא דכתיב צדק ילין בה דבה הדא ה), ְועַּ

א דכתיב צדק ''נ( )אשתכחו גזרי דדינין יתיר מכל שאר אתרי

ילין בה דבה אשתכחו גזרי דדינין יתיר מכל שאר אתרי 

אלהיך בה מרשית השנה ' עיני ה( דברים יא)כתיב , ותאנא

ְמָנא ְדָאֵתי( ועד אחרית שנה חֲ , וְלזִּ ד ְדרַּ ח ָבה ֵעיָנא חַּ ְשְתכַּ . ֵמייִּ

יב ְכתִּ ין ֲהָדא הוא דִּ יקִּ תִּ יָקא ְדעַּ תִּ ים ( ישעיה נד), ֵעיָנא ְדעַּ ֲחמִּ וְברַּ

ְבֵצךְ  ים ֲאקַּ ים. ְגדֹולִּ ֲחמִּ ר רַּ ים, ֵכיָון ְדָאמַּ הו ְגדֹולִּ ית . מַּ ָלא אִּ א 

ֲחֵמי ֲחֵמי, רַּ ית רַּ ין. ְואִּ יקִּ תִּ יק ְדעַּ תִּ ֲחֵמי ְדעַּ ים , רַּ ֲחמִּ ְקרון רַּ ימון אִּ אִּ
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ין. יםְגדֹולִּ  ְנסִּ ְזֵעיר אַּ ֲחֵמי דִּ ים ְסָתם, רַּ ֲחמִּ ְקרון רַּ : א הוא''מהנ. )אִּ

ין ָכְך ( דינא ורחמי, משום דאית ביה ימינא ושמאלא וְבגִּ

ְבֵצךְ  ים ֲאקַּ ים ְגדֹולִּ ֲחמִּ ין, וְברַּ יק יֹומִּ תִּ  . ְדעַּ

דהיינו בארץ , "אלוקיך בה' עיני ה"שכתוב , ואמר הזוהר בנושא הקודם

 -עין ימין  ,וכתוב עיני בלשון רבים, א בית מושב לשכינהישראל שהי

והוא משום שהבטה זו היא ממידת התפארת שיש , דין -עין שמאל , רחמים

לא ברחמים רגילים , "ברחמים גדולים אקבצך"אבל לעתיד כתוב  ,בה דין

 ,אלא ברחמים של מידת הכתר שיש לה רק עין אחת, של מידת התפארת

, ולכן לא יהיה שיעבוד מלכיות, ברחמי עין ימין תללכלומר שעין שמאל נכ

 .ושום דבר רע

 

ין ְיינִּ ְייהו, ָתאָנא ְבָהֵני עַּ מַּ ין מִּ ְוונִּ ְתֵרין גַּ , ְבסוָמָקא ְואוָכָמא, בִּ

ין ְמעִּ ל. ָשָראן ְתֵרין דִּ ֲחָמא עַּ ין ְלרַּ ד ָבֵעי קוְדָשא ְדקוְדשִּ  ְוכַּ

ְׂשָרֵאל ית ְתֵרין דִּ , יִּ יןָאחִּ ָבא, ְמעִּ ְןָמא ְביַָּםא רַּ ְתבַּ אן יַָּםא . ְלאִּ מַּ

ָבא ָלָאה. רַּ ֲהָרא . יַָּםא ְדָחְכְמָתא עִּ ְתְסחון ְבנַּ ר ְדיִּ א ''ס)ְכלֹומַּ

ָבא( בחוורא יק ֵמָחְכָמָתא רַּ בוָעא ְדָנפִּ ְׂשָרֵאל, ְבמַּ ֵחם ְלהו ְליִּ  . וְמרַּ

 ,אדום שהם גוני דיןדמעות בגוני השחור וה' בשני העיניים ישנם ב

רואה ' וכאשר ה, כמו שהזעה היא מותרי הדין, והדמעות הם מותרי הדין

אזי הוא מוריד את הדין הזה להתבסם במידת הבינה שהיא , שהדין גובר

 .והבינה נקראת הים הגדול, שהשכינה היא ים סתם ,נקראת הים הגדול

 ,התשובה שהוא מידת החכמה? שואל הזוהר מי הוא הים הגדול

והביקעה , ומים, מביקעה יוכלומר שהים עש, וחדת במידת הבינהשמא

 .והמים מהחכמה, היא הבינה

 

ְפָרא. חֹוָטָמא יעוָתא ְדסִּ ְצנִּ ין, ָתאָנא בִּ ְנסִּ ְזֵעיר אַּ . חֹוָטָמא דִּ

ְרצוָפא ע סַּ ְשְתמֹודַּ ָלה . ְבחֹוָטָמא אִּ ְתָסְרָשא מִּ אי חֹוָטָמא אִּ ְבהַּ

יב ְכתִּ סֹו ְוגוֹ ( אל ב כבשמו), דִּ סוֹ . 'ָעָלה ָעָשן ְבאַּ , ָעָלה ָעָשן ְבאַּ

אי ְתָנָנא ָחא, ְבהַּ ְתְכָללו א  ֲחֵלי ְדנוָרא, אִּ א בחוטמא ''ס)ְדֵלית . ְוגַּ

אשתמודע פרצופא תלת שלהובין מתוקדן בנוקבוי מהאי 
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, חוטמא אתפשטן תלת גווני תננא ואשא וגחלי דנורא דכתיב

ָחא( ולית. עלה עשן באפו( שמואל ב כב) ְוָלא , ְתָנָנא ְבָלא א 

ָחא ְבָלא ְתָנָנא יקו . א  ְסְתלִּ ְוָנְפֵקי ( א אתדליקו''ס)ְוכְֻּלהו אִּ

 . ֵמחֹוָטמֹוי

ֵלין, ְוָתאָנא ת אִּ ָברו ְתלַּ ְתחַּ ד אִּ אי ְתָנָנא, כַּ יָלן ְבהַּ ְכלִּ יק , דִּ ְדָנפִּ

ט חֹוָטָמא. ֵמחוָטָמא ְתָקמַּ יק ְתָנָנא אוָכָמא ְוסומָ , אִּ יב ְוָנפִּ . ָקאְוָנשִּ

ית, ְוָקֵריָנן ֵליה. ְגָווֵני( א בתרי''נ)וֵבין ְתֵרי  ְשחִּ ף ְוֵחיָמה ומַּ . אַּ

יב ף ְוֵחיָמה ְכתִּ י ֵתיָמא אַּ ף ( דברים ט), ְואִּ ְסֵני ָהאַּ י מִּ י ָיגֹוְרתִּ כִּ

ֵחיָמה ימון ְתָנָנא אוָכָמא ְוס, ְוהַּ ית ְמָנא ָלן, וָמָקאְדאִּ ְשחִּ . מַּ

יב ְכתִּ ת ֲעמֹוָרה( בראשית יג), דִּ ת ְסדֹום ְוא  ֵחת ְיָי א  ְפֵני שַּ ֵחת. לִּ  שַּ

ית ְשחִּ םַּ יק מֹוְקָדא, הַּ  . ְבנוָרא ָדלִּ

 חוטם מידת התפארת

, שכמהות החוטם כן מהות האדם, אמר הזוהר שבחוטם ניכר הפרצוף

והאש , בא מהאש אשר, יש בו עשןו ,ומחוטם זה יוצא דין על הרשעים

 .מהגחלים

שמהות  ,אזי מתקמט החוטם, וכאשר מתחברים העשן האש והגחלים

והם נקראים , דהיינו אור דין ,ויוצא עשן שחור ואדום, הדין הוא הצמצום

שכל עניין  ,ועצם האש נקראת מלאך המשחית, והחימה מלאכי האף

להשגיח ולהעניש את הם מלאכים ממש הממונים , החוטם וכל הדימוים

 .החוטאים

, שמידה זו היא המידה מנהיגה את העולם הזה, והם תלויים במידה זו

 .שהוא כלל הכל, שהוא היה הוה ויהיה, והיא המידה ששמה שם הויה

התשובה שאין כוח זה , ת איך משם הויה יוצאים דינים כה רבים''וא

, ינם ראוייםומשום שהמעשים א, אלא הוא בשליטת ההויה, מהות ההויה

כי לא "כמו שכתוב , בעצמו אינו חפץ בדין' אמנם ה, לכן בא העונש

 ."כי אם בשובו מדרכו וחיה, אחפוץ במות המת
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ימון, ְוָתאָנא ין, ָחֵמש ְגבוָראן אִּ ְנסִּ אי ְזֵעיר אַּ ְסְתָלקו . ְבהַּ ְואִּ

ע ְמָאה ְגבוָראן ְרבַּ ף ְואַּ ל  ְשָטאן ְבחֹוטָ . ְלא  ְתסַּ . ְבפוָמא. מֹויומִּ

ְדרֹועֹוי ין. בִּ ידִּ ין. בִּ ְצְבעִּ יב. ְבא  ין ָכְך ְכתִּ ֵלל ( תהלים קו), וְבגִּ י ְימַּ מִּ

יב. ְגבורֹות ְייָ  יב ָהָכא ְגבורֹות, ְגבוֹרת ְכתִּ יב ָהָתם, ְכתִּ דברי ), וְכתִּ

ְגבוָרה( הימים א כט ְגדוָלה ְוהַּ י ָתאנָ . ְלָך ְיָי הַּ ָלא ָהכִּ ד , אא  כַּ

ֲחָדא ְבָראן כְֻּלהו ְגבוָראן כַּ ְתחַּ ְתְקֵרי ְגבוָרה ֲחָדא, אִּ  . אִּ

והם מתרבות , חסדים' כמו שיש בה ה, גבורות במידת התפארת' יש ה

 ,ובאצבעות, בידים, בזרוע, בפה, הוא בחוטם, ומקום חנייתם, לגבורות רבות

 .ל''גבורות הנ' ך שהם השמות של הה''צפנמאותיות ' שהם ה

שמשמע שיש הרבה גבורות , "מי ימלל גבורות ה"מקשה הזוהר שכתוב 

? שמשמע שיש גבורה אחת, "הגדול והגבורה' לך ה"וכתוב , כמו שנאמר

אשר היא יוצאת  ,וענה שבאמת יש הרבה אבל הם נכללות בגבורה אחת

 .של שם הויה' מאות ה

ירים שמס אבל משום, זו היא יין המשמח' אמנם בעצם מהות אות ה

בסנהדרין זכה ' כמו שאמרו בגמ, אזי נעשית יין המעציב, ממנה את החסד

 ."יין ישמח ללב אנוש"על פסוק , לא זכה משממו, משמחו

 

ְחָתא ֵמחֹוָטמֹוי, ְוכְֻּלהו ְגבוָראן יָאן ְלנַּ ְלָיין. ְשרִּ אי תַּ ף , וֵמהַּ ל  א 

בֹוא( אלפין) ע ְמָאה רִּ ְרבַּ ְייה, ְואַּ מַּ ד מִּ אי ְתָנָנא . וְלָכל חַּ וְבהַּ

יק ֵמחֹוָטמֹוי סִּ ף , ְדאַּ ל  ְלָיין א  ע ְמָאה ( אלפין רבוא)תַּ ְרבַּ ְואַּ

ר ְגבוָרה ָדא( וחמש) ְסטַּ אי חֹוָטָמא. דִּ ְלָיין ֵמהַּ , ְוכְֻּלהו ְגבוָראן תַּ

יב ְכתִּ יָך ְוגוֹ ( תהלים קמה), דִּ ֲעׂש  ח מַּ בַּ ד ָשאֵרי . 'דֹור ְלדֹור ְישַּ ְוכַּ

ֲהָטן ְוָשָטאן, בוָרה ָדאגְ  ְתלַּ ד ( א ונחתין''נ), כְֻּלהו ְגבוָראן מִּ עַּ

ת כ  ס  ְתהַּ םִּ ב הַּ ר  ח  ט הַּ הַּ ְחָתן ְללַּ  . ְדנַּ

והוא בפועל ניכר בלהט , כוח הגבורה של החוטם מתרבה עד מאוד

היא העולם שממצע בין עולמות ]שהיא קליפת נוגה  ,החרב המתהפכת

' יש עולמות של קדושה שיש בכל אחד מהם ישכמו ש, הקדושה לטומאה

ובין , מידות' כן יש להבדיל עולמות הטומאה שבכל אחד מהם יש י, מידות

שהיא פעמים דין [ שהוא חצי קדוש וחצי לא, שניהם יש את עולם הנוגה
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 "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני"ועליה אמר שלמה , ופעמים ורחמים

ל על להט ''וכן אמרו חז, 32וב רעשאינו מבין איך נעשה מרע טוב ומט

דהיינו פעמים , החרב המתהפחת שהיא פעמים אנשים ופעמים נשים

ואישה היא מכוח הדין , שאיש הוא מכוח החסד, רחמים ופעמים דין

 .כידוע

וכל מה , והיינו שבאמת במידת התפארת עצמה אין שום דין חלילה

אבל כאן , הדיןהוא משום שכאן באמת הוא שורש , שכתב הזוהר שיש דין

אבל , ועוד שביחס למידת הכתר הוא בחינת דין, הוא עדיין לא דין כלל

 .ביחס לשכינה הוא כוח הרחמים

יב ז ה( בראשית יט), ְכתִּ ָםקֹום הַּ ת הַּ ְחנו א  ים ֲאנַּ יתִּ ְשחִּ י מַּ . כִּ

יב  ת ֲעמֹוָרה( בראשית יג)וְכתִּ ת ְסדֹום א  ֵחת ְיָי א  ְפֵני שַּ יב. לִּ , וְכתִּ

ל ֲעמֹוָרה( שית יטברא) ל ְסדֹום ְועַּ יר עַּ ְמטִּ ְיָי הִּ י . וַּ ָלא ָהכִּ א 

ים ְוכו, ָתאָנא ָיין ָלְרָשעִּ ים ְלמִּ ', ֹלא דַּ ֲחמִּ ת רַּ דַּ ְסֵכי מִּ ְמהַּ ָלא דִּ ת א  דַּ

ין דִּ  . הַּ

ְסֵכי ְך ְמהַּ יב , ְוֵהיאַּ י( מלאכי ג)ְוָהא ְכתִּ יתִּ י ְיָי ֹלא ָשנִּ ָלא . ֲאנִּ א 

ְמָנא  יֵקיְבָכל זִּ תִּ יק ְדעַּ תִּ ָווָרא, ְדעַּ ֲעָוא ( אתגלייא), ֵריָשא חִּ רַּ

ין ֲעוִּ ְלָיין, ְדרַּ ְתגַּ ְשְתָכחו ְבֹכָלא, אִּ ין אִּ ְבְרבִּ ין רַּ ֲחמִּ ֲעָתא . רַּ וְבשַּ

ְלָייא ְתגַּ ין , ְדָלא אִּ ְיינִּ ין( א דינין''ס)ָכל זַּ ינִּ ין ְזמִּ סִּ ְזֵעיר אַּ , דִּ

ֲחֵמי ְבָיכֹול רַּ יד, ְוכִּ יָנא ָעבִּ יָקא ְדֹכָלא, דִּ תִּ הוא עַּ  . הַּ

שם הויה שהוא שם הרחמים לפעמים עושה ' הזוהר מבאר לפנינו שאפי

ששם הויה פועל בכוח , "את סדום' שחת הלפני "כמו שכתוב , דין בעולם

מסירים את כוח החסד מכוח  שמשום החטאים, וכבר נתבאר לעיל, הדין

  .ולא ליין המשמח, אזי נעשים הגבורה לדין מכאיב, הדין

כן ] ,שואל הזוהר איך שם הויה שהוא באמת מידת הכתר ולא בתפארת

' ואפי, ל בכוונת המקווה כתב שיש לכוין שם הויה אהיה אדני''הרמח

ששם אהיה הוא לפני שם הויה אשר הוא במידת התפארת ואהיה הוא 

כן כתוב בספר ברית ו, ש שם הויה במידת הכתרמ י''מ, בכתר ובחכמה

וענה שאין הוא באמת עושה , והרי הוא רחמים גמורים, עושה דין[ וחהמנ
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אלא הוא מסלק את השפעתו ממידת התפארת וממילה כל הדינים , דין

  .מתעוררים

אבל הוא , משום שכוח החסד הוא להחיות, שהנה כוח הדין מאוד נצרך

אמנם כוח הגבורה הוא , לומר שאין לו מנגנון של התרבותל פסיבי ככביכו

והוא גורם לכוח החסד לצאת מן הכוח אל הפועל עד , כוח של התפרצות

סד מעורב עם כוח הגבורה היא מתרבה אמנם אם אין כוח הח, מאוד

ולכן מיד כאשר הכתר מסיר , ומחריבה כל חלקה טובה ומתרבה ומתפרצת

מידת התפארת נקראת דין כמו שאומר , את החסד ממידת התפארת

 .שאלוקים הוא התפארת וההויה הוא הכתר, הוא האלוקים' הזוהר על ה

 

ְנָיא ין, ְדתַּ יקִּ תִּ יָקא ְדעַּ תִּ ְלָייא עַּ ְתגַּ ד אִּ ין, כַּ ֲעוִּ ֲעָוא ְדרַּ כְֻּלהו , רַּ

ְשָמא ָדא ְתְקרון בִּ יֵני ְדאִּ ין, בֹוצִּ ירִּ ְשְתָכחו ְבֹכָלא. ְנהִּ ֲחֵמי אִּ . ְורַּ

יָרא דִּ  ְתְגֵלי ְטמִּ ֲעָתא ְדָלא אִּ יןוְבשַּ ירִּ ֵלין , ְטמִּ ֲהָרן אִּ ְתנַּ ְוָלא אִּ

יֵני ין. בֹוצִּ ינִּ ין דִּ ְתָערִּ יָנא, מִּ יד דִּ ְתָעבִּ יָנא. ְואִּ אי דִּ ים ְלהַּ אן ָגרִּ . מַּ

ְתְגֵלי ין ְדָלא אִּ ֲעוִּ ֲעָוא ְדרַּ ֲחֵמי , רַּ ָיא רַּ ָייבַּ ין חַּ ְסכִּ ין ָכְך ְמהַּ וְבגִּ

יָנא ר ָהָכא. ְלדִּ ן הַּ , וָמה ְדָאמַּ םֵמֵאת ְיָי מִּ ין . ָחָמיִּ סִּ ְזֵעיר אַּ בִּ

ר ְתמַּ ם. אִּ ָחָמיִּ ן הַּ יב מִּ ְכתִּ ע דִּ ְשמַּ ם, ומַּ יִּ יָנא. ֵאש ומַּ ֲחֵמי ְודִּ . רַּ

ל יָנא ְכלַּ אן ְדֵלית ֵביה דִּ ָסָקא מַּ  . ְלאַּ

 א''ח ע''דף קל

אי חֹוָטָמא ְזֵעיר, ָתאָנא ד ָשאֵרי ְתָנָנא . הַּ ( א''ח ע''דף קל)ְוכַּ

ָסָקא ילונָ , ְלאַּ ְבהִּ יק בִּ יָנא, פִּ ְתָעֵבד דִּ אי . ְואִּ ֵכב ְלהַּ אן ְמעַּ ומַּ

יק ְתָנָנא יָשא, חֹוָטָמא ְדָלא ָיפִּ דִּ יָקא קַּ תִּ ְקֵרי , חֹוָטָמא ְדעַּ ְדהוא אִּ

ֹכָלא ם מִּ יִּ סַּ ְך אַּ ר   . א 

אומר הזוהר שאכן באמת למדנו שכן הוא שכשהרשעים חוטאים אזי אין 

שהם אש , ין במידת התפארת שנקראת שמיםומתעורר הד, הכתר משפיע

 .ואם חוטאים אזי הדין גובר ולא החסד, חסד ודין, ומים

שכשמתעורר הדין הרי הוא יוצא במהירות ורק הכתר  אומר הזוהר  

והיינו שכשמתחיל הדין אזי כבר כמעט  ,יכול לעכב את הדין שבתפארת

ולכן , טלומאוחר לחזור בתשובה משום שמיד הוא נעשה וקשה מאוד לב
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ולא שאחרי , ל בסנהדרין שיש להתפלל על צרה שלא תבוא''אמרו חז

אזי , ברצון הלב' אמנם אם עובדים את ה, שבאה הצרה להתפלל שתסור

, מעוררים את כוח מידת הכתר שהיא כוח הרצון ומתכפרים הדינים

בראש ' י בגמ''ולפי רש, ג מידות רחמים''כשהציבור נאספים ואומרים את י

 .יש גם להיות בתענית בעת זו, ג מידות'''בנושא של יהשנה 

ולכן אומר הזוהר שהקורא , וכל מהות הדין היא במהירות ובחיפזון

וכן האוכל בחיפזון הוא מכוח הסיטרא , במהירות ובולע את המילים

 .אחרא

 

ְיינו ָרָזא ְדָתֵניָנן וַּוְייהו( שמות לד), ְוהַּ ֲעָמא ְבגַּ יק טַּ . ְיָי ְיָי ָססִּ

ְמֵני ר ְתֵרי זִּ ְדכַּ ְשָמא אַּ וַּוְייהו, ְבכְֻּלהו ֲאָתר דִּ ֲעָמא ְבגַּ יק טַּ ְכגֹון , ָססִּ

ְבָרָהם( בראשית כב) ְבָרָהם אַּ . יֲַּעֹקב יֲַּעֹקב( בראשית מו. )אַּ

וַּוְייהו. ְשמוֵאל ְשמוֵאל( שמואל א ג) ֲעָמא ְבגַּ יק טַּ חוץ . כְֻּלהו ָססִּ

ה ה ֹמש  ֹםש  וַּוְייהודְ , מִּ ֲעָמא ְבגַּ יק טַּ ְעָמא. ָלא ָססִּ אי טַּ ְבָרָהם . מַּ אַּ

ְבָרָהם ים, אַּ ְתָרָאה ְשלִּ ים, בַּ ְדָמָאה ָלא ְשלִּ ים , קַּ ְשָתא ְשלִּ ְדהַּ

ְסיֹוֵני ר נִּ ׂש  וַּוְייהו, ְבע  ֲעָמא ְבגַּ יק טַּ ְך ָססִּ ין כַּ ְשָתא ָלא ֲהוָ , וְבגִּ ה ְדהַּ

ְדֵמיָתא ְדקַּ יהו כִּ  . אִּ

יש פסיק , אל רחום' ה' ג מידות רחמים שכתוב ה''הזוהר ולכן בי אומר

הראשון שהוא מידת התפארת אשר קוראת למידת הכתר שהיא שם ' בין ה

להראות שמידת , ולכן יש הפסק ביניהם, כמובא בכוונת ויעבור, השני' ה

ומידת התפארת היא מידת הדין ביחס למידת , הכתר היא מידת החסד

 .הכתר

ולכן משה  ,ללא פסיק ביניהם, רבינו שנאמר בו משה משהחוץ ממשה 

, מן ענן באר, רבינו היה מנהיג את עם ישראל במדבר בהנהגה על טבעית

משום שהוא הנשמה של מידת התפארת אשר מידת דעת , מעמד הר סיני

 .זו כלולה במידת הכתר כידוע

וא שה, יש לרוצה לזכות לחכמה לדמיין את משה מול עיניו: חתם סופר

 .שורש התורה
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ים, יֲַּעֹקב יֲַּעֹקב ְתָרָאה ְשלִּ ים, בַּ ְדָמָאה ָלא ְשלִּ ְשָתא , קַּ ְדהַּ

ְתָבָנר ְביֹוֵסף יְנָתא, אִּ את ָעֵליה ְשכִּ ְשְת , ְועֹוד. ְוָשרַּ ְשָתא אִּ ים ְדהַּ לִּ

ְרָעא ְלֵעיָלא, ְבאַּ ְווָנא דִּ יָשא ְכגַּ דִּ יָלָנא קַּ ר ְתחומִּ , אִּ ְתֵריסַּ , יןבִּ

ין ְנפִּ ין עַּ ְבעִּ יָתא, ְבשִּ ְדמִּ ה ְדָלא ֲהָוה ְבקַּ ךְ . מַּ יֵני כַּ ְתָרָאה , וְבגִּ בַּ

ים ים, ְשלִּ ְדָמָאה ָלא ְשלִּ וַּוְייהו, קַּ ֲעָמא ְבגַּ יק טַּ ְשמוֵאל . וָפסִּ

יה, ְשמוֵאל וִּ יק ְבגַּ ֲעָמא ָססִּ ְעָמא. טַּ אי טַּ ים. מַּ ְתָרָאה ְשלִּ , בַּ

ְדָמָאה ָלא ְשלִּ  יָאה, יםקַּ ְשָתא הוא ְנבִּ ם ָלֵכן ָלא ֲהָוה , ְדהַּ ְוקֹוד 

יָאה ה. ְנבִּ ה ֹמש  וַּוְייהו, ֲאָבל ֹמש  ֲעָמא ְבגַּ יק טַּ ְפסִּ יֹוָמא , ָלא אַּ ְדמִּ

יד ְתְילִּ ים ֲהָוה, ְדאִּ יב. ְשלִּ ְכתִּ י טֹוב ( שמות ב), דִּ א אֹותֹו כִּ וֵַּתר 

 . הוא

משום שהיה עצב על מכירת  מבאר הזוהר שיעקב בתחילה לא היה שלם

וכן שמאול בתחילה לא היה נביא , וכלן יש פסיק בין יעקב יעקב, יוסף

אמנם משה נולד , ולכן יש פסיק בין שמואל שמואל, ולאחר מכן היה נביא

  .שלם

כמובא בתיקונים חדשים שמשה הוא נשמת גדול הדור אשר לא באה 

ושלמת בשביל להנהיג אלא היא מ, ואין לה בחירה, בכלל בשביל הבחירה

, ובכל דור משה רבינו מתגלגל ונכנס כנשמה יתירה של שבת, את העם

 . ח אחד לחברו משה''הת. בסוכה לט' ולכן קראו בגמ, בצדיק הדור

 

וַּוְייהו, אוף ָהָכא ְיָי ְייָ  ֲעָמא ְבגַּ יק טַּ ים, ָססִּ ְדָמָאה ְשלִּ ְתָרָאה , קַּ בַּ

ים ְבכְֻּלהו ה. ְשלִּ רבַּ , וֹמש  יָנא ָאמַּ יָקא , ֲאָתר דִּ תִּ ְחָתא לֹון ֵמעַּ ְלנַּ

יָשא דִּ ין, קַּ ְנסִּ ְזֵעיר אַּ ין לִּ ֲחמִּ י ָתֵניָנן. רַּ ה, ְדָהכִּ ָמה ֵחיָלא ְדֹמש  , כַּ

ָתא ֲחֵמי ְלתַּ יָלן ְדרַּ ית ְמכִּ ין. ְדָאחִּ סִּ ְזֵעיר אַּ יָקא בִּ תִּ ְתְגֵלי עַּ ד אִּ , ְוכַּ

ְתָחזון ֲחֵמי אִּ יךְ וְ . ֹכָלא ְברַּ ְשְתכִּ ָחא וְתָנָנא ָלא ָנפִּ , חֹוָטָמא אִּ , יקָוא 

ְת ָאֵמר  חָטם ָלךְ ( ישעיה מח)ְכָמה ְדאַּ י א  ָלתִּ  . וְתהִּ

ין ְדחֹוָטָמא, ְוָתאָנא ְתֵרין נוְקבִּ יק ְתָנָנא, בִּ ד נוְקָבא ָנפִּ , ְבחַּ

יט ָבא, ָלהִּ ְתהֹוָמא רַּ ְףָעא ְבנוְקָבא דִּ ְשתַּ יק , ד נוְקָבאוֵמחָ . ומִּ ָנפִּ

ְלהֹובֹוי יד ְבשַּ ָחא ְדאֹוקִּ ֲהָטא , א  ְתלַּ ף ( בארבע אלף)ומִּ ל  ְבא 

ר ְׂשָמאָלא ְסטַּ ין ְדבִּ ע ְמָאה ָעְלמִּ ְרבַּ ים ְלָקְרָבא . ְואַּ אן ְדָגרִּ ומַּ
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אי ְקֵרי ֵאש ְייָ , ְבהַּ חִּ . אִּ ר א  יד ָכל ְשאַּ ְכָלא ְואֹוקִּ ָחא ְדאַּ אי . יןא  ְוהַּ

ָח  ְתְבָסםא  ְדְבָחא, א ָלא אִּ ָחא ְדמַּ ָלא ְבא  יק . א  אי ְתָנָנא ְדָנפִּ ְוהַּ

ֲחָרא מוְקָבא אַּ ְתָנָנא ְדָקְרְבָנא, מִּ ָלא בִּ ְתְבָסם א   (. דמדבחא. )ָלא אִּ

ְלָייא ְבחֹוָטָמא יב, ְוֹכָלא תַּ ְך ְכתִּ ין כַּ ח ְיָי ( בראשית ח), ְבגִּ וַָּירַּ

יֹח  מִּ ת ֵריחַּ הַּ ְלָיין. חַּ א  אי חֹוָטָמא, ְדֹכָלא ְבחֹוָטָמא תַּ , ְלָאְרָחא הַּ

ְתָנָנא ָחא סוָמָקא, בִּ ֲעָוא. ְוא  ָבל ְברַּ ְתקַּ ְך אִּ ין כַּ אי . וְבגִּ ( הוא)ְוהַּ

יב ְכתִּ ף ְייָ ( במדבר יב), דִּ ר אַּ חַּ ף ְייָ ( דברים יא. )וַּיִּ . ְוָחָרה אַּ

י( שמות כב) סִּ ף ְייָ ס  ( דברים ו. )ְוָחָרה אַּ ה אַּ ְזֵעיר . ן י חר  ֹכָלא בִּ

ר ְתמַּ ין אִּ סִּ יָקא, אַּ תִּ  . ְוָלא ְבעַּ

ג מידת ''כמה גדול כוחו של משה אשר הוא יכל להוריד את כוח הי

שכן יש לכל אחד , בראש השנה' והנה אמרו בגמ, רחמים והשקיט את הדין

להוריד את השפע שלהם , ג מידות רחמים''מישראל בכוח אמירת י

ה הוא הראשון שעשה זאת בביראה הוא ''אמנם משה רבינו ע, לםלעו

 .התקין את הצינור לכך

מנקב אחד של חוטם התפארת יוצא דין למידת הבינה של כוח הקליפה 

אמם מנחיר שמאל יוצא דין , כ''ונשקע שם ואינו פועל כ, בעולם הבריאה

עשן ולכן  ,ואינו נשקט אלא באש המזבח, אשר עושה דין חלילה בעולם

וכן עצם , משום שהיו בו נשמות מגוגלות', הקרבן היה עושה נחת רוח לה

ולכן , כוח הרוחני של הבהמה היה מזין את כל המלאכים הנקראים אישים

 .כמובא בזוהר "אישה ריח ניחוח"הקרבן נקרא 

 .וכן כל מי שמחמם את גופו למצוה הרי הוא משקיט את אש זו

וגם זו  ,מיתוק צריך להיות בחוטם הזווכל ה, וכל הדין תלוי בחוטם הזה

 .מעלתה של הקטורת של בו כוח רוחני להשקיט את הדין הזה

 .אמנם במידת הכתר אין שום דין כלל

 

יב , ָתאָנא אי ( דניאל ט)ְכתִּ ע הַּ י ָאְזְנָך וֲשמַּ ֵטה ֱאֹלהַּ א ''ס)הַּ

עמיקא למשמע ( א עקימא''ס)תאנא בצניעותא דספרא דרגא 

ְעֵריאִּ ( טב וביש ודא יד ְתחֹות ׂשַּ ְתָעבִּ ְעֵרי . יהו אוְדָנא ְדאִּ ְושַּ
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ְלָיין ָעֵליה שומֵ ( ואודנא הוא למשמע. )תַּ יד ְברִּ ְתָעבִּ י ְואוְדָנא אִּ

ין ְלָגאו ימִּ יד . ְרשִּ יָמא( א דכארי''ס)ְכָמה ְדֲעבִּ קִּ ְרָגא ְבעַּ להאי ), דַּ

יָמא( ולהאי קִּ ְעָמא ְבעַּ אי טַּ תעכב קלא לאעלא א בגין די''ס. )מַּ

יש ( למוחא ויבחין במוחא ולא בבהילו ב ובִּ ע טַּ ְשמַּ ין ְלמִּ ְבגִּ

ין, ְוָתאָנא ְבגֹו אוְדנִּ יָמא דִּ אי ֲעקִּ ימון ָמאֵרי , ֵמהַּ ְלָיין ָכל אִּ תַּ

ין ְדפִּ יב ְבהו, ְדגַּ ְכתִּ ף( קהלת י), דִּ ת הַּ יְך א  ם יֹולִּ יִּ ָחמַּ י עֹוף הַּ ֹול כִּ

ם יִּ ל ְכָנפַּ עַּ יד ָדָבר ובַּ  . יַּגִּ

ג, ְבגֹו אוְדָנא יף מִּ ְלֵלי ְדמֹוָחא' ָנטִּ ין, חַּ אי נוְקָבא ְדאוְדנִּ . ְלהַּ

יָפא הוא ְנטִּ יָמא, וֵמהַּ הוא ֲעקִּ הוא , ָעֵייל ָקָלא ְבהַּ יף ְבהַּ ְתְצרִּ ְואִּ

יָפא יש, ְנטִּ ב וֵבין בִּ יב, ָטב. ֵבין טַּ ְכתִּ י שֹוֵמעַּ א  ( תהלים סט), דִּ ל כִּ

ים ְייָ א   יש. ְביֹונִּ יב, בִּ ְכתִּ סֹו ( במדבר יא), דִּ ר אַּ חַּ ע ְיָי וַּיִּ ְשמַּ יִּ וַּ

ר ָבם ֵאש ְייָ  ְבעַּ  . וַּתִּ

 מידת התפארתאוזן 

אמנם , ועליה אמר דניאל הטה אלוקי אוזנך, באוזן זו נשמעים התפילות

ם דיני המשנה ומהם מגיעי ,מכסים אותה השערות שהם בעלי הדינים

כלומר שדורשים , ם מקשרים את דיני המשנה לתורהולכן א, טהור וטמא

שהיא השביל , אזי השערות נכללות בתורה, היכן הם רמוזים בתורה

 .שבראש התפארת שהוא באמצע השערות כנזכר לעיל

וחור האוזן מתעגל עיגולים עיגולים בכדי שאור הבל האדם העולם 

הוא יש ומיד יוצא  אמנם חור החוטם ,יבחן אם באמת ראוי לבקשתו, לשם

ולכן יש מעלה לקטורת על , אמנם גם מיד נכנס לו ההבל, ממנו ההבל

אמנם אמירת , משום שהתפילה היא קול שצריך להישמע, התפילה

אשר נכנס בחוטם שאין בו , הקטורת היא מעוררת היא עניין הריח ממש

אמנם היא רק , ונכון שגם התפילה כקרבנות, שאין דבר מעכב כמו האוזן

שהם באמת , חוץ מהקרבנות שבתפילה, כקורבנות אבל אין בה זכר לקרבן

 .ולא לאוזן, גם מגיעות לחוטם העליון

ובעל הכנף יוליך את "ומהאוזן תלויים כל המלאכים שנאמר עליהם 

וכן מסופר על רבי , ולפעמים הם מלבשים בציפורים גשמיים ,"הקול

 .לשמוע את דברי תורתורה אשר הייו מגיעות איליו ציפורים 'ישראל נג
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ואור זה יש בו את כוח , מוחין אשר בראש התפארת' מגיע אור לאוזן מג

אם טוב אזי הרי הוא מודיע לגוף  ,האבחנה להבין בין דבר טוב לרע

 .רע, להשפיע טוב ואם רע

שיש דברים שנראים טובים והם , מבחין את כוונת האדם' דהיינו שה

 .וכן ולהפך, רעים

 

אי אודְ  רְוהַּ ים ְלבַּ יָמא ָעֵייל ְלגוֹ . ָנא ָסתִּ הוא נוְקָבא , וֲַּעקִּ ְלהַּ

ן מֹוָחא יָפא מִּ ְנטִּ ְכנַּש ָקָלא ְלָגאו, דִּ ין ְלמִּ ר, ְבגִּ סוק ְלבַּ , ְדָלא יִּ

ְטרֹוי ָכל סִּ ים מִּ יר ְוָסתִּ יֵהא ָנטִּ ין ָכְך הוא ָרָזא. וִּ הוא . ְבגִּ וַּוי ְלהַּ

ין ֵלי ָרזִּ ְמגַּ ְמגַּ , דִּ אן דִּ ְלֵעילָ ְדמַּ ףוָנא דִּ יש תִּ ְכחִּ ילו אַּ ין ְכאִּ . אֵלי ָרזִּ

ין ְכנַּש ָרזִּ ן ְלמִּ ְתְתקַּ ר, ְדאִּ ְסקון ְלבַּ  . ְוָלא יִּ

 ב''ח ע''דף קל

ְנָיא ְׂשָרֵאל ְבָעאָקא, תַּ ין יִּ ְווחִּ ֲעָתא ְדצַּ ְלָיין מֵ , ְבשַּ ְתגַּ ְעֵרי מִּ ל ְוׂשַּ עַּ

ין יןְכֵדין ָעֵייל ָקָלא ְבאודְ , אוְדנִּ םֹוָחא, נִּ יף מִּ הוא נוְקָבא ְדָנטִּ , ְבהַּ

יק ְבנוְקֵבי ְדחֹוָטָמא. ְבמֹוָחא( ובטש)ְוָכנַּש  ר חֹוָטָמא. ְוָנפִּ ְתְזעַּ , ְואִּ

ָםם ְתחַּ ין( א ואתקמט''ס), ְואִּ ימון נוְקבִּ ָחא וְתָנָנא ֵמאִּ יק א  , ְוָנפִּ

ין  ְתָערִּ יןְועָ , ָכל ְגבוָראן( ב''ח ע''דף קל)ומִּ יד נוְקמִּ  . בִּ

ָחא וְתָנָנא ין א  ימון נוְקבִּ ין ֵמאִּ ד ָלא ָנְפקִּ הוא ָקָלא  ְועַּ יק הַּ ָסלִּ

ש ְבֵריָחא ְדמֹוָחא , ְלֵעיָלא ין , (א ברישא במוחא''ס)וָבטַּ ְגדִּ ְונַּ

ין ְיינִּ ין ְמעַּ ְמעִּ ָשא, ְתֵרין דִּ ירֹוי ְתָנָנא ְוא  ְמחִּ ק מִּ הוא ָקָלא , ְוָנפַּ ְבהַּ

ר יד לֹון ְלבַּ  . ְדָנגִּ

ומי , לשמור את ההבל שנכנס שלא יצא, וכן יש בכוח אור האוזן הזה

הוא גורם ' ואולי אפי ,אין לו את הכוח הזה, שמגלה סודות שאין לגלותם

 .והרי הוא כמכחיש את ההנהגה העליונה ,שאור שנכנס לאוזן יצא

ער מעל כביכול מרוח קולם מתגלה הש', בעת אשר ישראל צועקים לה

ונעשה , ונכנס למוח, ר שםונקלט באור אש, באוזןונשמע קולם  ,האוזן

ועושה דין , שיש קשר בין האוזן לאף כידוע ,דרך האף ידהמבוקש מ
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היא תפילה בלי  דהיינו שיש תפילה יש בקשה וצעקה, םבאומות העול

 .אין החיצונים יכולים לאחוז בהו, דיבור כמובא בזוהר

דמעות שהם כוחות של דין ' יוצאים ב, מהחוטם ולפני אשר יוצא העשן

שהקול הוא רוח  ,מזעזוע קול התפילה באור המוח, להעניש את הרשעים

ולחות , והחום של הקול הוא האש, שהרוח של הקול היא הרוח, מים ואש

מים , המוחים של חסד דין ורחמים' ואזי מתעוררים ג, שבקול הוא המים

 .אש ורוח

 

הוא ָקָלא דְ  יןְבהַּ יל ְבאוְדנִּ ְתָעָרן , ָעיִּ ְחָכאן ומִּ ְתמַּ א ''ס)אִּ

אי( מתערבין יב, כוֵלי הַּ ְך ְכתִּ ין כַּ סֹו וַּתִּ , ְבגִּ ר אַּ חַּ ע ְיָי וַּיִּ ְשמַּ ר וַּיִּ ְבעַּ

הוא ָקָלא. ָבם ֵאש ְייָ  יָעה ְדהַּ יא ְשמִּ הִּ ר מֹוָחא, ְבהַּ ְתעַּ ( כלא. )אִּ

י ָאזְ , ָתָנא ֵטה ֱאֹלהַּ יב הַּ ין , ְנךָ ְכתִּ ְרכִּ ר אַּ ית (. א אודנין''ס)ְכלֹומַּ שִּ

ין ְדפִּ ימון ָמאֵריהֹון ְדגַּ בֹוא אִּ ף רִּ ל  ין, ְמָאה א  ֵלין אוְדנִּ ְלָיין ְבאִּ . ְדתַּ

ְתְקרון ָאְזֵני ְייָ  ֵטה ְיָי ָאְזְנךָ . ְוֹכָלא אִּ ר הַּ ְתמַּ ה ְדאִּ ְזֵעיר  ָאְזְנךָ , ומַּ בִּ

ר ְתמַּ ין אִּ סִּ  . אַּ

וכה גבוהה מעלת  ',יא כת מלאכים אשר נקראים אוזני הוהאוזן ה

התפילה אשר היא מגיעה לאוזניים אלו ומעוררת את המוח לעשות את 

 .והיא בבחינת רעמים אשר מעוררים את הלבבות, הפעולה

כנגד שישים ריבוא של עם , ויש שם שש מאות אלף ריבוא מלאכים

 .ישראל

אלא העניין , או בלחשאמנם אין העניין האם האדם מתפלל בקול 

י האהבה והיראה התפילה עולה ''האדם האדם מתפלל באהבה ויראה שע

 .'כמובא בזוהר שבלי אהבה ויראה אין התפילה עולה לה', לה

 

ין ְלָיין אוְדנִּ ָלָלא ְדמֹוָחא תַּ ד חַּ ְטָרא ְדחַּ ןִּ ין . מִּ ְרעִּ ין תַּ ְמשִּ וֵמחַּ

ָלָלא הוא חַּ ין ֵמהַּ ד( א אית''ס)ָדא הוא , ְדָנְפקִּ ְרָעא חַּ יד , תַּ ְדָנגִּ

הוא נוְקָבא ְדאוְדָנא ח ְבהַּ ְתְסתַּ יק ְואִּ יב, ְוָנפִּ ְכתִּ י ( איוב לד), דִּ כִּ

ְבָחן ין תִּ לִּ יב . ֹאז ן מִּ בֹות וְכָליֹות( תהלים ז)וְכתִּ ְטָרא . ובֹוֵחן לִּ ןִּ ומִּ
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ָלָלא הוא חַּ ְחטוָתא ְדהַּ ְתסַּ ין , ְדאִּ ְמשִּ ְחטוָתא ְדחַּ ְתסַּ ין ְדאִּ ְרעִּ תַּ

אֵרי, ְבגוָפא ָבא שַּ ֲאָתר ְדלִּ י, בַּ ְמשִּ ָלָלא ְדחַּ הוא חַּ ט הַּ ְתָסחַּ ן מִּ

ין ְרעִּ יָנה, תַּ יָנה, ְואוְדָנא ָקֵרי ֵביה ְבחִּ ָבא ָקֵרי ֵביה ְבחִּ חום , וְבלִּ מִּ

ין ְחטִּ ְתסַּ ד מִּ נא ומסטרא א בההוא נוקבא דאוד''ס. )ְדֵמֲאָתר חַּ

דאתפשטותא דההוא חללא דחמשין תרעין אתפשט בגופא 

באתר דלבא שארי ועל דא באודנא קרי ביה בחינה ובלבא קרי 

ביה בחינה דכתיב כי אזן מלין תבחן וכתיב בוחן לבות וכליות 

 ( משום דמאתר חד מתפשטין

ויש במידת , האוזן היא מכוח מידת הבינה אשר בראש מידת התפארת

, והתפשטות השער החמישים הוא ממש באוזן, שים שעריםהבינה חמי

ל בברכות ''כמו שאמרו חז ,והתפשטות שאר השערים הם מגיעים ללב

ק שמי שחרש ''בב' ולכן אמרו בגמ, שיש קשר בין הלב לאוזן, שהלב מבין

משום שהיא תלויה בלב , את חברו הוא צריך לשלם לו ממון כאילו הרגו

 .שהוא מלך הגוף כולו

 . מה שנשמע באוזן נבחן בלב ששם הוא כוח ההבנהוכל 

 

ְפָרא יעוָתא ְדסִּ ְצנִּ ב , ָתאָנא בִּ ן ֵבין טַּ ְבחִּ ְכָמה ְדאוְדָנא ָדא אַּ

יש ְך ֹכָלא, וֵבין בִּ יש. כַּ ְטָרא ְדָטב ובִּ ית סִּ ין אִּ סִּ ְזֵעיר אַּ יָנא . ְדבִּ ְימִּ

יָנא. וְׂשָמאָלא ֲחֵמי ְודִּ אי אוְדָנא. רַּ חום  ְוהַּ יל ְבמֹוָחא ומִּ ְכלִּ

ד ֲחָלָלא חַּ ל ְבמֹוָחא ובַּ ְתְכלִּ יל ֵביה. ְדאִּ יל ְבָקָלא ְדָעיִּ ְתְכלִּ . אִּ

יָעה יָנה. וְבאוְדָנא ָקֵרי ֵביה ְשמִּ יל בִּ ְתְכלִּ יָעה אִּ ְשמִּ ע. ובִּ : ְשמַּ

ר ח , ְכלֹומַּ ְשְתכַּ ְתקְ ( א ואסתכל''ס)ָהֵבן אִּ ד מַּ ָלא ְדֹכָלא ְבחַּ

ל ְתקַּ ְתְיָהָבן. אִּ ין אִּ ֵלין ְלָמאֵריהֹון ְדָמארִּ ין אִּ לִּ ע , ומִּ ְשמַּ ְלמִּ

ע ְנדַּ ְכָלא וְלמִּ ְסתַּ  . וְלאִּ

' וכידוע שבלב יש ב, האוזן מחוברת למוח וללב של מידת התפארת

והלב משתלשל מהמוח וכמו  ,"לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו", חדרים

וכל מה שנשמע הרי הוא נבחן האם ראוי , כן יש במוח, שיש כן בלב

ומשום שבפורים מאירה , אמנם במידת הכתר הכל נשמע ,להישמע או לא
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, 33שותים עד דלא ידעשפורים בו, מידת הכתר שנקראת ראש שאינו ידוע

 .אלא לכולם נותנים, ששם אין הבחנה, אזי נאמר כל הפושט יד נותנים לו

 

יב, ָתא ֲחֵזי י ְוגוֹ  ְייָ ( חבקוק ג), ְכתִּ ְמֲעָך ָיֵראתִּ י שִּ ְעתִּ אי ', ָשמַּ הַּ

ע ְשְתמֹודַּ יָשא, ְקָרא אִּ דִּ יָאה קַּ ד ְנבִּ ע( א מהימנא''ס), ְדכַּ , ָשמַּ

ל ְסָתכַּ ע, ְואִּ ֵלין, ְוָידַּ ין אִּ ףונִּ ל תִּ ים עַּ י, ְוָקאִּ יב ָיֵראתִּ ָםן ָיאות , ְכתִּ תַּ

ֵםיה ָבר קַּ תַּ ֲחָלא וְלאִּ זְ , הוא ְלדַּ אי בִּ רהַּ ְתמַּ ין אִּ סִּ  . ֵעיר אַּ

יב ה ְכתִּ ע מַּ ל ְוָידַּ ְסָתכַּ ד אִּ ֵייהו. כַּ ים חַּ ב ָשנִּ ר  אי . ְיָי ָסָעְלָך ְבק  הַּ

ר ְתמַּ ין אִּ יק יֹומִּ תִּ ח. ְלעַּ ְשְתכַּ ֹכל ֲאָתר ְדיִּ א ְתֵרי ''ד הֵ ''ְביוֹ , ְיָי ְייָ , ובַּ

ְמֵני ף ָדל  , זִּ ד , א''ד הֵ ''ְויו, ת''אֹו ְבָאל  יןחַּ סִּ ְזֵעיר אַּ ד , לִּ ְוחַּ

ין יקִּ תִּ יָקא ְדעַּ תִּ ד. ְלעַּ ב ְדכְֻּלהו חַּ ל גַּ ף עַּ ְקרו, ְואַּ ד ְשָמא אִּ  . ְוחַּ

, ששמעתי שכל מה שנשמע, "שמעתי שמעך יראתי' ה"אמר הנביא 

ועוד שכל מה שנאמר אינו  ,יראתי, ומשם לאף, עולה לאוזנך ומשם למוח

ודאי שנפלה עלי יראה גדולה , אאלא נבחן האם ראוי או ל, מתקבל מיד

 .עד מאוד

שזה , "פעלך בקרב שנים חייהו' ה"אומר הזוהר כשהעמיק הנביא אמר 

, שבה הימים ארוכים, והיינו שהיא נקראת קרב שנים ,נאמר למידת הכתר

' וכמו שאמר דוד המלך שיומו של ה, ולא כמו הימים שלנו שהם קצרים

ו שודאי מידת הכתר בשומעה את דהיינ, ושם נאמר חייהו, הוא אלף שנה

ואינה בוחנת האדם המתפלל ראוי , תפילת ישראל היא מיד נותנת חיים

 .או לא

אחד מהם , או הויה אדני, פעמים שם הויה' ובכל פעם שהנביא מזכיר ב

, כמו שנתבאר בכוונת ויעבור ,נאמר למידת התפארת ואחד למידת הכתר

 .התפארת והשני הוא הכתר הראשון הוא, "אל רחום' ה' ה"שמה שכתוב 

' מ האמת שהם ב''מ, ונראה שהכוונה לאותה מידה', ה' שכתוב ה' ואפי

 .שאין כפל לשון, מידות

                                                           
ורים היא הסתלקות וכן עצם מהות הפ, א''ג סנדר ארלנגער שליט''כן שמעתי מהרה 33

 .ולכן כל הפושט יד נותנים לו, הדעת והבחירה
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ְקֵרי ֵשם ָמֵלא י אִּ ים. ְוָתֵניָנן ֵאיָמתַּ יב ְיָי ֱאֹלהִּ ְכתִּ ְמָנא דִּ אי . ְבזִּ ְדהַּ

יק ְדֹכָלא ,הוא ֵשם ָמֵלא תִּ ין, ְדעַּ ְנסִּ ְזֵעיר אַּ ְוֹכָלא הוא ֵשם  .ְודִּ

ְקֵרי ְקֵרי ֵשם ָמֵלא. ָמֵלא אִּ ר ָלא אִּ יְמָנא, וְשאַּ , ְכָמה ְדאֹוקִּ

ים( בראשית ב) ע ְיָי ֱאֹלהִּ טַּ ְנָתא, וַּיִּ יעֹות גִּ ְנטִּ וְבָכל . ֵשם ָמֵלא בִּ

ים, ֲאָתר ְתְקֵריא ֵשם ָמֵלא, ְיָי ֱאֹלהִּ ְכָלָלא, ְיָי ְייָ . אִּ . ֹכָלא הוא בִּ

ין ְבֹכָלאוְ  ֲחמִּ ְתָערון רַּ ְמָנא אִּ הוא זִּ יֵ . הַּ ים חַּ ב ָשנִּ ר  , יהוְיָי ָסָעְלָך ְבק 

ר ְתמַּ ין אִּ יק יֹומִּ תִּ אן ָסָעְלךָ . ְלעַּ ין. מַּ סִּ ים. ְזֵעיר אַּ ב ָשנִּ ר  ימון , ְבף  אִּ

יֹות ְדמֹונִּ ים קַּ ם, ָשנִּ ד  ְקרון ְיֵמי ק  ְקרון ְשנֹות עֹולָ , ְדאִּ . םְוָלא אִּ

ם ד  ימון ְיֵמי ק  יֹות אִּ ְדמֹונִּ ים קַּ ֵלין ְיֵמי עֹוָלם. ָשנִּ . ְשנֹות עֹוָלם אִּ

ים ב ָשנִּ ר  ים, ְוָהָכא ְבק  אן ָשנִּ יֹות. מַּ ְדמֹונִּ ים קַּ אן. ָשנִּ ֵייהו ְלמַּ . חַּ

ין סִּ ְזֵעיר אַּ ֵייהו לִּ יוֹ . חַּ ְדמֹונִּ ים קַּ ימון ָשנִּ יֵליה ֵמאִּ ירו דִּ ת ְדָכל ְנהִּ

ֵייהו, ְתָקָיימואִּ  ר חַּ ין ָכְך ָאמַּ ְזכֹור. וְבגִּ ֵחם תִּ ז רַּ ד , ְברֹוג  ס  הוא ח  ְלהַּ

ין יקִּ תִּ יָקא ְדעַּ תִּ ָלָאה ְדעַּ ין ְלֹכָלא, עִּ ֲחמִּ ר רַּ ְתעַּ אן , ְדֵביה אִּ ְלמַּ

ֲחָמא ֲחָמא, ְדָבֵעי ְלרַּ אן ְדֵיאֹות ְלרַּ  . וְלמַּ

שהוא  ,וא שם הויה אלוקיםה, אומר הזוהר שהשם המעולה מכל השמות

וזו עיקר מטרת , ברחמים שהוא שם הויה, ביטול הדין שנקרא אלוקים

, אלוקים' הוא גם כמו ה', ה' וכן שכתוב ה, לכלול את החסד בדין, הבריאה

 .'ה' ולא ה, אלוקים' ה, ולכן באמת קוראים את שמות אלו

כנגד , קיםהוא האלו' פעמים ה' עם ישראל אומר ז, ולכן בעת שעת רצון

 .בכדי למתק את החסד בדין, המידות שמנהיגות את העולם' ז

אמנם שם אלוקים הוא גילוי , ששם הויה הוא כביכול מהות האין סוף

כאבר , הוא אור של האין סוף שכביכול נפרד ממנו, האין סוף בעולם הזה

וכל מטרת עם ישראל למתק את שם האלוקים ולצרף אותו חזרה , מין החי

כרמוז במבוא , למות לחזור חזרה לאין סוףולכן עתידים כל העו, הלשם הוי

 .ועיין בספרי זה השער בעניין זה, שערים

 

ְמעֹון, ָתאָנא י שִּ בִּ ר רַּ ָיא, ָאמַּ י ְשמַּ ְדָנא ָעלַּ ְסהַּ ֵלין , אַּ וְלָכל אִּ

ין ְיימִּ ֵלין. ְדָעָלָנא קַּ ין אִּ לִּ ָדאן מִּ ין, ְדחַּ ָדאן. ְבכְֻּלהו ָעְלמִּ  ְוחַּ
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ָלי י מִּ ָבאִּ יָסא ֲעָלָנא, ְבלִּ ְפרִּ ָלָאה דִּ ין, וְבגֹו ָסרֹוְכָתא עִּ ְםרִּ ְתטַּ , מִּ

ין ְלקִּ יָקא ְדֹכָלא, ְוסַּ תִּ יז ְלהו עַּ ֹכָלא, ְוָגנִּ ים מִּ יז ְוָסתִּ ד ָשֵריָנא. ָגנִּ  ְוכַּ

ְלָלא ָיא, ְלמַּ ְברַּ ין חַּ ין , ָלא ֲהוֹו יְַּדעִּ ישִּ דִּ ין קַּ לִּ ין ְדָכל ָהֵני מִּ ְתָערִּ מִּ

ָייא ְדָהָכא. ָהָכא ְברַּ ְםכֹון. זַָּכָאה חוָלֵקיכֹון חַּ י עִּ ָכָאה חוָלקִּ , ְוזַּ

 . ְבָעְלָמא ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי

שהשכינה הייתה שורה בלב  ,י שהדברים שמחים בליבו''אמר רשב

, י ולכן אמרו עליו חבריו שהוא האלוקים כמובא בזוהר פעמים רבות''רשב

' משום שה, ח''שיש להידבק בת, "ובו דתבק"ל על פסוק ''ן אמרו חזולכ

 .שורה בליבם

 ,ומידת הכתר לוקחת את התיקונים, וכן הדברים עושים שמחה בעולם

מ כל דבר עולה עד ''מ, שכאן חידשו חידושים על מידת התפארת' ואפי

 .כ יורד למקומו מתוקן''סוף כל המידות ואח

שכשאתה שמח בעסק , ן שאמר לבנו''בט בשם הרמ''ולכן אמר הבעש

 .שמח' התורה דע שגם ה

 

 א''ט ע''דף קל

ר ְמעֹון ְוָאמַּ י שִּ בִּ ח רַּ ְיָי ( דברים ד), ָסתַּ ים בַּ ְדֵבקִּ ם הַּ ת  ְואַּ

ם ְוגוֹ  ְׂשָרֵאל. 'ֱאֹלֵהיכ  יָשא ְכיִּ דִּ ָםא קַּ אן עַּ יב ֹבהו , מַּ ְכתִּ דברים )דִּ

י ָכמוֹ ( לג ְׂשָרֵאל מִּ יָך יִּ ְשר  יב , ךָ אַּ ְכתִּ י ָכֹמָכה ( שמות טו)דִּ מִּ

ם ְייָ  יָש . ָבֵאלִּ דִּ ְשָמא קַּ ְלהֹון הוא בִּ ְבקוָתא דִּ ְתדַּ חום ְדאִּ א מִּ

יר ֵמָהָכא. ְבָעְלָמא ֵדין ( א''ט ע''דף קל. )וְבָעְלָמא ְדָאֵתי יַּתִּ

ֵמיה ְתָסְרָשן מִּ ין, ְדָהָתם ָלא מִּ ירִּ ְצרִּ הוא ְצרֹוָרא דִּ ָיא ֵמהַּ יקַּ דִּ , ֵביה צַּ

ְייָ  ים בַּ ְדֵבקִּ ם הַּ ת  יב ְואַּ ְכתִּ ְייָ , ֲהָדא הוא דִּ ים לַּ ְדֵבקִּ יב הַּ , ְוָלא ְכתִּ

ָםש ְיָי מַּ ָלא בַּ  . א 
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וזה ', דהיינו במידות ה ',י את עם ישראל שהוא דבק בשם ה''שיבח רשב

ות והיינו במיד, הדבק במידותיו, "ובו תדבק", בכתובותל ''מה שאמרו חז

 .34העליונות

ובא לומר לנו  ,ובעולם הבא האדם ידבק עוד יותר מאשר שהיה דבק כאן

 אלא, יהנה שם' שלא נחשוב שרק כמו שהאדם נהנה כאן בעבודת ה, בזה

וכאשר ', שכאן פעמים שהאדם מתרחק מה :אוהי, שם ההנאה גדולה יותר

ן לו מ כל הקירוב הוא להחזיר את הריחוק ואי''שמתקרב מ' אפי, מתרחק

  .כ שם החיבור תמידי''משא, ולה בכךהנאה גד

שזה , ועוד שידוע שאם החיבור תמידי אזי הדברים נעשים לאחד ממש

אלא , שודאי הם מלאכים ממש כמובא בלשם ועוד, עניין מידות האצילות

כ בעולם ''משא, לא נפרד מהם הרי הם נעשו כדבר אחד' שמשום שה

, הם נקראים עולמות הפירוד, בהם אין שורה בדבקות' שה, הבריאה ומטה

 .ק כי מתוק''ודו', דהיינו שהם נפרדים מה

משום שאזי , אמנם יש מעלה במה שאדם בעולם הזה עולה ויורד

שרק , שכידוע אין תענוג תמידי והירידה לצורך התענוג, תשוקתו תשוקה

, בסוכה' אבל לעתיד לבוא נאמר בגמ, מתוך האור רואים את החושך

דהיינו שהם תמיד זוכרים את , אים את היצר הרע ובוכיםשהצדיקים רו

הם כבר לא צריכים שוב ו, הייתה להם בעודם בעולם הזההירידה ש

 .ירידה

 

ָלָאה, ָתאָנא יָרא עִּ יְקָנא יַּףִּ ן דִּ ית מִּ ד ָנחִּ יָשא, כַּ דִּ יָקא קַּ תִּ , ְדעַּ

ֹכָלא יר מִּ ים ְוָטמִּ יָשא, ָסתִּ דִּ ְרבות קַּ ְשָחא דִּ ְזֵעיר ְלדִּ , מִּ יְקָנא דִּ

ין סִּ יֵליה. אַּ יְקָנא דִּ ן דִּ ְתָתףַּ ין, אִּ ףונִּ ְשָעה תִּ יר. ְבתִּ ֲעָתא ְדָנהִּ  וְבשַּ

ין יקִּ תִּ יָקא ְדעַּ תִּ יָרא ְדעַּ יְקָנא יַּףִּ ין, דִּ סִּ ְזֵעיר אַּ יְקָנא דִּ אי דִּ , ְבהַּ

ָלָאה ְשָחא עִּ ין ְדמִּ בועִּ ר מַּ ין ְתֵליסַּ ְגדִּ אי דִּ , נַּ ין . יְקָנאְבהַּ ְכחִּ ְשתַּ ומִּ

ין, ֵביה ףונִּ ין וְתֵרין תִּ ְׂשרִּ ין. ע  ְגדִּ ֵמיה נַּ ְתָוון , ומִּ ין וְתֵרין אַּ ְׂשרִּ ע 

יָשא( א דאורייתא''ס) דִּ ְשָמא קַּ ( ב''ח ע''מתחיל מסוף קל. )דִּ

משום דאתדבקותא דילהון הוא בשמא , א ובעלמא דאתי''נ)
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יתיר מהכא דהתם לא קדישא בעלמא דין ובעלמא דאתי 

מתפרשין מההוא צרורא דחיי דצרורין ביה צדיקייא הדא הוא 

דכתיב ואתם הדבקים ביי ביי ממש עלייכו כתיב אשריך 

ישראל מי כמוך עם נושע ביי וכתיב מי כמוך באלים יי השתא 

אתכוונו דעתא לאוקורי למלכא ולאוקיר יקרא דדיקנא קדישא 

תקונין ' קנא קדישא בטתנא מתתקן דיקנא עלאה די, דמלכא

ודא איהו דיקנא דזעיר אנפין וכד נחית מן דיקנא יקירא 

ג ''עילאה דעתיקא קדישא בהאי דיקנא דזעיר אנפין נגדין י

ב ''מבועין דמשחא עילאה בהאי דיקנא ומשתכחין ביה כ

 ( ק''ב אתוון דש''תקונין ומניה נגדין כ

 זקן מידת התפארת

' אזי זקן התפארת שיש בו רק ט, הנה כשיורד שפע מזקן מידת הכתר

 ,ב אותיות''וזהו השם הקדוש בן כ, ג תיקונים''נוספים בו עוד י, תיקונים

 ,יוד הא ואו הא[ אין לומר בפה]: שהוא שם הויה מלא כזה מובא בזוהר

שמות ' שאותיות ב, נון יוד דלתאלף [ אין לומר בפה: ]אדני מלא כזהושם 

 'ם'י'ס'י'פ'ס'פ 'ם'ת'ס'פ 'ם'ת'ק'נ'ם שם אויש כאן ג, ב''אלו הם כמניין כ

 .ופי אותיותאשר הוא יוצא מחיל, דיונסים

 

ח ְשְתכַּ יְקָנא ָלא אִּ ר דִּ ם ֹתאמַּ ָלא , ְואִּ ר ְשֹלֹמה א  שיר )ְוֹלא ָאמַּ

י ָתאָנא ( ולא קארי דיקנא. )ְלָחָייו( השירים ה ָלא ָהכִּ א 

ְפָרא יעוָתא ְדסִּ ְצנִּ ְטמָ , בִּ ה ְדאַּ יזָכל מַּ ר ְוָלא , ר ְוָגנִּ ְדכַּ ְוָלא אִּ

ְלָייא ְתגַּ ֹכָלא. אִּ יָרא מִּ ָלָאה ְויַּףִּ י עִּ ָלה ֲהוִּ הוא מִּ ין ( משום), הַּ וְבגִּ

יז ים ְוָגנִּ חום ְדהוא ְשָבָחא וְשֵלימו. ָדא הוא ָסתִּ יְקָנא מִּ , ָתאְודִּ

ְרצוָפא ָכל סַּ ירוָתא מִּ ְנֵזיה ְקָרא, ְויַּקִּ ְלָייאְוָלא אִּ , גַּ  . ְתגַּ

מידת , שואל הזוהר והרי שלמה המלך שתיאר את המידה העליונה

ועונה , אמנם לא גילה שיש בה זקן, תיאר דברים הרבה שבה, התפארת

ושורש זקן זה אינו  ,מעניין זה ר שמשום מעלת הזקן לא דיבר שלמההזוה

 .במידת התפארת אלא במידת הכתר
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ויש לומר , תיקונים' רק ט ויש להבין מדוע באמת יש בזקן התפארת

' וכל הויה בת ד, שמות הויה' הוא משום שיש ג, ג תיקונים''שמה שיש י

אמנם כאן יש , שלישית של רחמים, שניה של דין, אחת של חסד, אותיות

 .תיקונים' ולכן יש רק ט, אמנם הויה החסד אינה כאן, רק רחמים ודין

 

יהו ְשֵלי, ְוָתאָנא יְקָנא ְדאִּ אי דִּ ירוָתאהַּ סִּ ְרצוָפא ְושַּ  מוָתא ְדפַּ

ין סִּ ְזֵעיר אַּ יק ֵמאוְדנֹוי, דִּ יק ְוָחֵפי, ָנפִּ ית ְוָסלִּ ְקרֹוָבא , ְוָנחִּ ְבתַּ

ְקרוָבא ְדבוְסָמא. ְדבוְסָמא אי תַּ ְת ָאֵמר . מַּ שיר השירים )ְכָמה ְדאַּ

ם ( ה בֹוׂש  ת הַּ ֲערוגַּ ְשָעה תִּ (. ולא ערוגות)ְלָחָייו כַּ יןְבתִּ , ףונִּ

ין ְנסִּ ְזֵעיר אַּ יְקָנא דִּ אי דִּ ן הַּ ְתָתףַּ ֲעֵרי . אִּ , אוָכֵמי( דדיקנא)ְבׂשַּ

יר סִּ ףוָנא שַּ ְתְקָנא ְבתִּ תַּ יר ְלֵמֱחֵזי. מִּ סִּ יף שַּ ףִּ ָבר תַּ יב. ְכגִּ ְכתִּ , דִּ

ים( שיר השירים ה)  . ָבחור ָכֲאָרזִּ

יוחנן היה ' שר' שאפי, מ''בב' ולכן מובא בגמ ,הזקן הוא שלמות הפרצוף

, מ משום שלא היה לו זקן הוא לא נמנה מהיפים בעולם''מ, יפה מאוד

 .וודאי שהיופי שמדובר שם הוא יופי גשמי שמעיד על הרוחני

 .ומחפה את הלחייים, והזקן יוצא מהאוזן

אלא יש בו דין , משום שאין הוא מידת החסדים ,וצבע הזקן שחור

 .ורחמים

הוא שכל התפילות , ר יציאת הזקן מהאוזןוכבר נתבאר שביאו

 .נשפעות בזקן זה, שנשמעות באוזן ומתקבלות

מ הם גם מאור ''מ, שהשערות הם מאור החכמה' ועוד הוא לומר שאפי

 .שהיא כוח השמיעה, הבינה

 

ְדָמָאה ףוָנא קַּ ְלֵעיָלא. תִּ ֲעָרא מִּ ְתָףן ׂשַּ יצֹוָצא , ְמתַּ הוא נִּ יק הַּ ְוָנפִּ

ינוָתא( א''ע' בראשית ט) ְרדִּ יָנא ְדקַּ יָרא, בוצִּ ֲאוִּ ְכָלָלא דַּ יק מִּ  ְוָנפִּ

ְכָיא ֲעָרא ְדֵריָשא, דַּ ְתחֹות ׂשַּ ש בִּ ין, וָבטַּ ל אוְדנִּ ין ְדעַּ ְתחֹות קֹוצִּ . מִּ

יֵמי ל נִּ יֵמי עַּ ין נִּ ְתָחא ְדאוְדנִּ ֵםי סִּ ףַּ ית מִּ ד ֵריָשא ְדפוָמא, ְוָנחִּ  . עַּ
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ְנָיי ףוָנא תִּ ֲעָרא. ָנאתִּ יק ׂשַּ יק ֵמֵריָשא ְדפוָמא, ָנפִּ ד ֵריָשא, ְוָסלִּ  עַּ

ְתָחא ְדפוָמא ֲחָרא ְדפִּ ְתחֹות סוָמא. אַּ ית מִּ ֲחָרא, ְוָנחִּ ד ֵריָשא אַּ , עַּ

ין ימִּ ל נִּ ין עַּ ימִּ יָרא, נִּ סִּ ףוָנא שַּ  . ְבתִּ

י אור הגבורה שממידת הגבורה של מידת המלכות של ''הזקן נעשה ע

והיא הבינה , אשר היא שורה במוח החכמה של מידת הכתר ,ןאדם קדמו

והיא , והיא נפרדה מאור החכמה של מידת התפארת, של מידת התפארת

 .והוציאה את צינורות השפע, בקעה אור עצם הפנים

 .והתיקון הראשון המה שערות קטנות אחת אחרי השניה

ים את אשר המה מוציא, הם שערות שעל השפה העליונה, התיקון השני

שהשפה , "ורוח על פני המים"שכתבתי בספרי , אור השפה העליונה

והשפה , מידות ראשונות' העליונה היא בחינת מידת הבינה שהיא שפה לג

 .התחתונה היא בחינת מידת השכינה שהיא שפה לכל מידת האצילות

 

יָתָאה ףוָנא ְתלִּ ְתחֹות חֹוָטָמא. תִּ יָתא דִּ ְמָצעִּ ְתחֹות ְת , ֵמא  ֵרין מִּ

ין ד ָאְרָחא, נוְקבִּ יק חַּ ין, ָנפִּ יפִּ ףִּ ין תַּ ירִּ ין ְזעִּ ֲערִּ הוא , ְוׂשַּ ְלָיין ְלהַּ מַּ

יָסא, ָאְרָחא אי גִּ ְלָיין ֵמהַּ ין מַּ ֲערִּ ר ׂשַּ יָסא, וְשאַּ אי גִּ סֹוֲחָרֵניה , וֵמהַּ

הוא ָאְרָחא ל. ְדהַּ ָתא ְכלַּ ְתֲחֵזי ְלתַּ הוא , ְוָאְרָחא ָלא אִּ ָלא הַּ א 

ְפָווָתן, ְלֵעיָלאָאְרָחא דִּ  ד ֵריָשא ְדׂשִּ ית עַּ הו, ְדָנחִּ יָעא הַּ ָםן ְשקִּ א ְותַּ

 . ָאְרָחא

ויש בו , שביל שבשערות השפה העליונה, תיקון שלישי של זקן התפארת

ובמידת , ושאר שערות השפם עומדות מצד זה ומצד זה, שערות קטנות

מ ''ומ, ערותאמנם במידת הכתר אין ש, התפארת ישנם שערות בשביל זה

ועושה בו , מגיע אור של השביל הזה של מידת הכתר לשביל התפארת

ששערות הם כיסוי אור , והטעם שיש שערות קטנות ,כנראה בחוש, בקע

כ בכתר אין כיסוי ''משא, אמנם כאן הכיסוי מועט', כיסוי דרכי ה -הפנים 

 .כלל

מעט  אלא שיש שערות לחסום, מ הוא גם כשביל לאור האף לעבור''ומ

משום שהמצד , שיש שערות יש שביל' מ אפי''ומ, את הדין שיוצא מהאף

 . מ נעשה כאן שביל''ולכן מ, ישנם שערות יותר גדולות
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יָעָאה ףוָנא ְרבִּ ֲעָרא. תִּ יק ׂשַּ ן, ָנפִּ ְתָתףַּ ְלעֹוי , ְואִּ יק ְוָחֵסי ְבעִּ ְוָסלִּ

ְקרֹוָבא ְדבוְסָמא  . ְדתִּ

ָשָאה ףוָנא ֲחמִּ ֲעָראסָ . תִּ יק ׂשַּ ין, סִּ סוחִּ ְזָיין ְתֵרין תַּ ְתחַּ ָכאן , ְואִּ מִּ

ָכאן אי וְַּרָדא סוָמָקא, ומִּ י. סוָמָקן ְכהַּ ְבעִּ ֲהָטן ְבָמאָתן ְושִּ ְתלַּ ן ומִּ

ין ָםן , ָעְלמִּ תַּ ין מִּ ֲהטִּ ְתלַּ  (. א מנהון''ס)ְדמִּ

והם , הם השערות שמכסים את החלק התחתון בלחיים: תיקון רביעי

אמנם חלק  ,בכדי שלא יתגלה כל אור הפנים, עט על אור הלחייםמכסים מ

וודאי שגם עצם השערות הם , לבעלי המעשה והקדושה, מהלחיים מגולה

, אלא שהיה עדיף שהם לא יהיו בכדי שיתגלה אור הפנים, צינורות שפע

ולכן האור מתגלה דרך , אלא שאין אנחנו יכולים לסבול אור גדול כשה

 ."משגיח מן החלונות מציץ מן החרקים"כמו שכתוב  ,צינורות צינורות

, הם הלחיים שריקות משערות ואזי מתגלה אור הפנים: תיקון חמישי

 .מאתיים שבעים 'טשהם בגמ, אלף למד: כזה, אל מלאיםשמות ' שהם ב

אמנם עיקר ', שגם אלו נקראים פני ה, "פניו אליך' ישא ה"ועל זה נאמר 

 .הם פני הכתר' פני ה

 

ף יָתָאהתִּ י. וָנא ְשתִּ ֲחָרֵניה ְדדִּ ד חוָטא ְבסַּ ֲעָרא ְכחַּ ק ׂשַּ , ְקָנאָנפִּ

ד ֵריָשא ְדֵמעֹוי ְלָיין עַּ בוָרא, ְותַּ ד טַּ ית עַּ  . ְוָלא ָנחִּ

יָעָאה ףוָנא ְשבִּ ל סוָמא. תִּ ְעֵרי עַּ ְלָיין ׂשַּ ְתְסֵני , ְדָלא תַּ ופוָמא אִּ

ְטרֹוי ָכל סִּ ְע . מִּ ין ׂשַּ ףוָנא ְסחֹור ְסחֹור ֵליהְויְַּתבִּ  . ֵרי ְבתִּ

יָנָאה ףוָנא ְתמִּ יְקָנא. תִּ ְתחֹות דִּ ְעֵרי בִּ ין ׂשַּ ְחתִּ ְסָיין , ְדנַּ ְמחַּ דִּ

ְזָיא, ְקָדָלא ְתחַּ ין. ְדָלא אִּ יקִּ ְעֵרי ְדקִּ ין, כְֻּלהו ׂשַּ ימִּ ל נִּ ין עַּ ימִּ . נִּ

ְטרֹוי ָכל סִּ ְלָיין מִּ  . מַּ

כמו שכתוב , ששם התורה ,עד המעיים הוא הזקן שמתארך: תיקון שישי

 ."תורתך בתוך מעי"
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משום שיש לו צורך להגיע , אמנם במידת הכתר הוא מגיע עד הטבור

 . עד מידת התפארת שעומדת בטבורו

 .ולכן יש לגדל זקן בכדי לעורר את הכוח הזה ,והוא הכוח הגדול שבזקן

, פהואזי מתגלה אור ה ,שהשפתיים ריקות משערות: תיקון שביעי

בשביל למנוע  ,אמנם סביב השפתיים ישנם שערות, והדיבור יוצא לרבחה

 .את מי שאין ראוי לינק מאור הפה

בכדי לגלות את אור הגרון  ,שערות שמכסות על הגרון: תיקון שמיני

 .ובכדי שלא ינקו משום החיצונים, שממנו יוצא הקול

 

יָעָאה ףוָנא ְתשִּ ְבָרן דְ ( מתערבין שערי עם אינון. )תִּ ְתחַּ א ''נ)מִּ

ְלָייא( אתמשכן ףוָלא ְמעַּ ְעֵרי כְֻּלהו ְבשִּ ד ( א מלייא''ס), ׂשַּ עַּ

ְלָיין( א עם''נ) ְעֵרי ְדתַּ ימון ׂשַּ יר. אִּ סִּ ףוָלא שַּ יָבר , כְֻּלהו ְבשִּ ד גִּ ְכחַּ

יף ףִּ ין, תַּ ח ְקָרבִּ  . ָמאֵרי ָנצַּ

ֵלין ין אִּ ףונִּ ְשָעה תִּ ְגדִּ , ְבתִּ ין טנַּ ח ְרבות ' ין ְוָנְפקִּ ְמשַּ ין דִּ בועִּ מַּ

ְלֵעיָלא ח ְרבות. דִּ הוא ְמשַּ ָתא, וֵמהַּ ְלתַּ ימון דִּ ין ְלָכל אִּ ְגדִּ ' ט. נַּ

יְקָנא ָדא ְשְתָכחו ְבדִּ ֵלין אִּ ין אִּ ףונִּ יְקָנא. תִּ ףוָנא ְדדִּ ְשֵלימות תִּ  ובִּ

ְתְקֵרי , ָדא יָבר תַּ ( בר נש לתתא)אִּ יףגִּ יְקָנא. ףִּ אן ְדָחֵמי דִּ  ְדָכל מַּ

יוֵמיה ְייָמא ְבקִּ יָפא, קַּ קִּ ְלָייא ֵביה ְגבוָרה תַּ ףוָנא . תַּ ד ָכאן תִּ עַּ

ין סִּ ְזֵעיר אַּ ָלָאה דִּ יְקָנא עִּ  . ְדדִּ

אלא שזה נראה כלפי  ,הוא מגביל לתיקון הזקן הארוך: תיקון תשיעי

והפנימי הוא , שהחיצוני הוא זכר, נקבהוהם כזכר ו, וזה כלפי פנים, חוץ

 .הנקבה שבזקן

 .וזה כוח לשלמות, זה כוחו למלחמה, כוח מידת התפארת הוא בזקן הזה

ומשום שהזקן זה  ,וכל החיצונים נכנעים כשרואים את התיקון הזה  

 .אשר מכניע את הרשעים, שחור אשר הוא מרמז על כוח הדין

 

 ב''ט ע''דף קל
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ְמ  י שִּ בִּ ר רִּ ְלָעָזר ְבֵריהָאמַּ י א  בִּ י , עֹון ְלרִּ ְלֵסל , (קדישא)קום ְברִּ סַּ

יְקָנא  ףוָנא ְדדִּ יָשא( א דמלכא''נ)תִּ דִּ ֵלין, קַּ ףונֹוי אִּ דף . )ְבתִּ

ְלָעָזר( ב''ט ע''קל י א  בִּ ר, ָקם רִּ ח ְוָאמַּ ר ( תהלים קיח), ָסתַּ ֵםצַּ ן הַּ מִּ

ְרָחב ָיה ְוגוֹ  מ  י בַּ י ָיה ָעָננִּ ים. 'ָקָראתִּ יבִּ ְנדִּ ְבטֹוחַּ בִּ ד מִּ ָהָכא , ָתָנא. עַּ

יְקָנא ָדא' ט ְבדִּ ין דִּ ףונִּ ְלָכא. תִּ ד מַּ יְך ָדוִּ ְצְטרִּ ין אִּ ףונִּ ין , ְלָהֵני תִּ ְבגִּ

ין ְלכִּ ר מַּ ְשאַּ ְצָחא לִּ ין, ְלנַּ םִּ ר עַּ ְשאַּ  . ְולִּ

ר ָהֵני ט, ָתא ֲחֵזי ין' ֵכיָון ְדָאמַּ ףונִּ ר כָ , תִּ ר ָאמַּ ם ְלָבתַּ ל גֹויִּ

ם ילַּ י ֲאמִּ י ְבֵשם ְיָי כִּ ר. ְסָבבונִּ ֲאֵמיָנא, ָאמַּ ין דַּ ףונִּ אי , ָהֵני תִּ ְלמַּ

יְכָנא ְצְטרִּ י. אִּ ם ְסָבבונִּ חום ְדָכל גֹויִּ יְקָנא ָדא. מִּ ףוָנא ְדדִּ ' ט, וְבתִּ

ין ףונִּ ימון ֵשם ְייָ , תִּ ן ָעְלָמא, ְדאִּ ינון מִּ ֵשצִּ כְ , אַּ יב ֲהָדא הוא דִּ תִּ

ם ילַּ י ֲאמִּ  . ְבֵשם ְיָי כִּ

כלומר תאמר חידושים , שיקום לסלסל בזקן העליון, י לבנו''אמר רשב

ואמר רבי אליעזר , לשבח בכדי להוסיף חוזק על הזקן העליון שכבר קיים

עד , מן המצר-במזמור ההלל מ, ה דיבר מתיקונים אלו''שדוד המלך ע

  .ח בנדיביםומבט

ה נלחם באומות ''היה דוד המלך ע, נים אלותיקו' גילה הזוהר שבט

אלא , לא במי אל כמוך נושא עון, אל רחום' ה' ג שמות ה''לא בי ,העולם

 .אין בהם את כוח הרחמים, תיקונים' משום שהם רק ט, בכוח פסוקים אלו

 

ְפָרא יעוָתא ְדסִּ ְצנִּ ד, ְוָתָנא בִּ ר ָדוִּ ין ָאמַּ ףונִּ ְשָעה תִּ , ָהָכא, תִּ

יָתא אִּ  יָשאשִּ דִּ ְשָמא קַּ ית ְשָמָהן ֲהווֹ . ימון בִּ ת ָאָדם, ְדשִּ י . וְתלַּ ְואִּ

ימון ל ָאָדם ֲהווֹ , ְתָלָתא ֲהווֹ . ֵתיָמא ְתֵרין אִּ ְכלַּ ים בִּ יבִּ  . ְדָהא ְנדִּ

יָתא ְשָמָהן יב, ָתָנא שִּ ְכתִּ י ָיה: דִּ ר ָקָראתִּ ֵםצַּ ן הַּ ד, מִּ י . חַּ ָעָננִּ

ְרָחב ָיה מ  יָרא. יןְתרֵ , בַּ י ֹלא אִּ ת, ְיָי לִּ י ְבעֹוְזָרי. ְתלַּ ע, ְיָי לִּ ְרבַּ . אַּ

ְייָ  ֲחסֹות בַּ ָחה, טֹוב לַּ ְייָ . ֲחמִּ ֲחסֹות בַּ יָתא, טֹוב לַּ ת. שִּ , ָאָדם ְתלַּ

יב ְכתִּ י ָאָדם: דִּ ה לִּ ה יֲַּעׂש  יָרא מַּ י ֹלא אִּ ד, ְיָי לִּ ְיָי . חַּ ֲחסֹות בַּ טֹוב לַּ

ְבטֹוחַּ ָבָאָדם ים. ְתֵרי, מִּ יבִּ ְנדִּ ְבטֹוחַּ בִּ ְיָי מִּ ֲחסֹות בַּ ת, טֹוב לַּ  . ְתלַּ
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ָלה ר ָאָדם ָהָכא, ְוָתא ֲחֵזי ָרָזא ְדמִּ ְדכַּ ְבָכל ֲאָתר ְדאִּ ר , דִּ ְדכַּ ָלא אִּ

יָשא דִּ ְשָמא קַּ ָלא בִּ ְתֲחֵזי. א  י אִּ ְקֵרי . ְדָהכִּ חום ְדָלא אִּ ( הוה)מִּ

ְתֲחֵזי לֵ , ָאָדם ָלא ְבָמה ְדאִּ ְתֲחֵזי ֵליה. יהא  אי אִּ יָש . ומַּ דִּ . אְשָמא קַּ

יב ְכתִּ ת ָהָאָדם( בראשית ב), דִּ ים א  ר ְיָי ֱאֹלהִּ יצ  , ְבֵשם ָמֵלא, וַּיִּ

ים ְדכַּ . ְדהוא ְיָי ֱאֹלהִּ ין ָכְך ָהָכא ָלא אִּ ְתֲחֵזי ֵליה וְבגִּ ר ְכָמה ְדאִּ

יָשא דִּ ְשָמא קַּ ָלא בִּ  . ָאָדם א 

פעמים ' ועוד ג, תיקונים' שהם ו', פעמים שם ה' כאן ואמר הזוהר שיש 

  .מ נדיבים הם גם כן אדם''מ, פעמים אדם' שאין כתוב ג' ואפי, אדם

 :ומה שמודגש הוא התיקון עצמו, ה את הפסוקים כסדר''והביא לפניך ב

 'ה: 'תיקון ג .ה-יענני במרחב  :'ב. תיקון .ה-ימן המצר קראתי  35:'תיקון א

 :'תיקון ו. 'ה-טוב לחסות ב :'תיקון ה. לי בעוזרי 'ה :'תיקון ד. לי לא אירא

 :'תיקון ח. אדםלי לא אירא מה יעשה לי ' ה: 'תיקון ז .'ה-טוב לחסות ב

מבטוח ' ה-טוב לחסות ב :'תיקון ט .אדםמבטוח ב 'ה-טוב לחסות ב

 . בנדיבים

שבכל שם , שמות הויה' הוא משום שיש ב, שמות הויה' והטעם שאין ט

היא השכינה שנקראת , אחרונה של שם הויה' והנה אות ה, אותיות' ד יש

שמות ' הם הו, האותיות הנותרות' וו, ולכן היא נקראת אדם, מראה אדם

את כמו השכינה שכוללת  ,התיקונים' הוא כולל את ו' התיקון הטו, הויה

התיקונים ' מ שונה מב''ולכן הוא נקרא נדיבים שהוא מ, כל השפע

, של השם' ה שהרי הם חלק משם הויה שהם אותיות, םשנקראים אד

                                                 .אלא נדיב, לא נקרא אדם' אפיו אמנם הוא רק כולל 

שהכוח הרוחני של , גם נזכר שם הויה, מ בכל תיקון שנזכר אדם''ומ

א ולא רק בכוח זה אל, שבכוח זה האדם נברא, האדם הוא שם הויה

 .שהוא שם הויה אלוקים, בשלמות כוח זה

 

ְרָחב ָיה, ְוָתָנא מ  י בַּ י ָיה ָעָננִּ ר ָקָראתִּ ֵםצַּ ן הַּ יב מִּ ְמֵני , ְכתִּ ְתֵרי זִּ

ְלעֹוי, ה''ה יָ ''יָ  ֲחָדן ְבהו, ָלֳקֵביל ְתֵרי עִּ ְתאַּ ְעֵרי אִּ ְדָחָמא . ְדׂשַּ ומִּ

ְלָיין ְחָכאן ְותַּ ְתמַּ ְעֵרי אִּ יָראָשאֵרי וְ , ְדׂשַּ י ֹלא אִּ ר ְיָי לִּ י . ָאמַּ ְיָי לִּ

                                                           
 .זוהר עם ביאור הסולם 35
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ְשָמא ְדָלא ָחֵסר. ְבעֹוְזָרי יָשא. בִּ דִּ ְשָמא ְדהוא קַּ ְשָמא ָדא. בִּ , ובִּ

ר ָאָדם ְדכַּ י ָאָדם. אַּ ה לִּ ה יֲַּעׂש  ר מַּ ה ְדָאמַּ י הוא, ומַּ ְדָתָנא ָכל . ָהכִּ

ְלָכא ין ְדמַּ ישִּ דִּ ין קַּ ְתרִּ ימון כִּ ְתתַּ , אִּ ד אִּ ףונֹויכַּ ְתְקרון . ְקָנן ְבתִּ אִּ

יל ֹכָלא. ָאָדם יוְקָנא ְדָכלִּ ְשְלָפא ְבהו. דִּ ה ְדמַּ ְתְקֵרי ְשָמא , ומַּ אִּ

יָשא דִּ ה ְדֵביה. קַּ ְעָרא ומַּ ְתְקֵרי ידו, ְותַּ ְכָלָלא, ד''אִּ ְתְקֵרי ָאָדם בִּ  ְואִּ

ְעָרא ה ְדֵביה, ְדתַּ  . ומַּ

ְשָעה תִּ  ֵלין תִּ ד ָהָכאְואִּ ר ָדוִּ ין ְדָאמַּ ין , ףונִּ ְנאֹוי ְבגִּ ְכְנָעא ׂשַּ ְלאַּ

ְלָכא יְקָנא ְדמַּ יד דִּ אן ְדָאחִּ ָלָאה, ְדמַּ ירו עִּ יר ֵליה ְבָיקִּ ה , ְואֹוקִּ ָכל מַּ

ְלָכא ן מַּ יֵניה. ְדָבֵעי מִּ יד ְבגִּ ְלָכא ָעבִּ יְקָנא. מַּ ְעָמא דִּ אי טַּ ְוָלא , מַּ

ָלא גוָפא. גוָפא יְקָנא א  ר דִּ יל ָבתַּ ר גוָפא, ָאזִּ יל ָבתַּ יְקָנא ָלא ָאזִּ . ְודִּ

תערא ומה , א ומה דאשתליף מתערא אתקרי שמא קדישא''ס)

ג ''ול( )ה אתקרי אדם בכלא תערא ומה דביה''דביה אתקרי יהו

 ( מן ודיקנא עד וגופא

ומיד , שהם שורש הזקן מימין ושמאל', ה'פעמים שם י' נזכרו כאן ב

הוא שורש ' ה'ששם י ,הבין שיש כאן גם שם מלא, ראה דוד זהלאחר ש

ולכן , ולכן הוא הזכיר שם הויה לאחר מכן, לשם מלא כמובא בתיקונים

 .אמר שאינו ירא מדין המידות העליונות

נקראת אדם והנשמה שלה נקראת  הוכל מידה שנקראת אדם הגוף של

הגוף נקרא אמנם פעמים שגם הנשמה נקראת אדם ופעמים שגם , הויה

הפנימי ביותר נקרא , חלקים אחד פנימי מחברו' והוא שיש בגוף ג ,הויה

, הגוף בבחינת השכינה והשלישי הוא חיצוניות, השני נקראת אדם, הויה

אזי השני יקרא אדם , ק השנילחלק הפנימי ביותר ביחס לחואם נסתכל ב

 ואם נסתכל בחלק הפנימי ביותר ביחס לחלק, והפנימי ביותר הויה

וכן אם נסתכל , ביחס לשלישי אזי גם החלק השני יקרא הויה, השלישי

אמנם אם נסתכל , בחלק השני ביחס לחלק הפנימי ביותר הוא יקרא אדם

אזי גם החלק הפנימי ביותר שנקרא , השני ביחס לחלק השלישיבחלק 

 .יכול להקרא אדם ביחס לחלק השלישי, ההוי

אזי הוא יכול לאחוז , מושלם כלומר שגופו, וכל מי שאוחז בזקן המלך

כ מושלם הרי הוא ''אמנם מי שגופו לא כ, בזקן זה ולהכניע את שונאיו

 .אוחז רק בגוף המלך ולא בזקנו



 "יהי אור"

[166] 

 

 

אי חוְשָבָנא ְתֵרי ְגָווֵני ָאֵתי הַּ אְמָרן, ובִּ ְדקַּ ד כִּ ן : ְתֵרין. חַּ מִּ

י ָיה ר ָקָראתִּ ֵםצַּ ד, הַּ ְרָחב ָיה. חַּ מ  י בַּ יָרא' ה. יְתרֵ , ָעָננִּ י ֹלא אִּ , לִּ

ת י ָאָדם. ְתלַּ ה לִּ ה יֲַּעׂש  ע, מַּ ְרבַּ י ְבעֹוְזָרי' ה. אַּ י . ָחֵמש, לִּ וֲַּאנִּ

ה ְבשֹוְנָאי ְרא  יָתא, א  ה. שִּ ֲחסֹות בַּ ְבָעה', טֹוב לַּ ְבטֹוחַּ ָבָאָדם. שִּ , מִּ

ְנָייא ים. ְתמַּ יבִּ ְנדִּ ְבטֹוחַּ בִּ ְיָי מִּ ֲחסֹות בַּ ְשָעה, טֹוב לַּ א טוב ''ס. )תִּ

מבטוח . ח. 'טוב לחסות בה. ז. מבטוח באדם', לחסות בה

 ( בנדיבים

י יָ  ר ָקָראתִּ ֵםצַּ ן הַּ ד, ה''מִּ ָלא ָדוִּ ְייֵרי א  אי ָקא מַּ ָכל ָמה , מַּ

ר ָהָכא ר, ְדָאמַּ יְקָנא ָדא ָקָאמַּ ףוָנא ְדדִּ ל תִּ ( רבי יהודה אמר. )עַּ

י ָיה ר ָקָראתִּ ֵםצַּ ן הַּ ְשָטאֵמֲאָתר ְדָש , מִּ ְתסַּ יְקָנא ְלאִּ י דִּ ְדהוא , ארִּ

יק ין ֵמֵעיָלא, ֲאָתר ָדחִּ ְתָחא ְדאוְדנִּ ֵםי סִּ ףַּ ְעֵרי ְדֵריָש , מִּ . אְתחֹות ׂשַּ

ר יָ  ין ָכְך ָאמַּ ְמֵני''ה יָ ''וְבגִּ ֲאָתר . ה ְתֵרי זִּ ְתְסשַּ ( א ובתר''ס)ובַּ ט ְדאִּ

יְקָנא ית ֵמאוְדנֹוי, דִּ י, ְוָנחִּ ְשָטא ְוָשארִּ ְתסַּ י ֹלא , ְלאִּ ר ְיָי לִּ ָאמַּ

יָרא יל , אִּ יְך ( א דחיק''ס)ְדהוא ֲאָתר ְדָלא ָדחִּ ְצְטרִּ אי אִּ ְוָכל הַּ

ְכָנע ( אדם אתקרי ועל אתפשטותא האי אצטריך)', ְוכו ד ְלאַּ ָדוִּ

ין םִּ ין ְועַּ ְלכִּ יְקָנא ָדא, ְתחֹוֵתיה מַּ ין ְיָקָרא ְדדִּ  . ְבגִּ

יעו ְצנִּ ְפָראְוָתאָנא בִּ יְקָנא, ָתא ְדסִּ ְלֵמיה ְדדִּ אן ְדָחֵמי ְבח   ָכל מַּ

יֵדיה יד בִּ ָלָאה ָאחִּ ר ָנש עִּ יט ְיֵדיה ֵליה, ְדבַּ ע . אֹו ְדאֹושִּ ְנדַּ יִּ

ָלֵאי ם עִּ ים הוא עִּ ְשלִּ ין ֵליה, דִּ ֲערִּ ְמצַּ ימון דִּ ְרֵמיה ְתחֹוֵתיה אִּ . ְואַּ

לָ , ָתָנא יְקָנא עִּ ְתָףן דִּ יןְמתַּ ףונִּ ְשָעה תִּ ְזֵעיר , ָאה ְבתִּ יְקָנא דִּ ְוהוא דִּ

ין סִּ ְתָףן' ְבט, אַּ ין ְמתַּ ףונִּ  . תִּ

בכדי שנדיבים לא יהיה מן , אמר הזוהר שאפשר לפרש באופן אחר

 .המניין שאחרי הכל אינו אדם

שלא כתוב לא ' ואפי, "ואני אראה בשונאי"והנה התיקון השישי הוא 

וודאי שהוא כשם , מ אני הוא אין שהוא שם הכתר''מ ,ולא אדם', שם ה

 .הויה
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ולאחר מכן , כ רחמים''וזה מורה שעדיין אין כ, הזקן מתחיל כשביל דק

 .מתרחב שזה מורה על הרחמים

או שהוא מושיט ידו לזקן , וכל מי שיראה בחלומו שהוא אוחז בזקן איש

 .סימן ששונאיו יפלו תחתיו, איש

   

 א''מ ע''דף ק

ף ְדָמָאה( א''מ ע''דף ק)וָנא תִּ ֲעָרא ֵמֵעיָלא. קַּ ְתָףן ׂשַּ יק , ְמתַּ ְוָנפִּ

ין ְתָחא ְדאוְדנִּ ֵםי סִּ ףַּ ין, מִּ ל אוְדנִּ ְלָיין עַּ ְתחֹות קֹוֵצי ְדתַּ ין , מִּ ְחתִּ ְונַּ

ְעֵרי ין, ׂשַּ ימִּ ל נִּ ין עַּ ימִּ ד ֵריָשא ְדפוָמא, נִּ ין , ָתאָנא. עַּ ימִּ ֵלין נִּ ָכל אִּ

יקְ  ְבדִּ ְעֵרי ְדֵריָש , ָנאדִּ ין ְדׂשַּ ין ְדקֹוצִּ ימִּ ָכל נִּ יר מִּ ין יַּתִּ יפִּ ףִּ , אתַּ

ין  יכִּ ְעֵרי ְדֵריָשא ֲארִּ ין, (וכפיין)ְוׂשַּ יכִּ ְעֵרי , ְוָהֵני ָלאו ֲארִּ ְוׂשַּ

יֵעי, ְדֵריָשא ְמהֹון ְשעִּ ין, מִּ ישִּ ְנהֹון ְקשִּ  . ומִּ

ָוו ְעֵרי חִּ ְחָכן ׂשַּ ְתמַּ ֲעָתא ְדאִּ יןוְבשַּ יק יֹומִּ תִּ ְזֵעי, ֵרי ְדעַּ ְעֵרי דִּ ר ְלׂשַּ

ין סִּ יב, אַּ חוץ ָתֹרָמה( משלי א), ְכתִּ חוץ. ָחְכמֹות בַּ אי בַּ אי . מַּ ְבהַּ

ין סִּ ן ְתֵרי מֹוֵחי. ְזֵעיר אַּ ְברַּ ְתחַּ  . ְדמִּ

ְעָתךְ  ְלָקא דַּ ע מֹוֵחי. ְתֵרי מֹוֵחי סַּ ְרבַּ ָלא ֵאיָמא אַּ ת מֹוֵחי . א  ְתלַּ

ֲהו יןדַּ סִּ ְזֵעיר אַּ ְלָתא ְדֵריָש , ֹו בִּ ָלֵלי ְדגוְלגַּ ת חַּ ְתלַּ ְשְתָכחו בִּ . אְואִּ

ל בוְרֵייה יט עַּ ד מֹוָחא ָשקִּ ת מֹוֵחי, ְוחַּ יל ָכל ְתלַּ ְתְמָשְך . ְדָכלִּ ְדאִּ

יָלן יָלן ְשקִּ יָכן ְכלִּ ֵמיה ְמשִּ ָווֵרי, מִּ ֲעֵרי חִּ ין . ְבׂשַּ סִּ אי ְזֵעיר אַּ ְלהַּ

ְת  ת מֹוֵחי ְדֵביהלִּ  . לַּ

המה , אמר הזוהר ששערות הזקן ובמיוחד שערות התיקון הראשון

ושערות , ין על קוצרדוה, שהחסד מורה על אורך, שזה מורה על דין ,קטנות

כ ''משא, ובראש יש גם שערות רכות ממש, הזקן קשות משערות הראש

 .בזקן

יש להכניע את ו, ן הוא להנהיג את העולם הזה שיש בו דיןקמשום שהז

הם כלפי מעלה משום שהם מביאים , אמנם שערות הראש, י דין''הדין ע

 .ולכן הם רכות יותר, י התורה שבשערות''ע, את האדם לעולם הבא
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נעשית שמחה בכל , וכששערות הכתר משפיעות לשערות התפארת

 .שנכלל מוח התפארת במוח הכתר, העולם

במידת ' ג, מוחין' שבאמת הם ד ועונה, מוחין' ושואל הזוהר וכי הם רק ב

ומוח אחד שכולל את , חכמה בינה ודעת, שהם חסד דין ורחמים ,התפארת

מ כולם כלולים ''מ, מוחין' שבכתר יש גם ג' ואפי ,כולם שהוא מוח הכתר

 .אחד בחברו עד שהם נקראים מוח אחד

 

ין סִּ אי ְזֵעיר אַּ ע מֹוֵחי ְבהַּ ְרבַּ ְכָחן אַּ ְשתַּ ין כַּ . ומִּ ימו ְבגִּ ְשְתלִּ ְך אִּ

ין ילִּ ְתפִּ ין בַּ יבִּ ְכתִּ יֹות דִּ ע ָסָרשִּ ְרבַּ יָש , אַּ דִּ יל ְבהו ְשָמא קַּ ְתְכלִּ א ְדאִּ

ין יק יֹומִּ תִּ ין, ְדעַּ יקִּ תִּ יָקא ְדעַּ תִּ ין, עַּ סִּ אי הוא . וְזֵעיר אַּ ְדהַּ

יָשא דִּ ְשָמא קַּ יב. ְשֵלימוָתא דִּ ְכתִּ ֵםי ְוָראו כָ ( דברים כח), דִּ ל עַּ

ךָ  ם  ְראו מִּ יָך וַּיִּ ְקָרא ָעל  י ֵשם ְיָי נִּ ץ כִּ ָמש. ֵשם ְייָ . ָהָאר  , ֵשם ְיָי מַּ

ין ילִּ ְתפִּ יֵטי ָבֵתי דִּ ע ְרהִּ ְרבַּ ימון אַּ  . ְדאִּ

חכמה בינה חסד  ,מוחין במידת התפארת' אומר הזוהר שבאמת יש ד

כוחות חסד ' אלא שמידת הדעת שהיא המוח השלישי כוללת ב, וגבורה

שהיא מחברת את , שזה כל מהותה לכלול את החסד והגבורה, וגבורה

אם לא שבה יש את כוח החסד , ואינה יכולה לכלול, החכמה והבינה

שהחכמה היא כוח החסד , שהם כמו כוח החכמה והבינה, והגבורה

 .והבינה היא כוח הדין

מניח ' בברכות שה' והוא מה שאמרו בגמ פרשיות של תפילין' והם ד

משום , שבכל מקום מידת התפארת נקראת הקדוש ברוך הוא, תפילין

 .י''שעיקר העולם מונהג ע

, ומבאר הזוהר שאור הכתר מאיר במוח הדעת ומתגלה כוח החסד שבו

 .מוחין' ולכן בהארת מידת הכתר יש במידת התפארת ד

 

ין ָכךְ  חוץ ָתרֹ ( א''ב ע''רס, ב''א ע''קל), וְבגִּ . ָמהָחְכמֹות בַּ

ין ְכחִּ ְשתַּ ין. ְדָהָכא מִּ יקִּ תִּ יָקא ְדעַּ תִּ ין, ְדָהא עַּ ימִּ ְסתִּ יָמא דִּ ָלא , ְסתִּ

ח ְשְתכַּ יֵליה, אִּ ין ָחְכְמָתא דִּ ית ָחְכְמָתא , ְוָלא זַּםִּ חום ְדאִּ מִּ

ש ְתְסרַּ יָמא ְדֹכָלא ְוָלא אִּ ין . ְסתִּ ְרָבָעה מֹוחִּ ָברו אַּ ְתחַּ ין ְדאִּ וְבגִּ
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א יןְבהַּ סִּ ע עִּ . י ְזֵעיר אַּ ְרבַּ ֵמיה ְלאַּ ין מִּ בועִּ ע מַּ ְרבַּ ְחָכן אַּ ְתמַּ , יָבראִּ

בוָעא ד מַּ ְתָסְרָשן ֵמחַּ יק ְמכְֻּלהו, ומִּ ע. ְדָנפִּ ְרבַּ ימון אַּ ין ָכְך אִּ  . וְבגִּ

משום שחכמת הכתר ', ורק בחוץ היינו בתפארת רואים את חכמת ה

כוחות ' שהם ד ,אותיות הויה' ים דולכן ממידת התפארת מאיר, נסתרת

מ כל כוח ''ומ', עפר מה', רוח מו', אש מה, של הויה' מי, מים, העולם

 .התפארת הוא מהכתר

, דהיינו את כוח הכתר', ולכן בכל דבר בבריאה צריך לחפש את רצון ה

 .ואזי ידבק האדם בעולם הנצחי

 

ְרבַּ , ְוָתאָנא יָלא ְבאַּ ְתְכלִּ אי ָחְכְמָתא ְדאִּ ְחָכא ְבָהֵני , עהַּ ְתמַּ אִּ

ְעֵרי ין, ׂשַּ לִּ ל תִּ ין עַּ לִּ ְלָיין תִּ ימון תַּ ְשָיין ( א הוא''נ. )ְדאִּ ְוכְֻּלהו קַּ

ין יפִּ קִּ ְטרֹוי, ְותַּ ד ְלסִּ ידו ָכל חַּ ְחכו וְנגִּ ְתמַּ בֹוא . ְואִּ ין ְורִּ ְלפִּ ף אַּ ל  ְוא 

ְלָיין ְבָבן תַּ ְייהו ְדֵליְתהֹון ְבחוְש , רִּ מַּ יב. ָבָנאמִּ ְכתִּ , ֲהָדא הוא דִּ

ים( שיר השירים ה) לִּ ְלתַּ ים. ְקוועֹוָתיו תַּ לִּ ֵלי תִּ ְשָיין . תִּ ְוכְֻּלהו קַּ

ְבָרא ְתחַּ ין ְלאִּ יפִּ קִּ יף, ְותַּ ףִּ יש תַּ ָלמִּ אי חַּ י . ְכהַּ יהִּ ְנָרא ְדאִּ אי טִּ וְכהַּ

יָפא ףִּ ְתחֹות ׂשַּ . תַּ ין מִּ בועִּ ין ומַּ ין נוְקבִּ ְבדִּ ד ְדעַּ ין , ֲעָראעַּ ְגדִּ ְונַּ

יָבר ְלָכל ְסָטר וְסָטר יָבר ְועִּ ין ְלָכל עִּ יפִּ ףִּ ין תַּ בועִּ ין ְדָהֵני . מַּ וְבגִּ

ְעֵרי אוָכֵמי וֲַּחשֹוָכן יב , ׂשַּ י ֹחש  ( איוב יב)ְכתִּ מִּ ה ֲעמוקֹות מִּ ל  ְך ְמגַּ

ְלָמְות  . וַּיֹוֵצא ָלאֹור צַּ

ומרוב הדין , חין שלואמר הזוהר שהשערות של התפארת יוצאות מהמו

י ''וע, ויוצא להשפיע בעולם, נבקע ראש השער, והאור אשר בשערות

 .בעולם' מתגלה אור ה

 .מגלה האור אשר טמון בו, י שהדין מתפשט''וע

כמו שדוד יצא מיהודה , וכן מצינו שדווקא ממקום הדין מתגלה האור

 .וכמו אברהם שיצא מטרח אביו שהיה רשע, שבא בזנות על תמר
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ין , ְוָתָנא יפִּ ףִּ יְקָנא תַּ ְעֵרי ְדדִּ ְעֵרי ( בלחודי)ָהֵני ׂשַּ ר ׂשַּ ְחאַּ מִּ

ְכָחן, ְדֵריָשא ְשתַּ ְתָסְרָשן ומִּ ְייהו מִּ ְלחֹודַּ חום ְדָהֵני בִּ ימון , מִּ ְואִּ

ְייהו ין ְבאֹוְרחַּ יפִּ ףִּ ין. תַּ יפִּ ףִּ אי תַּ י ֵתיָמא. ֲאמַּ חום ְדכְֻּלהו , אִּ מִּ

יָנא י, דִּ ֲחֵמי , ָלאו ָהכִּ ְשְתָכחו רַּ ֵלין אִּ ין אִּ קונִּ (. ודינא)ְדָהא ְבתִּ

ְשָחא ֲהֵרי ְדמִּ בוֵעי נַּ ר מַּ ין ְתֵליסַּ ְחתִּ ֲעָתא ְדנַּ ֵלין כְֻּלהו , וְבשַּ אִּ

ֲחֵמי  . רַּ

ָלא ָתאָנא יְקָנא, א  ְעֵרי ְדדִּ ין, ָכל ָהֵני ׂשַּ יפִּ ףִּ אי . כְֻּלהו תַּ מַּ

ְעָמא ֲחֵמיכָ . טַּ ימון ְדרַּ ין, ל אִּ יפִּ ףִּ י תַּ ֱהוִּ ְעָיין ְלמ  ְכְסָייא . בַּ ְלאַּ

יָנא יָנא. ְלדִּ יְנהו דִּ ימון ְדאִּ ימון, ְוָכל אִּ ין אִּ יפִּ ףִּ ְך וֵבין . ָהא תַּ וֵבין כַּ

ין יפִּ ףִּ י תַּ ֱהוִּ ְעָיין ְלמ  ְך בַּ ין, כַּ ְטרִּ ְתֵרין סִּ ין. מִּ ֲחמִּ ד ָבֵעי ָעְלָמא רַּ , כַּ

חֲ  יָנארַּ ל דִּ ין עַּ ְצחִּ ין ְונַּ יפִּ ףִּ יָנא. ֵמי תַּ ד ָבֵעי דִּ יף, ְוכַּ ףִּ יָנא תַּ ח , דִּ ְוָנצַּ

ֲחֵמי ל רַּ ין. עַּ ְטרִּ ְתֵרין סִּ ן מִּ יפִּ ףִּ י תַּ ֱהוִּ ְעָיין ְלמ  ין ָכְך בַּ ד ָבעו , וְבגִּ ְדכַּ

ֲחֵמי ֲחֵמי, רַּ ימון ְברַּ ְעֵרי ְדאִּ ְזָיא , ׂשַּ ְתחַּ ין ומִּ ְיימִּ ( חדאא מתא''ס)קַּ

ְעֵרי ימון ׂשַּ יְקָנא ְבאִּ ֲחֵמי, דִּ יָנא. ְוֹכָלא ֲהוֹו רַּ ְעָייא דִּ ד בַּ , ְוכַּ

ְעֵרי ימון ׂשַּ יְקָנא ְבאִּ ְזָייא דִּ ְתחַּ יְקָנא. אִּ ָיים ְבדִּ ְתקַּ  . ְוֹכָלא אִּ

ואל תאמר , אומר הזוהר ששערות הזקן קשות לעומת שערות הראש

 .בהם אור רחמיםשהרי הכתר מאיר , הדיןשהם קשות משום 

משום , הם צריכים להיות בעלי כוח, שהם כוח הרחמים' אלא שאפי

, וכאשר לא, אזי השערות מתגברות על הדין', שאם ישראל עושים רצון ה

 .הם פועלים בדינם

 

ָווָרא יָשא חִּ דִּ יְקָנא קַּ ְלָייא דִּ ְתגַּ ד אִּ ָכל ָהֵני ְוָכל ָהֵני , ְוכַּ

ְחָיין ְסתַּ ין ומִּ ֲהרִּ ְתנַּ ָםה דְ , מִּ יָקא מִּ ֲהָרא ֲעמִּ ְסְתֵחי ְבנַּ אן ְדאִּ ֲהָוה ְכמַּ

ֲחֵמי. ֵביה ְתְקָיימו כְֻּלהו ְברַּ ח, ְואִּ ְשְתכַּ יָנא אִּ ְוָכל ָהֵני , ְוֵלית דִּ

ֲחָדא ין כַּ ֲהרִּ ד נַּ ְשָעה כַּ ֲחֵמי, תִּ ְחָיין ְברַּ ְסתַּ  . כְֻּלהו אִּ

 ב''מ ע''דף ק
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ה ר ֹמש  ין ָכְך ָאמַּ ֲחָרא וְבגִּ ְמָנא אַּ ם ( במדבר יד), זִּ יִּ סַּ ְך אַּ ר  ְיָי א 

ד ס  ב ח  ר. ְורַּ ת ָלא ָקָאמַּ לו ֱאמ  ָלה. ְואִּ חום ְדָרָזא ְדמִּ ימון , מִּ אִּ

ין סִּ ְזֵעיר אַּ ין לִּ יק יֹומִּ תִּ ין ֵמעַּ ֲהרִּ יָלן ְדנַּ ְשָעה ְמכִּ ר ֹמש  . תִּ ד ָאמַּ ה ְוכַּ

ְנָייָנא ְמָנא תִּ י, זִּ ףונִּ ְשָעה תִּ רתִּ יְקָנא . ן ָאמַּ ףוֵני דִּ יְנהו תִּ ְואִּ

ין סִּ ְזֵעיר אַּ ְכֵחי בִּ ְשתַּ ין , ְדמִּ ֲהרִּ ין ְונַּ יק יֹומִּ תִּ ין ֵמעַּ ְחתִּ מ ''דף ק)ְונַּ

יָקא. ֵביה( ב''ע תִּ ְלָייא ְבעַּ ת תַּ ין ָכְך ֱאמ  ר , וְבגִּ ְחָתא ָלא ָאמַּ ְוהַּ

ת ה ְוֱאמ   . ֹמש 

בין כוח , השערות נעשות רכותאמנם כאשר מתגלה אור הכתר אזי 

ובין כוח השערות שהוא קשה בשביל , השערות שהוא קשה בשביל לרחם

אזי כולו , אבל כשמאיר הכתר לזקן, מ שניהם במהות הדין''מ, לפעול דין

של רחמים , שמות הויה' שהם  ב, התיקונים' ומתחברים ט, רחמים גדולים

 .והדין נמתק ברחמים, ודין

לא נזכר  בפרשת שלחו, פעמים בתורה את מידות הרחמים' משה אמר ב

משום שהם במידת התפארת שהשקר מעט  ,כמו שנזכר בכי תשא אמת

 .שולט בה כביכול

  

ין, ָתָנא סִּ ְזֵעיר אַּ ְעֵרי ְדֵריָשא דִּ יֵשי, ׂשַּ ל , כְֻּלהו ְקשִּ ין עַּ לִּ תִּ

ין לִּ ין. תִּ יעִּ ת ֲחָלֵלי ְדָהא ֲחֵמינָ . ְוָלא ְשעִּ ְתלַּ ת מֹוֵחי בִּ ְתלַּ א דִּ

ין ֵביה ְכחִּ ְשתַּ יָמָאה, מִּ םֹוָחא ְסתִּ ין מִּ רִּ תִּ . וְנהִּ חום ְדמֹוָחא ְדעַּ יק ומִּ

ין ל דוְרְדֵייה, יֹומִּ ב עַּ ֲחָמר טַּ יְך כַּ יט ְוָשכִּ ֲערֹוי כְֻּלהו , ָשקִּ ׂשַּ

ין יעִּ ב, ְשעִּ ְשָחא טַּ ין ְבמִּ יחִּ ין . וְמשִּ יבוְבגִּ ( דניאל ז), ָכְך ְכתִּ

ר ְנֵקא ֲעמַּ  . ֵראֵשה כַּ

ויש , משום שמוח החכמה שבו מתגלה ,קשות, שערות ראש התפארת

משום שמוח החכמה שבו , אמנם שערות הכתר רכות, כוח של דין בחכמה

הוא שהיא מתרבה עד אין תכלית עד , וביארתי שכל גרעון הגבורה ,שוקט

כמו שכשהאש שורפת את העץ היא , םשבסוף היא נעשית לחלקים חלקי

, אזי חכמתו היא רק רחמים, ומשום שמוח הכתר שקט, מפררת אותו

ולכן הרחמים בו אינם , כ שקט''כ מוח החכמה של התפארת אינו כ''משא

 . שלמים
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 .מ אור מוח החכמה של מידת הכתר מאיר בשערות מידת התפארת''ומ

 

ין סִּ ְזֵעיר אַּ אי דִּ ין וְ , ְוהַּ ישִּ יןְקשִּ ישִּ ְלָיין . ָלא ְקשִּ ְדָהא כְֻּלהו תַּ

ְמֵטי ְתקַּ יק, ְוָלא מִּ יד ְוָנפִּ ין ָכְך ָחְכְמָתא ָנגִּ ֲאָבל ָלא ָחְכְמָתא . וְבגִּ

יָטא, ְדָחְכְמָתא יָכא וְשקִּ י ְשכִּ יהִּ ע . ְדאִּ ְדָהא ָתֵניָנא ְדֵלית ְדָידַּ

ין יק יֹומִּ תִּ יהו, מֹוֵחיה ְדעַּ ר אִּ אי . בַּ יבְוהַּ ְכתִּ ים ( איוב כח), דִּ ֱאֹלהִּ

ת ְמקֹוָמה ע א  ְרָכה ְוהוא ָידַּ ין דַּ ין ( ב''ט ע''קכ), ֵהבִּ סִּ ְזֵעיר אַּ בִּ

ר ְתמַּ ְמעֹון. אִּ י שִּ בִּ ר רִּ יְך הוא, ָאמַּ י ְלקוְדָשא ְברִּ יְך ְברִּ ְבָעְלָמא , ְברִּ

 . ֵדין וְבָעְלָמא ְדָאֵתי

ְנָייָנא ףוָנא תִּ יק. תִּ ֲעָרא ָנפִּ יק ֵמֵריָשא ְדפוָמא, ׂשַּ ד ֵריָשא, ְוָסלִּ  עַּ

ְתָחא ְדפוָמא ֲחָרא ְדפִּ ְתחֹות סוָמא, אַּ ית מִּ ֲחָרא, ְוָנחִּ ד ֵריָשא אַּ , עַּ

ין ימִּ ל נִּ ין עַּ ימִּ יר, נִּ סִּ ףוָנא שַּ   .ְבתִּ

ולכן חוכמתו , אינם קשות לגמרי, ששערות התפארת קשות' אמר שאפי

ועוד שמשום , תר אינה מתגלית מרוב עומקהאמנם חכמת הכ, מתגלית

 .כ מן הכוח אל הפועל''אין חוכמה יוצאת כ, שהיא ממש שקטה מפעולה

 ."אלוקים הבין דרכה והוא ידע את מקומה"ועליה נאמר 

הוא השער שמעל השפה של פה מידת  ,התיקון השני של הזקן

 .התפארת

 

ָבא י אַּ בִּ ָבא. קום רִּ י אַּ בִּ ח וְ , ָקם רִּ רָסתַּ יְקָנא , ָאמַּ ףוָנא ְדדִּ ד תִּ כַּ

ְלָכא ףוָנא ְדמַּ ן ְבתִּ ְתָתףַּ א כד ''ס( )א בתיקוני מלכין''ס), ָדא מִּ

יר( תקונא דא מתתקן בדיקנא דמלכא אתחזי סִּ יף שַּ ףִּ ָבר תַּ  ְכגִּ

יט, ְלֵמחֵזי ב ְוָשלִּ יב, רַּ ְכתִּ ָגדֹול ( תהלים קמז), ֲהָדא הוא דִּ

ב כֹ  יָש . חַּ ֲאדֹוֵנינו ְורַּ דִּ יָרא קַּ יְקָנא יַּףִּ ףוָנא דִּ ְתְבָסם ְבתִּ ד אִּ , אְוכַּ

ח ֵביה ְשגַּ יֵליה, ְויִּ ירו דִּ ְנהִּ ְקֵרי בִּ חום ְוגוֹ , אִּ ףוָנא . 'ֵאל רַּ אי תִּ ְוהַּ

ן ְתָתףַּ ְנָייָנא אִּ ין, תִּ יק יֹומִּ תִּ ירו ְדעַּ ְנהִּ יר בִּ ד ָנהִּ ד, כַּ ס  ב ח  ְקֵרי רַּ . אִּ
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ְסתַּ  ד מִּ ת, ְכֵלי ָדא ְבָדאְוכַּ ֲחָרא ְוֱאמ  ףוָנא אַּ ְתְקֵרי ְבתִּ ְדָהא . אִּ

ְנֵסיה ירו אַּ  ( א דא נהירו דאנפין''ס. )ְנהִּ

ְנָייָנא, ְוָתאָנא ףוָנא תִּ ְתְקֵרי ָדא תִּ יָקא, נֹוֵׂשא ָעֹון אִּ תִּ ְווָנא ְדעַּ  ְכגַּ

יָשא דִּ יק. קַּ הוא אֹוְרָחא ְדָנפִּ חום הַּ יָתָאה בְ , ֲאָבל מִּ ףוָנא ְתלִּ תִּ

ין ְדחֹוָטָמא ְלָיין , ְתחֹות ְתֵרין נוְקבִּ ין מַּ ירִּ ין ְזעִּ יפִּ ףִּ ין תַּ ֲערִּ ְוׂשַּ

הוא אֹוְרָחא שַּ . ְלהַּ ל ס  ְתְקרון ָהָכא נֹוֵׂשא ָעֹון ְועֹוֵבר עַּ , עָלא אִּ

ֲחָרא ְתְקָיימו ְבֲאָתר אַּ  . ְואִּ

אמנם , דון רב כוחשכשהתפארת מתוקנת היא נקראת א, אמר רבי אבא

ג מידות ''ואזי נאמרים בה י, עד שמאיר בה הכתר, אין היא מידת הרחמים

 .הרחמים

, ויש להבין אם ללא אור הכתר אין התפארת נקראת במידות הרחמים

ועוד ששם מידות , כ מדוע נאמרו פעמים בתורה מידות הרחמים''א

 "ך נושא עוןמי אל כמו"אלא הם , הרחמים של הכתר אינם נזכרים בתורה

התשובה שיש פעמים ? מידות הרחמים של התורה' כ מה הם ב''וא, ל''כנ

ואז יש בו את מידות הרחמים ללא , שמאיר הכתר לתפארת אבל מעט

ומשום שהאור מועט היא לא , משום שהיא עיקר אור הפנים, מילת אמת

ג ''אבל כאשר מתגלה אור רב מהכתר לתפארת אזי נאמרים בו הי, נזכרה

 ."מי אל כמוך"נאמר , ובכתר עצמו, מילת ואתעם 

[ מובאים לקמן]היה אפשר לתרץ שבאמת התיקונים של פרשת שלח 

אל ' ה' שהם ה, והתיקונים של פרשת כי תשא, הם של מידת התפארת

ומי אל כמוך אל , אלא של מידת הכתר שמשפיעה לתפארת, רחום וחנון

 .של מידת הכתר שמשפיעה ישר לנו

 .הוא חיצוניות האור' ה' וה, מוך הם ממש פנימיות האורודע שמי אל כ

אמנם שאר ', הוא שמשה קרא לה', ה' י בתורה אומר שה''והנה רש

י שמשה ''והנה על פירוש רש, בעצמו אמר אותם' המפרשים אומרים שה

כ מדוע שאל מה הם דרכיו של מקום ''יש להקשות א', ה' ה', קרא לה

שאר המפרשים באמת משה לא ידע ובשלמא ל, והרי הוא יודע אותם

והתשובה ', וכו' ה' ה, אמר לו' ולכן ה, שיאמר לו אותם' ושאל מה, אותם

ולכן אמר , לא ידע' מ את דרך ה''ומ, ג מידות הרחמים''שמשה ידע את י

 .יאמר לו את דרכיו' ג מידות רחמים בכדי שה''י



 "יהי אור"

[174] 

 

לשאר , י שאומר שמשה אמר אותם''ובביאור המחלוקות של רש

ידוע , אמר אותם' שגם אם ה, נראה לי שאין כאן מחלוקת, פרשיםהמ

והנה משה היה , ל שהכוונה למידת התפארת ולא למידת הכתר''מהאריז

כ משה הוא הקדוש ברוך ''וא, התגלמות של מידת התפארת בעולם הזה

 .ק''ודו, הוא

: והם, מילים' אין בהם רק ט, ג מידות רחמים של פרשת שלח''ודע שהי

כ יש לומר שרב חסד הם ''וא, ך אפים ורב חסד נושא עון ופשע ונקהאר' ה

ג מידות ''ולא רק הקדמה כמו בי, הוא תיקון בפני עצמו' וכן ה, תיקונים' ב

 .'אל רחון וכו' ה' הרחמים של פרשת כי תשא ה

אדני : ג מידות רחמים והם''כעין י, ז''גם דע שיש גם בתהילים בפרק פ

אמנם , מילים' והנה יש כאן ט, ם ורב חסד ואמתאל רחום וחנון ארך אפי

 .התיקונים של השכינה' ל בביאורו על התהילים מבאר שהם ו''הרמח

אמנם התיקון השני של , "נושא עון"התיקון השני של מידת הכתר נקרא 

, משום שהתיקון השני הוא שער השפה העליונה, התפארת אינו נקרא כאן

יש מעט דין במידת התפארת , ה זווהנה בתיקון השלישי שהוא גם בשפ

, ולכן אין לקרוא לו, אלא יש שערות בשביל זה, שאין שם שביל חלק

 .אלא בתיקון אחר יותר מתוקן יקרא שם זה, "נושא עון"

 

ְנָיא ים, ְותַּ ין ְוָחֵמש ֲחָסדִּ ְבעִּ ת ְמָאה ְושִּ י, ְתלַּ תִּ ד ְדעַּ ס  יָלן ְבח  ק ְכלִּ

ין ְקרון חַּ , יֹומִּ ְדָמֵאיְוכְֻּלהו אִּ יב. ְסֵדי קַּ ְכתִּ ֵיה ( תהלים פט), דִּ אַּ

ים אשֹונִּ יָך ָהרִּ יָשא. ֲחָסד  דִּ יָקא קַּ תִּ ד ְדעַּ ס  יָלן ְבח  , ְוכְֻּלהו ְכלִּ

יָמא ְדֹכָלא ד עֹוָלם. ְסתִּ ס  ְקֵרי ח  ין אִּ סִּ ְזֵעיר אַּ ד דִּ ס   . ְוח 

יעוָתא ְצנִּ ְפָרא דִּ ד  ְקֵרי ֵביה( ב''ז ע''שמות קע), וְבסִּ ס  ְלח 

ד ס  ב ח  ין רַּ יק יֹומִּ תִּ ְדָמָאה ְדעַּ ין. קַּ סִּ ְזֵעיר אַּ ד ְסָתם, ובִּ ס  ין . ח  וְבגִּ

יב ָהָכא ד( שמות לד), ָכְך ְכתִּ ס  ב ח  יב. ְורַּ נֹוֵצר ( שמות לד), וְכתִּ

ים ְסָתם ֲאָלפִּ ד לַּ ס  יְמָנא. ח  ד, ְואֹוקִּ ס  ב ח  אי רַּ ד, הַּ ס  ֵסי ח  ֵטה ְכלַּ , מַּ

ֲהָרא ֵליה יֵני, ְלנַּ  . וְלֲאְדָלָקא בֹוצִּ

והם , שלוש מאות שבעים וחמש חסדים יש בחסד של מידת הכתר

 .אמנם החסד של התפארת הוא מועט מהם, נקראים חסדים ראשונים
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שהוא , שהחסד של מידת הכתר נקראת ורב חסד, ובספר הצניעות מגלה

 .ולא רק חסד, ג מידת ורב חסד''מה שנאמר בי

אשר הוא מתרבה עד אין סוף , ורב בגבורההוא חסד מע, רב חסד

 .ותכלית

 

ין ְדחֹוָטָמא ית ְתחֹות ְתֵרין נוְקבִּ אי אֹוְרָחא ְדָנחִּ , ְדָתָנא הַּ

הוא ָאְרָחא ְלָיין ְלהַּ ין מַּ ירִּ ין ְזעִּ ְערִּ הוא ָאְרָחא , ְוׂשַּ ְקֵרי הַּ ָלא אִּ

ע שַּ ל ס  ְתֵרי , עֹוֵבר עַּ ְעְבָרא ֵליה בִּ חום . ְגָווֵניְדֵלית ֲאָתר ְלאַּ ד מִּ חַּ

הוא ָאְרָחא ח ְבהַּ ְשְתכַּ ְעֵרי ְדאִּ ְעְבָרא, ׂשַּ ְשָיא ְלאַּ ד. הוא ֲאָתר קַּ , ְוחַּ

ד ֵריָשא ְדפוָמא הוא אֹוְרָחא עַּ ְעְבָרא ְדהַּ ית אַּ חום ְדָנחִּ ְוָלא , מִּ

יר  . יַּתִּ

יב ל ָדא ְכתִּ ים( שיר השירים ה), ְועַּ מִּ ְפתֹוָתיו שֹושַּ ין , ׂשִּ סוָמקִּ

יף, נֹוְטפֹות מֹור עֹוֵבר, ְכוְַּרָדא ףִּ אי אֹוְרָחא ְדָהָכא, סוָמָקא תַּ , ְוהַּ

ְתֵרי ְגָווֵני ֹלא  ְתְבָסם( א בתרי גווני אגזים ולא''ס)בִּ ָכאן . אִּ מִּ

ְגְזָמא אן ְדָבֵעי ְלאַּ אי אֹוְרָחא, מַּ יֵדיה ְבהַּ ש בִּ ְמֵני ָבטַּ  . ְתֵרי זִּ

ףוָנא ְרבִּ  ֲעָראתִּ יק ׂשַּ ן, יָעָאה ָנפִּ ְתָתףַּ ְלעֹוי, ְואִּ יק ְוָחֵסי ְבעִּ , ְוָסלִּ

ְקרוְבָתא ְדבוְסָמא יָרא. ְבתִּ סִּ ה ְושַּ ףוָנא ָיא  אי תִּ ְזָיא הֹוד , הַּ ְתחַּ ְלאִּ

ְנָיא(. א הוד עלאה''ס)ְוָהָדר הוא  ָלָאה, ְותַּ ָטר , הֹוד עִּ ְתעַּ יק ְואִּ ָנפִּ

ֲחָדא  ְתאַּ יד ְלאִּ ְלעֹוי( א ליאה דעלעין''ס)ְוָנגִּ ְתְקֵרי הֹוד , ְבעִּ ְואִּ

אי הֹוד ְוָהָדר. ָזָקן ֵלין ְלבוֵשי, וֵמהַּ ְלָיין אִּ ש ְבהו, תַּ ְתָלבַּ , ְדאִּ

ְלָכא יָרא ְדמַּ יָרא יַּףִּ ימון סוְרסִּ יב. ְואִּ ְכתִּ הֹוד ְוָהָדר ( תהלים קד), דִּ

ש בְ , ָלָבְשתָ  ְתָלבַּ ין ְדאִּ ףונִּ יוְקָנא ְדָאָדם, הותִּ אי דִּ ן ְבהַּ ְתָתףַּ , ְואִּ

ין יוְקנִּ ָכל דִּ יר מִּ  . יַּתִּ

: א, השביל שבשפה העליונה נקרא עובר על פשעאומר הזוהר שאין 

משום שיש בו שערות שהם כוחות הדין המונעים את כוח החסד מלהעביר 

של  מ תחת השפה''מ, אם זה היה שביל מתוקן' משום שאפי: ב. את החטא

ולכן החסד , מידת התפארת אין המשך לשביל הזה כמו במידת התפארת

 .כ להשפיע''לא יכול כ
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משום שמידת התפארת היא מנהיגה את העולם הזה שהוא עולם 

, ומחסר, אלא העובד יקבל, וכאן לא שייך לוותר על חטאים, הבחירה

 .יענש

השפתיים  'דהיינו שב, "שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר"ולכן כתוב 

ולכן , ולכן הם אדומות כשושנה, אינם מתוקות בשביל שיעבור דרכו האור

 .שבילים אלו' מי שרוצה לאיים על חברו הוא מכה על ב

, והשביל השני הוא לאור השכינה, ושביל ראשון הוא לאור הבינה

 .והשניה בבחינת השכינה, שהשפה העליונה הוא בבחינת הבינה

, והם נקראות מלבוש, מכסות את הלחיים הם שערות: התיקון הרביעי

 .וכן עניין המלבושים מושרש כאן, משום שהם מכסות מקום רב

   

 א''א ע''דף קמ

אי הֹוד( א''א ע''דף קמ)ְוָתאָנא  ירו , הַּ ְנהִּ ר בִּ ְתְנהַּ ד אִּ כַּ

ָלָאה יְקָנא עִּ ין( א דא''נ), ְדדִּ ירִּ ין ְנהִּ ףונִּ ר תִּ ְשאַּ ט בִּ ְתָסחַּ אי . ְואִּ הַּ

יָסאה אי גִּ יָסא, וא נֹוֵׂשא ָעֹון ֵמהַּ אי גִּ ע ֵמהַּ שַּ ל ס  ין . ְועֹוֵבר עַּ וְבגִּ

יב( שיר השירים ה), ָכךְ  ְקֵרי. ְלָחָייו ְכתִּ ְפָרא אִּ יעוָתא ְדסִּ ְצנִּ , ובִּ

ת ר  ְפא  ע. הֹוד ְוָהָדר ְותִּ שַּ ל ס  ת הוא עֹוֵבר עַּ ר  ְפא  ר, ְדָהא תִּ מ ֱאמַּ  ש 

רְ ( משלי יט) ְפאַּ עְותִּ שַּ ל ס  ת ָלא . תֹו ֲעבֹור עַּ ר  ְפא  אי תִּ ֲאָבל הַּ

יְמָנא יָעָאה, אֹוקִּ ףוָנא ְתשִּ ָלא ְבתִּ ת , א  ר  ְפא  ְת ָאֵמר ְותִּ ְכָמה ְדאַּ

ים ֹכָחם חורִּ ת. בַּ ר  ְפא  ְקֵרי תִּ ָםן אִּ ל . ְותַּ ְתְתקַּ ד אִּ , (א אסתכל''ס)ְוכַּ

ין ְלקִּ ד סַּ ְתְקָלא חַּ ְמ . ְבמַּ י שִּ בִּ ר רַּ ָבא, עֹוןָאמַּ י אַּ בִּ ְנְת רִּ , ֵיאֹות אַּ

יָשא דִּ יָקא קַּ תִּ ְתָבְרָכא ֵמעַּ ֵמיה, ְלאִּ ין מִּ ְרָכאן ָנְפקִּ  . ְדָכל בִּ

ועובר , אומר הזוהר ששערות הלחיים האלו נקראים נושא עון מצד ימין

משום שהם מכסים את כל צדדים הפה ששם אור  ,על פשע מצד שמאל

 .השיניים ואור הפה

אמנם הזוהר סובר שרק התיקון , ותפארת, אים הוד והדרוהם נקר

 .התשיעי נקרא תפארת
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: ל''וז ,מתוק מדבשה וכתב ,ואומר הזוהר שבאמת אין זו מחלוקת

דהיינו שאלו ואלו , נראה ששני הסברות עולים במשקל אחד, וכשנשקול הדברים בשכלנו

, ן התשיעי נקרא תפארתבשלמותו אז תיקו[ התפארת]א ''כי בהיות ז, דברי אלוקים חיים

אז [ התפארת]א ''תיקוני דיקנא דז' מאירים בט[ הכתר]א ''תיקוני דיקנא דא' ובזמן שכל הט

על שם הכתוב ותפארתו עבור , ולכן נקרא גם הוא בשם תפארת, הוא עובר על שע' תיקון ד

, ג תיקוניו במידת התפארת''והיינו שהכתר מאיר בכל י. ל''עכ, על פשע

מאיר במידת אמנם כש, עי הוא של מידת התפארתהתיקון התשי

 . אזי התיקון הרביעי הוא מידת התפארת, תיקוני הכתר' התפארת רק מט

ג ''שמאירים כל הי' שספר הצניעות סובר שאפי, וסברת מחלוקתם

, ג תיקונים''מ משום זה לא נחשב שיש גם במידת התפארת י''מ, תיקונים

כמובא , הארות ולא תיקונים' תיקונים ועוד ד' אלא נאמר שיש ט

וממילא , ותם בכלל התיקוניםאמנם הזוהר סובר שנחשב א, ל''בהאריז

או שהם חולקים האם התיקונים החדשים , ן הרביעי נעשה תשיעיהתיקו

והרביעי , נוספים למעלה וממילא התיקון שהיה ראשון נעשה חמישי

 .או שהם נוספים מלמטה, תשיעי

 

יָשָאה ףוָנא ֲחמִּ ֲעָרא. תִּ יק ׂשַּ ָכאן, ָססִּ ין מִּ סוחִּ ְתָחזון ְתֵרין תַּ  ְואִּ

ָכאן אי וְַּרָדא סוָמָקא, ומִּ י. סוָמָקן ְכהַּ ְבעִּ ֲהָטן ְבָמאָתן ְושִּ ְתלַּ ן ומִּ

ין ין, ָעְלמִּ סוחִּ ין , ָהֵני ְתֵרי תַּ רִּ ד ְנהַּ ירו ( מתרין סטרין)כַּ ְמהִּ מִּ

לָ  ין עִּ ישִּ דִּ ין קַּ סוחִּ ְתֵרין תַּ יָקאדִּ תִּ ין ְדעַּ ְך סוָמָקא, אִּ ְתְמשַּ ְוָאֵתי , אִּ

יָוָרא יב. חִּ אי ְכתִּ מ ךָ ( במדבר ו), ְבהַּ יחֻּ יָך וִּ ד . ָיֵאר ְיָי ָסָניו ֵאל  ְדכַּ

ְתְבָרְך ָעְלָמא ין מִּ רִּ דו סוָמָקא. ְנהַּ ְתֲעבִּ ֲעָתא ְדאִּ ָנא יְ , וְבשַּ יב יִּ ָי ְכתִּ

יךָ  ְסָתלַּ , ָסָניו ֵאל  ר יִּ ח רוְגָזא ְבָעְלָמא. קְכלֹומַּ ְשְתכַּ , ָתאָנא. ְוָלא יִּ

יָשא דִּ יָקא קַּ תִּ ֲהָרן ֵמעַּ ְתנַּ ין ְדאִּ ְסֵדי , כְֻּלהֹון ְנהֹורִּ ְתְקרון חַּ אִּ

ְדָמֵאי ימון. קַּ ין אִּ ְסֵדי עֹוָלם, וְבגִּ ימון חַּ ין ָכל אִּ ֲהרִּ  . נַּ

יָתָאה ףוָנא ְשתִּ ֲעָרא. תִּ יק ׂשַּ ד חוטָ , ָנפִּ ֲחָרֵניְכחַּ ֲעֵרי ְבסַּ ה א ְדׂשַּ

יְקָנא , א ותליין עד רישא דמעוי ולא נחית עד טבורא''ס. )ְדדִּ

ד ֵמָחֵמש סֵ ( תנא תקונא דא הוא דאקרי יהו חַּ ָזָקן ְואִּ ת הַּ יןְסאַּ , אִּ

ד  ס  ְלָיין ְבח  ד, (וברחמי)ְדתַּ ס  אי ח  ְבָלא הַּ ְבֵעי ְלחַּ ְכָמה , ְוָלא אִּ

ר ְתמַּ ין. ְדאִּ ךְ  וְבגִּ ָך ְכתִּ ( ויקרא יט), כַּ ת ְזָקנ  ית ֵאת ְסאַּ ְשחִּ  . יבֹלא תַּ
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, והפנים מגולות, הוא שלחייו ללא שער, תיקון חמישי של זקן התפארת

, אבל כשלחיי הכתר מאירים בהם, אמנם לחיי אדומות שזה מורה על דין

 .הם נעשות לבנות

משום ו, "חכמת אדם תאיר פניו"משום שכתוב , והטעם שהם אדומות

לכן גם הלחיים שהם הפנים , שחכמת התפארת היא מלאה בכוח הדין

 .המה אדומות

אזי , מביט עלינו בפניו' כלומר שאם ה, "לא ישא פנים"' ולכן כתוב שה

הוא נאמר בפני מידת , "פניו אליך' ישא ה"ומה שכתוב , הדין יגבר עלינו

 .הכתר

כלומר  ,ח הזכריוהוא הכו, תיקון שישי הוא הזקן המתארך עד המעיים

 .אשר כוח זה משפיע לשכינה, המשפיע של הזקן

שהם , גבורות' וכן יש בה ה, חסדים' וידוע שיש למידת התפארת ה

, אלו' והחסד הזה הוא אחד מה, ובאצבעות, בידים, בזרוע, בפה, בחוטם

 .ולכן אסור לגלח את המקום הזה

 

יָעָאה ףוָנא ְשבִּ ֲעָרא. תִּ ְלָיין ׂשַּ ל סוָמא ְדָלא תַּ ְתְסֵני , עַּ ופוָמא אִּ

ְטרֹוי ָכל סִּ ףוָנא ְסחֹור ְסחֹור ֵליה, מִּ ין ְבתִּ ְערִּ ין ׂשַּ י . ְויְַּתבִּ בִּ קום רִּ

י ְיהוָדה. ְיהוָדה בִּ ר, ָקם רִּ ח ְוָאמַּ ין ( דניאל ד), ָסתַּ ירִּ ת עִּ ְגֵזירַּ בִּ

ְתָגָמא ְתְנָשן . סִּ ְבָבן מִּ ף רִּ ל  ְייָמן ו( א מתישבן''ס)ְכָמה א  ְתקַּ מִּ

אי סוָמא ֵמיה, ְבהַּ ְלָיין מִּ ה, ְותַּ ְקרון ס  יב. ְוכְֻּלהֹון אִּ ְכתִּ , ֲהָדא הוא דִּ

יו ָכל ְצָבָאם( תהלים לג) סוָמא. וְברוחַּ סִּ יק מִּ הוא רוָחא ְדָנפִּ , וֵמהַּ

ְבָשן ְתלַּ  . מִּ

העליון תלוים מלאכים רבים שנאמר עליהם , יהודה גילה שבפה' ר

 .והפה הוא ראש לכל המשרתים ההם, וח פיו כל צבאםובר

 .שהפה הוא כאור מקיף להם

, בכדי ליתן מקום לאלה המלאכים, ולכן לא תלויים שערות בשפתיים

 .וזהו התיקון השביעי
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שהרי , משום שיהודה היה מרכבה לשכינה, יהודה גילה זאת' ודוקא ר

ציא את רצון שכמו שהפה מו, והמלכות נקראת פה, לו ניתנה המלכות

 .'כן השכינה מגלה את רצון ה, הלב

 

ר ְלבַּ ימון דִּ אי סוָמא, ָכל אִּ ְלָיין ֵמהַּ אי סוָמא . תַּ א ''ס)וֵמהַּ

אי רוָחא( רוחא ְתָסָשט הַּ ד אִּ יֵאי , כַּ ָמה ְנבִּ ְבָשן ֵביה כַּ ְתלַּ מִּ

ְתְקרון, ְמֵהיְמָנא ה ְיָי אִּ ֲאָתר ְדרוָחא . ְוכְֻּלהו ס  יקובַּ ָלא , ָנפִּ

ֲחָרא ְוכְֻּלהו  ָלה אַּ ְתָעְרָבא מִּ ה( פיות)אִּ ְבָשא ְבהַּ ְתלַּ ָכאן ְלאִּ וא ְמחַּ

יק יָתא. רוָחא ְדָנפִּ ל כְֻּלהו שִּ יָטא עַּ לִּ ףוָנא שַּ אי תִּ חום . ְוהַּ מִּ

ֲחָדן ְתאַּ ְייָמן כְֻּלהו ומִּ ְתקַּ ילִּ . ְדָהָכא מִּ ְערֹוהי ְשקִּ ְך ׂשַּ יֵני כַּ ין וְבגִּ

ְטרֹוי. סֹוֲחָרֵניה ְדפוָמא ָכל סִּ ְתְסֵני מִּ יָטא עַּ , ְואִּ לִּ ףוָנא שַּ אי תִּ ל ְוהַּ

ֲחָדן ְתאַּ ְייָמן כְֻּלהו ומִּ ְתקַּ חום ְדָהָכא מִּ ְמעֹון. כְֻּלהו מִּ י שִּ בִּ ר רַּ , ָאמַּ

יָשא דִּ יָקא קַּ תִּ ְנְת ְלעַּ יְך אַּ  . ְברִּ

ומשום כן אין שערות , מכאן וכן הנביאים מקבלים את חזון נבואתם

משום שכולם סובבים  ,ותיקון הפה הזה כולל את כל התיקונים, סביב הפה

והפה הוא , מ אינם מוקפות מכל צד''מ, שהלחיים גם מגולות' ואפי, אותו

אבל אינה , שהעין רואה, האיבר היחיד שיכול לבטות את רצון האדם

ויהי "ולכן כשאמר הכתוב , וכן האוזן והאף, יכולה לגלות את רצון האדם

, שזה עיקר מהות האדם, תרגם התרגום לרוח מדברת, "אדם לנפש חיה

 .שיש דומם חי צומח ומדבר

שכידוע  כן , אולי הוא נסתר, והטעם שחזר על עניין זה כמה פעמים

 .נהגו כמה מהמפרשים לחזור על דיבריהם

 

ְתחוֹ  ְעֵרי בִּ ין ׂשַּ ְחתִּ יָנָאה ְדנַּ ףוָנא ְתמִּ יְקָנאתִּ ְסָיין ְקָדָלא , ת דִּ ְמחַּ

ְתֲחֵזי ְנָיא. ְדָלא אִּ פֹוי, ְדתַּ ף ְוֹלא עִּ ְעָלה ֹלא ֹער  ְמָנא , ֵאין ְלמַּ וְבזִּ

ָגח  ְתֲחֵזי( א דנצח''ס)ְדאַּ ֲחָזָאה ְגבוְרָתא. ְקָרֵבי אִּ חום ְלאַּ ְדָהא . מִּ

ֵמיה, ָתֵניָנן ֲחָדין מִּ ְתאַּ ין אִּ ף ָעְלמִּ ל  יב ֲהָדא הוא, א  ְכתִּ שיר ), דִּ

ים( השירים ד בֹורִּ גִּ ְלֵטי הַּ ָםֵגן ָתלוי ָעָליו ֹכל שִּ ף הַּ ל  ף . א  ל  ְוא 
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ָםֵגן ָרָזא הוא ְפָרא. הַּ יעוָתא ְדסִּ ְצנִּ ים ְדָאתו, בִּ בֹורִּ גִּ ְלֵטי הַּ  ֹכל שִּ

ד ר ְגבוָרה חַּ ְןטַּ ימון ְגבוָראן, מִּ  . ֵמאִּ

יָעָאה ףוָנא ְתשִּ ְחָכן ְדאִּ . תִּ ףו( א דמתחברן''ס)ְתמַּ ְעֵרי ְבשִּ ָלא ׂשַּ

ְלָיא ְלָיין, מַּ ְעֵרי ְדתַּ ימון ׂשַּ ם אִּ יר, עִּ סִּ ףוָלא שַּ יָבר , כְֻּלהו ְבשִּ ד גִּ ְכחַּ

יף ףִּ ָייא, תַּ ְצָחן ְקָרבַּ ְחכָ . ָמאֵרי נַּ ְתמַּ ְעֵרי אִּ חום ְדכְֻּלהו ׂשַּ ר מִּ ן ָבתַּ

ְלָיין ימון ְדתַּ ְלָיין. אִּ ימון ְדתַּ ךְ . וְכָלָלא ְדכְֻּלהו ְבאִּ ְתְמשַּ , ְוֹכָלא אִּ

יב( חסר כאן) ל ָדא ְכתִּ ים ֹכָחם( משלי כ), ְועַּ חורִּ ת בַּ ר  ְפא  . תִּ

יב ( ונראה על הים כבחור טוב הדא הוא דכתיב) שיר )ְכתִּ

ים( השירים ה יד ְגבוָראן, ָבחור ָכֲאָרזִּ יָבר ָעבִּ הוא  ְוָדא, ְכגִּ

ת ר  ְפא  ֲחֵמי, תִּ  . ֵחיָלא וְגבוְרָתא ְורַּ

משום  ,בכדי להסתיר את הגרון, הם השערות של הגרון, התיקון השמיני

אמנם בעת מלחמה , ל''כמובא בהאריז, שמות אלוקים' שבגרון יש ג

 .מתגלה גרון זה להכניע את האומות

לא כלפי ו, אבל הם החלק שצמוד לחזה, הם שערות הזקן, תיקון תשיעי

 .והחלק שכלפי חוץ הוא הכוח הזיכרי, והוא הכוח הניקבי של הזקן, חוץ

 

ין, ָתָנא ףונִּ ְמעֹון ָכל ָהֵני תִּ י שִּ בִּ ר רַּ ין, ָאמַּ לִּ ָבֵעיָנא , ְוָכל ָהֵני מִּ

ְתְקָלא ְתָקלו ְבמַּ ָלָאה ְלָמאֵריהֹון ְדאִּ ימון ְדָלא ָעאלו , ְלגַּ ְוָלא ְלאִּ

ְפקו( א נפקוא דעאלו ול''נ) ֵלין ְדָעאלו ְונַּ ָלא ְלאִּ ְדָכל ָמֵאן , א 

יק יל ְוָלא ָנפִּ ְבֵרי, ְדָעיִּ ב ֵליה ְדָלא אִּ  . טַּ

 ב''א ע''דף קמ  

ין לִּ ין, ְכָלָלא ְדָכל מִּ יקִּ תִּ יָקא ְדעַּ תִּ ין, עַּ סִּ ד, וְזֵעיר אַּ . ֹכָלא חַּ

י. ֹכָלא ֲהָוה ֵניָלא . ֹכָלא ְיֵהא. ֹכָלא ֲהוִּ ְשתַּ ְשָתֵני. יִּ ְוָלא . ְוָלא מִּ

ֵלין. ְשָנא ין אִּ קונִּ ן ְבתִּ ְתָתףַּ יל ָכל . אִּ יוְקָנא ְדָכלִּ ים דִּ ְשְתלִּ אִּ

ין יוְקנִּ יל ָכל ְשָמָהן. דִּ יוְקָנא ְדָכלִּ יוְקָנא . דִּ ( ב''א ע''דף קמ)דִּ

יוְקָנא  אי דִּ ְתֲחֵזי ְבגוֹוֵַּניה ְכהַּ ָלאו ( וויה כל דיוקניןא בג''נ)ְדאִּ

י יוְקָנא ֲהוִּ אי דִּ יוְקָנא, הַּ אי דִּ ָלא ְכֵעין הַּ  . א 
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ין ְתרִּ ין ְוכִּ ְטרִּ ְבָרן עִּ ְתחַּ ד אִּ ְשְלמוָתא ְדֹכָלא, כַּ ין. ְכֵדין הוא אַּ , ְבגִּ

יוְקָנא ְדָאָדם ְתְכָללו בֵ , ְדדִּ ין ְדאִּ ָתאִּ ין ְותַּ ָלאִּ יוְקָנא ְדעִּ י דִּ . יהֲהוִּ

ין ָתאִּ ין ְותַּ ָלאִּ יל עִּ יוְקָנא ָכלִּ אי דִּ ין ְדהַּ יָש , וְבגִּ דִּ יָקא קַּ תִּ ין עַּ ְתקִּ א אַּ

ףונֹוי ין, תִּ סִּ ְזֵעיר אַּ ףוָנא דִּ ףוָנא, ְותִּ יוְקָנא ְותִּ אי דִּ  . ְבהַּ

דהיינו למי  ,הם רק למי שעלה ויצא, י שכל דברי הזוהר האלו''אמר רשב

שהוא זוכה , מי שהוא בדרגת בעל תשובה, ויצא שנכס במקום הטומאה

ולא , אמנם מי שאינו בעל חשבון, והזוהר הוא מאור הבינה, לאור הבינה

ולא יועילו לו , אין בנשמתו את אור הבינה הזה, חוזר בתשובה על חטאיו

 .הדברים

' ואין לעשות פירוד במידות ה, אמת שהכתר והתפארת הם מידת אחת

 .חלילה

והוא לא , ואמר שכל מי שיהיו בו כתוקונים האלו, הזקןנשלמו דרושי 

 .אינם ממש כאלו אלא הם דומים לאלו, מעולם האצילות

וזה , היא כשהתפארת נעשה כמו מידת הכתר, והשלמות השלמה

' שעתידה אות ו, ל באדיר במרום''כמו שכתוב ברמח, באמת אמור להיות

של שם ' אות ישהיא שמה של מידת התפארת להיכלל ב, של שם הויה

שהרי הוא נרמז , היא גם שמה של הכתר, של שם הויה' ואות י, הויה

 .'בקוצו של י

 

אי אי ְלהַּ ה ֵבין הַּ י ֵתיָמא מַּ ְתְקָלא ֲחָדא. ְואִּ ֲאָבל , ֹכָלא הוא ְבמַּ

ָכאן  ְתָסְרָשן ָאְרחֹוי( א מנן''נ)מִּ ָכאן ( א אתפשטן רחמי''נ. )אִּ ומִּ

ְשְתכַּ ( א ומנן''נ) יָנאאִּ ן דָ . ח דִּ ְנָיין ָדא מִּ יָלן ֲהוֹו שַּ ְטָרא דִּ ןִּ . אומִּ

ְתְמָסרו ֵלין ָלא אִּ ין אִּ יָשא, ְוָרזִּ דִּ ְקָלא קַּ ְעֵדי חַּ ְמחַּ ר לִּ יב . בַּ וְכתִּ

יֵרָאיו( תהלים כה)  . סֹוד ְיָי לִּ

ואמר , מ השוני בין התפארת לכתר''אמר הזוהר שאם תשאל מה מ

אבל השינוי הוא מצידנו ולא מצד , ן דיןשמכאן מתגלים רחמים ומכא

נתן את ' אלא שה, עצמו כולו מלא רחמים' כלומר שאור ה ,המידות

וזה דבר זמני שנצרך , הספירות לפני האור שיאיר אלינו רק דרך הספירות

 .שאין בחירה ללא רע וחסרון, בשביל שתהיה בחירה
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אין זה , ולאחר מכן באדום, והוא כמו שנותנים מים בבקבוק ירוק

ויותר מזה , אלא כל השינוי הוא בבקבוק, שהמים היו ירוקים ואדומים

אזי אורה היוצא ממנה , שאם ניתן אל מול אור המנורה זכוכית ירוקה

אלא הוא רק משום , אבל ודאי שאין אור זה בעצם ירוק, ירוק, יהיה ממש

 .הזכוכית

 

יב  ת ָהָאדָ ( בראשית ב)ְכתִּ ים א  ר ְיָי ֱאֹלהִּ יצ  י, םוַּיִּ ְתֵרי יֹודִּ . ן''בִּ

ףוָנא ףוָנא גֹו תִּ ים תִּ ְשלִּ ְנָקא, אַּ ְבְרָקא ְדגוְשסַּ ר. טַּ יצ  . ְוָדא הוא וַּיִּ

ין ָלָםה יָשא. ְתֵרין יֹודִּ דִּ יָקא קַּ תִּ ין, ָרָזא ְדעַּ סִּ ְזֵעיר אַּ ר. ְוָרָזא דִּ יצ  , וַּיִּ

אי ָצר הו צוָרה ְבגֹו ( ודא הוא וייצר. )ָצר צוָרה ְבגֹו צוָרה. מַּ ומַּ

ְתְקֵרי ֵשם ָמֵלא, ְתֵרין ְשָמָהן. צוָרה ים, ְדאִּ ְוָדא הוא ָרָזא . ְיָי ֱאֹלהִּ

י ְתֵרין יֹודִּ ר''דִּ יצ  ְשָמא ְשלִּ . ְדָצר צוָרה גֹו צוָרה, ן ְדוַּיִּ ףוָנא דִּ , יםתִּ

ים  . ְיָי ֱאֹלהִּ

ילו ְתְכלִּ לָ . וְבָמה אִּ יוְקָנא עִּ ְקֵרי ָאָדם, ָאה ָדאְבדִּ יל . ְדאִּ ְדָכלִּ

ר ְונוְקָבא ר ְונוְקָבא. ְדכַּ יל ְדכַּ ת ָהָאָדם ְדָכלִּ יב א  ל ָדא ְכתִּ ת. ְועַּ : א 

ֵמיה יק מִּ יָנא ְדָנפִּ ְסֵגי זִּ ָסָקא וְלמִּ  ( מדכר ונוקבא. )ְלאַּ

שהכתר הוא נשמה של , אמר הזוהר הכתר והתפארת הם כגוף ונשמה

 .וכן להפך, וכל מה שפועלת הנשמה פועל הגוף, התפארת

, בדיוקנא עילאה דא דאיקרי אדם, ובמה נכללוביאר : במתוק מדבש

 .ומבאר שזה נאמר על אדם הראשון שהם נכללו בו

ולכן התפארת נקרא , והיינו שגם התפארת והכתר הם כזכר ונקבה

 .והוא נקרא כך ביחס למידת התפארת, אלוקים שהוא כוח הנקבה

 .הוא לרבות שבשכינה נכללים כל העולמות התחתונים, שכתוב את ומה

 

ן ָהֲאָדָמה יוְקָנא: ָעָפר מִּ יוְקָנא ְבגֹו דִּ ת . דִּ ְשמַּ ָסיו נִּ ח ְבאַּ סַּ וַּיִּ

ים יִּ ְנָקא גֹו ְבגוֹ : חַּ ְבְרָקא ְדגוְשסַּ ְלפָ . ְוָכל ָדא ָלָםה. טַּ ְשתַּ ין ְלאִּ א ְבגִּ

ְייָלא ֵביה ָלָאה וְלעַּ יָמא עִּ ְסתִּ ים דִּ ין, ָסתִּ ימִּ ד סֹוָפא ְדָכל ְסתִּ . עַּ
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( ויפח באפיו נשמת חיים( בראשית ב)הדא הוא דכתיב )

ְשְמָתא ְשְמָתא, נִּ יא נִּ הִּ ְלָיין ֵמהַּ ָתא תַּ ֵיי ְדֵעיָלא ְותַּ , ְדָכל חַּ

ְייֵמי ָבה ְתקַּ  . ומִּ

עפר מתוך  זה מורה שהוא, אומר הזוהר שמה שכתוב עפר מן האדמה

והטעם , וכן באדם יש נשמה עליונה בתוך גופו, דבר מתוך דבר, אדמה

משום שהוא צריך לקבל בתוכו את אור מידת , שהוא נצרך לנשמה זו

ולכן גם חטאו גרם פגם בכל , ולתקן במעשיו עד סוף כל העולמות ,הכתר

 .אלו העולמות

 

ָיה ש חַּ י ָהָאָדם ְלנ פ  ְתְרָקא, וְַּיהִּ ְווָנא ולְ , ְלאַּ ין ְכגַּ קונִּ ְייָלא ְבתִּ עַּ

יא , ָדא הִּ ְשְלָפא ְלהַּ ְשְמָתא( א מההיא''נ)וְלאַּ ְרָגא . נִּ ְרָגא ְלדַּ דַּ מִּ

ין ְרגִּ ד סֹוָפא ְדָכל דַּ ְכָחא. עַּ ְשתַּ ְשְמָתא מִּ יא נִּ הִּ י הַּ יֱהוִּ ין דִּ  ְבגִּ

ְחָטא ְבֹכָלא, ְבֹכָלא ְתסַּ י ֹכָלא בְ . ומִּ ֱהוִּ דוְלמ  חוָדא חַּ אן . יִּ ומַּ

ן ָעְלָמא חוָדא מִּ אי יִּ יק הַּ ְשְמָתא ָדא, ְדָפסִּ יק נִּ אן ְדָפסִּ וְמחֵזי , ְכמַּ

ֲחָרא ְשְמָתא אַּ ית נִּ אי, ְדאִּ ר ֵמהַּ ךְ . בַּ ין כַּ ְשְתֵצי הוא , וְבגִּ יִּ

ין ן ָעְלָמא ְלָדֵרי ָדרִּ  . ְודוְכָרֵניה מִּ

' שהרי יש ה ,כי גבוה בעולםהאדם נברא עם כוח להביא נשמה ממקום ה

 ,ואת היחידה ישיג המשיח, נפש רוח נשמה חיה יחידה, דרגותת בנפש

ולכן שאדם היה מרכבה למידת , אבל האדם יכול להשיג את החיה

 .החכמה

אזי הוא מראה שהוא אינו  ,ומי שאינו מתקשר במידות העליונות ההם

ולכן , ר העליוןוהרי הוא כופר באו, לוקח את חיותו משם אלא מהמזלות

 .לא יזכה איליו

, אינו מת בגיל חמישים, מי שחטא בכרת' והתניא מבאר שכהיום אפי

אבל בזמנם שחיו דרך המידות , משום שהיום האדם חי דרך המזלות

 .אזי מי שהיה חוטא מיד לא היה לו מקור חיים, העליונות
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יוְקָנא ְדָאָדם אי דִּ ין ְכָלָלא , ְבהַּ י ְוָתקִּ ארִּ ר ְונוְקָבאשַּ ד . ְדכַּ כַּ

ףונֹוי יוְקָנא ְבתִּ אי דִּ ן הַּ ְתָתףַּ דֹוי, אִּ ין, ָשאֵרי ֵמחַּ ֵבין ְתֵרין ְדרֹועִּ . מִּ

יְקָנא ְעֵרי ְדדִּ ְלָיין ׂשַּ ְתְקרון , ְבֲאָתר ְדתַּ ת( א דאתקרי''נ)ְדאִּ ר  ְפא  . תִּ

ת ר  ְפא  אי תִּ ט הַּ ְתָסחַּ י, ְואִּ דִּ ין ְתֵרין חַּ ֲאחֹורֹוי, ןְוָתקִּ יף לַּ ְשְתלַּ , ְואִּ

ְלָתא ְדנוְקָבא ד גוְלגַּ ְטרֹוי. ְוֲעבַּ ָכל סִּ יָמא מִּ ְעָרא . ֹכָלא ְסתִּ ְבׂשַּ

ְרצוָפא ְדֵריָשא ת. ְבפַּ ר  ְפא  אי תִּ ידו ְבהַּ ְתָעבִּ ְכָלָלא ֲחָדא אִּ , ובִּ

ר ְונוְקָבא ְקֵרי ָאָדם ְדכַּ יב. ְואִּ ְכתִּ ( דישעיה מ), ֲהָדא הוא דִּ

ת ת ָביִּ ב  ת ָאָדם ָלש  ר  ְפא   .ְכתִּ

 תיקון השכינה

השכינה רחל ' דהיינו את ב ,מראות' התפארת במקום החזה תיקון ב

ועשה , שבה רואים הנביאים, והשכינה נקראת מחזה, ולאה אשר מאחוריו

והיא ', דהיינו עיניים חוטם וכו ,עם שער ופרצוף, שם את ראש השכינה

 .שאין אדם ללא זכר ונקבה, י הוא נקרא אדםואז, נכללת ממש בתפארת

שזה תפקיד השכינה להיות בבחינת , מאחוריו תוהטעם שהשכינה יוצא

א בלי ועוד שהי, מענישה את הרשעים משום שהיא, בבחינת דין, אחור

ואזי , ואנחנו במעשים טובים צריכים לקבל את האור, אור מצד עצמה

ויהנה  ,ר מאורושיתחס בילבש, ולכן אדם חטא, נהנה ממעשה ידינו

 .מהאור שקיבל במעשה ידיו

 

ְרצוָפא ְדֵריָשא ְדנוְקָבא ְתְבֵרי סַּ ד אִּ עְ , כַּ ד קֹוָצא ְדׂשַּ ְלָייא חַּ ֵרי תַּ

ין סִּ ְזֵעיר אַּ ד ֵריָשא ְדנוְקָבא, ֵמֲאחֹורֹוי דִּ ְעֵרי . ְוָתֵלי עַּ ְתֲערו ׂשַּ ְואִּ

כְ , ְבֵריָשָהא ָלן ְבגֹו ְגָווֵניכְֻּלהו סוָמֵקי דִּ יב, לִּ ְכתִּ שיר ), ֲהָדא הוא דִּ

ְרָגָמן( השירים ז ת ֹראֵשְך ָכאַּ לַּ ְרָגָמן. ְודַּ הו אַּ יָלן ְבגוֹ . מַּ ְכלִּ  ְגָווֵני דִּ

 . ְגָווֵני

ָבא, ָתאָנא בוָרא ְדלִּ טַּ ת מִּ ר  ְפא  אי תִּ ט הַּ ְתָסשַּ ְתֲעָבר , אִּ יב ְואִּ ְוָנקִּ

ֲחָרא יָסא אַּ בוָראְוָתקִּ , ְבגִּ ד טַּ ְרצוָפא ְדנוְקָבא עַּ בוָרא . ין סַּ טַּ ומִּ

ים, ָשאֵרי בוָרא ְשלִּ   .וְבטַּ
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 ,עשו את שערות ראש השכינה, שער אחד ארוך משערות התפארת

אמנם , שזה מורה על דין ,והם אדומות, שהם צינורות שפע של אור ראשה

 .משום שהיא ממונה על כל מרום ,יש בה גונים הרבה

, יצא אור גדול למידת השכינה, ר הזוהר שהיכן שהוא מפתח הלבאומ

ובאמת הבינה , ואור הלב הוא אור הבינה, משום שהלב הוא מלך הגוף

שניה של ' ולכן שם השכינה הוא אות ה, היא זאת שיצרה את השכינה

 .הראשונה של שם הויה' שהיא חלק מאות ה, שם הויה

 

ת ר  ְפא  אי תִּ ְתְסָשט הַּ ְדכוָרא, תו אִּ ן ֵמעֹוי דִּ ְתקִּ יל , ְואַּ ְוָעיִּ

ין( ואתתקן) ֲחמִּ אי ֲאָתר ָכל רַּ ֲחֵמי, ְבהַּ ְטָרא ְדרַּ , ְוָתאָנא. ְוָכל סִּ

ֲחָדן ְתאַּ יין אִּ ֲחֵמי, ְבָהֵני ֵמיעַּ בֹוא ָמאֵרי ְדרַּ ף רִּ ל  ית ֵמָאה א  . שִּ

יין ֲעֵלי ֵמיעַּ ְתְקרון בַּ יב. ְואִּ ְכתִּ ל ֵכן ָהמ( ירמיה לא), דִּ י לֹו עַּ ו ֵמעַּ

ם ְייָ  נו ְנאֻּ ֲחמ  רַּ ֵחם אַּ  . רַּ

ת, ָתאָנא ר  ְפא  אי תִּ ֲחֵמי, הַּ יל ְברַּ יָנא, ָכלִּ יל ְבדִּ ט , ְוָכלִּ ְתָסחַּ ְואִּ

ְדכוָרא ֲחֵמי בִּ יב , רַּ ְתֲעָבר ְוָנקִּ ֲחָרא( א ונהיר''ס)ְואִּ ר אַּ ְסטַּ ין , לִּ ְוָתקִּ

ְתְתָקנו ְמָעָהא ְבסִּ , ֵמיעֹוי ְדנוְקָבא יָנאְואִּ  . ְטָרא ְדדִּ

, אמר הזוהר שאור זקן מידת התפארת שמושפע מזקן מידת הכתר

כמו , ששם שוכנת התורה ,השפיע אור גדול במעיים של מידת התפארת

, ויש שם שש מאות אלף ריבוא מלאכי רחמים, "תורתך בתוך מעי"שכתוב 

 .שהם כנגד שש סדרי משנה

והגבורה הולכת , החסד נשאר בו, במידת התפארת יש חסד וגבורה

ולכן יש בה דין להעניש את , שהיא זאת שמנהיגה את התחתונים ,לשכינה

 .החוטאים

   

 א''ב ע''דף קמ

ְטֵריה, ָתאָנא ן ְדכוָרא ְבסִּ ְתָתקַּ ין , אִּ ְרְבעִּ ְנָיא ְואַּ ְבָמאָתן וְתמַּ

יָלן ֵביה ְכלִּ ין דִּ ףונִּ ְנהֹון ְלגוֹ , תִּ ר, ומִּ ְמהֹון ְלבַּ מְ . ומִּ ֲחֵמימִּ . הֹון רַּ

יָנא ְמהֹון דִּ יָנא( א''ב ע''דף קמ)כְֻּלהו . ומִּ יָנא , ְדדִּ ְתֲאָחדו ְבדִּ אִּ
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ֲאחֹורֹוי ָםן, דַּ ת תַּ ָחטַּ ְתסַּ ְתָסָשטו . ְדנוְקָבא אִּ ֲחדו ְואִּ ְתאַּ ְואִּ

ְטָרָהא  . ְבסִּ

ְרָייָתא , ְוָתאָנא ָשה ע  ְלָיין ָבה( א תקונין''נ)ֲחמִּ ְתגַּ ְטָרא  ,אִּ ְבסִּ

ָחה ין ֲחמִּ ינִּ ין ה. ְדדִּ ינִּ ( א בסטרא דדינא ודינהא''נ)' ְודִּ

ְחָטן ְתסַּ ין, אִּ ְנָיא ָאְרחִּ ין וְתמַּ ְרְבעִּ י ָתאָנא. ְבָמאָתן ְואַּ קֹול , ְוָהכִּ

ְרָוה ָחה ע  ְרָוה. ְבאִּ ָחה ע  ְרָוה. ֵׂשָער ְבאִּ ָחה ע  ָחה . שֹוק ְבאִּ יַּד ְבאִּ

ְרָוה ְרָוהר  . ע  ָחה ע  ל ְבאִּ ְניוהָ . ג  ֵלין ָלא שַּ ְתֵרין אִּ ב דִּ ל גַּ ף עַּ  ְדאַּ

ְבָרָנא ימון, חַּ ְרָוה אִּ יר ֵמע  ֵלין יַּתִּ  . וְתֵרין אִּ

חלק מאור החסד , ח איברים פנימיים וחיצוניים''יש בזכר העליון רמ

 .ואור הדין דבק בשכינה, וחלק מאור הדין

ל לא ''שחז' ואפי, רגל, יד, שוק, שער ,קול ,באישהערוה  דבריםחמשה 

משום , והנה עניין הערוה ,מ כן הוא''אמרו שיד ורגל באישה ערווה מ

, ל לא מנו את היד והרגל''וחז, ולכן אסור לה לגלותם, ששם יש כוח הדין

שידוע שיש , שמשום שהדין בהם רב החיצונים עדיין לא יכולים ליגע בהם

שמעט ממותקות באור ' ורק בג, ותרוגם מהם ממותקות י, גבורות' ה

 .יש רצון לחיצונים לינק, החסד

משום , והנה מכאן יש ליתן סמך על פי הזהר שמותר לילך עם פאה

אלא משום שיש לכסות את השער , שטעם הכיסוי הוא לא משום צניעות

י בסנהדרין אומר שאין צריך ''וכן רש, בכדי שלא ינקו משער זה החיצונים

ע בשם אחד ''וכן הובא במפרשי השו, אלא לקלוע אותו ,לכסות את השער

 .ויש לעיין, הפוסקים

מתחת למרפק או ' האם אפי, ויש לעיין במה שאומר שיד ורגל ערווה 

קא וכן יש לומר בערוות הרגל שדוו, דווקא מעל למרפק כמו שנוהגים הים

או כמי , תר עליון מהמקום שמעל הברךוהשוק הוא במקום יו, מעל הברך

 .כף רגלה תראה' ובר שאסור שאפישס

ג ''ם הרהושמעתי בש, הכוונה לקול שירה, ובעניין קול שהוא ערווה

, שהוא רק אם מכיר את פניה, א''יוסף שליט הראשון לציון מרן עובדיה

ונראה שיש לזה סמך , שלא שייך בזה הרהרור, אבל אם אינו מכירה מותר

 .א במה שהוא רואהשאומרת שאין היצר שולט אל, בסנהדרין' מהגמ
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ְפָרא יעוָתא ְדסִּ ְצנִּ ף, ְוָתאָנא בִּ ן ְבתִּ ְתָתףַּ ט ְדכוָרא ְואִּ ְתָסשַּ . ונֹויאִּ

ְכָיא ְכסוָתא דַּ ףוָנא דִּ ן תִּ ְתָתףַּ ְכָיא. אִּ ָםה דַּ ְוָיא אַּ י הַּ ָאְרֵכיה . ְוָהאַּ

ָםה הוא אַּ ין, ְדהַּ ְנָיא ָעְלמִּ ין וְתמַּ ְרְבעִּ ְלָיין וְ . ָמאָתן ְואַּ כְֻּלהו תַּ

ָםה ְתְקֵרי יוֹ , ְבפוָמא ְדאַּ ְלָייא יוֹ . ד''ְדאִּ ְתגַּ ד סוֵמיה ''ְוֵכיָון ְדאִּ

ָםה ָלָאה, ְדאַּ ד עִּ ס  ְתְגֵלי ח  ְתְקֵרי. אִּ ד הוא ְדאִּ ס  ָםה ח  אי אַּ ְוָתֵלי , ְוהַּ

ָםה( א והאי חסד הוא תלי''נ) אי סום אַּ ד. ְבהַּ ס  ְקֵרי ח  ד , ְוָלא אִּ עַּ

ְלָייא יוֹ  ְתגַּ ָםה''ְדאִּ  . ד ְדפום אַּ

היא זאת שמעבירה את השפע , מידת היסוד של מידת התפארת

ולכן ', אלא שיש עליה עורלה ולא נגלית העטרה שהיא בצורה י, לשכינה

אמנם כשסרה העורלה נגלית העטרה והשפע מושפע , אין השפע יוצא

 .לשכינה

נעשית , נחיריים' יש באף בשמשום ש, באף' ש, שיש באדם שם שדי

, הידדהיינו הזרוע ו, ביד' ד .'לק התחתון שבו הצמוד לפה צורת שבח

 .ל''בברית כנ' וי .'שמאחורי הד' והמרפק הוא הי

 

ד, ְוָתא ֲחֵזי ס  אי ח  ים ְבהַּ ְבָרָהם ְשלִּ ְתְקֵרי אַּ ד , ְדָלא אִּ עַּ

ְלָייא יוֹ  ְתגַּ ָםה''ְדאִּ ְתְגלֵ . ד ְדאַּ יםְוֵכיָון ְדאִּ ְקֵרי ְשלִּ ֲהָדא הוא , י אִּ

יב ְכתִּ ים( בראשית יז), דִּ י ְוְהֵיה ָתמִּ ֵלְך ְלָפנַּ ְתהַּ ָםש, הִּ ים מַּ . ָתמִּ

יב  י( שמואל ב כב)וְכתִּ ְםָרה ֵמֲעֹונִּ ְשתַּ ים לֹו ָוא  ְהי ה ָתמִּ אי . ָוא  מַּ

ְייֵרי אי יוֹ . ֵריָשא ְוֵסיָפא, ָקא מַּ ֵלי הַּ ָלא ָכל ְדגַּ ְסְת , ד''א  ר ְדָלא ְואִּ מַּ

ְייֵליה ְליוֹ  ֲחָרא''עַּ ְרשוָתא אַּ ים ְלָעְלָמא ְדָאֵתי. ד בִּ י ְשלִּ יֱהוִּ , לִּ

ֵיי ְצרֹוָרא ְדחַּ יר בִּ י ָצרִּ ֱהוִּ ֲחָרא. ְול  ְרשוָתא אַּ אי בִּ יב. מַּ ְכתִּ , דִּ

ת ֵאל ֵנָכר( מלאכי ב) ל בַּ יב. וָבעַּ ְך ְכתִּ ין כַּ ים לוֹ , וְבגִּ ְהי ה ָתמִּ , ָוא 

לוָייא ְדיוֹ ְדֵכי ים ְבגִּ י, ד''ָון ְדהוא ָתמִּ ְםָרה ֵמֲעֹונִּ ְשתַּ  . ָוא 

, היה מאיר אלהחסד שהיה טמון בנשמתו , א נימולאברהם כל עוד של

זוכה , וכן מי שבעל חסד ושומר את בריתו שלא לבעול בת אל נכר

 .להשפיע לשכינה

ר שיש מקום ויש לומ, ויש להבין וכי מדובר ברשעים שבועלים נוכריות

, מ פוגם בעצמו''וחידש לנו הזוהר שהוא מ, כגון יפת תוהר, שמותר לבעול
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, ל מלבוא על יפת תוהר אם כל ההיתרים שבה''ולכן הזהירו מאוד חז

מפני מה נסמכה פרשת בן סורר ומורה , בסוטהו, בקידושין' כמובא בגמ

 .'לומר לך וכו, לפרשת יפת תוהר

 

ט אַּ  ְתְסשַּ ימון ְגבו, ָםה ָדאְוֵכיָון ְדאִּ ְתְסָשט ְסָטר ְגבוָרה ֵמאִּ ָראן אִּ

ד, ְדנוְקָבא( בשמאלא) ֲאָתר חַּ ע ְבנוְקָבא בַּ ְשְתקַּ ם , ְואִּ ְרשִּ ְואַּ

ְרָייָתא ְרוָ . ְכסוָתה ְדָכל גוָפא ְדנוְקָבא, ְבע  ְקֵרי ע  הוא ֲאָתר אִּ ה וְבהַּ

ְצְנָעא ְלהַּ . ְדֹכָלא ָםהֲאָתר ְלאַּ ד, הוא אַּ ס  ְקֵרי ח  ין . ְדאִּ ְבגִּ

יל ָחֵמש ְגבוָראן ְןָמא ְגבוָרה ָדא ְדָכלִּ ְתבַּ יל , ְלאִּ ד ְדָכלִּ ס  אי ח  ְבהַּ

ין יָנא. ְבָחֵמש ֲחָסדִּ ד ְימִּ ס  ְתְבָסם ָדא ְבָדא. ְגבוָרא ְׂשָמאָלא, ח  , אִּ

ְקֵרי ָאָדם ין, ְואִּ ְטרִּ ְתֵרין סִּ יל מִּ י. ָכלִּ ךְ וְבגִּ ית , ן כַּ ין אִּ ְתרִּ ְבכְֻּלהו כִּ

יָנא וְׂשָמאָלא ֲחֵמי, ְימִּ יָנא ְורַּ  . דִּ

ְלָכא, ָתאָנא ףונֹוי ְדמַּ ין תִּ ד ָלא זַּםִּ ין, עַּ יקִּ תִּ יָקא ְדעַּ תִּ ָבָנה , עַּ

ין ְייָמא, ָעְלמִּ ְתקַּ ין ְלאִּ ףונִּ ין תִּ ְתקִּ ְסָמא. ְואַּ ְתבַּ הוא נוְקָבא ָלא אִּ , הַּ

ְתקְ  ית , ָיימוְוָלא אִּ ד ְדָנחִּ ְתְקָיימו( ב''ט ע''רפ)עַּ ָלָאה ְואִּ ד עִּ ס  , ח 

ףוֵני נוְקָבא ְתְבָסמו תִּ ד, ְואִּ ס  ְקֵרי ח  ָםה ְדאִּ אי אַּ ֲהָדא הוא . ְבהַּ

יב ְכתִּ ץ אֱ ( בראשית לו), דִּ ר  ר ָמְלכו ְבא  ים ֲאש  ְםָלכִּ ה הַּ , דֹוםְוֵאל 

כְ  ְשתַּ ין מִּ ינִּ ָםן ֲאָתר ְדָכל דִּ ין תַּ אשר היו , ואינון תקוני אתתא)חִּ

ְתְבָסמו( לא כתיב אלא אשר מלכו ְתָקן ֹכָלא, ְוָלא אִּ ד ְדאַּ , עַּ

ד ס  אי ח  יק הַּ ָםה, ְוָנפִּ ְתְיָשב ְבפוָמא ְדאַּ יב. ְואִּ ְכתִּ , ֲהָדא הוא דִּ

ְתְקָיימו, וַָּיָמת וַָּיָמת ְתְבָסמו, ְדָלא אִּ יָנא ְבדִּ , ְוָלא אִּ  . יָנאדִּ

ששם מתחבר היסוד , ונתנו בערוותה, ויצאו מהיסוד כל גבורות הזכר

שכמו שכל אור הלבנה  ,בחסדיו וממתק את הגבורות, ומשפיע את החסדים

 .כן אור השכינה מהיסוד הזה, משמש

כל העולמות שהשכינה , ועד שלא השפיע היסוד את אלו החסדים

אחרי מיתוק החסד נמתקו  ורק, הייתה מציאה היו נחרבים משום הדין הרב

אמנם עדיין לא נתקנו לגמרי עד  ,ועמדו כל העולמות על מקומם, כל הדין

משום שאנחנו , ובכל תפילה אנחנו מתקנים אותם עוד, ביאת משיח
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, כמו שרואים בחוש בכוונת התפילה, ממשיכים בתפילה את אור החסד

 .ואזי נמתקים הדינים עד מאדו

ל על השכינה והיסוד של עולם ''לפי האריזוהנה אמת שאין מדובר כאן 

והוא , אלא על עולם שמעל עולם האצילות ששמו אדם קדמון, האצילות

 .ולפני כן לא עסקו בו, ל גילה אותו''העולם האריז

ן שהוא שם הויה מלא ''ל שם ב''וכוח השכינה נקרא בתורת האריז

ושם החסד , ן''ב' שהוא בגמט, יוד הה וו הה[ אין לומר בפה], כזה, בההין

יוד הא ואו [ אין לומר בפה], ה כזה''שיצא הוא כוח החסד שהוא שם מ

 .הא

 

יָנא כְֻּלהו י ְדדִּ י ָהכִּ י ֵתיָמא אִּ ְחָתיו , ְואִּ ְמלֹוך תַּ יב וַּיִּ ְוָהא ְכתִּ

ָמָהר יָנא, ָשאול ֵמְרחֹובֹות הַּ ְתֲחֵזי דִּ ְרחֹובֹות , ְדָתֵניָנן. ְוָהא ָלא אִּ

יה ָמָהר אִּ יָנההַּ ין , ו בִּ ְנהֹורִּ ין דִּ ְרעִּ ין תַּ ְמשִּ ין חַּ ְתחִּ ְתסַּ יָנה מִּ ְדמִּ

ין ינִּ ְטֵרי ָעְלָמא, ובוצִּ ית סִּ יָנא, ָתאָנא. ְלשִּ ר ֵמָחד , כְֻּלהו דִּ בַּ

ְתָרָאה ָיים בַּ ְתקַּ ָמָהר, ְדאִּ אי ָשאול ֵמְרחֹובֹות הַּ ד , ְוהַּ ָדא הוא חַּ

ְטָרא ְתָסָשט ְוָנפִּ , סִּ ָמָהרְדאִּ  . יק ֵמְרחֹובֹות הַּ

ְתָקָיימו ְתָבָטלו, ְוכְֻּלהו ָלא אִּ ָלא ְדָלא , ָלא ֵתיָמא ְדאִּ א 

ְלכו הוא מַּ ְתָקָיימו ְבהַּ ט( ובסטר נוקבא), אִּ ְתָסחַּ ר ְואִּ ְתעַּ ד ְדאִּ  עַּ

ְתָרָאה ְמכְֻּלהו אי בַּ ר, הַּ ְחָתיו ֲהדַּ ְמלֹוְך תַּ יב וַּיִּ ְכתִּ ר. דִּ אי ֲהדַּ . מַּ

ָלָאה ד עִּ ס  ירֹו ָסעו. ח  אי ָסעו, ְוֵשם עִּ ר ָנש ְדָזֵכי. מַּ י בַּ אי ָסעִּ  ְבהַּ

ְבֵאל ְשתֹו ְמֵהיטַּ ְתְבָסמו ָדא , ְלרוָחא ְדקוְדָשא ְוֵשם אִּ ְבָכאן אִּ

ְשתוֹ , ְבָדא ְתְקֵרי אִּ יב ְבכְֻּלהו, ְואִּ ה ְדָלא ְכתִּ  . מַּ

ְבֵאל ְסמו, ְמֵהיטַּ ְתבַּ ְטֵרד. ָתא ְדָדא ְבָדאאִּ ת מַּ ר , בַּ ְןטַּ ין ְדמִּ ףונִּ תִּ

ת ֵמי ָזָהב. ְגבוָרה ילו ָדא ְבָדא, בַּ ְתְכלִּ ְתְבָסמו ְואִּ ֲחֵמי : ֵמי ָזָהב, אִּ רַּ

יָנא ְדכוָרא. ְודִּ ְתָתא בִּ ְבקו אִּ ְתדַּ  . ָכאן אִּ

הרי הוא מלך , ביאר הזוהר שהמלך שנקרא שאול מרחובות הנהר

משום שהוא מידת , והוא יוצא דופן משאר המלכים, ת לא מתשבאמ

והוא משום שהמידות הראשונות כתר חכמה , הבינה שיש בה רחמים
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ובשכל אין ', כ חסד גבורה תפארת וכו''משא, הם מידות של שכל, בינה

כמו שאם כל , הם לא נשברו, ומשום שהיו מחוברות אחת לשניה, פירוד

 .אבל חבילה של מקלות יותר קשה לשבור, אפשר לשבור אותו, מקל לבדו

ל נפלו לעולם שתחת עולם ''וכל הכלים דהיינו גופות המידות הנ

מידות ' ונכללה בג, אמנם נשמתם נשארה בעולם האצילות, האצילות

 .י מידת היסוד''ע, עד שבא תיקון גופם, הראשונות שלא נשברו

מהיטבאל  ,בת מי זהב, ולכן המלך המתקן נקרא מהיטבאל בת מדרד

, כזה', יט' והמילוי של שם זה בגמט, ל''ה שהוא שם הרחמים כנ''הוא מ

' ט'וזה י, חוה שהיא אישתו של היסוד' שהוא בגמט, אה אוו אה ודי

ונשאר אל שהוא גם  .שהמילוי הוא תמיד כוח הדין כמובא, ממהיטבאל

והיא מיתקה את כל הדינים , כ נכלל כאן החסד בדין''וא, כוח הרחמים

 .וזה מתרד, תורדיםה

שיש בהם , שהם מכוח החסד ולכן הם מגדלים צמחים, והיא בת מים

שזהב נעשה מחום השמש כידוע והחום הוא , והם זהב, אנרגיה מגדלת

 .דהיינו שנכלל הדין ברחמים, כוח הדין

   

 ב''ב ע''דף קמ

ְטרֹוי ין, ְבסִּ ְדרֹועִּ ְתָסְרָשן בִּ ין, אִּ שֹוקִּ דְ . בַּ ין דִּ ד , כוָראְדרֹועִּ חַּ

יָנא ְדָמָאה , ְימִּ ד ְׂשָמאָלא ְדרֹוָעא קַּ ב ''דף קמ( )א קדישא''ס)חַּ

ְתָקָחרו ֵביה( ב''ע ין אִּ ְשרִּ ת קִּ ילו ב, ְתלַּ ְתְכלִּ ין' ְואִּ . ְדרֹועִּ

ְעָתךְ  ְלָקא דַּ ילו סַּ ְתְכלִּ ָלא ג. ְואִּ יָנא' א  ימִּ ין בִּ ְשרִּ ין ' ְוג, קִּ ְשרִּ קִּ

ְׂשָמאָלא יָנא 'ג. בִּ ימִּ ין דִּ ְשרִּ יָלן ְבג, קִּ ְתְכלִּ ְׂשָמאָלא' אִּ ין דִּ ְשרִּ . קִּ

ין ָכךְ  ד, וְבגִּ ָלא חַּ יב א  יָנא. ְדרֹוָעא ָלא ְכתִּ יב ֵביה , ֲאָבל ְימִּ ָלא ְכתִּ

ָלא , ְזרֹועַּ  יְנָך ְייָ ( שמות טו)א  ְתְקֵרי( תהלים קיח. )ְימִּ ין ְיָי אִּ , ְימִּ

ֲאָבָהתָ ' ְבג ין דַּ ְשרִּ ינו ְלחוָלֵקיהֹוןקִּ ֲחסִּ  . א ְדאַּ

שהרי  ,ואין יד שמאל נכללת בימין, במידת התפארת יש רגליים וידיים

וכל , חלקים זרוע יד ואצבעות' אלא בכל יד יש ג, צריך שיש דין בעולם

בל אין חיבור בין החלק א ,חלק מאלו נכלל בחלק הדומה לו ביד שמאל

 .כן על זה הדרךהחסד לחלק השני של הגבורה ו הראשון של
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אמנם , וביד שמאל נכללו כוחות הדין, אבות' חלקי החסד נכללו ג' ובג

, ובאמצע יעקב, בכל הזוהר משמע שבימין מושרש אברהם ובשמאל יצחק

 .ב''וצ

 

ְכחִּ  ְשתַּ ְלָתא מִּ ין מֹוָחא ְדגוְלגַּ ת ֲחָללִּ ְתלַּ י ֵתיָמא ָהא בִּ . יןְואִּ

ְח ' כְֻּלהו ג, ָתאָנא ְתסַּ יןמִּ ְחָרן ְבָכל גוָפא, טִּ ְתקַּ ְוָכל גוָפא , ומִּ

ת ר ְבָהֵני ְתלַּ ְתְקשַּ יָנא, אִּ ְדרֹוָעא ְימִּ ְחָרן בִּ ְתקַּ יב . ומִּ ְך ָתאִּ ין כַּ וְבגִּ

ר ד ְוָאמַּ י( תהלים קי), ָדוִּ ינִּ ימִּ ְםה. ֵשב לִּ ָבר עִּ ְתחַּ חום ְדהוא אִּ ֹון מִּ

ֲאָבָהָתא ָםן לְ , דַּ יב תַּ יב . כוְרְסָיא ְשֵליָמָתאְוָיתִּ ְך ְכתִּ ין כַּ וְבגִּ

ים ְוגוֹ ( תהלים קיח) בֹונִּ ן ָמֲאסו הַּ ב  יָנא', א  ימִּ יב לִּ חום ְדָיתִּ . מִּ

יב ְכתִּ ְיינו דִּ ין( דניאל יב), הַּ ָימִּ ֲעמֹוד ְלגֹוָרְלָך ְלֵקץ הַּ , ְוָתנוחַּ ְותַּ

ר ְלכָ , ְכלֹומַּ יבוָתא ְדמַּ ֲחבִּ אן ְדָזֵכי לַּ ָכָאה חוָלֵקיה. אְכמַּ אן , זַּ ְדמַּ

יֵניה ְלָכא ְימִּ יׂש מַּ יֵניה. ְדָפרִּ יל ֵליה ְתחֹות ְימִּ ד . ְוָקבִּ יָנא כַּ אי ְימִּ ְוהַּ

יב ְחָטא, ְיתִּ ְתסַּ ין אִּ ְשרִּ  . קִּ

, המוחות שהם מוח החסד כנגד אברהם' שואל והרי האבות מושרשים בג

מ המוח ''ומתרץ שמ, מוח הגבורה כנגד יעקב, יצחק דמוח הדין כנג

ולכן דוד שהיה מרכבה לשכינה היה תמיד מאחד , מתפשט למקום הידיים

דהיינו  ,"הייתה לראש פינה"ולכן כתוב עליה , את השכינה בצד ימין

 .ל''ה הימנית שמקבלת את אור הראש כננשהיא נכללה בפי

 .דהיינו הכשפים בטלים, כל הקשרים ,וכאשר יד ימין מנהיגה

 

יט ְיֵדיה  וְדרֹוָעא א וקשרין לא אתפשטו ודרועא ''ס)ָלא אֹושִּ

ָמָרן( לא אושיט יתיב ין ְדאַּ ירִּ ת ְקשִּ ְתלַּ ָיא. בִּ ָייבַּ ין חַּ ְתָערִּ ד מִּ , ְוכַּ

ְחָטן ְבָעְלָמא ְתסַּ ין, ומִּ ֲחָרנִּ ת אַּ ין ְתלַּ ְתָערִּ ְשָיא, מִּ יָנא קַּ ימון דִּ , ְדאִּ

יט דְ  ד אֹושִּ יט ְדרֹוָעא ְוכַּ יָנא הוא, רֹוָעאְואֹושִּ ְתְקֵרי , יַּד ְימִּ ֲאָבל אִּ

ְנטוָיה ( דברים ט), ְזרֹועַּ ְייָ ( ישעיה נא) א תלת קשרין ''נ)ְזרֹוֲעָך הַּ

אתקשרו ביה ואתכלילו תלת קשרין דימינא ותלת קשרין 

ואי תימא . קשרין דאבהתא דאחסינו לחולקיהון' דשמאלא בג
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' כולהו ג תאנא. חללי מוחא דגולגלתא משתכחין' הא בג

מתפשטין ומתקשרין בכל גופא וכל גופא אתקשר בהני תלתא 

קשרין לא )והאי ימינא כד יתיב . ומתקשרין בדרועא ימינא

וכד . בתלת קשרין דאמרן( אתפשטו ודרועא לא אושיט ויתיב

מתערין תלת אחרנין דאינון דינא קשיא . חייביא מתערין

ְמָנא ְדג (ואושיט דרועא ואתקרי זרוע יי זרועך הנטויה ֵלין ' ְבזִּ אִּ

יָלן בג ְתְכלִּ ין' אִּ ֲחָרנִּ יָנא, אַּ ְקֵרי ֹכָלא ְימִּ ֲחֵמי, אִּ יָנא ְברַּ יד דִּ , ְוָעבִּ

יב ְכתִּ ץ אֹויֵ , ֲהָדא הוא דִּ ְרעַּ יְנָך ְיָי תִּ ֹכחַּ ְימִּ י בַּ ְאָדרִּ יְנָך ְיָי נ  , בְימִּ

ֲחֵמי ְבהו ן רַּ ְתֲערִּ ין ְדמִּ  . ְבגִּ

, החסד פרקים של מידת' אזי מתעוררים ג, יותבעת אשר חוטאים הבר

ואזי נעשה , ולפעמים השמאל נכלל בימין, דהיינו לשולט, והשמאל נהפך לימין

 .כמו שנעשה בעת המבול שלא נחרב העולם כולו ,דין ברחמים

הכוונה שבדרך קבע אין , ומה שאמר מקודם שאין השמאל נכלל בימין

 .אבל מידי פעם כן, השמאל נכלל בימין

 

ף רִּ , ְוָתאָנא ל  ין א  ְבעִּ ת ְמָאה ְושִּ ֲחָדן ְתלַּ ְתאַּ יָנא מִּ אי ְימִּ , בֹואְבהַּ

יָנא ְקרון ְימִּ בֹוא. ְדאִּ ף רִּ ל  ָחה א  ין וֲַּחמִּ ְמנִּ ְקֵרי , וְמָאה ְותִּ ְזרֹועַּ ְדאִּ מִּ

ְלָייא ְזרֹוָעא. ְזרֹועַּ ְייָ  אי תַּ אי וֵמהַּ ת, ֵמהַּ ר  ְפא  ְקֵרי תִּ אי אִּ אי ְוהַּ , ְוהַּ

יבדִּ  ה( ישעיה סג), ְכתִּ ין ֹמש  ימִּ יְך לִּ יָנא, מֹולִּ ָהא , ְזרֹועַּ . ָהא ְימִּ

יב. ְׂשָמאָלא ְכתִּ ְרתוֹ ( ישעיה סג), דִּ ְפאַּ  . ָדא ְבָדא, ְזרֹועַּ תִּ

' ב, ימין שהיא מידת החסד' א, ידיים' אומר הזוהר שכביכול ישנם ג

, יד הרחמים והיא ,אמצע שהיא מידת התפארת' ג, שמאל היא מידת הדין

 .דהיינו שהיא כוללת חסד ודין

, אונות הריאה' הם ה, ונראה שאצבעות יד זו, ומשה היה מרכבה ליד  זו

כמו שמשה היה פנימיות מידות התפארת החסד , והיא יד פנימית

 .והגבורה

והרוח היא , משום שפעולת הריאה היא ברוח, ולכן יד זו בקעה את הים

 .זו שבקעה את הים
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יָדא ְׂשָמאָלא, ְוָתאָנא ב, בִּ ין רִּ ְמשִּ ע ְמָאה ְוחַּ ְרבַּ ֲחָדן אַּ ְתאַּ ֹוא מִּ

ין יסִּ ְצְבָעא, ָמאֵרי ְתרִּ ְצְבָעא ְוא  ֲחָדן ְבָכל א  ְתאַּ ְצְבָעא . מִּ וְבָכל א 

ין ְכחִּ ְשתַּ ין מִּ יסִּ ין ָמאֵרי ְתרִּ ְלפִּ ר אַּ ׂש  ְצְבָעא ע  ָמה , סוק וֲַּחשֹוב. ְוא  כַּ

יָדא ימון ְדבִּ יָשא. אִּ דִּ יוָעא קַּ ְקֵרי סִּ יָנא אִּ הוא ְימִּ י , ְוהַּ ְדָאתִּ

יָנא ימִּ ְדרֹוָעא דִּ ין, מִּ ְשרִּ ת קִּ ְתלַּ ואף על גב דאקרי יד הוי . )מִּ

יב ( סיועא ְכתִּ ָםךְ ( שמואל ב ג( )וכתיב)דִּ י עִּ ֵמה ָידִּ ֲחָדן . ְוהִּ ְתאַּ ומִּ

אי בֹוא, ֵמהַּ ע רִּ ְרבַּ ף ְואַּ ל  ְנָיא, א  ין ָמאֵריהְוָחמֵ , וְתמַּ ְלפִּ ֹון ש ְמָאה אַּ

ין ְבָכל ָעְלָמא יועִּ ָלָאה. ְדסִּ ְקרון יַּד ְיָי עִּ ָתָאה. ְואִּ ל . יַּד ְיָי תַּ ף עַּ ְואַּ

ְבָכל ֲאָתר יַּד ְיָי ְׂשָמאָלא ב דִּ ין ְייָ . גַּ ְזרֹוָעא, ָזכו ְימִּ ל ְיָדא בִּ ְתְכלִּ , אִּ

יוָעא י סִּ ין, וֲַּהוִּ ְקֵרי ָימִּ י ָלאו. ְואִּ ָתָאה ,ְואִּ ד , ָתאָנא. יַּד ְיָי תַּ כַּ

ֲחָתא ְבָעְלָמא ְשָיין ְלאַּ ין קַּ ינִּ ין דִּ ְתָערִּ יב, מִּ ( תהלים כה), ָהָכא ְכתִּ

יֵרָאיו  . סֹוד ְיָי לִּ

ְפָרא יעוָתא ְדסִּ ְצנִּ ְדכוָרא, ְוָתאָנא בִּ ין מִּ ְכחִּ ְשתַּ ין ְדמִּ ינִּ , ְדָכל דִּ

ין ְבֵריָשא יפִּ ףִּ ין בְ , תַּ ְייחִּ מוְקבָ . סֹוָפאְונַּ ין מִּ ְכחִּ ְשתַּ ין ְדמִּ ינִּ , אְוָכל דִּ

ין ְבֵריָשא ְייחִּ ין ְבסֹוָפא, נַּ יפִּ ףִּ ֲחָדא. ְותַּ ְתָעֵבידו כַּ ְלָמֵלא ְדאִּ ָלא , ְואִּ

ל ְסבַּ ין ָעְלָמא ְלמִּ יָמא ְדֹכָלא. יְַּכלִּ יֵקי ְסתִּ תִּ יק ְדעַּ תִּ ד ְדעַּ יש , עַּ ָסרִּ

ן ָדא ר לוֹ , ָדא מִּ ֲחָדאְוָחבַּ ְןָמא כַּ ְתבַּ  . ן ְלאִּ

וכאן הזוהר אומר שיד , הכוונה ליד שמאל', הנה כשכתוב בתורה יד ה

אלא , היא יד שמאל' ועונה הזוהר שבאמת יד ה', ה' ימין נקראת יה

וזה כאשר ', היא גם נקראת יד ה, שנכללת ימין בשמאל למתק את הדין

 .היא יד שמאל' ואם לא זכו אזי יד ה, זכו

ובשכל הוא בעל , שבמידות הוא רחמן ,חילתו דין וסופו רחמיםבזכר ת

 .משום שהם צריכים להשלים אחד את השני ,והנקבה להפך מזה, דין

אבל אם , אחד את השני העולם מתקיים ורק משום שהם משלימים

ולכן נאמר לא טוב היות , אינם נישאים אחד לשני הדין מתרבה לעולם

כמובא , מ לא טוב היות האדם לבדו''מ, שיש לו בנים' ואפי, האדם לבדו

 .ביבמות' בגמ
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ת הכתר בכוח עד שמיד, ואדם וחוה היו מחוברים משום כן אחד בשני

 .את העולם ולא החריב ,שהיו נפרדים' אפיו, חסדיה הפרידה אותם

 .והיה צריך להפריד אותם בשביל שיעשו תולדות

 

יש לֹון ד ָסרִּ ְזעֵ , ְוכַּ יָטא לִּ יל דוְרמִּ יןָאסִּ סִּ יׂש ְלנוְקָבא , יר אַּ וָפרִּ

ְטרֹוי ףוָנָהא, ֵמֲאחֹורֹוי ְדסִּ ין ָלה ָכל תִּ ְתקִּ ְצְנָעא ְליֹוָמא , ְואַּ ְואַּ

יֵליה ְדכוָרא, דִּ יב. ְלֵמיָתָהא לִּ ְכתִּ וַּיֵַּסל ( בראשית ב), ֲהָדא הוא דִּ

יָשן ל ָהָאָדם וַּיִּ ְרֵדָמה עַּ ים תַּ יָש . ְיָי ֱאֹלהִּ הו וַּיִּ אי הוא . ןמַּ הַּ

יב ְכתִּ יָשן ְייָ ( תהלים מד), דִּ ְלעֹוָתי. עוָרה ָלָםה תִּ עַּ ת מִּ חַּ ח אַּ ףַּ , ווַּיִּ

ת חַּ אי אַּ יא נוְקָבא. מַּ ְת ָאֵמר. ָדא הִּ ( שיר השירים ו), ְכָמה ְדאַּ

י ָםתִּ י תַּ יא יֹוָנתִּ ת הִּ חַּ ְלָקא, אַּ ְקָנא, ְוסַּ ְתתַּ יעַּ . ְואִּ ְתָרָהא ְשקִּ וְבאַּ

ֲחֵמי ד רַּ ס  יב, ְוח  ְכתִּ ְסגֹור ָבָׂשר ( בראשית ב), ֲהָדא הוא דִּ וַּיִּ

ָמה ְחת  יב . תַּ רְ ( יחזקאל לו)וְכתִּ ְבׂשַּ ן מִּ ב  ת ֵלב ָהא  י א  ירֹותִּ ם וֲַּהסִּ כ 

ם ֵלב ָבָׂשר י ָלכ  תִּ  . ְוָנתַּ

 הנסירה

, כלומר שהנה רגלי נשמת מידת הבינה ,הרדים את מידת התפארת' ה  

משום שאין המוח , ובהם יש את מוחי התפארת, נכנסים לראש התפארת

ואזי , ויצאו רגלים אלו ונכנסו לשכינה, יכול לשרות בראש ללא כלי זה

שהוא מידת , היא אותה לאדם' עד שה, והיא נבנית, נכנסו בה המוחין

 .ביום שבת, התפארת

, שזה מהותה ואין הם מפריעים לתיפקודה ,ואזי כל הדינים הלכו לנקבה

ונעשה ליבה ללב , התפארת נתקנה משום שהיו בה רק חסדיםואז מידת 

 .בשר

 

 א''ג ע''דף קמ

ין ְוֵש  ְבָתא ֲהָוה ָבֵרי רוחִּ ל שַּ ֲעָתא ְדָבָעא ְלֵמיעַּ ין וְבשַּ דִּ

ין ְלעולִּ ֵיים לֹון, ְועִּ ד ָלא סִּ ףוָנָהא, ְועַּ יָתא ְבתִּ ְטרֹונִּ ת מַּ ת , ָאתַּ יבַּ ְוָיתִּ
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ֵםיה ֲעָתא ְדיָ . קַּ ת ָקֵםיהְבשַּ יבַּ ְרָייאן, תִּ ימון בִּ ְוָלא , ֲאָנח לֹון ְלאִּ

ימו ְשְתלִּ ְלָכא. אִּ ם מַּ ת עִּ יָתא יְַּתבַּ ְטרֹונִּ ( א''ג ע''דף קמ), ֵכיָון ְדמַּ

ין סִּ ין ְבאַּ סִּ ָברו אַּ ְתחַּ ְייהו, ְואִּ אן ֵייעול ֵבינַּ ב , מַּ ְקרַּ אן הוא ְדיִּ מַּ

ְייהו ֲהדַּ נתן של תלמידי חכמים בגין כך סתימא דמלה עו. )בַּ

ְברו.( דידעין רזא דנא משבת לשבת ְתחַּ ד אִּ ְתְבָסמו ָדא , ְוכַּ אִּ

ְתְבָסם ֵביה. ְבָדא ין ָכךְ . יֹוָמא ְדֹכָלא אִּ ין ָדא , וְבגִּ ינִּ ְתְבָסמו דִּ אִּ

ין, ְבָדא ָתאִּ ין ְותַּ ָלאִּ ְתְתָקנו עִּ  . ְואִּ

 וקין והבל, עניין חטא אדם הראשון

והיינו שהוא השפיע , ברא שדים' ה, שבת קודש של ימי הבריאה ולפני

, לילית כמובא בזוהר[ אין לומר בפה]לשכינה של כוח הדין שנקראת 

 .שהשיא הייתה האשה הראשנה של אדם

ומשום שכן , ולפני שברא להם גופים באה השכינה לפניו ונזדוג עימה

ששובתים בה  ,משום שנכנסה השבת, לא הספיק לבראות את גוף השדים

' והיינו שהשדים הם הכח הממצע בין אדם למלאך כמובא בגמ ,ממלאכה

אמנם השכינה ידעה שלא יוכל האדם לסבול , ולכן הם נצרכים, בחגיגה

שזמן הזיוג הוא ' ואפי, ונזדוגו, ולכן היא באה איליו, את עול השדים

 והיינו שביום חול שולטים הטוב, מ משום הצורך עשתה כן''מ, בשבת

כ הבני אדם שנבראו מזיווג זה הם מעורבים בטוב ורע כמו ''וא, והרע

העדיפה לעשות כן בכדי שלא יהיה גוף לשדים ואזי המה מ ''מ, השדים

אלא המה כמלאכים אשר בשמים שכמעט ואין האדם נפגש , יהיו כאדם

 .בהם

 .ועניין זה עמוק מאוד

זיוג נקרא  ל מבאר שזה חטאו של אדם שאכל מעץ הדעת שגם''והאריז

והייתם "וזה מה שאמר הנחש לחוה , בכתובות' אכילה כמובא בגמ

, שהם חצי טוב חצי רע, אתם תהייו כמו השדים, "כאלוקים יודעי טוב ורע

  .והם נקראים אלוקים שהמלאכים נקראו אלוקים כמובא בזוהר

 .ובזיוג זה נזדווגו החסדים והגבורות של הזכר והנקבה
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יעו ְצנִּ ְפָראְוָתאָנא בִּ יָשא ְלֵמֱחֵזי, ָתא ְדסִּ דִּ יָקא קַּ תִּ י , ָבָעא עַּ אִּ

ין ינִּ ְתְבָסמו דִּ ֵלין ָדא ְבָדא, אִּ ְתְדָבקו ְתֵרין אִּ ְטָרא , ְואִּ ןִּ ק מִּ ְוָנפַּ

יָפא ףִּ יָנא תַּ יב( דלא יכיל עלמא למסבל), ְדנוְקָבא דִּ ְכתִּ , דִּ

ְש ( בראשית ד) ָוה אִּ ת חַּ ע א  ן ְוָהָאָדם ָידַּ יִּ ת קַּ ד א  ר וֵַּתל  הַּ תֹו וַּתַּ

י ְוגוֹ  יתִּ ר ָקנִּ ל. 'וַֹּתאמ  ְסבַּ יל ָעְלָמא ְלמִּ חום ְדָלא , ְוָלא ֲהָוה ָיכִּ מִּ

ת ְןמַּ ְתבַּ ְשָיא, אִּ יָנא קַּ יל ָבה זוֲהָמא ְדדִּ טִּ יָפא אַּ ףִּ ְוָיא תַּ ין , ְוחִּ וְבגִּ

ְןָמא ְתבַּ יל ְלאִּ יק דָ . ָכְך ָלא ֲהָוה ָיכִּ ד ָנפִּ ר ְדנוְקָבאְוכַּ ְןטַּ ן מִּ יִּ , א קַּ

ְשָיא יף קַּ ףִּ ק תַּ ינֹוי, ָנפַּ יף ְבדִּ ףִּ ינֹוי, תַּ ְשָיא ְבדִּ ק . קַּ ֵכיָון ְדָנפַּ

ת ְןמַּ ְתבַּ ְתֲחָלָשת ְואִּ ר ָדא. אִּ יר, ָבתַּ יָמא יַּתִּ ֲחָרא ְבסִּ ת אַּ יקַּ סִּ , אַּ

ְשָיא יָפא קַּ ףִּ ְדָמָאה ְדֲהָוה תַּ יק קַּ י, ְוָסלִּ ְתָעְרבו ְוָכל דִּ ין ָלא אִּ נִּ

ֵםיה( אתערו( לא)א וכל דינין ''ס)ָקֵמיה ( א אתערעו''ס)  . עִּ

 הולכן ביקש, מידת הכתר רצתה לראות אם כבר נמתקו דיני השכינה

י שיצא הדין ''מ ע''ומ, שהיה בו דין רב, מהם להזדווג ויצא מזיווג זה קין

עשה את זה  שכתוב בתורה שהנחש ןויש להבי ,השכינה תבקין נמתקה

, ונראה שהנחש באמת באמת מגיע ממידת הכתר ,ולא מידת הכתר

, בכדי לבדוק אם הדין נמתק, שמידת הכתר שלחה את הנחש שיעשה זאת

שזה גרם קלקול ' ואפי, שהיה צורך שיצאו הדינים לקראת השבת כלומר

 .צריך שלא יהיה שום דין, מ בשבת שהיא כוח עולם הנצח''מ, כה גדול

 

יב, ֵזיָתא חֲ  ה ְכתִּ ה( בראשית ד), מַּ ָנד  ְהיֹוָתם בַּ י בִּ ה. וְַּיהִּ ָנד  : בַּ

ע ְלֵעיָלא ְשְתמֹודַּ ים. ְדאִּ סוחִּ ה ְדתַּ ְקֵרי ָׂשד  ה ְדאִּ ָנד  אי . בַּ ח הַּ ְוָנצַּ

ֲאחוה יָנא לַּ ֵמיה, דִּ ְשָיא מִּ חום ְדֲהָוה קַּ ְטְמֵריה , מִּ ְכְסֵייה ְואַּ ְואַּ

יְך הוא. ְתחֹוֵתיה אי קוְדָשא ְברִּ ר ְבהַּ ְתעַּ ד ְדאִּ ְעְבֵריה , עַּ ְואַּ

ֵםיה ףַּ ָבא. מִּ ְתהֹוָמא רַּ ְקֵעיה ְבנוְקָבא דִּ ףועָ . ְושַּ ֲאחוי ְבשִּ יל לַּ א ְוָכלִּ

ָבא ין, ְדיַָּםא רַּ ָלאִּ ין עִּ ְמעִּ ֵןם דִּ ְמבַּ ין . דִּ ְשָמתִּ ין נִּ ְחתִּ ְמהֹון נַּ ומִּ

 . ְלפום אֹוְרחֹוי ֱאיָנש, ְלָעְלָמא

העלה את נשמת קין למידת ' וה, וקין שהיה בעל דין הרג את הבל

, ואת נשמת הבל לשכינה, הבינה של כוח הטומאה שבעולם הבריאה

 .שממנה מגיעות נשמות חדשות
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והבל סבר , שכן סברו בית שמאי, קין טעם שהעולם צריך להתנהג בדין

כמו , לבית הלל -להבל רג קין וה, שהעולם צריך להיות בחסד כבית הלל

בשבת שבית שמאי נעצו חרב בבית המדרש שמי שלא יאמר ' שכתוב בגמ

 .הלכה כמותם יהרג בחרב

והבל את השמים שהם כוח , וקין קיבל את הארץ שהיא כוח הדין

ה באדמה ושאמר לו קין מה אתה ע ,מהוכשהבל מיתק את האד, החסד

 .והרגו כמובא במדרש

 

ב  ל גַּ ף עַּ ימוןְואַּ ין אִּ ירִּ ְטמִּ ין ָדא ְבָדא. דִּ ְחטִּ ְתסַּ ידו , מִּ ְתֲעבִּ ְואִּ

אי גוָפא ד וֵמהַּ יָ , גוָפא חַּ ָייבַּ ָייא חַּ יעַּ שִּ ְשָמְתהֹון ְדרַּ ין נִּ ְחתִּ , אנַּ

יֵפי רוָחא קִּ ְעָתךְ . תַּ ְלָקא דַּ ֲחָדא סַּ ויהֹון כַּ ְרוִּ תַּ ְטרֹוי. מִּ ָלא ָדא ְלסִּ , א 

ְטרֹוי ָייא. ְוָדא ְלסִּ יקַּ דִּ ימון צַּ ין אִּ ְשָמְתהֹון ֵמהַּ , זַָּכאִּ ְלֵפי נִּ ְמשַּ אי דִּ

ְקֵרי ָאָדם יָשא ְדאִּ דִּ יל ֹכָלא, גוָפא קַּ ין , ְדָכלִּ ְתרִּ ין ְוכִּ ְטרִּ ֲאָתר ְדעִּ

ָםן ְבָראן תַּ ְתחַּ ין מִּ ישִּ דִּ ְתְקָלא , קַּ ְצרֹוָרא ְדאַּ  (. א דאתכלא''ס)בִּ

דִּ  ימון צַּ ין אִּ ָייאזַָּכאִּ ין ( א אתון חברייא''ס), יקַּ לִּ ְדָכל ָהֵני מִּ

ין ישִּ דִּ ָלָאה, קַּ יָשא עִּ דִּ ְתָמרו ְברוחַּ קַּ ָלאִּ , ְדאִּ ין עִּ ישִּ דִּ ין רוחַּ ְדָכל קַּ

ְלָלן ֵביה ְתכַּ ְלָיין ְלכו, אִּ ְתגַּ ין ְלהו. אִּ ְייתִּ ין צַּ ָתאִּ ין ְותַּ ָלאִּ ין ְדעִּ לִּ , מִּ

תון ָמארֵ  ין אַּ יןזַָּכאִּ ְקָלא, יהֹון ְדָמארִּ ְצֵדי חַּ ֵלין , ְמחַּ ין אִּ לִּ ְדמִּ

ְכלון ְבהו ְסתַּ ְנְדעון ְותִּ ין, תִּ סִּ ין ְבאַּ סִּ ְנְדעון ְלָמאֵריכֹון אַּ ֵעיָנא , ְותִּ

ְזכון ְלָעְלָמא ְדָאֵתי. ְבֵעיָנא ין תִּ לִּ יב, וְבָהֵני מִּ ְכתִּ , ֲהָדא הוא דִּ

י( דברים ד) ְעָת הַּ ָך ְוגוֹ ְוָידַּ ל ְלָבב  ין : ְייָ . 'ֹום וֲַּהֵשבֹוָת א  יק יֹומִּ תִּ עַּ

ים ד. הוא ָהֱאֹלהִּ ם וְלָעְלֵמי , ְוֹכָלא הוא חַּ יְך ְשֵמיה ְלָעלַּ ְברִּ

ָיא  . ָעְלמַּ

ומהבל , מ יוצאים ממנה נשמות הרשעים''מ, שנשמת קין נסתרת' ואפי

 .נמצאות בשכינהש, נשמות הצדיקים

וידעת היום והשבות אל , מקיים הפסוקד הזוהר לימוי שב''אמר רשב

ובכך הוא זוכה לעולם ', האדם לידיעה בהאת והיינו שהוא מביא  ,לבבך

 .הבא ממש
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ְמעֹון י שִּ בִּ ר רַּ ָתא, ָאמַּ ין ְלתַּ ָלאִּ ין ְלֵעיָלא, ֲחֵמיָנא עִּ ָתאִּ . ְותַּ

ָתא ין ְלתַּ ָלאִּ יוְקָנא ְדָאָדם, עִּ לָ , דִּ ףוֵני עִּ ְכָלָלא , ָאהְדהוא תִּ

 ( חסר. )ְדכְֻּלהו

יב , ָתאָנא יק ְיסֹוד עֹוָלם( משלי י)ְכתִּ דִּ ית , ְוצַּ יל שִּ ְדָכלִּ

ֲחָדא ְרטוָפא כַּ יב. ְבקַּ ְכתִּ אי הוא דִּ שֹוָקיו ( שיר השירים ה), ְוהַּ

םוֵדי ֵשש  . עַּ

ְפָרא יעוָתא ְדסִּ ְצנִּ ְת , ְוָתאָנא בִּ ילו כִּ ְתְכלִּ יןָבָאָדם אִּ ָלאִּ ין עִּ , רִּ

ט ְפרַּ ל ובִּ ְכלַּ ין. בִּ ָתאִּ ין תַּ ְתרִּ ילו כִּ ְתְכלִּ ְפָרט וְכָלל, וְבָאָדם אִּ . בִּ

ל ְכלַּ ין בִּ ָלאִּ ין עִּ ְתרִּ י, כִּ יףונִּ יוְקָנא ְדָכל ָהֵני תִּ ר ְבדִּ ְתמַּ ן ְכָמה ְדאִּ

ְפָרט(. א דיוקנין''ס) ן: בִּ ְידִּ ְצְבָען דִּ ד, ְבא  ג  ין . ָחֵמש ָחֵמש ְכנ  ְתרִּ כִּ

ין ָתאִּ ימון ְסָרט וְכָלל, תַּ ין ְדאִּ ְגלִּ ין ְדרַּ ְצְבעִּ ְדָהא גוָפא ָלא . ְבא 

ְייהו ֲהדַּ ְתֲחֵזי בַּ גוָפא. אִּ ר מִּ ימון ְלבַּ ין ָכְך ָלא ֲהוֹו ְבגוָפא. ְדאִּ . וְבגִּ

ְייהו מַּ יו מִּ ְעדִּ  . ְדגוָפא אַּ

 מעלת האידרא

וכל , א רואה את כל המידות העליונות באות לכאןי שהו''אמר רשב

 .לומדי הזוהר ממש עולים לעולמות העליונים

מידת היסוד היא כולל את שפע כל המידות חסד גבורה תפארת נצח 

 .הוד יסוד

ויש לו , גופו עליון וגופו התחתון', י שהאדם נחלק לב''אמר רשב

ים כמו אצבעות הידים ויש תיקונים יותר פרטי, תיקונים בכלל כמו שלמדנו

 .וכן יש ברגליים כלל ופרט', וכו

ל שיש כלל ופרט ודבר שיצא מן הכלל לא ללמד על ''וכל מה שאמרו חז

 .הכל יש לדרוש בעניין זה', עצמו יצא וכו
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י י ָהכִּ אי , אִּ הוא( זכריה יד)מַּ יֹום הַּ ְגָליו בַּ ְגָליו . ְוָעְמדו רַּ ָלא רַּ א 

ין ָמאֵריהֹון ְדדִּ , ְדגוָפא ְקרון ( א דמארין''ס)ינִּ ין ְואִּ ד נוְקמִּ ְעבַּ ְלמ 

ם יִּ ְגלַּ ֲעֵלי רַּ ין. בַּ יפִּ ףִּ ְמהֹון תַּ י . ומִּ ין דִּ ינִּ ֲחָדן ָמאֵריהֹון ְדדִּ ְתאַּ ומִּ

ָתא ין, ְלתַּ ָתאִּ ין תַּ ְתרִּ  . ְבכִּ

ְלֵעיָלא, ָתאָנא ףוֵני דִּ ימון תִּ יָשא, ָכל אִּ דִּ ְבגוָפא קַּ בדכר ), דִּ

ן ָדא, ְכָלָלא ְדָאָדם( באונוק יְך ָדא מִּ ְתְמשִּ ֲחָדן ָדא ְבָדא, אִּ ְתאַּ , ומִּ

ְשקון ָדא ְלָדא ין ְלדָ . ְואַּ ידִּ ין ְדָורִּ ְטפִּ ְתְמָשְך ָדָמא ְבקִּ א ְכָמה ְדאִּ

ֲחָרא, ְלָהָכא וְלָהָכא, וְלָדא ין , ֵמֲאָתר ָדא ְלֲאָתר אַּ ְשקִּ ימון מַּ ְואִּ

ְשְקָיין ָדא ְלָדא(. א לגופא''נ)גוָפא דְ ( א קסטין''ס) ין , אַּ ֲהרִּ ְמנַּ

ין. ָדא ְלָדא ירו כְֻּלהו ָעְלמִּ ְנהִּ ד ְדאַּ יֵניהֹון, עַּ ְתָבְרָכאן ְבגִּ  . ומִּ

 ב''ג ע''דף קמ

ין , ָתאָנא ְתרִּ ימון כִּ לו ְבגוָפא( ב''ג ע''דף קמ)ָכל אִּ ְתְכלִּ , ְדָלא אִּ

ין וְמ  יקִּ יןכְֻּלהו ְרחִּ ֵביהֹון, ָסֲאבִּ ב ְלגַּ ְקרַּ אן ְדיִּ ֲאָבן ָכל מַּ , וְמסַּ

ין לִּ ְמהֹון מִּ ע מִּ ְנדַּ  . ְלמִּ

, אמר הזוהר אחרי שאמרנו שהרגליים הם לא נחשבות כחלק מן הגוף

שהפסוק מיחס את , "ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים"מדוע כתוב 

ויש דינים , ברשעיםאלא הרגלים הם כוח הדין לעשות דין ', הרגליים לה

אמנם , משתמש עימם' כלומר שה, ברגליים שמגיעים עד היכלות הטומאה

 .אינם חלק מעצמותו

וכל תיקוני הגוף העליון המה מתקונים והמה באהבה ושלום אחד עם 

 .אבל תיקוני הרגליים המה בשנאה ותחרות, חברו

למוד לחשוב עליהם או ל' עד כדי שהטומאה נאחזת ברגלים ואסור אפי  

אמנם אם לומד בכדי לדעת מרוב חושך הטומאה את מעלת  ,עליהם

יש יתרון לחכמה מן השכלות "ש, הקדושה מותר שכן אמר הזוהר במפורש

כ רואים ''שכמו שאין מבינים מהו אור אלא א, "כיתרון האור מן החושך

כ רואים מה ''אלא א, כן אין מבינים מה היא תורת קדושה, את החושך

 . ויםהיא חכמת הג
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, ומסופר על אחד מן האדמורים שכאשר הגיע להיכלות הגהינום בזוהר

 .בכדי שמחשבתו לא תחשוב על כזה דבר טמא, הוא לא רצה ללמודם

ט שהיכן ''וידוע משפטו של מרן הבעש, שיש תוקף למחשבת האדם

 .שאדם חושב שם הוא נמצא

 

י, ָתאָנא ְלמִּ ֵבי תַּ ְלהֹון ְלגַּ יאוְבָתא דִּ אי תִּ יםמַּ ָלא . ֵדי ֲחָכמִּ א 

יָשא דִּ חום ְדָחָמן ְבהו גוָפא קַּ הוא גוָפא, מִּ ְלָלא ְבהו ְבהַּ ְתכַּ . וְלאִּ

י ֵתיָמא י, ְוכִּ י ָהכִּ ְכָלָלא , אִּ ין ְוֵליְתהֹון בִּ ישִּ דִּ ין קַּ ְלָאכִּ ָהא מַּ

ְכָלָלא ְדגופָ . ָלא. ְדגוָפא ר מִּ יֱהוֹון ְלבַּ י ל  ס ְוָשלֹום אִּ יָשאְדחַּ דִּ , א קַּ

ְייֵמי ְתקַּ ין ְוָלא מִּ ישִּ דִּ יב . ָלא ֲהוֹו קַּ ָייתֹו ( דניאל י)וְכתִּ וְגוִּ

יש ְרשִּ יב . ְכתַּ ם( יחזקאל א)וְכתִּ יִּ בֹוָתם ְמֵלאֹות ֵעינַּ ( דניאל ט. )ְוגַּ

יֵאל ְברִּ יש גַּ ְכָלָלא ְדָאָדם. ְוָהאִּ ְכָללָ . כְֻּלהו בִּ ר ֵמָהֵני ְדֵליְתהֹון בִּ א בַּ

ין, ְדגוָפא ְסֲאבִּ ימון מִּ ְייהו, ְדאִּ ֲהדַּ ב בַּ ְקרַּ אן ְדיִּ ֲאָבן ָכל מַּ  . וְמסַּ

ְׂשָמאָלא, ְוָתאָנא ְתְבָסם ְבָאָדם , כְֻּלהו ֵמרוָחא דִּ ְדָלא אִּ

ין ְכחִּ ְשתַּ יָשא, מִּ דִּ ְכָלָלא ְדגוָפא קַּ ְפקו מִּ ְתָדָבקו ֵביה, ְונַּ . ְוָלא אִּ

ין ָכְך  ין ָעְלָמאוְבגִּ ין ְוָטאסִּ ְזלִּ ין ְואַּ ְסֲאבִּ ין ְבנוְקָבא , כְֻּלהו מִּ ְיילִּ ְועַּ

ָבא ְתהֹוָמא רַּ ן, דִּ יִּ ְקֵרי קַּ ְדָמָאה ְדאִּ יָנא קַּ הוא דִּ ְבָקא ְבהַּ ְתדַּ , ְלאִּ

ָתא ְלתַּ ְכָלל ְדגוָפא דִּ יק בִּ ין ָכל ָעְלָמא. ְדָנפִּ ין ְוָטאסִּ ְרָחן , ְוָשאטִּ ופַּ

ְת  ְכָלָלא ְדגוָפאְוָלא מִּ ְבָקאן בִּ ר, דַּ ימון ְלבַּ ְך אִּ יֵני כַּ ָכל , וְבגִּ מִּ

ָתא ְלֵעיָלא ְותַּ ְרָיין דִּ שִּ ימון. מַּ ין אִּ ְסֲאבִּ יב . מִּ ( ויקרא יג)ְבהו ְכתִּ

ֲחנ ה מֹוָשבוֹ  םַּ חוץ לַּ  . מִּ

, רוצים כוחות הטומאה לינק מהם, ח קדושים''אמר הזוהר שמשום שהת

ולכן הם רוצים , ל שאין להם חייות אלא מקודשת ישראל''וביאר האריז

כ שמי ''ואמר הזוהר א, ולקחת את גופם משום שאין להם גוף, לינק מהם

משום שרק מי שמושרש בגוף האדם העליון יש בו  ,שאין לו גוף הוא טמא

וכי , ומשום שהוא מושרש בגוף האדם העליון גם לו יש גוף, קדושה

וענה שודאי שיש להם גוף אלא , הם טמאים המלאכים שאין להם גוף

לא גשמי ולא , אבל לשדים אין גוף כלל, שאינו נראה משום שהוא רוחני

 .רוחני
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ואינם מוצאים והם הולכים , כל כוחות הטומאה מחפשים מקום לשכון

ואינם ניזונים אלא  ,ומחפשים מזון וגם לא מוצאים, לשורש נשמת קין

שמשום שהם חוטאים יש להם רשות , םוחטאי הרשעי, מגופות הצדיקים

משום שהעצבות , ושורים בגופם, עד שהם מעציבים אותם, ליסר אותם

והשמחה מורה שכוח , היא מורה שכוח הטומאה שוכן בגוף האדם

ולכן הזהירה התורה מאוד מאוד מאוד לעבוד , השמחה שוכן בגוף האדם

 .בשמחה' את ה

והדגיש שהעצבות היא , וכן רבי נחמן מאוד הזהיר לעבוד בשמחה

' והיא זאת שהפילה את כל עובדי ה, והיא גורמת גלות השכינה, א''הס

, ולא יותר מזהיעשה שיש כפי מה שיכול , והדרך לשמחה, מעבודתם

ויעשה דברי שטות , ויביט רק במעלותיו וידון עצמו לכף זכות תמיד

 .ושמחה בצורה נכונה ובמקום הנכון

 

ְקֵרי ה   לוְברוָחא ְדאִּ יָש , ב  דִּ ְכָלָלא ְדגוָפא קַּ יר בִּ ְתָבָןם יַּתִּ . אְדאִּ

יר ְסָמן יַּתִּ בַּ ין ְדמִּ ֲחָרנִּ ין אַּ ְבָקן ְבגוָפא, ָנְפקִּ ְתדַּ ְבָקן, ומִּ ְתדַּ . ְוָלא מִּ

ְלָיין  ֵלין ( ב''ו ע''ע)כְֻּלהו תַּ אי ְכָלָלא ְדאִּ ין ֵמהַּ יָרא ְוָנְפקִּ ֲאוִּ בַּ

ין ְסֲאבִּ י. מִּ ְמעִּ ין ֵמֵעיָלאְושַּ ְמעִּ ה ְדשַּ ָתא , ן מַּ ְייהו יְַּדֵעי ְלתַּ מַּ ומִּ

ְמֵרי ְלהו  . ְדָקאַּ

ְפָרא יעוָתא ְדסִּ ְצנִּ ְתְבָסמו ְלֵעיָלא ְכָלָלא , ְוָתאָנא בִּ ֵכיָון ְדאִּ

יָשא, ְדָאָדם דִּ ר ְונוְקָבא, גוָפא קַּ יָתָאה. ְדכַּ ְמָנא ְתלִּ ָברו זִּ ְתחַּ , אִּ

ְת  ק אִּ ְןמוָתא ְדֹכָלאְוָנפַּ ין. בַּ ָתאִּ ין ְותַּ ָלאִּ ין עִּ ְתְבָסמו ָעְלמִּ . ְואִּ

ָתא ְלֵעיָלא ְותַּ ְשָתְכָלל ָעְלָמא דִּ ָכאן אִּ יָש , ומִּ דִּ ְטָרא ְדגוָפא קַּ ןִּ . אמִּ

ין ְבָרן ָעְלמִּ ְתחַּ ֲחָדן ָדא ְבָדא, ומִּ ְתאַּ ד גוָפא, ומִּ ידו חַּ ְתָעבִּ . ְואִּ

, שכינתא לתתא, שכינתא לעילא, גופאובגין דכלהו חד )

ְלָפא ( 'קודשא בריך הוא לתתא, קודשא בריך הוא לעילא וְמשַּ

ד גוָפא, רוָחא ְייָלא ְבחַּ ד. ְועַּ ָלא חַּ ְתֲחֵזי א  ישעיה . )וְבכְֻּלהו ָלא אִּ

ץ ְכבֹודוֹ ( ו ְדֹכָלא הוא . ָקדש ָקדש ָקדש ְיָי ְצָבאֹות ְמֹלא ָכל ָהָאר 

ד   . גוָפאחַּ

והם שומעים את , טהורים, מהבל נוצרו מלאכים שהם טהורים ולא ממש

 .גזירות השמים ומודעים אותם לאנשי הארץ בחלומם



 "יהי אור"

[212] 

 

אבל יש גם מלאכים , אמנם ודאי שיש נשמות בני אדם מנשמת הבל

 .מנשמתו, מסוג זה

חד ותיקן את כל יוהוא י, וכשנולד שת אזי הושתת העולם ונתקן

 .דורות הגר אינו נתקן' בשבת שעד ג' ן אמרו בגמולכ, העולמות

 

ְתְבָסמו ָדא ְבָדא, ָתאָנא תורי ( שיר השירים א)כתיב ), ֵכיָון ְדאִּ

ֲחֵמי( זהב נעשה לך עם נקודות הכסף יָנא ְורַּ ְתָקָחרו דִּ . אִּ

ְדכוָרא( אתבסמא דינא ברחמי) ת נוְקָבא בִּ ְןמַּ ְתבַּ ְך . ְואִּ יֵני כַּ וְבגִּ

ְלָקא ָדא ְבֹלא ָדאלָ  אי ָתָמר, א סַּ ְלָקא ָדא ְבֹלא ָדא, ְכהַּ . ְדָלא סַּ

אי ָתֵניָנן ל הַּ ְכָלָלא ְדאָ , ְועַּ אי ָעְלָמא מִּ ְרֵמיה ְבהַּ יק גַּ סִּ אן ְדאַּ , ָדםמַּ

אי ָעְלָמא יק ֵמהַּ ד ָנפִּ ר כַּ ְכָלָלא ְדָאָדם, ְלָבתַּ ְקֵרי , ָלא ָעֵייל בִּ ְדאִּ

דִּ  ְקרון ָאָדם. יָשאגוָפא קַּ ימון ְדָלא אִּ ָלא ְבאִּ ְכָלָלא , א  יק מִּ ְוָנפִּ

 . ְדגוָפא

ְנָיא ף, תַּ ָכס  ם ְנקודֹות הַּ ה ָלְך עִּ ֲעׂש  יָנא, תֹוֵרי ָזָהב נַּ ְתְבָסמו דִּ  ְדאִּ

ֲחֵמי יָנא. ְברַּ ֲחֵמי, ְוֵלית דִּ יב. ְדָלא ֲהוֹו ֵביה רַּ אי ְכתִּ ל הַּ שיר ), ְועַּ

ים( ים אהשיר ֲחרוזִּ ָואֵרְך בַּ ים צַּ תֹורִּ ְך בַּ יִּ ים. ָנאוו ְלָחיַּ תֹורִּ ְכמֹו : בַּ

יב ְכתִּ ה ָלְך ְוגוֹ , דִּ ֲעׂש  ים. 'תֹוֵרי ָזָהב נַּ ֲחרוזִּ יב: בַּ ְכתִּ ם , ְכָמה דִּ עִּ

ף ָכס  ָואֵרךְ . ְנקודֹות הַּ ְכָלָלא ְדנוְקָבא, צַּ ְשְתכַּ , בִּ יָתא אִּ ְטרֹונִּ ח ָדא מַּ

ְלֵעיָלאבֵ  ְקְדָשא דִּ ָתא , י מַּ ְלתַּ ם דִּ ְירוָשלַּ ( א ומקדשא דכלא''ס)וִּ

ְקְדָשא ְדכוָרא. ומַּ ת בִּ ְתְבָסמַּ ְדאִּ יד ְכָלָלא , ְוָכל ָדא מִּ ְתָעבִּ ְואִּ

ְמֵהיְמנוָתא, ְדָאָדם אי ְמֵהיְמנוָתא. ְוָדא הוא ְכָלָלא דִּ יה . מַּ וִּ ְבגַּ דִּ

ח ָכל ְמהֵ  ְשְתכַּ אן , ְוָתאָנא( שייך פרשת כי תצא. )יְמנוָתאאִּ מַּ

ְקֵרי ָאָדם ֵמיה, ְדאִּ ת מִּ ְפקַּ ְשְמָתא נַּ ית, ְונִּ ת ֵליה . ומִּ יר ְלֵמיבַּ ָאסִּ

ְרָעא, ְבֵביָתא ל אַּ יָנה עַּ ד ֵליה לִּ ְעבַּ אי גוָפא, ְלמ  חום ְיָקָרא ְדהַּ , מִּ

ְתֲחֵזי ֵביה ְקָלָנא יב, ְדָלא יִּ ְכתִּ ין( ם מטתהלי), דִּ ל ָילִּ יָקר בַּ , ָאָדם בִּ

ָכל ְיָקָרא ין, ָאָדם ְדהוא ָיָקר מִּ ל ָילִּ ְעָמא. בַּ אי טַּ י . מַּ חום ְדאִּ מִּ

י ְבדון ָהכִּ ְדמו, יַּעַּ ְבֵהמֹות נִּ ל כַּ ְמשַּ ְכָלָלא . נִּ יֵרי ָלא ֲהוֹו בִּ ה ְבעִּ מַּ

יָשא, ְדָאָדם דִּ ְתֲחֵזי ְבהו רוָחא קַּ יֵריאוף ָהכָ , ְוָלא אִּ ְבעִּ גוָפא , א כִּ
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אי גוָפא, ְבָלא רוָחא ְתֲחֵזי ֵביה , ְדהוא ְיָקָרא ְדֹכָלא, ְוהַּ ָלא יִּ

 . ְקָלָנא

הלידות הראשונות יצא הם כל כוח ' שבב, וכעת נתקנו הזכר והנקבה

ורק ביעקב נתקן , כמו שיצא מאברהם ישמעל ויצחק עשיו ,הטומאה

, ראשון נתגלגל באברהם יצחק ויעקבוכן אמר הזוהר שאדם ה, העולם

אמנם , ועשיו הוא בחינת הבל, ישמעל הוא בחינת קין, ומבחינת אברהם

, ולמשל משה היה משורש הבל, יש הרבה מאוד נשמת ישראל מקין והבל

 .ל''כמובא בהאריז, ויתרו משורש קין

וללא זה אינו , לזווג את החסד בדין ידשא אישה בכוחייב כל אדם לי

 . םנקרא אד

תורי זהב "ועל זה נאמר , יש לבשם את הדין ברחמים וזו מהות האדם

, הזהב שנעשה מחום השמש הוא בחינת דין, "נעשה לך עם נקודות הכסף

 . הוא בבחינת רחמים, והכסף הוא מלשון כיסוף ואהבה

החשיב את ואדם שמת אין להלין אותו משום שיש לכבד את גופו ולא ל

 .כן גם לה אין נשמה תמיד ,נשמה כעת גופו כבהמה שכמו שאין לו

, רא אדם האם מותר להלין אותוויש לחקור מי שאין לו בנים ואינו נק  

ביבמות האדם מותר ' וכן מי שאין לו קרקע שאינו נקרא אדם כמובא בגמ

ועוד קשה יותר שהרי שכשהאדם מת אין לו לא קרקע ולא , להלין אותו

ך לומר שמשום שהייתה לו קרקע אלא שצרי, כ הוא נקרא אדם''אישה וא

ומה שמי שאין לו קרקע אינו , אזי נשמתו נקשרה לעניין זה,זמן מה בחיותו

ולכן היא מגדלת כל מה שנזרע , משום שבקרקע שורה כוח השכינה, אדם

אלא , וכי זה דבר מובן שאם זורקים גרעין לאדמה שיצא עץ מכך, בתוכה

וכמו מי שלא נשא אישה , וזו השכינה, שיש כוח שמגדל את הנזרק בה

אמנם , כן מי שאין לו קרקע אינו אדם, שהיא מבחינת השכינה אינו אדם

ויש להבין מדוע , או שמספיק אחת מהם, יש לידע האם צריך את שניהם

 .העולם לא מקפיד שיהיה לכל אחד קרקע

 

 א''ד ע''דף קמ

ְפָרא יעוָתא ְדסִּ ְצנִּ י, ְוָתאָנא בִּ יד לִּ אן ְדָעבִּ אי גוָפא ָכל מַּ ָנה ְלהַּ

יָשא דִּ ין, ְבָלא רוָחא, קַּ ימוָתא ְבגוָפא ְדָעְלמִּ יד ְסגִּ ין . ָעבִּ ְדָהא ְבגִּ
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יָשא, ָדא( א''ד ע''דף קמ) דִּ ְתָרא קַּ יָנה ְבאַּ יד לִּ ְרָעא , ָלא ָעבִּ ְבאַּ

ין ָבה ק ָילִּ ד  א דכתרא קדישא דמלכא בארעא דכתיב ''ס), ְדצ 

אי גוָפא ְיָקָרא( בהצדק ילין ( ישעיה א) חום ְדהַּ ְתְקֵרי , מִּ אִּ

ְלָכא יוְקָנא ְדמַּ יָנה. דִּ יד ֵביה לִּ י ָעבִּ יֵרא, ְואִּ ן ְבעִּ ד מִּ י ְכחַּ הדא . )ֲהוִּ

 ( נדמו( כ''ע)נמשל כבהמות ( תהלים מט), הוא דכתיב

ת ְבנֹות ָהָאָדם( בראשית ו), ָתאָנא ים א  ְראו ְבֵני ָהֱאֹלהִּ . וַּיִּ

ימון ( א בני האלהים''ס) רו( ב''ע' ס)אִּ ְטמַּ ְוָנְפלו ְבנוְקָבא , ְדאִּ

ָבא ְתהֹוָמא רַּ ת ְבנֹות ָהָאָדם. דִּ יב ְוָיְלדו (. האדם הידוע), א  וְכתִּ

ר ֵמעֹוָלם ְוגוֹ  ים ֲאש  בֹורִּ גִּ ם ֵהָםה הַּ ְקֵרי עֹוָלם. 'ָלה  הוא ְדאִּ . ֵמהַּ

ְדָתֵניָנן ְיֵמי עֹוָלם נְ . כִּ ֵחםאַּ ין , ֵשי הַּ ין ְוֵשדִּ ְפקו רוחִּ ְמהֹון נַּ מִּ

ָייא, ְלָעְלָמא יעַּ שִּ ְבָקא ְברַּ ְתדַּ  . ְלאִּ

ץ ים ָהיו ָבָאר  ילִּ ְמפִּ ין, הַּ ֲחָרנִּ ֵלין אַּ ָסָקא אִּ ץ. ְלאַּ . ְדָלא ֲהוֹו ָבָאר 

ים ילִּ ְמפִּ זָ : הַּ ָזאֵ ''עַּ ץ''א ְועַּ ים ָלא ֲהווֹ . ל ֲהוֹו ָבָאר  ץ ְבֵני ָהֱאֹלהִּ . ָבָאר 

ר ְתמַּ  . ְוָרָזא הוא ְוֹכָלא אִּ

מי שמשהה את המת ומלין אותו הרי הוא גורם שחלילה יתבזה האדם 

וזה  ,שהאדם התחתון הוא מרכבה למידת זו, העליון שהוא מידת התפארת

שלא ילינו  מרוא, משל למלך שהיה לו תאום ותלו אותו, י''מה שאמר רש

 .אותו שלא יאמרו שהמלך תלוי

השדים שנעשו היינו  ,וב בתורה שבני האלוקים באו על בנות האדםכת

והם , והבנים שלהם הגיעו מגבורת מידת התפארת, מאדם הראשון

 .מחטיאים את האנשים בחלומות הלילה

ואמר , מלאכים שקטרגו על האדם שחטא' שהם ב, הנפילים היו בארץ

אבל , חטאוהוריד אותם להראות להם שהם גם י' וה, ברא אותו' מדוע ה

 .הגיבורים אינם בארץ אלא הם מלאכים בשמים

וכן אנשי , מובא שבני אלוקים הם בני גדולים הדור, ז''כ' בזוהר חדש ע

 .השם

 .הם אדם וחוה ונפלו מהשמים, והנפילים
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יב  ץ( בראשית ו)ְכתִּ ת ָהָאָדם ָבָאר  י ָעָׂשה א  ָמֵחם ְיָי כִּ יִּ , וַּ

ְלֵעיָלא ָסָקא ָאָדם דִּ ץ, ְלאַּ י ָבָאר  ְזֵעיר . ְדָלא ֲהוִּ אי בִּ ם ְיָי הַּ ָנח  וַּיִּ

ר ְתמַּ ין אִּ סִּ בוֹ . אַּ ל לִּ ֵעב א  ְתעַּ ר, וַּיִּ ב ֹלא נ ֱאמַּ ֵעב. וַּי ְעצַּ ְתעַּ ָלא וַּיִּ , א 

ְתֲעָעב יהו אִּ ְלָתא, אִּ ְלָייא מִּ אן ְדָלא . ְדֵביה תַּ םַּ ֲאסוֵקי מִּ לַּ

ְתֲעָעב בוֹ . אִּ ל לִּ בֹו לָ , א  יבְבלִּ בוֹ , א ְכתִּ ל לִּ ָלא א  אן . א  ְכמַּ

ְתֲעָעב  ין, ְלָמאֵריה( ומקבל)ְדאִּ בִּ ָבא ְדָכל לִּ אי ְללִּ ְחֵזי הַּ  . ְדאַּ

ל ְסֵני הָ  י ֵמעַּ ר ָבָראתִּ ת ָהָאָדם ֲאש  ה א  ְמח  ר ְיָי א  ֲאָדָמה וַֹּיאמ 

ְלֵעיָלא. 'ְוגוֹ  ָסָקא ָאָדם דִּ ְלתַּ . ְלאַּ י ֵתיָמא ָאָדם דִּ ְלחֹודֹויְואִּ . ָתא בִּ

ָסָקא ְכָלל ים ָדא ְבָלא ָדא. ָלאו ְלאַּ חום ְדָלא ָקאִּ  . מִּ

יָמא ְדֹכָלא ְלָמֵלא ָחְכָמה ְסתִּ ן ְכֵמֵריָשא, ְואִּ ְתָתףַּ ֲהָדא . ֹכָלא אִּ

יב ְכתִּ י ָעְרָמה( משלי ח), הוא דִּ ְנתִּ י ָחְכָמה ָשכַּ ְקֵרי . ֲאנִּ ל תִּ אַּ

י ְנתִּ ָלא, ָשכַּ י  א  יָנתִּ  (. א שיכנתי''ס)ְשכִּ

ףוָנא ְדָאָדם אי תִּ ְלָמֵלא הַּ ים ָעְלָמא, ְואִּ ֲהָדא הוא . ָלא ָקאִּ

יב ְכתִּ ץ( משלי ג), דִּ ד ָאר  יב . ְיָי ְבָחְכָמה ָיסַּ ְוָנח ( בראשית ו)וְכתִּ

 . ָמָצא ֵחן ְבֵעיֵני ְייָ 

יה שמעיקר הדין האדם לא ה ,נצטער על שברא את האדם התחתון' ה

אבל משום ששם , צריך לרדת לעולם הגשמי אלא להישאר בעולם הרוחני

הוריד אותו לעולם הזה כמובא ' לכן ה, משום כן אין בחירה, כ''אין רע כ

, ולא במידות שמעליה, אמנם הפגם היה רק במידת התפארת, בזוהר

 .ם לא מגיע הפגםששל

הכוונה  אין, אמר שהוא ימחה את האדם' אומר הזוהר שמה שכתוב שה

היה ו ,רק האדם אלא את כל העולם כולו שנברא בשביל לשמש את האדם

, כמו שבאמת היה כמה עולמות לפני העולם הזה, לעשות עולם חדש רצנו

ל אומר ''אמנם האריז, נחוניא בן הקנה לומד שהם היו בפועל ממש' ור

 .אמנם היו עולמות של מלאכים, שלא היו עולמות של בני אדם

, י מידת החכמה של מידת הכתר''היה מתקן את הפגם ע 'ואם לא שה

והמאור , היא אור התורה, היינו שהחכמה ,היה העולם נחרב כבתחילה

וכן ידוע שהחכמה מתקנת את כל התיקונים של כל , שבה מחזירם למוטב
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משום שרק שהשכל מתישר מיד כל התאות בטלות כמו שאמר , החטאים

 .ם שבראש חכם לא שורה תאוה''הרמב

משום שכל  ,ואם האדם לא היה נתקן כל הבריאה הייתה מתבטלת

 .העולם נברא בשביל האדם

 

אי מֹוָחא, ְוָתאָנא ְלָיין ְבהַּ ין תַּ ָחְכָמה הוא ְכָלָלא . כְֻּלהו מֹוחִּ ְוהַּ

יָמא. ְדֹכָלא הוא ףונָ , ְוָדא ָחְכָמה ְסתִּ ן תִּ ְתָתףַּ יף ְואִּ ְתָתקִּ א ְדָבה אִּ

ףוֵניהלְ , ְדָאָדם ל תִּ ְתיַּיְחָבא ֹכָלא עַּ ְתֵריה, אִּ ד ְבאַּ ֲהָדא הוא . ָכל חַּ

יב ְכתִּ ים( קהלת ז), דִּ יטִּ לִּ ָחָכם ֵמֲעָׂשָרה שַּ ָחְכָמה ָתעֹוז ל  ימון , הַּ ְדאִּ

ףוָנא ְשֵליָמא ְדָאָדם ְלגוֹ . תִּ ףוָנא דִּ ים , ְוָאָדם הוא תִּ ֵמיה ָקאִּ מִּ

כי האדם יראה ( שמואל א טז), כתיבהדא הוא ד. )רוָחא

 ( דאיהו בלגו לגו, לעינים ויהוה יראה ללבב

ףוָנא ְדָאָדם אי תִּ ְתֲחֵזי ְשֵלימוָתא ְמֵהיְמנוָתא ְדֹכָלא, וְבהַּ , אִּ

ל כוְרְסָייא ים עַּ יב. ְדָקאִּ ְכתִּ ְרֵאה ָאָדם ( יחזקאל א), דִּ וְדמות ְכמַּ

ְלָמְעָלה י. ָעָליו מִּ ר אֱ ( דניאל ז)ב וְכתִּ ָיא ְכבַּ ם ֲעָנֵני ְשמַּ  ָנשוֲַּארו עִּ

י ְקְרבוהִּ י הַּ ָיא ְמָטה וְקָדמֹוהִּ יק יֹומַּ תִּ ד עַּ ד ָכאן . ָאֵתה ֲהָוא ְועַּ עַּ

ין לִּ יָמאן מִּ ין. ְסתִּ ֲעמִּ יָרן טַּ ע ְויְַּש . וְברִּ אן ְדָידַּ ח זַָּכָאה חוָלֵקיה ְדמַּ גַּ

ְטֵעי ְבהֹון. ְבהֹון יבודְ . ְוָלא יִּ ְתְיהִּ ֵלין ָלא אִּ ין אִּ לִּ ָלא ְלָמאֵרי , מִּ א 

ְקָלא ְצֵדי חַּ ין וְמחַּ ְפקו, ְמדִּ יב. ְדָעאלו ְונַּ ְכתִּ י ( הושע יד), דִּ כִּ

ָכְשלו ָבם ים יִּ ים ֵיְלכו ָבם ופֹוְשעִּ יקִּ דִּ ְרֵכי ְיָי ְוצַּ ים דַּ  . ְיָשרִּ

אלא מדעת ועני  ולכן אין עני ,הוא חכמתו, עיקר האדם הרוחני והגשמי

וזו עיקר , שמי שיש לו חכמה יש לו הכל, ודא קני מה חסר, נחשב כמת

ומעלת ישראל על האומות שיש להם תורת , מעלת האדם על הבהמה

 .אמת

אבל החוטא  ,כלומר שהוא מושל בכל, והאדם האמיתי יושב על כסא

  .בשבת' מבהמות כמובא בגמ' פחד אפימ

ששם הוא ', דהיינו עד רצון ה ,כתרוהאדם האמיתי מגיע עד מידת ה

 .עולם הנצח



 "יהי אור"

[217] 

 

, שאפשר להתקדש על ידם, י שעד כאן נתגלו סודות התורה''ואמר רשב

 .ולומר שהסוד חולק על הפשט, ואפשר ללכת עימם לדרך שאינה נכונה

חד שיש מחלוקת בין א שהוא לא מצא מקום א''וכידוע שאמר הגר

אומת המתפלל ' בכל צדדי ד שלפי הסוד אין לעמוד חוץ מכך, הפשט לסוד

 .שלא מצא בזה טעם לפי הפשט

ולטעות ולחשוב , לכפירהעימם שיוכלים להגיע , ברים דקיםוכן ישנם ד

, אלא צריך לכוין לפנימיות שלהם, ולבקש מהם, הם האין סוף שהמידות

 .כידוע

 

ְמעֹון, ָתאָנא י שִּ בִּ ר, ָבָכה רַּ ֵליה ְוָאמַּ ים קַּ י, ְוָארִּ לִּ י ְבמִּ יָלןאִּ , ן דִּ

ְלָיין ָהָכא ְתגַּ ָדָרא ְדָעְלָמא ְדָאֵתי, ְדאִּ ָייא ְבאִּ ְברַּ יזו חַּ ְתְגנִּ , אִּ

אי ָעְלָמא ְסְתָלקו ֵמהַּ יר ֲהָוה, ְואִּ סִּ ְלָיין , ָיאות ְושַּ ְתגַּ ין ְדָלא אִּ ְבגִּ

ְבֵני ָעְלָמא ד מִּ ר. ְלחַּ י, ָהָדר ְוָאמַּ י בִּ ְדרִּ ֵלי ָקֵםי, הַּ ה ְדָהא גַּ

ין יקִּ תִּ יָקא ְדעַּ תִּ ין, ְדעַּ ימִּ יָמא ְדָכל ְסתִּ י , ְסתִּ ילִּ יָקָרא דִּ ְדָהא ָלא לִּ

יְדָנא ָבא, ֲעבִּ יָקָרא ְדֵבית אַּ ֵלין, ְוָלא לִּ ָייא אִּ ְברַּ יָקָרא ְדחַּ , ְוָלא לִּ

ְטעון ְבאֹוְרחֹוי ין ְדָלא יִּ ָלא ְבגִּ ְרֵעי , א  ןוָפא ְלתַּ ְוָלא יֲַּעלון ְבכִּ

לְ  יֵדיהֹון, ְטרֹויסַּ ְםחון בִּ ְםהֹון. ְוָלא יִּ י עִּ ְלָעְלָמא , זַָּכָאה חוָלקִּ

 . ְדָאֵתי

, כדי שיעלו מים נוקבין ,י שיש צורך שימותו החברים''רשב אמר

, אזי כל העולמות מתחזקים מנשמתו, שכשנמת הצדיק עולה לשמים

תי את שהרי אמר, י ואמר שאין צורך לכך''חזר רשב, ומתעוררים בשמחה

ומסרתי את כל רצונותי לשם , אלא לשם שמים, הדברים לא לשם הנאה

וכן מחשבתי הייתה לשם  ,וממש מסרתי את נפשי לשם שמים, שמים

כמו שמוסרים נפש בקריאת , ומסירות נפש גם מעלה מין נוקבין, שמיים

ואין צורך למות בפועל כמו שמתו עשרה , שלא מתים בפועל' ואפי, שמע

 .שהם מתו בכדי לעלות מים נוקבים, הרוגי מלכות

 

ָדָרא, ָתָנא הוא אִּ ָייא ֵמהַּ ְברַּ ְפקו חַּ ד ָלא נַּ יתו , עַּ א ''ע ע''צ)מִּ

י יֲַּעֹקב( א''ע בִּ רִּ י יֹוֵסי בַּ בִּ ָיה, רִּ ְזקִּ י חִּ בִּ י ֵייָסא, ְורִּ בִּ ְוָחמו . ְורִּ
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ָייא ְברַּ ה, חַּ ין ְבהַּ ישִּ דִּ ין קַּ ְלֲאכִּ ין לֹון מַּ ְטלִּ ֲהוֹו נַּ ְרָסאדַּ ר . וא סַּ ְוָאמַּ

ָלה ְמעֹון מִּ י שִּ בִּ ְשְתָככו, רַּ ר. ְואִּ ס ְוָשלֹום ְגזֵ , ָצוַּוח ְוָאמַּ ָםא חַּ ָרה ש 

ְמָשא ְתעַּ ְתְגזַּר ֲעָלָנא ְלאִּ ְתְגֵלי , אִּ ה ְדָלא אִּ ל ְיָדָנא מַּ ְתְגֵלי עַּ ְדאִּ

י ינַּ ל טוָרא ְדסִּ ה עַּ ים ֹמש  יֹוָמא ְדָקאִּ יב, מִּ ְכתִּ י ( שמות לד), דִּ וְַּיהִּ

ְיָלה ְוגוֹ  ים לַּ ְרָבעִּ ים יֹום ְואַּ ְרָבעִּ ם ְיָי אַּ ה ֲאָנא ָהָכא. 'ָשם עִּ י . מַּ אִּ

ְתֲעָנשו ין ָדא אִּ  . ְבגִּ

משום  ,ולקחה אותם השכינה, לפתע מתו שלושה תנאים מהחבורא

הרוגי ' כמו שהיה אצל י, שהשכינה רצתה שיהיה בפועל מים נוקבים

אמנם , ולכן היא לקחה אותם על זרעותיה, השכינה זהו מחשבת, מלכות

מרוב , כמו שמתו משום כן בני הארון ,גם הם עצמם מתו מרוב שמחה

 .'השתוקקות לה

שהרי אמר  ,נענשנו, נו את הדברים האלוימשום שגיל וליי א''וחשב רשב

שאמר התנא דבי אליהו שיש שזוכים ' ואפי, כי לא יראני האדם וחי' ה

מי שמצטער על גלות השכינה ומשים , בעולם הזה' הלראות את פני 

 .אולי לא עשינו כן בשלמות, שלום בין ישראל לשמים

 

 ב''ד ע''דף קמ

ע ָקָלא ְמעֹון, ָשמַּ י שִּ בִּ ְנְת רַּ ָייא, זַָּכָאה אַּ ְברַּ , זַָּכָאה חוָלָקְך ְוחַּ

ֲהָדךְ  ין בַּ ְיימִּ ֵלין ְדקַּ ה ְדלָ , אִּ ְתְגֵלי ְלכֹון מַּ ְתְגֵלי ְלָכל ְדָהא אִּ א אִּ

ְלֵעיָלא יב, ֲאָבל ָתא ֲחֵזי( ב''ד ע''דף קמ), ֵחיָלא דִּ , ְדָהא ְכתִּ

יהָ ( יהושע ו) יב ְדָלת  ירֹו יַּעִּ ְצעִּ ָמה ובִּ ְבכֹורֹו ְייְַּןד  ֵכן . בִּ ְוָכל ש 

יף ףִּ י ְותַּ גִּ ְרעו סַּ ְת , ְדבִּ ֲעָתא ָדא ְדאִּ ְתהֹון ְבשַּ ְפשַּ ְתָדָבקו נַּ יבונְ אִּ . סִּ

ְסָתָלקו, זַָּכָאה חוָלֵקיהֹון ְשֵלימוָתא אִּ דלא הוה כן . )ְדָהא בִּ

 ( אמאי מיתו, לאינון דהוו קמייהו

ונכון עשה בכך שגילה  ,אמרה להם השכינה שודאי שאין להם שום אשם

מים לוקח את לפע' ה, אלא שכשהאדם עושה דבר גדול, את הדברים

הסכים לתת להם מתנת ' אלא שכאן ה, ם תפקידונשמתו משום שזהו סי

אלא שהם מתו מרוב השתוקקות  ,חינם שיחיו בעולם הזה עוד שנים רבות
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, וכן מובא שרבי משה מפענו, לא היה בהם כוח לעצור את נשמתםש', לה

 .נפטר באמצע לימודו מרוב השתוקקות

 

ין, ָתאָנא לִּ ְלָיין מִּ ְתגַּ ין , ְבעֹוד ְדאִּ ָלאִּ ישו עִּ ְתְרגִּ יןאִּ ָתאִּ , ְותַּ

ין ְדָהא מִּ ( דאינון רתיכין) ין ָעְלמִּ ְמשִּ ר ְבָמאָתן ְוחַּ ְתעַּ ין ְוָקָלא אִּ לִּ

ְלָיין ְתגַּ ָתא אִּ ין ְלתַּ יקִּ תִּ ד , עַּ ְןָמן ( א ועוד''נ)ְועַּ ְתבַּ ֵלין מִּ ְדאִּ

ין לִּ ימון מִּ ְייהו ְבאִּ ְשָמתַּ יָקה, נִּ ְנשִּ ְייהו בִּ ְשָמתַּ ְפָקא נִּ ָח , נַּ ְתקַּ ר ְואִּ

ְרָסא הוא סַּ ָלֵאי, ְבהַּ ְלֲאֵכי עִּ ין ְלהו מַּ ְטלִּ ין לֹון ְלֵעיָלא, ְונַּ ְלקִּ . ְוסַּ

ֵלין אי אִּ דְ . וֲַּאמַּ ן קַּ ֲחָרא מִּ ְמָנא אַּ ְפקו זִּ ן ְוָלא נַּ חום ְדָעאלֻּ ת מִּ מַּ

ְפקו, ְדָנא יֵני ָעאלו ְונַּ ֲחרִּ  . ְוכְֻּלהו אַּ

כ ראוים ''לא היו כ משום שהם, מבאר הזוהר מדוע אלו דווקא מתו

, ולכן הם לא יכלו לסבול את האור ולהישאר בחיים ,להיות במעמד זה

ושבירת כל , שמעמד הזה היה פתיחת פתח בתוך החומה הנשגבה

בעת שמתחילים לעשות דבר חדש שתמיד , זו, י גיליו תורה''מאה עהטו

כ אין בזה קושי או ''אבל אח, אזי כל הקושי משום שכל ההתחלות קשות

כ לחדש ''עמל כ איך זה שאני, ת יוסף את המגיד שלושכן שאל הבי, סכנה

ואני שמעתי את אלמוני אומר את החידוש הזה ללא , דבר תורה פלוני

הרי הוא ירד לעולם , וענה לו שאחרי שאתה חידשת חידוש זה, שום עמל

ולכן המה אומרים אותו ללא עמל , והוא כמים לנפש עיפה לכל נשמה

 .יגעתה כבר להוריד אותו לעולם אתה, ויגיעה

 

ְמעֹון י שִּ בִּ ר רַּ ָמה זַָּכָאה חוָלֵקיהֹון ְדָהֵני ְתָלָתא, ָאמַּ ְוזַָּכָאה , כַּ

ין ָדא ר. חוָלָקָנא ְלָעְלָמא ְדָאֵתי ְבגִּ ְנָיינות ְוָאמַּ ק ָקָלא תִּ , ָנפַּ

ים כְֻּלכ  ( דברים ד) יִּ ם חַּ ְיָי ֱאֹלֵהיכ  ים בַּ ְדֵבקִּ ם הַּ ת  יֹוםְואַּ ָקמו . ם הַּ

ְזלו ין. ְואַּ יק ֵריחִּ ְכֵלי ָסלִּ ְסתַּ ֲהוֹו מִּ ְמעֹון . ְבָכל ֲאָתר דַּ י שִּ בִּ ר רַּ ָאמַּ

יָמה ע מִּ יָנן, ְשמַּ ְתְבָרְך ְבגִּ ְנסֹוי ְדכְֻּלהו. ְדָעְלָמא מִּ ין אַּ ֲהרִּ , וֲַּהוו נַּ

ְכָלא ְבהו ְסתַּ ין ְבֵני ָעְלָמא ְלאִּ  . ְוָלא ֲהוֹו יְַּכלִּ

משום שנפתחו כל שערי  ,כל העולם נתמלא בריחות' מיד שמתו אלו הג

, ע''היה נותן בג' שכל ריח וריח ה, בשבת' כמובא בגמ, גן עדן שריחו רב
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, מ בעניין הסיפור עם אליהו שהביא לתנא כמה עלים מגן עדן''בב' וכן בגמ

 . שהיו שוים כסף רב משום ריחם

והרי , ת אדם תאיר פניומשום שחכמ ,ופני הלומדים היו מאירים

י שהיה גלגול משה היו ''כמו שפני רשב, התלמידים נעשים כבנים לרב

 .כך פני תלמידיו האירו באור רב, מאירים כפני משה

 

ְפקו, ֲעָׂשָרה ָעאלו, ָתאָנא ע נַּ בַּ ְמעֹון, ְוש  י שִּ בִּ ֵדי רַּ י . וֲַּהָוה חַּ בִּ ְורִּ

יב ָבא ָעצִּ יב . אַּ ד ֲהָוה ָיתִּ ֵםיהיֹוָמא חַּ ָבא עִּ י אַּ בִּ ְמעֹון ְורִּ י שִּ בִּ , רַּ

ָלה ְמעֹון מִּ י שִּ בִּ ר רַּ ין ְלהֹון, ָאמַּ ְייתִּ ֲהוֹו מַּ ֵלין ְתָלָתא דַּ  ְוָחמו ְלאִּ

ין ָלאִּ ין עִּ ְלֲאכִּ ְלֵעיָלא, מַּ ין דִּ ָדרִּ ין ְואִּ יזִּ ְזָיין ְלהו ְגנִּ ין ְיָקָרא , וְמחַּ ְבגִּ

ְלהֹון ְייֵלי לֹון בְ . דִּ ְכָיאוֲַּהוו עַּ ְרְסמֹוָנא דַּ ְעֵתיה . טוֵרי ְדֲאפַּ ח דַּ נַּ

ָבא י אַּ בִּ  . ְדרִּ

אבל לבסוף המה ראו , מהחברים' היו עצבים לומדי החבורה על מיתת ג

, נוזים ונחמדיםבעולם העליון ומראים להם דברים ג איך שמכניסים אותם

ברים היינו שמשום שהראו להם ד ,אזי עלתה שמחה בלב לומדי החבורה

 .מים בעוסקם בחכמת התורה הזוהוי אומר ששמחים בש, נפלאים

ואין העולם , מידות' הם כנגד י' והי ',ויצאו ז, ללימוד החבורה' נכנסנו י

ת ודמי' י ז''י העולם הזה מונהג רק עשהר, תודמי' מוכרח לעמוד על י

, מידות' דהיינו ז, עמודים' בחגיגה שהעולם עומד על ז' כמובא בגמ

 .אלו היה מרכבה אליהםשהתנאים ה

 

ְמעֹון, ָתאָנא י שִּ בִּ ֵבי רַּ ָייא מִּ ְברַּ ְעדו חַּ הוא יֹוָמא ָלא אַּ ד . ֵמהַּ ְוכַּ

ין ה ָרזִּ ל  ְמעֹון ְמגַּ י שִּ בִּ ימון, ֲהָוה רַּ ָלא אִּ ָםן א  ין תַּ ְכחִּ ְשתַּ . ָלא מִּ

ְמעֹון י שִּ בִּ ְבָעה ֲאָנן ֵעיֵני ְייָ , וֲַּהָוה ָקאֵרי ְלהו רִּ יבדִּ . שִּ זכריה ), ְכתִּ

ר( ד ְתמַּ ה ֵעיֵני ְיָי ְוָעָלן אִּ ְבָעה ֵאל  ָבא. שִּ י אַּ בִּ ר רִּ יָתא , ָאמַּ ֲאָנן שִּ

יֵני יָעָאה, בֹוצִּ ְחבִּ ֲהָראן מִּ יָעָאה ְדֹכָלא. ְדנַּ ְנְת הוא ְשבִּ ְדָהא . אַּ

יָתא יוָמא ְלשִּ יָעָאה, ֵלית קִּ ְחבִּ ר מִּ ְשבִּ . בַּ י . יָעָאהְדֹכָלא ָתֵלי בִּ בִּ רִּ

ָבת ין, ְיהוָדה ָקאֵרי ֵליה שַּ ְתָבְרכִּ ֵמיה מִּ יָתא מִּ יב, ְדכְֻּלהו שִּ ְכתִּ , דִּ
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ְייָ ( שמות כ) ָבת לַּ ְייָ , שַּ ש לַּ ש, ֹקד  ְיָי ֹקד  ָבת לַּ ה שַּ י , מַּ בִּ אוף רַּ

ש ְיָי ֹקד  ָבת לַּ ְמעֹון שַּ  . שִּ

הרי הוא  ,ולה מעלתוי אחרי שראו כמה גד''לא עזבו החברים את רשב

בעצמו אמר לחברים שהם לא העלו על דעתם שיתגלו כאן כאילו דברים 

, ימי השבוע' והם אמרו לו שהוא כמו השבת שמפרנסת את ו, נפלאים

והיינו שהוא כמו הקנה האמצעי של המנורה שכול נרות שמצידו נוטים 

 .מידות שהעולם עומד עליהם' ל שהם כנגד ז''וכנ, אליו

 

ר  ְמעֹוןָאמַּ י שִּ בִּ ְרָצן, רַּ יר חַּ גִּ הוא חַּ ל הַּ וַּוְהָנא עַּ ָמאֵריה , תַּ

ְעֵרי יָלן, ְדׂשַּ ָדָרא דִּ ח ְבֵבי אִּ ְשְתכַּ אי ָלא אִּ ְלָיין , ֲאמַּ ְתגַּ ְמָנא ְדאִּ ְבזִּ

ין ישִּ דִּ ֵלין קַּ ין אִּ לִּ י. מִּ ְדָהכִּ ָיהו, אַּ ין , ָאָתא ֵאלִּ ירִּ ְטפֹוֵרי ְנהִּ ת קַּ וְתלַּ

ְנסוֹ  ְמעֹון. יְבאַּ י שִּ בִּ ר ֵליה רַּ יחַּ ֹמר , ָאמַּ ְעָמא ָלא ְשכִּ אי טַּ מַּ

ְרדוָטא  יָפא ְדָמאֵריה( א בקרטמא''ס)ְבקַּ לוָלא, ְגלִּ  . ְביֹוָמא ְדהִּ

ר ֵליה ֵםיה קוְדָש , ָאמַּ ירו קַּ ְתְברִּ ין אִּ ע יֹומִּ בַּ י ש  בִּ י יָך רִּ יְך חַּ א ְברִּ

ימון ְדֵייתון , הוא ֵםיהָכל אִּ ן עִּ ְכחֻּ ְשתַּ יְלתון ְבֵבי , ְויִּ יִּ ל ָלא עַּ עַּ

ְלכֹון ָדָרא דִּ ְכָחא, אִּ ְשתַּ ְתפֹוי , וָבֵעיָנא ְלאִּ יר ְבכַּ ין ָקטִּ ל ''א נ''ס)זַּםִּ

ובעינא קמיה , ואנא הוה זמין תמן, שכן צריך לומר

יְלָנא( וכדין קטיר בכתפוי, לאשתכחא הוא יֹוָמא , ְוָלא ָיכִּ ְדהַּ

רְ  יְך הואָשדַּ י קוְדָשא ְברִּ ְמנוָנא ָסָבא , נִּ ב הַּ ין ְלרַּ ןִּ ד נִּ ְעבַּ ְלמ 

ְברֹוי ְרמֹוָנא , ְוחַּ ְתְמָסרו ְבאַּ ְלָכא( א בקרוניא''ס)ְדאִּ , ְדמַּ

ָןא יְשָנא ְלהו ְבנִּ ְרחִּ ְלכָ , ְואַּ , אְדָרֵמיָנא ְלהו כֹוָתָלא ְדֵהיָכָלא ְדמַּ

ְטרֹוי ְתְקָטרו ְבקִּ ְשֵכידְ , ְואִּ ְרדַּ ָחה סַּ ים וֲַּחמִּ ְרָבעִּ יתו אַּ יְקָנא . מִּ וֲַּאסִּ

ְברֹוי ְוָרֵמיָנא  ְמנוָנא ְוחַּ ב הַּ ת אֹונוֹ ( א ואוליכנא''ס)ְלרַּ ְקעַּ , לֹון ְלבִּ

יבו ְשְתזִּ ָייא. ְואִּ ְייהו ָנֲהָמא ומַּ םַּ יְנָנא קַּ ְכלו ְתָלָתא , ְוזַּמִּ ְדָלא אַּ

ין הוא יֹוָמא . יֹומִּ ְייהוְוָכל הַּ מַּ יְלָנא מִּ  . ָלא ָבדִּ

לא היה בחבורה , י מדוע אליהו שתמיד אנו לומדים יחד''שאל רשב

שהרי אליהו מושרש בשכינה ויש כוח רב לתקן את השכינה  ,נפלאה זו

 .בתורתו
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אלא שהיה צריך להציל את רב המנונא , ואמר אליהו שודאי רצה לבוא

והם גם נקלעו , הארמוןוהפלתי את החומה של , שנקלע לארמון של מלך

וקשה שהרי זה , והייתי צריך להציל אותם, ה שרים''בשברי החומה עם מ

ויש לומר שמי שלא היה , לקח רק זמן מה מדוע לא הגיע מיד אחרי זה

משום שהכל הוא דבר אחד  :'א, הוא כבר לא יכול להיכנס, שניה אחת

יסירם בכדי שלא יפריע ללומדים ו :'ב, שלם ואינו חלקים חלקים

 .מדבקותם

שכל חומה היא בבחינת , נראה שארמון זה היא חומה של כוח הטומאה

אבל כאן הוא , שהרי היא חומה לעולם האצילות שלא יכנס כל זר, מלכות

ה ''וכן המ, שהם רצו להפיל אותם, מלכות שם כוח הטומאה להבדיל

ה ''יש מ, שרים הוא כמו שלמידת התפארת שהיא בלעה של השכינה

, יוד הא ואו הא[ אין לומר בפה], שהוא שם הויה מלא באלפין כזה, כוחות

 .ה שרים''ה כוחות שהם המ''כך להבדיל לזכר של כוח הטומאה יש מ

 

ְבָנא ד תַּ ין, ְוכַּ ְמכִּ ימון סַּ ְרָסא ְדָנְטלו ָכל אִּ ְחָנא סַּ ְשכַּ ן , אַּ ת מִּ וְתלַּ

ָייא ֲעָלה ְברַּ יְלָנא לֹון, חַּ יְך הוא ְוָאְמרו. ְוָשאִּ , חוָלָקא ְדקוְדָשא ְברִּ

ְברֹוי ְמעֹון ְוחַּ י שִּ בִּ לוָלא ְדרַּ ְמעֹון. ֵמהִּ י שִּ בִּ ְנְת רַּ ְוזַָּכָאה , זַָּכָאה אַּ

ָםךְ , חוָלָקךְ  ין קַּ ָייא ְדיְַּתבִּ ְברַּ ימון חַּ ין . ְוחוָלָקא ְדאִּ ְרגִּ ָמה דַּ כַּ

ְתָתָקנו ְלכֹון ְלָעְלָמא ְדָאֵתי מָ . אִּ ין כַּ ינִּ ין ְזמִּ ְנהֹורִּ ין דִּ ינִּ ה בֹוצִּ

ֲהָרא ְלכו  . ְלנַּ

 א''ה ע''דף קמ

י סִּ , ְוָתא ֲחֵזי בִּ ין ְלרִּ ְתרִּ ין כִּ ְמשִּ ָטרו חַּ ְתעַּ יָנְך אִּ ְנָחס יֹוָמא ֵדין ְבגִּ

יר ָחמוךְ  ן ָיאִּ ֲהֵרי ְדטורֵ . ב  ימון נַּ ֵםיה ְבָכל אִּ יְלָנא עִּ י וֲַּאָנא ֲאזִּ

ְרְסמוֹ  ְכָיאְדֲאפַּ יר דוְכֵתיה, ָנא דַּ ן, ְוהוא ָברִּ ְתָתףַּ א ואנא ''ס. )ְואִּ

ר ֵליה( 'הא חזינא דהא בריר וכו ְרטופָ , ָאמַּ ָייא ְבקַּ יקַּ דִּ ין צַּ א ְקטורִּ

ין ְטרִּ ָבֵתי( א''ה ע''דף קמ), ְדעִּ ֵמי ְושַּ ְזמַּ ָכל , ְבֵריש יְַּרֵחי ובִּ יר מִּ יַּתִּ

ין ר יֹומִּ  . ְשאַּ

ר לֵ  ר, יהָאמַּ ְלבַּ ימון דִּ ף ָכל אִּ יב, ְואַּ ְכתִּ ֵדי ( ישעיה סו), דִּ ְוָהָיה מִּ

תֹו ְוגוֹ  בַּ ָבת ְבשַּ ֵדי שַּ ש ְבָחְדשֹו ומִּ ְתָיין. 'ֹחד  ֵלין אַּ י אִּ ֵכן , אִּ ָכל ש 
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ָייא יקַּ דִּ ש ְבָחְדשוֹ . צַּ ֵדי ֹחד  ְטֵרי ֲאָבָהָתא. ָלָםה, מִּ ְתעַּ חום ְדמִּ  מִּ

יכָ  יָשאְרתִּ דִּ תוֹ . א קַּ בַּ ָבת ְבשַּ ֵדי שַּ יָעָאה ְדָכל , ומִּ ָטר ְשבִּ ְתעַּ ְדמִּ

ין יָתא יֹומִּ ימון שִּ יב, אִּ ְכתִּ ת יֹום ( בראשית ב), דִּ ים א  ְך ֱאֹלהִּ ְיָבר  וַּ

י ְוגוֹ  יעִּ ְחבִּ  . 'הַּ

, ראיתי את אור השכינה מעליכם, ואמר אליהו שבאמת שהגעתי לכאן

משום שאתם דבקים עכשיו ממש מאור , לכםוידעתי שאין להפריע 

 .העליון

זכה , אמר אליהו שבזכות רבי שמעון שהוא היה חתן של רבי פינחס 

ג מידות ''וי, לאור חמישים שערי בינה, לים בשמיםרבי פינחס לאורות גדו

משום שספר חרדים אומר שהאב של  ,ג נהרי אפרסמון''שהם הי הרחמים

וודאי , הכלה והחתן המה נשמה אחת שהרי ,הוא כאב של החתן האישה

אלא באו לומר , י שקראו לו יוחאי זכה לאורות גדולים''שאביו של רשב

 .חמיו זכה לכך' לנו שאפי

י את אליהו האם נשמות הצדיקים זוכים בשבת לאור ''שאל רשב

 ,ש נשמות הצדיקים''עמי הארצות זוכים לכך וכ' וענה לו שאפי, השכינה

 .שהם נקראים שבת

ושאל  ,בבחינת שבת כמו שאמרו התנאים לעיל ותלו משום שנשמושא

 .ואמר לו שאכן כן, הם יזכו לאור השכינה האם משום זה בכל יום

 

ְמעֹון י שִּ בִּ ְנְת הוא רַּ יָתא, ְואַּ יָעָאה ְדשִּ ָטר , ְשבִּ ְתעַּ ְתֵהא מִּ

ֹכָלא יר מִּ ָדש יַּתִּ ְתףַּ ְכחִּ . ומִּ ְשתַּ ין ְדמִּ דונִּ ת עִּ יָעָאהוְתלַּ ְשבִּ , ין בִּ

יָנְך ְלָעְלָמא דְ  ְדָנא ְבגִּ ְתעַּ ָייא ְלאִּ יקַּ דִּ ֵלין צַּ ָייא אִּ ְברַּ ין חַּ ינִּ . ָאֵתיְזמִּ

יב  ְקדֹוש ְיָי ְמכוָבד( ישעיה נח)וְכתִּ ג לִּ ָבת ֹענ  אן . ְוָקָראָת ְלשַּ מַּ

ן יֹוָחאי. הוא ְקדֹוש ְייָ  ְמעֹון ב  י שִּ בִּ ְקֵרי ְמכו, ָדא רִּ ָבד ְבָעְלָמא ְדאִּ

 . וְבָעְלָמא ְדָאֵתי, ֵדין

 .עד כאן האדרא קדישא רבא

ואתה , י אתה שאתה גדול מכל ששת תלמידך''אמר אליהו לרשב

וכן , הסעודות ותפילות של שבת' תזכה לאור ג, בבחינת שבת אליהם
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ואמת , דהיינו לאור השכינה התפארת והכתר, תלמידך יזכו בו לעולם הבא

 .  ש בעולם הבא''ת שבת בעולם הזה וכשאתה בבחינ

הכוונה שהוא , אורות בידו' ודע שמה שכתוב לעיל שאליהו הגיע עם ג

, מידות' ו בגן עדן להינות מגאשר הם יזכ, י וחבריו''גלות לרשבבא ל

הרי הוא , שהיא מידה שמי שמקבל ממנה, השכינה התפארת והכתר

, עת בין העולם הזהמשום שהיא ממצ, מתחיל כבר לחיות את חיי הנצח

 . ל''שכן היא שיטת הרמח, לעולם הנצח

אין לבקש ממנו לעשות , ח שהוא בבחינת שבת''אמר הזוהר שתדע שו

וודאי , "כל העושה מלאכה ביום השבת מות יומת"שעל זה נאמר , מלאכה

, ח לעשות מלאכה הכל פרנסתו מזומנת לו משמים''שאין צורך לת

ולכן מכסים אותו מלמעלה , ורד משמיםשבשבת הלחם הוא בבחינת מן הי

ל מבאר שהלחם של שבת הוא כמן אשר נבלע ''וכן הרמח, ולמטה

ח כחם בכל ''וכן כל ת, י בבחינת שבת''וזה העומק במה שרשב, באיברים

 .מקום שהוא

 

 .לבורא עולם, עד מאוד מאודתם ונשלם בשבח גדול 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "יהי אור"

[215] 

 

 

 

 

 ד''בס

 

 

 

 "אידרא זוטא"ה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "יהי אור"

[216] 

 

 הקדמה

בכדי להקל על הלומד להתעסק במושגים אשר נצרכים , הנה ביאור זה

' מידות וה' אלא הוא פירוש שמבוסס כמעט ורק על י, להקדמות רבות

ושם , חלקי הנשמה יחידה חיה נשמה רוח ונפש' שהם כנגד ה, עולמות

, אדם קדמון כשמו כן הוא שהוא הצלם אלוקים הראשון: העולמות

לנברא נפרד מעט ' בריאה שבו נעשה אור ה', ל אור האצילות שבו נאצ

דהיינו מהות מוגבלת לעשות מלאכה ]יצירה שבו נעשו צורות ', מה

 .עשייה שבו נעשו הדברים גשמיים', בכוחות ה[ מסוימת

הכתב המודגש בכל מקום הוא תרגום של הארמית עם ביאור קצר 

יאור הוא תוספת ושאר הב, י''וקולע לדעת באיזה מקום ומידה מדבר רשב

, שזו מטרה שניה של חיבור זה, נופח להבין את עומק הדברים והגדרתם

כגון שאם נכתוב , להגדיר את הדברים ולא רק לומר באיזה מידה מדובר

 .'ננסה להבין מהו ראש ומהו סוף ומדוע אין וכו, שאין ראש וסוף

ון והמעיין שם ישכ, "אידרא רבא"חיבור זה הוא כהמשך לחיבורי על ה

 .כאן לבטח כפליים

, ויקרב אותם לבורא עולמים, ויעשה חיבור זה שמחה בלומדים' יתן ה

בין כמו , ולקיים את הדברים הלכה למעשה, ויביא אותנו להבין את דרכו

ועוד שנכוון , שנקיים מה הוא רחום אף אתה רחום, ל בכתובות''שאמרו חז

לשכינה ולהקים  להוריד את האור מהמידת העליונות 36בתפילה ובמצוות

 . אותה מן גלותה במהרה בימנו אמן

 

 

 

 

                                                           
ל על כל החגים ראש השנה יום כיפור ''את כל כוונות הרמח ה יש תחת ידי''ב 3636

 עד שכמעט כל, וכונות אלו קצרות וקלות עד מאוד, סוכות חנוכה ופורים פסח ושבועות

המה קיצור של כונות ' ש ואפי''ואינם מסובכות וארוכות ככונות הרש, אחד יכול לכונם

 .ואין דבר העומד בפני הרצון, ל''האריז
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 האידרא זוטא

הוא ָתאָנא י יֹוָמא ְבהַּ בִּ ְמעֹון ְדרִּ ְלָקא ָבָעא שִּ ְסתַּ ן ְלאִּ  ָעְלָמא מִּ

ֵדר וֲַּהָוה לֹוי ְמסַּ ְתְכָנשו. מִּ ָיא אִּ ְברַּ י ְלֵבי חַּ בִּ ְמעֹון רִּ  ָקֵמי וֲַּהוו. שִּ

י בִּ ְלָעָזר רִּ י ְבֵריה א  בִּ ָבא ְורִּ ָיא וְשָאר אַּ ְברַּ ְלָיא וֲַּהָוה. חַּ  . ֵביָתא מַּ

 ה''י זצללה''הקדמת רשב

 ,י עלה ברצונו לבאר עוד דברים שלא ביאר בחייו''לפני פטירת רשב

וביאר הזוהר שכל חלקי , "ויאסף יעקב אל עמיו"והיינו משום שכתוב 

ן משום ''והרומבאר ליקוטי מ, נשמת הנפטר מגיעים אליו בעת פטירתו

ובעת , בעולם הבא: ב. בעולם הזה: א, חלקים' שכל נשמה יש לה ב

ולכן אז הנשמה בגדולה , הפטירה מגיע החלק של העולם הבא לעולם הזה

 .יותר מאשר כל ימיו, גדולה מאוד מאוד

משום שאז , י בעת פטירתו גילה דברים שלא גילה בעבר''ולכן רשב

 .37התקדש פי כמה וכמה

 

יף י ינֹויעֵ  ָזקִּ בִּ ְמעֹון רִּ ְתְמֵלי וֲַּחָמא שִּ י ָבָכה. ֵביָתא ְדאִּ בִּ ְמעֹון רִּ  שִּ

ר ְמָנא. ְוָאמַּ ֲחָרא ְבזִּ ד אַּ ְרֵעי ְבֵבי ֲהֵויָנא כַּ י ֲהָוה, מַּ בִּ ְנָחס רִּ ן סִּ  ב 

יר ָםאי ָיאִּ ד. קַּ יְרָנא ְועַּ יכו דוְכָתאי ְדָברִּ י אֹורִּ ד לִּ ְשָתא עַּ ד. הַּ  ְוכַּ

ְבָנא סְ  תַּ ראַּ ָשא חַּ ָףָםאי א  ין מִּ ְלמִּ ְתְסָסק ָלא וֵמעַּ  ָעאל ֲהָוה ְוָלא. אִּ

ר ָלא ָנש בַּ ְרשוָתא א  ְשָתא. בִּ ק ֲחֵמיָנא ְוהַּ ְתְססַּ ְתְמֵלי ְוָהא ְדאִּ  אִּ

ד. ֵביָתא ֲהווֹ  עַּ ח. יְַּתֵבי דַּ י ֵעינֹוי ָסתַּ בִּ ְמעֹון רִּ ה ְוָחָמא שִּ  ְדָחָמא מַּ

ר ְסחַּ ָשא ְואַּ ְשְתֲארו כְֻּלהו ָנְפקו. אְבֵביתָ  א  י ְואִּ בִּ ְלָעָזר רִּ  ְבֵריה א 

י בִּ ָבא ְורִּ ָיא וְשָאר. אַּ ְברַּ ָראי ָיְתבו חַּ בַּ  . אַּ

י ראה שהבית מלא בתלמידי חכמים שבאו לשמוע את דברי ''כשרשב

והוי אומר שדבריו אינם ליחידי  ,נצטער שכל הבא יכול לבוא, תורתו

ו שאמרו בפרקי אבות שאין לאדם ללמד לתלמיד ועוד שחשש כמ, סגולה

 .שמא יטעה בהבנה ויבוא לטעות, דברי שאינו מבין

                                                           
כ משמע שהוא כבר ''וא, י אומר שהיו היו טמונים בליבו החידושים''והנה לקמן רשב 37

 .שהכוונה שהם היו אצלו בכוח ולא בפעול, אבל פירשתי שם, ידע אותם
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ואמר שמאז שעלה לשמים וסידר לו מקום בעולם העליון הייתה אש 

אלוקך אש ' כי ה"כמו שכתוב , שהשכינה שנקראת אש ,עימו ועכשיו אינה

כינה רצתה שלא והיינו משום שהש, ועכשיו לא, הייתה עימו, "אוכלה הוא

 . אלא יבוא לעולם הבא, ירצה להשאר בעולם הזה

הייתה , וכן אומר הזוהר שהשכינה במדבר בצאת ישראל ממצרים

, וכן חלילה, וכשהיו מגיעים היא הייתה מתרחקת עוד, נראית להם מרחוק

ובכך היא הביאה אותם להר סיני , והם היו רודפים אחריה ותאבים לה

הולכת מהצדיק בכדי שהוא יבוא עימה לעולם  וכן כאן השכינה', וכו

 .הבא

הנה עצם , ומה שסידר לו מקום בעולם העליון ומאז הייתה האש עימו

משום שהצדיקים כבר בעולם הזה המה , סידור המקום בעולם העליון

כן , ומשום שכתוב שהצדיקים יושבים ועטרה על ראשם, בעולם הבא

ולכן אמרו לו תלמידיו , ם הזהי בעול''הייתה תמיד השכינה על ראש רשב

והיינו משום שהשכינה הייתה עימו , אתה האלוקים -כשהגיעו לבקרו 

אבל עכשיו שהוא ראה שאין השכינה עימו חשש שמא קיבל עולמו , תמיד

אבל מיד חזרה השכינה ואמרה לו שהוא בן , ולכן נצטער מאוד, בחייו

 .עולם הבא

משום , בי אליעזר ורבי אבאלבד מר, לפתע הגיע שוב האש וכולם יצאו

בסוכה שהוא ורבי אליעזר יכולים להציל את כל ' י בגמ''שאמר רשב

 .ורואים שמעלתו הייתה גדולה עד מאוד, העולם מן הדין

י שאין ירושה ''ועוד שרבי אליעזר נשאר בכדי לירש את מעלת רשב

ירושת נשמה קדושה נשמה , טובה בעולם כמו ירושת נשמת האב לבן

 .רה וקדושהמלאה תו

כמו , אבל אינו בן גשמי אלא בן רוחני, הוא גם בן, ורבי אבא היה סופר

 .ב''בב' ל שהתלמידים כבנים כמובא בגמ''שאמרו חז

 

ר י ָאמַּ בִּ ְמעֹון רִּ י שִּ בִּ ְלָעָזר ְלרִּ י ֲחֵזי סוק, ְבֵריה א  י ָהָכא אִּ בִּ  רִּ

ְצָחק ְבָנא ְדֲאָנא יִּ יָמא. ֵליה ְמָערַּ ֵדרדִּ  ֵליה אִּ לֹוי יסַּ יב מִּ ָבאי ְוֵיתִּ  ְלגַּ

 . חוָלֵקיה זַָּכָאה



 "יהי אור"

[219] 

 

י ָקם בִּ ְמעֹון רִּ יב שִּ יךְ  ְוָיתִּ יִּ ֵדי ְוחַּ ר. ְוחַּ מון ָאן ָאמַּ ָיא אִּ ְברַּ  ָקם. חַּ

י בִּ ְלָעָזר רִּ יל א  יף. ָקֵמיה ְויְַּתבו לֹון ְוָאעִּ י ְידֹוי ָזקִּ בִּ ְמעֹון רִּ ֵלי שִּ  וְמצַּ

דֵ  וֲַּהָוה ְצלֹוָתא ר יחַּ מון. ְוָאמַּ ָיא אִּ ְברַּ ְשְתָכחו חַּ ָדָרא ְבֵבי ְדאִּ  אִּ

ְםנון ְזדַּ ְשְתֲארו כְֻּלהו ָנְפקו. ָהָכא יִּ י ְואִּ בִּ ְלָעָזר רִּ י ְבֵריה א  בִּ ָבא ְורִּ  אַּ

י בִּ י ְיהוָדה ְורִּ בִּ י יֹוֵסי ְורִּ בִּ ָייא ְורִּ י. חִּ ְדָהכִּ י ָעאל אַּ בִּ ְצָחק רִּ ר. יִּ  ָאמַּ

ירִּ  ֵליה ְמעֹון בִּ ָםה שִּ ָםה חוָלָקךְ  ֵיאֹות כַּ תֹוְסָפא ָבֵעי ֵחידו כַּ  ָלךְ  ְלאִּ

יב. יֹוָמא ְבָהאי י ָיתִּ בִּ ָבא רִּ ר אַּ ְתפֹוי ָבתַּ י כִּ בִּ ְלָעָזר ְורִּ  . ָקֵמיה א 

ואמר לו שהוא יחיה עד שהוא , י הציל את רבי יצחק ממיתה''רשב

, אמר לקרוא לרבי יצחקכן עכשיו ול, ישוב לעולם העליון[ י''רשב]בעצמו 

י היה ''והיינו שכל עוד שרשב, ויאמר לאנשי ביתו שהוא עובר מן העולם

משום שהוא היה , בעולם הוא יכל להשאיר את רבי יצחק בעולם הזה

אין כוח , י עצמו הולך''אבל עכשיו שרשב, ותלמידיו היו עימו, כתלמידו

 .לרבי יצחק להשאר בעולם

ששמחת האדם אשר הוא עורך לבני אדם את דברי  משום, י שמח''רשב

ביבמות שתלמיד חכם ' ועוד שאמרו בגמ, בעירובין' כמובא בגמ, תורתו

, ובני העולם הזה עוסקים בו לאחר מיתתו, שאומר דבר תורה בעולם הזה

י שיכול לגלות את ''ולכן שמח רשב, יש לו שמחה מכך גם בעולם הבא

 .ולא נלקח בטרם עת, דברי תורתו

' והיינו שהיה חפצו שיהיו עימו ז, י היכן כל התלמידי חכמים''שאל רשב

' ונפטרו ג', שבתחילה המה היו י, המידות העליונות' בכדי לעורר את ז

שעיקר הנהגת , מידות' כנגד ז' מ נשאר עימו יחד ז''ומ, באידרא רבא

 .מידות' י ז''העולם הזה הוא ע

והיינו , שהיה באידרא רבא ואמר שישארו רק מי, ובתחילה כולם באו

ולכן רק מי , משום שחיבור זה הוא המשך של החיבור הגדול האידרא רבא

והיינו שבעת אשר , ועוד שלא כל הבא ליטול יטול, שהיה שם יהיה כאן

, אין הכל ראוים לשמוע אותם, יורדים החידושים בפעם הראשונה לעולם

, להורידו לעולם שידוע שכל חידוש וחידוש בפעם הראשונה קשה מאוד

וזה מבאר על כמה דברים שאמרו , אבל לאחר מכאן כל אחד יכול לאומרו

אבל הפשט , ולכאורה כל אחד יכול לאומרם, התנאים וכל כך התרגשו

 .ל שבאמת אחרי שהם אמרו ודאי שכל אחד יכול לאומרם''כנ
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והיינו שרבי אליעזר הבין , ורבי אבא לאחוריו, רבי אליעזר ישב לפניו

עד אשר אי אפשר לכותם מרוב עומקם , הדברים בצורה כה גבוההאת 

ל ובעל הלשם שבו ואחלמה ''א האריז''כמו שמוספר על הגר, האין סופי

משום שהם היו דברים , אשר המה לא יכלו לכתוב את דברי תורתם, ל''זצ

 .אשר אין להם תחילה וסוף

, בםאבל רבי אבא הבין את הדברים בצורה פחותה אשר אפשר לכות

שסומכוס אמר שאם היה , בעירובין' וכן אמרו בגמ, ולכן ישב מאחוריו

 .יושב לפני רבי מאיר היה יותר חכם

 

ר י ָאמַּ בִּ ְמעֹון רִּ ְשָתא ָהא שִּ ְעָתא הַּ ְרעוָתא שַּ  וֲַּאָנא. הוא דִּ

ןוָפא ְבָלא ְלֵמיָעל ָבֵעיָנא ין ְוָהא. ְדָאֵתי ְלָעְלָמא כִּ לִּ ין מִּ ישִּ דִּ  קַּ

ד ָגְלָיאן ָלאדְ  ְשָתא עַּ ָלָאה ָבֵעיָנא, הַּ ֵםי ְלגַּ יְנָתא קַּ  ְדָלא, ְשכִּ

יעוָתא ְדָהא ֵייְמרון ְגרִּ ְקָנא בִּ ְסָתלַּ ד. ֵמָעְלָמא אִּ ן ְועַּ ן ְכעַּ ירִּ  ֲהווֹ  ְטמִּ

י ָבאִּ ל, ְבלִּ ךְ . ְדָאֵתי ְלָעְלָמא ְבהו ְלֵמיעַּ ְרָנא ְוכַּ ְסדַּ י, ְלכו אַּ בִּ ָבא רִּ  אַּ

י, ְכתֹוביִּ  בִּ ְלָעָזר ְורִּ י א  ְלֵעי ְברִּ ר, יִּ ָייא וְשאַּ ְברַּ ֲחשון חַּ ְייהו ְירַּ בַּ . ְבלִּ

י ָקם בִּ ָבא רִּ ר אַּ ָבתַּ ְתפֹוי מִּ יב. כַּ י ְוָיתִּ בִּ ְלָעָזר רִּ ֵםיה ְבֵריה א  ר, קַּ  ָאמַּ

י קום ֵליה ֲחָרא ְדָהא, ְברִּ יב אַּ הוא ְיתִּ י ָקם, ֲאָתר ְבהַּ בִּ לְ  רִּ  . ָעָזרא 

ויש דברים שהיו , י שהוא עולה לעולם הבא ללא בושה''אמר רשב

י ''ורבי אליעזר ישב לפני רשב, ואמר לרבי אבא לבוא לפניו, נסתרים בליבו

בהמשך באמת ]ואמר לו שיקום ממקומו משום שהוא מוכן למשהו אחר 

' והנה שפאי, ואולי להם היה מזמן המקום, הגיעו רב המנונוא ורבי פינחס

 [.נשמה רוחנית צריכה מקום

מ דברי התורה צריכים ''י אמר שמ''משום שרשב, רבי אבא חזר לפניו

יש מי שילמד את : א. דברים' ולכן אמר שיהו כאן ג, להתגלות לדור אחרון

, והיינו שיש שיזכו להבין אותם בדור האחרון באר היטיב, הדברים בפיו

א מבינם היטיב כמובא הרי הו, שהרי שאדם עורך את דברי התורה בפיו

והיינו שהיא דרגה , יש מי שיאמר אותם רק בליבו: ב. בעירובין' בגמ

לא לאומרם ' יש מי שרק יוכל לקרוא את הדברים ואפי: ג. פחותה יותר

 .והיא הדרגה השלישית, בליבו
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משום שידוע שהאדם , ומה שאמר שהוא נכנס לעולם הבא ללא בושה

מ רוצה ''ל בב''כמו שאמרו חז, ה ידיוירד לעולם הזה בכדי שיהנה ממעש

, והיינו שאדם נהנה ממעשה ידיו, אדם בקב שלו מתשעה קבים של חברו

ללא שעמל , אבל מי שמקבל ישירות לליבו את דברי התורה או כל דבר

א ''ולכן כשבא אליהו הנביא לגר, אין לו הנהאה מהדברים, עליו בעצמו

א שלט בכוחות הפנימיים שלו הו, א''מיאן הקדוש הגר, ללמדו רזי תורה

 .שזה דבר עוצמתי שמעטים זוכים לכך' אפי, וידע שזה לא כדי

ומחפשים איזה דבר , וזה הטעם שהדורות האחרונים אינם מסופקים

לא מכין את , לא מכבס, משום שאף אחד היום לא חורש, שיספק אותם

לכן ו', וכו' וכו, לא מביא מים מהבאר, לא מחפש עצים להתחמם, האוכל

 .וכן הוא בעניין הלימוד, האדם לא מחובר לסובב אותו

  

ְתֲעָטף י אִּ בִּ ְמעֹון רִּ יב, שִּ ח. ְוָיתִּ ר ָסתַּ  ֹלא( קטו תהלים), ְוָאמַּ

ים ֵםתִּ ְללו הַּ ים ֹלא. דוָמה יֹוְרֵדי ָכל ְוֹלא ָיה ְיהַּ ֵםתִּ ְללו הַּ , ָיה ְיהַּ

י אי הוא ָהכִּ ימון, וַּדַּ ְקרון אִּ ים ְדאִּ יךְ  קוְדָשא ְדָהא, ֵמתִּ י הוא ְברִּ  חַּ

ְקֵרי ימון ֵבין ָשאֵרי ְוהוא, אִּ ְקרון אִּ ים ְדאִּ יִּ ם ְוָלא, חַּ ימון עִּ  אִּ

ְקרון ים ְדאִּ ְקָרא ְוסֹוֵפיה. ֵמתִּ יב דִּ  ְוָכל, דוָמה יֹוְרֵדי ָכל ְוֹלא, ְכתִּ

ימון ין אִּ ְחתִּ ָמם, ְלדוָמה ְדנַּ ֵגיהִּ ֲארו בַּ ְשתַּ ימון ָשאֵני. ןיִּ ְקרון אִּ  ְדאִּ

ים יִּ יךְ  קוְדָשא ְדָהא, חַּ יָקֵריהֹון ָבֵעי הוא ְברִּ  . בִּ

 א''ע ח''רפ דף

ר י ָאמַּ בִּ ְמעֹון רִּ ָמה, שִּ ְנָיא כַּ ֲעָתא שַּ  ָדא( א''ע ח''רפ דף) שַּ

ָדָרא ָדָרא. ֵמאִּ ְבאִּ ן דִּ ְזְדמַּ יךְ  קוְדָשא אִּ יכֹוי הוא ְברִּ ְשָתאוְ . וְרתִּ , הַּ

יךְ  קוְדָשא ָהא י הוא ְברִּ ם ְוָאֵתי, (הכא) ֵהיכִּ ימון עִּ ָייא אִּ יקַּ דִּ  צַּ

ְנָתא ְבגִּ ן דִּ ה, ְדֵעד  ְעָרעו ְדָלא מַּ ָדָרא אִּ יךְ  ְוקוְדָשא. ְבאִּ  הוא ְברִּ

יָקֵריהֹון ָבֵעי ָייא בִּ יקַּ דִּ יר ְדצַּ יָקָרא יַּתִּ יֵליה מִּ יב ְכָמה, דִּ ְכתִּ  דִּ

יָרְבָעם ֵטר ְדֲהָוה, בִּ ח ְמקַּ ְפלַּ יךְ  ְוקוְדָשא, ָזָרה ְלֲעבֹוָדה ומַּ  הוא ְברִּ

יךְ  יט ְוֵכיָון. ֵליה אֹורִּ דוֹ  ָלֳקְבֵלי ְיֵדיה ְדאֹושִּ יָאה ְדעִּ ש, ְנבִּ ְתְייבַּ  אִּ

יב, ְיֵדיה ְכתִּ ש( יג א מלכים), דִּ יבַּ ל. 'ְוגוֹ  ָידוֹ  וַּתִּ ח ְועַּ  הְלֲעבֹודָ  ְדָפלַּ
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יב ָלא ָזָרה ָלא, ְכתִּ ל א  יט עַּ דוֹ  ְיֵדיה ְדאֹושִּ יָאה ְלעִּ ְשָתא. ְנבִּ  ְוהַּ

יךְ  קוְדָשא יָקָרא ָבֵעי הוא ְברִּ יָלן בִּ ֵםיה ָאָתאן ְוכְֻּלהו, דִּ  . עִּ

שרק מי שנקרא חי יכול , "ה-'לא המתים יהללו י"י שנאמר ''אמר רשב

משום , אבל מי שנקרא חי הוא שונה ,ומי שמת נופל בגהינום', להלל את ה

 .רוצה בכבודו' שה

והיינו שספר הזוהר הוא עץ החיים ושאר התלמוד הוא בבחינת עץ 

ונכון שהעולם הזה הוא עולם של עץ , כמובא בזוהר פעמים רבות, הדעת

מ ''מ, הדעת ולכן יש לעסוק בתורה הפשט לדעת את ההלכה על בוריה

ולכן , חיים לעולם הקדושה האמיתיתהעיקר הוא להכין את עצמו לעץ ה

וודאי שמי שעוסק בתורת הפשט הוא גם , י אמר שהוא בבחינת חי''רשב

כמו שאמר רבי שמחה בונים , אחוז בעץ החיים אבל בבחינה מועטת מאוד

ומה שנאמר , ל שהיום איננו מסוגלים לקבל את אור תורת הפשט''זצ

א אמר ''וכן הגר, שהמאור שבה מחזירם למוטב הוא על תורה האמת

בקידשוין אמרו ' ובגמ, שעסק הסוד מציל את האדם מן היצר הרע

א אמר שהסוד בלבד מציל מן היצר ''והגר, שהתורה מצילה מן היצר הרע

 .הם בתורת הסוד, והוי אומר שכל מעלות התורה כהיום, הרע

שהם עוברים בגיהינום ' דהיינו שאפי, ואמר ששונים מי שנקראים חיים

אלא הם באים להוציא את , מ אינם נענשים שם כלל''מ, יםכמו הרשע

בנדרים ' ל בגמ''וזה בבחינת מה שאמרו חז, הרשעים שחזרו בתשובה

יוציא את החמה מנרתיקה וצדיקים נהנים בה ורשעים ישרפו ' שלעתיד ה

 .מ אינם נשרפים אלא נהנים''שהצדיקים בגיהנום מ' דהיינו שאפי, בה

, א הזאת היא יותר מן האידרא הקודמתי שמעלת האידר''אמר רשב

' ואז הגיעו רק המלאכים עם ה', משום שעכשיו הגיעו הצדיקים עם ה

 .מכל' והצדיקים חשובים לה, לשמוע את דברי התורה

והיינו שהצדיקים הם מפנימיות המידות והמלאכים מחיצוניות המידות 

ם באים ה, והוי אומר שהמלאכים הם חיצוניות לאדם, ל''כמובא בהארזי

' משום שה', אבל האדם שהוא בר בחירה הוא האהוב לה, רק לשמשו

ועל , מתעלה רק בעבודת הבר בחירה שרק היא נקראת עבודה ולא הכרח

ל שאנחנו מחזקים את ידי ''ודרשו חז" תנוז עוז לאלוקים"זה אמר המשורר 

 .'ה
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ר ב ָהא, ָאמַּ ְמנוָנא רַּ ֲחָרֵניה, ָהָכא ָסָבא הַּ דִּ ' ע ְוסַּ יָפן יֵקיצַּ  ְגלִּ

ין יְטרִּ ין, ְבעִּ ֲהרִּ ד ָכל ְמנַּ ד חַּ יֲהָרא ְוחַּ זִּ יָוא מִּ יָקא ְדזִּ תִּ יָשא ְדעַּ דִּ , קַּ

יָמא ין ְדָכל ְסתִּ ימִּ ע ָאֵתי ְוהוא. ְסתִּ ְשמַּ ְדָווָתא ְלמִּ ֵלין, ְבח  ין אִּ לִּ  מִּ

ֲאָנא ד. ֵאיָמא דַּ יב ְדֲהָוה עַּ ר, ָיתִּ י ָהא, ָאמַּ בִּ ְנָחס רִּ ן סִּ יריָ  ב   אִּ

ינו, ָהָכא ְתקִּ ֲעָזעו, דוְכֵתיה אַּ ְזדַּ ָייא אִּ ְברַּ ֲהווֹ  חַּ ָםן דַּ  ְוָיְתבו ְוָקמו, תַּ

יסוֵלי י. ֵביָתא ְבשִּ בִּ ְלָעָזר ְורִּ י א  בִּ ָבא ְורִּ ְשָתֲארו, אַּ ֵםיה אִּ  א''נ) קַּ

י( עמיה בִּ ְמעֹון ְדרַּ ר. שִּ י ָאמַּ בִּ ְמעֹון רִּ ָדָרא, שִּ ְש  ְבאִּ ְחָנאאִּ  ְדָכל ֵתכַּ

ָייא ְברַּ ְמֵרי ֲהווֹ  חַּ ְםהֹון וֲַּאָנא, אַּ ְשָתא. עִּ ְלחֹוָדאי ֲאָנא ֵאיָמא הַּ , בִּ

ין ְוכְֻּלהו ְייתִּ י צַּ לולִּ ין, ְלמִּ ָלאִּ ין עִּ ָתאִּ י זַָּכָאה. ְותַּ  .ֵדין יֹוָמא חוָלקִּ

י שהגיעו הצדיקים הגדולים רב המנונא סבא ורבי פינחס בן ''אמר רשב

אמנם עכשיו רק , ואמר שבפעם הקודמת כולם אמרו את דברי התורה ,יאיר

 .הוא יאמר

הגיעו הצדיקים המעולים המושרשים , מתוך הצדיקים' והיינו שאפי

 .שהיא מבחינת עולם הנצח, המידת הכתר העליונה

והיינו שאלו הם דברים עמוקים , ואמר שרק הוא יאמר את דברי התורה

ל ''הוא גלגול משה רבינו כמובא ברמח י''שהנה ידוע שרשב, עד מאוד

' והנה כתוב בגמ, י''ולכן מה שקרה למשה קרה לרשב, באדיר במרום ועוד

נתן את הפלפול שבתורה למשה ואת שאר התורה לעם ' בנדרים שה

, י שהוא גלגולו''וכן לרשב, והיינו שעומק התורה הוא למשה רבינו, ישראל

לות את דברי התורה האלה וזה מה שאמר להם כאן שרק הוא יכול לג

 .ושורה בלב החכמים, היינו בשכינה שנקרא לב, שהם היו שמורים בליבו

 

ח י ָסתַּ בִּ ְמעֹון רִּ ר שִּ י( ז השירים שיר), ְוָאמַּ י ֲאנִּ י ְלדֹודִּ  ְוָעלַּ

ין ָכל. ְתשוָקתוֹ  ְרָנא יֹומִּ ְתְקטַּ אי ְדאִּ ד, ָעְלָמא ְבהַּ יָרא ְבחַּ  ְקטִּ

ְרָנא ְתְקטַּ יךְ  ְבקוְדָשא ֵביה אִּ ין, הוא ְברִּ ְשָתא ָכךְ  וְבגִּ י הַּ  ְוָעלַּ

יָעָתא ְוָכל ְדהוא. ְתשוָקתוֹ  יָשא סִּ דִּ יֵליה קַּ ע ָאתו, דִּ ְשמַּ  ְלמִּ

ְדָוה ין, ְבח  לִּ ין מִּ ימִּ יָקא וְשָבָחא, ְסתִּ תִּ יָשא ְדעַּ דִּ יָמא, קַּ  ְדָכל ְסתִּ

ין ימִּ יש, ְסתִּ ש ָסרִּ ְתְסרַּ ֹכָלא ְואִּ יש ְוָלא, מִּ  ֵביה ֹכָלא ְדָהא, ָסרִּ

ק ְתְדבַּ ק ְוהוא, מִּ ְתְדבַּ  . ֹכָלא הוא ְבֹכָלא מִּ
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בא לשמוע את דבריו ' ולכן ה', י שכל חייו היה דבק בה''אמר רשב

 .שהיא שורש כל העולם, תורתו אשר הוא דורש על מידת הכתר

' שידוע שיש ג, ממנו עד שנעשה כחלק', י היה דבק בה''היינו שרשב

אמנם בעולם הרביעי , שורה בהם באופן תמידי' עולמות תחתונים שאין ה

ולכן המלאכים שם , שורה בו תמיד' ה, שהוא עולם ששמו עולם האצילות

, תמיד שורה בהם' משום שה, נקראים האלוקים בעצמו, שהם המידות

שתמיד היה  י''וכן רשב, ולכן הם כחלק ממנו, והם נעשו לו כגוף לנשמה

 .הרי הוא נעשה כחלק ממנו' דבק בה

, כ איך הם נעשות לאחת''וא, והנה לכאורה ישנם הרבה מידות

שהאין סוף נמצא בכל מידת , התשובה משום שהנשמה של כולם אחת

י שהוא דבק בעתיק שהוא ''וזה מה שאמר רשב, האצילות ולכן הם אחד

 .שלמותולכן הוא דבר במקור ה, בבחינת האין סוף כידוע

, כן הוא דבק בו לעולם הבא, בעולם הזה' והיינו שאיך שאדם דבק בה

התגלה לו במידה ' לכן ה, ברצון הלב' י דבק כל ימיו בה''ומשום שרשב

ולכן היא באה לשמוע את , שלו שנקראת מידת הרצון שהיא מידת הכתר

 .דברי תורתו

 

יָקא תִּ ין ְדָכל עַּ יקִּ תִּ יָמא, עַּ ימִּ  ְדָכל ְסתִּ ן, יןְסתִּ ְתְתקַּ  ְוָלא אִּ

ן ְתְתקַּ ן. אִּ ְתְתקַּ ין, אִּ ְייָמא ְבגִּ ן ְוָלא. ֹכָלא ְלקַּ ְתְתקַּ ין, אִּ  ְדָלא ְבגִּ

יחַּ   . ְשכִּ

ד ן כַּ ְתְתקַּ יק, אִּ סִּ ין' ט אַּ ין, ְנהֹורִּ ֲהטִּ ֵמיה ְדלַּ ףונֹוי, מִּ תִּ ימון. מִּ  ְואִּ

ין ֵמיה ְנהֹורִּ ין, מִּ ֲהרִּ ְתנַּ ין מִּ ֲהטִּ ְתלַּ יןוְ , ומִּ ין ָאְזלִּ ְשטִּ ְתסַּ  ְלָכל ומִּ

יָבר יָנא. עִּ ין ְכבוצִּ ְחטִּ ְתסַּ ֵמיה( דמתפשטין) ְדאִּ ין מִּ  ְלָכל ְנהֹורִּ

יָבר ימון. עִּ ין ְואִּ ין ְנהֹורִּ ְחטִּ ְתסַּ ד, ְדמִּ ְקְרבון כַּ ע יִּ ְנדַּ  ָלא, לֹון ְלמִּ

יחַּ  ָלא ְשכִּ יָנא א  ְלחֹודֹוי בוצִּ ךְ . בִּ יָקא הוא כַּ תִּ יָשא עַּ דִּ ( הוא), קַּ

יָנא ָלָאה בוצִּ יָמא, עִּ ין ְדָכל ְסתִּ ימִּ יחַּ  ְוָלא. ְסתִּ ר ְשכִּ ימון בַּ  אִּ

ין ְתָסְחָטן ְנהֹורִּ ְלָיין, ְדמִּ ְתגַּ יָרן, ְדמִּ ימון. וְטמִּ ְקרון ְואִּ  ְשָמא אִּ

יָשא דִּ ין. קַּ ד ֹכָלא ָכךְ  וְבגִּ  . חַּ
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ה ְמֵרי ומַּ ְבָרָנא ְדאַּ פְ  חַּ ְדָמֵאי ֵריְבסִּ ימון, קַּ ין ְדאִּ ְרגִּ יאו דַּ ְתְברִּ , ְדאִּ

יָקא תִּ יָשא ְועַּ דִּ ְתְגֵלי קַּ ד ְבָכל, ְבהו אִּ ד חַּ חום. ְוחַּ ימון מִּ ין ְדאִּ ףונִּ  תִּ

יָקא תִּ יָשא ְדעַּ דִּ ְשָתא ָלאו. קַּ יָדָנא הַּ ין ְלָהֵני עִּ לִּ  ֲאֵמיָנא ְדָהא מִּ

ָדָרא לֹון יָש  ְבאִּ דִּ ה וֲַּחֵמיָנא. אקַּ ְעָנא ְדָלא מַּ י ְידַּ ד, ָהכִּ ְשָתא ְועַּ  הַּ

ים ְסתִּ י אַּ ָבאִּ ָלה ְבלִּ ְחָתא. מִּ ְלחֹוָדאי ֲאָנא ְוהַּ יְדָנא בִּ ְסהִּ ֵםי אַּ  קַּ

ְלָכא יָשא מַּ דִּ ָכֵאי ָהֵני ְוָכל, קַּ ע ְדָאתו ְקשֹוט זַּ ְשמַּ ין ְלמִּ לִּ ֵלין מִּ  . אִּ

 ביאור מידת הכתר

שהיא מנהיגה  ,אבל אינה נגלית, יא מנהיגה את העולםמידת הכתר ה

 .את העולם בצורה נסתרת

וכשמעמיקים באורות אלו רואים שהם , אורות' מידת הכתר הוציאה ט

 .אורות אלו הם השם הקדוש' וט, אור אחד

, מידות שתחת מידת הכתר' הטשורש והיינו שהיא הוציאה את 

כתר חכמה בינה , ת העולםעימם מנהיג א' מידות שה' שכידוע ישנם י

והנה הכתר היא שורש העולם , חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות

שהנה ידוע שכל מידה נקראת , מידות האלו' והיא הוציאה את שורש הט

', הבינה באות ה, של שם הויה' החכמה באות י, באחד מאותיות שם הויה

של שם ' ות ומידות הם א' שהם ו, החסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד

מידות אלו הם ' והנה שט. שניה של שם הויה' והמלכות היא אות ה, הויה

אבל הוא רק נרמז אבל בעצם אין שום ', והכתר נרמז בקוץ הי, שם הויה

 .שם ודבר שיכול הגדירו מרוב מעלתו

, י לומר לנו שלא נחשוב שאם יש כל מיני פעולות בבריאה''ובא רשב

ולכן אמר שכולם הם הקדוש , לוקים שונהאזי כל פעולה היא חלילה א

 . ברוך הוא

ולכן אמר , מורכב מכמה וכמה חלקים -ולא נחשוב שהוא חלילה וחס 

כ היה ''שא, חלילה מורכב מכמה חלקים' שאין לומר שה, שכולם אחד

' חלקים הרי הוא נעשה מב' דהיינו שכל דבר שמורכב מב', דבר לפני ה

 .דקדברים שקדמו אליו כמובא בצמח צ

אלא שהוא משנה את העולמות לפי צורך , הוא אחד' ולכן אמר שה

שהנה מכונת כביסה להבדיל , אבל ודאי שלא אלו הם פעולתיו, הנבראים

הכל ' אבל ה, וזה מהותה, היא יכולה רק לכבס ולא לחמם, כל ההבדלות
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שאין זה ' אלא אפי, משום שזה חלילה מהותו, יכול אינו כביכול מכבס

' וזה מה שאמרו המקובלים והזוהר שה, עושה את הדבר הזהמהותו הוא 

 .ק''ודו, והוא פועל רק לצורך הנבראים, הוא מרומם מעל כל מעשיו

י נכון שהחברים דיברו בעניין מידת הכתר והכוחות שיצאו ''אמר רשב

אלא באתי לומר דברים , מ אין אנחנו עכשיו בעסק דבריהם''מ, ממנה

 .חדשים

שכל המקובלים לפניו דיברו במידת , לומר לנוי בא ''ונראה שרשב

י בא לדבר במידת הכתר של עולם ''אבל רשב, הכתר של עולם הבריאה

ומה דאמרי חברנא בספרי קדמאי דאינון : ל''י וז''ולכן אמר רשב, האצילות

והנה , ל''עכ', ועתיקא קדישא אתגלי בהו בכל חד וחד וכו דאתבריאודרגין 

דהיינו שהם , נו שהם נבראים ולא נאצליםשאמר כאן דאתבריאו דהיי

י בא לדבר במקום יותר ''אבל רשב, בעולם הבריאה ולא בעולם האצילות

 .גבוה שלא השיגו הראשונים

אומר , שאנחנו יודעים היום דברים רבים יותר מהראשונים' ודע שאפי

אמנם הם ידעו דברים , ל שאנחנו יודעים ולא מבינים את עומקם''הרמח

 .על בורייםאבל , מעט

 

ְלָתא ָווָרא ְדֵריָשא גוְלגַּ ירוָתא ֵביה ָלאו, חִּ יוָמא שִּ  קוְלְטָרא. ְוסִּ

ְטפֹוי ְתְסָחט, ְדקִּ יר אִּ ְתְנהִּ ֵמיה, ְואִּ ָייא יְַּרתון ומִּ יקַּ דִּ  ְמָאה' ד צַּ

ין ין ָעְלמִּ ןופִּ אי. ְדָאֵתי ְלָעְלָמא ְדכִּ ְטָפא קוְלְטָרא ֵמהַּ יאדְ , ְדקִּ  הִּ

ְלָתא ָווָרא גוְלגַּ יף, חִּ ָלא ָנטִּ הוא, יֹוָמא ָכל טַּ ין ְזֵעיר ְלהַּ ְנסִּ , אַּ

ֲאָתר ְתְקֵרי לַּ ם ְדאִּ יִּ ין וֵביה, ָשמַּ ינִּ ָייא ְזמִּ ָייא ֵמיתַּ ֲאחַּ ְמָנא לַּ  ְלזִּ

יב. ְדָאֵתי ְכתִּ ן( כז בראשית), דִּ ת  ים ְלךָ  ְויִּ ל ָהֱאֹלהִּ טַּ ם מִּ יִּ ָחמַּ . הַּ

לְ  ְתמַּ הוא, ֵריֵשיה ָייאְואִּ ין ְזֵעיר וֵמהַּ סִּ יף, אַּ ל ָנטִּ ֲחקַּ ין לַּ סוחִּ  ְוָכל. תַּ

ל ין ֲחקַּ סוחִּ ין, תַּ ירִּ הוא ְנהִּ ָלא ֵמהַּ  . טַּ
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אשר הם , מאות צינורות שפע' י שיש מאחורי מידת הכתר ד''אמר רשב

 .י תהיה תחיית המתים''וע, ולשכינה ולמידת התפארת, משפיעים לצדיקים

משום שכל רצונו היה כבר , י פתח לדבר מעניין העולם הבא''רשב

ואינו מבין , י בזוהר שאין לבכות על המת''כמו שאמר רשב, להיות שם

, והרי אנחנו מאמינים שיש עולם הבא, כ עצבים על המת''מדוע אנשים כ

והרי  ,ואם משום שיש שצריכים להענש, כ מה מקום יש להצטער''וא

ל ''ועוד שאין אחד מישראל שיענש שהרי אמרו חז, כ יענשו''ממילא אח

ועוד , ח שעוסק בתורה אין אש שבגהינום שולטת בהם''שת, בחגיגה

ל שהעושה אותם אין אש הגיהינום שולטת ''הרבה דברים המובאים בחז

אשר , ל''ג פתיה זצ''ד אין נראים דברי הקדוש המקובל הרה''ולענ, בהם

משכיח את התורה מלומד התורה ' שה" רוחות מספרות"יפרו אמר בס

ד שהרי כתוב שהעוסק בתורה אין ''זה אינו לענ, ואזי הוא יכנס לגיהנום

הרי האש כן תשלוט בהם שהרי , ואם יש להם להענש, אש שולטת בהם

ואם הם לא חטאו מדוע צריך שהתורה , הם ישכחו את התורה שלהם

ודוחק עצום מאוד לומר שיש חטאים , ותשמור עליהם והרי הם לא חטא

וכן מובא בזוהר שהאבות , קטנים שהתורה מגינה עליהם שלא משמע כך

ורק הכופרים , בחרו בגלות בעולם הזה במקום גהינום בעולם העליון

אבל , להם יש גהינום כמובא בראש השנה', בתורה ובתחיית המתים וכו

 .אין גהינום כלל, לשאר

מה שייך לומר שמשום שהוא שוכח את התורה ועוד שאין לזה הבנה 

והרי אין העיקר לזכור את הלימוד כמובא , הרי הוא יכול להיכנס לגהינום

 .ואם שוכח שוכח, אלא העיקר ללמוד, ו בשער המצוות''במהרח

שכבר אמר , שאינם עוסקות בתורה לא יכנסו לגיהנום' וכן הנשים אפי

הם מביאות את בניהם ללמוד ביבמות שבזכות ש' ה בגמ''אליהו הנביא ע

 .ללא שום גהינום, ודאי שיש להם שכר גדול, תורה ועוזרות לבעליהם

 

אי יָקא הַּ תִּ יָשא עַּ דִּ יר קַּ יז ָטמִּ ָלָאה ְוָחְכְמָתא. ְוָגנִּ יָמָאה עִּ , ְסתִּ

הוא ְלָתא ְבהַּ ח גוְלגַּ ְשְתכַּ אי, מִּ אי וַּדַּ יָקא ְבהַּ תִּ ְלָייא ָלא, עַּ ְתגַּ  אִּ

ָלא ְלחֹודֹוי יָשארֵ  א  ין, בִּ יהו ְבגִּ  ָחְכְמָתא. ֵריָשא ְלָכל ֵריָשא ְדאִּ

ָלָאה י, עִּ יהִּ ים ֵביה, ֵריָשא ְדאִּ ְקֵרי, ָסתִּ ָלָאה מֹוָחא ְואִּ  מֹוָחא. עִּ

יָמא יךְ  מֹוָחא. ְסתִּ יט ְדָשכִּ ע ְוֵלית. ְוָשקִּ ר, ֵליה ְדֵידַּ יהו בַּ  .אִּ
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 ב''ע ח''רפ דף

ת ין ְתלַּ ְלָפןאִּ  ֵרישִּ ן ְלגוֹ , ָדא, ְתגַּ ן ְלֵעיָלא, ְוָדא. ָדא מִּ . ָדא מִּ

יָמָאה ָחְכְמָתא, ֲחָדא ֵריָשא ְןָייא, ְסתִּ ְתכַּ ְתָחא ְוָלאו, ְדאִּ ְתסַּ . מִּ

יָמָאה ָדא ְוָחְכְמָתא ר, ֵריֵשיה( רישי) ְלָכל ֵריָשא, ְסתִּ ְשאַּ  דִּ

ָלאָ  ֵריָשא( א''ע ז''קמ בראשית. )ָחְכמֹות יָקא, העִּ תִּ יָשא עַּ דִּ , קַּ

יָמא ין ְדָכל ְסתִּ ימִּ  ֵריָשא( ב''ע ח''רפ דף), ֵריָשא ְדָכל ֵריָשא. ְסתִּ

ע ְוֹלא. ֵריָשא ְדָלאו ע ְוָלא, ָידַּ ְתְידַּ ה, אִּ ֲהֵוי מַּ  ְדָלא, ָדא ְבֵריָשא דַּ

ק ְתְדבַּ ל. ְבסוְכְלָתנו ְוָלא, ְבָחְכְמָתא( לא) אִּ אי ְועַּ ְקֵרי הַּ  ,אִּ

ח( כד במדבר) ל ְלךָ  ְברַּ ךָ  א  יֹות( א יחזקאל. )ְמקֹומ  חַּ  ָרצֹוא ְוהַּ

 . ָושֹוב

ין ךְ  וְבגִּ יָקא כַּ תִּ יָשא עַּ דִּ ְקֵרי קַּ ן אִּ יִּ ְלָייא ְדֵביה. אַּ ן תַּ יִּ  ְוָכל. אַּ

ימון ְעֵרי אִּ ימון ְוָכל, ׂשַּ ין אִּ ימִּ םֹוָחא, נִּ יָמָאה מִּ ין ְסתִּ ( תליין. )ָנְפקִּ

יןְש  ְוכְֻּלהו יעִּ ףוָלא( יתבין א''ס), עִּ ְתֲחֵזי ְוָלא. ְבשִּ  .  ְקָדָלא אִּ

 ראשים שבו' עניין ראש הכתר וג

ובראשה שורת החכמה , י שרק ראש מידת הכתר נגלית''אמר רשב

, ראשים' ואמר שיש בכתר ג, הסתומה שאין מי שישיג אותה חוץ ממנה

 .שהיא ראש אחד, אשר כלולים

אלא הם , מידות של מידת הכתר אינם נגלות ל שכל שאר''מובא בהארז

חוץ מהכתר של מידת הכתר שהוא לא , נעשו כנשמה לגוף שאר מידות

אלא הוא בעצמו מנהיג את העולם כפי אשר , נעשה כנשמה לשום מידה

אזי כל השפע שהוא , שכל עוד שהוא נעשה נשמה לאיזה מידה, מנהיג

כ שאין הוא נעשה ''משא, הוא בבחינת אותו גוף אשר שורה בו, משפיעה

 .הוא מנהיג כפי אשר מהותו, נשמה לשום מידה

כולם בחכמה "כמו שכתוב , והחכמה הסתומה שכל העולם נעשה ממנה

 .ל''היא מלבישה את אור האין סוף בה כמובא בהארזי, "עשית

, וגם השערות, וממנה יוצא כל השפע, והחכמה הזאת היא שורש הכל

 .ל''משום שהאין סוף שורה בו כנ ,נקרא איןוהכתר , שהם צינורות השפעה
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דהיינו , "פנו אלי עורף ולא פנים"משום שכתוב , ואין נראה בו עורף

וכאן אמר שהכתר , ועורף היא הנהגת הדין, שפנים הם הנהגת הרחמים

 .מנהיגים את העולם רק ברחמים גדולים, והחכמה שבו

 

ין, הוא ֹכָלא אי ְבגִּ יָקא ְדהַּ תִּ י עַּ דִּ ד ָשאקַּ , ְבֵחידו ֹכָלא. ֲהֵוי ְבחַּ

ְנָיא ְוָלא ֲחֵמי שַּ ין ֵמרַּ ת. ְלָעְלמִּ ְתלַּ ר בִּ יָלן ֲעׂשַּ ין ְמכִּ ֲחמִּ  ְדרַּ

ח ְשְתכַּ ין. אִּ אי ְבגִּ יָמָאה ָחְכְמָתא ְדהַּ ש, ְדֵביה ְסתִּ ְתְסרַּ ת מִּ  ְתלַּ

ין ְמנִּ ע זִּ ְרבַּ ע ְלאַּ ְרבַּ יָקא ְוהוא. אַּ תִּ יל, עַּ יטְוָש , לֹון ָכלִּ ל( לון) לִּ  עַּ

 .ֹכָלא

ב ''שיש בהם י, שמות הויה' משום שיש בה ג, מחכמה זו נעשה הזקן

ל והיא ''כמובא ברמח' ועוד הויה אחת שכוללת את כל הד, אותיות

 .ג''התיקון הי

: ג. ראש החכמה: ב, הם ראש הכתר בעצמו, ראשים שבה' ועניין הג

, נת כוח החסדשהכתר הוא בבחי, ראש הדעת שבין החכמה והכתר

והדעת היא כוח הרחמים , והחכמה בבחינת כוח הדין ביחס לכוח החסד

 .שהיא ממצעת בין החסד לדין

אמנם כאן במקום , והנה בראש כל המידות יש מידות כתר חכמה ובינה

לא יכלה מידת , משום שמשום שהאור כאן רב, הבינה יש את הדעת

ה היא חילוק החומר שהרי ההבנ, הבינה שהיא מהות הצמצמום והצורה

וכן הבינה היא זאת שיוצרת את הצורה ולכן , הנלמד לחלקים חלקים

משום שהוא זאת , הניקוד של השם שלה הוא צירי כמובא בתיקונים

ולכן היא לא יכלה לסבול את , וכל צורה הוא צמצום, שיוצרת את הצורה

ך ומשום כ, ל''האור הפשוט שאין בו שום צורה וצמצום כמובא בהאריז

וזה מורה , שמהות הגרון הוא מקום צר מאוד, ירדה לגרון מידת הכתר

 .ולכן היא שורה שם, ששם באמת מתחילה הנהגת המצמצום

 

ד יר ָאְרָחא חַּ ְלגוָתא ְדָנהִּ ְעֵרי ְבפַּ ְפֵקי ְדׂשַּ םֹוָחא ְדנַּ  הוא, מִּ

ין ָאְרָחא ירִּ ְנהִּ ָייא ֵביה דִּ יקַּ דִּ כְ , ְדָאֵתי ְלָעְלָמא צַּ יבדִּ ( ד משלי) תִּ

ח ים ְוֹארַּ יקִּ דִּ ה ְכאֹור צַּ ל. 'ְוגוֹ  נֹוגַּ יב ָדא ְועַּ  ָאז( נח ישעיה), ְכתִּ
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ג מַּ ְתעַּ ל תִּ אי. 'ְייָ  עַּ ין ָאְרָחא וֵמהַּ ֲהרִּ ְתנַּ ר ָכל מִּ ין ְשאַּ ְלָיין, ָאְרחִּ  ְדתַּ

ְזֵעיר ין בִּ ְנסִּ  . אַּ

ל שהוא שבי, הנה באמצע שערות ראש מידת הכתר יש שביל שערות

, שהיא התורה ,וממנו מקבלים הצדיקים ומידת התפארת, הרחמים הגדול

ולכן הצדיקים שמקימים את התורה מקבלים את השפע שהיא מקבלת 

הוא משום שהנה יש שערות , ומעלת השביל האמצעי, ממידת הכתר

, וידוע שיותר מידי חסד אין זה טוב, בראש מידת הכתר לימין ושמאל

והחסד מיוחס תמיד לצד ימין והדין לשמאל , טוב ויותר מידי דין אין זה

אבל האמצע הוא מעולה , "תפתח הרעה[ צד שמאל]מצפון "כמו שכתוב 

מכל וממנו מקבלים הצדיקים ששמרו מצוות עשה שהוא בחינת חסד 

ולכן הם , ולא תעשה שהם בחינת דין בחינת צד שמאל, בחינת צד ימין

 .הצדדים' ות שבבמקבלים משביל זה שהוא כולל את כל השער

 

אי יָקא הַּ תִּ ין ָסָבא עַּ ְתָרא, ְדָסבִּ ָלָאה כִּ ין. ְלֵעיָלא, עִּ ְטרִּ ְתעַּ  ְדמִּ

ין ָכל ֵביה ְטרִּ ין, עִּ ְתרִּ ין, ְוכִּ ֲהרִּ ְתנַּ ר ְוָכל. מִּ ין ְשאַּ ינִּ ֵמיה בֹוצִּ  מִּ

ין ֲהטִּ ְתלַּ יָנא הוא, ְוהוא(. ומתנהרן) מִּ ָלָאה בוצִּ יָרא, עִּ  ְדָלא ְטמִּ

ְת  עאִּ  ב''רצ( )ומתנהרין מתלהטין מניה בוצינין שאר וכל. )ְידַּ

 ( ב''ע

אי יָקא הַּ תִּ ח עַּ ְשְתכַּ ת אִּ ְתלַּ ין בִּ יָלן, ֵרישִּ ד וְכלִּ הוא. ֵריָשא ְבחַּ  ְוהַּ

ָלָאה ֵריָשא( והוא א''נ) ין. ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, עִּ יָקא וְבגִּ תִּ יָשא ְדעַּ דִּ  קַּ

ים ְתְרשִּ ת אִּ ְתלַּ יהָ  אוף, בִּ ר ָכל כִּ ין ְשאַּ ינִּ ין בוצִּ ֲהרִּ ֵמיה ְדנַּ יָלן, מִּ  ְכלִּ

ת ְתלַּ יָקא, עֹוד. בִּ תִּ ים עַּ ְתְרשִּ ְתֵרין אִּ יָקא ְכָלָלא. בִּ תִּ ְתֵרין ְדעַּ . בִּ

ְתָרא הוא ָלָאה כִּ ין ְדָכל עִּ ָלאִּ הוא. ֵריֵשי ְדָכל ֵריָשא, עִּ ֲהֵוי ְוהַּ  דַּ

ן ְלֵעיָלא ְת  ְדָלא, ָדא מִּ עאִּ ךְ . ְידַּ ר ָכל כַּ ין ְשאַּ ינִּ ין, בוצִּ ימִּ  ְסתִּ

ְתֵרין יָקא עֹוד. בִּ תִּ יָשא עַּ דִּ ים קַּ ְתְרשִּ ים אִּ ְסתִּ ד ְואַּ ד ְוהוא, ְבחַּ , חַּ

ד הוא ְוֹכָלא ךְ . חַּ ר ָכל כַּ ין ְשאַּ ינִּ ין, בוצִּ ְדשִּ ְתקַּ ין, מִּ ְחרִּ ְתקַּ , מִּ

ין ְדרִּ ְתהַּ ד ומִּ ימון, ְבחַּ ד ְואִּ  .חַּ

מידת החכמה : ב. מידת הכתר: א. מידות' י שיש בכתר ג''שבאמר ר

שהיא המלכות של עולם אדם , מידת העתיק שמעל מידת הכתר: ג. ל''כנ
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' ואפשר לומר שיש רק ב. 38קדמון שהוא עולם שמעל עולם האצילות

ולכן בכל , כתר -ואפשר לומר שהם רק מידת אחת , מידות הכתר ועתיק

  .'א' ב' ג, הבחינות האלו' יש את ג, צאו מכאןהמידות בכל העולם שכולם י

 .ורחמים באמצע, דין לשמאל, הוא חסד לימין' כידוע שהג

ויש שהם רק דבר אחד חסד ודין , ויש שהם רק כזכר ונקבה חסד ודין

, שזו מעלה גדולה ביותר שהוא הכללות גמורה של החסד בדין, יחדיו

, חכמה ובינה, מלכותוידוע שכל המידות הם זכר ונקבה כמו תפארת ו

וקראו לזה חכמים בתלמוד , אבל מידת הכתר היא זכר ונקבה יחדיו

 .אדרוגינוס שהוא איש אשר הוא גם זכר וגם נקבה

 

ְצָחא ְתְגֵלי מִּ יָקא ְדאִּ תִּ יָשא ְבעַּ דִּ ְקֵרי ָרצֹון, קַּ  ֵריָשא ְדָהא, אִּ

ָלָאה ים ָדא עִּ ע ְדָלא, ְלֵעיָלא ָסתִּ ְתְידַּ י אִּ ד טָסשִּ יָמא טוְרָנא חַּ , ְבסִּ

יל, ָיָאה ְתְכלִּ ְצָחא ְדאִּ ין. ְבמִּ יהו וְבגִּ ֲעָוא( דההוא א''נ) ְדאִּ  ְדָכל רַּ

ין ֲעוִּ ן, רַּ ְתְתקַּ ְצָחא אִּ ְלָייא, ְבמִּ ְתגַּ יָטא ְואִּ  אתגליף א''ס) ְבבוסִּ

אי, (בפסיטא ְצָחא הַּ ְקֵרי מִּ  .ָרצֹון אִּ

ד ְלָייא ָדא ָרצֹון ְוכַּ ְתגַּ עֲ , אִּ ין ָוארַּ ֲעוִּ ח ְדרַּ ְשְתכַּ ין ְבכְֻּלהו אִּ , ָעְלמִּ

ין ְוָכל ָתא ְצלֹותִּ ְלתַּ ין דִּ ְבלִּ ְתקַּ ין, מִּ ֲהרִּ ְתנַּ ְנסֹוי ומִּ ְזֵעיר אַּ ין דִּ ְנסִּ , אַּ

ֲחֵמי ְוֹכָלא ח ְברַּ ְשְתכַּ ין ְוָכל, אִּ ינִּ ְםָרן דִּ ְתטַּ ְפָיין אִּ ְתכַּ  .  ְואִּ

 עניין המצח של מידת הכתר

 .שפה מתגלה רצון הכתר, ת הכתר נקרא רצוןהמצח של מיד

ל שמידת היסוד של המלכות מעולם אדם קדמון שהוא ''ומובא בהאריז

משום , מאיר במצח ולכן כאן השפע מתאסף, עולם מעל עולם האצילות

 .שדרך היסוד שהוא ברית האדם השפע יוצא

והנה שיש , ל היה קורא במצח האדם את אשר יבוא עליו''וכן האריז

 .ה גדולה למצחמעל

                                                           
אמנם כאן , וזה נכון, ראשים שיש בראש זה הם כתר חכמה ודעת' עיל כתבתי שהגל 38

 .י פירש הבחנה נוספת''רשב
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, ומאירים פני התפארת, מתגלה רצון הרצונות, כאשר מצח זה מתגלה

 . ומתקבלות התפילות

הרצון יכול להביא את האדם , משום שהרצון הוא מעל כל המידות

שהדרך שמביאה , ח''ל בפתיחה של הקל''כמובא ברמח, לדברים גבוהים

ו כל הצדיקים היא שתמיד ירצה האדם להיות כמ, את האדם להיות צדיק

אם ' ולכן אפי, האדם ברצון יכול לעשות הכל, וזה עניין הרצון, הגדולים

מ אם ''מ, כל המידות וכל המלאכים גזרו שאין מגיע לאדם זה מהומה

 .הכל ינתן לאדם', מתגלה רצון ה

ולכן סרים כל הבתי דינים שבמצח , ועוד שודאי אור חסד יש במצח זה

 .ולם שמחושהדין בטל הע, מידת התפארת

 

ְבָתא ֲעָתא ְבשַּ ְצלֹוָתא ְבשַּ ְנָחה דִּ יָדן ְדהוא, ְדמִּ ין ְדָכל עִּ ינִּ  דִּ

ין ְתָערִּ ְלָייא, מִּ ְתגַּ אי אִּ ְצָחא הַּ ְפָיין, מִּ ְתכַּ ין ָכל ְואִּ ינִּ ְשְתָכחו, דִּ  ְואִּ

ין ֲחמִּ ין ְבכְֻּלהו רַּ ין. ָעְלמִּ ח ָכךְ  וְבגִּ ְשְתכַּ ָבת אִּ ינָ  ְבָלא שַּ  ָלא, אדִּ

ָתא ְוָלא ְלֵעיָלא ילו. ְלתַּ ָחא וֲַּאפִּ ָמם א  ע ְדֵגיהִּ ְשְתקַּ  א''ס) אִּ

ְתֵריה( אשתכך ין, ְבאַּ ְייחִּ ָיא ְונַּ ָייבַּ ל. חַּ ף ָדא ְועַּ תֹוסַּ ְשְמָתא אִּ  נִּ

ְבָתא ְדֵחדו  . ְבשַּ

 .בשעת תפילת המנחה מאיר זה המצח

משום שהוא זמן ממשלת  ,היינו שבכל יום בעת המנחה הוא זמן דין

ובא , ובצהריים הגבורה, שהרי בבוקר מושל כוח החסד, מידת הגבורה

שבעת המנחה מתעוררים , י וגילה מה שכבר נתגלה באידרא רבא''רשב

 .רחמים רבים בכדי להכניע את הדין

האם , וישנה מחלוקת הזוהר תרומה, הגיהנום אינו פועל בשבת' ואפי

וכן , מ יש אומרים שאינו נענש''ומ, בשבת מי שחלל שבת נענש בגיהנום

 .י סובר''נראה שרשב

הוא ' שכל רצון ה, משום שמתגלה הרצון העליון, והטעם שגיהנום נח

, משום שאין היא הטבה גמורה, ולכן כל עונש ודין בטל, להיטיב לנבראיו

 .מ אין זו דרך ההטבה''מ, שהוא לטובה' ואפי

 .ולכן יש נשמה יתירה בשבת
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" ורוח על פני המים"שהנה כתבתי בספרי , ה הזוהר דבר נפלאכאן גיל

בביצה שנתגלה למשה שכר שבת והוא הודיע את זה ' שמה שאמרו בגמ

ושאלתי איזה סוד יש ביננו שרק , ואין שום אומה יודעת את זה, לישראל

וכתבתי שהוא עניין הנשמה יתירה של שבת , אנחנו יודעים ולא הגויים

רבינו שהוא נשמה כללית של כל ישראל מתעבר ומשה , שזה שכר שבת

כ בזוהר שבאמת משה נכנס ''וכן ראיתי אח, בכל אחד מישראל בשבת

 .בכל אחד ואחד

 .שהיא נשמה מהשכינה, ויש עוד סוג נשמה יתירה

, מהרצון העליון מגיעה הנשמה היתירה' אמנם כאן הזוהר מגלה שאפי

, ן שהוא בעולם הבריאהוהנה נכון שבאמת נשמת משה נגנזה בהיכל הרצו

ועוד שהוא בעולם הבריאה שהוא , אבל הוא לא קשור למצח הרצון

והיא נשמה ממקום , והנה שהיא נשמה חדשה, מתחת לעולם היצירה

ל בברכות ששבת היא ''וזה מה שאמרו חז, שמגיעה נשמתו של משיח

והיינו שיש הארה מהכתר שמשם מגיעה נשמתו של , מעין עולם הבא

שהרי כאן מגיע האור מהיסוד שהוא , שהיא אחד משישים אלא, משיח

 .המידה השישית

 

ר וָבֵעי ְחֵדי ָנש בַּ ת ְלמ  ְתלַּ ְבָתא ְסעוָדֵתי בִּ  ָכל ְדָהא, ְדשַּ

ְמֵהיְמנוָתא ְכָלָלא ְוָכל, ְמֵהיְמנוָתא ח ֵביה, דִּ ְשְתכַּ ר וָבֵעי, אִּ  ָנש בַּ

ְדָרא ת לוְלֵמיכַּ , ָסתֹוָרא ְלסַּ ְמֵהיְמנוָתא ְסעוָדֵתי ְתלַּ  וְלֵמחֵדי, דִּ

 . ְבהו

ר י ָאמַּ בִּ ְמעֹון רִּ ְדָנא, שִּ ְסהַּ י אַּ ֵלין ְלָכל ָעלַּ ן ְדָהא, ְדָהָכא אִּ  מִּ

יְלָנא ָלא יֹוָמאי ֵלין ָבטִּ יֵניהֹון, ְסעוָדֵתי' ג אִּ יְכָנא ָלא וְבגִּ ְצְטרִּ  אִּ

יָתא ֲענִּ ְבָתא ְלתַּ ילו. ְבשַּ יֵני יֹוֵמיבְ  וֲַּאפִּ ֲחרִּ יְכָנא ָלא אַּ ְצְטרִּ  ָכל, אִּ

ֵכן ְבָתא ש  אן. ְבשַּ ְמֵהיְמנוָתא ָזֵכי, ְבהו ְדָזֵכי ְדמַּ ד. ְשֵליָמָתא לִּ , חַּ

יָתא ְסעוָדָתא ְטרֹונִּ ד. ְדמַּ ְלָכא ְסעוָדָתא, ְוחַּ יָשא ְדמַּ דִּ ד. קַּ , ְוחַּ

יָקא ְסעוָדָתא תִּ יָשא ְדעַּ דִּ יָמא, קַּ ין ָכלדְ  ְסתִּ ימִּ הוא. ְסתִּ  ָעְלָמא וְבהַּ

ְזֵכי ֵלין ְבהו יִּ אי. ְלאִּ ד ָרצֹון הַּ ְלָייא כַּ ְתגַּ ין ָכל, אִּ ינִּ ְפָיין דִּ ְתכַּ  אִּ

חוְלְשֵליהֹון  . מִּ
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 [.בו נמצאת]סעודות שהרי כל האמונה בה אשתכח ' וצריך לאכול ג

י ''ן רשבשכ, ג מידות רחמים''נראה שהכוונה שכל האמונה היא עניין י

, ב אותיות''הויות שהם י' והנה ידוע שיש בהם ג, קרא להם באידרא רבא

והשפע הרוחני , והיינו שהלחם הרוחני מגיע משם, לחם' והנה הם בגמט

ל ''והנה בכונות השבת כותב הרמח, ששם משתלשל בלחם הגשמי

ולכן בסעודות השבת , שהלחם הוא בבחינת מן אשר נבלע באברים

ולכן החמירו , ג מידות רחמים מאיר באוכלו''אור הי ,כשאוכלים לחם

 .ל לאכול רק לחם בשבת''חז

ולכן הוא לא נצרך , י היה נזהר מאוד לאכול את הסעודות האלו''רשב

: א, מידות' הוא שפע מג, הסעודות האלו' ועניין ג, לתענית חלום בשבת

וזה מידת הכתר : ג. התפארת וזה ביום שבת: ב. השכינה וזה בליל שבת

ומי שיאכל אותם יזכה בעולם הבא לקבל שפע , בסעודה שלישית

 .מהמידות האלו

וכאן בא , שבזמנם לא היו נזהרים בסעודות האלו, ביאר המתוק מדבש

 .לומר שהוא כן היה נזהר

ועוד יש לפרשו שיש לאוכלם דווקא בלחם ויש שאוכלים אותו בשאר 

א לחם ''בערב פסח שא 'י אמר בזוהר שאפי''ועוד יש לומר שרשב, דברים

 .הוא עסק בתורה שנקראת לחם

 .מי שיהנה כאן יהנה שם, ומשום שהשבת היא הכנה לעולם הבא

הם נהנות , וכתוב בזוהר שהמידות העליונות שמתלבשות באדם

 .הם יהנו אותו, ולכן ודאי שאם האדם מהנה אותם, מרוחניות המאכל

לא יחלום חלום ולכן הוא , ומי משמח את השבת השבת משמחת אותו

ולכן , ועוד שעיקר השבת היא הארת השכינה שממנה מגיע כל חלום, רע

 .ודאי שהוא לא יחלום חלום רע

 

ףוָנא יָקא תִּ תִּ יָשא ְדעַּ דִּ ן קַּ ְתְתקַּ ףוָנא אִּ ד ְבתִּ  ְדָכל ְכָלָלא, חַּ

ין ףונִּ יא. תִּ ָלָאה ָחְכָמה ְוהִּ יָמָאה, עִּ אי, ְשָאר ְדָכל ְכָלָלא. ְסתִּ  ְוהַּ

ְקֵרי ן אִּ ָלָאה ֵעד  יָמא עִּ יָקא מֹוָחא ְוהוא. ְסתִּ תִּ יָשא ְדעַּ דִּ אי. קַּ  ְוהַּ
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ט מֹוָחא ְתְסשַּ יָבר ְלָכל אִּ ֵמיה, עִּ ט מִּ ְתְסשַּ ן אִּ ֲחָרא ֵעד  אי. אַּ  וֵמהַּ

ן ף ֵעד  ְתְגלַּ  . אִּ

 א''ע ט''רפ דף

הוא יָמא ֵריָשא( א''ע ט''רפ דף) ְוהַּ ְבֵריָשא ְסתִּ יָקאדְ  דִּ תִּ  ְדָלא עַּ

ע ְתְידַּ ד, אִּ יט כַּ ד ָסשִּ ָףן ְדֲהָוה, (גוונא א''ס) טוְרָנא חַּ ְתתַּ  מִּ

ֲהָרא ְתנַּ ש, ְלאִּ אי ָבטַּ ף, (מצחא א''נ) מֹוָחא ְבהַּ ְתְגלַּ יר, ְואִּ ְתְנהִּ  ְואִּ

ָםה ין ְבכַּ ירִּ יק, ְנהִּ סִּ ים ְואַּ ְרשִּ יָטא ְואַּ אי, ָדא ְכבֹוסִּ ְצָחא ְבהַּ . מִּ

ְתרְ  יםְואִּ ד ֵביה שִּ ְקֵרי, ְנהֹוָרא חַּ אי. ָרצֹון ְדאִּ ט ָרצֹון ְוהַּ ְתְסשַּ  אִּ

ָתא יְקָנא ְלתַּ ד, ְבדִּ הוא עַּ ְתיְַּחָבא ֲאָתר הַּ יְקָנא ְדמִּ ְקֵרי, ְבדִּ ד ְואִּ ס   ח 

ָלָאה יהו ְוָדא. עִּ ד נֹוֵצר אִּ ס  אי. ח  ד ָרצֹון וְבהַּ ְלָייא כַּ ְתגַּ , אִּ

ין ְכלִּ ְסתַּ ְפָיין יָנאְדדִּ  ָמאֵרי מִּ ְתכַּ  . ומִּ

 .מוח החכמה נקרא עדן עליון

שהנה כתוב , והיינו שהנה גם מידת היסוד נקרא עדן וכן מידת החכמה

ובאמת שיש , אבל בתורה מסופר רק על אחד מהם, בתורה שיש גן עדן

 .שיהנו בגן עדן עליון שהוא ממידת הכתר

ובתוך , מאירה במצח הרצון מידת היסוד של מלכות של אדם קדמון

והיא גם מאירה בתיקון הזקן שנקרא , מאיר החסד של מידה זו, היסוד הזה

 .נוצר חסד

שהם , תיקון ונקה' ב, תיקון נוצר' א, חלקים עיקריים' היינו שבזקן יש ב

ולכן כאן אמר שתיקן זה מאיר במזל ונקה שהוא , הזכר והנקבה של הזקן

 .עיקר הזקן

המה עושים גם את , ל''ליון הנועניין הדבר שהשערות שעל הברית הע

 . והם מאירים במידת החכמה של מידת הכתר שממנה נעשה הזקן, הזקן

 

יָקא ְדֵריָשא ֵעינֹוי תִּ יָשא ְדעַּ דִּ ד ְתֵרין, קַּ יָלן ְבחַּ ין. ְשקִּ ְשְגחִּ  ְדאַּ

יָרא ים ְוָלא, ָתדִּ יב. ָנאִּ ְכתִּ יָשן ְוֹלא ָינום ֹלא( קכא תהלים), דִּ  יִּ
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ְׂשָרֵאל שֹוֵמר ְׂשָרֵאל, יִּ יָשא יִּ דִּ ין, קַּ ךְ  ְבגִּ ית ָלא כַּ ין ֵליה אִּ ינִּ ל ְגבִּ  עַּ

 . ְכסוָתא ְוָלא, ֵעיָנא

הוא יף מֹוָחא הַּ ְתְגלִּ ר אִּ ת ְוָנהִּ ְתלַּ ין בִּ ָוורִּ  א''נ) ְדֵעיָלא חִּ

ָווָרא, (דעינא ְחָיין ֲחָדא ְבחִּ ְסתַּ ין מִּ ְינִּ ְזֵעיר עַּ ין דִּ ְנסִּ י, אַּ ְכתִּ , בדִּ

ָחָלב רֹוֲחצֹות( ה השירים שיר) ָווָרא( בההוא א''נ) ְדהוא. ב   חִּ

ְדָמָאה ר. קַּ ין וְשאַּ ָוורִּ ְחָיין חִּ ְסתַּ ין אִּ ֲהרִּ ר ְונַּ ְשאַּ ין לִּ ינִּ  .בֹוצִּ

 עיני הכתר

 .ואינו יושן לעולם, הנה כאן עין שמאל נכללה בימין

שמאל שתמיד צד , היינו שעין שמאל היא בחינת כוח השגחה לדין

ולכן העין שמאל נהפכה לעין , וכאן הדין הוא רחמים גדולים, מורה על דין

 .ימין

ובא לומר שכאן אין , היינו השכינה הוא סילוק ההשפעה, ואינו ישן כלל

זה , שלפעמים נראה שאין רחמים גדולים בעולם' ואפי, סילוק ההשפעה

 .אבל תמיד יש רחמים גדולים, ולפעמים איננו מבינים, אינו

 .אין לה לא גבות ולא כיסוי, משום שאין דין בעיניים אלו

ועצימת העין מורה על , הכיסוי ודאי שהוא מורה על עצימת העין

 .הסרת ההשגחה

ועל כן , הם שערות שלפעמים יכולות לכסות את העין, ועניין הגבות

 .אמר שכאן אין את השערות האלה

ואחד , גוני לבן' ר גמאיר לעיני מידת הכת, מוח החכמה של מידת הכתר

 .והשאר לשאר המידות, מהם מושפע לתפארת

גויני לבן אחד יותר לבן ' ויש כאן ג, הלבן הוא גוון הרחמים הגמורים

והלבן הראשון מושפע לתפארת משום שהיא מידה שמנהיגה את , מהשני

הם , ושאר הגוונים, ולכן צריך שיהיו בה הרחמים הגדולים ביותר, העולם

 .שפחות עיקריות בהנהגה לשאר המידות

 .הם בחינת הנהר היוצא ממוח החכמה הזה, הגונים האלו' וג
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אחד של , עיניים' ובמידת התפארת באמת יש ב, מהעין מגיעים הרחמים

 .רחמים ואחת של דין

ן שעיקר הראיה היא ההבנה דהיינו ''היינו שכבר אמר הליקוטי מוהר

הוא , דם דבר במהירות רבהודוגמא לדבר אם יעבירו לפני עיני הא, המוח

, מ הוא לא יצליח להבין מהו''מ, שהוא ראה אותו' ואפי, לא ידע מהו

לכן הם , ומשום שהעין היא מגיעה מהמוח והמוח הוא מוח רחמים

 .משפיעות רחמים

 .וכן העין משלחת את המראה למוח

 

יעוָתא ְצנִּ ְפָרא בִּ יְפָנא ְדסִּ ָלָאה' י ְדָהא, אֹולִּ תָ ' י, עִּ ' ה. ָאהתַּ

ָלָאה ָתָאה' ה, עִּ ָלָאה' ו. תַּ ָתָאה' ו, עִּ ֵלין ָכל. תַּ ין אִּ ָלאִּ , עִּ

יָקא תִּ ְלָיין ְבעַּ ין. תַּ ָתאִּ ְזֵעיר, תַּ ין בִּ ְנסִּ ימון אַּ ְלָיין ָלאו. אִּ ָלא, תַּ  א 

ימון ָםש אִּ יָקא. מַּ תִּ יָשא וְבעַּ דִּ ְלָיין קַּ יָקא ְשָמא ְדָהא. תַּ תִּ  ְדעַּ

ְת  ְסָייאאִּ ֹכָלא כַּ ח ְוָלא, מִּ ְשְתכַּ ֵלין ֲאָבל. אִּ ְתָוון אִּ ְלָיין אַּ  ְדתַּ

יָקא תִּ ין. ְבעַּ ְיימון ְבגִּ ְתקַּ ימון ְדיִּ ָתא אִּ ְלתַּ י. דִּ י ָלאו ְדאִּ  ָלא ָהכִּ

ְיימון ְתקַּ  . יִּ

במידת כתר שהם מחיים ' ו'ה'שיש אותיות י, בספר הצניעות למדו

הוא בתפארת ' ו'ה'ועיקר שם י, של מידת התפארת' ו'ה'י-ומעמידים את ה

 .משום שבכתר אין שום שם

מורה על כוח החסד ' י, הוא שם שמורה על כל ההנהגה' ו'ה'הנה שם י

והיא מידת ' מורה על התפשטות הי' ה. 'שהוא בבחינת מעיין וזו צורת הי

, שתמיד יש גוף ונשמה, שהיא זאת שנותנת מקום לשפע להתארך, הדין

 .אין האור ניכר אלא מהחושך, נותן מקום להארת הנשמה הגוף

משום , היא מידת הרחמים, היא מורה על התארכות השפע להשפיע' וו

ושם , מ אין בו דין כלל''ומ, שאינו ממש חסדים כמו שהוא היה במקורו

 .חסד דין ורחמים -הם חסד גבורה תפארת , מידות אלו

ואת מידה , הותו והשגתוששם האדם מורה על מ, ובכתר אין שום שם

 .א להשיג ולכן איננו יודעים את שמה''זו א

 . וכן כידוע ששם השכינה הוא אדני
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 . נחלקו בכך תנאי הזוהר -ושם היסוד הוא אל חי או אל שדי 

של הנצח הויה , של ההוד אלוקים צבאות, ושם הנצח והוד הוא צבאות

 .צבאות

 .ארתהוא שם התפ, שם הויה בניקוד שבא חולם וקמץ

 .שהם אלוקים הוא שם הבינה

 .שם אל הוא שם החסד

 .שם אהיה הוא שם הבינה

 .הוא שם החכמה' ה'שם י

אמנם אין , אמנם יש שסוברים שהיא גם נקראת אהיה, ולכתר אין שם

 .א להשיג בה''משום שא, ל שאין לה שם''כנ, זה שם פרטי שלה

 

ין ךְ  וְבגִּ יָשא ְשָמא, כַּ דִּ ים קַּ ְליָ  ָסתִּ הוא. יאְוגַּ ים הַּ  ָלֳקְבֵליה ְדָסתִּ

יָקא תִּ יָשא ְדעַּ דִּ יָמא, קַּ הוא. ְדֹכָלא ְסתִּ  בגיניה אתגלייא) ְוהַּ

( דתלייא( )דאתגלייא דההוא בגיניה דאתגלי א''ס( )דתלייא

ְזֵעיר ין בִּ סִּ ין. אַּ ךְ  וְבגִּ ְרָכאן ָכל, כַּ ְעָיין בִּ ים בַּ ְלָייא ָסתִּ ֵלין. ְוגַּ  אִּ

ְתָוון ְלָיין יָמןְסתִּ  אַּ  תליין אמאי, תליין. קדישא בעתיקא) ְדתַּ

 במצחא בגולגלתא ודאי א''ס) דלתתא' י לקיימא' י( תליא)

 (( דלתתא' לי לקיימא תליא אמא( אמאי א''ס)' י תליא בעיינין

הסתום הוא הכתר והמגולה הוא מידת , השם הקדוש הוא סתום ומגולה

 .התפארת

חיצוניות המידות היא מידת  והנה, השם הוא המידות העליונות

 .אבל הפנימיות שלה ושל כל המידות היא מידת הכתר, התפארת

 .ואשר קידשנו בלשון נסתר, ולכן מברכים ברוך אתה בלשון נוכח

 .סתום וגלוי, ותפילה בקול, וכן מתפללים תפילת לחש
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, אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין-ש, מ''ל בב''וכן אמרו חז

י מידת הכתר העליונה והברכה בו ''ר שסמוי הוא מושגח עמשום שדב

 .כ דבר שאינו נסתר''משא, רבה

 

אי, חֹוָטָמא ְשָקא ְבנוְקָבא, חֹוָטָמא ְבהַּ ְרדַּ יב, ְדֵביה ְדפַּ  רוָחא ָנשִּ

ֵיי ְזֵעיר ְדחַּ ין לִּ סִּ אי. אַּ ְשָקא ְבנוְקָבא, חֹוָטָמא וְבהַּ ְרדַּ ְלָייא, ְדפַּ  תַּ

ְייָמאלְ ', ה ֲחָרא' ה קַּ ָתא אַּ ְלתַּ יק רוָחא ְוָדא. דִּ םֹוָחא ָנפִּ  מִּ

יָמָאה ְקֵרי, ְסתִּ ֵיי רוָחא ְואִּ אי. ְדחַּ ין, רוָחא וְבהַּ ינִּ ע ְזמִּ ְנדַּ  ְלמִּ

ְמָנא, ָחְכְמָתא ְלָכא ְבזִּ יָחא ְדמַּ יב. ְמשִּ ְכתִּ  ְוָנָחה( יא ישעיה), דִּ

אי. 'ְוגוֹ  יָנהובִּ  ָחְכָמה רוחַּ ' ְייָ  רוחַּ  ָעָליו ין, חֹוָטָמא הַּ יִּ ָכל חַּ  מִּ

ין ְטרִּ ת. ְשֵליָמא ֵחדו, סִּ חַּ ְסָווָתא. רוחַּ  נַּ ְזֵעיר ְבחֹוָטָמא. אַּ ין דִּ ְנסִּ  אַּ

יב( דאוקימנא כמה) סוֹ  ָעָשן ָעָלה( כב ב שמואל), ְכתִּ . 'ְוגוֹ  ְבאַּ

יב ְוָהָכא י( מח ישעיה) ְכתִּ ָלתִּ חָטם וְתהִּ  .ָלךְ  א 

 רהכת חוטם

', ובחוטם הזה ישנה אות ה, מחוטם זה מגיעה רוח חיים למידת התפארת

ורוח חוטם זה יוצאת ממוח החכמה שבמידת , השניה' בכדי להקים את ה

 .וברוח זו עתידים בני ישראל להתחכם לעתיד לבוא, הכתר

ששם ', ולכן יש בו אות ה, בחוטם זה שורה מלכות של אדם קדמון

 .א בכדי להקים את השכינה התחתונהוהי', השכינה הוא תמיד ה

וממוח זה מושפע למידת התפארת בכדי שהיא תקים את השכינה 

 .וממיעוטה, מהגלות

שיש דברים , "והריחו ביראת ה"בבחינת , ומכאן עתידים לקבל חכמה

ל בברכות שאין לך דבר שהנשמה ''עד כדי שאמרו חז, שהם דקים מאוד

נהנית מהיין גם כמו שאומר שהנשמה ' ואפי, נהנית ממנו אלא הריח

כ ''מ היין הוא גם לגוף משא''מ, ל שיין וריח הם מזון הנשמה''הרמח

 .ולכן החוטם מרמז על חכמה, הבשמים שהם רק לחוטם

, ל ביבמות שעיקר פרצוף היכר האדם הוא החוטם שבו''וכן אמרו חז

כ ''וא, שהחכמה מתגלית בפנים, "חכמת אדם תאיר פניו"ואמר שלמה ש

 .ם מתגלה רוב החכמהבחוט
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 .כ בחוטם התפארת יש דין''בחוטם הכתר יש רק רחמים משא

שאין העולם , ולכן יש בה דין, משום שהיא ממונת להנהיג את העולם

 .אבל בעולם הבא הכל רחמים, מתקיים אלא על הדין

הוא דין ממותק , שהצמח צדק כותב שבעולם הבא הכל דין' ואפי

 .בבחינת יין משמח

 

פְ  ְדָתא ָראוְבסִּ גַּ ב ְדֵבי, ְדאַּ ים, ָסָבא ֵייָבא רַּ , ְבפוָמא' ה, אֹוקִּ

ְייָמא ָלא ְוָהָכא ְתקַּ י מִּ ְצָטְרָפא ְוָלא, ָהכִּ ף, (אצטריכנא א''ס) אִּ  אַּ

ל ב עַּ ד גַּ ְבחַּ ְלָקא דִּ ָלא, סַּ יָנא' ְבהֵ  א  ְלָיא דִּ יָנא, תַּ  ְבחֹוָטָמא ְודִּ

ְלָיא יב, תַּ ְכתִּ סוֹ בְ  ָעָשן ָעָלה דִּ י. אַּ יב ָהא, ֵתיָמא ְואִּ יו ְוֵאש ְכתִּ סִּ  מִּ

ָףָרא. ֹתאֵכל ְלָיא ְבחֹוָטָמא ְדרוְגָזא עִּ  . תַּ

ין ָכל ףונִּ יָקא תִּ תִּ יָשא ְדעַּ דִּ יט ְבמֹוָחא, קַּ ים ָשקִּ ְףָנן ְוָסתִּ ְתתַּ . מִּ

ין ְוָכל ףונִּ ְזֵעיר תִּ ין דִּ ְנסִּ ָתָאה ְבָחְכָמה, אַּ ְתתַּ  תַּ יב. ְףָנןמִּ ְכתִּ , דִּ

יתָ  ְבָחְכָמה כָֻּלם( קד תהלים) אי ְדֹכָלא ְכָלָלא' ְוה, ָעׂשִּ ה. וַּדַּ  ֵבין מַּ

יָנא, ְדָהָכא' ה. 'ְלה' ה ר דִּ ְתעַּ ָמה אִּ ֲחֵמי וְדָהָכא. מִּ ֲחֵמי גוֹ  רַּ  . רַּ

אמנם זה , ל היא בפה ולא בחוטם''הנ' רב ייבא סבא אומר שהאות ה

משום שכוח האף עובר גם , שודאי שהיא מתגלית גם בפה ,נכון ולא ממש

 .אבל היא בעיקר באף, דרך הפה

כן האף , והפה מוציא, האף מכניס, הפה והאף הם הכנסה והוצאה

אמנם האף בעצמו הוא גם , והפה גוזר מה יהיה, מריח ובודק את המעשים

ולכן , מקיים את העולם ברוח ומענישו ברוח' שה, מעניש בנפיחת רוח כעס

 .מקומה באף' אות ה

אמנם בכתר , של הכתר ושל התפארת, כל העולם מתקיים על החכמה

 .יש רחמים ובתפארת יש גם דין

לפני , עניין הבחירה, טוב ורע, חסד ודין, כאן היא עיקר הנהגת העולם

אבל לאחר החטא אנחנו , החטא היינו אמורים לקבל שפע רק מהכתר

והיה אור "אמנם לעתיד נאמר , ןמושפעים גם מהתפארת ממקום הדי
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מידות של מידת המלכות של ' דהיינו כאור ז, "החמה כאור שבעת הימים

 .אשר המה משפיעות למידת הכתר, אדם קדמון

, מ המקום גורם''מ, התחתונה היא ממש דומה לעליונה' שאות ה' ואפי

' הוא יותר עבה וגשמי באופן יחסי למקום ה, התחתונה' דהיינו שמקום ה

 .הזו מליאה בדין' ולכן ממילא הה, עליונהה

 

 ב''ע ט''רפ דף

יְקָנא יָקא ְבדִּ תִּ יָשא ְדעַּ דִּ ְלָיא, קַּ ירו ָכל תַּ ָזָלא. ְדֹכָלא ְיףִּ  ְדֹכָלא מַּ

ְקֵרי אי. אִּ יְקָנא ֵמהַּ ָזָלא, דִּ ירוָתא מַּ ( יקירא מזלא מהאי א''נ) יַּףִּ

ין ְדָכל( יקירא ממזלא) ירִּ ָזלֵ , יַּףִּ ָלֵאי ימַּ ָתֵאי עִּ ין כְֻּלהו. ְותַּ יחִּ ְשגִּ  מַּ

הוא ָזָלא ְלהַּ אי. מַּ ָזָלא ְבהַּ ְלָייא מַּ ֵיי תַּ . ְדֹכָלא ְמזֹוֵני, ְדֹכָלא חַּ

אי ָזָלא ְבהַּ ְלָיין מַּ ָיא תַּ ְרָעא ְשמַּ ין. ְואַּ ְשמִּ ֲעָוא גִּ אי. ְדרַּ ָזָלא ְבהַּ , מַּ

ְשָגחוָתא אי. ְדֹכָלא אַּ ְלָיין ָזָלאמַּ  ְבהַּ ין ָכל תַּ ָיילִּ ין חַּ ָלאִּ ין עִּ ָתאִּ . ְותַּ

 (ב''ע ט''רפ דף)

ת ר ְתלַּ ין ֲעׂשַּ יעִּ ְשָחא, ְנבִּ ְרבוָתא ְדמִּ ְלָיין, ָטָבא דִּ יְקָנא תַּ  ְבדִּ

ָזָלא יָרא ְדמַּ ין ְוכְֻּלהו. ָדא יַּףִּ ְזֵעיר ָנְפקִּ ין לִּ ְנסִּ , כְֻּלהו ֵתיָמא ָלא. אַּ

ָלא ְשעָ  א  ְייהו התִּ מַּ ְכָחן, מִּ ְשתַּ ְזֵעיר מִּ ין בִּ ְנסִּ ְכְסָייא, אַּ ין ְלאַּ ינִּ . דִּ

אי( וכד) ָזָלא הַּ ְלָייא, מַּ ףוָלא תַּ ד ְבשִּ בוָרא עַּ דוֵשי ָכל. טַּ  קִּ

ין דושִּ ְקדוָחא קִּ ְלָיין ֵביה דִּ אי. תַּ ָזָלא ְבהַּ יט, מַּ יטוָתא ָסשִּ  ְסשִּ

ָלָאה ְדקוְטָרא הוא. עִּ ין ְדָכל ֵריָשא הַּ ע ְדָלא, ֵרישִּ ְתְידַּ  ְוָלא, אִּ

ע ְשְתמֹודַּ ין ְוָלא, אִּ ין יְַּדעִּ ָלאִּ ין עִּ ָתאִּ ין. ְותַּ ךְ  ְבגִּ אי ֹכָלא כַּ  ְבהַּ

ָזָלא ְלָייא מַּ  . תַּ

 הזקן של מידת הכתר תיקוני

הם שורש כל , ג מידות רחמים שהם המזל של מידת הכתר''הי

תיקוני הזקן של מידת התפארת ' וט, יים כל המזלותההשפעות ובהם תלו

 .נעשים מכאן
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וטעם הדבר , ג''מ מידות הרחמים הם י''מ', שהמידות הם י' הנה אפי

אמנם המעבר בין , מידות' שבאמת עיקר הנהגת העולם הזה הוא בי

ולכן , מידות' הוא תלוי בעוד ג, העולם הזה לעולם הנצח ועולם הנצח

ק בפרדס רימונים בשם רב האי ''וכן מובא ברמ, מיםג מידות רח''ישנם י

וזה , מידות של העולם' שיש אור הצחצחות שהם עולמות שמעל הי, גאון

 .ק''ודו, ג תיקונים בכל מקום ומקום''עומק הי

ל בפתחי חכמה ''ב מידות כמובא ברמח''שיש י, ב''ויש גם עניין של י

, מידות' ודאי שיש רק יאבל , י התחלקות המידות''וזה נעשה רק ע, ודעת

ב ''ל הם עניין הי''ב מידות הנ''וכתבתי שם בהגה שנראה שעניין הי

 .שבטים

משום שהיא הנהגה , מידות' והנה הטעם שלמידת התפארת יש רק ט

' ולכן אין לה את כוח החסד שהיא הויה שיש בה ד, של העולם הזה

 ".האידרא"וכן כתבתי בספרי , תיקונים' אותיות שהם ד

, זה יורד במשקל עד מידת התפארת ומזל זה נמשך הקשר העליון מזל

 .ולכן הכל תלוי בו, של מידת הכתר

הוא שהזקן מוריד אור גדול רק כפי אשר , עניין זה שהזקן ירד במשקל

בכדי שלא ימותו או יצאו , ולא יותר מזה, יוכלו התחתונים לסבול אותו

 .מדעתם מרוב מעלת האור

חיבור שבמידת הכתר יש חיבור גמור בין כוח הוא כוח ה" קשר"הנה ה

שהרי מה שהיו מידות של עמדו , ולכן כה גדולה מעלתה, לכוח שבה

ולכן המה לא יכלו , הוא משום שלא היו מחוברות אחד לשניה, ומתו

ודבר שאינו שלם , שאין האור שורה אלא על דבר שלם, לסבול את האור

משום שכולם , ים דבר שלםורק כלל הכל נעש, לא יכול להכיל את האור

 .רק חלקים חלקים

 .ולכן מכאן מגיע כל השפע

 

יְקָנא ין' ג, ָדא ְבדִּ ֲאֵמיָנא ֵרישִּ ְחָטן, דַּ ְתסַּ ְבָרן ְוכְֻּלהו. מִּ ְתחַּ אי מִּ  ְבהַּ

ָזָלא ין, מַּ ְכחִּ ְשתַּ ין. ֵביה ומִּ ךְ  וְבגִּ ירו ָכל, כַּ ירוָתא ְיקִּ אי, ְדיַּקִּ ָזָלא ְבהַּ  מַּ

ֵלין ָכל. ְלָייאתַּ  ְתָוון אִּ ְלָיין אַּ אי ְדתַּ יָקא ְבהַּ תִּ ְלָיין כוְלהו, עַּ אי תַּ  ְבהַּ

יְקָנא ְבָרן, דִּ ְתחַּ אי ומִּ ָזָלא ְבהַּ ְלָיין, מַּ ְייָמא, ֵביה ְותַּ ְתָוון ְלקַּ  אַּ
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ין ֲחָרנִּ ְלָמֵלי. אַּ יק ָלא ְדאִּ ֵלין ְסלִּ ְתָוון אִּ יָקא אַּ תִּ ין ָלא, ְבעַּ ְיימִּ  קַּ

ין ֵליןאִּ  ֲחָרנִּ ין. אַּ ךְ  וְבגִּ ר כַּ ה ָאמַּ ד ֹמש  יךְ  כַּ ְצְטרִּ  ְתֵרי', ְייָ ' ְייָ , אִּ

יְמָנא יק, (זימני) זִּ ֲעָמא וָפסִּ וַּוְייהו טַּ ָזָלא ְדָהא. ְבגַּ ְלָייא ְבמַּ . ֹכָלא תַּ

אי ָזָלא ֵמהַּ ְןֵפי, מַּ ְתכַּ ָלֵאי מִּ ָתֵאי עִּ ְפָיין, ְותַּ ְתכַּ ֵםיה ומִּ  ָאהזַּכָ . קַּ

אן חוָלֵקיה אי ְדָזֵכי מַּ  . ְלהַּ

אי יָקא הַּ תִּ יָשא עַּ דִּ יָמא, קַּ ין ְדָכל ְסתִּ ימִּ ר ָלא, ְסתִּ ְדכַּ  ְוָלא, אַּ

ח ְשְתכַּ ין. אִּ יהו וְבגִּ ָלָאה ֵריָשא ְדאִּ ין ְלָכל עִּ ָלאִּ ר ָלא, עִּ ְדכַּ ר, אִּ  בַּ

ְייָמא, גוָפא ְבָלא, ֲחָדא ֵריָשא  . ֹכָלא ְלקַּ

ואותיות מידת הכתר , המוחין של מידת הכתר' י ג''זה נעשה ע זקן

 .האירו בו בכדי להעמיד את התחתונים

' הויות שיש בכל אחת ד' ג תיקונים שהם נעשים מג''הנה בזקן זה יש י

ג הוא זה שמקבל את שפע שאר ''והתיקון הי, ב''אותיות והם יחד י

 .התיקונים ואינו תיקון בפני עצמו

מהם מאירות ' ט, ג מהם ממש קבועות בו''י, ת מאירות בוב אותיו''והכ

 .ולכן אמר שהאותיות האלו מאירות לתחתונים, בזקן של מידת התפארת

לכן משה רבינו הוריד ממנו את , משום שזקן זה מקיים את העולם

 .השפע לבריאה

היינו שזקן זה הוא היחיד שיכול להציל את העולם הזה מהמצב שהוא 

 .ולכן ממנו משה ביקש, ינו מכוח הדיןדהי, נקלע אליו

ג מידות בברייתא של רבי ''י עסק התורה שנדרשת בי''ונראה שע

ומשה שהוא נשמת , אזי גם שפע הזקן מתעורר להשפיע לעולם, ישמעאל

 .התורה יכל לעשות כן

וכל גופה שהוא בכל עולם , מידת הכתר מרוב מעלתה היא מאוד נסתרת

אבל ראשה שהוא מעל עולם , בשאר מידותהוא נסתר ומלובש , האצילות

משום שעולם האצילות כבר מתחיל במידת החכמה שהיא ] ,האצילות

וראש מידה זו נזכר בנביא , לכן הוא נראה, [מידה שתחת מידת הכתר

וכן מובא באידרא שהוא ', וכו" עתיק יומין יתיב על כורסייא ושער ראשי"

 .לאבות' נרמז בשבועת ה
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אי ( עלאה) רישא( דאיהו בגין א''ס) סתימין דכל א''נ) ְוהַּ

, גופא בלא, חדא רישא אלא, אדכר לא, עלאין לכל עלאין

יר( והוא. כלא לקיימא ים ָטמִּ יז ְוָסתִּ ֹכָלא ְוָגנִּ ףונֹוי, מִּ ְתָתְףָנן תִּ , אִּ

הוא יָמָאה מֹוָחא ְבהַּ ט, ְדֹכָלא ְסתִּ ְתְסשַּ ן ְדאִּ ְתָתףַּ יק ֹכָלא ְואִּ  ְוָנפִּ

דח   ָלָאה ס  ד, עִּ ס  ָלָאה ְוח  ט עִּ ְתָסשַּ ן אִּ ָתקַּ יל ְואִּ ְתְכלִּ  ְבמֹוָחא ֹכָלא ְואִּ

יָמָאה ד. ָדא ְסתִּ ן כַּ ְתְתקַּ ָווָרא אִּ ירו ָדא חִּ ְנהִּ ש, ָדא בִּ אן ָבטַּ  מַּ

ש אי, ְדָבטַּ יר מֹוָחא ְבהַּ ְתְנהִּ ְלָייא, ְואִּ ָזָלא ְותַּ םַּ יָרא מִּ  מֹוָחא יַּףִּ

ֲחָרא טדְ , אַּ ְתְסשַּ יר אִּ ין ְוָנהִּ ְתָלתִּ ין וְתֵרין לִּ ילִּ ד. ְשבִּ יר כַּ ְתְנהִּ  אִּ

יר ָזָלא ָנהִּ םַּ יָרא מִּ ירו. יַּףִּ ְתְנהִּ ין' ג אִּ ין ֵרישִּ ָלאִּ ין ְתֵרין, עִּ ד, ֵרישִּ  ְוחַּ

יל ָזָלא. לֹון ְדָכלִּ ְלָיין וְבמַּ יָלן, תַּ ְתְכלִּ  . ֵביה ְואִּ

ָכאן ְלָיי ָשאֵרי מִּ ְתגַּ ירו אְלאִּ יְקָנא ָיקִּ יהו, ְדדִּ ָזָלא ְדאִּ  מַּ

יָמָאה ימון. ְסתִּ ְתָתְקָנן ְואִּ יָקא ְכָמה, (ביה) מִּ תִּ יָשא ְדעַּ דִּ ת קַּ  ְתלַּ

ין ין ֵרישִּ ְטרִּ ְתעַּ י, ֵביה מִּ ת ֹכָלא ָהכִּ ְתלַּ ין בִּ ד. ֵרישִּ ְתָנֲהָרן ְוכַּ , אִּ

ְלָיין ת ְבָדא ָדא כְֻּלהו תַּ ְתלַּ ין בִּ ְתֵרין ְתֵרין, ֵרישִּ ין מִּ ְטרִּ ד, סִּ  ְוחַּ

יל  . לֹון ְדָכלִּ

 עניין החכמה

וכאשר צריך , יוצאים כל החסדים לעולם, ממוח החכמה של מידת הכתר

, לרדת חסד לעולם מתעורר הכתר שבכתר ומזדווג עם החכמה שבכתר

 .ב נתיבות חכמה''ונעשים במידה החכמה ל, ואזי יורדים חסדים לעולם

והזכר , חכמה של מידת הכתר היא בחינת הנקבה שלוכבר נתבאר שה

 .שבו הוא הכתר דכתר שהוא נקרא גולגולתא

והנה הזוהר אומר כד אתתקן חוורא דא בנהירו דא בטש מאן דבטש 

והוא בביאה , והיינו שהכתר הוא הזכר שבכתר, ל''בהאי מוחא עכ

יינו דה, כ הוא מכה בו ואומר לו גדל''ואח, ראשונה נותן בחכמה חסדים

משום שאין האישה מתעברת מביאה , שנעשה עוד זיווג ואזי השפע יוצא

 .ביבמות' ראשונה כמובא בגמ
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ב שבילים ''כ במידת החכמה מתגלים הל''ומרוב האור שמתגלה אח

 .מידות כידוע' ב אותיות וי''שהם כ, שבה

מכאן התחיל הזקן , ראשים אשר תלוים במזל וכלולים בו' האירו ג

 .להתגלות

שלא , י התחיל לגלות בפעם הראשנה את עניין אבא ואימא''רשב כאן

ל מבאר שעיקר עניין אידרא זו היא ''והרמח, גילה אותם באידרא רבא

ד נראה בעצם דברי ''אמנם לענ, בשביל לחדש את עניין אבא ואימא

 .י בהמשך שעיקר האידרא הזאת היא בשביל מידת התפארת''רשב

והדעת הוא כוח , ם חכמה בינה ודעתראשים שה' וזה מה שאמר שיש ג

 .ותיקון ונקה מאיר באימא, שתיקון נוצר מאיר באבא, כוח הזקן

והרי , י באמת לא גילה את עניין אבא ואימא''מדוע רשב: ויש להבין א

 .לכאורה אין בו דבר נפלא יותר משאר הדברים

ומדוע נאמר שרק , והרי בזוהר פעמים רבות דיברו על מידת החכמה: ב

מ כאן נתפרט ''ועל השאלה השניה יש לומר שמ, ן נתחדש עניין זהכא

 .ממש עניין חכמה ובינה

יש לומר שהרי עיקר שמנהיגות את העולם הם מידות ' ועל שאלה א

א לעשות שום דבר במידות אלו אם לא ''והנה א, התפארת והשכינה

חכמה  -אבא ואימא , והנה שורש מידות אלו הוא, יודעים את שורשם

י ''א לפעול שום דבר ע''א, ומשום שלא נודע מה הם חכמה ובינה, נהובי

 .תפארת ומלכות

התשובה יפה ? י בכל זאת גילה זאת בסוף ימיו''כ מדוע רשב''ת א''וא

י הלך מן העולם נסתמו ''שהרי אמרו בזוהר שאחרי שרשב, עד מאוד

י גילה את מידות החכמה ''שרשב' ולכן אין חשש שאפי, מעינות החכמה

י בימיו לא גילה את עולם ''אמנם רשב, שידעו את עומק הדברים, והבינה

שצדיקי עולם ' משום שהוא עולם השכר והיה חשש שאפי, אדם קדמון

ל גילה אותם משום ''אמנם האריז, ימשיכו להם משם את שהשפע הנפלא

אלא גילוים מורה , שבימיו כבר ממש נסתמה החכמה ואין חשש בגילויים

 . 'ה לנו את הנהגת

משום שהחכמה והבינה הם אלו אשר , מכאן התחיל הזקן להתגלות

 .מגלים את הזקן
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י אן, ֵתיָמא ְואִּ יָקא מַּ תִּ יָשא עַּ דִּ  . קַּ

ית, ְלֵעיָלא ְלֵעיָלא, ֲחֵזי ָתא ע ְדָלא אִּ ְתְידַּ ע ְוָלא, אִּ ְשְתמֹודַּ , אִּ

ים ְוָלא ְתְרשִּ יל ְוהוא, אִּ יָלן ֵביה יןֵרישִּ  וְתֵרין, ֹכָלא ָכלִּ  א''ס) ְכלִּ

י( חדא) ֹכָלא וְכֵדין(. תליין ן ָהכִּ ְתְתקַּ הוא. אִּ ְנָייָנא ָלאו ְוהַּ , ְבמִּ

ְכָלָלא ְוָלא ָלא ְבחוְשָבן ְוָלא בִּ ְרעוָתא א  ָבא בִּ ל, ְדלִּ ר ָדא עַּ ְתמַּ , אִּ

י( לט תהלים) ְרתִּ ְשְמָרה ָאמַּ י א  י ֵמֲחֹטא ְדָרכַּ ְלשֹונִּ  . בִּ

ח ְדֵשירוָתא ָתראֲ  ְשְתכַּ יָקא, אִּ תִּ יָשא ֵמעַּ דִּ יר, קַּ ְתְנהִּ ָזָלא ְדאִּ םַּ , מִּ

ירו הוא ט, ְדָחְכְמָתא ְנהִּ ְתְסשַּ ין ְדאִּ ְתָלתִּ יָבר וְתֵרין לִּ  ְוָנְפָקא. עִּ

הוא יָמָאה מֹוָחא ֵמהַּ ירו, ְסתִּ ְמהִּ ה. ְדֵביה מִּ יָקא ומַּ תִּ יָשא ְדעַּ דִּ  קַּ

יר יָתאְבקַּ  ָנהִּ יא ָדא, (בחכמתא א''ס) ְדמִּ ָםה ְוֵשירוָתא. הִּ  מִּ

ְלָייא ְתגַּ יד, (הוי) ְדאִּ ְתָעבִּ ת ְואִּ ְתלַּ ין לִּ יל ֲחָדא ְוֵריָשא, ֵרישִּ . לֹון ָכלִּ

ֵלין ת ְואִּ ְחָטן ְתלַּ ְתסַּ ְזֵעיר מִּ ין לִּ ְנסִּ ֵלין, אַּ ין וֵמאִּ ֲהרִּ  .ֹכָלא נַּ

ם הקדמון שהוא השורש של אמר הזוהר שיש את מידת המלכות של אד

ואינה ממנין המידות של עולם , א להשיג בה''וא, עולם האצילות

 .האצילות

משום שלא ידוע מאיזה כוחות היא : 'א, היא נקראת ראש שאינו ידוע

ידעו מה , וביאור הדבר שאם ידעו ממה היא עשויה, ל''עשויה עיין בהאריז

, לפני שנברא העולםמשום שהיא נעשית מהכלים שנשברו , כבר ניתקן

 .ולכן אינה ידועה, וכאשר יתוקנו כולם יבוא משיח

מבאר הפתחי שערים ששם מושרשים כל השאלות העמוקות של : ב

 .'וכו, ידיעה ובחירה, צדיק ורע

והיא אינה ממנין המידות משום שהיא מאוד רוחנית עד כדי שהיא לא 

אלא שהם  ,שכידוע שבעולם אדם קדמון אין כלים ממש, נקראת מידה

 .נקראים כלים בהשאלה

, שעניין הפורים הוא לא ידוע, ג ארלנעגר אמר בחבורא קדושה''והרה

 .והוא מושרש כאן
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ויש בה , החכמה היא המידה הראשונה שנגלית שמאירה ממידת הכתר

 .והם מאירים למידת התפארת, שהם חכמה בינה ודעת, 39ראשים' ג

משום שהאין , מידות' ן היכמו שידוע שמידת הכתר לפעמים אינה ממני

ולכן היא נקרא , עד כדי שיש שקראו אותה האין סוף כידוע, סוף שורה בה

וכל עיקר מהותה כמבואר , "ראשית חכמה יראת ה"ראשית כמו שכתוב 

ובמקום מידת הכתר מונים את , ל הוא בכדי להשפיע למידת הכתר''ברמח

ויש פעמים , ארתשהנה מידת הדעת היא פנימיות מידת התפ, מידת הדעת

שאין אנחנו מונים אותה משום שהיא נשמה שתפארת ואינה מידה 

משום שהנשמה שלה ביחס , ויש פעמים שאנחנו מונים, בבחינת גוף

 .למידת הכתר היא גם גוף

 

יף ְתְגלִּ אי אִּ יק, ָחְכְמָתא הַּ סִּ ד ְואַּ ֲהָרא חַּ יד, נַּ יק ְדָנגִּ  ְוָנפִּ

ְשָקָאה ְנָתא ְלאַּ יל גִּ ְזֵעיר ְבֵריָשא( ועיילן א''נ) ְוָעיִּ ין דִּ ְנסִּ , אַּ

יד ְתָעבִּ ד ְואִּ ָםן מֹוָחא חַּ תַּ יךְ  ומִּ ְתְמשִּ יד אִּ ְשֵקי, גוָפא ְבָכל ְוָנגִּ  ְואַּ

ימון ָכל יָעאן אִּ יב הוא ֲהָדא. ְנטִּ ְכתִּ  יֹוֵצא ְוָנָהר( ב בראשית), דִּ

ן ְשקֹות ֵמֵעד  ת ְלהַּ ָגן א   . 'ְוגוֹ  הַּ

י תו ְתְגלִּ אי ףאִּ ךְ , ָחְכְמָתא הַּ ְתְמשַּ יל ְואִּ ְזֵעיר ְבֵריָשא ְוָעיִּ  דִּ

ין ְנסִּ יד, אַּ ְתָעבִּ ֲחָרא מֹוָחא ְואִּ הוא(. אחרא ההוא) אַּ ירו הַּ  ְנהִּ

ְחָכא ְתמַּ ֵמיה ְדאִּ ֵלין מִּ יָכן ְתֵרין אִּ יפו ְמשִּ ְתְגלִּ ְבָרן, אִּ ְתחַּ ד מִּ  ְבחַּ

יָקא ֵריָשא ְכתִּ , ְדֵביָרא ְדָעמִּ ְעתוֹ ( ג משלי), יבדִּ  ְתהֹומֹות ְבדַּ

ְבָקעו יל. נִּ ְזֵעיר ְבֵריָשא ְוָעיִּ ין דִּ ְנסִּ יד, אַּ ְתָעבִּ ֲחָרא מֹוָחא ְואִּ , אַּ

ָםן תַּ יךְ  ומִּ ְתְמשִּ יל אִּ ְלָייא, גוָפא ְלגוֹ  ְוָעיִּ ימון ָכל ומַּ ין אִּ ָדרִּ  אִּ

ין ְדרִּ ְכסַּ יב הוא ֲהָדא. ְדגוָפא ְואַּ ְכתִּ ת( כד משלי), דִּ עַּ ים וְבדַּ  ֲחָדרִּ

ָםְלאו  . יִּ

והבינה העבירה את שפע , החכמה השפיעה למידת הבינה דרך יסודה

 .אשר מתפשט לכל הגוף, החכמה לתפארת ונעשה לו שפע זה מוח

                                                           
אלא כפשוטו מידות בינה , אין הכוונה לחכמה בינה ודעת של מידת החכמה עצמה 39

 .מידות' ודעת שהם ממניין הי



 "יהי אור"

[248] 

 

ולכן החכמה , ומידת הבינה נקבה, שכידוע מידת החכמה היא זכר

ר אמנם כתוב בזוהר במקום אח, משפיעה לתפארת והבינה למלכות

ל שהבינה מיסדת את ''וידוע מכל האריז, שהחכמה יסדה את השכינה

אבל התשובה היא שאבא מקיים , כ לכאורה ישנה סתירה''וא, התפארת

משום ששפע אבא מתארך יותר משפע , בכל זמן וזמן את השכינה

ל מגדיר את זה בשפתו שיסוד החכמה מתארך יותר ''והאריז, התפארת

 .המיסוד התפארת ומאיר לשכינ

אמנם באמת אבא יסד את התפארת , והבינה משפיעה תמיד לתפארת

 .שזכר יצר את הזכר ונקבה יצרה את הנקבה, ואימא את השכינה

הוא דבר פשוט שהרגל , ובעניין מה שכתב שהמוח מתפשט לכל הגוף

לא יכלה , ולולי שהיה חלק מהמוח ברגל, נעה רק משום פקודת המוח

יכולה הרגל לנוע , שטות של המוח ברגלורק משום שיש התפ, הרגל לנוע

 .בפקודת המוח

הרגל הייתה שומעת רואה ' אפי, וידוע שלפני חטא האדם הראשון

ואחרי , חושים' דהיינו שבכל איבר ואיבר היו כל הה, מדברת וטועמת

 .וזה מה שאמר כאן שמוח מתפשט בגוף ממש, חטאו פסק עניין זה

 ,רת ונעשה בו מוח שנישוב החכמה השפיעה עוד כוח למידת התפא

 .שהוא החלק של החסד שבמוח הדעת

ממה ' ב, שלהם' א, מיני שפע' שכידוע שהחכמה והבינה משפיעות ב

' ולכן יש למידת התפארת ד, שהם קיבלו מהכתר בכדי לתת לתפארת

והם חכמה , אחד של החכמה ואחד של הבינה' וב, של הכתר' ב, מוחין

 .בינה ודעת שיש בו חסד וגבורה

חסד גבורה , המידות של מידת התפארת' כוח הדעת הוא נשמה של וו

וידוע שמידת , ומשה רבינו היה מרכבה למידה זו, תפארת נצח הוד יסוד

לכן , ומשום שמשה רבינו נשמת מידה זו, התפארת הוא שורש התורה

שהרי , הוא גם נשמת התורה ולכן הוא זה שגילה את סוד התורה בעולם

 .ל ועוד''משה רבינו כמובא ברמחי הוא גלגול ''רשב

 

 א''ע צ''ר דף
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ֵלין ין ְואִּ ֲהרִּ ירו, נַּ ְמהִּ הוא מִּ ָלָאה מֹוָחא ְדהַּ יָמָאה עִּ יר, ְסתִּ  ְדָנהִּ

ָזָלא ְלָיין ְבָדא ָדא ְוֹכָלא(. קדישא עתיקא) ְבמַּ ר. תַּ ְתְקשַּ  ָדא ְואִּ

ד, ְבָדא ְוָדא, ְבָדא ְשְתמֹוָדע עַּ יָקא הוא ְוֹכָלא, דחַּ  ְדֹכָלא ְדיִּ תִּ , עַּ

ש ְוָלא( א''ע צ''ר דף) ְתְסרַּ ֵמיה אִּ ֵלין. ְכלום מִּ ת אִּ ין ְתלַּ , ְנהֹורִּ

ין רִּ ת ְנהִּ ְתלַּ ין לִּ ֲחָרנִּ ְקרון, אַּ ֵלין. ֲאָבָהן ְדאִּ ין ְואִּ ֲהרִּ ין נַּ ְבנִּ  ְוֹכָלא. לִּ

יר ד ֵמֲאָתר ָנהִּ ד. חַּ ְלָייא כַּ ְתגַּ אי אִּ יָקא הַּ תִּ ֲעָוו, עַּ ֲעָוון ארַּ  ֹכָלא, ְדרַּ

יר ח ְוֹכָלא ָנהִּ ְשְתכַּ  . ְשֵליָמָתא ְבֵחדו אִּ

 .מוחין של מידת התפארת מאירים ממוח הכתר' ב

מוחין של מידת התפארת הם מוחין של חסד וגבורה של ' היינו שב

להנהיג : א, תפקידים' משום שלמידת התפארת יש ב, ל''מידת הכתר כנ

להנהיג את : ב. בו שפע של מידות חכמה ובינהולכן יש , את העולם הזה

כוחות ' ולכן יש בו ב, העולם הזה בהנהגה שתביא אותו לעולם הבא

 .ממידת הכתר שהיא הכוח הממצע בין העולם הזה לעולם הבא

 .אלה מאירים לאבות ואלה לבנים והכל אחד

מאירים , כלומר שמידות החכמה בינה ודעת של מידת התפארת

שאברהם יצחק ויעקב , סד וגבורה של מידת התפארתלמידות תפארת ח

שאברהם היה איש חסד משום שהיה מארח , היו מרכבה למידות אלו

יצחק היה מרכבה לגבורה , ולכן הוא היה מרכבה למידת החסד, אורחים

יעקב היה איש הרחמים , בעקדה' משום שהוא הסכים למות על קידוש ה

שיש בה מותר שהוא , רחמיםמשום שהוא היה עוסק בתורה שהיא כוח ה

 .ורחמים הם כללות חסד וגבורה, ואסור שהוא בחינת דין, בחינת חסד

שהם , מאירים לבנים, והאבות כלומר מידות חסד גבורה ותפארת

והם , שמשה אהרון ויוסף היו מרכבות למידות האלו, מידות נצח הוד יסוד

אלו  וכל, בנים משום שהם מנהיגים הנהגה פחותה מהנהגת האבות

ולכן , ולכן אמר שמידת הכתר היא שורש העולם, מאירים ממידת הכתר

ולכן , משום שכל העולם תלוי בה, כשהיא משפיעה כל העולם מלא בחסד

 .מה שקורא בה קורא בכולם
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אי ְקֵרי ָחְכְמָתא הַּ ן אִּ אי, ֵעד  ן ְוהַּ ךְ  ֵעד  ְתְמשַּ ן אִּ ָלָאה ֵמֵעד  , עִּ

יָמָאה ין ְדָכל ְסתִּ ימִּ איומֵ . ְסתִּ ן הַּ ְקֵרי, ֵעד  יָקא. ֵשירוָתא אִּ תִּ ְבעַּ  דִּ

ְקֵרי ָלא יוָמא ֵשירוָתא ֲהֵוי ְוָלא, אִּ ין. ְוסִּ  ֵביה ֲהֵוי ְדָלא וְבגִּ

יוָמא ֵשירוָתא ְקֵרי ָלא, ְוסִּ ָתה אִּ ין. אַּ ְסָייא ְבגִּ ְתכַּ  ְוָלא ְדאִּ

ְלָייא ְתגַּ ְקֵרי. אִּ ח ְדֵשירוָתא וֵמֲאָתר. הוא ְואִּ ְשְתכַּ ְקֵרי אִּ ָתה אִּ , אַּ

ְקֵרי יב. ָאב ְואִּ ְכתִּ י( סג ישעיה), דִּ ָתה כִּ ינו אַּ  . ָאבִּ

ְדָתא גַּ ב ְדֵבי ְבאַּ ין ְזֵעיר, ְדֹכָלא ְכָלָלא, ָסָבא ֵייָבא רַּ ְנסִּ ְקֵרי אַּ  אִּ

ָתה יָקא. אַּ תִּ יָשא עַּ דִּ ְסָייא קַּ ְתכַּ ְקֵרי, ְדאִּ יר. הוא אִּ סִּ ְשתָ . ְושַּ  אְוהַּ

ֲאָתר ָקֵריָנן ח ְדֵשירוָתא ָדא בַּ ְשְתכַּ ָתה, אִּ ף. אַּ ל אַּ ב עַּ  גַּ

ְסָייא ְתכַּ ֵמיה, ְדאִּ ְקֵרי, ֵשירוָתא ֲהֵוי מִּ ֲאָבָהן ָאב ְוהוא. ָאב ְואִּ . לַּ

אי יק ָאב ְוהַּ יָקא ָנפִּ תִּ יָשא ֵמעַּ דִּ יב, קַּ ְכתִּ ָחְכָמה( כח איוב) דִּ  ְוהַּ

ן יִּ ָםֵצא ֵמאַּ ע ָלא ָכךְ  יןוְבגִּ . תִּ ְשְתמֹודַּ  . אִּ

אבל הכתר אינו ידוע ואין , החכמה היא התחלת המידות הנגלות יחסית

 .והחכמה נקראת אתה, ולכן הכתר נקרא הוא, בו תחילה וסוף

, ולכן היא גם בבחינת אין סוף, הכתר היא המידה שהאין סוף שורה בה

החכמה היא רק  אבל, דהיינו דבר מצומצם, ולכן לא שייך לקרוא לה מידה

ולכן אינה , אינה כביכול כגוף לאין סוף אלא רק מלבוש, מלבוש לאין סוף

והיא נקראת התחלת , ולכן יש לה שם בפני עצמה, כ טפלה אליו''כ

 .המידות

הוא משום שכל סוף מורה על צמצום , מה שבכתר אין התחלה וסוף

 וכן התחלה, והפסק השפע הוא צימצום השפע, משום שנפסק השפע

, שיש לשאול מדוע עד עכשיו השפע לא הושפע, מורה על צמצום משום

 .ולכן אנחנו אומרים שהשפע היה תמיד היה

והנה ודאי שהעולם , אמנם יש להבין מה הכוונה שהשפע תמיד היה

והכוונה , אבל ודאי שהוא היה לעולם, הזה הגשמי לא תמיד היה

, שם היה מעולםאבל הכוח הרוחני שנתג, שהתגשמותו נעשית בזמן מה

, והרוחניות הזו תמיד תמיד הייתה, וכל הבריאה הוא התגשמות הרוחניות

ג ''מובא בספרי הרה]א ''כמו שאומר הזחו, שיש דברים שאין להם התחלה

, [א מביא את זה בסוף משניות של סדר טהרות''והחזו, א''יעקב הדס שליט

, שזה נברא ולא היה זמן, זה היה מעולם, שאחד ועוד אחד ששוה שתים
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וזו הדרך שצריך לדרוך בה ולהבין מדוע , שיש דברים שאין להם בריאה

ואין התחלה , ד אין לומר שלמעלה אין זמן''אבל לענ, אין בריאה לעולם

משום : ב. א מסביר זאת כך''משום שאין החזו: א, וסוף משום שאין זמן

, ניםשמובא באדיר במרום שעניין הזמן הוא התחלקות השפע לזמנים זמ

משום , אז זה נחשב ומוגדר שאין כאן זמן, וכאשר כל השפע מושפע ביחד

' כגון שביום א, אבל ודאי שבופעל גם כאן יעבור הזמן, שהכל מושפע יחד

אבל ודאי , נמצא', בעולם העליון השפע של כל הימים שני שלישי וכו

ן אם ''ויש לעיין בליקוטי מוהר, שמבחינת עצם מחוג השעון יעבור כאן יום

שאומר שיש מקומות שאלף שנה שם הוא , סובר שלמעלה אין זמן ממש

שכאן ' כמו שבחלום יכולים לעבור שבעים שנה אפי, כמו יום אחד כאן

, ואומר שם שיש מקום שעוברים זמנים רבים ברגע מועט, הוא כמה שניות

ד גם שם כמו ''אבל לענ, עוברים זמנים רבים, עד שיש מקום שזמן מועט

שודאי שבפועל , כמו בחלום, שודאי שזה רק עניין של הרגש, המשל

וזה עניין של , אלא שההרגשה הייתה של כמה שנים, עוברים כמה שניות

וזה , ויהיו בעיניו כימים אחדים"כמו שכתוב בתורה לגבי יעקב , הרגש

 .עניין של הרגשה  ששבע שנים נעשים כימים אחדים

, הר קוראים לבינה הואפעמים בזו, ומה שאמר שהכתר נקרא הוא

והיינו משום שהבינה היא גם נקרא אהיה כמו , ופעמים קוראים לכתר הוא

 .והיינו שהיא מוציאה את אור הכתר בפועל, הכתר

הנה תמיד בזוהר הבינה נקראת , ומה שאמר שהחכמה נקראת אתה

ב ''הם כ' ת'שא, אלא שיש לומר שהכוונה על יחוד חכמה ובינה, אתה

ב ''הם כ, ב נתיבות חכמה''שהרי הל, משפיעה לבינה אותיות שהחכמה

 .של אתה הוא הבינה שהיא סוף המידות השכליות' ות, מידות' אותיות וי

משום שממנה מתחיל , רב ייבא סבא היה קורא למידת התפארת אתה

מכל מקום , י שנכון שממנה מתחיל הגילוי ממש''ואומר רשב, הגילוי

 .את שנקראת אתההחכמה גם נגלית מעט ולכן היא ז

המידות של מידת ' רק את ט, המידות' היינו שיש שהיו מונים את י

י אמר שאנחנו לא ''ורשב, והמידה העשירית היא השכינה, התפארת

והנה ודאי , אלא אנחנו מתחילים למנות מהחכמה, מונים כך את המידות

אלא שאנחנו סוברים , שיש גם מידות מעל החכמה ואפשר למנות מעל

ורב ייבא , משום שכאן הוא התחלת ההנהגה ממש, ל למנות מכאןלהתחי

מ משום שעיקר ההנהגה הוא בתפארת והחכמה רק מכינה ''סבא סבר שמ

, והיינו שנחלקו, לכן יש לנו למנות מהתפארת ולא מהחכמה, את ההנהגה
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ויתכן , או מעצם ההנהגה עצמה, האם מונים מהכוח שמכין את ההנהגה

, ולכן הוא לא מנה משם, כ בעניין חכמה ובינה''כ שרב ייבא סבא לא ידע

הוא ידע היטיב את עניין החכמה , י שחידש זאת באידרא זו''ורק רשב

 .ולכן הוא התחיל למנות מהחכמה, והבינה

 

יב, ֲחֵזי ָתא ים( כח איוב) ְכתִּ ין ֱאֹלהִּ ְרָכה ֵהבִּ ְרָכה, דַּ ָםש דַּ . מַּ

ע ְוהוא ֲאָבל ת ָידַּ ָםש ְמקֹוָמה ,ְמקֹוָמה א  ֵכן ְוָכל. מַּ ְרָכה ש  . דַּ

 ְוָכל.( דרכה שכן וכל. ממש מקומה. דרכה ולא. ממש מקומה)

ֵכן הוא ש  יָמא ָחְכָמה הַּ ְסתִּ יָקא ֵביה דִּ תִּ יָשא ְבעַּ דִּ  . קַּ

אי ֵמיה, ְדֹכָלא ֵשירוָתא ָחְכָמה הַּ ְחָטן מִּ ְתסַּ ין מִּ  וְתֵרין ְתָלתִּ

ילִּ  ְייָתא( ארחין ולא שבילין. )יןְשבִּ ת ְבהו ְואֹורַּ ילַּ ְתְכלִּ ין אִּ ְׂשרִּ  ְבע 

ְתָוון וְתֵרין ר, אַּ ׂש  יָרן ְוע  אי. ֲאמִּ ֲאָבָהן ָאב ָחְכָמה הַּ אי. לַּ  וְבהַּ

יוָמא ֵשירוָתא, ָחְכָמה ח ְוסִּ ְשְתכַּ ין. אִּ ָלָאה ָחְכָמה, ָדא וְבגִּ  עִּ

ָתָאה ָחְכָמה ד. תַּ ְתְסָש  כַּ ְקֵרי, ָחְכָמה טאִּ ֲאָבָהן ָאב אִּ  ָלא ֹכָלא. לַּ

יל ְתְכלִּ ָלא אִּ אי א   אב אתקרי, חכמות מתפשטן כד א''ס. )ְבהַּ

יב( בהאי אלא אתכליל לא כלא. לאבהן ְכתִּ ( קד תהלים), דִּ

יתָ  ְבָחְכָמה כָֻּלם  . ָעׂשִּ

ידעה גם , דהיינו מידת הכתר" והוא", "דרכה"רק את " אלוקים הבין"

 ".דרכה"וכל שכן שאת , "מקומה את"

היינו שאלוקים הוא מידת התפארת שהיא נקראת אלוקים ביחס למידת 

אבל הכתר , ולא את עצמותו', והתפארת מבינה רק את דרך ה, הכתר

משום שהאין סוף , ש שהחכמה שבו יודעת''וכ, יודע את עצמות האין סוף

ל שהוא מקומו ''זואין סוף הוא עניין המקום כמו שאמרו ח, שורה בכתר

 .של עולם ואין העולם מקומו

 .החכמה היא שורש התורה

אמנם השורש של התורה , הנה התורה מגיעה ממידת התפארת כידוע

החוק הוא , ושכל, והיינו משום שיש בתורה חוק, הוא במידת החכמה

שהם ציוים נכונים אשר יביאו את האדם לדרך הנכונה , ממידת התפארת

אמנם יש גם בתורה שכל אלוקי שהמעמיק בו יזכה  ,ולזכות בחיי אמת



 "יהי אור"

[253] 

 

שהיא עניין עסק , וזה עניין החכמה שבתורה', להתקרב ממש לאור ה

 .והוא פנימיות התורה, הזוהר

אלא הספר , התורה אינה רק ספר, ב האותיות הם מהות התורה''הכ

בספר הגשמי ' אפי, ויותר מזה, הוא מספר את מהות הכוחות העליונים

ל שכשמביטים בעת ההגבהה "וכמו שאומר האריז, שה רוחניתשורה קדו

ח ''וכתב כתב הב, אור התורה מאיר מאוד על המביט בה, בספר תורה

בכדי שהבל פיו ישרה על , שיש לסופר לומר את המילה בעת שכותבה

 .והנה שיש קדושה ממשית על אות הספר תורה, האות

 

ף י ָזקַּ בִּ ְמעֹון רִּ ֵדי, ְידֹוי שִּ ראָ , ְוחַּ אי, מַּ יָדן וַּדַּ ָלָאה הוא עִּ , ְלגַּ

יךְ  ְוֹכָלא ְצְטרִּ ֲעָתא אִּ ֲעָתא, ָתאָנא. ָדא ְבשַּ יָקא ְבשַּ תִּ יָשא ְדעַּ דִּ , קַּ

יָמָאה ין ְדָכל ְסתִּ ימִּ ְתְקָנא ָבָעא, ְסתִּ ין, ֹכָלא ְלאַּ ְתקִּ ר ְכֵעין אַּ  ְדכַּ

ֲאָתר. ְונוְקָבא ילו בַּ ְתְכלִּ ר ְדאִּ ְתְקָיימו ָלא ָבאְונוקְ  ְדכַּ ָלא, אִּ  א 

יוָמא ֲחָרא ְבקִּ ר( בדכר אלא( )דכר כעין א''ס) אַּ ְדכַּ . ְונוְקָבא דִּ

אי ד, ְדֹכָלא ְכָלָלא ָחְכָמה ְוהַּ יר ָנְפָקא כַּ ְתְנהִּ יָקא ְואִּ תִּ יָשא ֵמעַּ דִּ , קַּ

יר ָלא ְתְנהִּ ָלא אִּ ר א  ְדכַּ אי. ְונוְקָבא בִּ ְתְסשַּ  ָחְכָמה ְדהַּ יק, טאִּ סִּ  ְואַּ

יֵמיה יָנה מִּ ח, בִּ ְשְתכַּ ר ְואִּ יָנה. ָאב ָחְכָמה, הוא. ְונוְקָבא ְדכַּ . ֵאם בִּ

יָנה ָחְכָמה ד, ובִּ ְתְקָלא ְבחַּ ְתָקלו מַּ ר, אִּ ְייהו. ְונוְקָבא ְדכַּ ינַּ  ֹכָלא וְבגִּ

ְתְקָיים ר אִּ ְדכַּ ְלָמֵלא, ְונוְקָבא בִּ אי ְדאִּ ְיימִּ  ָלא, הַּ ְתקַּ  . יןמִּ

וכל זכר ונקבה , י שאין דבר בעולם שמתקיים ללא זכר ונקבה''אמר רשב

, ולכן החכמה שהיא כוח הזכר, י הזכר והנקבה שמעליהם''מתקימים רק ע

 .הוציאה את הבינה שהיא כוח הנקבה

' ודרשו בגמ, "לא טוב היות האדם לבדו"הנה התורה בעצמה כתבה 

 -לא , אבל גם לא רע, שלא טוב דהיינו שלא נאמר, שאין לא טוב אלא רע

איש הוא רק חצי והאישה היא החצי , אלא רע לאדם שהוא ללא אישה

כ יש לו להיכן ''איש הוא כוח החסד והוא אינו מתקיים אלא א, השני

הרי הוא עצב , מהות החסד היא להשפיעה אם הוא אינו משפיע, להשפיע

, אדם חייב להשפיעה, אין לו מה לעשות הוא מרגיש ריקני, ומחוסר הנאה

השלמות , זה מחיה אותה, האישה היא זאת שמקבלת זאת המהות שלה

 .של הזכר והנקבה היא השלמות היחידה
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 .איש הוא חסד והוא ממתק את גבורת האישה

רק הגבורה שהיא כוח האש , חסד ללא גבורה הרי הוא עומד על מקומו

הוא  החסד הוא פסיבי, ממריצה את כוח החסד לעשות את פעולתה

האש היא היא תמיד , כמו מים שיכולים לעמוד לעולם, בבחינת דומם

 .על שטח שאינו מדרון' מתפשטת אפי

, וכן התפארת והמלכות הם זכר ונקבה, לכן החכמה בראה את הבינה

וצד שמאל שלו נקבה , וכן הכתר בעצמו הוא זכר ונקבה שצד ימין שלו זכר

 . כידוע

 

ָברו, ֲאָבָהן ְלכְֻּלהו ָאב, ְלֹכָלא ָאב ָדא ֵשירוָתא ְתחַּ , ְבָדא ָדא אִּ

ירו  לבינה אם כי( ב משלי. )אם בינה. אב חכמה. )ְבָדא ָדא וְנהִּ

ד( תקרא ָברו כַּ ְתחַּ ידו, אִּ ת, אֹולִּ ְשטַּ ְתסַּ ְדָתא. ְמֵהיְמנוָתא ְואִּ גַּ  ְבאַּ

ב ְדֵבי י, ָסָבא ֵייָבא רַּ הו, ָתאֵני ָהכִּ יָנה מַּ לָ . בִּ ד אא  ָבר כַּ ְתחַּ  ָדא אִּ

ת, א''ְבהֵ  ד''יוֹ , ְבָדא ְברַּ ְתעַּ ת, אִּ יקַּ סִּ ת, ֵבן ְואַּ ידַּ ין. ְואֹולִּ , ָכךְ  וְבגִּ

יָנה ְקֵרי בִּ ְשְתָכחו. ְדֹכָלא ְשֵלימוָתא, ה''יָ  ֵבן, אִּ ְרוַּוְייהו אִּ  תַּ

ְבָרן ְתחַּ וַּוְייהו וֵבן, ְדמִּ ְייהובְ . ְדֹכָלא ְכָלָלא. ְבגַּ ףונַּ ח תִּ ְשְתכַּ  אִּ

. בגווייהו ובן, דמתחברן תרווייהו, ה''י בן א''נ) ְשֵלימוָתא

. ָוֵאם ָאב, ְדֹכָלא( כללא דכלא שלימותא אשתכחו בתקונייהו

ת ֵבן  .ובַּ

רמז , ורב ייבא סבא, התחברו אבא ואימא והולידו את תפארת ומלכות

ושם הבינה ' ם החכמה הוא יהם חכמה ובינה שש' ה'את זה בשם הבינה שי

 . ונשאר בן שהוא מידת התפארת', הוא ה

להכין את התפארת , של שם הויה' כל מהות הבינה שהיא אות ה

הוא שם ', והו, היא השכינה' דהיינו שד', ו' היא ד' ולכן אות ה, והמלכות

 .של מידת התפארת שהיא בן השכינה

 .הבינה היא כמו האב והאם של המידות האלו
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יןמִּ  ֵלין לִּ בו ָלא, אִּ ְתְייהִּ ָלָאה אִּ ר, ְלגַּ יֵשי בַּ דִּ ין ְלקַּ ְליֹונִּ  ְדָעאלו, ע 

ְפקו ין, ְונַּ יךְ  ְדקוְדָשא ָאְרחֹוי ְויְַּדעִּ  ְבהו ָסָטאן ְדָלא, הוא ְברִּ

יָנא ימִּ ְׂשָמאָלא לִּ יב. ְולִּ ְכתִּ י( יד הושע), דִּ ים כִּ ְרֵכי ְיָשרִּ ' ְייָ  דַּ

ים יקִּ דִּ אן, חוָלֵקיה זַָּכָאה. 'ְוגוֹ  ָבם ְלכויֵ  ְוצַּ ע ְדָזֵכי ְדמַּ ְנדַּ  ְלמִּ

ְטֵעי ְוָלא, ָסֵטי ְוָלא, אֹוְרחֹוי ין. ְבהו יִּ לִּ ֵלין ְדמִּ ין אִּ ימִּ ימון ְסתִּ  אִּ

יֵשי דִּ ין ְוקַּ ְליֹונִּ ין ע  ירִּ אן, ְבהו ְנהִּ יר ְכמַּ ירו ְדָנהִּ ְמהִּ יָנא מִּ  ָלא. ְדבוצִּ

ְתְמָסרו יןמִּ  אִּ ֵלין לִּ ָלא, אִּ אן א  יק ְדָעאל ְלמַּ אן. ְוָנפִּ  ָעאל ְדָלא ְדמַּ

ק ב, ְוָנפַּ ְבֵרי ְדָלא ֵליה טַּ ְלָיא ְדָהא. אִּ ֵםי גַּ יָקא קַּ תִּ יָשא עַּ דִּ , קַּ

יָמא ין ְדָכל ְסתִּ ימִּ ין, ְסתִּ לִּ ֵלין ְדמִּ ין אִּ רִּ ָבאי ְנהִּ ְשְלמוָתא, ְבלִּ  ְבאַּ

ימוָתא ְרחִּ ילו דִּ יךְ  ְדקוְדָשא וְדחִּ ֵלין. הוא ְברִּ י ְואִּ ְעָנא, ְדָהָכא ְבנַּ  ְידַּ

ְפקו ָעאלו ְדָהא ְבהו יָרן, ְונַּ ְתְנהִּ ֵלין ְואִּ ין ְבאִּ לִּ . ְבכְֻּלהו ְוָלא, מִּ

ְשָתא ירו ְוהַּ ְתְנהִּ ְשֵלימוָתא אִּ יךְ  ְכָמה בִּ ְצְטרִּ י זַָּכָאה. ְדאִּ  חוָלקִּ

ְםהֹון הוא, עִּ  . ְלָמאעָ  ְבהַּ

ואשרי , י שהם דברים עמוקים ורק מי שעלה ויצא מבין מהם''אמר רשב

 .בני שזכו לכך

מביאה את האדם להבנה , היינו שידיעה כזו של כל סדר המידות

ויש רשעים שיכולים להשתמש , אמיתית של קשר המידות בעולם העליון

 .בזה לרע

, הוא כבנו ל שתלמיד האדם''ואמר שתלמידיו הם בניו כמו שאמרו חז

ח שנפטר בלא בנים אינו נענש ואין אישתו ''עד כדי שאמר הזוהר שת

כ מדוע בכל זאת יש לייבם את אשת התלמיד ''ושואל א, צריכה ליבום

ולכן הם מגיעים , וענה שיש כאלו שאין להם אח שייבם אותם, חכם

והנה כאן מודגש העניין שתורת החכם היא , באשת התלמיד חכם הזה

 .הרי הוא נעשה לבנו, מיוחד מי שמבין את תורתו ולומדה ממנהוב, כבניו

ולכן הוא יכול , הרי הוא בעל תשובה, ומי שנכנס למקום הטומאה ויצא

וכן הזוהר , משום שהתשובה היא ממידת הבינה, לעסוק בעומק התורה

 .מגיע ממידת הבינה כמובא

 

 ב''ע צ''ר דף
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ר י ָאמַּ בִּ ְמעֹון רִּ ה ָכל, שִּ ֲאֵמי מַּ יָקא ָנאדַּ תִּ יָשא ְדעַּ דִּ ה ְוָכל. קַּ  מַּ

ֲאֵמיָנא ְזֵעיר דַּ ין דִּ ְנסִּ ד ֹכָלא. אַּ ד הוא ֹכָלא, חַּ ָלה חַּ  דף) ָלא. מִּ

ְלָייא( ב''ע צ''ר ירוָדא ֵביה תַּ יךְ . סִּ יךְ  הוא ְברִּ ם ְשֵמיה ְברִּ  ְלָעלַּ

ין וְלָעְלֵמי  . ָעְלמִּ

אין אלו , ר ובעניין התפארתי שכל מה שאמרתי בעניין הכת''אמר רשב

 .אלא הכל דבר אחד, אלוקויות' חלילה ב

, מידות באופן פשוט' י לומר לנו שלא נחשוב שיש ב''היינו שבא רשב

הנהגות פעמים ' אלא שהיא מנהיגה את העולם בב, אלא הכל מידה אחד

שהם כמו אדם שיש לו , וזה הוא כלל בכל המידות, ברחמים ופעמים בדין

, אנשים נפרדים' ואין אלו ב, בעין רואה ובאוזן שומע', זן וכוראש עין או

אבל באדם , שיש אנשים שתפקידם לשמוע ויש שתפקידם לראות' אפי

 .נעשה כל זה והוא איש אחד

 

ְקֵרי ָדא ֵשירוָתא, ֲחֵזי ָתא יל, ָאב ְדאִּ ְתְכלִּ ְלָייא, ד''ְביוֹ  אִּ  ְדתַּ

ָזָלא םַּ יָשא מִּ דִּ ין. קַּ יל ד''יוֹ , ךְ כָ  וְבגִּ ְתָוון ָכלִּ ין אַּ ֲחָרנִּ יָמא' י. אַּ  ְסתִּ

ְתָוון ְדָכל ֲחָרן אַּ  . ְדֹכָלא ְוֵסיָפא ֵריָשא' י. אַּ

הוא יד ָנָהר ְוהַּ יק ְדָנגִּ ְקֵרי, ְוָנפִּ יר ְדָאֵתי, ְדָאֵתי ָעְלָמא אִּ  ְוָלא ָתדִּ

יק אי. ָססִּ דוָנא הוא ְוהַּ ָיא עִּ יקַּ דִּ , ְדָאֵתי ָעְלָמא איְלהַּ  ְלזַָּכָאה, ְדצַּ

ְשֵקי יר ְדאַּ ְנָתא ָתדִּ יק ְוָלא, ְלגִּ יב ָעֵליה. ָססִּ ( נח ישעיה) ְכתִּ

ם וְכמֹוָצא יִּ ר מַּ ְזבו ֹלא ֲאש  הוא. ֵמיָמיו ְיכַּ ְבֵרי, ְדָאֵתי ָעְלָמא ְוהַּ  אִּ

יב הוא ֲהָדא, ד''ְביוֹ  ְכתִּ ן יֹוֵצא ְוָנָהר( ב בראשית), דִּ  ֵמֵעד 

ְשקֹות ת ְלהַּ ָגן א  יל' י. הַּ ְתָוון ְתֵרין ָכלִּ  . ד''ו אַּ

דהיינו שהיא , והיא ראש תוך וסוף, היא כוללת את כל האותיות' אות י

 .כוללת גם את הכתר וגם את הבינה

הנה ידוע שכל מילה שמתחילים לכתוב תמיד מתחילים לכתוב אותה 

 .היא כלל כל האותיות' ולכן אמר כאן שאות י, מנקודה

שהם ' ואפי, כפשוטו שהחכמה היא היא שורש האותיות ועוד הוא 

 .מ שורשם בחכמה''מ, מורשות בבינה כמו שידוע
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 .של שם הויה' י כאן לבאר את אות י''ובא רשב

 .משפיעה לגן עדן שהיא מידת הבינה' אות י  

והם אותיות , יוד: כזה, ויש את המילוי שבה, יש בה את עצמותה' אות י

 .רת והשכינהשהם שמות התפא', ד' ו

היא החכמה , הנה עיקר ההנאה בגן עדן לדעת חלק מהמפרשים

וכן מובא בזהור שתלמידי חכמים בעולם העליון עוסקים בתורה , והתורה

ולכן החכמה היא זאת , ח פתחי חכמה''ל בקל''וכן מובא ברמח, וסודותיה

ועצם גן עדן היא מידת הבינה , שהיא מידת הבינה, שמשפיעה לגן עדן

שהרי ממידת הבינה מגיעה השמחה העושר , מידת השמחה שהיא

 .והאושר

אמנם יש שסוברים שעיקר הגן עדן הוא עניין השירה וכן סובר רבי 

ואומר שאין , "עם זו יצרתי לי תהליתי יספרון"ועל זה אומר הפסוק , נחמן

שאם כן מה יעשו עמי , לומר שרק מי שהיה חכם בתורה יזכה לגן עדן

אמנם אפשר לומר ', ואלו שמתו על קידוש ה, והנשיםהארצות הקטנים 

משום שהרי כל מה , אלא שכנראה דחה את זאת, שילמדו אותם שם

שירדנו לעולם הזה הוא בכדי שנהנה ממעשה ידינו ואם ילמדו אותם שם 

היינו שאדם מתבייש לקבל ולהנות ממש שלא טרח ]יהיה להם לחם בושה 

אלא שיש , [עה קבים של חברוועוד שרוצה אדם בקב שלו מתש, עליו

שהרי יש להם מעשים טובים אלא שהם לא מביאים את עצם , להקשות

כ יש בזכות ''וא, כלומר שאין להם חכמה אלא מעשים טובים, השכר

וכנראה שרבי נחמן , ויש לעיין בכך, המעשים הטובים ללמד אותם חכמה

לאדם מתשעה שרצוי הוא , מ אין זה מעשה ידיו ואין זה קב שלו''סבר שמ

 .ק''ודו, קבים של חברו

, גם כוללת את התפארת ומלכות שהם אלו שנהנים בגן עדן' אות י 

כלומר שכל מי שעסק בתורה ונעשה חלק ממידת התפארת שממנה 

, אזי הוא נכלל בשכינה, וכל מי שעשה מעשים טובים והתפלל, התורה

 . שני אלו זוכים להיות בגן עדן

 

ְדָתא גַּ ב ְדֵבי ְבאַּ אי, ָתֵניָנן ָסָבא ֵייָבא רַּ יָלן ד''ו ֲאמַּ . ד''ְביוֹ  ְכלִּ

ָלא יָעה א  ְנָתא ְנטִּ ְקֵרי, ָדא( ודאי א''ס) ְדגִּ ית. 'ו אִּ ְנָתא אִּ ֲחָרא גִּ , אַּ

י יהִּ אי. 'ד ְדאִּ ְקָייא', ו וֵמהַּ ְשתַּ ( ראשים ארבעה דאיהי. )'ד אִּ
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ְיינו יב ָרָזא ְוהַּ ְכתִּ ןמֵ  יֹוֵצא ְוָנָהר, דִּ אי. 'ְוגוֹ  ֵעד  ן מַּ  ָחְכָמה ָדא. ֵעד 

ָלָאה ְשקֹות. 'י ְוָדא, עִּ ת. ְלהַּ ָגן א  ָחם. 'ו הוא ָדא, הַּ ָסֵרד ומִּ  ְוָהָיה יִּ

ְרָבָעה ים ְלאַּ יל ְוֹכָלא', ד הוא ָדא, ָראשִּ  . ד''ְביוֹ  ָכלִּ

היא ' משום שאות ו', כלולות באות י' ד'שאותיות ו, רב ייבא סבא אומר

 .נהרות' היא השכינה שממנה יוצאים ד' ואות ד, נטיעה של הגן

אבל השכינה היא בעצמה , הנה התפארת הוא פרי של העולם העליון

היא בעצמה שורש כל העולמות של , נחל אשר מחיה את שאר העולמות

ולכן היא נכללת במידת הכתר ששמה אני ושם , התחתונים והמלאכים

והיינו שהיא כלולה , אני הוא אין כידוע והיפוך אותיות, הכתר הוא אין

שהיא , שהיא השכינה, ועל זה נאמר סוף מעשה, בשורש כל העולמות

שהיא , במחשבה תחילה, מביאה את בני האדם העושים מעשים טובים

מידת המחשבה דהיינו החכמה שהיא כוללת בתוכה את מידת הכתר 

 .שבתוכה שורה האין סוף ברוך הוא

 

ין ךְ  וְבגִּ ְקֵרי, כַּ ֲאָבָהן ָאב. ְלֹכָלא ָאב אִּ , ְדֹכָלא ֵשירוָתא. לַּ

יב, ְדֹכָלא ֵביָתא( אקרי) ְכתִּ ָבנ ה ְבָחְכָמה( כד משלי), דִּ ת יִּ . ָביִּ

יב( דכלא וסיומא שירותא' י מהאי)  כָֻּלם( קד תהלים), וְכתִּ

יתָ  ְבָחְכָמה ְתֵריה. ָעׂשִּ ְלָייא ָלא, ְבאַּ ְתגַּ ְת  ְוָלא, אִּ עאִּ ָבר. ְידַּ ְתחַּ ְדאִּ  מִּ

יָםא יז ְבאִּ ְתְרמִּ יָםא אִּ ין ְבאִּ יָםא ָכךְ  וְבגִּ  ָבה, ְדֹכָלא ְכָלָלא אִּ

ע ְתְידַּ יז וָבה אִּ ְתְרמִּ ירוָתא, אִּ יוָמא שִּ ( אקרי חכמה. )ְדֹכָלא ְוסִּ

ים ְדָבה  . ֹכָלא ָסתִּ

אבל , גליתהיא כוללת את הכל אבל היא לא נ, החכמה נקראת אב ובית

 .הבינה מגלית את פעולתיה

אבל , דהיינו שאב הוא שורש הבן, הם שורש וקיום, הנה עניין אב ובית

ולכן כשהאב נותן לו בית אזי יש לו , הבן חי ללא מקום שבו הוא יתקיים

 .מקום שבו הוא מתקיים

משום , יש אומרים בכדי שלא תופר הבחירה, נסתרת' אמנם חכמת ה

ונדע שכל רע הוא , ל כך חכמים נדע שהכל לטובהשאם אנחנו נהיה כ
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הסתיר מאיתנו עד לעתיד ' ולכן ה, שטות ואבדון ולעולם הזה יש ריבון

 ".ומלאה הארץ דעה את ה"אבל לעתיד לבוא נאמר , לבוא את החכמה

שהנה הבינה היא הבנת , בעולם' אבל הבינה מגלית את פעולת ה

הבינה היא הבנתו כמובא ו, החכמה היא ידיעת החומר הנלמד, החכמה

ולכן כשהחומר האלוקי מוסתר מאיתנו אין אנחנו יכולים לעשות , א''בגר

אבל מי שידבק כל היום באלוקים אזי הוא ידע את חכמת , דבר בחכמה

ועל אדם שכל היום , עושה' י גילוי הבינה הוא יבין את כל מה שה''וע', ה

לך ביטול הבחירה כמי שאין ', אין חשש שידע את חכמת ה, דבק באלוקיו

ל שאם רואה אדם שיצרו ''ועל זה אמרו חז, שכול היום דבק באלוקיו

 . מתגבר עליו מושכהו לבית המדרש

 

יָשא ְשָמא, ְדֹכָלא ְכָלָלא דִּ ד. קַּ ְשָתא עַּ יְזָנא הַּ  ֲאֵמיָנא ְוָלא, ָרמִּ

ֵלין ָכל ין אִּ יָדָנא. יֹומִּ ין ְוָהאִּ ְלפִּ ְתגַּ ין מִּ ְטרִּ יל ',י, סִּ אי ָכלִּ  ְבהַּ

יָםא ָדא' ה. ָחְכָמה יָנה ְוָקֵריָנן, אִּ ֵלין, ה''ו. בִּ ין ְתֵרין אִּ , ְבנִּ

ְטָרן ְתעַּ יָםא ְדמִּ יָנה, ָתֵניָנן ְוָהא. ֵמאִּ יל ְדבִּ ְתְכלִּ ֹכָלא אִּ  ד''יוֹ . מִּ

ְבָרא ְתחַּ יָםא ְדמִּ ין, ְבאִּ ְסקִּ ְיינו. ן''בֵ  ומַּ יָנה ְוהַּ ימון ם''ָואֵ  ב''אָ , בִּ  ְדאִּ

וַּוְייהו ֵבן, ה''י  . ְבגַּ

' חכמה באות י, מידות אלו מושרשים בשם הויה' י ומגלה שד''בא רשב

 .'שכינה באות ה', תפארת באות ו', בינה באות ה, של שם הויה

שאין בה צורה ' משום שהיא לא נגלית כמו האות י' החכמה באות י

 .אלא היא נקודה

' שהרי יש אות י', א התרחבות של אות ימשום שהו' בינה באות ה

, ומערב, קוים לשמאל' ומתארכים ממנה ב', בקצה האחורי של אות ה

ועוד קו אחד אשר בתוכה שהוא עצם מידת התפארת שהיא קו השפע 

 .שמתארך

, חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד, מידות' הוא התפארת שיש בו ו' ו

' ינו שהשפע הוא אות יוהי, ועוד שצורתו כך על כך שהוא מתארך

 .והתפארת ממשיכה אותו לעולם שלנו
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כמו שהבינה מגלה , בעולם' היא השכינה שהיא מגלה את מלכות ה', ה

 . בעולם העליון' את מלכות ה

 

ְשָתא ית הַּ ְכָלא אִּ ְסתַּ יָנה, ְלאִּ ְקֵרי, בִּ אי, ְתבוָנה ְואִּ ְקֵרי ֲאמַּ  אִּ

יָנה ְוָלא, ְתבוָנה ָלא. בִּ ְקֵרי ָנהְתבו א  ֲעָתא, אִּ ְתֵרין ְדיְַּנָקא ְבשַּ  לִּ

ין ימון, ת''ובַּ  ן''בֵ , ְבנִּ יא, ה''ו ְדאִּ הִּ ֲעָתא ְוהַּ ְקֵרי שַּ  ְדֹכָלא. ְתבוָנה אִּ

יל ֵלין ָכלִּ ְתָוון ְבאִּ ימון, ת''ובַּ  ן''בֵ , אַּ ד ְוֹכָלא. ה''ו אִּ , ְכָלָלא חַּ

ְיינו  . ְתבוָנה ְוהַּ

 עניין הבינה

כי אם לבינה תקרא ]"ל הזוהר מדוע פעמים קוראים הפסוקים שוא

ועונה שכאשר הבינה מניקה , למידת הבינה תבונה"[ לתבונה תתן קולך

' ה'ו-ו, שתבונה היא בת בן, אזי היא נקראת תבונה, את התפארת והמלכות

 .שהם שמות התפארת והמלכות

, ההנה יש מצב שהבינה משפיעה לתפארת והתפארת משפיעה לשכינ

, אמנם יש פעמים אשר הבינה בעצמה משפיעה גם לשכינה וגם לתפארת

והנה כשהיא משפיעה גם לשכינה וגם , ויש שמשפיעה רק לשכינה

אין נעשה , וכהיום, מלכים משתמשים בכתר אחד' לתפארת אזי נאמר שב

והיה אור הלבנה כאור "אבל לעתיד , כ עניין זה שהרי נתמעטה הלבנה''כ

עט בכל עת הגלות הבינה משפיעה לתפארת והיא ולכן כמ, "החמה

ביבמות שעיני אישה ' שכן אמרו בגמ, משפיעה לשכינה כמו איש ואישה

 .נשואה לבעלה ועיניו למי שאמר והיה עולם

כלומר שאין הבינה משפיעה לתפארת , ויש זמנים שנעשית הנסירה

 ואזי נתקנת השכינה ונעשית ממש שלמה והיא מגיעה, אלא רק לשכינה

, היא כמו אדם וחוה, שכל עוד שהיא לא ננסרת, להזדווג עם התפארת

היא , ולחיות בפני עצמה, שחוה הייתה מאחוריו ולא יכלה להפרד ממנו

ולא יכלה לבוא מידי פעם ולקבל מה , הייתה כמו תפוח שצריך את העץ

 . שהיא צריכה וללכת לה לדרכה

, או השכינהנכנס בראש התפארת , והנה החלק התחתון של הבינה

ובתוך החלק הזה ישנם אורות גדולים שהם המוח של התפארת והשכינה 

 .ל''כידוע ממרן האריז
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ְפָרא ב ְבסִּ ְמנוָנא ְדרַּ ר ָסָבא הַּ ְשֹלֹמה, ָאמַּ ְלָכא דִּ ףוָנא, מַּ  תִּ

ְדָמָאה ֵלי קַּ ר ְדגַּ ָמךְ ( א השירים שיר), ְוָאמַּ י ָיָפה הִּ ְעָיתִּ אי רַּ  ֵמהַּ

ףו. הוא ְנָייָנא ָנאְותִּ ְקֵרי, תִּ ָלה אִּ י, כַּ יהִּ ָתא נוְקָבא ְדאִּ ְלתַּ ימון. דִּ  ְואִּ

ְמֵרי ְרוַּוְייהו, ְדאַּ אי ְדתַּ ָתא נוְקָבא ְלהַּ ְלתַּ ימון דִּ י ָלאו, אִּ  א''ְדהֵ . ָהכִּ

ְדָמָאה ְקֵרי ָלא קַּ ָלה אִּ ְתָרָאה א''ְוהֵ . כַּ ְקֵרי, בַּ ָלה אִּ ין, כַּ ְמנִּ  ְלזִּ

ין (ידיען) יעִּ ין ְדָהא(. סגיאין לזמנין) ְידִּ ְמנִּ ין זִּ יאִּ גִּ ימון סַּ , אִּ

ְדכוָרא ָבר ָלא דִּ ְתחַּ ָםה אִּ ָלק, עִּ ְסתַּ יָמה ְואִּ הוא. מִּ ְמָנא ְבהַּ יב זִּ , ְכתִּ

ל( יח ויקרא) ָחה ְוא  ת אִּ דַּ ב ֹלא טוְמָאָתה ְבנִּ ְקרַּ ֲעָתא. תִּ  ְבשַּ

ת ְכאַּ ְתדַּ ְבָרא ָבֵעי וָראוְדכ, נוְקָבא ְדאִּ ְתחַּ ָםה ְלאִּ ְקֵרי ְכֵדין, עִּ  אִּ

לָ  לָ . ה''כַּ ָםש ה''ְככַּ ְתָייא מַּ אי( אבל. )אַּ יָםא הַּ יק ָלא, אִּ ְפסִּ  אַּ

ְרוַּוְייהו ְרעוָתא ין ְדתַּ ד, ְלָעְלמִּ ין ְבחַּ ד, ָנְפקִּ ְרָיין ְבחַּ יק ָלא. שַּ ְפסִּ  אַּ

ן ָדא ק ְוָלא, ָדא מִּ ְסְתלַּ ן ָדא אִּ ין. אדָ  מִּ יב ָכךְ  וְבגִּ  ֹיֵצא ְוָנָהר ְכתִּ

ן יר יֹוֵצא, ֵמֵעד  יק ְוָלא, ָתדִּ ְפסִּ יב הוא ֲהָדא. אַּ ְכתִּ ם וְכמֹוָצא, דִּ יִּ  מַּ

ר ְזבו ֹלא ֲאש  ין. ֵמיָמיו ְיכַּ יב ָכךְ  וְבגִּ י ְכתִּ ְעָיתִּ ְרעוָתא, רַּ ְחָוה בִּ  ְדאַּ

ְרָיין ֲחדוָתא, שַּ ְקֵרי ָהָכא ֲאָבל (.שלימתא) ְשֵלימוָתא ְבאַּ ָלה אִּ , כַּ

ד ְבָרא ְדכוָרא ָאָתא ְדכַּ ְתחַּ ָםה ְלאִּ יא, עִּ ָלה הִּ ָלה, כַּ י ְככַּ יהִּ  אִּ

ְתָייא ָםש אַּ  . מַּ

אחותי : "ב, "הנך יפה רעייתי: "א, פסוקים' ה אמר ב''שלמה המלך ע

, ומבאר רב ייבא סבא שאחד מהם נאמר על השכינה שנקראת כלה, "כלה

והשכינה אינה תמיד עם , שנקראת רעייתי, נאמר על הבינה ואחד מהם

ואינה מקבלת את שפע החסד , התפארת משום שיש זמן שהדין גובר

הכוונה , "רעים"ולכן היא נקראת כלה משום שאמר הזוהר ש ,מהתאפרת

אבל כלה היא , שאינם נפרדים לעולם, על אבא ואימא חכמה ובינה

ולכן הלבנה מאירה רק יום , עםשהיא נפרדת מבעלה מידי פ, השכינה

מעברים את השנה בכדי שימי [ בערך]שנים ' וכן בפעם בג, אחד בחודש

 .הלבנה והחמה יהיה שוים

 ,"ואל אישה בטומאת נידתה לא תקרב"וכשהיא אינה עם בעלה נאמר 

זה נחשב , וכאשר הדין שולט בה, והיינו השכינה היא אשת התפארת

, זמן זה בכדי שהשפע לא יבלע בטומאהואין להשפיעה לה ב, שהיא נידה
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אבל , כמו שאסור להוליד בנים בעת הנידות בכדי שהולד לא יצא טמא

את רוח הטומאה "לעתיד יהיו הנשים טהורות ללא שום טומאה משום ש

 ".העביר מן הארץ

 .אמנם מידות החכמה והבינה לעולם מחוברות

ן יש פעמים ולכ, היינו משום שהנה השכינה היא שורש העולם הגשמי

אבל הבינה , ולכן היא נעשית כנידה כביכול, משום העונות, שהדין גובר

, שכולו טהרה וקדושה ולכן היא לעולם לא נידה, היא שורש גן עדן העליון

ולכן הזקנות אינם טמאות משום שכל זקן הוא מרכבה למידות עליונות 

כליון שכלה הוא מלשון , ולכן הם נקראים רעים ולא חתן וכלה, אלו

שרק , שמשום הפירוד שנעשה לזמן נעשה החיבור הגדול, והשתוקקות

החיבור שם , אבל אבא ואימא הם רעים, משום החושך רואים את האור

 .משום שאין שם טומאה שתפסיק את הזיוג, פחות אבל הוא תמידי

 

ין ין( ב''רמ ויחי) ְתֵרי, ָכךְ  וְבגִּ ףונִּ יש ְדנוְקֵבי תִּ . הְשֹלֹמ  ָסרִּ

ףוָנא ְדֵמיָתא תִּ יָמא ְדקַּ ין, ְסתִּ י ְבגִּ יהִּ יָמא ְדאִּ ףוָנא. ְסתִּ ְנָייָנא ְותִּ  תִּ

יש יר ָסרִּ ים ְוָלא, יַּתִּ אי כוֵלי ָסתִּ ר. הַּ ְלָיא וְלָבתַּ  ְשָבָחא ָכל תַּ

יא הִּ ְלֵעיָלא ְבהַּ יב. דִּ ְכתִּ ת( ו השירים שיר), דִּ חַּ יא אַּ ָםה הִּ  ְלאִּ

יא ָבָרה ְדָתהְליוֹ  הִּ ין. לַּ י וְבגִּ יהִּ יָםא ְדאִּ ְטָרא אִּ ְתעַּ ְטָרא מִּ  ְבעִּ

ָלה יק ָלא ד''ְדיוֹ  וְרעוָתא, ְדכַּ ְפסִּ ָמה אַּ ין מִּ יב, ְלָעְלמִּ ְתְיהִּ  אִּ

ְרשוָתה ין ֵחירו ָכל בִּ ְבדִּ ָיא ֵחירו ָכל. ְדֹכָלא ֵחירו ָכל. ְדעַּ ָייבַּ , ְדחַּ

ָכָאה ְכתִּ . ְלֹכָלא ְלדַּ י( טז ויקרא), יבדִּ יֹום כִּ ז ה בַּ ֵסר הַּ ם ְיכַּ . ֲעֵליכ 

יב ם( כח ויקרא) וְכתִּ ְשת  דַּ ים ְשנַּת ֵאת ְוקִּ חִּ ֲחמִּ יא יֹוֵבל ָשָנה הַּ . הִּ

אי ְת  ְכָמה. יֹוֵבל מַּ ל( יז ירמיה) ָאֵמר ְדאַּ ל ְועַּ ח יובַּ לַּ . ָשָרָשיו ְישַּ

חום הוא מִּ יד ְדָאֵתי ָנָהר הַּ יקוְ  ְוָנגִּ יר ְוָאֵתי, ָנפִּ יק ְוָלא, ָתדִּ  . ָססִּ

שלמה המלך ביאר יותר את , משום שהבינה אינה נגלית והשכינה כן

אחת היא ", אמנם לאחר מכן אמר שהכל תלוי בבינה, עניין השכינה

, היא משפיעה את המחילה ביום כיפור, והבינה היא כוח החירות, "לאימה

 . בלהיא משפיעה את שפע שיחרור העבדים ביו
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ולכן , כמה שהמידות יותר גבוהות הם יותר רוחניות ופחות מוגדרות

אבל אפשר לומר שהם בעל איכות אין סופית , א לדבר בהם יתר מידי''א

 .ותו לא אפשר לדבר בהם

משום , היא מכפרת על כל פשע, הבינה שהיא השלמות האלוקית

ולם היא מעל הנהגת הע, שאורה הרב מסיר וממתק את הדין של החטא

אבל הבינה בכוח תשובת האדם , שלטוב מגיע טוב ולרע מגיע רע, הזה

היא מביאה את הנהגת העולם , שמעשיו רעים' היא מטהרת אותו אפי

 . הבא לעולם הזה

 

 א''ע א''רצ דף

יב י( ב משלי( )א''ע א''רצ דף) ְכתִּ ם כִּ יָנה אִּ בִּ ְקָרא לַּ  תִּ

ְתבוָנה ֵתן לַּ ךָ  תִּ י רְדָאמַּ  ֵכיָון. קֹול  ם כִּ יָנה אִּ בִּ ְקָרא לַּ אי, תִּ  ֲאמַּ

ְתבוָנה ָלא. לַּ ֲאֵמיָנא ְכָמה ֹכָלא א  ְייהו ֵהי. דַּ מַּ ָלָאה מִּ יָנה. עִּ  בִּ

ָלָאה ְתבוָנה עִּ יָנה. מִּ וַּוְייהו וֵבן, ָוֵאם ָאב: ה''י. וֵבן ָוֵאם ָאב בִּ . ְבגַּ

ין ְכָלָלא ֹכָלא: ְתבוָנה ְבנִּ ח ְוָלא. ה''ו, תובַּ  ֵבן, דִּ ְשְתכַּ , ָוֵאם ָאב אִּ

ָלא יָםא א  יָםא באִּ אי דאִּ ( אימא ודאי ובתבונה. בבינה א''ס) וַּדַּ

יָעא ְייהו ְרבִּ ְלָייא ְוָלא, ָעלַּ ְתגַּ ח. אִּ ְשְתכַּ ְכָלָלא אִּ ְתֵרין דִּ ין דִּ , ְבנִּ

ְקֵרי ְקֵרי, וֵבן ֵאם ְדָאב וְכָלָלא. ְתבוָנה אִּ יָנה אִּ  ָבֵעי דְוכַּ . בִּ

ְכְלָלא אי, ֹכָלא ְלאַּ יל ְבהַּ ְתְכלִּ  . אִּ

 .'ה'תבונה הוא בן בת ו, ה''בינה הוא בן י

היינו שאבא ואימא יחד משפיעים למידת ', ה''היינו שבינה הוא בן י

אבל תבונה הוא שפע פחות שרק הבינה , התפארת והיא משפיעה לשכינה

ולא על זה , בפני עצמו ועוד שאין זיוג אלא כל אחד מקבל שפע, משפיעה

 ".טובים השניים מן האחד"אמר שלמה 

 

אי ְקרון, וֵבן ָוֵאם ָאב ְוהַּ יָנה ָחְכָמה אִּ ת בִּ עַּ ין. ָודַּ אי ְבגִּ  ֵבן ְדהַּ

יל ין ָנטִּ יָמנִּ ֲאבֹוי סִּ ֵםיה דַּ ְקֵרי, ְואִּ ת אִּ עַּ ֲהדוָתא ְדהוא, דַּ  סַּ

ְרוַּוְייהו אי. ְדתַּ ְקֵרי, ֵבן ְוהַּ יב. אבוְכרָ  אִּ ְכתִּ י( ד שמות), דִּ י ְבנִּ  ְבכֹורִּ
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ְׂשָרֵאל ין. יִּ ְקֵרי וְבגִּ יל, בוְכָרא ְדאִּ ין ְתֵרין ָנטִּ ד. חוָלקִּ ֵבי ְוכַּ ְתרַּ  אִּ

ְטרֹוי יל, ְבעִּ ת ָנטִּ ין ְתלַּ ךְ  וֵבין. חוָלקִּ ךְ  וֵבין כַּ ין ְתֵרין, כַּ , חוָלקִּ

ת ין וְתלַּ ד ֹכָלא חוָלקִּ ָלה חַּ אי. מִּ איוְ  ְוהַּ י הַּ , ֲהֵוי( חד א''ס) ֲהכִּ

ֵםיה ְדָאבֹוי ְירוָתא ית ְואִּ  . ָירִּ

אי ְנָתא. ָדא ְירוָתא מַּ ֲחסַּ ֲאבֹוי אַּ יֵםיה דַּ ין וְתֵרין, ְואִּ ְטרִּ ֲהווֹ  עִּ  דַּ

ין יזִּ וַּוְייהו ְגנִּ ינו, ְבגַּ ֲחסִּ ְטָרא. ָדא ְלֵבן ְואַּ ןִּ ֲאבֹוי מִּ יז ֲהָוה, דַּ  ָגנִּ

ֵוויה ד ְבגַּ ְטָרא חַּ ְקֵרי, עִּ ד ְדאִּ ס  ְטָרא. ח  ןִּ יָםא ומִּ ד, ְדאִּ ְטָרא חַּ  עִּ

ְקֵרי ין ְוכְֻּלהו. ְגבוָרה ְדאִּ ְטרִּ ְתעַּ יד, ְבֵריֵשיה מִּ ד. לֹון ְוָאחִּ ין ְוכַּ ֲהרִּ  נַּ

ֵלין ְקרון כְֻּלהו, ָעֵליה ָוֵאם ָאב אִּ ין אִּ ילִּ יל ְוֹכָלא. ְדֵריָשא ְתפִּ  ֵבן ָנטִּ

יתְויָ , ָדא ט, ֹכָלא רִּ ְתְסחַּ אי. גוָפא ְבָכל ְואִּ יב ֵבן ְוהַּ ָתא ָיהִּ ְברַּ . לִּ

ָתא ֵמיה וְברַּ ְתָזן מִּ ל. אִּ ים ָכל ְועַּ ָכאן ָסנִּ ית ְבָרא, מִּ ָתא ְוָלא ָירִּ . ְברַּ

ית ְבָרא ֲאבוי ָירִּ ֵםיה לַּ ָתא ְוָלא וְלאִּ ֵמיה. ְברַּ ְתָזן ומִּ ָתא אִּ  ְכָמה. ְברַּ

יב ְכתִּ  והאי האי כל תימא ואי. )ֵביה ְלֹכָלא וָמזֹון( ד דניאל), דִּ

 (. כלא וחד אינון בחד וצדק צדיק אקרון

יָלן, ָוֵאם ָאב ָהֵני ְבָרן ְכלִּ ְתחַּ יר ְוָאב. ְבָדא ָדא ומִּ יר ָטמִּ . יַּתִּ

יד ְוֹכָלא יָקא ָאחִּ תִּ יָשא ֵמעַּ דִּ ְלָיא, קַּ ָזָלא ְותַּ םַּ יָשא מִּ דִּ ירו ,קַּ  ָיקִּ

ין ְדָכל( יקירא) ירִּ ֵלין. יַּקִּ ין, ָוֵאם ָאב ְואִּ ְףנִּ  ְכָמה, ֵביָתא ְמתַּ

ֲאֵמיָנא יב דַּ ְכתִּ ָבנ ה ְבָחְכָמה( כד משלי), דִּ ת יִּ ְתבוָנה ָביִּ ְתכֹוָנן ובִּ  יִּ

ת עַּ ים וְבדַּ ָםְלאו ֲחָדרִּ ים ָיָקר הֹון ָכל יִּ יב. ְוָנעִּ י( כב משלי) וְכתִּ  כִּ

י י םָנעִּ ְשְמֵרם כִּ ְטנ ךָ  תִּ  דאמינא כמה, דכלא כללא הני. )ְבבִּ

 (. יקירא קדישא ממזלא ותליין

משום , נקראת דעת מלשון הודעה, מידת הכתר שהיא בן החכמה ובינה

ויש לה , שהרי היא דומה להם, שהיא מעידה על אבא ואימא שהם הוריה

, "ישראל בני בכורי"כוחות משום שהיא הבן הבכור כמו שכתוב ' ב

 .כוחות' ולפעמים יש לה ג

, הוא מעיד על העולם העליון, העולם הזה אינו שונה מהעולם העליון

כן ' כפי שאדם קשור כאן לה, העולם העליון הוא המשך של העולם הזה

שאם אדם רוצה , ל''ג שך זצ''ואמר מרן הרה', הוא יהיה קשור שם לה
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ו שאם חלומתיו חלומות שיתבונן מה חלומותי', לדעת אם הוא קשור לה

 ...ואם לא , ידע שנשמתו קדושה ועתידו מזומן לטוב, של קדושה

או , ק שמי שחולם שהוא נמצא בבתי כניסיות ומדרשות''וכן כתוב ברמ

 ....ודאי שנשמתו במקום קדושה ומי שלא, שהוא עוסק בתורה בחלומו

 .ולכן העולם הזה מעיד על העולם העליון

את השפע שלה וגם את השפע של מידת  מידת התפארת מקבלת גם

משום שהיא כוח החסד , והיא זאת שנותנת לה את השפע, השכינה

הרי , ולכן כשהגבורה עוברת דרך התפארת, והשכינה היא כוח הגבורה

 .היא נמתקת וטוב לעולם

שכוח זה מגיע , חסד וגבורה' ויש בה עוד כוח שלישי שהוא כלול מב

שודאי כל , רק עובר דרך החכמה והבינהממידת הכתר אלא שהוא עובר ו

אלא שיש שכשהוא עובר דרך , מלמעלה יותר' כוח מגיע מהכתר ואפי

 .חכמה ובינה הוא מקבל את מהות החכמה והבינה

, משום שעם ישראל מושרש במידה זו, התפארת נקראת בכור ישראל

דהיינו גם בעולם , ולכן הוא מקבל פי שתיים', ועם ישראל נקרא בכור ה

 .אמנם הגויים מקבלים רק בעולם הזה, זה וגם בעולם הבאה

מתנות שהם היו ' התפארת שהוא בן החכמה והבינה מקבלת ב

, אמנם הם באמת ניתנו לה ממידת הכתר, מאוכסנות אצל אבא ואימא

פרשיות של ' והם הד, כוחות מאבא ואימא עצמם' והתפארת מקבל גם ב

 . אמנם הבן הוא זה שיורש ,והבת מקבלת ממנו ונזונת ממנו, תפילין

ולכן כשמניח , פרשיות של תפילין' מוחין שהם ד' התפארת מקבל ד

שיכון שהוא : א, כונות שהם אחד' האדם את התפילין יש לו לכוין ב

בברכות ' וזה מה שאמרו בגמ, מעורר שינתנו התפילין על ראש התפארת

 .שיתנו לו עצמו מוחין של קדושה: ב. ה מניח תפילין''שהקב

משום שאם היא הייתה מקבלת , אבל השכינה אינה מקבלת את השפע

משום שהיינו ', אזי אנחנו לא היינו צריכים לעבוד את ה, את השפע

', אלא מזונות דהיינו עזרה מה, ולכן לה אין שפע, מקבלים את כל השפע

 .מ את עיקר העבודה אנחנו צריכים לעשות''אבל מ

מ ''בכדי שמ, דרך חכמה ובינה מ עובר שפע הכתר''והטעם הדבר שמ

משום שעניין האין סוף נשגב , נוכל לקבל את השפע הזה ונבין אותו
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ולכן צריך השפע לעבור דרך החכמה והבינה בכדי שנבין במה , מהבנתנו

 .מדובר

 

ר י ָאמַּ בִּ ְמעֹון רִּ ָדָרא, שִּ ין ָהֵני ְוָכל. ֹכָלא ָגֵליָנא ָלא ְבאִּ לִּ , מִּ

ין ירִּ בָ  ְטמִּ ד ֲהווֹ  איְבלִּ ְשָתא עַּ ְטְמָרא וָבֵעיָנא, הַּ  ְלָעְלָמא לֹון ְלאַּ

חום, ְדָאֵתי ָםן מִּ ְלָתא ְדתַּ יל ְשא  יב ְכָמה, ָלָנא ָשאִּ ְכתִּ  ישעיה), דִּ

ת ְוָהָיה( לג ךָ  ֱאמונַּ ת  ן עִּ ת ָחְכָמה ְישועֹות חֹוס   ְוָחְכָמה', ְוגוֹ  ָוָדעַּ

ְעָיין י בַּ ינִּ ְשָתא, מִּ יךְ  ְדקוְדָשא עוָתארְ  ְוהַּ אי הוא ְברִּ  ְבָלא ָהא, ְבהַּ

ןוָפא יעול כִּ ֵםי אִּ ְלְטרֹוי קַּ  . סַּ

אלא , י אמר שהוא תכנן לומר את חדושים אלו בעולם העליון''רשב

ולכן תהיה לו שמחה שהוא , היה שהוא יאמר אותם בעולם הזה' שרצון ה

 .יכנס ללא בושה לעולם העליון

כן יש מצווה שלא , כמו שיש מצווה לומר דבר הנאמר ל''הנה אמרו חז

אבל , י טען שאין לאומרם''והנה דברים אלו רשב, לומר שדבר שלא נאמר

רוצה שהוא ' סימן שה, עם הצדיקים' הגיע אפי' אחרי שהוא ראה שה

שהנה כל , שהנה רצונו באמת היה לאומרם כאן, יאמר אותם בעולם הזה

י הוא דורש את תורתו אשר חידש ולמד צדיק שמגיע לעולם העליון הר

ונראה שהטעם הוא בכדי להודיע את גדולתו בעולם העליון כמו , בחייו

ל בנדרים שבמקום שאין מכירים אותך מותר לך להודיע את ''שאמרו חז

י את הדברים ''ורשב, ולכן הצדיק דורש את תורתו בעולם העליון, גדולתך

ועד שהוא , לאומרם בעולם בעליוןכ הוא היה צריך ''ע, שאסור לומר כאן

, משום שהיו חושבים שאין הוא יודעם, הייתה לו בושה, היה אומרם

אבל אחרי שהוא זכה , מפני שאסור לאומרם, ולאומרם כאן הוא לא יכל

 . הרי שמחה הייתה לו, הסכים לו לאומרם בעולם הזה' שה

 

יב י( ב א שמואל) ְכתִּ איוַּ  ֵדעֹות. 'ְייָ  ֵדעֹות ֵאל כִּ ת הוא. דַּ עַּ דַּ . הַּ

ת עַּ ְלְטֹרי ָכל ְבדַּ ְלָיין סַּ ְתמַּ יב. אִּ ְכתִּ ת, דִּ עַּ ים וְבדַּ ָםְלאו ֲחָדרִּ  בגין. )יִּ

ת( כך עַּ ֲחָרא דַּ ְלָיא ָלא אַּ ְתגַּ יָרא ְדָהא, אִּ יל ְטמִּ ֵוויה ָאזִּ , ְבגַּ

יל ְתְכלִּ ת. ֵביה ְואִּ עַּ יר דַּ ין ָנהִּ ט, ְבמֹוחִּ ְתְסשַּ . ֹכָלא ְבמֹוָחא ְואִּ

 ( 'יי דעות אל כי, כלא בגופא, במוחא)
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ְפָרא ְדָתא ְבסִּ גַּ י, ָתֵניָנן ְדאַּ ל', ְייָ  ֵדעֹות ֵאל כִּ ְקֵרי אַּ , ֵדעֹות תִּ

ָלא ֲהדוָתא ְדהוא. ֵעדות א  ֲהדוָתא, ְדֹכָלא סַּ ְתֵרין סַּ ין דִּ , חוָלקִּ

ְת  ְכָמה ם( עח תהלים) ָאֵמר ְדאַּ ף. יֲַּעֹקבבְ  ֵעדות וַָּיק  ל ְואַּ ב עַּ  גַּ

אי ָלה ְדהַּ ְפָרא אֹוְקמוהָ , מִּ יעוָתא ְבסִּ ְצנִּ ְווָנא דִּ ֲחָרא ְבגַּ  ָהָתם. אַּ

ְתֵריה ים ְבאַּ יר ֹכָלא ָהָכא, ְשלִּ סִּ ד, ֲהֵוי ְוֹכָלא, שַּ ים כַּ ְסתִּ ָלה אַּ  . מִּ

 עניין הדעת

, אמנם יש גם דעת עליונה, יש את מידת הדעת שהיא מתפשטת בגוף

 .אלא היא עומדת ליחד את החכמה והבינה, שהיא אינה מתפשטת

הדעת , משה רבינו היה מרכבה אליה, הדעת היא נשמת התפארת

והיא גם נמצאת בין החכמה , היא גם בעצם מידת התפארת, העליונה

היא מגיע מכוח הזקן , הזוהר קורא לה מזלא, ומיחדת אותם, והבינה

ומשום שהזקן נולד , של החכמהמפני שהדעת היא תולדה , העליון

 .הזקן נקרא דעת, מהחכמה

על כך שהיא , ומידת התפארת נקראת עדות, הדעת היא מלשון עדות

שבספר הצניעות פירשו  'ואפי ,מעידה שהיא מקבלת שפע מחכמה ובינה

מידות של מידת ' שרק התפארת של התפארת נקרא דעת ולא כל הו

בל אמת שהיא גם מתפשטת א, שם דיברו בשלמות של הדעת, התפארת

המידות שהם חסד גבורה ' בכל הגוף של מידת התפארת שיש בה את ו

 .תפארת נצח הוד ויסוד

ולכן אמרו שיעקב שעליו נאמר , בספר הצניעות דיברו בשורש הדברים

ולא שאר המידות , הוא רק מידת התפארת עצמה ממש, "עדות ביעקב"

אבל אמת , בשורש הדבריםוזה רק משום ששם דיברו ', כגון חסד וכו

שאנחנו קוראים , והראיה על כך, שהדעת גם מתפשטת בכל גוף התפארת

מידות נצח ' ולא מצינו שאנחנו קוראים לכל הו, מידות תפארת' לכל הו

 . מידות' אלא מכאן מוכח שהתפארת משפיעה שפע לכל הו', וכו

 

אי יָלן ְבהו כְֻּלהו, ָוֵאם ָאב הַּ יָמן הובְ  ֹכָלא, ְכלִּ ימון, ְסתִּ  ְואִּ

יָמן ָזָלא ְסתִּ יָשא ְבמַּ דִּ יָקא, קַּ תִּ ין ְדָכל עַּ יקִּ תִּ יָמן ֵביה. עַּ  ֵביה. ְסתִּ
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יָלן יךְ . ֲהֵוי ֹכָלא, הוא ֹכָלא. ְכלִּ יךְ , הוא ְברִּ ם, ְשֵמיה ְברִּ  ְלָעלַּ

ין וְלָעְלֵמי  . ָעְלמִּ

 ב''ע א''רצ דף

ין ָכל לִּ ָדָרא מִּ ין ְוכְֻּלהו, אותיָ  ְדאִּ לִּ ין מִּ ישִּ דִּ ין, קַּ לִּ  ָסָטאן ְדָלא מִּ

יָנא ימִּ ְׂשָמאָלא לִּ ין כְֻּלהו, ְולִּ לִּ ין מִּ ימִּ ְסתִּ ְלָיין, דִּ ְתגַּ ימון ְואִּ  ְלאִּ

ְפקו ְדָעאלו י ְוֹכָלא, ְונַּ ד. הוא ָהכִּ ְשָתא ְועַּ ְסָיין ֲהווֹ  הַּ ְתכַּ ֵלין מִּ  אִּ

ין לִּ יְלָנא מִּ ָלָאהלְ  ְדָדחִּ ְשָתא, גַּ ְלָיין ְוהַּ ְתגַּ ֵלי. אִּ ֵםי ְוגַּ ( מלכא) קַּ

יָקא תִּ יָשא עַּ דִּ יָקָרא ָלא ְדָהא, קַּ י לִּ ילִּ ָבא וְדֵבית דִּ יְדָנא אַּ , ֲעבִּ

ָלא ין א  יעול ְדָלא ְבגִּ ןוָפא אִּ ְלְטרֹוי ָקֵמי ְבכִּ יְדָנא סַּ  ָהא, ְועֹוד. ֲעבִּ

יךְ  ְדקוְדָשא, ֲחֵמיָנא ָכֵאי ָהֵני ְוָכל אהו ְברִּ  ְדָהָכא ְקשֹוט זַּ

ְכָחן ְשתַּ ין כְֻּלהו, מִּ ְכמִּ ְסתַּ ל מִּ ָדאן ְדכְֻּלהו ֲחֵמיָנא ְדָהא. ְיָדי עַּ  חַּ

אי לוָלא ְבהַּ י הִּ ילִּ ין ְוכְֻּלהו, דִּ ינִּ הוא( ב''ע א''רצ דף) ְזמִּ  ְבהַּ

ילוָלא ָעְלָמא י ְבהִּ ילִּ י זַָּכָאה, דִּ  . חוָלקִּ

 ין התפארתעני

והחכמה , החכמה והבינה הם כלל תפארת ומלכות שהם שורש העולם

 .ג מידות הרחמים''והבינה נכללים בי

משום שמזל נוצר הוא , והבינה במזל ונקה, החכמה נכללת במזל נוצר

ומזל ונקה הוא הכוח , וכן החכמה היא מידת זכרית, הכוח הזכרי של הזקן

 .דה נקביתהניקבי של הזקן וכן הבינה היא מי

ג ''משפיעים לנו את שפע הי, החכמה והבינה שהם בחינת עולם הבא

ולכן הם שוברים כל דין בעולם , מידות רחמים שהם כוח של עולם הבא

 .הזה

והוא , אבל אלו יותר עמוקים, י אמר שדברי האידרא רבא נכונים''רשב

 .ולא להנאת עצמו, אומר אותם כאן לשם השם

ש שאין לו לחש ''ש וכ''וכ, ושים להנאת עצמוהנה אין לאדם לחדש חיד

, אלא להנאת השכינה, רזי תורה שהם מקימים את השכינה להנאת עצמו

הוא רק בכדי , גילה לנו את דברי עומק התורה בעולם הזה' שכל מה שה

בדא "י ''ולכן אמר רשב, שיהיה לנו כוח להקים את השכינה מן הגלות
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הוא זה שיוכל לעורר את רחמי מידת משום שרק הזוהר , "יפקון מן גלותא

ולהקים את השכינה מן הגלות , הבינה שמשם כוח הרוחני של הזוהר מגיע

 .בקרוב אמן

 

ר י ָאמַּ בִּ ָבא רִּ ד, אַּ ֵיים כַּ ָלה סִּ יָנא ָדא מִּ יָשא בוצִּ דִּ יָנא, קַּ  בוצִּ

ָלָאה ים, עִּ יךְ  וָבָכה, ְידֹוי ָארִּ יִּ ָלָאה ָבָעא. ְוחַּ ָלה ְלגַּ ר. ֲחָדא מִּ , ָאמַּ

ָלה ְרָנא ָדא ְבמִּ ְצָטעַּ ְשָתא, יֹוָמאי ָכל אִּ ין ָלא ְוהַּ י ָיֲהבִּ . ְרשוָתא לִּ

ף ְתָתףַּ יב, אִּ יש, ְוָיתִּ ְפָווֵתיה ְוָרחִּ יד, ְבׂשִּ ת ְוָסגִּ ין ְתלַּ ְמנִּ  ֲהָוה ְוָלא, זִּ

יל ר ָיכִּ ְכָלא ָנש בַּ ְסתַּ ֲאְתֵריה ְלאִּ ֵכן ָכל, בַּ ראָ . ֵביה ש   סוָמא, מַּ

ית, סוָמא אי ְלָכל ְדָזכִּ יבו ָלא, הַּ ְנגִּ בוָעךְ  אַּ בוָעךְ . מַּ יק מַּ  ְוָלא ָנפִּ

ק ן יֹוֵצא ְוָנָהר( ב בראשית) ָקֵריָנן ֲעָלךְ . ָססַּ יב. ֵמֵעד   ישעיה) וְכתִּ

ם וְכמֹוָצא( נח יִּ ר מַּ ְזבו ֹלא ֲאש   .ֵמיָמיו ְיכַּ

יָדָנא  ְדָנא ָהאִּ ְסהַּ י אַּ ין ָכלדְ . ָעלַּ יְבָנא, ְדָקֵאיְמָנא יֹומִּ  ָתאִּ

יק ְוָלא( דא רזא לגלאה רעותא א''נ), ָדא יֹוָמא ְלֵמֱחֵמי  ָסלִּ

י ְרעותִּ ר, (בידי א''ס) בִּ יָדָנא בַּ ְטָרא ְדָהא, ָהאִּ ְתֲעָטר ָדא ְבעִּ אי מִּ  הַּ

ְשָתא. יֹוָמא ָלָאה ָבֵעיָנא ְוהַּ ין ְלגַּ לִּ ֵםיה, מִּ יךְ  ְדקוְדָשא קַּ , הוא ְברִּ

ין כְֻּלהו ְדָהא ְטרִּ ְתעַּ אי(. ברישיה) ְבֵריֵשי מִּ ָחק ָלא יֹוָמא ְוהַּ ְתרַּ  יִּ

ל ֲחָרא ְכיֹוָמא, ְלדוְכֵתיה ְלֵמיעַּ י ָדא יֹוָמא ָכל ְדָהא. אַּ ְרשותִּ  בִּ

ְייָמא ְשָתא. קַּ ָלָאה ָשֵריָנא ְוהַּ ין ְלגַּ לִּ ין, מִּ יעול ְדָלא ְבגִּ  ןוָפאְבכִּ  אִּ

 . ֵאיָמא ָשֵריָנא ְוָהא. ְדָאֵתי ְלָעְלָמא

י רצה לגלות דבר מסוים ולא נותנו לו רשות ''אמר רבי אבא שרשב

פעמים בכדי ' והתפלל והשתחווה ג, הרים את ידיו בכה וצחק, לגלותו

ואמר שהוא היום שכל ימיו , ולא יכל אדם להסתכל בו, שתנתן לו הרשות

ואמר שהיום השמש לא תשקע עד אשר , הזה הוא ציפה לומר את הדבר

 .יסיים את דבריו

שהוא מה שאמר שיש לו כאן לגלות וכל ]י גילה בהמשך ''הנה רשב

שהצדיק האמיתי ממתק את דיני השכינה והוא מגן על כל [ ימיו ציפה לכך

לא מאמין ' בחגיגה שה' וציפה דווקא לסוף ימיו משום שאמרו בגמ, דורו

אל ,ל ''וכן אמרו חז', מחשש שיסורו מדרך ה, םבצדיקים עד יום מות
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י נזהר לומר את זה בימיו שהוא ''ולכן רשב, "תאמן בעצמך עד יום מותך

הוא בא ופרסם את , אבל כשהגיע יומו האחרון, זה שמגן על כל הדור

 .מעלת הצדיק אשר הוא מגן על דורו

ן י יפטר מ''היה שרשב' ורצון ה, הנה כבר היה היום קרוב לשקיעה

ולכן , לשנות את הטבע ולעצור את השמש' ואין רצון ה, העולם בעת חסד

י ''ומשום כך התפלל רשב, י אמר שלא נותנים לומר את סיום דבריו''רשב

וביקש , כתר וחכמה, ראשים ראש שאינו ידוע' למידת הכתר שיש בה ג

' ומשום שצדיק גוזר ה, ג מידות הרחמים שיעשו לו נס מעל הטבע''מי

י זמן לחדש את ''ונשאר לרשב, מיד כן נעשה והשמש לא שקעה ,מקיים

 .חידושיו

כמו שכתוב בזוהר שיש להרים את הידים בתפילה , והרים את ידיו

וכן , המידות העליונות שיתעוררו לרחם עלינו' ובכך מעוררים את כל י

משום , וכן שמח, בכה משום ששערי דמעות לא ננעלו כמובא בברכות

 .א מתוך שמחה כמובא בשבת ועודשאין מתפללים אל

ל ''כמו שאמר האריז, וכאשר התפלל לא יכל אדם להביט בפיו ובמקומו

הוא משום שהוא מביט עליו בעת , ו שהטעם שכואבות לו עיניו''למהרח

י התפלל שכינה ''וכן כאן כאשר רשב, אשר עושה יחודים גדולים ונוראים

 .ולא יכל אדם להביט בפניו, הייתה עימו

הוא תמיד היה תאב , בעולם העליון' י ציפה כבר לראות את פני ה''רשב

כמו שלמדנו בתחילת , שהשכינה הייתה עימו תמיד' ואפי, לשכינה

 .אשרי מי שתאב כל ימיו להידבק ביוצר כל, האידרא הזו

 

יבכ ק( פט תהלים), ְּתִּ ד  ְשָסט צ  ךָ  ְמכֹון ומִּ ְסא  ד כִּ ס  ת ח   ְוֱאמ 

ְדמו יךָ  ְיקַּ אן .ָסנ  יָמא מַּ כִּ ל, חַּ ְסָתכַּ אי יִּ  א''ס) אֹוְרחֹוי ְלֵמֱחֵמי, ְבהַּ

יָשא( דינוי דִּ ָלָאה ְדקַּ ין, עִּ ינִּ ְקשֹוט דִּ ין, דִּ ינִּ ין דִּ ְטרִּ ְתעַּ י ְדמִּ ְתרִּ  ְבכִּ

ין ָלאִּ ין ְדכְֻּלהו ֲחֵמיָנא ְדָהא. עִּ ינִּ ין בוצִּ ֲהרִּ יָנא נַּ בוצִּ ָלָאה מִּ , עִּ

יָרא יןְטמִּ  ְדָכל ְטמִּ ין כְֻּלהו, ירִּ ְרגִּ ֲהָרא דַּ ְתנַּ  אינון וכלהו א''נ. )ְלאִּ

הוא( לאתנהרא דרגין ְבָכל ְנהֹוָרא וְבהַּ ְרָגא דִּ ְרָגא דַּ ְלָייא, ְודַּ ְתגַּ  אִּ

ה ְלָייא מַּ ְתגַּ ין ְוכְֻּלהו, ְדאִּ יָדן ְנהֹורִּ ְנהֹוָרא ָדא ְנהֹוָרא, ֲאחִּ , ָדא בִּ
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ְנהֹוָרא, ָדא וְנהֹוָרא ין, אדָ  בִּ ֲהרִּ ְתָסְרָשן ְוָלא, ְבָדא ָדא ְונַּ ן ָדא מִּ  מִּ

 . ָדא

יָנא ְדָכל ְנהֹוָרא יָנא בוצִּ ְקרון, ובוצִּ ףוֵני ְדאִּ ְלָכא תִּ ְתֵרי, מַּ  כִּ

ְלָכא ד ָכל, מַּ ד חַּ יר, ְוחַּ יד ָנהִּ הוא ְוָאחִּ ְלגוֹ  ְנהֹוָרא ְבהַּ  ְוָלא, ְלגוֹ  דִּ

ש ְתְסרַּ ר מִּ י. ְלבַּ ד ֹכָלא ָכךְ  ןוְבגִּ ְרָגא ְבחַּ ק דַּ ְסְתלַּ ד ְוֹכָלא, אִּ  ְבחַּ

ָלה ְתֲעָטר מִּ ש ְוָלא, אִּ ְתְסרַּ ן ָדא מִּ יהו, ָדא מִּ ד וְשֵמיה אִּ . הוא חַּ

ְלָייא ְנהֹוָרא ְתגַּ ְקֵרי, ְדאִּ ְלָכא ְלבוָשא אִּ ְלגוֹ  ְנהֹוָרא. ְדמַּ , ְלגוֹ  דִּ

ים ְנהֹוָרא( מה הוא נהורא בההוא) ְרָיא וֵביה, ָסתִּ הוא שַּ  ְדָלא הַּ

ש ְתְסרַּ ְלָייא ְוָלא אִּ ְתגַּ  .אִּ

יֵני ְוכְֻּלהו ין ְוכְֻּלהו, בוצִּ ין, ְנהֹורִּ ֲהרִּ יָקא נַּ תִּ יָשא ֵמעַּ דִּ יָמא קַּ  ְסתִּ

ין ְדָכל ימִּ יָנא, ְסתִּ ָלָאה בוצִּ ד. עִּ ְכָלן ְוכַּ ְסתַּ ין כְֻּלהו, מִּ  ְנהֹורִּ

ְחָטן ְתסַּ ח ָלא .ְדאִּ ְשְתכַּ ר אִּ יָנא בַּ ָלָאה בוצִּ ְטָמר, עִּ  ְוָלא ְדאַּ

ְלָייא ְתגַּ  . אִּ

ימון ין ְבאִּ ר ְלבושִּ יקַּ ףוֵני, ְקשֹוט ְלבוֵשי, דִּ יֵני, ְקשֹוט תִּ  בוצִּ

ְשְתָכחו, ְקשֹוט ין ְתֵרין אִּ ינִּ ףוָנא, בוצִּ ְלָכא ְדכוְרְסָייא תִּ , ְדמַּ

ְקרון ד   ְואִּ ְשָסט קצ  ימון. ומִּ  ְבָכל, וְשֵלימוָתא, ֵשירוָתא ְואִּ

ין וְבָהֵני. ְמֵהיְמנוָתא ְטרִּ ְתעַּ ין ָכל מִּ ינִּ ְלֵעיָלא דִּ ָתא דִּ  ְוֹכָלא, ְותַּ

ים ְשָסט ָסתִּ ק. ְבםִּ ד  אי ְוצ  ְשָסט ֵמהַּ ְתָזן מִּ ין. אִּ ְמנִּ , ָלה ָקֵריָנן וְלזִּ

י( יד בראשית) ְלכִּ קצ   ומַּ ךְ  ד  ל   . ָשֵלם מ 

ד ין כַּ ְתָערִּ ין מִּ ינִּ ְשָסט דִּ םִּ ֲחֵמי כְֻּלהו, מִּ ימו כְֻּלהו, רַּ ְשלִּ אי. בִּ  ְדהַּ

ֵןם אי ְמבַּ ק ְלהַּ ד  ין, צ  ינִּ ין ְודִּ ְףנִּ ְתתַּ ְלהו, מִּ ין ְוכֻּ ְחתִּ  ְלָעְלָמא נַּ

ימו ְשלִּ ֲחֵמי, בִּ ֲעָתא( אקרי) וְכֵדין. ְברַּ ְבָרן שַּ ְתחַּ ר ְדמִּ , ְונוְקָבא ְדכַּ

ין ְוָכל ֲחֵמי כְֻּלהו ָעְלמִּ ְדָווָתא, ְברַּ  . וְבח 

ד יאו ְוכַּ ְסגִּ ת, ָעְלָמא חֹוֵבי אַּ ֲאבַּ ְסתַּ ְקְדָשא ְואִּ  וְדכוָרא, מַּ

ק ְתְרחַּ ן אִּ ְוָיא, נוְקָבא מִּ יָפא ְוחִּ ףִּ ְרָיא תַּ ְתָעָרא שַּ  ְלָעְלָמא וַּוי, ְלאַּ

ְתָזן הוא ְדמִּ אי ְמָנאזִּ  ְבהַּ ק ֵמהַּ ד  ָמה. צ  יֵלי כַּ ין ֲחבִּ יקִּ ין ְטרִּ ְתָערִּ  מִּ

ָמה, ְבָעְלָמא ין כַּ ין זַָּכאִּ ְלקִּ ְסתַּ ךְ  ְוָכל. ֵמָעְלָמא מִּ ין. ָלָםה כַּ  ְבגִּ
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ק ְתְרחַּ ן ְדכוָרא ְדאִּ ְשָסט, נוְקָבא מִּ ק ָקֵרב ָלא ומִּ ד  ל. ָדא ְבצ   ְועַּ

אי יב הַּ סְ  ְוֵיש( יג משלי), ְכתִּ הנִּ ְשָסט ְבֹלא ס  ְשָסט, מִּ ק ְדמִּ ְתְרחַּ  אִּ

אי ק ֵמהַּ ד  ְסָמא ְוָלא, צ  ְתבַּ ק, אִּ ד   . ָאֳחָרא ֵמֲאָתר יְַּנָקא ְוצ 

י ''ומבאר רשב, "צדק ומשפט מכון כסאך חסד ואמת יקדמון פניך"כתוב 

, דהיינו שכולם מקושרות אחד בשני', שכל המידות מקדמות את פניו של ה

והאין סוף הוא פנימיות כל , ין סוף שורה בתוכםעד מידת הכתר שהא

ואין שום פירוד בין המידות , וכל המידות הם חיצוניות איליו, המידות

 .אלא הם כגוף ונשמה, כלל

ומידת הצדק היא מידת , והנה מידת המשפט היא מידת התפארת

, וכאשר השפע מגיע ממשפט שהיא התפארת יש רחמים בעולם, השכינה

ומשפט שהוא התפארת ממתק , ע מצדק יש דינים בעולםוכאשר הוא מגי

 .את דיני הצדק שהיא השכינה

ולא נחשוב שחלילה יש פירוד , י גילה איך כל המידות מאוחדות''רשב

וכן שלא , ו אלוקים רבים''שלא נאמר שאם יש פעולות רבות יש ח, בניהם

ת ולכן אמר שכולם קשורו, דין' ושייך בה, נחשוב שיש מידות של דין

ולבסוף יראו איך הכל היה לטובה , במידת הרחמים הגדולה והכל רחמים

 .ל פעמים רבות''כמובא ברמח

הכל בצדק , שיש בה דינים רבים' שאפי, וכן גילה שצדק היא השכינה

, ומשפט היא מידת התפארת שהיא משפיעה רחמים בצורה נכונה, ואמת

ין רב משום ולא ד, לא מידי חסד משום שברוב טובה בוגדים הבנים

 .שבלחץ נשברים הקטנים

ולא  ,אזי הדין יונק ממנה, כאשר אין מידת התפארת משפיעה לשכינה

, אלא מהשכינה של העשייה בסופו, חלילה מהשכינה של עולם האצילות

 .שהיא הכוח של הקדושה האחרון

, ל מבאר שהכוונה שיש את מאה ועשרים צירופי אלוקים''והאריז

 .הטומאהומסופם יונקים כוחות 

 

ל ר ָדא ְועַּ ְלָכא ְשֹלֹמה ָאמַּ ת( ז קהלת), מַּ ֹכל א  י הַּ יתִּ יֵמי ָראִּ  בִּ

י ְבלִּ יק ֵיש ה  דִּ ְדקוֹ  אֹוֵבד צַּ ל', ְוגוֹ  ְבצִּ ( דא הבל ג''ל א''ס), ָדא ָהב 
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ל ים, ֲחָדא ָהב  ְלֵעיָלא ֵמֲהָבלִּ ְקרון, דִּ ֵסי ְדאִּ ְלָכא אַּ יהו ְוָדא, מַּ  אִּ

ְלכוָתא דִּ  מַּ ד, יָשאקַּ יא ְדכַּ ְעָרא הִּ תַּ ינֹוי מִּ יב, ְבדִּ יק ֵיש ְכתִּ דִּ  צַּ

ְדקוֹ  אֹוֵבד אי. ְבצִּ ְעָמא מַּ חום. טַּ ְשָסט מִּ ק ְדמִּ ְתְרחַּ ק אִּ ד  צ  ין. מִּ  וְבגִּ

ְקֵרי ָכךְ  ה ְוֵיש, אִּ ְסס  ְשָסט ְבֹלא נִּ  .מִּ

והמלכות גם , מידות קדושות' שהם ז, הבלים מקימים את העולם' ז

את הכל ראיתי בימי הבלי יש צדיק "ועל זה אמר שלמה , את הבלנקר

 . משום הדין שיש בשכינה, "אובד בצדקו

, בכדי שלא יגן על דורו, בכדי שלא יראה ברעה, כשיש דין הצדיק אובד

הרוגי מלכות שלא היה ' כמו שהיה בעת י, בכדי להיות כפרה לכל הדור

 .את השכינה ולכן נשמתם עלתה למרום וחזקה, כוח לשכינה

אבל לעצמו יש רק , ל שאין הצדיק אובד אלא לעירו''וכבר אמרו חז

ולה דבר לא , כעין מרגלית שאובדת שהיא אובדת רק לבעליה, שמחה

 .קרה

 

 א''ע ב''רצ דף

ד, ֲחֵזי ָתא ח כַּ ְשְתכַּ ָכָאה אִּ ָלָאה זַּ יָמא, ְבָעְלָמא עִּ  ְדקוְדָשא ְרחִּ

יךְ  ילו, הוא ְברִּ ְתָער דכַּ  ֲאפִּ ק אִּ ד  ְלחֹודֹוי צ  יל, בִּ  ָעְלָמא ָיכִּ

ְשְתָזָבא יֵניה ְלאִּ יךְ  ְוקוְדָשא. ְבגִּ יָקֵריה ָבֵעי הוא ְברִּ ְסָתֵפי ְוָלא, בִּ  מִּ

ן( א''ע ב''רצ דף) יָנא מִּ ד. דִּ הוא ְוכַּ ְייָמא ָלא זַָּכָאה הַּ יוֵמיה קַּ , ְבקִּ

ְסָתֵפי ילו מִּ ְשָסט ֲאפִּ םִּ יל ָלאוְ , מִּ ֵכן ָכל. ֵביה ְלֵמיָקם ָיכִּ ק ש  ד   . ְבצ 

ד ְלָכא ָדוִּ יָתא, מַּ ְדמִּ ר ְבקַּ י( כו תהלים), ָאמַּ י' ְייָ  ְבָחֵננִּ ֵןנִּ . ְונַּ

ֵפיָנא ָלא ֲאָנא ְדָהא ְסתַּ ָכל מִּ ין מִּ ינִּ ילו, דִּ אי ֲאפִּ ק ֵמהַּ ד   ְוָכל, צ 

ֵכן יְדָנא ש  ֲאחִּ ה, ֵביה דַּ יב מַּ י( יז ליםתה. )ְכתִּ ק ֲאנִּ ד  ֱחז ה ְבצ   א 

ק, ָפנ יךָ  ד  אי ְבצ  ֵפיָנא ָלא. וַּדַּ ְסתַּ ינֹוי ְלֵמיָקם מִּ ר. ְבדִּ , ְדָחב ָבתַּ

ילו ְשָסט ֲאפִּ םִּ ְסָתֵפי מִּ יב, מִּ ְכתִּ ל( קמג תהלים), דִּ  ָתֹבא ְואַּ

ְשָסט ת ְבמִּ ךָ  א  ְבד   . עַּ
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ד, ֲחֵזי ָתא ְןָמא כַּ ְתבַּ אי מִּ ק הַּ ד  ְשָסטמִּ  צ  ְקֵרי ְכֵדין, םִּ . ְצָדָקה אִּ

ְןָמא ְוָעְלָמא ְתבַּ ד מִּ ס  ְלָיא, ְבח  ְתמַּ ֵמיה ְואִּ יב. מִּ ְכתִּ ( לג תהלים), דִּ

ְשָסט ְצָדָקה אֹוֵהב ד ומִּ ס  ץ ָמְלָאה' ְייָ  ח   . ָהָאר 

ְדָנא ְסהַּ י אַּ י ְדָכל, ָעלַּ ֵער ֲהֵויָנא יֹוָמאִּ ְצטַּ ל מִּ  ְדָלא, ָעְלָמא עַּ

ינֹוי עי ֱערַּ  ק ְבדִּ ד  יד ְוָלא, ְדצ  ְלהֹובֹוי ָעְלָמא יֹוקִּ יב ְכָמה. ְבשַּ ְכתִּ , דִּ

יהָ  וָמֲחָתה ָאְכָלה( ל משלי) ָכאן. פִּ ד ָכל ְכפום, וְלָהְלָאה מִּ , חַּ

ְמָקא ֵביָרא ְכפום ית ָדא ְבָדָרא ְוָהא, עִּ ין ֵביה אִּ ין, זַָּכאִּ ירִּ  וְזעִּ

ימון יקומון אִּ ָגָנאלְ  דִּ ל אַּ ל, ָעְלָמא עַּ ְרָבָעה, ָעאָנא ְועַּ יְוָין ֵמאַּ . זִּ

ל(. בעיין ועלינא, עלמא על א''ס) יָדן ֵכן עַּ ָלי ֲאחִּ , ְבָדא ָדא מִּ

ְתָסְרָשן ין ומִּ לִּ ין מִּ ימִּ ְסתִּ יָקא דִּ תִּ יָשא ְבעַּ דִּ יָמא, קַּ  ְדָכל ְסתִּ

ין ימִּ יָדן ְוֵהיךְ , ְסתִּ ֵלין ֲאחִּ ֵלין אִּ ין, ְלָהְלָאה ָכאןמִּ . ְבאִּ לִּ ְזֵעיר מִּ  דִּ

ין ְנסִּ ימון, אַּ ְלָיין ְדָלא אִּ ְתגַּ ָדָרא אִּ ימון. ְבאִּ ֲהווֹ  אִּ ין דַּ ימִּ ָבאי ְסתִּ , ְבלִּ

ָםן ְתָקנו ָלא ְותַּ ְשָתא( מלין סתימן כאן עד. )אִּ ְתְתָקנו הַּ  אִּ

ְלָיין ְתגַּ ין ְוכְֻּלהו, ְואִּ לִּ ין מִּ ימִּ י, ְסתִּ ירִּ י זַָּכָאה. כְֻּלהו ןוְברִּ , חוָלקִּ

ימון יב, ָדא ְירוָתא ְדיְַּרתו ְואִּ ְכתִּ ְשֵרי( קמד תהלים), דִּ  ָהָעם אַּ

ָכָכה  . 'ְוגוֹ  לוֹ  ש 

אבל , הוא רק צדיק שלא מושלם, י שהצדיק שנפטר בעת זעם''אמר רשב

קשת ' ה לא הייתה אפי''י ע''ולכן בעת רשב, המושלם עושה שלום בכל

מ אפשר שהאנשים לא ''מ, שהקשת היא דבר טבעי' ואפי, ם אחתפע

מ הטבע הזה כפוף באופן מוחשי לאור ''או שיש לומר שמ, ישימו לב לכך

 .העליון

 .ממידת התפארת' אמנם החוטא מפחד אפי

, מ יש בה דין''מ, שמידת התפארת היא מידה של רחמים' משום שאפי

אבל על מידת הכתר ,, פנים לא ישא"ועליה נאמר , ואין בה משוא פנים

ל בברכות שמשום שעם ישראל ''וביארו חז, "פניו אליך' ישא ה"נאמר 

 .נושא להם פנים' ה', מדקדק במצוות יותר מאשר ציוה אותם ה

אבל מהיום , י שבימיו הדור היה מוגן בין צדיק בין רשע''אמר רשב

 .הצדיקים מועטים ולכן כל אחד לפי מעשיו כן יבוא עליו
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והוא , י היה בבחינת משה רבינו אשר היה נושא את כל העם''רשב

אלא , אבל מהיום הוא לא התגלה בהתגלות כה גדולה, נשמה כללית

שהנה אמרו בזוהר בתיקונים , ולכן תמשיך הבחירה, בהתגלות מועטת

ומשה רבינו הוא מנהיג שמושך , חדשים שמשה רבינו היה ללא בחירה

, על החוטאים' רם שלא יבוא שום דין אפיולכן הוא ג, את כל הדור אחריו

 .אבל בעת פטירתו פסק עניין זה, י''וכן גרם רשב

 

אי יְמָנא הַּ יָקא ָוֵאם ָאב, ְדאֹוקִּ תִּ יָדן ְבעַּ יףוֹני, ֲאחִּ י, ְבתִּ . הוא ָהכִּ

םֹוָחא ְדָהא יָמָאה מִּ ין ְדָכל ְסתִּ ימִּ ְלָיין ְסתִּ ( נפקין א''נ), תַּ

ֲחָדן ְתאַּ ( בלחודוי אתתקן קדישא דעתיקא גב על ואף. )ֵביה ומִּ

ד ְכלון ְוכַּ ְסתַּ ָלי( בכל) יִּ יָקא הוא ֹכָלא. מִּ תִּ ְלחֹודֹוי עַּ , ֲהֵוי הוא, בִּ

ין ָהֵני ְוָכל. ְיֵהא ְוהוא ףונִּ  ביה אחידן נמצא לא י''בס. )ֵביה תִּ

 ולא אתגלייא לא סתימאה מוחא מניה מתפרשן לא סתימן

אי ם''ָואֵ  ב''אָ ( ביה תליא ְפקו מֹוָחא ֵמהַּ ילו, נַּ ְתְכלִּ ָזָלא אִּ , ְבמַּ

ְלָיין וֵביה יָדן וֵביה, תַּ ין ְזֵעיר. ֲאחִּ ְנסִּ יָקא, אַּ תִּ יָשא ְבעַּ דִּ ְלָייא קַּ  תַּ

יד יְמָנא ְוָהא. ְוָאחִּ ֵלי אֹוקִּ ָדָרא מִּ אן חוָלֵקיה זַָּכָאה. ְבאִּ  ְדָעאל ְדמַּ

יק ע, ְוָנפִּ ְנדַּ יןאוֹ  ְויִּ ְסֵטי ְדָלא ְרחִּ יָנא יִּ ימִּ ְׂשָמאָלא לִּ אן. ְולִּ  ְדָלא ומַּ

ק ָעאל ב, ְוָנפַּ ְבֵרי ְדָלא ֵליה טַּ יב. אִּ י( יד הושע) וְכתִּ ים כִּ  ְיָשרִּ

ְרֵכי  . 'ְייָ  דַּ

י שעד עכשיו הוא דיבר מעיקר במידות הראשונות שהם כתר ''אמר רשב

דימוי של ' בהם אפישהכל בהם ממש מאוחד אחד בשני ואין , חכמה בינה

כ גילה ''אבל מעכשיו הוא ידרוש במידת התפארת שהוא לא כ, פירוד

 .אותה

משום שבימיו לא , כ בעניין התפארת''י לא העמיק כ''באידרא רשב

אבל עכשיו שהוא , ל שלא היה מי שנענש בימיו''כ בחירה כנ''הייתה כ

את  שהיא המידה שמנהיגה, לכן הוא יבאר את מידת התפארת, נפטר

והוא מה שאמר , ולכן יש בה טוב ורע, העולם הזה שהוא עולם הבחירה

 .לעיל שיש לו דבר לגלות וכל ימיו ציפה לגלות את זה

אמנם התפארת הוא רק תלוי , חכמה ובינה הם חלק ממידת הכתר

והיינו שמידת התפארת מלבישה  ,במידת הכתר אבל הוא לא היא ממש
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, היא מקבלת חלק מהמוחין ממנה ולכן, על מידת הכתר מטבורה ומטה

 .אבל החכמה והבינה הם ממש חלק מהכתר העליון

 

ר י ָאמַּ בִּ ְמעֹון רִּ ֵכל, שִּ ְסתַּ אי יֹוָמא ָכל ֲהֵויָנא מִּ יב, ְקָרא ְבהַּ ְכתִּ , דִּ

ְייָ ( לד תהלים) ֵלל' בַּ ְתהַּ י תִּ ְפשִּ ְשְמעו נַּ ים יִּ ְׂשָמחו ֲעָנוִּ יָדָנא. ְויִּ  ְוָהאִּ

ְתְקָיים ְייָ . ֹכָלא ְקָרא אִּ ֵלל' בַּ ְתהַּ י תִּ ְפשִּ אי נַּ י ְדָהא, וַּדַּ ְשָמתִּ  ֵביה נִּ

יָדא ֲהָטא ֵביה, ֲאחִּ ת ֵביה, לַּ ְבקַּ ְתדַּ ת אִּ ְדלַּ ְשתַּ ְדלוָתא ְואִּ ְשתַּ  וְבאִּ

ק ָדא ְסָתלַּ ְתָרָהא תִּ ְשְמעו. ְלאַּ ים יִּ ְׂשָמחו ֲעָנוִּ ָייא ָהֵני ָכל, ְויִּ יקַּ דִּ , צַּ

יְבָתא ְבֵני ָכלוְ  יָשא ְמתִּ דִּ ין, קַּ ְתָיין ְוזַָּכאִּ ְשָתא ְדאַּ ם הַּ  קוְדָשא עִּ

יךְ  ין כְֻּלהו, הוא ְברִּ ְמעִּ י שַּ לַּ ָדאן, מִּ ין. ְוחַּ ךְ  ְבגִּ ( לד תהלים), כַּ

ְדלו ְייָ  גַּ י' לַּ תִּ  . יְַּחָדיו ְשמוֹ  וְנרֹוְמָמה אִּ

וכן באמת  ,ולשמח את תלמידיו', י כל ימיו היה מצפה להדבק בה''רשב

אין דבר , שרצון יראיו יעשה יגעת ומצאת תאמין, נתקיים בו דבר זה

כפי אשר ירצה , האדם עושה מעט ועוזרים לו הרבה, העומק בפני הרצון

 ....האדם כך יבוא עליו בין טוב בין

ורצה שתורתו תשאר בעולם הזה בכדי ששפתותיו יתעוררו לדבר את 

 .שהוא יהיה בקברודברי התורה גם כ

 

ח ר ָסתַּ יב, ְוָאמַּ ה( לו בראשית), ְכתִּ ים ְוֵאל  ְםָלכִּ ר הַּ  ָמְלכו ֲאש 

ץ ר  יב הוא ֲהָדא. ֱאדֹום ְבא  ְכתִּ י( מח תהלים), דִּ ֵמה כִּ ים הִּ ְםָלכִּ  הַּ

ְחָדיו ָעְברו נֹוֲעדו ץ. ֲאָתר ְבָאן, נֹוֲעדו. יַּ ר  ֲאָתר. ֱאדֹום ְבא  ין בַּ ינִּ  ְדדִּ

ְת  יןמִּ ֲחדִּ ָםן אַּ ְחָדיו ָעְברו. תַּ יב, יַּ ְכתִּ ְמלֹוךְ  וַָּיָמת דִּ ְחָתיו וַּיִּ  ֵהָםה. תַּ

ְבֲהלו ָתָמהו ֵכן ָראו ְחָסזו נִּ ְתְקָיימו ְדָלא, נ  ְייהו אִּ ְתרַּ ין, ְבאַּ  ְבגִּ

ין קונִּ ְלָכא ְדתִּ ְתָקנו ָלא ְדמַּ ְרָתא, אִּ יָשא ְוקַּ דִּ  ָלא, ְושורֹוי קַּ

 . ְזְדָמנואִּ 

יב הוא ֲהָדא ְכתִּ ר, דִּ ֲאש  ְענו כַּ ינו ֵכן ָשמַּ  ָלא כְֻּלהו ְדָהא', ְוגוֹ  ָראִּ

ְתְקָיימו יא, אִּ ת ְוהִּ ְיימַּ ְתקַּ ְשָתא אִּ ְטָרא, הַּ ְדכוָרא ְבסִּ ְרָיא, דִּ  ְדשַּ

ָםה יב הוא ֲהָדא. עִּ ְכתִּ ְמלֹוךְ , דִּ ְחָתיו וַּיִּ ר תַּ ירוֹ  ְוֵשם ֲהדַּ  ְוֵשם עוסָ  עִּ
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ְשתוֹ  ְבֵאל אִּ ת ְמֵהיטַּ ְטֵרד בַּ ת מַּ אי ָזָהב ֵמי. ָזָהב ֵמי בַּ  ְכָמה וַּדַּ

יְמָנא ָדָרא ְדאֹוקִּ  . ְבאִּ

 ב''ע ב''רצ דף

א ְפָרא ְוהַּ ְדָתא ְבסִּ גַּ ב ְדאַּ ְמנוָנא ְדרַּ ר ָסָבא הַּ ְתמַּ ְמלֹוךְ , אִּ  וַּיִּ

ְחָתיו ר תַּ ר. ֲהדַּ אי ֲהדַּ ְת  ְכָמה, וַּדַּ י( כג ויקרא), ָאֵמר ְדאַּ  ֵעץ ְסרִּ

ְשתוֹ  ְוֵשם. ָהָדר ְבֵאל אִּ ְת  ְכָמה, ְמֵהיטַּ סֹות ָאֵמר ְדאַּ ים כַּ . ְתָמרִּ

יב יק( צב תהלים), וְכתִּ דִּ ָתָמר צַּ ְפָרח כַּ י, יִּ יהִּ ר ְדאִּ . ְונוְקָבא ְדכַּ

אי ת הַּ יאַּ ְתְקרִּ ת אִּ ְטֵרד בַּ ת, מַּ הוא בַּ ין ֲאָתר ֵמהַּ ְרדִּ  אֹכלָ  ְדטַּ

ְבָקא ְתדַּ ְקֵרי, ְלאִּ יב. ָאב ְואִּ ע ֹלא( כח איוב) וְכתִּ ְרָכה ֱאנֹוש ָידַּ  ע 

ָםֵצא ְוֹלא ץ תִּ ר  ים ְבא  יִּ חַּ ֵחר ָדָבר. הַּ ת, אַּ יָםא בַּ ְטָרָהא, ֵמאִּ ןִּ  ְדמִּ

ין ֲחדִּ ְתאַּ ין מִּ ינִּ ין, דִּ ְרדִּ ת. ְלֹכָלא( ב''ע ב''רצ דף) ְדטַּ , ָזָהב ֵמי בַּ

ְת  ְדָיְנָקא ין ֵריןבִּ ְנסִּ ירו, אַּ ְנהִּ ְתֵרין דִּ ין בִּ ְוונִּ ד. גַּ ס  יָנא ְבח   . וְבדִּ

 שבירת העולמותעניין 

ומרוב הדין שהיה בהם הם , בורא עולמות' לפני שנברא העולם היה ה

היינו כמו שאם האדם לומד דבר עמוק ואינו יכול , לא יכלו לעמוד ונשברו

כן , שילמדו אותו דברים קלים ולכן צריך, להבינו הרי הוא פוסק מללמוד

משום שהם לא היו זכות בשביל , המידות האלו לא יכלו לקבל את האור

האור היה אור של אהבה , האור היה דבר אחד והם דבר אחר, האור הזה

 .ל''אבל במידות האלו היה פירוד ועצבות כמובא ברמח, ושלום ורעות

, בא הזכר העליוןו, י שכאשר נזדווגו המידות זכר בנקבה''אומר רשב

 .ואז נמתקו המידות, מהעולם העליון שלפני עולם האצילות

ולפני שנברא העולם הזה היו כל , היינו שאין תיקון אלא בזכר ונקבה

וזה הוא סדר , אבל לאחר מכן הגיע האור הנקבה, המידות בבחינת נקבה

ב שבת תחילה סימן ''ל בב''ולכן אמרו חז, הדברים שקודם תבוא הנקבה

 .ה לבניםיפ

 .ל''אמנם בעניין הזוג עצמו הזכר יותר גדול מהנקבה כמובא בהאריז

מים  ,אזי נמתקו הדינים, שהגיע מלך הדר ואישתו מהיטבאל בת מי זהב

שהרי הזהב , וזהב הם כוח הדין, הם כוח החסד כמו שמים מגדלים צמחים
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וק יש מית, ולכן כאשר לבת יש בן זוג, נעשה מחום השמש שהוא כוח הדין

 .הדינים

 

ד ְבֵרי ָלא עַּ ין ֲהווֹ  ָלא, ָעְלָמא אִּ יחִּ ְשגִּ ין מַּ ְנסִּ ין אַּ ְנסִּ ין, ְבאַּ  וְבגִּ

ךְ  ין, כַּ ְדָמֵאי ָעְלמִּ ְתֲחָרבו קַּ ין, אִּ ְדָמֵאי ְוָעְלמִּ ףוָנא ְבָלא קַּ  תִּ

ידו ְתָעבִּ הוא. אִּ ףוָנא ֲהָוה ְדָלא ְוהַּ ְקֵרי, ְבתִּ ין אִּ יקִּ ין זִּ צֹוצִּ אי, נִּ  ְכהַּ

ְרֵצָפא, אוָמָנא ד, (מרזפתא א''ס) מַּ ש כַּ ְכתִּ  בראשית) ְבָמָנא אַּ

ְרְזָלא( א''ע ו''קנ יק, ְדפַּ סִּ ין אַּ יקִּ יָבר ְלָכל זִּ ימון, עִּ ין ְואִּ יקִּ  זִּ

ין ין, ְדָנְפקִּ ין ָנְפקִּ יטִּ ין ְלהִּ ירִּ ין, וְנהִּ ֲעכִּ ְלָתר ְודַּ ֵלין. ְלאַּ ְקרון ְואִּ  אִּ

ין ְדָמֵאי ָעְלמִּ ךְ  יןוְבגִּ . קַּ ְתֲחָרבו כַּ ְתְקָיימו ְוָלא אִּ ד. אִּ ן עַּ ְתָתקַּ  ְדאִּ

יָקא תִּ יָשא עַּ דִּ יק, קַּ  . ְלאוָמנוֵתיה( מאנא א''ד) אוָמָנא ְוָנפִּ

ל אי ְועַּ יָתא ָתֵניָנא הַּ ְתנִּ יָלן ְבמַּ יָנא( דניצוצא), דִּ יק ְדבוצִּ סִּ  אַּ

ין יקִּ ין( תורה סתרי ב''ע ז''ק בראשית, ב''ע ד''רנ שמות) זִּ יקִּ  ָבזִּ

ת( ניצוצין זיקין אפיק דבוצינא א''נ) ְתלַּ ין ְמָאה לִּ ְׂשרִּ יָבר ְוע  . עִּ

ימון ין ְואִּ יקִּ ין, זִּ ְדָמֵאי ָעְלמִּ ְקרון קַּ יתו, אִּ ְלָתר ומִּ ר. ְלאַּ יק ְלָבתַּ  ָנפִּ

ן, ְלאוָמנוֵתיה( מאנא א''ס) אוָמָנא ְתְתףַּ ר ְואִּ ְדכַּ  ְוָהֵני, ְונוְקָבא בִּ

ין יקִּ ֲעכו זִּ ְתדַּ יתו ְדאִּ ְשָתא, ומִּ ְתְקָיים הַּ יָנא. ֹכָלא אִּ בוצִּ  מִּ

ינוָתא ְרדִּ ק, ְדקַּ יצֹוָצא ָנפַּ יָשא, נִּ טִּ יָפא סַּ ףִּ ש, תַּ יק, ְדָבטַּ סִּ ין ְואַּ יקִּ  זִּ

ין ְדָמֵאי ָעְלמִּ ְתָעְרֵבי, קַּ יָרא( ומתדכי א''ד) ומִּ ֲאוִּ ְכָיא בַּ , דַּ

ְתְבָסמו  . ְבָדא ָדא ְואִּ

מ הם לא ''מ, שבמידת עתיק היו זכר ונקבה' אפי, ד שלא נברא העולםע

עד שלאחר מכן במידת הכתר שהיא  ,היו מביטים אחד לשני פנים בפנים

שמידת עתיק היא החלק התחתון של , החלק התחתון של מידת עתיק

, והכתר היא המידה הראשונה בעולם האצילות, המלכות של אדם קדמון

אמנם , וזה בחינת תיקון מעט, נקבה לימין ושמאלובכתר יש כבר זכר ו

שהרע היו נופל מהם לעולמות התחתונים , היו המידות מתבררותלפני כן 

 .והטוב היה נשאר בעולמות העליונים

מידות שמנהיגות את ' היו שלוש מאות ועשרים כוחות שהם היו ז

הם ו, ך''ש' פעמים אדם הם בגמט' שהרי כל מידה נקראת אדם וז, העולם
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עד שהחסד והגבורה של מידת הכתר התחילו בפעולתם  ,ך דינים''הש

 .לתקן את הגבורות ולמתק אותם בחסדים

 

ד ָבר כַּ ְתחַּ בָ  אִּ יםָ  א''אַּ הוא, א''ְואִּ יז ֵמרוָחא, הוא ָאב ְוהַּ  ְדָגנִּ

יק תִּ ין ְבעַּ יז ֵביה, יֹומִּ ְתְגנִּ אי אִּ יל, ֲאֵויָרא הַּ ְכלִּ יצֹוָצא ְואַּ קְדנָ , ְלנִּ  פִּ

יָנא בוצִּ ינוָתא מִּ ְרדִּ יז ְדקַּ יָםא ְבֵמעֹוי ְדָגנִּ ד. ְדאִּ ָברו ְוכַּ ְתחַּ  אִּ

ְרוַּוְייהו ילו, תַּ ְתְכלִּ יק. ְבָדא ָדא ְואִּ ְלָתא ָנפִּ ד גוְלגַּ יָפא חַּ ףִּ , תַּ

ט ְתָפחַּ ְטרֹוי ְואִּ ְטָרא ָדא, ְבסִּ ְטָרא ְוָדא, ָדא ְבסִּ  ְכָמה. ָדא ְבסִּ

תִּ  יָשא יָקאְדעַּ דִּ ת קַּ ין ְתלַּ ְשְתָכחו ֵרישִּ ד אִּ ךְ , ְבחַּ ן ֹכָלא כַּ ְזְדמַּ  אִּ

ת ְתלַּ ין בִּ ֲאֵמיָנא( ב''ע ח''רפ) ְכָמה, ֵרישִּ  . דַּ

אי ְלָתא ְבהַּ ְזֵעיר גוְלגַּ ין דִּ ְנסִּ יף, אַּ ָלא ָנטִּ ָווָרא ֵמֵריָשא טַּ  חִּ

הוא, (ליה ואחיד) ָלא ְוהַּ ְתֲחֵזי טַּ ְתרֵ  אִּ ֵמיה. ְגָווֵני יבִּ ְתָזן ומִּ  מִּ

ְקָלא ין חַּ סוחִּ ין ְדתַּ ישִּ דִּ אי. קַּ ָלא וֵמהַּ ְלָתא טַּ ין, ָדא ְדגוְלגַּ ֲחנִּ  ָמָנא טַּ

ָייא יקַּ דִּ ין וֵביה, ְדָאֵתי ְלָעְלָמא ְלצַּ ינִּ ָייא ְזמִּ ָייא ֵמתַּ ֲאחַּ  ְוָלא. לַּ

ן ְזְדמַּ ל ָמָנא אִּ אי ְדָנפַּ ָלא ֵמהַּ ר, טַּ ה בַּ ְמָנא ואהַּ ְמָנא זִּ  ְדָאְזלו ְבזִּ

ְׂשָרֵאל ְדְבָרא יִּ יָקא ְלהו ְוָזן, ְבמַּ תִּ אי, ְדֹכָלא עַּ ה. ֲאָתר ֵמהַּ  ְדָלא מַּ

ח ְשְתכַּ ר אִּ יב הוא ֲהָדא. ְלָבתַּ ְכתִּ י( טז שמות), דִּ ְננִּ יר הִּ ְמטִּ ם מַּ  ָלכ 

ם ח  ן ל  ם מִּ ָחָמיִּ ְת  ְכָמה. הַּ ת  ( כז בראשית) ָאֵמר ְדאַּ  ְלךָ  ןְויִּ

ים ל ָהֱאֹלהִּ טַּ ם מִּ יִּ ָחמַּ אי. 'ְוגוֹ  הַּ הוא הַּ ְמָנא ְבהַּ ְמָנא. זִּ ֲחָרא ְלזִּ  אַּ

ים, ָתֵניָנן ל ְמזֹונֹוָתיו ָקשִּ ֵםי ָאָדם ש  יךְ  קוְדָשא קַּ  ְוָהא. הוא ְברִּ

ָזָלא ְלָייא ְבמַּ ָזָלא תַּ אי ְבמַּ ל. וַּדַּ ֵיי ְבֵני ֵכן ְועַּ  ָלאו, וְמזֹוֵני חַּ

ְלָייא ְזכוָתאבִּ  ְלָתא תַּ ָלא, מִּ ָזָלא א  ְלָייא ְבמַּ ְלָתא תַּ ְלָיין ְוֹכָלא, מִּ  תַּ

אי ָזָלא ְבהַּ יְמָנא ְכָמה, מַּ  . ְדאֹוקִּ

 יצירת התפארת

החכמה ובינה קבלו כוח של חסד וגבורה ממידת הכתר ויצרו את מידת 

 .הממותקת בחסד וגבורה יחדיו ולא רק בגבורה, התפארת החדשה

ומשום שבמידת , הנה אמרנו לעיל שהתפארת תלוי במידת הכתר

, כן עכשיו במידת התפארת כך יהיה, זכר ונקבה, הכתר יש חסד וגבורה
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ל העולם נוצר ממידת עתיק שהיא המלכות של אדם ''אלא שבתחילה כנ

והארץ "והיא הארץ שעליה נאמר בתורה , שהיא נקראת ארץ, קדמון

עד אשר נעשה התיקון ונבראו , נחרבו המלכיםולכן , "הייתה תוהו ובוהו

ועניין זה של השבירה היה , זכר ונקבה יחדיו מיתוק החסדים בגבורות

ואזי נהנה ממה , בכדי שיהיה קלקול ויהיה לנו מה לתקן, צריך להיות

 .שאנחנו עשינו ולא יהיה לנו בושה לקבל

נו ובאורות אלו ניזו, ל אורות ממידת הכתר''הנה התפארת מקבל ט

, ומהם השכינה ניזונות בגלות, משום שמהם נעשה הטל, ישראל במדבר

שהוא טל , ל אורות''עניין הט ,ומהם יקומו המתים, ומהם המלאכים ניזונים

 .ל''ט' שהוא בגמט, יוד הא ואו: הוא שם הויה כזה, התחיה

אמנם מאז שפסק הטל אין המזון מגיע מהכתר אלא ממידת התפארת 

ל ''מידת הנצח שבה כוח המזון כמובא בכוונות האריזדהיינו מ ,והשכינה

משום שהחיים ופרנסה ובנים , ולכן קשים מזונות האדם, של שמונה עשרה

ל קשים בנים כקריעת ים סוף ''שלא אמרו חז' ואפי, תלויים במזל העליון

 .הכל בכלל ובכל שכן, ולא קשים החיים כקריעת ים סוף

 

ְשָעה ין תִּ ְלפִּ בֹוא אַּ יןָעלְ  רִּ ין, מִּ ְטלִּ ין נַּ ְמכִּ ל ְוסַּ אי עַּ ְלָתא הַּ . גוְלגַּ

אי יָרא ְוהַּ ְכָיא ֲאוִּ יל דַּ ְתְכלִּ יל ְדהוא ֵכיָון, ְבֹכָלא אִּ ֹכָלא ָכלִּ  ְוֹכָלא מִּ

יל ְתְכלִּ ְתְסָשטו, ֵביה אִּ ְנסֹוי אִּ ְתֵרין אַּ ין לִּ ְטרִּ ְתֵרי, סִּ ין בִּ יָלן ְנהֹורִּ  ְכלִּ

ֹכָלא ד. מִּ סְ  ְוכַּ ְנסֹוי ָתָכלואִּ ין, אַּ ְנסִּ יָקא ְבאַּ תִּ יָשא ְדעַּ דִּ ךְ  ֹכָלא, קַּ ר   א 

ם יִּ סַּ ְקֵרי אַּ אי. אִּ ךְ  מַּ ר  ם א  יִּ סַּ ָלא( ליה מבעי אפים אריך. )אַּ י א   ָהכִּ

ין, ָתֵניָנן יךְ  ְבגִּ ֵסיה ְדָארִּ ָיא אַּ ָייבַּ ךְ  ֲאָבל. ְלחַּ ר  ם א  יִּ סַּ ְסָווָתא, אַּ  אַּ

ין ְנסִּ ח ָלא ְדָהא. ְדאַּ ְשְתכַּ ְסָווָתא אִּ ָלא, ְבָעְלָמא אַּ ְמָנא א   ְבזִּ

ין ְשְגחִּ ין ְדאַּ ְנסִּ ין אַּ ְנסִּ  . ְבאַּ

כתר חכמה בינה חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד של ]מידות ' כל הט

ובתפארת , מידות' שהרי לכל מידה יש לה עצמה י, מידת התפארת עצמה

נכללות בכוח החסד  [שלה מידות והמלכות היא המידה העשירית' יש ט

ופניה של מידת ,  התפארתשל מידת הכתר אשר נמצאת בראש מידת 

, וחצי גבורות, חצי מהפנים הם חסדים, חציים' התפארת נעשו כב

 .וכשהכתר מביט בפני התפארת יש רחמים לעולם
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משום שהוא מנהיג את הנהגהת , התפארת הוא כלל החסד והגבורה

 .חיים ומוות, שה ולא תעשהע, הבחירה שיש בה טוב ורע

י ''עניין הראייה הוא נראה בבת יענה שהיא שוברת את הביצה של ע

וכן , וכן מעניין רות שכל מקום שהייתה מביטה היה מתברך, הראייה

 .ם שרע העין שולח כוח ארסי מעינו ומקלל את הנראה''מובא במלבי

 

ֲחָלָלא ְלָתא בַּ ין, ְדגוְלגַּ ירִּ ת ְנהִּ יןְנהוֹ  ְתלַּ י. רִּ ת ֵתיָמא ְואִּ , ְתלַּ

ע ְרבַּ ימון אַּ ֲאֵמיָנא ְכָמה, אִּ ְנֵתיה, דַּ ֲחסַּ ֲאבֹוי אַּ ֵםיה דַּ  וְתֵרין, ְואִּ

ין יזִּ ְלהֹון ְגנִּ ְטָרן, דִּ ְתעַּ ימון, ְבֵריֵשיה כְֻּלהו ְדמִּ ין ְואִּ לִּ . ְדֵריָשא ְתפִּ

ר ְבָרן ְלָבתַּ ְתחַּ ְטרֹוי מִּ ין, ְבסִּ ֲהרִּ יןוְ  ְונַּ ת ָעאלִּ ְתלַּ ְלָתא ֲחָלֵלי בִּ . ְדגוְלגַּ

ין ד ָכל ָנְפקִּ ְטרֹוי חַּ ין, ְבסִּ ְחטִּ ְתסַּ  . גוָפא ְבָכל ומִּ

ֵלין ין ְואִּ ְברִּ ְתחַּ ְתֵרי מִּ יָתָאה ומֹוָחא. מֹוֵחי בִּ יל ְתלִּ , לֹון ָכלִּ

יד . מוחי בתרי מתחברין ואלין. דרישא תפלין ואינון) ְוָאחִּ

 חללי בתלת ועאלין ונהרין, לון ילכל תליתאה ומוחא

. גופא בכל ומתפשטין, בסטרוי חד כל נפקין לבתר. דגולגלתא

אי( אחיד תליתאה מוחא והאי ְטָרא ְבהַּ אי סִּ ְטָרא וְבהַּ , סִּ

ט ְתָסחַּ יד, גוָפא ְבָכל ומִּ ְתָעבִּ ֵמיה ְואִּ יָלן ְגָווֵני ְתֵרי מִּ ֲחָדא ְכלִּ . כַּ

אי יר וֵמהַּ ְנסוֹ  ָנהִּ יד, יאַּ ְסהִּ ָבא ְואַּ יָםא ְבאַּ ְנסֹוי ְגָווֵני ְואִּ  ְוהוא. ְדאַּ

ְקֵרי ת אִּ עַּ ת, דַּ עַּ יב( בדא א''ס) ְבדַּ י( ב א שמואל), ְכתִּ  ֵאל כִּ

ין', ְוגוֹ ' ה ֵדעֹות יהו ְבגִּ ְתֵרי ְדאִּ ְתְכנו לוֹ  ְגָווֵני בִּ ילֹות נִּ  ֲאָבל. ֲעלִּ

יָקא תִּ יָשא ְלעַּ דִּ יָמָאה קַּ ְתְכנו אלָ , ְסתִּ אי. נִּ ְעָמא מַּ ְתְכנו טַּ אי נִּ . ְלהַּ

ין ית ְבגִּ יב, חוְלֵקי ְתֵרין ְדָירִּ ם( כב ב שמואל) וְכתִּ יד עִּ  ָחסִּ

ָןד ְתחַּ  . 'ְוגוֹ  תִּ

 א''ע ג''רצ דף

ְקשֹוט ְוָהא ימו בִּ ָייא אֹוקִּ ְברַּ יב, חַּ ְכתִּ  וַּיֵַּגד( כט בראשית), דִּ

י ְלָרֵחל( א''ע ג''רצ דף) יֲַּעֹקב י כִּ יהָ  ֲאחִּ  ָהא, וַּיֵַּגד. הוא ָאבִּ

י. ְדָחְכְמָתא ָרָזא ְדֹכָלא, אֹוְקמוהָ  ן ְוכִּ ְבָקה ב  ן. הוא רִּ ְבָקה ב  , רִּ
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יב ְוָלא ן ְכתִּ ְצָחק ב  ז. יִּ מ  יָזא ְוֹכָלא, ר  ל. ְבָחְכְמָתא ְרמִּ אי ְועַּ  הַּ

ְקֵרי ים אִּ ְתֲחֵזי וֵביה. ְבֹכָלא ְשלִּ ין. אְמֵהיְמנותָ  אִּ יב ָכךְ  וְבגִּ , ְכתִּ

יב ְוָלא, יֲַּעֹקב וַּיֵַּגד ר ְכתִּ  . וַֹּיאמ 

ין ְכָמה, ְגָווֵני ָהֵני ֲהרִּ ְטָרא ְדנַּ ין, ְדֵריָשא ְבעִּ ֲחָלֵלי ְוָעאלִּ  בַּ

ְלָתא י. ְדגוְלגַּ ין ָהכִּ ְחטִּ ְתסַּ יד ְוגוָפא, גוָפא ְבָכל מִּ ְתֲאחִּ . ְבהו אִּ

יָקא( אבל) תִּ יָשאקַּ  ְלעַּ יָמא דִּ ְתְכנו ָלא, ְסתִּ  ְדָהא, ֵליה ָייָאן ְוָלא, נִּ

ד ֹכָלא ח ְבחַּ ְשְתכַּ ים, ְלֹכָלא ֵחידו, אִּ יִּ ְלָייא ָלא. ְלֹכָלא חַּ  ֵביה תַּ

יָנא אי ֲאָבל. דִּ ְתְכנו לוֹ , ְבהַּ ילֹות נִּ אי ֲעלִּ  . וַּדַּ

כוח : א, ידותמ' שידוע שיש לה ד' מידות ואפי' יש בראש מידת הכתר ג

מ יש להם רק ''מ, כוח החסד והגבורה של מידת הכתר: ב. החכמה והבינה

בכדי שיהיה יחוד בין , משום שלחסד והגבורה יש רק כלי אחד ,כלים' ג

 .החסד והגבורה

 .ראשים כמובא בזוהר' ושל ד, ראשים' שבתפילין של ג' וזה עניין הש

מידות אשר ' היא ט' הצ, שהנה אותיות צלם, אותיות של צלם' והם ב

 .ל''ל כמובא בהאריז''הנ' הם הד' המ, ל''הנ' הם הג' ל, נשמת התפארת

והיינו שבדעת  ,וקוראים לו, "לא נתכנו עלילותיו' כי אל דעות ה"כתוב 

, וכתוב לו, וכתוב עלילות בלשון רבים, ל''חלקים חסד וגבורה כנ' יש ב

אבל , ר להשיג בהואפש, דהיינו למידת התפארת שיש בה חסד וגבורה

חלקים ' שבו אין ב, א להשיג בו ולכן כתוב לא''וא, הכתר אין בה שום דין

 .א להשיג בו''וגם א, חסד ודין

רבקה היא כוח הדין , ולכן יעקב אמר שהוא בן רבקה ולא בן יצחק

 .כמו שאמרנו לעיל, ובא לומר שיש בו מכוח הדין ,כמובא בזוהר

משום שאין הדין , יכל לנצח את לבןהוא , ומשום שהיה בו מכוח הדין

 .נמתק אלא בכוח הדין

והיינו שהמוח הוא המנהיג את של  ,אורות המוח מתפשטים בכל הגוף

וכן ישנם גידים בתוך העצמות , הגוף ועצבי המוח מתפשטים בכל הגוף

 .ל''שהמה מהמוח כמובא בהאריז
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ְלָתא ְלָיין, ְדֵריָשא ְבגוְלגַּ ימון ָכל תַּ ין ְבָווןרִּ  אִּ ְלפִּ ( קוצי) ְואַּ

קֹוֵצי ין מִּ ְערִּ ימון, ְדׂשַּ ין ְדאִּ ין. אוָכמִּ ְבכִּ ְסתַּ יָדן, ְבָדא ָדא ומִּ  ָדא ֲאחִּ

יָדן, ְבָדא ֲאחִּ ירו דַּ ְנהִּ ָלָאה בִּ ֵטר עִּ ְמעַּ  ְבֵריֵשיה( דמתעטר) דִּ

ָבא םֹוָחא, ֵמאַּ יר ומִּ ְתְנהִּ ָבא ְדאִּ ר. ֵמאַּ ין ְלָבתַּ י ָנְפקִּ יןנִּ ל מִּ ין עַּ ימִּ , נִּ

ירו ְמהִּ ָטר מִּ ְתעַּ יָםא ְבֵריֵשיה ְדמִּ ר, ֵמאִּ ְשאַּ יָדן ְוכְֻּלהו. מֹוֵחי ומִּ , ֲאחִּ

ְבֵכי ְסתַּ ימון ומִּ ְעֵרי ְבאִּ יָדן ׂשַּ ֲאחִּ ָבא דַּ ין, ֵמאַּ ימון ְבגִּ ין ְדאִּ ְתָעְרבִּ  מִּ

ין, ְבָדא ָדא ְבכִּ ְסתַּ  . ְבָדא ָדא ומִּ

יָדן ֹוֵחימ ְוכְֻּלהו ָלָאה ְבמֹוָחא, ְבגוְלגוְלָתא ֲאחִּ יָכן ְוכְֻּלהו. עִּ  ְמשִּ

ְחָכן( דאתמשכן) ְתמַּ ת אִּ ְתלַּ ( במוחי אחידן), ְדמֹוָחא ֲחָלֵלי מִּ

ְתָעְרָבן ְכָיא, ְבָדא ָדא מִּ ְמָסֲאָבא ְבדַּ ימון ְבָכל. בִּ ין אִּ ֲעמִּ ין טַּ , ְוָרזִּ

ין ימִּ ְלָיין ְסתִּ ְתגַּ יןובְ . ומִּ יֵזי מֹוֵחי כְֻּלהו ָכךְ  גִּ ( י''בס נמצא כך) ְרמִּ

י יךָ ' ְייָ  ְבָאֹנכִּ ין ְכָמה', ְוכו ֱאֹלה  ְנהֹורִּ ְטָרא דִּ ין, ְדֵריָשא ְבעִּ  ְוָעאלִּ

ֲחָלֵלי ְלָתא בַּ  . ְדגוְלגַּ

 שערות התפארת

והם מסובכות זה , שערות התפארת יוצאות ממוח החכמה והבינה והדעת

בכוח החסד ' ולכן אפי, ו בכדי לכלול את כוח הדין בכוח החסדדהיינ ,בזה

, והם אור היוצא מהמוח, והשערות הם צינורות השפע, שבהם יש מעט דין

צריכה לכסות את השער בכדי שלא , ולכן אישה שמוחה הוא מכוח הדין

משום , ויש שסוברים שרק מעת הביאה יש לה לכסות, יתגלו הדינים שלה

ויש , גבורות ואזי מתרבים בה הגבורות' ה בזיוג השאז הבעל נותן ל

 .כבר בחופה יש לה לכסות את השער' שסוברים שאפי

ודרך הגולגולת יוצאים , כל מוחי הכתר נאחזים בכלי הכתר עצמו

אנכי "ולכן ב, ובכל שערה ושערה תלויים מצוות וטעמים ורזים, השערות

 .שהם כנגד מידת הכתר תלויים כל המצוות" ה

' אפי, בכל שערה תלויה מצווה, שערות הם מקורות שפעהנה ה

מ הם גם נאחזים ''מ, ח איברים כמובא בתיקונים''שהמצוות תלויים ברמ

, משום שהשערות הם אור מקיף ובכל מצוות יש את האור מקיף, בשערות

שהוא עצמם , ויש אור האור עצמו הפנימי, י הברכה''שהוא נעשה ע

והוא מושרש בגוף מידת התפארת , המצווה כמובא בכוונת התפילה

 .ה גידיה''ח אבריה ובשס''ברמ
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ימון ָכל ין אִּ ין קֹוצִּ ְפָיין, אוָכמִּ ְלָיין חַּ ְטָרא ְותַּ ין ְלסִּ  ְוָהא. ְדאוְדנִּ

יְמָנא ין, אֹוקִּ יב ָכךְ  ְדְבגִּ ֵטה( יט ב מלכים), ְכתִּ . וֲשָמע ָאְזְנךָ ' ְייָ  הַּ

ָכאן יְמָנא מִּ אן, אֹוקִּ ין ֵעיְדבָ  מַּ ְלָכא ְדיְַּרכִּ , ָלֳקְבֵליה אוְדֵניה מַּ

ְלֵסל ְלָכא ְבֵריֵשיה ְיסַּ ְפנ ה, ְדמַּ ְעֵרי ְויִּ ל ׂשַּ ע, אוְדנֹוי ֵמעַּ ְשמַּ  ֵליה ְויִּ

ְלָכא ה ְבָכל מַּ  . ְדָבֵעי מַּ

ְלגוָתא ְעֵרי ְבפַּ ֲחָדא, ְדׂשַּ ְתאַּ ד מִּ יק ְבָאְרָחא, אֹוְרָחא חַּ תִּ  ְדעַּ

ין ְתָסְרָשןו, יֹומִּ ֵמיה מִּ ףוֵדי אֹוְרחֹוי ָכל מִּ ְייָתא ְדפִּ  ואתמנן), אֹורַּ

יָבָבא ָמאֵריהֹון ָכל( עלייהו יָלָלא דִּ ְלָיין וִּ , ְוקֹוָצא קֹוָצא ְבָכל תַּ

ימון ין ְואִּ שִּ ְפרִּ ְשָתא מַּ ָיא רִּ ָייבַּ ין ְדָלא, ְלחַּ ימון יְַּדעִּ ין אִּ  ֲהָדא. ָאְרחִּ

יב הוא ְכתִּ ךְ ( ד לימש), דִּ ר  ים ד  ֵלין ְוָכל. ָכֲאֵפָלה ְרָשעִּ ְלָיין אִּ  תַּ

ין ין ְבקֹוצִּ יפִּ ףִּ ין, תַּ ין כְֻּלהו ָכךְ  וְבגִּ יפִּ ףִּ יְמָנא. תַּ ימון ְואֹוקִּ  ְבאִּ

יָען ֲחָדן ְשעִּ ְתאַּ ְתְקָלא ָמאֵריהֹון אִּ יב( דרחימותא א''ס), ְדמַּ ְכתִּ , דִּ

דח  ' ְייָ  ָאְרחֹות ָכל( כה תהלים) ת ס  ךְ  ְוָכל. ו ֱאמ  ין, כַּ ין ְבגִּ ְשכִּ  ְדמַּ

ין םֹוחִּ ין מִּ ימִּ יֵטי ְסתִּ ְרהִּ  . ְדמֹוָחא דִּ

ין ְכֵחי ָכךְ  וְבגִּ ְשתַּ ד ָכל מִּ ד, אֹוְרחֹוי ְכפום חַּ ימון מֹוָחא ֵמחַּ  ְבאִּ

ין יָען קֹוצִּ ְחָכן, ְשעִּ ְתמַּ ְתְקָלא ָמאֵריהֹון אִּ ( דרחימותא), ְדמַּ

יב ְכתִּ ד' ְייָ  ָאְרחֹות לכָ  דִּ ס  ת ח   . ו ֱאמ 

םֹוָחא ְנָייָנא מִּ ימון, תִּ ין ְבאִּ ין קֹוצִּ יפִּ ףִּ ְחָכן, תַּ ְתמַּ ְלָיין אִּ  ְותַּ

יָבָבא ָמאֵריהֹון יָלָלא דִּ יב וִּ ְכתִּ ךְ  ְבהו דִּ ר  ים ד   ֹלא ָכֲאֵפָלה ְרָשעִּ

ה ָיְדעו ם  ָכֵשלו בַּ אי. יִּ ְייֵרי ָקא מַּ ָלא. מַּ ר, ְדעויָ  ֹלא א   ָלא ְכלֹומַּ

ין ע ָבָעאן ְוָלא, יְַּדעִּ ְנדַּ ה, ְלמִּ ם  ָכֵשלו בַּ ל. יִּ ְקֵרי אַּ ה תִּ ם  ָלא, בַּ  א 

יָםא ָכֵשלו ְבאִּ ימון. יִּ ין ְבאִּ ֲחדִּ ְתאַּ ר ְדמִּ ְסטַּ יָםא בִּ אי. ְדאִּ ְטָרא מַּ  סִּ

יָםא יָפא ְגבוָרה. ְדאִּ ףִּ יֵמה תַּ ֲחָדן מִּ ְתאַּ יָבָבא ןָמאֵריהוֹ  מִּ יָלָלא דִּ  . וִּ

םֹוָחא יָתָאה מִּ ימון, ְתלִּ ין ְבאִּ ימון קֹוצִּ יָתא ְדאִּ ְמָצעִּ ְחכָ , ְבא  ְתמַּ  ןאִּ

ְלָיין ין ָמאֵריהֹון ְותַּ ידִּ ְקרון(. דמארין) ְדמִּ ין ְואִּ סִּ ין אַּ ירִּ  ְוָלא ְנהִּ
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ין ירִּ יב וְבָהֵני. ְנהִּ ֵלס( ד משלי) ְכתִּ ל סַּ ְעגַּ יךָ  מַּ ְגל  ח ָלאְוכֹ . רַּ ְשְתכַּ  אִּ

ימון ין ְבאִּ ְעֵרי קֹוצִּ  . ְדֵריָשא ְדׂשַּ

ובכדי שתשמע התפילה יש , השערות מכסות את אוזני מידת התפארת

 .לסלסל בשערות בכדי שיסורו מן האוזניים

השערות ארוכות וכאשר מסלסלים אותם הם נעשות קצרות כנראה 

השערות במוח  והוא רומז לנו שיש לעסוק בתורה ולקשר את, בחוש

י לימוד התורה ''ל שע''ולכן אמרו חז, בכדי שתשמע התפילה, העליון

והיינו שלימוד התורה מקשר את השערות במוח ומחזיר , מקבלת התפילה

 .ואזי האוזניים גלויות ומתקבלת התפילה, אותם לשם

באמצע השערות יש שביל של שערות שמואר מהשביל של השערות של 

ויש , בשערות תלויים מלאכי דין, שורש התורה ושם היא, מידת הכתר

 .להיזהר מהם

ג ''ג של השערות שהרי התורה נדרשת בי''השביל הוא התיקון הי

 .והוא התיקון שכולל את כולם, מידות

, שהם מביטים על מעשי האדם, בכל השערות יש בעלי דין ורחמים

לאכי ולכן יוצאים מהם מ, משום שכן במוחות התפארת יש בהם מעט דין

, מגלחים את השערות שלהם, ולכן הלויים שהם מורשים בכוח הדין, דין

ומי , וכתוב בתיקונים שמי שאיש חסד יש לו להאריך את השערות שלו

יש לו , ומי שאיש ממוצע בין חסד וגבורה, שאיש גבורה יש לו לספר אותם

נו ולכן הנזיר אי, ל שהשערות הם כוח המוח''והיינו כנ, לגדל שער בינוני

 . מגלח את שערותיו בכדי שכוח המוח שלו ישאר עימו

וממוח הדעת , ממוח החכמה יוצאים בעלי רחמים ממוח הבינה בעלי דין

 .יוצאים מלאכים ממוצעים בין חסד לדין

, צדיקים בינונים, חלקים' שהעולם הזה שהוא עולם הבחירה יש בו ג

 .ספרים שנפתחים בראש השנה' שהם עניין הג, ורשעים

 

ְלָתא ְצָחאמִּ  ְצָחא, ְדגוְלגַּ ְףָדא מִּ ְתסַּ ( לאתפקרא א''ס) ְלאִּ

ָיא ָייבַּ ל חַּ ד. עֹוָבֵדיהֹון עַּ אי ְוכַּ ְצָחא הַּ ְלָייא מִּ ְתגַּ ין, אִּ ְתָערִּ  מִּ

ין ָמאֵריהֹון ינִּ ימון, ְדדִּ ין ְדָלא ְלאִּ ְןפִּ ְתכַּ אי. ְבעֹוָבֵדיהֹון מִּ ְצָחא הַּ  מִּ
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ְלָייא ֲעָתאוְבשַּ . ְכוַּוְרָדא סוָמָקא ְתגַּ ְצָחא ְדאִּ יָקא מִּ תִּ אי ְדעַּ  ְבהַּ

ְצָחא ת, מִּ ְדרַּ ְתהַּ ָווָרא אִּ ְלָגא חִּ יא. ְכתַּ הִּ ֲעָתא ְוהַּ ְקֵרי ָרצֹון ֵעת, שַּ  אִּ

 . ְלֹכָלא

ְפָרא ְדָתא ְבסִּ גַּ ב ְדֵבי ְדאַּ ר ָסָבא ֵייָבא רַּ ח, ָאמַּ צַּ ח ָזֵכי. מ  צַּ , מ 

ְצָחא יָקא מִּ תִּ י. ְדעַּ ְשֵדי, ָלאו ְואִּ ְתָוון ְתֵרין ֵבין' ח אַּ ְת  ְכָמה, אַּ  ְדאַּ

ץ( כד במדבר) ָאֵמר ֲאֵתי וָמחַּ  . מֹוָאב סַּ

יְמָנא ְקֵרי, ְואֹוקִּ ח ְדאִּ ְתָוון נ צַּ ין ְבאַּ ָםה. ְרצופִּ ים ְוכַּ ף. ֲהווֹ  ְנָצחִּ  ְואַּ

ל ב עַּ ח גַּ ֲחָרא ְדנ צַּ ח( באתרא) אַּ ק ָאֳחָרא ְבנ צַּ ְסְתלַּ ית, אִּ  ְואִּ

ין יםְנָצחִּ  ין ָאֳחָרנִּ ְחטִּ ְתסַּ ין. גוָפא ְבָכל ְדמִּ ְבָתא וְבגִּ ֲעָתא ְדשַּ  ְבשַּ

ְצלֹוָתא ְנָחה דִּ ין, ְדמִּ ר ְדָלא ְבגִּ ְתעַּ ין יִּ ינִּ ְלָיא, דִּ יָקא גַּ תִּ יָשא עַּ דִּ  קַּ

ְצָחא יֵליה מִּ ין ְוָכל, דִּ ינִּ ְפָיין דִּ ְתכַּ ְשְתָככו אִּ ידו ְוָלא ְואִּ ְתָעבִּ  . אִּ

 ב''ע ג''רצ דף

אי ְצָחא ְבהַּ ְלָיין מִּ ין ָבֵתי ד''כ תַּ ינִּ ימון ְלָכל, דִּ ין אִּ יפִּ עִּ  ְדחַּ

יב ְכָמה. ְבעֹוָבֵדיהֹון ְכתִּ ע ֵאיָכה ְוָאְמרו( עג תהלים), דִּ  ְוֵיש ֵאל ָידַּ

ְליֹון ֵדָעה ים ְוָהא. ְבע  ְׂשרִּ ימון ע  . ָלָםה( ב''ע ג''רצ דף)' ד, אִּ

יתֹות' ְדד ןָלֳקְבֵליהוֹ  יָנא ֵבית מִּ ָתא דִּ ְלָיין, ְלתַּ ְלֵעיָלא ְדתַּ . מִּ

ְשָתָארו ין ְואִּ ְׂשרִּ ין. ע  ין ָלא ָכךְ  וְבגִּ ישִּ ֲענִּ יָנא ֵבי מַּ ָלָאה דִּ ד, עִּ  עַּ

ים ְלָקא( עשרין א''נ) ְדיְַּשלִּ ין' ְלכ ְוסַּ  ָבֵתי' ְדכ ָלֳקְבֵליהֹון, ְשנִּ

יָנא יָתא. דִּ ְתנִּ יָמָאהסְ  ְבמַּ יָלן תִּ ים ד''ְדכ ָלֳקְבֵליהֹון, ָתֵניָנן דִּ  ְסָפרִּ

יָלן ְתְכלִּ ְייָתא ְדאִּ  . ְבאֹורַּ

 מצח התפארת

אמנם כאשר מאיר בו , מצח התפארת הוא מצח שמעניש את הרשעים

 .מצח הכתר מתמתק בו כל הדין ונעשה לרחמים

ן וכ, משום שהמוח הוא לפני המצח ולכן פעולת המוח מתגלית במצח

 .ל היה קורא במצח האדם משום שאור הנפש מאיר במצח''האריז

אמנם מצח הכתר הוא מצח של רחמים משום שהמוח שבו הוא מוח 

 .של רחמים
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מ יש כאן גילוי אור ''מ', שאין במצח חור כמו בעין ובאוזן וכו' ואפי

 .ל''כנ

' ומ'של מצח בין צ' רב ייבא סבא אומר שכשהדין גובר נותנים את הח

, שיש מידת הנצח' ואפי, וכן מצח הוא נצח, "ומחץ פאתי אויב"ה ונעש

, ובשבת שהוא זמן רמחים, מ גם המצח הוא כוח הנצח שמתפשט בגוף''מ

 .לכן מאיר הכתר במצח התפארת וממתק אותו

ל את עניין חילוף סדר האותיות או חילוף אות באות ''כאן גילו לנו חז

פך אותיות ואם נגזר מיתה ט היה יודע לה''וכן הבעש, המוקדמת לה

והצדיקים שיודעים את שורש , היה עושה ממת תם, חלילה על אדם

 .האותיות יודעים את הדברים האלו

, והנה את סדר האותיות אפשר לידע והוא מובא בספרי שיר לדוד ועוד

אזי יש , בשכינה' היא בתפארת ות' והנה אם אות מ, מספר שורשי השמות

אבל , ונעשה תם במקום מת' מתחברת למ' ת ותלזווג את השכינה בתפאר

 .ודאי שאין זה מספיק בשביל לעשות מעשה

ולכן בעת זו , שבת היא מעין עולם הנצח שהוא מתחיל במידת הכתר

 .מושפע כוח החסד וממתק כל דין

י ''ושואל רשב ',ד בתי דינים המענישים את הכופרים בה''במצח יש כ

אבל מהו , ידות של רחמים וגבורהמ' משום שהם י, שמספר עשרים מובן

שהרי הם כוח החסד , שמות הויה' ואין לומר שהם עניין ד ',עניין הד

אותיות הויה ' שהם ד ,מידות בית דין' ולכן אמר שהם כנגד ד, הגמור

קליפות להעניש ' אותיות אדני אשר מתלבשות בד' אשר מתלבשות בד

 .את הרשעים

והיינו שמי שכופר בתורה  ,הד ספרי תור''ויש אומרים שהם כנגד כ

 .התורה מענישה אותו

 

ין ְיינִּ ימון, ְדֵריָשא עַּ ין אִּ ְיינִּ ין ְדָלא עַּ ְםרִּ ְסתַּ ְייהו מִּ מַּ ָיא מִּ ָייבַּ . חַּ

ין ְיינִּ ין עַּ ְיימִּ ין ְוָלא ְדנַּ ְיימִּ ין. נַּ ְקרו ָכךְ  וְבגִּ ( ה השירים שיר) אִּ

ים ֵעיָניו אי. ְכיֹונִּ ים מַּ ְת דְ  ְכָמה. יֹונִּ  תֹונו ְוֹלא( כה ויקרא), ָאֵמר אַּ

יש ת אִּ יתוֹ  א  ל. ֲעמִּ יב ָדא ְועַּ ה ֹלא וַֹּיאְמרו( צד תהלים), ְכתִּ ְרא   יִּ

יב. 'ְוגוֹ  ה''יָ  ע( שם) וְכתִּ ְשָמע ֲהֹלא ֹאז ן ֲהנֹוטַּ ףוָנא .'ְוגוֹ  יִּ ל תִּ  ְדעַּ
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ְעֵרי, ֵעיָנא ְעָרן ׂשַּ ְתשַּ עוָרא ְדמִּ ים ְבשִּ ין ימוןֵמאִּ . ְשלִּ ֲערִּ ְלָיין ׂשַּ  תַּ

ף ל  ְשָגחוָתא ָמאֵרי ְמָאה' ְוז א  ָגָחא, ְדאַּ ְייֵמי וְכֵדין. ְקָרָבא ְלאַּ  קַּ

חוְלְשֵליהֹון כְֻּלהו ין מִּ ְקחִּ ְתסַּ ין ומִּ ְיינִּ  . עַּ

ל ְכסוָתא ין ְדעַּ ְיינִּ ין, עַּ ינִּ ֲחָדן ְגבִּ ְתאַּ ף. ְבהו מִּ ל  ( מאה' וד) ְוא 

ְבָוון ין יָמארֵ  רִּ יסִּ ֲחָדן ְתרִּ ְתאַּ ימון, ְבהו אִּ ְקרון ְואִּ  ְכסוָתא אִּ

ין ְיינִּ ימון ְוָכל. ְדעַּ ְקרון אִּ ין ָלא', ְייָ  ֵעיֵני ְדאִּ ְקחִּ ְתָערון ְוָלא, סַּ , אִּ

ר ְמָנא בַּ ֵלין ְבזִּ ין ְכסוֵתי ְדאִּ ינִּ ְגבִּ ין, דִּ ְתָסְרשִּ ימון מִּ ָתֵאי אִּ  תַּ

ָלֵאי ְתָסְרָשן ֲעָתאוְבשַּ . ֵמעִּ יֵני ְדאִּ ָתֵאי ְגבִּ ָלֵאי תַּ ין, ֵמעִּ  ֲאָתר ְוָיֲהבִּ

ְשְגָחא ין ְלאַּ ְףחִּ ְתסַּ ין מִּ ְיינִּ ֵזי, עַּ ְתחַּ אן ְואִּ ר ְכמַּ ְתעַּ ֵחיָנֵתיה ְדאִּ  מִּ

ֲחרו(. משנתיה) ְסתַּ ין אִּ ְיינִּ יָחא ְלֵעיָנא ְוָחָמא עַּ ְסָתָחן, ְסקִּ  ְואִּ

ָווָרא יֵליה ְבחִּ ד .דִּ ְחָיין ְוכַּ ְסתַּ ְפָיין, אִּ ְתכַּ ין ָמאֵריהֹון אִּ ינִּ  ְדדִּ

ְׂשָרֵאל ין. ְליִּ יב ָכךְ  וְבגִּ ן ָלָםה עוָרה( מד תהלים), ְכתִּ ישַּ ' ְייָ  תִּ

יָצה  . 'ְוגוֹ  ָהקִּ

 עיני מידת התפארת

אינו ' משום שהרשעים חושבים שה, עיני התפארת הם מלשון הונאה

 .עד שבא עליהם הדין, משגיח

, ת העינים הם צינורות שפע של מלאכי השגחה על מעשי הרשעיםגבו

כמו  ,והעין מכלה אותם, המה סרים מעל העיניים, וכאשר מגיע את הדין

 .ל בשבת נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות''שאמרו חז

ולא שחלילה יש בו עין גשמית או שום , הם כוח ההשגחה שבו' עיני ה

שהרי גם בשר העין שלנו , ש בכוחו לראותאלא היא כוח רוחני שי, דבר זה

 .אלא הכוח הרוחני שבה הוא זה שגורם את הראיה, הוא לא זה שרואה

ולכן מבאר הזוהר מה עניין גבות , ולכל שערה ודבר בגופנו יש יעוד

 .העיניים בעולם העליון

עפעפי העין המה מכסים את העין בכדי שלא תקבל שפע מאור עיני 

חים העינים אזי הם מקבלות אור גדול ומתמתקות אמנם כאשר נפת, הכתר

 .באור הרחמים
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אלא שלפעמים , והיינו שרצון התפארת להביט במקום היופי והרחמים

רואה ' אבל כאשר ה, אין לו להביט משום שיש לעשות דין ברשעים

מיד עיני התפארת מביטים , שהיצר גובר ואנחנו אנוסים בכל העבירות

 .םבעיני הכתר ונעשים לרחמי

ואז מגיע הדין , העפעפים המה גורמות לעין שלא להביט בעין הכתר

עורה למה תישן "ולכן צעק דוד , שהוא סילוק המוחין שהוא עניין השינה

 ".ה

ל תיקנו שלא לומר עניין זה במקדש משום שזה נראה חלילה ''אמנם חז

 .גישום בעולם העליון למי שלא מבין את עומק הדברים

 

ע ְרבַּ ְוונִּ  אַּ ְזָיין יןגַּ ְתחַּ ימון אִּ ין ְבאִּ ְיינִּ ימון. עַּ ין ֵמאִּ ירִּ  ָבֵתי' ד ְנהִּ

ין ילִּ ְתפִּ ין, דִּ ֲהרִּ יֵטי ְדנַּ ְרהִּ ְקרון' ז. מֹוָחא בִּ ְשָגחוָתא. 'ה ֵעיֵני ְדאִּ  ְואַּ

ְפֵקי( נפקא) ְגָוון, נַּ יְמָנא ְכָמה. ְדֵעיָנא אוָכָמא מִּ ָדָרא ְדאֹוקִּ , ְבאִּ

יב ְכתִּ ל( ג ריהזכ), דִּ ן עַּ ב  ת א  חַּ ְבָעה אַּ ם שִּ ימון. ֵעיָניִּ ין ְואִּ ְוונִּ  גַּ

ין ֲהטִּ ְתלַּ ְייהו מִּ ְטרַּ  . ְבסִּ

ןוָמָקא ין, מִּ ין ָנְפקִּ ְשָגחוָתא ָמאֵרי, אֹוֲחָרנִּ יָנא ְדאַּ ימון. ְלדִּ  ְואִּ

ְקרון ץ ְבָכל ְמשֹוְטטֹות' ְייָ  ֵעיֵני( טז ב הימים דברי), אִּ . ָהָאר 

ים ְוֹלא, תְמשֹוְטטוֹ  ין. ְמשֹוְטטִּ יָנא ְדכְֻּלהו ְבגִּ ירֹוָקא. דִּ ין, מִּ  ָנְפקִּ

ין ין, אֹוֲחָרנִּ ְיימִּ ָלָאה ְדקַּ ין ְלגַּ ב ֵבין, עֹוָבדִּ יש וֵבין טַּ יב. בִּ ְכתִּ  דִּ

י( לד איוב) ל ֵעיָניו כִּ ְרֵכי עַּ יש דַּ ֵלין. אִּ ְקרון ְואִּ  ֵעיֵני( ד זכריה), אִּ

ים' ְייָ  יםְמ . ְמשֹוְטטִּ ין. ְמשֹוְטטֹות ְוֹלא, שֹוְטטִּ ימון ְבגִּ ְתֵרין ְדאִּ  לִּ

ין ְטרִּ יש ְלָטב, סִּ ָווָרא. וְלבִּ ין, ֵמחִּ ימון ָכל ָנְפקִּ ֲחֵמי אִּ ימון ָכל, רַּ  אִּ

ְכֵחי, ָטָבאן ְשתַּ ְׂשָרֵאל ְלהו ְלאֹוָטָבא, ְבָעְלָמא ְדמִּ  וְכֵדין. ְליִּ

ְחָיין ְסתַּ ימון לכָ ( אסתחרן א''נ) אִּ ת אִּ ֲחָמא, ְגָווֵני ְתלַּ ְייהו ְלרַּ  . ָעלַּ

ומגוון השחור יוצאים שבעה מלאכים המשפיעים , גונים' יש בעין ד

והשחור , על העדר אור, משום ששחור הוא כוח שמראה על דין, לשכינה

, "שחורה אני ונאווה"ועל זה נאמר , שבעין הוא מרכז העין ומרכז הראיה

 .שחור שבעיןהיינו שאני מקבלת מה
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ומהירוק יוצאים מלאכים אשר מביטים גם , מהאדום יוצאים מלאכי דין

ומהלבן שבעין יוצאים מלאכי רחמים אשר ממתקים , על הטוב וגם על הרע

 .ל''הגונים הנ' את כל ג

אשר הם גוברים על , ירוק הוא כוח הרחמים, אדום ולבן הם חסד ודין

שיש לאדם מלאך אחד מתוך ' ל בשבת שאפי''כמו שאמרו חז, כל הדין

ולכן אמר , הרי הוא יוצא זכאי בדין, אשר מליץ עליו טוב, אלף מלאכים

 .י שהלבן ממתק את כל הדינים''רשב

 

ֵלין ין אִּ ְוונִּ ין גַּ ְתָעְרבִּ ְבָקן, ְבָדא ָדא מִּ ְתדַּ ד ָכל. ְבָדא ָדא ְואִּ  חַּ

יף ְבֵריה אֹוזִּ ְגָווֵני ְלחַּ יֵליה מִּ ר, דִּ וָ  בַּ יָלן ְדכְֻּלהו, וָראֵמחִּ ד ֵביה ְכלִּ  כַּ

יךְ  ְצְטרִּ ל ָחֵפי ְוהוא, אִּ ין ָכל. ֹכָלא עַּ ְוונִּ ָתא גַּ ְלתַּ ין ָלא, דִּ  ָכל יְַּכלִּ

ְסֲחָרא, ָעְלָמא ְבֵני ָווָרא לֹון ְלאַּ ירֹוָקא ְלסוָמָקא ְלאוָכָמא, חִּ . ְולִּ

ְשָגחוָתא ְוָהָכא ד ְבאַּ חֲ  כְֻּלהו, חַּ ְתאַּ ְחָיין ָדןאִּ ְסתַּ ָווָרא ְואִּ  . ְבחִּ

ינֹוי ין ָלא ְגבִּ ְככִּ ְשתַּ ר, מִּ ד בַּ ְעָיין כַּ ין בַּ ְוונִּ ָווָרא גַּ ְשָגָחא ְדחִּ , ְלאַּ

ין ין ְבגִּ ינִּ ְגבִּ ין דִּ ְשָגָחא ֲאָתר ָיֲהבִּ י. ְגָווֵני ְלכְֻּלהו, ְלאַּ ימון ְואִּ  ָלא אִּ

ין ין ָלא, ֲאָתר ָיֲהבִּ ְשגְ  יְַּכלִּ ְכָלא ָחאְלאַּ ְסתַּ ין. וְלאִּ ינִּ ין ָלא ְגבִּ ְיימִּ , קַּ

ין ְוָלא ְככִּ ְשתַּ ֲעָתא מִּ ָלא, (שלימתא) ְשֵלימוָתא ֲחָדא שַּ ין א  ְקחִּ  סַּ

ין ְתמִּ ין, ְוסַּ ְתמִּ ין סַּ ְקחִּ חום, ופַּ יָחא ֵעיָנא מִּ ְייהו ְדָקֵאי ְסקִּ ל. ָעלַּ  ְועַּ

יב ָדא יֹות( א יחזקאל), ְכתִּ חַּ יְמָנא ְוָהא. ָושֹוב ָרצֹוא ְוהַּ   .אֹוקִּ

אבל כשהתפארת מביטה , אין העולם יכול למתק את כוח הדין שבעין

והיינו כאשר מתעורר התפארת  ,בכתר הגוון הלבן גובר על כל הגונים

אזי מיד ', לרצון העליון בכוח זה שהתחתונים רוצים לעשות את רצון ה

 .ת האדומים לבניםעושה מהעונו' כמו שאמר הפסוק שה, הכל נעשה לבן

שללא הלבן שבתפארת לא , וצריך שגם בעין התפארת יהיה צבע לבן

שאין שפע יורד מלמעלה ללא התעוררות , היה מאיר הלבן שבכתר

וכי לא יכל הנביא , כמו שאמר הנביא לשונמית שתביא כדי שמן, מלמטה

אלא שהשמן לא היה מגיע ללא התעוררות של הכלים , לעשות כדים

 .ותושמכילים א
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עפעפי העיניים אינם פתוחות תמיד בכדי שלא יאירו עיני הכתר בעיני 

בכדי שכל דין שיהיה בעולם יהיה  ,אמנם הם נסגרות ונפתחות, התפארת

 .אלא הכל לטובה, משום שאין שום דין שיש בו רע, בו רחמים

רק משום שהכתר אינו יכול להאיר משום , והנה שכל הדין קיים

תמיד ' וזה כלל גדול שה, ן עין התפארת לכתרהמחסום אשר ישנו בי

והוא עניין המחיצה של , אלא שהמחסום הוא זה שחוסם את האור, מאיר

 .ברזל שבין ישראל לאביהם שבשמים

 

יב יךָ ( לג ישעיה) ְכתִּ יָנה ֵעינ  ְרא  ים תִּ ֲאָנן ָנו ה ְירוָשלַּ יב, שַּ  וְכתִּ

יד( יא דברים) יךָ ' ְייָ  ֵעיֵני ָתמִּ ית הבָ  ֱאֹלה  ָחָנה ֵמֵרשִּ  ְדָהא. 'ְוגוֹ  הַּ

ם ְעָיא ְירוָשלַּ יב, ֵכן בַּ ְכתִּ ק( א ישעיה), דִּ ד  ין צ  ין. ָבה ָילִּ  ָכךְ  וְבגִּ

יֹון ְוָלא, ם ְירוָשלַּ  יב. צִּ ְכתִּ יֹון( א ישעיה), דִּ ְשָסט צִּ ה ְבםִּ ָסד  ', ְוגוֹ  תִּ

ֲחֵמי ְדֹכָלא  . רַּ

יךָ  יָקא ֵעיָנא, יבְכתִּ  ֵעיָנךְ , ֵעינ  תִּ יָשא ְדעַּ דִּ יָמא, קַּ . ְדֹכָלא ְסתִּ

ְשָתא יךָ ' ְייָ  ֵעיֵני, הַּ יש ְלָטב, ָבה ֱאֹלה  ְתֲחֵזי ְכָמה, וְלבִּ . ְדאִּ

 אסחרן כלהו, חדא באשגחותא והכא. ולירוקא לסומקא)

 גוונין בעיין כד בר, משתככין לא גבינוי. בחוורא ואסתחיין

ין( לאשגחא ְתְקָיימו ָלא ָכךְ  ְבגִּ יוָמא אִּ יר ְבקִּ ךָ  ְוָהָתם. ָתדִּ  ֵעינ 

יָנה ְרא  ֲחֵמי ֹכָלא, ְלָטב ֹכָלא, ם ְירוָשלַּ  תִּ יב. ְברַּ ְכתִּ ( נד ישעיה), דִּ

ים ֲחמִּ ים וְברַּ ְבֵצךְ  ְגדֹולִּ  . ֲאקַּ

שהוא  ,העין של דין מביטה על השכינה בכוח המצומצם ביותר שבה

והוא נקרא ירושלים , שבסוף עולם העשייההמלכות של המלכות שבה 

 .ולא ציון

מה שכתוב לפעמים בפסוקים עין בלשון יחיד ופעמים עיניים בלשון 

משום שעין שמאל שלה , הוא משום שעיני הכתר נקראים עין, רבים

משום שאחת , אמנם עיני התפארת נקראים עיניים ,נכללת בעין ימין שלה

 .ןואחת מהם עין די, מהם עין רחמים

אמנם הכתר , משום שהתפארת היא מידת ההשגחה ולכן יש בה דין

 .ולכן יש שם רק רחמים, היא מידת הנצח העליון והכל שם רק שכר וחסד
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 א''ע ד''רצ דף

יד יךָ ' ְייָ  ֵעיֵני ָתמִּ ית ָבה ֱאֹלה  ָחָנה ֵמֵרשִּ ית. הַּ ' א ָחֵסר ֵמֵרשִּ

יב ית ְוָלא, ְכתִּ ף ֵראשִּ אן. ְבָאל  יא מַּ ָתא א''הֵ . הִּ ְלתַּ  וְלֵעיָלא. דִּ

יב יךְ ( ב איכה), ְכתִּ ְשלִּ ם הִּ יִּ ָחמַּ ץ מִּ ר  ת א  ר  ְפא  ְׂשָרֵאל תִּ אי. יִּ  מַּ

ֲעָמא יךְ  טַּ ְשלִּ ם הִּ יִּ ָחמַּ ץ מִּ ר  חום. א  יב מִּ ְכתִּ יש( נ ישעיה), דִּ ְלבִּ  אַּ

ם( א''ע ד''רצ דף) יִּ ְדרות ָשמַּ ין, קַּ ְיינִּ ְדרוָתא ְועַּ  ְווָנאְבגַּ , ְבקַּ

ְתָחפו אוָכָמא  . אִּ

ית ָחָנה ֵמֵרשִּ ין ֲאָתר ֵמָאן, הַּ ְכלִּ ְסתַּ ם מִּ ְירוָשלַּ ֵלין בִּ ', ְייָ  ֵעיֵני אִּ

ש ָחזַּר ית, וֵפירַּ ָחָנה ֵמֵרשִּ יָנא ְדהוא, הַּ ף ְבָלא דִּ יָנא, ָאל   ְודִּ

ְתֲאָחד ְטָרָהא אִּ ןִּ ף, מִּ ל אַּ ב עַּ יָנא הוא ְדָלאו גַּ ָםש דִּ ד .מַּ  ְועַּ

ית ֲחרִּ ית, ָשָנה אַּ ֲחרִּ אי ָשָנה אַּ יָנא וַּדַּ ח דִּ ְשְתכַּ יב ְדָהא. אִּ , ְכתִּ

ק( א ישעיה) ד  ין צ  יא, ָבה ָילִּ ית ְדהִּ ֲחרִּ ָחָנה אַּ  . הַּ

ְלחֹודֹוי' א, ֲחֵזי ָתא ְקֵרי בִּ אשֹון אִּ ר, רִּ ף. ְדכַּ ים ְבָאל  יז ָסתִּ  ְוָגנִּ

ה ע ְדָלא מַּ ְתְידַּ ד. אִּ ְתחַּ  כַּ אי ָבראִּ ף הַּ ֲאָתר ָאל  ֲחָרא בַּ ְקֵרי, אַּ  אִּ

ית י. ֵראשִּ ָבָרא ֵתיָמא ְואִּ ְתחַּ ָלא. ָלא. ְדאִּ ְלָיא א  ְתגַּ יר, ֵביה אִּ  ְוָנהִּ

ְקֵרי וְכֵדין, ֵליה ית אִּ ילו. ֵראשִּ אי וֲַּאפִּ ית ְבהַּ ח ָלא, ֵראשִּ ְשגַּ  אַּ

ם ְירוָשלַּ ְלָמֵלא, בִּ אי ֲהוַּת ְדאִּ יָ , ְבהַּ ְתקַּ תאִּ יָרא ימַּ ית ֲאָבל. ָתדִּ  ֵמֵרשִּ

יב יב ְדָאֵתי וְלָעְלָמא. ְכתִּ אשֹון( מא ישעיה), ְכתִּ יֹון רִּ  ֵהָמה ְלצִּ

ָמם  . 'ְוגוֹ  הִּ

משום שאור הכתר ששמו  ',ללא א, "אלוקך בה מרשית' עיני ה"כתוב 

ולכן כתוב סמוך , לא מאיר בתפארת שתאיר לשכינה' אהיה שמתחיל בא

שהשכינה שנקראת ארץ אינה מחוברת לשמים  ,"מים ארץהפיל מש", לזה

אש הוא כוח הדין משום , ששמים הם אש ומים, שהם מידת התפארת

, ומים הם כוח החסד משום שהם מגדלים כל דבר, שהיא מכלה כל דבר

 .והתפארת היא כלולה מחסד ודין



 "יהי אור"

[293] 

 

, והטעם שאין השכינה עם התפארת משום שעיני התפארת מלאים בדין

אלביש שמים "כמו שכתוב , וא בחינת עננים המכסים על העינייםוהדין ה

 ".קדרות

היינו משום שכל מידה , "אחרית שנה"הדין נאחז בשכינה שהיא נקראת 

ולכן בה הדין , ובכל מידה החלק האחרון שבה היא השכינה, נקראת שנה

 .גובר משום שהוא בסוף כל האור

תכלה שנה ", ל במגילה''ולכן בכל שנה בסופה יש דין כמו שאמרו חז

 ".וקללותיה

והיא רומזת , משום שהיא האות הראשונה ,היא שורש כל האותיות' א

והתחתונה היא כוח , היא כוח החסד' העליונה בא' דהיינו שי ,על הכל

שזה כל מהות העולם חסד רחמים , שבאמצע הוא כוח הרחמים' והו, הדין

 .ודין

זה לא ' ואפי, אירה בהאינה מחוברת ממש עם התפארת אלא מ' והא

רצה לכלות את חמותו בעצים ' וה ,כ לא היה נחרבת ירושלים''נעשה שא

 .בקידושין' כמובא בגמ, ואבנים של ירושלים ולא חלילה בעמו

בציון בכוח ' והיינו שיאיר ה ,"ראשון לציון הנה"אבל לעתיד נאמר 

ור והיה א"שעל זמן זה נאמר , דהיינו בכוח הכתר העליון, "ראשון"

המידות של המלכות של ' דהיינו כאור ז, "החכמה כאור שבעת הימים

 .ל''אדם קדמון כמובא בהאריז

 

ְזֵעיר חֹוָטָמא ין דִּ ְנפִּ ףוָנא, אַּ ְרצוָפא תִּ ְרצוָפא ָכל. ְדפַּ  ֵביה סַּ

ע ְשְתמֹודַּ יָקא ְכחֹוָטָמא ָלא, ָדא חֹוָטָמא. אִּ תִּ יָשא ְדעַּ דִּ יָמָאה קַּ  ְסתִּ

ין ְדָכל ימִּ יָקא ְדחֹוָטָמא. ְסתִּ תִּ ים, ְדעַּ יִּ ים חַּ יִּ  ְדָהא. ְלֹכָלא ְדחַּ

ְתֵרין ין מִּ ין, נוְקבִּ ין ָנְפקִּ ין רוחִּ יִּ אי. ְלֹכָלא, ְדחַּ ין ְזֵעיר ְבהַּ ְנסִּ  אַּ

יב סוֹ  ָעָשן ָעָלה( כב ב שמואל), ְכתִּ  . 'ְוגוֹ  ְבאַּ

אי יָדן (גווני תרי) ְגָווֵני ָכל ְתָנָנא ְבהַּ  ְגָווָנא ְבָכל, ֵביה ֲאחִּ

יָדן, וְגָווָנא ָמה ֲאחִּ יָנא ָמאֵריהֹון כַּ ְשָיא ְדדִּ יָדן. קַּ ֲאחִּ הוא דַּ  ְבהַּ

ין ְוָלא( כך ובגין. )ְתָנָנא ְןמִּ ְתבַּ ָלא, כְֻּלהו מִּ ְתָנָנא א  ְדְבָחא בִּ  ְדמַּ
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ָתא ְלתַּ ל. דִּ יב ָדא ְועַּ ח( ח בראשית), ְכתִּ ת' יָ יְ  וַָּירַּ יֹחחַּ  ֵריחַּ  א  מִּ . הַּ

הו יֹחחַּ  מַּ מִּ ְןמוָתא. הַּ ְתבַּ יָנא ְדָמאֵרי אִּ ת, דִּ חַּ   .רוחַּ  נַּ

 חוטם התפארת

, אינו כחוטם הכתר שהוא רק של רחמים, חוטם זה הוא שורש כל הפנים

 ".עלה עשן באפו"אלא כאן יש גם דין כמו שכתוב 

אמנם , האדםהיינו שהחוטם הוא כוח של החיים משום שמשם נושם 

אלא הוא מריח , האדם העליון אינו צריך לנשום משום שיש לו חיים

 .וכן הוא נושב רוח של רחמים או דין כפי המעשים, במעשי התחתונים

 .וכן אמרו ביבמות שאין מעידים על האדם על אם ראו את חוטמו

משום  ,אלא בריח המזבח התחתון, אין התפארת מניחה את הדין

שהתחתונים לקחו את ' ואפי, הנשמה נהנית ממנושהריח הוא דבר ש

ועוד , מ הם עכשיו משיבים את הנפש''מ, הכוח העליון במעשים הרעים

הם מחזירים , שלקחו את השפע של עם ישראל, שכל המלאכים של הדין

לוקח את ריח הנפש ' וה, משום שאנחנו נותנים להם את ריח הבשר, אותו

 . מגולגלותשיש בנפש הבהמה נשמות , של הבהמה

וכשהיא , ועוד יש לומר שהמזבח התחתון היא השכינה שנקראת מזבח

 .היא מעוררת רחמים על ישראל', שרה לה

 

ח ת' ְייָ  וַָּירַּ יֹחחַּ  ֵריחַּ  א  מִּ ת, הַּ ָףְרָבן ֵריחַּ  א  יב ָלא הַּ ָלא, ְכתִּ ת א   א 

יֹחחַּ  ֵריחַּ  מִּ יָדן ְגבוָראן ְדכְֻּלהו. הַּ ֲאחִּ ֲחָדן ָכלוְ , ְבחֹוָטָמא דַּ ְתאַּ  ְדאִּ

ְןָמן כְֻּלהו, ְבהו ְתבַּ ָםה. מִּ ֲחָדן ְגבוָראן ְוכַּ ְתאַּ ֲחָדא מִּ יב, כַּ ְכתִּ  דִּ

י( קו תהלים) ֵלל מִּ יעַּ ' ְייָ  ְגבורֹות ְימַּ ָלתוֹ  ָכל יְַּשמִּ אי. ְתהִּ  ְוהַּ

ק נוְקָבא ֵמָחד, חֹוָטָמא ָחא ָנפַּ ְכָלא א  ר ָכל ְדאַּ ין ְשאַּ חִּ דבְ . א   חַּ

אי. ְתָנָנא נוְקָבא אי ְוהַּ ח ְוהַּ ְשְתכַּ ָחא אִּ ְדְבָחא וְתָנָנא ְבא  . ְדמַּ

ְלָייא ְתגַּ אי ְואִּ יָקא הַּ תִּ יָשא עַּ דִּ ךְ , קַּ ְשְתכַּ ְיינו. ֹכָלא ְואִּ ר הַּ ְתמַּ  ְדאִּ

י( מח ישעיה) ָלתִּ חָטם וְתהִּ  . ָלךְ  א 
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יָקא חֹוָטָמא תִּ יָשא ְדעַּ דִּ יךְ  קַּ טומִּ , ָארִּ ְקֵרי. ְתְסשַּ ךְ  ְואִּ ר  ם א  יִּ סַּ . אַּ

אי ד. ְזֵעיר, חֹוָטָמא ְוהַּ יק ָשֵרי ְתָנָנא ְוכַּ ילו ָנפִּ ְבהִּ יד, בִּ ְתָעבִּ  ְואִּ

יָנא אן. דִּ ֵכב ומַּ אי ְמעַּ יָקא חֹוָטָמא. ְלהַּ תִּ ֲאֵמיָנא ְכָמה ְוֹכָלא. ְדעַּ  דַּ

ָדָרא ְתֲערו, ְבאִּ ָייא ְואִּ ְברַּ  . חַּ

, ואש ועשן המזבח משקיטים את החוטם, ובשני עשןבחוטם אחד יש אש 

משום שהכתר הוא זה שמביא את הנהגת הרחמים  ,י שהכתר מאיר בו''ע

שכל דבר תחתון מעורר , וחוטם הכתר ממתק את החוטם הזה, והחסדים

 .את העולם העליון

, ואינו כועס לעולם, דהיינו שאינו ממהר לכעוס ,חוטם הכתר הוא ארוך

משום שהיכן שיש  ,הוא קצר משום שהוא ממהר לכעוסוחוטם התפארת 

וכאשר הדין רוצה לצאת , אלא הכל נעשה מיד, דין ורוגז אין מיתון ונחת

 .אם יש זכות לתחתונים, חוטם הכתר ממתק אותו, חלילה

הוי אומר שההנהגה , וכהיום שאין אנחנו רואים שהחוטא נענש מיד

אנכי הסתיר "אמרה התורה ולכן , ממידת הכתר, היא ממקום גבוה ביותר

, היינו שההנהגה תהיה מהכתר שהוא נסתר עד מאוד, "אסתיר פני מהם

אבל אם היינו משיגים , והחושך שישנו הוא משום שאין אנחנו משיגים בו

 .היינו יודעים כמה גדולה מעליתנו

 

ְפָרא ב וְבסִּ ְמנוָנא ְדרַּ ים, ָסָבא הַּ ד. נוְקֵבי ְתֵרי ָהֵני אֹוקִּ  ָנָנאְת  ֵמחַּ

ָחא ד. ְוא  ְייָחא וֵמחַּ ית. ָטָבא ְורוָחא נַּ יָנא ֵביה ְדאִּ , וְׂשָמאָלא ְימִּ

יב ְלָבנֹון לוֹ  ְוֵריחַּ ( יד הושע( )דכתיב א''ס) וְכתִּ  וְבנוְקָבא. כַּ

יב ֵסךְ  ְוֵריחַּ ( ז השירים שיר), ְכתִּ ים אַּ פוחִּ תַּ ה. כַּ י ְבנוְקָבא ומַּ , ָהכִּ

ֵכן ָכל יר. יהבֵ  ש  סִּ ר ְושַּ  . ָקָאמַּ

ה ר ומַּ ח ְדָאמַּ ת' ְייָ  וַָּירַּ יֹחחַּ  ֵריחַּ  א  מִּ יֹחחַּ . הַּ מִּ ְתֵרי הַּ ְטֵרי בִּ ד, סִּ  חַּ

ְייָחא ְלָייא, נַּ ְתגַּ יָקא ְדאִּ תִּ יָשא עַּ דִּ יָמא קַּ ין ְדָכל ְסתִּ ימִּ אי, ְסתִּ  ְדהַּ

ְייָחא הוא ְןמוָתא נַּ ְתבַּ ד. ְלֹכָלא ְואִּ ְןמו ְוחַּ ְתבַּ ָתא ָתאאִּ ְלתַּ , דִּ

הוא ָחא ְתָנָנא ְבהַּ ְדְבָחא ְוא  ין. ְדמַּ יהו וְבגִּ ְתֵרין ְדאִּ ין מִּ ְטרִּ יב, סִּ  ְכתִּ

יֹחחַּ  ְזֵעיר ְוֹכָלא. נִּ ין בִּ ְנפִּ ר אַּ ְתמַּ  .אִּ
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, רב ייבא סבא חידש שבנחיר ימין של חוטם התפארת יש ריח טוב

, ר שיש כאן רק דיןמשום שאין לומ, ונכון אמר ,ובנחיר שני אש ועשן

מ יש לומר ''מ, שהאף מורה על חרון אף' אפי, כ בטלה הבחירה''שא

י סבר בתחילה וכן אמר בפירוש ''אמנם רשב, שהוא מורה על מאריך אף

, שכשאין הדין צריך לבוא מיד חוטם הכתר ממתק את חוטם התפארת

 . חלקים' אלא שרב ייבא סובר שבחוטם התפארת עצמו יש ב

הכוונה שמיתוק הדין של התפארת , בלשון רבים" ניחוח"מה שכתוב 

 .מהמזבח התחתון' ב, ממידת הכתר' א, מקומות' מגיע מב

ואז נעשה ההשפעה , והיינו שכל דבר צריך התעוררות התחתונים

, והטעם שצריך את התעוררות התחתונים, וזה עניין כל המצוות, בעליונים

את הבחירה בכדי שהוא אדם הראשון רצה , משום שזה עניין הבחירה

ולא יהנה ממה שהוא , ויהנה משכר מעשה ידיו, יעשה בעצמו את המצוות

, משום שאדם מתבייש להינות ממה שהוא לא טרח עליו, לא טרח עליו

 .יותר ממעשה ידיהם של אחרים, ואדם נהנה יותר ממעשה ידיו

 

 

ין ְתֵרי ע, אוְדנִּ ְשמַּ ב ְלמִּ יש טַּ ְרוַּוְייהו. ובִּ יןסַּ  ְותַּ ד ְלקִּ יב. ְלחַּ ְכתִּ , דִּ

ֵטה( יט ב מלכים) יֵליה ְבגוֹ  ְלגוֹ  אוְדָנא. וֲשָמע ָאְזְנךָ ' ְייָ  הַּ , דִּ

ְלָייא ין תַּ ימִּ ְרשִּ ין בִּ ימִּ קִּ ין, עַּ ָכב ְבגִּ ְתעַּ ֲעָלא ָקָלא ְדיִּ , ְבמֹוָחא ְלאַּ

ין ילו ְוָלא, מֹוָחא ֵביה ְויְַּבחִּ ְבהִּ ָלה ְדָכל, בִּ ֲהֵוי מִּ ילו דַּ ְבהִּ  ָלא, בִּ

 . ְשֵליָמָתא ְבָחְכְמָתא ֲהָוה

ין ֵלין ֵמאוְדנִּ ְלָיין אִּ ין ָמאֵריהֹון ָכל תַּ ְדפִּ ין, ְדגַּ ְטלִּ  ָקָלא ְדנַּ

י ְוכְֻּלהו, ֵמָעְלָמא ְקרון ָהכִּ יב', ְייָ  ָאְזֵני אִּ ְכתִּ י( י קהלת), ְבהו דִּ  כִּ

ם עֹוף יִּ ָחמַּ יךְ  הַּ ת יֹולִּ ףֹול א  י. 'ְוגוֹ  הַּ ם עֹוף כִּ יִּ ָחמַּ יךְ  הַּ ת יֹולִּ  א 

ףֹול אי, הַּ ְשָיא ְקָרא הַּ ְשָתא, קַּ אי הַּ יָכא קֹול מַּ  ְדָהא, ָהָכא אִּ

ְקָרא ֵריָשא יב דִּ ם ְכתִּ ָדֲעךָ  גַּ ךְ  ְבמַּ ל  ל מ  ֵלל אַּ ָדֲעךָ , ְתקַּ יב ְבמַּ , ְכתִּ

ְדֵרי ְשָכְבךָ  וְבחַּ אי. 'ְוגוֹ  מִּ ֲעָמא מַּ י טַּ ָח  עֹוף כִּ םהַּ יִּ יךְ  מַּ ת יֹולִּ  א 

ףֹול  . ָקָלא ָהָכא ֵליָכא ְוָהא, הַּ
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 אוזן התפארת

ויש באוזנים , והשמאל נכללה בימין, אוזנים ימין ושמאל' ישנם ב

בכדי שיבחינו אם , צינורות מעוגלים בכדי שהקול יתעכב בכניסתו למוח

 .קול זה הוא קול טוב או לא

ולכן יש דעה , מנו מה שיוצאהאף הוא צינור ישר ומיד עולה או יצא מ

משום שכל דבר שנעשה במהירות הם מכוח , הנחריים הם של דין' שב

ומובא בתורה , כמו שכמו בתורה שעם ישראל יצא בחיפזון ממצרים, הדין

אבל , משום שאז תהיה טהרה שלמה, שהגאולה העתידה לא תהיה כך

נוטות לכוח האוזניים ' ולכן ב, האוזן הוא מבחינה ופועלת בישוב הדעת

 .הרחמים

, האוזן היא כוח ששומע את התפילות את קולות הזעקה ושאר דברים

לכן , הקול הוא דבר חיצוני שיכול להיות שהוא דיבור טוב והכוונה בו רעה

כ האף הוא עניין הריח אין ''משא, יש להבחין האם הוא באמת קול טוב

 .ולכן כך היא פעולתו, ריח רע מגיע מדבר טוב ולהפך

שואל " גם במעדך אל תקלל מלך כי עוף השמים יוליך את הקול"וב כת

והרי הוא מקלל רק במדע שלו , י איך עוף השמים יוליך את הקול''רשב

י חידוש נפלא ''אלא אומר רשב, כ איזה קול יש כאן''וא, דהיינו המוח שלו

והדיבור , שאין מוציא אותה בשפתיו, ואמיתי שאין מחשבה שאדם חושב

י המלאכים ''ע, קע רקיעים ומגיע עד אוזני המלך העליוןעולה ובו

 .שנקראים עוף השמים

אבל כאן גילה , הנה בזוהר נזכר שאין מעלה למחשבה אלא לדיבור

אבל כל מחשבה לבסוף , י שנכון שאין מעלה למחשבה מצד עצמה''רשב

כל מה שאדם חושב הוא לבסוף אומר , מגיעה לדיבור ומעלתה גדולה

, 40ואם לא מחר אז למועד מאוחר יותר, עכשיו אז מחר ואם לא, אותו

כמו שכל , וכל דבר שנוצר לבסוף מתגלה, המחשבה היא כמו יצירת דבר

 .עובר שבבטן אימו לבסוף יוצא לאויר העולם

                                                           
שלאחר  או, האם באותו שניה שהוא חושב או אומר כך בשפתיו, יש לי ספק בכך 40

 .זמן
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שיש ' ואפי, משום שהמלאכים מעלים אותו, וכל דיבור בוקע רקיעים

או , יבור קדושדהיינו כוחות הטומאה אשר רוצים לעצור כל ד, רקיעים

 .'מ הכל עולה לה''מ, כוחות קדושה אשר רוצים לעצור כל דיבור רע

 

 ב''ע ד''רצ דף

ָלא אי א  ה ָכל וַּדַּ יב מַּ ר ְדָחשִּ ה ְוָכל, ָנש בַּ ל מַּ ְסְתכַּ בֹוי ְדיִּ , ְבלִּ

יד ָלא ָלה ָעבִּ ד, מִּ יק עַּ סִּ ְפָווֵתיה ֵליה ְדאַּ  גב על ואף) ְוהוא, ְבׂשִּ

ְתְכָוון אלָ ( דאיהו יא. ֵביה אִּ הִּ ָלה ְוהַּ יק מִּ סִּ ָעא, ְדאַּ ְתְבקַּ  מִּ

יָרא ֲאוִּ ְזָלא( ב''ע ד''רצ דף), בַּ ְלָקא ְואַּ , ְבָעְלָמא ְוָטָסא ְוסַּ

יד ְתָעבִּ ֵמיה ְואִּ הוא. ָקָלא מִּ ין ָקָלא ְוהַּ ְטלִּ ין ָמאֵרי ֵליה נַּ ְדפִּ , ְדגַּ

ין ְלקִּ ְלָכא ֵליה ְוסַּ יל, ְלמַּ יב הוא ֲהָדא. אוְדנֹויבְ  ְוָעיִּ ְכתִּ  דברים), דִּ

ע( ה ְשמַּ ת' ְייָ  ְויִּ ם קֹול א  ְבֵריכ  ע( יא במדבר. )דִּ ְשמַּ ר' ְייָ  ְויִּ חַּ  וַּיִּ

סוֹ   . אַּ

ין ר ְדָבֵעי וָבעוָתא ְצלֹוָתא ָכל, ָכךְ  וְבגִּ ֵםי ָנש בַּ ףַּ  קוְדָשא מִּ

יךְ  ָסָקא ָבֵעי, הוא ְברִּ ין ְלאַּ לִּ י, ְפָווֵתיהְבׂשִּ  מִּ יק ָלא ְדאִּ סִּ , לֹון אַּ

ין ְוֵכיָון. ָבעוָתא ָבעוֵתיה ְוָלאו, ְצלֹוָתא ְצלֹוֵתיה ָלאו לִּ ין ְדמִּ , ָנְפקִּ

ין ְףעִּ ְתבַּ יָרא מִּ ֲאוִּ ין, בַּ ְלקִּ ין סַּ ידו ְוָטסִּ ְתָעבִּ יל, ָקָלא ְואִּ אן לֹון ְוָנטִּ  מַּ

יל יד, ְדָנטִּ ְתָרא לֹון ְוָאחִּ יָשא( ראלכת א''נ) ְלאַּ דִּ  ְבֵריָשא, קַּ

ְלָכא  . ְדמַּ

 .משום שאם לא כן אין התפילה תפילה, ולכן צריך להתפלל בפה

וקשה שהרי , י כאן גילה שהמעלה היא רק לדיבור ולא למחשבה''רשב

אמר לעיל שכל מחשבה לבסוף נעשית דיבור ואיך כאן אמר שאין מעלה 

התשובה , תפילה למחשבה אלא לדיבור ותפילה שאינו בדיבור אינה

אבל היא דיבור שיצא ללא , שנכון שכל מחשבה לבסוף תעשה לדיבור

דבר שיוצא , "גם בלא דעת נפש לא טוב"ועל זה אמר שלמה , תשומת לב

, "תנה בני ליבך לי"אמר הנביא ', כ לפני ה''אינו עושה רושם כ, ללא דעת

 .העיקר הוא מחשבת הלב הדעת והרצון
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משום , ואין מספיק לרצות או לחשוב ,והטעם שצריך להפלל בפה

ולכן , שאינו רוצה לקבל שום דבר ללא תמורה' שאדם הראשון ביקש מה

ורבי נחמן כותב , ולכן צריך להתפלל, ללא תפילה אין השפע מגיע

 .ל''שהתפילה היא כלי קיבול לשפע והוא כנ

שאמרו ' אפי, מקשיב למחשבה אלא לדיבור' והנה מה שאמרנו שאין ה

מ היא עצמה אינה ''מ, מצרפה למעשה' קידושין שמחשבה טובה הב' בגמ

מביא את המחשבה ' ה, אלא כשאדם עושה מעשה ללא מחשבה, כלום

 .ומצרף אותה למעשה הזה ללא מחשבה, ההיא ללא המעשה

, שהם רק רוצים' אפי, "רצון יראיו יעשה"אמנם על הצדיקים נאמר 

 .ולהוזכותם רבה וגד, משום שיש להם מצוות רבות

 

ת ְתלַּ ָלֵלי מִּ יף, ְדמֹוֵחי חַּ יָפא ָנטִּ ין ְנטִּ הוא, ְלאוְדנִּ ְקֵרי ְוהַּ ל אִּ חַּ  נַּ

ית ְת  ְכָמה. ְכרִּ ל( יז א מלכים), ָאֵמר ְדאַּ חַּ ית נַּ ר, ְכרִּ  ְכרוָתא, ְכלֹומַּ

ין יל ְוָקָלא. ְדאוְדנִּ יִּ הוא עַּ יָמא ְבהַּ ב, ֲעקִּ ְשְתאַּ הוא ְואִּ ֲהָרא ְבהַּ , נַּ

הו יָפא אְדהַּ ָכב וְכֵדין. ְנטִּ ְתעַּ ָםן אִּ ין, תַּ ְתְבחִּ ב ֵבין ְואִּ יש טַּ . ְלבִּ

יב הוא ֲהָדא ְכתִּ י( לד איוב), דִּ ין ֹאז ן כִּ לִּ ְבָחן מִּ אי. תִּ ְעָמא ומַּ  טַּ

ין ֹאז ן לִּ ְבָחן מִּ חום. תִּ ָכב מִּ ְתעַּ הוא ָקָלא ְדאִּ ֲהָרא ְבהַּ יָפא נַּ ְנטִּ , דִּ

ימוָתא ֲעקִּ יןְדאודְ  בַּ יל ְוָלא, נִּ יִּ ילו עַּ ְבהִּ ין. בִּ ין ָכךְ  וְבגִּ ְתְבחִּ  ֵבין אִּ

ב יש טַּ ם ְוֵחיךְ ( שם), ְלבִּ ְטעַּ ֱאכֹול יִּ אי. ל  ְעָמא מַּ ם ֵחיךְ  טַּ ְטעַּ  יִּ

ֱאכֹול ין. ל  ָכב ְבגִּ ְתעַּ ָםן ְדיִּ יל ְוָלא, תַּ יִּ ילו עַּ ְבהִּ ל, ְבגוָפא בִּ  ָדא ְועַּ

ם ְטעַּ ְתְבָחן יִּ יָקאְמ  ֵבין, ְויִּ ירו תִּ ְמרִּ  . לִּ

אי ין נוְקָבא ְבהַּ ְלָיין, ְדאוְדנִּ ין תַּ ין נוְקבִּ ין נוְקָבא, אֹוֲחָרנִּ ְיינִּ . ְדעַּ

הוא. ְדחֹוָטָמא נוְקָבא. ְדפוָמא נוְקָבא יל ָקָלא ֵמהַּ יִּ  ְבנוְקָבא ְדעַּ

ין י, ְדאוְדנִּ יךְ  אִּ ְצְטרִּ יל אִּ יִּ ין ְלנוְקֵבי עַּ ְיינִּ ין, ְדעַּ ְבעִּ ין ְונַּ ְמעִּ . דִּ

הוא י ָקָלא ֵמהַּ יךְ  אִּ ְצְטרִּ יל, אִּ יִּ ְשָקא ְדחֹוָטָמא ְלנוְקָבא עַּ ְרדַּ , ְדפַּ

ְסֵקי ָחא ְתָנָנא ומַּ הוא ְוא  יב הוא ֲהָדא. ָקָלא ֵמהַּ ְכתִּ ( יא במדבר), דִּ

ע ְשמַּ ר' ְייָ  ְויִּ חַּ סוֹ  וַּיִּ ר אַּ ְבעַּ י. 'ְייָ  ֵאש ָבם וַּתִּ ְצטְ  ְואִּ יךְ אִּ יל, רִּ יִּ  עַּ

הוא יל, ְדפוָמא ְלנוְקָבא ָקָלא הַּ לִּ ין ְוָגזַּר ומַּ לִּ ( גזרין א''נ) מִּ

הוא הוא ֹכָלא. ָקָלא ֵמהַּ ין ָקָלא ֵמהַּ יל. ְדאוְדנִּ יִּ  גוָפא ְבָכל עַּ
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יש ְתְרגִּ ֵמיה ְואִּ אי( תלייא וכלא( )תלייא כמה א''ס. )ֹכָלא מִּ  ְבהַּ

אן זַָּכָאה. אוְדָנא יר מַּ לֹוי ְדָנטִּ ל. מִּ יב ָדא עַּ  ְנצֹור( לד תהלים), ְכתִּ

יךָ  ֵמָרע ְלשֹוְנךָ  ֵבר וְׂשָפת  דַּ ְרָמה מִּ  . מִּ

אי יָעה ֵביה ָקֵרי אוְדָנא הַּ יָעה. ְשמִּ ְשמִּ יָלן ובִּ ְתְכלִּ ימון אִּ . מֹוֵחי אִּ

יל ָחְכָמה ְתְכלִּ יב, ֵביה אִּ ְכתִּ תָ ( ג א מלכים), דִּ ְבְדךָ לְ  ְוָנתַּ  ֵלב עַּ

יָנה. שֹוֵמעַּ  ְת  ְכָמה, בִּ ֵבר( ג א שמואל) ָאֵמר ְדאַּ י דַּ  שֹוֵמעַּ  כִּ

ךָ  ְבד  י( יח ב מלכים. )עַּ ים כִּ ( כלא תליין ובהני. )ֲאָנְחנו שֹוְמעִּ

ת עַּ ְת  ְכָמה, דַּ ע( ד משלי), ָאֵמר ְדאַּ י ְשמַּ ח ְבנִּ  משלי. )ֲאָמָרי ְוקַּ

י( ב ְצֹותַּ ְצסוֹ  ומִּ ָתךְ  ןתִּ ְלָיין ֹכָלא ָהא. אִּ ין תַּ אי ְבאוְדנִּ  אוְדָנא ְבהַּ

ְלָיין ין תַּ ין ְצלֹותִּ יָחא וָבעותִּ ין וְפקִּ ְיינִּ יב הוא ֲהָדא. ְדעַּ ְכתִּ , דִּ

ֵטה( יט ב מלכים) ח וֲשָמע ָאְזְנךָ ' ְייָ  הַּ יךָ  ְסקַּ  ֹכָלא ָהא. וְרֵאה ֵעינ 

ְלָייא ֵביה  . תַּ

 .אם טוב או רע הוא, לח אשר בוחן את הדבר הנשמע מהמוח יורד כוח

או שהוא , משום שצריך המוח העליון לדעת אם להכניס דבר זה לתוכו

 .'שאין רע בהיכל ה, דבר טמא ואין לו להכניס את זה לתוכו אלא לפלוט

 .דבר לח הוא דבר אשר בולע כל אויר

הרי הוא , םואם הדבר הנשמע צריך להגיע לעיניי, האוזן היא מרכז הגוף

ואם לאף הרי הוא מגיע לאף ויצא , הולך לעיניים ויורדים מהם דמעות

 .הרי הוא מגיע לפה והפה גוזר מה שגוזר, ואם לפה, ממנו אש ועשן

הרי הוא צריך לשלם לו , ק שמי שחרש את חברו''בב' כן אמרו בגמ

יש דברים שצריך , משום שהאוזן היא הכלי המרכזי בגוף, כאליו הרגו

ויש דברים אשר כבר , להעניש כביכול' אין לה, ת אותם וללא ראיהלראו

ויש דברים שקצף כבר יצא עליהם ואזי נגזר , ויוצא עליהם קצף האף, נראו

מביט ' שבתחילה ה, וזה בין טוב ובין רע, מה שיהיה עליהם לעולם' מפי ה

כ הוא גוזר ''ואח, במעשה האדם ולאחר מכן הרי הוא נותן לו נחת רוח

 .ו שהוא יהיה עימו לעולם לטוב כל הימיםעלי

משום שכל , ן שמקול האדם אפשר לדעת מה הוא''וכתב הליקוטי מוהר

שהרי הדיבור הוא כוח המלכות של , האדם מגלה את הפנימיות שלו

 .והמלכות היא זאת שמגלה את פעולות הגוף, האדם כידוע
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היא זאת ו, האוזן מקושרת למוח החכמה הבינה והדעת כמובא בפסוקים

 .ששומעת את קול התפילה

היא הבנה , י בא לומר לנו שיש כאן שמיעה של דעת בינה וחכמה''רשב

והיינו , ודעת היא הבנה מתוך הבנה, כללית בינה היא הבנה פרטית

אבל בהבנה הכללית שומעים , שפעמים נשמע שאדם עשה דבר לא טוב

מיעה הכללית אבל בש, כגון שהוא העליב את חברו, שזה נכון שכך עשה

ולולי זה , מתברר שהוא עשה את זה בכדי לעורר את חברו לשוב בתשובה

ולכן צריך שכל , וכן על זה הדרך, והיה מאבד את עולמו, הוא לא היה שב

 .המוחין האלו יתערבו בנושא השמיעה

 

אי ְלָיין, אוְדָנא ְבהַּ ין תַּ ין ָרזִּ ָלאִּ ין ְדָלא, עִּ ר ָנְפקִּ ין, ְלבַּ  ָכךְ  ְבגִּ

יא יָמא הִּ ין ְוָרָזא. ְלגוֹ  ֲעקִּ ין ְדָרזִּ ימִּ הוא וַּוי, ֵביה ְסתִּ ה ְלהַּ ל   ְמגַּ

ין ין. ָרזִּ אי וְבגִּ יש אוְדָנא ְדהַּ ין ָכנִּ ימוָתא, ָרזִּ ְלגוֹ  וֲַּעקִּ יל דִּ , לֹון ָנטִּ

ֵלי ָלא ין גַּ ימון ָרזִּ ין ְלאִּ ימִּ ֲעקִּ ְייהו דַּ ָלא, ְבָאְרחַּ ימון א   ְדָלא ְלאִּ

קִּ  יןעַּ יב הוא ֲהָדא. ימִּ ְכתִּ יֵרָאיו' ְייָ  סֹוד( כה תהלים), דִּ יתוֹ  לִּ  וְברִּ

יָעם ְטֵלי, ְלהֹודִּ ְטֵלי ָאְרחֹוי ְדנַּ ין( ונטרי) ְונַּ לִּ  . מִּ

ימון ין ְואִּ ימִּ ֲעקִּ ְייהו דַּ ְטֵלי, ְבָאְרחַּ ין נַּ לִּ ין מִּ ְיילִּ ילו לֹון ְועַּ ְבהִּ , בִּ

ְכָבא ֲאָתר ְבהו ְוֵלית ְתעַּ ין ָכלוְ . ְלאִּ ין נוְקבִּ ֲחָרנִּ ין, אַּ ְתחִּ ְתסַּ , ֵביה מִּ

ד ין עַּ ין ְדָנְפקִּ לִּ ֵלין. ְדפוָמא ְבנוְקָבא מִּ ְקרו ְואִּ ָייֵבי אִּ , ָדָרא חַּ

יךְ  ְדקוְדָשא ְׂשנוֵאי יָתא. הוא ְברִּ ְתנִּ יָלן ְבמַּ ילו, ְתָנן דִּ יל ְכאִּ  ָקטִּ

ין לו, גוְברִּ ח וְכאִּ ד ְוֹכָלא. ָזָרה ָדהְלֲעבוֹ  ָסלַּ יב, ְקָרא ְבחַּ ְכתִּ , דִּ

יל ֵתֵלךְ  ֹלא( יט ויקרא) ךָ  ָרכִּ ם  ֲעמֹוד ֹלא ְבעַּ ל תַּ ם עַּ ךָ  דַּ י ֵרע  . 'ְייָ  ֲאנִּ

אן ר מַּ ל ְדָעבַּ אי עַּ ְקָרא ֵריָשא הַּ ילו, דִּ ר ְכאִּ ל ָעבַּ  . ֹכָלא עַּ

 א''ע ה''רצ דף

ָייא חוָלֵקיהֹון זַָּכָאה יקַּ דִּ ְייהודְ , ְדצַּ יב ָעלַּ ן( יא משלי), ְכתִּ  ְונ ֱאמַּ

ה רוחַּ  ן  ן. ָדָבר ְמכַּ ֱאמַּ אי רוחַּ  נ  ְלהֹון רוָחא ְדָהא, וַּדַּ  ֵמֲאָתר דִּ

ָלָאה יָשא עִּ דִּ יף קַּ ְשְתלִּ ין, אִּ ן ָכךְ  וְבגִּ ֱאמַּ ְקרון רוחַּ  נ  יָמן. אִּ  ָדא ְוסִּ

יְמָנא הוא, אֹוקִּ ה הַּ ל  ְמגַּ ין דִּ ְשָמֵתיה ְבָידועַּ , ָרזִּ יהו ָלאו, ְדנִּ  אִּ
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גוָפא ְלָכא מִּ יָשא ְדמַּ דִּ ין. קַּ  ֵמֲאָתר ְוָלא, ָרָזא ֵביה ֵלית ָכךְ  וְבגִּ

ד. הוא ְדָרָזא יסוק ְוכַּ ְשָמֵתיה תִּ ְבָקא ָלא, נִּ ְתדַּ ְלָכא ְבגוָפא אִּ , ְדמַּ

ְתֵריה ָלא ְדָהא הוא וַּוי. הוא אַּ ר ְלהַּ ְשָמֵתיה וַּוי, הֵלי וַּוי, ָנש בַּ . ְלנִּ

ָייא חוָלֵקיהֹון זַָּכָאה יקַּ דִּ ין, ְדצַּ ןִּ ְמכַּ ין דִּ ֵכן ָכל, ָרזִּ ין ש  ין ָרזִּ ָלאִּ  עִּ

יךְ  ְדקוְדָשא ְייהו( קדישא דמלכא עלאין רזין. )הוא ְברִּ יב ָעלַּ , ְכתִּ

ֵםךְ ( ס ישעיה) ים כוָלם ְועַּ יקִּ דִּ יְרשו ְלעֹוָלם צַּ ץ יִּ  ה''רצ דף. )ָאר 

 (א''ע

והיא שומרת אותם ואינה מציאה אותם , האוזן שומעת את רזי התורה

 .לאיש שאינו ראוי, לאוזן אחרת

ומי שהוא איש ראוי הדברים העמוקים , האוזן שומעת את הדברים

אבל מי , משום שהוא חייו, ואינו פולט אותו בעל כורחו, מחיים אותו

שום שהוא דבר שאינו קשור מ, שאינו ראוי הרי הוא פולט את מה ששמע

ועוד שהדבר תורה בעצמו מקשקש בו ורוצה לצאת משום שאינו , אליו

 .מסוגל לשכון במקום רשעים

ואם כך הוא באוזנו , מי שאינו ראוי הרי הוא שומע כל דבר בבהלה

כל שכן שפיו ועיניו וחוטמו , שהיא עקומה בכדי לשמעו כל דבר במיתון

, ר על כל אחד פכי רצונו בין טוב ובין רעפתוכים לרווחה והרי הוא מדב

 .והרי הוא הולך רכיל

אין לאדם , איברי האדם המה מקומות ליציאת השפע האלוקי שבו

לאדם , וכל שכן לא לעשות עימו דברים רעים, להוציא שפע אלוקי לבטלה

אם , לדעת כל דבר בעומקו בכדי שלא יגיע לטעות, יש להיות שכול בדעתו

' משום שאפי, חפץ במהירות הוא לא יבין מה הוא ראהנעביר לפני האם 

שהוא מבין הוא ' ואפי, שאדם רואה הוא גם צריך להבין מה שהוא רואה

 .ולדון כל אדם לכף זכות, צריך להבין לעומק הדברים

 .אלא שומרים, י שהצדיק אין מגלה סודות''אמר רשב

אותו לכל הנה ודאי שיש שיש בדורות אלו לעסוק בזוהר הקדוש ולגלות 

בין לקטנים בין ', כלומר מי שיתחזק מהדברים וידבק בה, מאן דבעי

אשר הם , י אמר שאין לגלות הם רזי התורה''אלא מה שרשב, לגדולים

י בעצמו אמר ''ורשב, י שאין איתנו יודע מה אין לגלות''עומק סודות רשב
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 אלא, וודאי שתורת הנגלה מותר לכל, שעתיד לימוד הפשט להפוך לנגלה

 .ולמי שיעשה עימה דברים לא טובים, שאין ללמדה לגוי

כ הוא חכם ומבין ''ומה שכתוב שאין עוסקים במרכבה ביחיד אלא א

או שאין עוסקים ברזי התורה אלא מגיל חמישים ועוד מעלות , מדעתו

הוא כמו שמפרש שם הרבינו עובדיא בר , בחגיגה' רבות כמובא בגמ

עלות לשמים ולראות את המלאכים שהוא לימוד שמות הקדוש ל, טנורא

ואין זה , שנכנסו לפרדס' שזה מה שעשו ד, במרום' המשרתים את פני ה

 .קשור ומחובר כלל וכלל לדברים אלו

 

ְנסֹוי ין, אַּ ְתרִּ ין כִּ ְקרֹובִּ ֲהדוָתא( כלהו. )ְדבוְסָמא תַּ ל סַּ ה עַּ  מַּ

ֲאֵמיָנא ֲהדוָתא ְדָהא, דַּ ְלָיא ְבהו סַּ ְלָיא וְבֹכָלא. תַּ ֲהדוָתא תַּ . סַּ

ְקרֹוֵבי ָהֵני ֲאָבל ָווָרא, ְדבוְסָמא תַּ ֲהדוָתא, ְוסוָמָקא חִּ ָבא סַּ  ְלאַּ

יָםא ֲהדוָתא. ְואִּ ְחְסָנא סַּ ית ְלאַּ יד ְדָירִּ יָתא ְוָהא. לֹון ְוָאחִּ ְתנִּ  ְבמַּ

יָלן יְמָנא דִּ ָמה, אֹוקִּ ָווָרא ֵבין ָסְרֵסי כַּ ְתְכלִּ , ְלסוָמָקא חִּ  ֵביה יָלןְואִּ

ֲחָדא ְטָרא כַּ ָווָרא ְבסִּ  . ְדחִּ

ד יר כַּ ְתְנהִּ ירו אִּ ְנהִּ ָווָרא מִּ יָקא ְדחִּ תִּ ְפָייא, ְדעַּ הוא חַּ ָווָרא הַּ ל חִּ  עַּ

ירו ְוכְֻּלהו. סוָמָקא ְנהִּ ח בִּ ְשְתכַּ יב וְכֵדין. אִּ ' ְייָ  ָיֵאר( ו במדבר), ְכתִּ

יךָ  ָסָניו ד. ֵאל  ין ְוכַּ ָייבִּ גִּ  חַּ יןסַּ ְלָיין, יאִּ ין תַּ ינִּ ת, ְבָעְלָמא דִּ ְשְתָכחַּ  אִּ

ירוָתא ט ְוסוָמָקא(. בעלמא א''ס) ְבֹכָלא ְסגִּ ְתְסשַּ ין אִּ ְנסִּ  ְוָחָפא, ְבאַּ

ָווָרא( על א''נ) ָכל ח ֹכָלא וְכֵדין. חִּ ְשְתכַּ יָנא אִּ יב וְכֵדין. ְבדִּ  ְכתִּ

( נט ישעיה) כתיב קנאה בגדי). ָרע ְבעֹוֵׂשי' ְייָ  ְסֵני( לד תהלים)

אי ְוֹכָלא( נקם בגדי ְלָייא ְבהַּ ין, תַּ ֲהדוָתא ָדא וְבגִּ  . ְבֹכָלא הוא סַּ

 פני התפארת

, שזה מעיד שהוא שילוב חסד וגבורה חכמה ובינה, בפנים יש לבן ואדום

, שהרחמים גוברים אזי האדום נכלל בלבן, ומהכתר העליון, מחכמה ובינה

וכשהדין גובר אזי כל הפנים , ני הכתר בפני התפארתבכוח הארת פ

 .אדומות לעשות דין ברשעים

, ל מבאר שפנים הם מלשון פנימיות''הרמח, "חכמת אדם תאיר פניו"

 .הם מעידות אלא מה ששוכן בפנים
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יש בה לבן ואדום חסד , משום שמידת התפארת היא מידת ההנהגה לכן

אזי הכל נהפך , דת הכתרבמי -וכשהיא דבקה בעולם העליון , ודין

וכן כשהאדם , וכשהיא דבקה בעולם התחתון הכל נהפך לדין, לרחמים

אבל כשהוא דבק בתאוות העולם הזה הכל , הכל נהפך לרחמים' דבק בה

 .נהפך לדין חלילה

 

ָמה ָםה כַּ ין ָמאֵרי ְוכַּ יסִּ ָכאן ְתרִּ ָסאן, ְגָווֵני ְלָהֵני ְמחַּ  ְלָהֵני ְמצַּ

ד. ְגָווֵני ין כַּ ירִּ ין ָכל, ְגָווֵני ְנהִּ ְמָנא. ְבֵחדו כְֻּלהו ָעְלמִּ יר ְבזִּ  ְדָנהִּ

ָווָרא ְתָחזו ֹכָלא, חִּ הוא אִּ ְווָנא ְבהַּ ד. גַּ ְתֲחֵזי ְוכַּ  ֹכָלא ְבסוָמָקא אִּ

י ְתָחזו ָהכִּ הוא אִּ ְווָנא ְבהַּ  . גַּ

ֵלין ין ְבאִּ ְקרֹובִּ י, ְדבוְסָמא תַּ ארִּ יְקָנא שַּ ְתֲחָזָאהלְ  דִּ  ֵמֵריָשא, אִּ

ין ית, ְדאוְדנִּ יק ְוָנחִּ לִּ ְקרֹוָבא ְוסַּ ין, ְדבוְסָמא ְבתַּ ֲערִּ ין ׂשַּ  אוָכמִּ

יְקָנא ףוָנא, ְדדִּ ה ְבתִּ יר ָיא  סִּ יָבר. שַּ יף ְכגִּ ףִּ יר, תַּ סִּ ְשָחא. שַּ  מִּ

ְרבות יְקָנא דִּ ָלָאה ְדדִּ יָקא עִּ תִּ אי, ְדעַּ יְקָנא ְבהַּ ְזֵעי דִּ ין רדִּ ְנפִּ  אַּ

ְתֲחֵזי יר, אִּ  . ְוָנהִּ

ומאירים לבעלי הדין , פנים אלו מאירים לבעלי הרחמים בעת רחמים

 .בעת זעם חלילה, לתת להם את כוח הדין

בעשרת " תגנוב"ל" לא"ידוע שאמרו בזוהר שהטעם שיש פסיק בין 

ומבאר שם הזוהר שכשאדם , בכדי שיהיה מותר לפעמים לגנוב, הדיברות

, יק הוא לוקח חלק מנשמתו הטהורה אשר שורה על פניומביט על הצד

נשמתו הולכת אל , ל שכשהאדם מביט על דבר מה''כמו שאומר האריז

וכאשר היא דבקה בדבר הנראה היא , הדבר הנראה ודבקה וחוזרת לעיניו

, ומעט מהדבר הנראה חוזר עימה, מתאחזת בו ונשארת מעט ממנה שם

הרי חסד ורחמים באים , ם העליונותולכן כשבעלי הרחמים מביטים בפני

 .עליהם

לכסות , בחלק התחתון של הלחיים מתחיל הזקן ששערותיו שחרות

 .וזה גבורתו, אותם

, הנה עניין הזקן הוא צינורות ההשפעה אשר מכניעים את החיצונים

משום שהפנים , ועוד שהוא מכסה את הפנים שלא כל הפנים יהיו גלויות
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אבל החלק , חלק של הפנים העליון מגולהוהנה ה, הוא האור המגולה

, התחתון של הלחיים מכוסה משום שהוא פחות נעלה מהחלק העליון

 .לכן הוא מכוסה, וכדי שלא יתאחזו בו החיצונים

ושערותיו שחורות שזה מורה שיש בהם את כוח הדין להכניע את 

 .אבל שער זקן הכתר לבן שבלבנים משום שכולו רחמים, החיצונים

 

סִּ  אי ירושַּ יְקָנא ְדהַּ ין' ְבט, דִּ ףונִּ ח תִּ ְשְתכַּ ד. אִּ ְשָחא ְוכַּ ְרבות מִּ , דִּ

ת ְתלַּ ר דִּ ין ֲעׂשַּ יעִּ יְקָנא ְנבִּ יָקא ְדדִּ תִּ יָשא ְדעַּ דִּ יר קַּ אי ָנהִּ יְקָנא ְבהַּ , דִּ

ְשְתָכחו ין ב''כ אִּ ףונִּ ין וְכֵדין. תִּ ְתָבְרכִּ ְׂשָרֵאל. כְֻּלהו מִּ  ָסָבא ְויִּ

ְת  אי ָבְרָכאמִּ יָמן, ְבהַּ ְׂשָרֵאל ְיָבֵרךְ  ְבךָ ( מח בראשית), ְוסִּ  ָכל. יִּ

ין ףונִּ יְקָנא תִּ יְמָנא, ָדא ְדדִּ ָדָרא אֹוקִּ יָשא ְבאִּ דִּ ין ְדכְֻּלהו, קַּ יףונִּ תִּ  מִּ

יָקא תִּ יָשא ְדעַּ דִּ ְתָקנו קַּ ָלָאה ָבֵעיָנא ְוָהָכא. אִּ ה, ְלגַּ ְתְגֵלי ְדָלא מַּ  אִּ

םָ  ין, ןתַּ ל ְבגִּ ןוָפא ְבָלא ְלֵמיעַּ  דדיקנא תקונין כל הא. )כִּ

 קדישא עתיקא( דעתיקא) דדיקנא מתיקונין דכלהו אוקימנא

 ( קדישא באדרא אוקימנא

 זקן התפארת

' וכשהוא מקבל שפע מזקן הכתר יש ב, תיקונים' בזקן התפארת ישנם ט

תיקונים שלו ' הט' ובאמת שאפי, ב תיקונים''ג תיקונים שהם יחד כ''עוד י

 .הם מכוח הכתר

, אותיות' שמות הויה אשר יש בכל אחת ד' תיקונים הם ב' הנה הט

, תיקונים' אלא הוא מקבל את שפע הח, ועוד שם הויה שאינו משפיע

ב אותיות ועוד הויה אחת ''אשר יש בהם י, הויות' והזקן של הכתר הוא ג

ת של גבורה אח, ההויות הם אחת של חסד' וג, שמקבלת את השפע

' ובתפארת יש ב, ואחת של רחמים, ממותקת בכדי להכניע את החיצונים

 .הויות אחת של רחמים ואחת של גבורה להכניע את החיצונים

שכל אות היא עולם שלם , ב אותיות התורה''ב תיקונים הם כ''והכ

 .אשר יש בו כוח להכניע את החיצונים

, שכתבתי באידרא כמו, ובאמת כל זקן התפארת הוא ממידת הכתר

ג ''שיש יש את י, בכי תשא: א, שיש פעמיים בתורה את מידות הרחמים
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ג ''שהם י, מילים של רחמים' ששם יש רק ט, בשלח' ב: ב. מידות הרחמים

ג המידות הוא ''אמנם גם את י, והכתר משפיע אותם להתפארת, תיקונים

פיע הוא מש, אלא כשהוא רוצה להשפיע מעט רחמים, משפיע לתפארת

וכאשר יש רחמים , תיקונים' את המידות של פרשת שלח שהם רק ט

ג ''ולו עצמו יש את י, ג מידות הרחמים''גדולים הוא משפיע גם את י

, ועובר על פשע, נושא עון, מי אל כמוך"מידות של מיכה הנביא שהם 

, ישוב ירחמהו, כי חפץ חסד הוא, ולא החזיק לעד אפו, לשארית נחלתו

חסד , תתן אמת ליעקב, ותשליח במצלות ים כל חטאתם, ינויכבוש עונות

 ".מימי קדם, אשר נשבעת לאבותינו, לאברהם

 ּבּוַציָנא ַניצֹוָצא ַההּוא ָנַפק, ַקְדָמָאה ַתּקּוָנא. ַאְקרּון' ט, ַאימּון ַשיָתא

 ְוָנַחית, אּוְדַנין ַעלדְ  קֹוַצין ַמְתחֹות, ְדֵריָשא ַשֲעָרא ַּבְתחֹות ּוָבַטש, ְדַקְרַדינּוָתא

 ָלא ַקַדיָשא ֵמַעַתיָקא ָדא ַתּקּוָנא ָהא. ְדפּוָמא ֵריָשא ַעד ְדאּוְדַנין ַפְתָחא ַמַּקֵםי

 ַמּבּוָעא ַההּוא ַמֵמיּה ְוַתְלָייא, ַקַדיָשא ְדַעַתיָקא ַמָזָלא ָנַגיד ַכד ֶאָלא, ַאְשְתַכח

 ַההּוא, ַדְכָיא ַּבֲאַויָרא ְוַאְתְכַליַלת ַאְתַמְשָכא אַאיםָ  ַכד, (חסר) ְדָחְכְמָתא

, ְּבָדא ָדא ְוַאְתֲאָחד, ְוַנְפַקת ָעאַלת ְוַניצֹוָצא, (חסר) ַאיָםא ָנַקיט ַחָּווָרא

  .ַתּקּוָנא ַחד ְוַאְתָעַביַדת

 .'והם נקראים ט, תיקונים' אומר הזוהר שיש ו

מאור הפנים מתחת שערות  הוא שיוצא, התיקון הראשון של הזקן

מכוח , ואור זה כלול מאור וכלי, שערות קטנות מהאוזן ועד הפה, הראש

, אבל זה כוח שהיה אצל החכמה והבינה, הגבורה של עתיק ומכוח החסד

 .ולא ישר הגיע מעתיק

', אבל למידת התפארת יש ט, תיקונים' הנה לשכינה באמת יש רק ו

' התיקונים הם ב' משום שט, הזוהרכמו שאומר ' מ רק ו''והטעם שהם מ

ועוד הויה אחת שכוללת את , אותיות' אשר בכל אחת יש ד, שמות הויה

 .כל השפע שהיא מקבלת את השפע מכל התיקונים

ואות אחת שמקבלת שהיא , אותיות שמשפיעות' והנה בשם הויה יש ג

 וזה מה שאמר, תיקונים' תיקונים יש רק ו' ולכן מתוך ח, אחרונה' אות ה

משום שאנחנו כוללים את הכוח ' אבל הם נקראים ט, תיקונים' שיש רק ו

 .המקבל את השפע

כבר נתבאר שאין השפע מגיע ישר מעתיק משום שהוא שפע שאין 

ולכן הוא עובר דרך החכמה והבינה בכדי שיהיה לנו בו חכמה , מושג לנו

 .בינה והשגה
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, ורה חיצוניתוהתיקון הראשון הם שערות שמקשרות את האוזן לפה בצ

 . בכדי שמה שתשמע האוזן יגזור הפה

 

ד יךְ  ְוכַּ ְצְטרִּ ְלָקא אִּ ל ָדא סַּ ְןָיא, ָדא עַּ ְתכַּ ד ְואִּ ֵםי חַּ ףַּ . ֲחָדא מִּ

ין יךְ  ֹכָלא ָכךְ  וְבגִּ ְצְטרִּ ד, אִּ ד חַּ ְעבַּ ין ְלמ  ד. נוְקמִּ ֲחָמא ְוחַּ ל. ְלרַּ  ְועַּ

אי יב הַּ אי ָתאִּ יְקָנא ְלהַּ ד דִּ ְלָכא ָדוִּ יְמָנא ְכָמה, מַּ  . ְדאֹוקִּ

אי יְקָנא ְבהַּ ין' ט דִּ ףונִּ ְשְתָכחו תִּ יָתא, אִּ ְבָוון שִּ ְלָיין רִּ , ְבהו ְדתַּ

ין ְחטִּ ְתסַּ ֵלין. גוָפא ְבָכל ומִּ יָתא ְואִּ ְלָיין שִּ ְלָיין, ְדתַּ ֲעֵרי תַּ  ְבׂשַּ

ְתחֹות ְקרוָבא דִּ ין תַּ ת. ְדבוְסמִּ אי ְתלַּ ְטָרא ֵמהַּ ת, סִּ אי וְתלַּ  ֵמהַּ

ְטָרא ירוָתא. סִּ יְקָנא וְבָיקִּ ְלָיין, ְדדִּ ת תַּ ין ְתלַּ ֲחָרנִּ ד. אַּ  ְלֵעיָלא חַּ

ְפָוון ימון וְתֵרין, ְבׂשִּ ין ְבאִּ ֲערִּ ְלָיין ׂשַּ ד ְדתַּ בוָרא עַּ  ָהֵני ְוָכל. טַּ

יָתא ָכאן' ג, שִּ ָכאן' ְוג מִּ ְחָכן, מִּ ְתמַּ ְלָיין אִּ ימוןבְ , כְֻּלהֹון ְותַּ  אִּ

ְעֵרי ְלָיין ׂשַּ ין ְדתַּ ְתָסְחטִּ  . גוָפא ְבָכל ומִּ

ין ימון ְתָלָתא ְדָהֵני וְבגִּ ירו אִּ יְקָנא ְבָיקִּ יר ְדדִּ כְֻּלהו יַּתִּ יב, מִּ  ְכתִּ

יָשא ְשָמא ְבהו דִּ יב. קַּ ְכתִּ ן( קיח תהלים), דִּ ר מִּ ֵםצַּ י הַּ , ָיה ָקָראתִּ

י ְרָחב ָעָננִּ מ  י' יָ יְ , ָיה בַּ יָרא ֹלא לִּ יְמָנא ְוָהא. אִּ ָדָרא ְדאֹוקִּ ן, ְבאִּ  מִּ

ר ֵםצַּ י הַּ יְקָנא ְדָשֵרי ֵמֲאָתר, ָיה ָקָראתִּ ְחָטא דִּ ְתסַּ  ֲאָתר ְדהוא, ְלאִּ

יק( דחיק א''ס) ֵםי ָרחִּ ףַּ ין מִּ יר, אוְדנִּ סִּ  . הוא שַּ

 .לעשות רחמים' ב, סוגי שערות אחד לעשות דין' יש בזקן זה ב

, כוחות' לכן יש בו ב, ום שיש בזקן כוח של חסד וגבורה של הכתרמש

אחת של חסד , שערות בפני עצמם' אלא הם ב, ל''ואינם רק אור וכלי כנ

שמא יש , יש לעשותו ברחמים, משום שגם שעושים דין, ואחת של רחמים

שמא יש שם , וכן שעושים רחמים יש לעשותם בדין, צדיקים בין הרשעים

 .רשעים

' בב' וב, ואחד בשפתיים, מצד שמאל' וג, תיקונים מצד ימין' זקן גיש ב

ואחד בצד , אחד בצד החיצוני שלו שהוא המזל הזכרי ,חלקי הזקן שמארך

 .הפנימי שהוא המזל הנקבי
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תיקוני הזקן ' ולכן אמר דוד בט, אלו האחרונים' ועיקר האור הוא מג

כ בשאר ''משא ',ם האלו ש' מט' בג, "מן המצר"אשר הזכיר אותם במזמור 

 . 'התיקונים אין שם ה

משום , משום שהשפתיים ודאי שהם עיקר, אלו יותר עיקריים' וודאי שג

 .משום שדרכם עובר השפע, וכן המזלות עיקריים, שמהם יוצא הדיבור

 

ְפָרא ְדָתא וְבסִּ גַּ ב ְדֵבי ְדאַּ י, ָסָבא ֵייָבא רַּ ר ָהכִּ ים ָאמַּ , ְואֹוקִּ

י ְדֵשירוָתא ד ְקָנאְדדִּ ס  ָלָאה ֵמח  יב, עִּ ְכתִּ ( כט א הימים דברי), דִּ

ְגדוָלה' ְייָ  ְלךָ  ְגבוָרה הַּ ת ְוהַּ ר  ְפא  תִּ י, הוא ְוֹכָלא. 'ְוגוֹ  ְוהַּ , ָשאֵרי ְוָהכִּ

ְשָעה ְחָכן ְותִּ ְתמַּ ְלָיין אִּ יְקָנא ְותַּ ֵםי, ְבדִּ ףַּ ין ומִּ י, אוְדנִּ , ָשאֵרי ָהכִּ

יוָמא יְ  ָלא ְוקִּ ְתקַּ יןמִּ ָלא ימִּ ֲאָתר א  יְמָנא ְכָמה, ָאֳחָרא בַּ  . ְדאֹוקִּ

 ב''ע ה''רצ דף

ד יךְ  ְוכַּ ְצְטרִּ ֲחֵמי ָעְלָמא אִּ ְלָייא, ְלרַּ ְתגַּ ָזָלא אִּ יָשא מַּ דִּ  ָהֵני ְוָכל. קַּ

ין ףונִּ יְקָנא תִּ ְבדִּ יָרא דִּ ְזֵעיר יַּףִּ ין דִּ ְנסִּ ֲחֵמי כְֻּלהו, אַּ ְכֵחי רַּ ְשתַּ . מִּ

ד ְצְטרִּ  ְוכַּ יָנא יךְ אִּ ְזָייא, ְלדִּ ְתחַּ יָנא מִּ ין וְכֵדין, דִּ ְבדִּ ין עַּ  נוְקמִּ

ְנֵאיהֹון ְׂשָרֵאל ְלׂשַּ ימון, ְדיִּ ין ְלאִּ  ָכל( ב''ע ה''רצ דף. )ְלהו ְדָעקִּ

ירו יְקָנא ְיקִּ ימון, ְדדִּ ְעֵרי ְבאִּ ְלָיין ׂשַּ יְנהו ְדתַּ חום, אִּ אי ְדֹכָלא מִּ  ְבהַּ

ְלָיין  . תַּ

ְעֵרי ֵניהָ  ָכל יְקָנא ׂשַּ ְזֵעיר ְדדִּ ין דִּ ְנפִּ ין כְֻּלהו, אַּ ישִּ ין ְקשִּ יפִּ ףִּ , תַּ

חום ְכְסָיין ְדכְֻּלהו מִּ ין אַּ ינִּ ֲעָתא, ְלדִּ ָזָלא ְבשַּ יָשא ְדמַּ דִּ ְתְגֵלי קַּ . אִּ

ד ָגָחא ָבָעא ְוכַּ אי, ְקָרָבא ְלאַּ יְקָנא ְבהַּ ְתֲחֵזי דִּ ָבר אִּ יף ְכגִּ ףִּ  יָמארֵ , תַּ

ְצָחן ָיא נַּ יט וְכֵדין. ְקָרבַּ אן ָמרִּ יט מַּ יש, ְדָמרִּ ְגלִּ אן ְואַּ יש מַּ ְגלִּ   .ְדאַּ

וזה נכון שכוח הזקן , רב ייבא אמר שכוח הזקן מתחיל מכוח החסד

 ,אבל באמת לבסוף המה משנות את הסדר לצורך ההנהגה, מתחיל מחסד

א במקום ל שפעמים יש תיקון שהוא יותר מעולה והו''כמו שאמר האריז

 .יותר נמוך בפנים של מידת התפארת

 .ועיין בביאור הסולם באופן אחר
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ויש רחמים , אזי הכתר משפיע עליו רחמים, כשהזקן משפיע רחמים

אזי הוא לבדו עושה , וכשהוא מעניש את הרשעים שונאי ישראל, בעולם

משום שהוא כולו , משום שהכתר אינו משפיע כוח לעשות דין ,את הדין

וממילא אין חיים , את השפע' י שמסלק ה''והדין נעשה ע, רחמים

' י החיים שה''חי רק ע, משום שכל אדם ואדם וכל דבר בעולם, לתחתונים

 .הרי הוא כאבן דומם, וברגע שחייו אינם איתו, נותן לו

 ,בעת אשר זקן התפארת כופה את הדינים הכתר משפיע לו שפע רחמים

אזי , וכאשר הוא עושה מלחמה, שכפיית הדין אינו דין אלא רחמים

הוא מריטת השערות , דהיינו שעניין השפעת הדין ,נתלשים כמה שערות

הנאמר כאן בדברי " ]אגליש"ש, וכן של השערות ראש נתלשות, של הזקן

שערות ' והיינו שאפי, הוא מלשון גבחת כמובא בביאור הסולם[ הזוהר

 .וכל שכן שערות הזקן, נופלות על הרשעים, הראש

 

ְשָעה ֵניהָ  ין תִּ ףונִּ ה ֲאָמָרן, תִּ ְמָנא ֹמש  ְנָייָנא זִּ ֲעָתא, תִּ  ְבשַּ

יךְ  ְצְטרִּ ְדָרא ְדאִּ ֲחֵמי כְֻּלהו לֹון ְלָאהַּ ף. רַּ ל ְדאַּ ב עַּ ְתֵליָסר גַּ  דִּ

ין ףונִּ ְשָתא ֲאָמָרן ָלא תִּ ָווָנא, הַּ ְלָייא ְבכַּ ְלָתא תַּ  ֵייעול ָלא ְדָהא, מִּ

ףו ְבָהֵני יןתִּ ְדְכָרא נִּ ָלא, ְלאַּ ָזָלא א  ְתְכָוון ְבמַּ ר, אִּ ְדכַּ  ֲהָדא. ֵליה ְואַּ

יב הוא ְכתִּ ָתה( יד במדבר), דִּ ל עַּ ְגדַּ אן. 'ְייָ  ֹכחַּ  ָנא יִּ . 'ְייָ  ֹכחַּ  מַּ

הוא ְקֵרי הַּ ָזָלא ְדאִּ יָשא מַּ דִּ יָמא, קַּ ין ְדָכל ְסתִּ ימִּ יָלא. ְסתִּ , ָדא ְדחִּ

ירו םַּ , ָדא וְנהִּ ר ְוֵכיָון. ָתֵלי ָזָלאמִּ ה ְדָאמַּ ר, ָדא ֹמש  ְדכַּ , ָדא ְואַּ

ְתְכָוון ר, ֵביה ְואִּ ְשָעה ָהֵני ָאמַּ ין תִּ ףונִּ ְלָיין, תִּ ְזֵעיר ְדתַּ ין בִּ ְנסִּ . אַּ

ין ירו ְבגִּ ח ְוָלא, כְֻּלהו ְדיְַּנהִּ ְשְתכַּ יָנא יִּ ל. דִּ ָזָלא ֹכָלא ָדא ְועַּ  ְבמַּ

 . ָתֵלי

אי יְקָנא הַּ ד דִּ ְעֵרי ָשָראן כַּ ְתָעָרא( לאתערבא א''ס) ׂשַּ  ְלאִּ

ְתֲחֵזי, (לאתארכא) יָבר אִּ יף ְכגִּ ףִּ יָבר תַּ ח ָמאֵרי ְכגִּ ין ָנצַּ . ְקָרבִּ

אי יְקָנא ְבהַּ יד, דִּ ח ָנגִּ ְרבות ְמשַּ יָקא דִּ תִּ יָמָאה ֵמעַּ ְת  ְכָמה. ְסתִּ  ְדאַּ

ן( קלג תהלים), ָאֵמר מ  ח  טוֹ  כַּ ל בהַּ ל יֹוֵרד ָהֹראש עַּ ָזָקן עַּ ן הַּ  ְזקַּ

ֲהֹרן  . אַּ



 "יהי אור"

[311] 

 

מ הוא התכוון ''ומ, תיקונים האלו' משה בפרשת שלח אמר את הט

משום שכל תיקון כאן  ,ג מידות הרחמים הגדולים''להמשיך להם שפע מי

שהוא לא אמר את כל תיקוני ' ולכן אפי, נכלל בכמה תיקונים בכתר

ובאמת תיקוני התפארת כוללים בתוכם  ,מ משום שהוא התכוון''מ, הכתר

ובכך מתורץ , הרי זה נחשב כאילו הוא אמר את כולם, את כל תיקוני הזקן

וכן , משום שמחשבתו הייתה עם דיבור, איך הואילה מחשבתו של משה

שכל כונה צריכה להיות כלולה , ג בינג מבני ברק''ראיתי בסידרו של הרה

 .בדיבור

הוא היה , ם כשדוד היה נחלם בשונאיוומשו ,כוח התפארת הוא בזקן

 .מתפלל לזקן זה שישפיע לו את כוח הנצחון

 

ֵלין ְעֵרי אִּ ְפָיין ָלא ׂשַּ ל חַּ ְפָוון עַּ ְפָוון, ׂשִּ ין כְֻּלהו ְוׂשִּ  סוָמקִּ

יב. ְכוַּוְרָדא ְכתִּ ְפתֹוָתיו( ה השירים שיר), דִּ ים ׂשִּ מִּ ְפָוון. שֹושַּ  ׂשִּ

ְחָשן ְחָש , ְגבוָרה ְמרַּ ימון. ָחְכְמָתא ןְמרַּ ְפָוון ְבאִּ ְלָיין ׂשִּ ב תַּ יש טַּ , ובִּ

ֵיי ֵלין. ומֹוָתא חַּ ְפָוון ֵמאִּ ְלָיין ׂשִּ ְתָערוָתא ָמאֵריהֹון תַּ ד, ְדאַּ  ְדכַּ

ין ֲחשִּ ֵלין ְמרַּ ְפָוון אִּ ין, ׂשִּ ְתָערִּ ְגזַּר ֹכָלא מִּ יָנא( מארי) ְלמִּ  ְבָכל, דִּ

ין ָבֵתי ינִּ ְקרון( כך ובגין, וןבה דמדוריהון), דִּ ין ְדאִּ ירִּ יב. עִּ ְכתִּ , דִּ

ת( ד דניאל) ְגֵזרַּ ין בִּ ירִּ ְתָגָמא עִּ ר סִּ  קדישין ובמימר. )'ְוגוֹ  וְבֵמאמַּ

 ( שאלתא

אי יר מַּ ְפָרא. עִּ ְדָתא ְבסִּ גַּ ְת  ְכָמה, ְדאַּ ( כח א שמואל), ָאֵמר ְדאַּ

י ךָ  וְַּיהִּ ין. ָער  ְתֲערִּ ין ְדמִּ ינִּ ימון דִּ ימו אְדלָ  ְלאִּ ְתְרחִּ ין, ְלֵעיָלא אִּ  ְבגִּ

ין ָכךְ  ְתָערִּ ֵלין מִּ ימון אִּ ם( בכלהו( )להו א''ס), ְדָבבו ָמאֵרי ְדאִּ  ְועִּ

ְתֵרי ָדא ָכל ֲחֵמי ְגָווֵני בִּ יָנא ְברַּ ל, ְודִּ ְקרון ָדא ְועַּ יר אִּ יש עִּ דִּ  ְוקַּ

יָנא ֲחֵמי דִּ  . ְורַּ

ֵלין ְפָוון וְבאִּ ְתֲחֵזי, ׂשִּ ד ָמאסו אִּ ח כַּ ְתְסתַּ יק רוָחא. אִּ ן ְדָנפִּ  מִּ

ין ֵביה, סוָמא ְבחִּ ְתלַּ ָמה מִּ ף כַּ ל  ְבָבן א  ד. ְורִּ ט ְוכַּ ְתְסחַּ י, אִּ ְבחִּ ְתלַּ  ןמִּ

יָאן ֵביה ה ְוכְֻּלהו. ְמֵהיְמֵני ְנבִּ ְקרון' ְייָ  ס  ד. אִּ ין כַּ לִּ ין מִּ ן ָנְפקִּ  מִּ

ין, סוָמא ֲחשִּ ְתרַּ ְפָוו ומִּ ין, ןְבׂשִּ ֲהרִּ ְתנַּ ְמֵני ְלכְֻּלהו מִּ ין ָסֵרי תִּ ְלפִּ  אַּ
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ין ד, ָעְלמִּ ין עַּ ְטרִּ ְתקַּ ֲחָדא כְֻּלהו ְדמִּ ְמֵניָסר, כַּ ין ְבתַּ ין אֹוְרחִּ ילִּ , וְשבִּ

ְשְתמֹוְדָען  . ְדאִּ

ָכאן ְוֹכָלא יָשן( בדא), ָדא ְלפוָמא ְמחַּ ֵלל ְבלִּ ְבְרָבן ְממַּ  רַּ

יְטָרא יֲהָרא ְבקִּ ל. ְבעוְטָרא ְדטִּ יב ָדא ְועַּ כוֹ ( ה השירים שיר), ְכתִּ  חִּ

ים ףִּ ְמתַּ ים, מַּ ףִּ ְמתַּ אי מַּ אי. וַּדַּ כוֹ  מַּ ְת  ְכָמה. חִּ ( לד איוב), ָאֵמר ְדאַּ

ם ְוֵחיךְ  ְטעַּ ֱאכֹול יִּ ים ְוכֻּלוֹ . ל  דִּ ֲחמַּ ם ֵאש, מַּ יִּ ָחא. ומַּ ָייא א   ומַּ

ְקָנן ְתתַּ ייורֹויבְ  ָיָאן( ויאן מתדבקין א''ס), מִּ  ְדָהא( בציורוי), צִּ

ְבָרן ְגָווֵני ְתחַּ ֲחָדא מִּ  . כַּ

 שפתי התפארת

ויתגלה אור , בכדי שהדיבור יצא לרווחה ,השפתיים פנויות משערות

משום שאור השפתיים ממתק את ההבל היוצא מהם כמובא , השפתיים

רת ובגז"כמו שכתוב , ומהם יוצאים כל הגזרות הטובות והרעות, ל''בהאריז

 ".עירין פתגמים

העליונה היא כוח , שפות עליונה ותחתונה' הנה השתפים הם ב

 .התחתונה היא כוח הדין, הרחמים

עיר וקדיש מן שמיא "כמו שכתוב בפסוק ] וקדיש, עיר הוא מלשון דין

משום שמידת התפארת היא מנהיגה את העולם  ,הוא כוח החסד"[ נחית

הכוחות ' ולכן יש בה את ב, עהזה שהוא עולם הבחירה שיש בו טוב ור

 .האלו

וכן היא , אשר היא משפיעה לשכינה, משפיעה למידת היסוד, רוח הפה

 ,וכן היא משפיעה לנביאים את כוח רוח הנבואה, משפיעה לשאר מלאכים

שכוח הנבואה הוא מגיע מהבל , ל בשער רוח הקודש''כמובא בהאריז

' וודאי שה', ות השהרי כל הבל הוא מעצמ, אלוקי אשר מתגלה בנביא

ואינו גוף חלילה שאין בה מחשבה בכל חלק וחלק , הוא כולו שכל קדוש

 .שבו

 .כולם מצפים לרוח פה זה

שמים ' בדבר ה"וכמו שכתוב , "ויפח באפו רוח חיים"היינו כמו שכתוב 

אינו מצווה למלאכים שיעשו ' ט שהדיבור של ה''וביאר הבעש, "נעשו
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, ומקיים אותם, מקיים את השמים' אלא עצם הדיבור של ה, השמים

 .ולכן כולם מצפים לפה זה', הדיבור של הוא מעצמותו של ה

 

כוֹ  ְתָוון, חִּ יָמן ְבאַּ ְלָפן, ְרשִּ ְתגַּ ְטרֹוי ְדמִּ ין ְבעִּ ידִּ ( גליפין) ְגלִּ

ָגרֹון ע''אחה יד', א. בַּ ין ְדָטרִּ ְלכִּ ְעֵדא( ב דניאל), מַּ ין וְמהַּ ְלכִּ , מַּ

לְ  וְמָהֵקם יןמַּ יד', ח. כִּ ית ְדָטרִּ יק, ְוָנחִּ יר ְוָסלִּ יש, ְוָעטִּ ָחא ָכבִּ  ְבא 

יף יָקה' ה. ְברוָחא ָגלִּ יָמא ְינִּ יר, ְדאִּ ט, ְלנוְקָבא ָסטִּ ְתְסחַּ  ְלנוְקָבא אִּ

ָבא יאוְבָתא, רַּ ְרָתא ְבתִּ יָשא ְדקַּ דִּ ְטֵרי( דמתקטרי עד), קַּ ְתקַּ  מִּ

ין ְתרִּ ְת  ָמהכְ . ְבָדא ָדא אַּ ר( ד השירים שיר), ָאֵמר ְדאַּ םֹור הַּ  הַּ

ת ְבעַּ ְלבֹוָנה גִּ יֲהָרא' ע. הַּ יְפָסא טִּ יָפא, ְדטִּ יְפָסא ְגלִּ ין, ְבטִּ יטִּ  ְרהִּ

ין ֲעָנפִּ ֲחָדן דַּ ְתאַּ ְטרֹוי, מִּ ין ְלסִּ ין ְלרוחִּ יפִּ  . ְגלִּ

ְתָוון ְבָרֵזי ְוָהא ְשֹלֹמה ְדאַּ ְלָכא דִּ ָטרו, מַּ ְתעַּ ֵלין אִּ ', ד ְתָווןאַּ  אִּ

ֵחיךְ  ק''גיכ' בד ְת  ְכָמה בַּ ם ְוֵחיךְ  ָאֵמר ְדאַּ ְטעַּ ֱאכֹול יִּ ( ו איוב), ל 

י ָתֵפל ֲהֵיָאֵכל ְבלִּ ח מִּ לַּ יב. 'ְוגוֹ  מ  ֲעֵׂשה ְוָהָיה( לב ישעיה) וְכתִּ  מַּ

ְעָדָקה ים( יט תהלים. )ָשלֹום הַּ ֱחָמדִּ מ  ָזָהב הַּ ָסז מִּ ים ָרב ומִּ  וְמתוקִּ

יםְמתו. 'ְוגוֹ  אי קִּ  . וַּדַּ

ד ְלָכא ָדוִּ ר מַּ ם, ָאמַּ ְבְדךָ  גַּ ְזָהר עַּ ם נִּ ְדָנא. 'ְוגוֹ  ָבה  ְסהַּ י אַּ  ְדָכל ָעלַּ

ְרָנא יֹוָמאי ְזְדהַּ ְטָעָאה ְדָלא, ְבהו אִּ ר, ְבהו ְלאַּ ד יֹוָמא בַּ  חַּ

יְרָנא ְטֵרי ְדָעטִּ ְלָכא עִּ ְרָתא, מַּ ְמעַּ ינָ  וֲַּחֵמיָנא, ְדֵמרֹוְנָיא בִּ  אבוצִּ

ָחא ֲהָטא ְדא  ְתלַּ סוְתָיא מִּ , (דמערתא א''נ) ְדֵמרֹוְנָיא אַּ

ְעָנא ֲעזַּ ְזדַּ הוא. ְואִּ ְרָנא יֹוָמא ֵמהַּ ְזָדהַּ ְעָתאי אִּ יְקָנא ְוָלא, ְבהו ְבדַּ  ָשבִּ

אן חוָלֵקיה זַָּכָאה. יֹוָמאי ָכל לֹון ר מַּ ְזְדהַּ יָקא ְדאִּ ְמתִּ ְלָכא בִּ , ְדמַּ

ים ֲחֵזי ְבהו ְוָטעִּ ְדקַּ ל. כִּ יב ָדא עַּ ֲעמו( לד תהלים), ְכתִּ י וְראו טַּ  כִּ

יב. 'ְוגוֹ ' ְייָ  טֹוב ֲחמו ְלכו( ט משלי) וְכתִּ י לַּ ְחמִּ  .'ְוגוֹ  ְבלַּ

' הא, ע"והנה אותיות אחה, מוצאות הפה' כאן הזוהר מבאר את סדר ה

היא בינה ' ה, הוא כוח האש והרוח' הח, היא מקימה ומורידה מלכים

כמו שידוע ששם הכתר  ,הם כל ענפי התפארת' ע, ניקה את השכינהשמ

ויש ' ושם החכמה הוא כשמה כן הוא ששמה מתחיחל באות ח, הוא אהיה
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השניה של ' היא בינה שכידוע שהיא אות ה' וה, בה חסד וגבורה כידוע

היא ' ואות ע, וידוע שהיא זאת שבונת את השכינה, שם הויה היא הבינה

מידות שהם שבעים כוחות של מידת ' ש בה זמידת התפארת שי

 .שהם שבעים פנים לתורה, התפארת

ק שהם ''ע מתחברות באותיות גיכ''שלמה המלך מבאר שאותיות אחה

שהגרון והם הם התפשטות  ,ע הם אותיות החיך''ואחה ,אותיות הגרון

משום , וזה עניין זיוג הנשיקין, והלשון היא כוח הדעת, החכמה והבינה

, "חיך יטעם לאכול"וכתוב , ון ובחיך ובלשון את כוח ההולדהשיש בגר

הנחמדים מזהב ", "והיה מעשה הצדקה שלום", "היאכל תפל מבלי מלח"

שהוא מדבר על החיך ' והיינו שפסוק א, "ומפז מתוקים מדבש ונופת צופים

הוא כוח הבינה שבגרון ' ופסוק ב, הוא כוח החכמה שהיא כוח הרחמים

הוא ' ופסוק ג, ולכן כתוב כאן מלח שהוא מכוח הדין שהיא כוח הגבורה

, רומז על הלשון שהיא כוח הרחמים שעושים שלום בין חסד לגבורה

ולכן כל צבא השמים מצפים לפה קדוש , ומהכל ביחד נעשה דבר מתוק

 .זה

וכן , וכונתו הייתה על הזיוג הזה, "גם עבדיך נזהר בהם"דוד המלך אמר 

ופעם לא נזהר ובאמת אש , ו נזהר בזיוג קדוש זהי אמר שהוא כל ימי''רשב

והטעם שחשב  ,ומאז נזהר בכך ביותר, הגיע מן השמים למקום לימודו

שהוא גדול , והראו לו מן השמים, כ צורך לכוין עניין גבוה זה''שאין לו כ

 . הדור והכל תלוי בו

 שהוא כוח, קודם לו זיוג של נשיקין, והעניין שכל זיוג של יסוד ביסוד

 .וזיוג היסודות הוא זיוג חיצוני שיוצר את הגוף, הפנימי של הגוף

 

 א''ע ו''צר דף

ט ְתְסשַּ ת ְדכוָרא אִּ עַּ ְלָיין, ְבדַּ ְתמַּ ין ְואִּ ְדרִּ ְכסַּ ין אַּ ָדרִּ  ֵמֵריָשא, ְואִּ

ְלָתא ט, ָשֵרי ְדגוְלגַּ ְתְסשַּ דֹוי, גוָפא ְבָכל ְואִּ . וְבֹכָלא וְדרֹועֹוי ְמחַּ

ק, רֹויֵמֲאחוֹ  ְתְדבַּ יצֹוָצא אִּ יָנא נִּ ינוָתא ְדבוצִּ ְרדִּ ֲהָטא, ְדקַּ יק ְולַּ סִּ  ְואַּ

ְלָתא( א''ע ו''רצ דף) יָמא, ֲחָדא גְֻּלגַּ ָכל ְסתִּ ְטרֹוי מִּ ירו, סִּ  וְנהִּ

ְתֵרי( ונחיתו א''ס) יָפן מֹוֵחי דִּ ת, ָבה ְגלִּ ְבקַּ ְתדַּ ְטרֹוי ְואִּ  ְבסִּ
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ְדכוָרא ין. דִּ ךְ  ְבגִּ ְתְקֵרי כַּ י( ה השירים שיר) אִּ י יֹוָנתִּ ָםתִּ ל, תַּ  אַּ

ְקֵרי י תִּ ָםתִּ ָלא תַּ י א  אי ְתאֹוָמתִּ  . וַּדַּ

ֲערֹוי יָלן ְדנוְקָבא ׂשַּ , (גווני בגו גווני א''ס) ְגָווֵני ֵביה ְכלִּ

יב ְכתִּ ת( ז השירים שיר), ְכדִּ לַּ ְרָגָמן ֹראֵשךְ  ְודַּ ר. ָכאַּ ְתְקטַּ  ְגבוָרה אִּ

ֲחמֵ  ת, ְגבוָראן שבַּ ְחטַּ ְתסַּ ְטָרָהא נוְקָבא ְואִּ ת, ְבסִּ ְבקַּ ְתדַּ ְטרֹוי ְואִּ  ְבסִּ

ְדכוָרא  . דִּ

 המלכות -מידת השכינה 

, ומכוח הגבורה שבו נעשית השכינה, התפשט הדעת של התפארת בגוף

 .מאחוריו

היא , השכינה היא כוח שמקבל את כל השפע ומעביר אותו לתחתונים

 .אלשורש עם ישר

משום שאין בה שום , השכינה נעשית מאחורי התפארת שהוא צד הדין

בכדי , והטעם שהרי עם ישראל צריך לבוא לעולם הזה ריק ממצות, אור

 .לעשות אותם בעצמו ולקבל עליהם את השכר

ואז השכינה מגיעה , ויש זמנים אשר עם ישראל מגיע למקום הרחמים

' דהיינו שפני ה, פנים בפניםלצד הפנים של מידת התפארת והם עומדים 

 .'ופני עם ישראל לה, אל עם ישראל

' והיא נעשית מאחורי התפארת מה, שערות השכינה בצבע ארגמן

 .גבורות

וכן יש , ספרי תורה' כוחות חסד כנגד ה' ה, הנה יש למידת התפארת

 .שמהם היא עשויה, והם כוחה, ספרי תהילים' גבורות כנגד ה' לשכינה ה

משום שממנה כוח הדין , בע אדום עם גונים מרוביםושערותיה בצ

, יש פעמים שהדין רב ולכן מושפע גוון אדום חזק ביותר, מושפעים לעולם

 .ויש פעמים שמגיע כוח דין פחות והוא צבע אדום חלש יותר

 

ד ְתָסְרָשא עַּ ְטרֹוי ְדאִּ ןִּ ת. מִּ יאַּ ְבָרא ְוָאתִּ ְתחַּ ֵםיה ְלאִּ ין עִּ סִּ  אַּ

ין סִּ ְבָרן דְוכַּ . ְבאַּ ְתחַּ ְזָיין מִּ ְתחַּ ד מִּ ָםש גוָפא חַּ יְפָנא ֵמָהָכא. מַּ , אֹולִּ
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ר ְלחֹודֹוי ְדכַּ ְתֲחֵזי, בִּ ג אִּ ֲחֵמי( איהו וכלא) ְוכְֻּלהו, גוָפא ְסלַּ ךְ . רַּ  ְוכַּ

ד. נוְקָבא ְבָרן ְוכַּ ְתחַּ ֲחָדא מִּ ְתֲחֵזי, כַּ ד ֹכָלא אִּ ָםש גוָפא חַּ י, מַּ  ְוָהכִּ

ד, ָכאהָ  אוף. הוא ר כַּ ָבר ְדכַּ ְתחַּ ד הוא ֹכָלא, ְבנוְקָבא אִּ , גוָפא חַּ

ין גוָפא כְֻּלהו ְדָהא, ְבֵחידו כְֻּלהו ְוָעְלמִּ ים מִּ ְתָבְרָכן ְשלִּ  . מִּ

ְיינו ל( כ שמות), ָרָזא ְוהַּ ךְ  ֵכן עַּ ת' ְייָ  ֵברַּ ָבת יֹום א  חַּ ְדֵשה הַּ . ווְַּיקַּ

ח ְדָהא ְשְתכַּ ד ֹכָלא אִּ ים גוָפא ְבחַּ יָתא ְדָהא, ְשלִּ ְטרֹונִּ ת מַּ ְבקַּ ְתדַּ  אִּ

ְלָכא ח, ְבמַּ ְשְתכַּ ד גוָפא ְואִּ ל. חַּ ְרָכאן ֵכן ְועַּ ין בִּ ְכחִּ ְשתַּ אי מִּ  ְבהַּ

אן, וֵמָהָכא. יֹוָמא ח ְדָלא מַּ ְשְתכַּ ר אִּ ְקֵרי, ְונוְקָבא ְדכַּ ג אִּ , גוָפא ְסלַּ

ְרָכָתא ְוֵלית ְרָיא בִּ ָלה שַּ יָמא ְבמִּ ָלא, וֲַּחֵסיָרא ְסגִּ ֲאָתר א  ים בַּ , ְשלִּ

ָלה ים ְבמִּ ְלגות ְוָלא, ְשלִּ ָלה ְבפַּ ְלגות, מִּ ָלה ופַּ ְתְקָיים ָלא מִּ  אִּ

ין ְתָבְרָכן ְוָלא, ְלָעְלמִּ ין אִּ  . ְלָעְלמִּ

, שאז יש זיווג ,בעת זמן הרחמים מגיעה השכינה אל מול פני התפארת

משום שאיש ללא אישה , ורק אז יש שלמות לזכר, י זיוג יש תולדות''וע

י הבנים האיש והאישה ''והמפרשים מבארים משום שרק ע ,אינו שלם

 .נעשים שלמים

נעשית בהם , אמנם יש מפרשים שבעצם זה שהאיש והאישה נישאים

, אמנם דעותיו אינם כך, חסד מידותמשום שהבעל הוא בעל , שלמות

ולכן אחד משלים את , ה בדעותיה ומידותיה אינם כןוהאישה היא רכ

, זה מה שאמר באידרא שדיני הזכר רכים בראשו וקשים ברגליו, השני

 .ודיני הנקבה רכים בראשה וקשים ברגליה

 .שבת היא זמן הרחמים משום שאז יש זיוג בעולמות

ל ''וכן מובא בהאריז, ל בכתובות שעת הזיוג הוא בשבת''כן אמרו חז

משום , ולכן בשבת יש קדושה גדולה, וג הגדול הוא בשבתשעת הזי

זיוגים ' ויש ג, שמהזיוג מגיעים לעולם הזה נשמות יתירה לכלל עם ישראל

וזה , ובצהריים, ביום וזה הרוח יתירה, בלילה וזה הנפש יתירה, בשבת

 .הנשמה יתירה

 

מֹוי ֹכָלא, ְדנוְקָבא נֹוי ְדכוָרא מִּ ֵלי יְמָנאאֹוקִּ  ְוָהא. הוא דִּ , מִּ

ְשְתמֹוְדָען ָייא ֵביֵני ְואִּ ְברַּ אי. חַּ ֲחָדן נוְקָבא ֵמהַּ ְתאַּ ימון ָכל מִּ  אִּ
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ָתא ְלתַּ ָמה. דִּ ין מִּ ְנקִּ ין וָבה, יַּ יא, ָתבִּ ת ְוהִּ יאַּ ְתְקרִּ . ְלכְֻּלהו ֵאם אִּ

ֲחָרא ְכָמה ָמה גוָפא ְוָכל, ְלגוָפא ֵאם ְדאַּ  גנתא וכל לגנתא א''ס) מִּ

ךְ . יְַּנָקא( מנה אי כַּ ין ְלכְֻּלהו ֵאם הַּ ֲחָרנִּ ָתא אַּ ְלתַּ  . דִּ

יב ָחְכָמה ֱאמֹור( ז משלי), ְכתִּ י לַּ ית. ָאְת  ֲאחֹותִּ ית ָחְכָמה אִּ  ְואִּ

אי, ָחְכָמה ְתְקֵרי, נוְקָבא ְוהַּ ֵבי ְזֵעיָרא ָחְכָמה אִּ ֲחָרא ְלגַּ ל אַּ  ָדא ְועַּ

יב ָמהקְ  ָלנו ָאחֹות( ח השירים שיר), ְכתִּ ם טַּ יִּ . 'ְוגוֹ  ָלה ֵאין ְוָשדַּ

ךְ  ְבָגלוָתא ָדא ְדָהא ְתְמשַּ ָמה ָלנו ָאחֹות. אִּ אי, ְקטַּ ָמה וַּדַּ ְתֲחֵזי ְקטַּ  אִּ

ְבְרָבא ֲאָבל יא רַּ יָאה, הִּ יא ְוָסגִּ יא ְדָהא, הִּ ימו הִּ יל ְשלִּ ֹכָלא ְדָנטִּ . מִּ

יב ְכָמה ְכתִּ י( שם), דִּ י חֹוָמה ֲאנִּ ְגָדלֹותכַּ  ְוָשדַּ י. םִּ ְלָיין ְדָהא, ְוָשדַּ  מַּ

ימון ְגָדלֹות. ְלֹכָלא ְליְַּנָקא אִּ םִּ ימון, כַּ ין ְדאִּ ֲהרִּ ין נַּ ְבְרבִּ ְפקו רַּ  ְדנַּ

יָםא ָלָאה ֵמאִּ  . עִּ

אין לומר ]וכן , והיא אם לכל עולמות התחתונים, יופי השכינה מהזכר

, אה את בשר האדםוהיא מבי, היא אם לגשמיות" לילית"להבדיל  [בפה

שהיא הייתה אישתו הראשונה , ל''שכידוע הבשר של האדם הוא מכוח הנ

דהיינו את , "ועפר תאכל כל ימי חייך"ולכן נאמר לנחש , של אדם הראשון

ולכן , "כי עפר אתה ואל עפר תשוב"כמו שכתוב , בשר האדם שנקרא עפר

ויעשה להם גופם ירקב , כל הצדיקים שעה אחת לפני תחיית המתים' אפי

 .בשבת' גוף חדש כמובא בגמ

והזכר , משום שבה יש רק את כוח הדין, והטעם שיופי השכינה מהזכר

ל ''ולכן הוא זה שעושה אותה כלי כמובא בחז, נותן בה את כוח הרחמים

וכן האישה ללא החסד , שמהות הכלי הוא להכיל בתוכו אור, בסנהדרין

, חסד הוא נעשה נשמה לגופהורק כשמגיע אור ה, היא כלי רק ללא תוכן

ועוד שהיא כוח הגבורה אשר הוא מתפשט ומתפשט עד אשר נעשה 

ולכן , שזה מהות האש ששורפת ושורפת עד אשר שוקטת, לכלום כידוע

, ואזי הדין נעשה עזר לחסד, היא צריכה את כוח החסד שימתק את הדין

ן נותן אבל כוח הדי, אלא הוא כדומם, משום שבחסד אין את כוח הפעולה

 .בו את התעוזה לפעול ללא הרף

בגלות היא , משום שיש חכמה גדולה, השכינה נקראת חכמה קטנה

 . אבל באמת היא גדולה, קטנה
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ולכן , ידוע שמידת החכמה היא זאת שמיסדת את מידת השכינה

ולכן עם ישראל , והנה בגלות האור אבד מעט, השכינה נקראת על שמה

מ ''שיש גלות מ' משום שאפי, א גדולהאבל באמת הי, והשכינה בגלות

' הגדיל ה", וזה מה שכתוב שיאמרו הגויים לעתיד לבוא, מעלתינו גדולה

' אפי, "אלה אלוקך ישראל"עם עם ישראל שאמרו , "לעשות עם אלה

 .ולכן היינו שמחים, לעשות עימהם טוב' מ הגדיל ה''שהיו חוטאים מ

אבל , ם את מעליתנודהיינו שרק איננו יודעי, שהכל הוא רק הסתר

' וכן מובא בגמ, ו''ל למהרח''כמו שאמר האריז, מעלתינו גדולה מאוד

 .ביומא שיש אומרים שאנחנו יותר גדולים מהראשונים

הוא שסוף מעשה דהיינו השכינה , והחידוש שהשכינה היא מהחכמה

דהיינו שהכל מושרש , במחשבה תחילה, שהיא מושלת על עולם העשייה

משום , גשמיות המוחלטת מושרשת במקום הגבוה ביותרה' שאפי, בחכמה

הגשמיות הזו ' אפי, שכל מעשה תחתון מעורר מאוד את המעשה העליון

, א בלעדיה''וא, והיא צריכה להיות, היא הייתה במחשבת הבורא שתהיה

, הוא גורם לנו שנרצה אותו כמובא בצמח צדק', שרק הריחוק שלנו מה

י ''ורק ע, לת האור כמובא בספר קהלתי החושך יודעים את מע''ורק ע

שולט גם על החושך כמובא ' יודעים שה, עושה אור' שיש חושך וה

 .ל''ברמח

 

ט תו ְתְסשַּ יָנא ְדכוָרא אִּ ימִּ ֲחָסָנא ְבָירוָתא, וְׂשָמאָלא בִּ ד. ְדאַּ  ְוכַּ

ְברו ְגָווֵני ְתחַּ ְקֵרי, אִּ ת אִּ ר  ְפא  ן. תִּ ְתְתףַּ יד, גוָפא ָכל ְואִּ ְתָעבִּ  ְואִּ

יָלָנא ְבְרָבא אִּ יף, רַּ ףִּ יר, ְותַּ סִּ ה שַּ י( ד דניאל), ְוָיא  ְטֵלל ְתחֹותֹוהִּ  תַּ

י, ָבָרא ֵחיוַּת ְנסֹוהִּ ָיא עֹוֵפי ְידורֹון וְבעַּ . ֵביה ְלֹכָלא וָמזֹון, ְשמַּ

יָנא ְדרֹועֹוי יָנא. וְׂשָמאָלא ְימִּ ימִּ ים בִּ יִּ ד חַּ ס  ְׂשָמאָלא, ָוח  יתָ  בִּ  המִּ

ן, ֵמעֹוי. וְגבוָרה ְתָתףַּ ת אִּ עַּ ְלָיין, ְבדַּ ְתמַּ ין ָכל ְואִּ ְדרִּ ְכסַּ ין אַּ ָדרִּ , ְואִּ

ֲאֵמיָנא ְכָמה יב, דַּ ְכתִּ ת( כד משלי), דִּ עַּ ים וְבדַּ ָםְלאו ֲחָדרִּ  . יִּ

ְתְסָשט תו ְתֵרין, גוָפא אִּ ין בִּ ֲחָדן. שֹוקִּ ְתאַּ ְייהו ומִּ  ְתֵרין ֵבינַּ

ְדכוָרא ֵביֵעי וְתֵרין, כוְלָיין ְשָחא ְדָכל. דִּ  ְוֵחיָלא וְרבות מִּ

ְתְכנַּש ְבהו, גוָפא ְדָכל( דדכורא) ין ְדָכל, אִּ ָיילִּ יק חַּ ְמהֹון, ְדָנפִּ  מִּ

ין ְרָיין. ָנְפקִּ ָםה ְבפום ֹכָלא ְושַּ ין. אַּ ְקרון ָכךְ  וְבגִּ  דכל), ְצָבאֹות אִּ
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 אקרון כך ובגין. אמה בפום כלא יןושרי, אתכנש בהו, גופא

ימון( נפקי מנהון, דנפיק( דנפקי) חיילין דכל, צבאות ח ְואִּ  נ צַּ

ת. ְוהֹוד ר  ְפא  ח. ד''ְידֹוָ, תִּ ין. ְצָבאֹות, ְוהֹוד נ צַּ  ד''ְידֹוָ ָכךְ  וְבגִּ

 . ְצָבאֹות

 התפארת "גוף"

ידיו אשר נעשו מכוח החסד ' נתפשטו בו כוח החסד והגבורה שהם ב

 .ובתוך גופו שורה הדעת, וגופו חיבר ביניהם, והגבורה של מידת הכתר

מידת הכתר היא כראש , היינו שהמידות העליונות הם כסדר גוף האדם

הבינה היא כמוח השמאלי של , החכמה היא מוח הימני של האדם, האדם

הגבורה כיד , החסד כיד ימין, הדעת היא כמוח האחורי של האדם, האדם

, ההוד כמו רגל שמאל, הנצח כמו רגל ימין, ת כמו הגוףהתפאר, שמאל

 .המלכות כמו העטרה שעל הברית והאישה, היסוד כמו הברית

והתפארת שהוא הגוף ממצע , ידיים' וזה מה שאמרו כאן שנעשו בו ב

ויעקב , ואברהם היה מרכבה לחסד יצחק לגבורה, בין החסד לגבורה

ב השבטים ''מנו בלבד יצאו יולכן מ, האבות' לתפארת שהוא ממצע בין ב

 .משום שהוא השלמות

שהיא עומק , ונשמת התפארת היא מידת הדעת אשר היא במעיו

, ומשה רבינו היה מרכבה אליה, "ותורתך בתוך מעי"התורה כמו שכתוב 

וכן בכל דור גדול הדור הוא חלק מנשמת , ולכן דווקא הוא נותן התורה

ל בראש השנה ''ולכן אמרו חז, משה ולכן הוא נותן התורה של אותו דור

 .שמואל בדורו כמשה בדורו

, הכליות שפע' הבצים של הברית וב' מידות המצח וההוד מקבלות מב

היינו  ,ושם מידות הנצח וההוד הוא צבאות, והם משפיעות אותו ליסוד

שהם , של חסד גבורה תפארת' א, הנהגות כמובא בפתחי שערים' שיש ב

ה של דור המדבר שהיא פחותה מהנהגת הנהג' ב, הנהגה של האבות

שמשה אהרון ויוסף היו מרכבה , והיא הנהגה של נצח הוד יסוד, האבות

 .למידות האלו

ל ''כמו שאמרו חז, ועניין הכליות הם הכוח שיועץ לאדם מה לעשות

 .כלוית יועצות
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והברית היא הכוח שמעביר את , והביצים הם חדרי הכוח של הברית

, הוא זה שזן את כל העם, יוסף שהיה מרכבה אליהולכן , השפע לשכינה

 . והיינו שבכך הוא השפיע לשכינה, שכל אחד בעולם הוא מעשה השכינה

משום שיש שם מלאכים רבים , ושם הנצח וההוד הוא צבאות

אבל במידות החסד , בחגיגה' שהמלאכים נקראים צבאות כמובא בגמ

 .גבורה והתפארת אין שם רק אלוקות

 

ָםה יוָמא, ְדכוָראדִּ  אַּ ְקֵרי, גוָפא ְדָכל( כסותא א''נ) סִּ . ְיסֹוד ְואִּ

ְרָגא הוא ְוָדא ֵןם דַּ ְמבַּ יאוְבָתא ְוָכל. ְלנוְקָבא דִּ ְדכוָרא תִּ ֵבי דִּ  ְלגַּ

אי, נוְקָבא יל ְיסֹוד ְבהַּ יִּ ְקֵרי ְלֲאָתר, ְלנוְקָבא עַּ יֹון ְדאִּ  ְדָהָתם. צִּ

ם ְכֵבית, ְדנוְקָבא אְכסותָ  ֲאָתר הוא ח  ְתָתא ר  ין. ְלאִּ ' ְייָ , ָכךְ  וְבגִּ

ְקֵרי ְצָבאֹות  . ְיסֹוד אִּ

יב י( קלב תהלים) ְכתִּ ר כִּ יֹון' ְייָ  ָבחַּ ָוה ְבצִּ ד. לוֹ  ְלמֹוָשב אִּ  כַּ

ת ְתָסְרשַּ יָתא אִּ ְטרֹונִּ ת, מַּ ְתֲחְברַּ ְלָכא ְואִּ ין ְבמַּ ְנסִּ ין אַּ ְנסִּ ֲעלֵ , ְבאַּ  יְבמַּ

ְבָתא יד. שַּ ְתָעבִּ ד ֹכָלא אִּ יב וְכֵדין, גוָפא חַּ יךְ  קוְדָשא ָיתִּ  הוא ְברִּ

ְקֵרי. ְבכוְרְסֵייה ים ְשָמא ֹכָלא ְואִּ יָשא ְשָמא, ְשלִּ דִּ יךְ , קַּ  ְשֵמיה ְברִּ

ם ין ְלָעְלֵמי ְלָעלַּ ֵלין ָכל. ָעְלמִּ ין אִּ לִּ יְקָנא מִּ ד ְסלִּ , ָדא יֹוָמא עַּ

ְת  ָטרְדאִּ ְשָתא, ְדָאֵתי ְלָעְלָמא ְבהו עַּ ְלָיין ְוהַּ ְתגַּ  זַָּכָאה, ָהָכא אִּ

י  . חוָלקִּ

 זיוג תפארת ומלכות

ליסוד שלה , מידת היסוד היא המידה שמעבירה את השפע לשכינה

 .שנקרא ציון

והיסוד ', והיינו שבגוף האדם יש כוחות רבים חסד גבורה תפארת וכו

ולכן כל אדם , פע ובכך נעשה דבר מושלםהוא מרכז את כל סוגי הש

אבל הלאכים , יכול לעשות דברים רבים, שנברא מזיוג היסוד עם השכינה

ולכן אין להם , אין להם אלא תפקיד אחד, שאינם נעשים ממידת היסוד

 .שהרי רק מי שיכול לעשות מה שהוא חפץ הוא בר בחירה, בחירה
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 ,נקראים בשם שלםואזי הם , בעת שבת השכינה והתפארת מתחברים

שזה כל רצונו של , דהיינו שכל הדין נכפף לחסד, שהוא שם הויה אלוקים

ולכן ההלכה היא כבית הלל שהם , שנמתק את הדין בחסד, הבורא עולם

לא בכך , שבית שמאי היו יותר חכמים' אפי, היו אנשי חסד כמובא בזוהר

' בגמ כמובא, ורצונו להיטיב, חפץ ברחמנות הלב' אלא ה', חפץ ה

 .בעירובין

 

 ב''ע ו''רצ דף

אי יָתא הַּ ְטרֹונִּ ד, מַּ ת כַּ ְברַּ ְתחַּ ם אִּ ְלָכא עִּ ין ָכל, מַּ ְתָבְרָכן ָעְלמִּ , מִּ

ְשְתָכחו ְדָווָתא ְואִּ ְדכוָרא ְכָמה( ב''ע ו''רצ דף. )ְדֹכָלא ְבח  יל דִּ  ָכלִּ

ְתָלָתא ְתָלָתא ְוֵשירוָתא, בִּ ךְ . בִּ י ֹכָלא כַּ  גוָפא ְדָכל יוָמאְוסִּ , ָהכִּ

י יָתא, ָהכִּ ְטרֹונִּ ְתָבְרָכא ָלא ומַּ ָלא, מִּ ְכָלָלא א  ְתָלָתא בִּ ֵלין דִּ , אִּ

ימון ח ְדאִּ ְןָמא, ְיסֹוד הֹוד נ צַּ ְתבַּ ְתָבְרָכא ומִּ ֲאָתר ומִּ ְקֵרי בַּ ש ְדאִּ  ֹקד 

ים ֳףָדשִּ ָתא הַּ ְלתַּ יב. דִּ ְכתִּ י( קלג תהלים), דִּ וָ  ָשם כִּ ת' ְייָ  הצִּ  א 

ְבָרָכה ין ְתֵרין ְדָהא. הַּ ְרגִּ ימון דַּ ָתא ְלֵעיָלא אִּ ין. ְותַּ  ֵלית ָכךְ  וְבגִּ

ל ְרשוָתא ָםן ְלֵמיעַּ ר, תַּ ֲהָנא בַּ ָבא כַּ ן ְדָאֵתי, רַּ ְטָרא מִּ ד סִּ ס  . ְדח 

ין יל ְדָלא ְבגִּ יִּ הוא עַּ ְלֵעיָלא ֲאָתר ְלהַּ ָלא, דִּ הוא א  ְקרֵ  הַּ ד יְדאִּ ס  , ח 

יל יִּ ש ְועַּ ֹףד  ים בַּ ֳףָדשִּ ת, הַּ ְןמַּ ְתבַּ ְתָבְרָכא. נוְקָבא ומִּ אי ומִּ ש הַּ  ֹקד 

ים ֳףָדשִּ ְקֵרי ֲאָתר, ְלגוֹ  ְבגוֹ  הַּ יֹון ְדאִּ יֹון. צִּ ם צִּ ְירוָשלַּ ין ְתֵרין, וִּ ְרגִּ  דַּ

ימון ד, אִּ ֲחֵמי חַּ ד, רַּ יָנא ְוחַּ יֹון. דִּ יב, צִּ ְכתִּ יֹון( א יהישע), דִּ  צִּ

ְשָסט ה ְבמִּ ָסד  יב, ְירוְשֵלים. תִּ ְכתִּ ק( א ישעיה), דִּ ד  ין צ   ְכָמה ָבה ָילִּ

יְמָנא  . ְדאֹוקִּ

יאוְבָתא ְוָכל ְדכוָרא תִּ ֵבי דִּ  ְלהו ְוָקֵריָנן, הוא ָהָכא, נוְקָבא ְלגַּ

ָםן, ְבָרָכה תַּ ְפֵקי ְדמִּ ְרָכן נַּ ְתָבְרָכן ְוכְֻּלהו, יןָעְלמִּ  ְלכְֻּלהו בִּ אי. מִּ  הַּ

ְקֵרי ֲאָתר ש אִּ ים ְוָכל. ֹקד  ְדכוָרא ֳקָדשִּ ין דִּ ְיילִּ ָםן עַּ הוא, תַּ  ְבהַּ

ְרָגא ֲאֵמיָנא דַּ ְלהו, דַּ ְתָיין ְוכֻּ ָלָאה ֵמֵריָשא אַּ ְלָתא עִּ  ְדגוְלגַּ

ְדכוָרא ְטָרא, דִּ ןִּ ָלֵאי ְדמֹוֵחי מִּ ְרָיין, עִּ יד, ֵביה ְדשַּ יא ְוָנגִּ הִּ  ְבָרָכה הַּ

ְייֵפי ְבָכל ד, גוָפא שַּ ימון עַּ ְקרון אִּ הוא ְוָכל. ְצָבאֹות ְדאִּ ידו הַּ  ְנגִּ

יד ְתְנגִּ ָכל ְדאִּ ְמֵשי, גוָפא מִּ ְתכַּ ָםן מִּ ל, תַּ ְקרון ָדא ְועַּ , ְצָבאֹות אִּ
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ין ְצָבאֹות ְדָכל ָלאִּ ין ְדעִּ ָתאִּ ָםן ְותַּ ין תַּ ידו הואְוהַּ . ָנְפקִּ ר ְנגִּ  ָבתַּ

יש ְתְכנִּ ָםן, ְדאִּ ְרָיין תַּ הוא ֵליה שַּ יָשא ְיסֹוד ְבהַּ דִּ ָווָרא ֹכָלא, קַּ , חִּ

ין ְקֵרי ָכךְ  ְבגִּ ד אִּ ס  הוא. ח  ד ְוהַּ ס  יל ח  יִּ ש עַּ ים ְלֹקד  ֳףָדשִּ יב, הַּ ְכתִּ  דִּ

י( ג''קל תהלים) ָוה ָשם כִּ ת' ְייָ  צִּ ְבָרָכה א  ים הַּ יִּ ד חַּ  . ָהעֹוָלם עַּ

והיינו ', כגון חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד וכו, 'ג' כוח הזכר הוא בג

שהכוח האמצעי שהוא התפארת או היסוד הוא זה שמחבר בין החסד 

ל בנידה שדעתה ''משום שאמרו חז', ב' אבל בשכינה הכל רק ב, לגבורה

ואם אין , וכן יסוד הנקבה קצר, וביאר הזוהר שיש לה רק חצי דעת, קלה

ולכן אין לה שום חיבור של חסד , לה דעת שלם אין לה גם תפארת שלם

אבל כאשר התפארת מתחבר עימה הוא נותן לה את כוח הרחמים , וגבורה

 .ואזי היא נתקנת, ומתחברים החסד והגבורה, ממידות נצח הוד ויסוד

שהוא היכל השביעי מלמטה , והיזוג נעשה בתחילה בקודש הקודשים

ובעת הגלות , בעולם הבריאה שהוא עולם שתחת האצילותלמעלה 

 .השכינה יורדת להיכל זה

ולכן כשהכהן , וקודש הקודשים התחתון שבעולם הזה הוא כנגד העליון

ונמתק , הוא ממתק את דיני השכינה משום שהוא מכוח החסד, למטה נכנס

 .אבל ירושלים לא נמתק, החלק שבשכינה הנקרא ציון

והנה יש בה יסוד , וכן בשכינה, מידות' דה ומידה יהיינו שיש בכל מי

אבל המלכות שלה עדיין אינה , והנה היסוד שלה ממותק, ומלכות

ולכן אמר כאן שירושלים אינה מתוקנת , ממותקת עד ביאת משיח

 .בחסדים עדיין

אור טיפת הזיוג מגיע ממוח התפארת שיש בו כוח חסדים וגבורה 

משום  ,ח זה דרך נצח והוד ויסוד לשכינהומגיע כו, מהחכמה הבינה והכתר

, דהיינו למתק את דיני הבינה וגבורת הכתר, שהכוח צריך לעבור טחינה

ל ''כמו שאמרו חז, בכדי שיהיו רק חסדים וגבורות ממתקות לשכינה

 .בחגיגה שיש רחיים שטוחנות מן לצדיקים

 ".את הברכה חיים עד העולם' כי שם ציוה ה"ועל זה נאמר 

שממנה כל העולם , ינו בקודש הקודשים ששם אבן השתיהכי שם הי

 .הושתת
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ר י ָאמַּ בִּ ָבא רִּ ֵיים ָלא, אַּ יָנא סִּ יָשא בוצִּ דִּ ר קַּ ים ְלֵמימַּ יִּ ד, חַּ  עַּ

ְשְתָככו לֹוי ְדאִּ ְבָנא וֲַּאָנא, מִּ ְרָנא, ָכתַּ ב ָסבַּ ְכתַּ  ְוָלא, ְטֵפי ְלמִּ

ְעָנא יְפָנא ְוָלא. ְשמַּ נְ , ֵריָשא ָזקִּ י ֲהָוה הֹוָראדִּ יְלָנא ֲהָוה ְוָלא, ָסגִּ  ָיכִּ

ְכָלא ְסתַּ י. ְלאִּ ְדָהכִּ ָנא אַּ ֲעזַּעַּ ְזדַּ ְעָנא, אִּ ר ְדָקאֵרי ָקָלא ְשמַּ  ְוָאמַּ

ךְ ( ג משלי) ר  ים א  ים וְשנֹות ָימִּ יִּ ְעָנא. 'ְוגוֹ  חַּ ֲחָרא ָקָלא ְשמַּ , אַּ

ים( כא תהלים) יִּ ל חַּ ְםךָ  ָשאַּ  . 'ְוגוֹ  מִּ

הוא ָכל יק ָלא, ָמאיוֹ  הַּ ְפסִּ ָחא אַּ ן א  אן ֲהָוה ְוָלא, ֵביָתא מִּ  מַּ

ֵביה ְדָמֵטי ילו ְדָלא, ְלגַּ ְנהֹוָרא ָיכִּ ָחא דִּ  ָכל. ְבסוֲחָרֵניה ֲהָוה ְוא 

הוא יְלָנא יֹוָמא הַּ ל ָנפִּ ְרָעא עַּ ר. ְוָגֵעיָנא, אַּ יל ָבתַּ ָחא ְדָאזִּ , א 

יָנא ֲחֵמיָנא יָשא ְלבוצִּ דִּ ים שֹקד   קַּ ֳףָדשִּ ק, הַּ ְסְתלַּ ן ְדאִּ , ָעְלָמא מִּ

ְתֲעָטף יב אִּ ל ָשכִּ יֵניה עַּ ְנסֹוי, ְימִּ ין ְואַּ ְייכִּ  . חַּ

 ה''י זצללה''פטירת רשב

, ומיד נפטר" חיים עד העולם"י לא הספיק לומר ''רבי אבא אמר שרשב

היה  מתברך לחיות לעולם כמו , משום שאם היה אומר חיים עולם עולם

וכל אותו היום  ,וגופו היה זך מהמערה, שום שהוא היה מושלםמ, אליהו

משום שהשכינה , ונפלתי לארץ, י''איש לא קרב לרשב, לא פסקה האיש

ולסוף היום  ,הייתה שם ונפלתי על פני על גבי הקרקע לכבוד השכינה

וחיוך היה על , שהוא צד הרחמים, ושכב על צד ימין, י עלה לשמים''רשב

 .בכתובות שאם המת מחייך סימן טוב הוא לו 'ואמרו בגמ ,פניו

 

י ָקם בִּ ְלָעָזר רִּ יל, ְבֵריה א  יק ְידֹוי ְוָנטִּ יְכָנא וֲַּאָנא, לֹון ְוָנשִּ  ָלחִּ

ְפָרא ְתחֹות עַּ ְגלֹוי דִּ ָייא ָבעו. רַּ ְברַּ ְבֵכי חַּ ילו ְוָלא, ְלמִּ ְלָלא ָיכִּ . ְלמַּ

ָייא ָשארו ְברַּ ְכָיה חַּ י, ְבבִּ בִּ ְלָעזָ  ְורִּ יל ְבֵריה רא  ת ָנפִּ ין ְתלַּ ְמנִּ  ְוָלא, זִּ

יל ח ָיכִּ ְפתַּ ר. סוֵמיה ְלמִּ ח ְלָבתַּ ר ָסתַּ ָבא, ְוָאמַּ ָבא אַּ ת. אַּ , ֲהווֹ  ְתלַּ

ד ְתֲחָזרו חַּ ְשָתא. אִּ ֳסָראן, ֵחיָוָתא ְתנוד הַּ ין צִּ ְףָען, ָטאסִּ ְשתַּ  מִּ

ָבא ְדיַָּםא ְבנוְקָבאן ָייא, רַּ ְברַּ ְתָיין כְֻּלהו ְוחַּ  . ָדָמא שַּ

י ָקם בִּ ָייא רִּ ל חִּ ְגלֹוי עַּ ר רַּ ד, ְוָאמַּ ְשָתא עַּ יָנא הַּ יָשא בוצִּ דִּ  קַּ

ל ְסְתכַּ ְשָתא. ֲעָלן( משתדל א''ס) מִּ ָדן הוא ָלאו הַּ ָלא, עִּ  א 
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ְדָלא ְשתַּ יָקֵריה ְלאִּ י ָקם. בִּ בִּ ְלָעָזר רִּ י א  בִּ ָבא ְורִּ ְטלו, אַּ  ֵליה נַּ

יְקרָ  יְקָלא אְבטִּ אן, ְדסִּ ( וערבוביא ערעורא א''ס) ָחָמא מַּ

ְרבוְבָיא ָייא עִּ ְברַּ יק ֲהָוה ֵביָתא ְוָכל, ְדחַּ ין ָסלִּ יקו ֵריחִּ  ֵביה ְסלִּ

ש ְוָלא, ְבפוְרֵייה ְשְתםַּ ָלא, ֵביה אִּ י א  בִּ ְלָעָזר רִּ י א  בִּ ָבא ְורִּ  . אַּ

ין ָאתו יקִּ ין וָמאֵרי, ְטרִּ יסִּ כְ  ְתרִּ רדִּ י פַּ ֳסרִּ ְרָדאן צִּ  א''ס) ְבהו ְוטַּ

ין, ְמרֹוְנָיא ְבֵני( והוו וטרדיא דצפרי ְווחִּ ין צַּ ירִּ ְקטִּ יבו, בִּ  ְדָלא ְדָחשִּ

ר ְתְקבַּ ָםן יִּ ר. תַּ ק ָבתַּ יק ֲהָוה, סוְרָייא ְדָנפַּ יָרא ָסלִּ ֲאוִּ ָחא. בַּ  ֲהָוה ְוא 

יט ֵםיה ָלהִּ ְתְכָנשו, ְוָאתו עולו, ָקָלא ָשְמעו, קַּ ילוָלא ְואִּ י ְלהִּ בִּ  ְדרִּ

ְמעֹון ל ָינוחו ָשלֹום ָיֹבא( נז ישעיה), שִּ ְשְכבֹוָתם עַּ  . מִּ

ד ְרָתא ָעאל כַּ ְמעַּ ְרָתא ָקָלא ָשְמעו לִּ ְמעַּ יש ז ה, בִּ יש ָהאִּ ְרעִּ  מַּ

ץ יז ָהָאר  ְרגִּ ְמָלכֹות מַּ ָמה, מַּ ין כַּ ְטרִּ יָעא סִּ ְרקִּ י בִּ ְככִּ ְשתַּ  א''ס) ןמִּ

יָנךְ  ֵדין ְביֹוָמא( משתכחין ולא י ְדָנא, ְבגִּ בִּ ְמעֹון רִּ ן שִּ , יֹוָחאי ב 

ח ְדָמאֵריה ְשְתבַּ ָתא ְלֵעיָלא חוָלֵקיה זַָּכָאה. יֹוָמא ְבָכל ֵביה מִּ . ְותַּ

ָמה ין כַּ יזִּ ין ְגנִּ ָלאִּ ְמָרן עִּ ְסתַּ ר ָעֵליה, ֵליה מִּ ְתמַּ תָ ( יב דניאל) אִּ  הְואַּ

ֵףץ ֵלךְ  ֲעמֹוד ְוָתנוחַּ  לַּ ין ְלֵקץ ְלגֹוָרְלךָ  ְותַּ ָימִּ        . הַּ

ד ְדָרא ָכאן עַּ אִּ יָשא הַּ דִּ  זוָטא קַּ

שהרוצה  -ל בכוונות שבת ''כמובא בהאריז, רבי אליעזר נישק את ידיו

לקבל ברכה יש לו לנשק את ידי המברך בכדי למתק את הדינים 

 .שבאצבעות

משום שהשכינה הייתה במקומו ולכן נישק  ,רבי אבא נישק את העפר

 .בכדי ליהיה זיוג נשיקין, אותה

עד אשר הוא , משום שהתגלה אור נפלא, רצו החברים לבכות ולא יכלו

 .לא ניתן לדיבור

משום שהוא קיבל את נשמתו רוחו ונפשו , פעמים' רבי אליעזר נפל ג

 .רי גופו נזעזעה, וכשנכנסו בו כוחות אלו, שהבן יורש את אביו, של אביו
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היה , משום שכל כוח רבי אליעזר ורבי אבא ,וחזרו לאחד' ואמר שהיו ג

גם של רבי אבא וגם , י וכשהוא הלך הלך כל כוחו עימו''רק משום רשב

 .של רבי אליעזר

שהם התלמידי חכמים המגיעים בציפורים  ,עכשיו ילכו ציפורי השמים

 .כידוע, י''לשמוע את דברי תורתו של רשב

, דהיינו שכוח הדין חלילה יכול להתרבות בעולם ,ברים ישתו דםוהח

 .קשת לא נראתה בעולם' י אפי''שהרי בימי רשב

משום  ,י''רבי חייא אמר שאין עכשיו הזמן לבכות אלא לקבור את רשב

משום , אלא כשהגוף נכנס לקבר, שאין הנשמה נכנסת לעולם העליון

הנשמה מתקשרים ועולים הרוח ו, שכשהגוף בקבר והנפש במקום מנוחה

ואין הנשמה ללא , משום שאין הרוח פועלת ללא הנפש, עד שער השמים

 .ל''הרוח כמובא בהאריז

 .י''משום שכולם באו מגן עדן ללות את רשב, הבית נתמלא בריח גן עדן

משום שכולם היו ביחס  ,ורק רבי אבא ורבי אליעזר נשאו את המיתה

 .י כטמאים''לרשב

, י ריחפה באויר''ומיד מיטתו של רשב, י יקבר אצלהם''כולם רצו שרשב

 .י בעולם העליון''ובת קול אמרה באו לשמחת רשב

במיתתו מביא רחמים על ' י יהיה אצלם שהצדיק אפי''כולם רצו שרשב

 .העולם ועל מקומו

ולכן , והוא לא מת לעולם, י הוא בבחינת ארון נושא את נושאיו''רשב

ל ציוה לתלמידיו שלא ''כמו שהאריז, ובמותו הוא נשא את עצמ' אפי

 .יטבילו אותו אלא הוא ירד למים לבד ויעלה

שיבואו לשמוח בשמחת , בת קול אמרה לכל מלאכי מעלה והצדיקים

ומי לא יבוא לשמוח , י היא שמחת האין סוף''משום ששמחת רשב, י''רשב

 .כזו שמחה

שהוא  משום שהוא גלגולו של משה רבינו ,י שורש כל הבריאה''רשב

 .נותן התורה היא שורש הבריאה

משום שהצדיק נפטר מתעוררים כל מעשיו  ,ביום שנפטר בטל הדין

, וכשנר מאיר כולם נהנים מאורו, הטובים בבחינת שכרו שבעולם העליון
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, וכן מסופר בשם הבעל שם טוב, וכשריח מבשם כולם נהנים מריחו

 . ח נפטר צננו את הגיהינום לארבעים יום''שכשהב

אם הוא ילך ' שדניאל שאל את ה, י נאמר שיזכה לקץ הימין''על רשבו

' ואמר לו ה, או הימין שהוא כוח הרחמים, שהוא כוח הדין, לקץ ימים

 .י''וכן זה מה שנאמר כן לרשב, שהוא יזכה לקץ הימין

ויבוא משיח , ויהי רצון שיתעוררו עלינו רחמי אור עליון של יום זה

 .אמן, צדקנו בקרוב

 

נשלם בשבח גדול מאוד לבורא תם ו

 .עולם
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 "נשמת אדם 'הנר "

 41נ''לע

 ה''משורר ישראל דוד המלך ע

 .ה''י ע''שר הזוהר רשב

 .ה''ל ע''מגלה צפונות האריז

 .ה''ל ע''מגלה עמוקות הרמח

 .ה''ן ע''מחכמי ישראל מוהר

 .ה''שפירא זללה יהודה בן שמעון זיידל 'הגאון הגדול חכימא דיהודאי ררבי ומורי 

 .ה''אינגבר זללה הלל בן ישראלסבינו היקר טוב הלב ורב המעשים מר 

 .ה''זללה פרידהיוסף בן סבינו היקר איש המעשים הדגול מר 

 .ה''זללה יעקב בן פרחהסבינו היקר איש ישר ועניו שימח אלקים ואדם מר 

 .ה''זללהאפל אברהם בן דוד  מר, סבינו היקר מלא במעשים

מרת ויולט בת שושנה , מען קדושת ארץ ישראליקרה שנתנה את חייה לומרתו ה

 .ה''ע

ג שמחה דוד יצחק ''ג בעל תורה וחסד אברהם יקותיאל צבי בן להרה''להרה

 .ה''טייטלבוים זללה

 .ה''אריה בן רחל זללה, דודינו היקר שנלקח ביסורים בטרם עת

 .ה''סף זללהומרתו היקרה נעמי בת יו, מר אברהם בן חיים איש מעשים

 .אמן, במעלות הצדיקים, חייםהצרור ברורה צשמתם נהי ת

                                                           
ח מנוחה לא ''ל שאין לת''כמו שאמרו חז, שעולה הנשמה גם אחרי המיתה יש עניין 41

 .בעולם הזה ולא בעולם הבא


