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ניתן להשיג את חיבוריי
"ורוח על פני המים" ,אשר מבאר את התורה בדרך הזוהר ,ובצורה
אקטואלית של עבודת ה' ,ועוסק באמונה ,בשמחה בעבודת ה' ,בגלוי ה',
בטעמי המצוות ,ביאור סיפורי התורה ,ביאורים על דרך הרמז ,תשובות על
שאלות המדע ,ועוד.
וכן את שאר חיבוריי :א :על העץ חיים חלק א' .ב :על העץ חיים של
הרמח''ל .ג :על מבוא שערים של האריז''ל .ד :על טעמי מצוות של
האריז''ל .ה :ביאורים על פני ה' .ו :ביאור על קהלת .ז :ביאור שיר
השירים ,פיטום הקטורת ,חגי השנה ,אגדות דרבה בר בר חנה ,אגדות
דחגיגה ,על חכמת האמת ,ביאור על קבלת התפילה ,ביאור שם ע''ב .ח:
ביאור על המידות ודרך ארץ .ט :ו' סידורים עם כוונות הרמח''ל על כל
החגים .י :ביאור על נושאים רבים ,כגון מדוע ישראל מונים ללבנה והגויים
לחמה ,האם יש היום למזוג את היין במים בבה''מ ,ועוד .יא :אידרא רבא
וזוטא .י''ב :ספרא דצניעותא .יג :ספר היצירה .יד :ביאור על משלי.
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מזמור לתודה
ליבי אומר תודה למי שאמר והיה ,שנתן לי ללמוד את תורתו תורת
אמת ,אשר היא החכמה היחידה שמביאה את האדם להבנה בכל דבר
אמת.

מזמור לתודה
אודה עד מאוד ,לאישתי היקרה ,מנשים באוהל תבורך ,שנותנת לי עזר
ובינה ,ותורתי היא תורתה.
ואודה ,להורי היקרים ,שגידלו אותי במסירות כה רבה ,והביאוני עד
הלום ,יתן להם ה' שפע רוב טוב ברוחניות ובגשמיות ,וכן לכל המשפחה,
והקרובים ,וסבתותי ,שיזכו לחיים טובים נעימים וארוכים.
כן אודה ,לחמי ולחמותי היקרים ,שעזרתם לי כה רבה ,יתן להם ה'
שפע רוב טוב ברוחניות ובגשמיות ולכל המשפחה ,ולסבתא ,שיזכו לחיים
טובים נעימים וארוכים.
וכן אודה ,לראש הישיבה הגאון הגדול הגרב''מ אזרחי שליט''א ,שהורה
לי את דרך החכמה והמוסר ,במסירות כה רבה.
וכן אודה ,לגאון הגדול רבי ניסים פרץ שליט''א ,על אשר הורה לי את
הדרך אשר ילכו בה.
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הסכמות:

1

א' :הרב הגאון הגדול ר' שריה דבליצקי שליט''א
הסכמה:
הנה בא אלי האברך היקר ה' דוד ישראל אינגבר נ''י ובידו דוגמא
מספרו אשר חיבר על פרשיות תורתנו הקדושה ומדי קראי בהם
ראיתי שהם דברים יפים ונחמדים ובפרט שהוסיף לבאר על פי
כוחותיו לבאר מה היוצא לנו מהדברים ההם להתחזק בתורה
הקדושה ואמונה וכו' .ולכן טוב שהדברים יודפסו והקוראים יתענגו
עונג רוחני וכו' ,ולא נשאר רק לברכו שיוסיף עוד כהנה וכהנה
בדברים טובים ונחמדים ויעלה מעלה מעלה בתורה ועבודה וכו'
אמן סלה ועד ובאתי על החתום יום הנ''ל שריה דבליצקי

ב' :הרב הגאון הגדול ר' עזריאל אוירבאך שליט''א
האברך הנעלה ר' דוד ישראל אינגבר שערך וסידר רעיונות
מלוקט מחז''ל ומדרשים ובזוהר הקדוש – הנני מצטרף לברכתו של
הרב הגאון ר' שריה דבליצקי ומברכו שיזכה ללמוד וללמד ולחדש
בתורה מתוך הרחבת הדעת ומתוך שקידה ועליה בתורה עזריאל
אוירבאך
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ההסכמה ניתנה בספרי "ורוח על פני המים" ,ולענ''ד מוכח מלשונה שהיא גם על שאר

חיבורים אשר יהיו ,כמו שתראה שהדגשתי את הכתב בנושא זה בהסכמה ,וביותר שכל
חיבוריי על דרך אחד.
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הרב הגאון הגדול ר' נסים פרץ שליט''א
המלצה והסכמה ומכתב ברכה:
בא לפני האברך היקר והחשוב הרב דוד ישראל אינגבר שליט''א
רך בשנים ואב בחכמה אתא ואייתיה מתניתא בידיה מגילה
מעולפת ספירים הנקראת "פני המים" ורוח אלקים מרחפת על פני
המים הכל פרושים על התורה חמשה חומשי תורה ג''ן פרשיות,
במעט שראיתי חמותי ראיתי אור ,הזוהר בטוב טעם ודעת ונופך
משלו בהבנת העניין ומכיר אני מקרוב את המחבר מצטיין
בהתמדת התורה ועמלו בכל חלקיה ואין חיבור זה אלא נפש עמל
עמלה לו ואייתיר לן לברכו שיפוצו מעינותיו חוצה לזכות את
הרבים אמן כן יהי רצון בברכה
פרץ נסים
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עמוד הברכה:
הנה אוהבי תורה ,ומחזקי התורה ,אשר הזילו ממונם ברווח להוצאת
חיבור נעלה

זה2.

א:
ב:
ג:
יתן להם ה' ברכה בלי די בזכות רשב''י.

2

שהרי חיבור זה עוסק בהקמת השכינה מעפר ,שהוא בבחינת פדיון שבויים ,ואין לך

דבר גדול מזה ,וידוע שעיקר הגלות היא משום שנפגמה רגלו של יעקב ,וביאר הזוהר שיש
פגם בתומכי התורה ,וא''כ ראה כמה חשובה המצווה של החזקת התורה ,שהוא עיקר תיקון
הפגם של יעקב ,והתומך בתורה הזוהר ששורש באצילות ,הוא מתקן את שורש הדברים
ממש ,ולא רק את ענפי הדברים.
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מבוא
קוטרס בנושאים המרכזיים בחכמה
מה הם ספירות
ספירות הם י' כללים שבהם ה' מנהיג את העולם ,אבל אינם רק כללים,
אלא כביכול ה' עשה לעצמו גוף שיהיה מתאים לעשות את פעולות
העולם הזה ,כמו שהנשמה צריכה את היד הגשמית בשביל לכתוב.
לפני שנברא העולם היה הוא ושמו אחד
הנה כולנו כולולים היינו בה' יתברך ,והיינו שהיה ה' הוא ושמו ,דהיינו
השכינה שהיא שורש עם ישראל וכל עולמנו ,והיא נקראת שם ,ומשום
שרצה להיטיב לנבראים ,ולהקראות רחום ,כביכול הוליד את העולמות,
דהיינו שצמצמם עצמו ,והשאיר רושם מעט שהוא עצמו כוח כל
העולמות ,ואח''כ נכנס הקו של אור מאורו ,וכו' יעוין בעץ חיים.
מהו אין סוף
הנה יש להבין מדוע קוראים את האין סוף על דרך השלילה ,ולא דרך
החיוב כל יכול ,וכו' ,ונראה לומר ,שהאין סוף אין הוא גם רק בחינה
המצומצמת בבחינת מה ,ולכן נקרא רק על דרך השלילה ולא על דרך
המעלה כגון כל יכול.
הנסתרות לה' אלוהינו
הנה יש לדעת שמה שנאמר שאין להתבונן במידות חכמה ובינה ,אין
הכוונה על חכמה ובינה עצמם כמובא ברחמ''ל בגנזי הרמח''ל ,אלא
הכוונה שלא להתבונן בחכמה ובינה של האין סוף בעצמו ,שהנה לקמן
נבאר את עניין הספירות הכמוסות אשר באין סוף ועיין בחיבורי שער דוד
אשר נתבאר שם שכל העולם הזה התחיל מהבינה של האין סוף ,שהיא
זאת שעשתה את הצמצום הראשון ,ובחכמה והבינה שמעליה אין
להתבונן ,ואין הכוונה שיש איסור בעצם בכך ,שמשום שא''א להבין בהם
מרוב עומקם ,א''כ המעיין בהם יבוא לטעויות רבות ,ולכן אמרו שאין
להתבונן בהם.
צמצום
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שורשי הים מביא שבעל הלשם ,כותב שהצמצום הוא כפשוטו ,דלא
כהרמח''ל תניא שומר אמונים ועוד ,והמקדש מלך ובעל משנת חסידים,
וכן הרבה מקובלים סוברים כשרשי הים ,ואפי' שיש ליקוטי הגר''א
שכותב ,שהצמצום אינו כפשוטו ,יש לומר שאיזה תלמיד כתב כן ,ולענ''ד
ידוע שהגר''א חיבב את כתבי הרמח''ל ,וכן ר' יצחק איזייק חבר ,שהוא
מתלמידי הגר''א מבאר כהרמח''ל ,וא''כ נראה שהגר''א סובר כהרמח''ל,
אבל כבר בעל הלשם וכן יבדה לחיים טובים ר' שריה דבילצקי בשם
תלמידי הרב קוק ,ביארו שכתב הרמח''ל כן רק בכדי להרחיק מהמגשמים,
שנכון שהצמצום כפשוטו דהיינו שהסתלק אור ה' וכו' ,אבל מ''מ ,אין
איתנו יודע מה אור רוחני וכו' ,וכן מה שאמרו בשם הגר''א שהוא הסתפק
אם המהרח''ו ידע שדברי האריז''ל הימה משל ,הוא דבר קשה כחומץ
לשניים וכעשן לעיניים ,וכי המהרח''ו שכל ביאת מרן האריז''ל לעולם
היא ללמדו את תורת הקבלה כמו שאמר הוא בפירוש ,לא ידע שדברי רבו
המה משל ,ועוד מדוע מרן האריז''ל הסתיר את דבריו וכי בנמשל שביארו
הרמח''ל ועוד יש עומק עצום ,והרי הם דברים פשוטים בהנהגת ה'.
ועוד שהוכיחו לבסוף שהכן ידע המהרח''ו שדברי הרב הימה משל ,מכך
שבמאמר הפסיעות כתב שדברי הרב עמוקים ואינם כפשוטם ,וקשה שהרי
הן אמת שמאמר הפסיעות תמוה לכל קורא ומבין מתחיל ,ועליו אמר
המהרח''ו שאינו כפשוטו אבל האם אפשר להקיש מכאן ולומר שכן כל
דברי האריז''ל אינם כפשוטם ,וודאי שאינם כפשוטו ממש דהיינו שאם
אומר שיש עין לה' אין הכוונה בדווקא שיש לו עין בשר ,אלא שיש לו כוח
מסויים הממונה על הראיה ,אבל אין צריך להגיע למשלים הרחוקים מן
המציאות.
מדוע צריך שיהיו ספירות.
הנה משום שה' הוא אין סופי ,כן פעולתו אין סופית ובכדי שהעולם
יתנהג כמעשה בני אדם ,ה' עשה כביכול גוף לעצמו ,שברא אותו מתוכו,
אשר בכך ינהיג את התחתונים ,וא''ת וכי ה' אינו יכול להשתמש רק
במעט כוחו ,ומדוע ה' צריך לעשות מסכים וצמצמם אורו ממש ,ביאור
הדבר הוא על ג' אופנים ,א' שתכלית הטוב היא לעשות את כל הטוב,
ולכן ה' באמת עושה את כל הטוב אלא שאנחנו מקבלים רק מעט מהטוב
משום שישנם מסכים המסתירים את אור ה' ,ב' שמשום שאנחנו צריכים
פעולות גשמיות כביכול ה' אינו יכול לעשות כן ,שאין פירוד אצל ה',
שהנה אפי' הנפש אינה יכולה לדבר ללא גוף אלא צריכה את מיתרי הקול
שיחתכו את אוירה ,ג' שמשום שה' כה רחמן ,אם לא היה עושה מסכים
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הוא וודאי היה משפיע את רוב טובו אפי' שחשב להשפיע רק מעט מטובו,
אבל ע''י שהאור נצתמצם כביכול ה' אינו יכול להביא את אורו מיד שהרי
תהיה שוב שבירת הכלים ,אלא מעט מעט עם ישראל במעשיו הטובים
מזכך את כל העולם כולו עד שהוא יחזור להיות זך כבתחילה.
מדוע א''א לראות את ה'
ביאור הדברים ,א' שא''כ לא הייתה בחירה ,ב' עיין בחיבורי לך ה'
הגדולה ,ועיין שם בענף שמלא כל הארץ כבודו ,שה' נראה בעולם הזה
דרך הצדיקים בצורה נגלית ,וכן הוא מחיה את כל העולם כולו ,את
הגופים הצמחים וכו'.
מידת כמוסות באין סוף.
מובא בשרשי הים בשם הגר''א והרמ''ק ועוד ,שישנם י' מידות באין סוף
עצמו ,והוא נכון מאוד שהרי כל מה שה' ברא מעצמותו הוא ברא ,וכל
מידה היא כבן ה' או כנכד ונין.
מקום זמן מעלה ומטה.
העולם לומד שאין זמן ומקום למעלה ,אבל ברמח''ל באדירבמרום,
כתוב שמה שנאמר שאין זמן ,אין הכוונה שאין זמן ,אלא שהנה יש להבין
מהו זמן ,וביאור הדבר שמשום שבכל רגע יש שפע ממין אחר ,א''כ זהו
חילוף מהרגע הקודם ,וזה נחשב שהשתנה ועבר הזמן ,דהיינו מה שהיה
מזומן כאן לפני כן ,אבל בעולם העליון כל השפע הוא מושפע בבת אחת
ולכן אומרים שאין שם זמן ,אבל באמת ודאי שמי שיעלה אם שעון,
שמחוג שעונו ימשוך לנעוע והשעות בשעונו יחלפו ,ויש לעיין בליקוטי
מוהר'' ן שמבאר שכמו שבחלום אנחנו חושבים שהוא עורך כמו שעות,
ובאמת הוא כשמונה שניות ,כן אפי' שאנחנו חושבים בשכלנו ,שחיינו כה
ארוכים באמת שהם רק כמה שניות ,עד שיש מקום שאין זמן ,ולמעיין
ולמבין יש להשכיל בדברים עמוקים אלו ולהשכיל ,שרבינו אומר שודאי
שיש זמן ,אבל ערך משך הזמן הוא רק כפי שכל האדם ומעלתו ,וכן מבאר
רבינו בליקוטי מוהר''ן שבעולם העליון אין ערך למקום ,וא''כ ודאי שיש
מקום רק שאין לו ערך ,משום שאפי' אליהו טס לכל אורך העולם בכמה
עפיפות ,וכן ודאי שיש מעלה ומטה ,שהרי רק לכן היה כל עניין הצמצום
כמובא בהאריז''ל ,שהקו לא דבק בסוף העולם משום שא''כ לא יהיה
מלעה ומטה ,ומה שאמרו חז''ל וכי יש ימין ושמאל לפני המקום ,יש
לבאור בב' אופנים ,א' שבאמת יש מקום מעל עולם העליון ביתר שנקרא
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אדם קדמון שאין שם ימין ומשמאל ,ב' שהכוונה והרי ה' כולו רחמים וכי
יש ח''ו איזו מידת דין ,ועל זה תירצה הגמ' הקדושה ,שיש מליצים יושר
ומקטרגים הם אלו טוענים טענות רחמים וחסד על ישראל ואלו לא ,דהיינו
שודאי שה' כולו רחמים ,אלא שניתנה רשות למשטין להשטין ח''ו ,וה'
עושה חסד או להפך ,רק משום מעשה האדם ,ולא מצד עצמו ,שמצד
עצמו הוא כולו רחמים.
אמנם אמרו לי שעל פי המדע באמת הוכח שיש אפשרויות להיות
כמעט מעבר לזמן ,ולפי זה אפשר לפרש כפשוטו שאין זמן למעלה ,ואפי'
המחוג לא זז ,אמנם אין זה בתפיסת השכל כמעט.
אצילות
הנה ישנם שיטות רבות מהו עולם האצילות ,והשיטה האמיתי אצלי
היא כמו שבעל הלשם ביאר ,שודאי שישנם ספירות נבראות ,אלא
שמשום שה' שוכן בתוכם הם נקראות על שם ה' ,ונחשבות כמי שאינן,
כמו שעיקר האדם הוא הנשמה שבו ולא הבשר.
בריאה יצירה עשייה
עצם הנשמות אשר אינם מוגבלות בפעולת הינן בבריאה ,וביצירה
המלאכים והרוחות אשר ממונים על פעולות ,ולכן אחד יש צורה שונה,
דהיינו תפקיד אחר שאין מלאך אחד עושה ב' שליחויות ,וכן מובאר
ברמב'' ם שכל אחד צריך בעולם הזה לקיים רק מצווה אחת ,ועשייה הוא
מקום התגשמות הדברים.
עניין הי' מידות בקצרה
א' :מידת הכתר שהיא רצון ה'.ב' :חכמה שהיא חכמת ה' .ג' :בינה
שהיא בינת ה' .ד' :חסד שהיא מידת ההטבה .ה' :גבורה שהיא מידת הדין.
ו' :תפארת שהיא מידת הרחמים והפאר .ז' :נצח שהיא נותנת כוח לנצח
את היצר .ח' :הוד שהיא נותנת הוד והדר .ט' :יסוד שבה מושרשים
הצדיקים שהם יסוד לעולם .י' :מלכות שהיא המידה שמגלית את מלכות
ה' בעולם.
מלכות
הנה המלכות היא השכינה שהוא שורש כל עולמות בריאה יצירה
עשייה ,וכן היא שורש נשמות עם ישראל ,והיא השוכנת בעיקר בעולמנו
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עולם העשייה ,והיא זאת שנמצאת איתנו בגלות ,והיא הלבנה שנאמר
עליה לכי ומעטי עצמך ,והטעם שגלתה עימנו ? בכדי לחיות אותנו בגלות
המר הזה ,ויהי רצון שבקרוב מאוד יגאלנו בוראנו הרחמן.
הקב''ה
הכינוי העיקרי של הקב''ה ,הוא כינוי למידת התפארת שהיא זאת
שמשפיעה לשכינה ,ובה עיקר ההנהגה.
נוגה
הנה ידוע שאין מעבר בין מין למין ,אלא ע''י דבר ההמצע ,כמו שבין
אדם לחי יש את הקוף שהוא חצי אדם וחצי בהמה ,וכמו שבין הנשמה
לגוף יש את הצלם ,כן בין הקדושה לטומאה ,יש את אור הנוגה שהוא
ממצע בינהם.
קליפה
הנה חלק מתכלית העולמות הוא שיהיה רע ,ולכן מסוף עולם העשיה
יצאו הקליפות ,וודאי שהם גם מצאצאי ה' יתברך ,ואין בכך תימה ,האם
יש כזה דבר מוגשם בה' ,שהרי הם נוצרו מעולם שנברא מעולם שנברא
מעולם כך עד מאות ואלפי עולמות ,ולכן נעשו גשמיים ,ואין לשאול איך
מ''מ נעשה רע והרי מהטוב יוצא טוב ,התשובה שאינם רע בתכלית ,אלא
כן הוא תפקידם להסית את האדם ,בכדי שתהיה לו בחירה.
אור חוזר
הנה כל אור הוא קשור לשורשו כבן הקשור לאביו ,ולכן כל אור לבסוף
חוזר למקומו לאחר גמר פעולתו ,כמו שלאחר מאה ועשרים שנה חוזר
העולם לעולמו ,דהיינו שנשמתו חוזרת לעולם העליון ,וכן בכל לילה היא
חוזרת בכדי להדבק בשורשה ולקבל חיים ,ולחזור שוב לגופה ,ועיין
במאמר קו המידה בזוהר חדש בפרשת ואתחנן במה שמבאר שם על קו
המידה אשר תמיד הוא צריך לחזור לשורשו בכדי לצבור כוח ,להבדיל
כמו מכשיר חשמלי אשר צריך להטעינו בחשמל שהוא שורש חיותו.
עניין מים נוקבין
הנה יש לדעת על בריו מהו עניין מים נוקבים.
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וקודם אכתוב מה שכתוב ואח''כ ב''ה אפרש ,הנה נשמות ישראל הם
מים נקובים ,התפארת והמלכות הם מים נוקבים לאבא ואימא ,הניצוצות
שהם אורות עליונים שירדו לתחתונים ,הם מים נוקבים לתפארת ומלכות,
ובפשטות ביאור הדבר שניצוצות הם מ''ן ,משום שהם הכוח הניקבי,
ובהם משתתף הכוח הזכרי כשהם עולים ,וכל רצון חסד ה' העליון שעשה
את התיקון ,הוא לתקן את שם כוח הצמצום ,ולכן שום שפע לא יורד אלא
לכוח הגבורה שעולה במין נוקבין.
ואבאר עוד יותר ב'' ה עלי וחסדו אשר עושה עימי ללא סוף ,שהנה ידוע
ממקומות רבים ,שאין לאור להיות בלי כלי[ ,עיין בשבירת הכלים ,עניין זה
שהדעת עלה לכלי התפארת ועזב את הכלי שלו שבבריאה] ,וא''כ אין
לאור עליון לירד ללא כלי שעולה ,ולכן הנשמות צריכות לעלות לפני אדון
כל בכדי שהם יהיו כלי לשפע ,וכן דיבורי התפילה הינם כלי לשפע,
שהאור נכנס בהבל האדם שהוא נשמתו.
והנה מצינו בזוהר את עניין מים נוקבין ,והוא שהשכינה אומרת תראה
בורא עולם באיזה בן יפה הגעתי לפניך ,ומשמע שצורך עליית נשמות
ישראל הוא כביכול בכדי לעורר שמחה בה' ,בכדי שישפיע בעין יפה
לישראל עם קדוש.
וכן ידוע שחלק מעניין מים נוקבין הוא לרצות לקבל ,אבל מ''מ הביאור
הוא כנ''ל שהיכן שמחשבתו של אדם שם הוא נמצא ,דהיינו הנשמה
נמצאת היכן שאדם חושב ,וא''כ וודאי שמה שאדם רוצה הוא מקבל
משום שהוא גם נעשה לכלי לקבל האור.
וכן מה שהשכינה אומרת כן ודאי שהיא גם צריכה לעורר את הרצון
אבל מ''מ ודאי שהנשמות הינם כלי לקבל השפע.
נסירה
הנה בכדי שהשכינה תקבל ישירות מהבינה וכן יתחזק הכוח הזכרי -
התפארת ,נצרכים לנסירה ,והיא שנשמות התפארת יוצאת ממנה עם נצח
הוד יסוד של אימא ,ויש במוחיו ,א' כוחות החסד ,ב' כוחות הדין ,וכוחות
החסד עולים למ''ן באבא ואימא ,וכוחות הגבורה ניתנים מהבינה לשכינה,
ואזי היא מקבלת את האור פחות מוגשם ,שהרי בכל שהרי כל מידה
מצמצמת עוד את האור ,שזה עניין ירידת הדורות.
זיווג
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מאור הזכרי ומאור הנקבי נותנים מעט מגופם ,ליצור תולדה ,ותפקיד
הנקבה העיקרי הוא ליצור ולפתח את הולד.
תפילה
הנה אחרי שנמנו וגמרו מה הם מידות האצילות ,שהם כלים דהיינו
בנים של ה' ,וה' שורה בהם כנשמה בגוף ,יש לכוון בתפילה לפנימיות
המידות ,והתפילה היא שם המאורות ,וכאשר קוראים להם בשמם ,הם
פועלים את פעולתם ,והנה כשהאדם אוכל ,הנה המאכל היה מעורב בטוב
ורע ,וכשהאדם בכוח האכילה עושה מעשה ,טוב ,מתקן האדם את
המאכל ,וזהו עניין תיקון הניצוצות ,ולכן אמר מרן האריז''ל שבשמן זה
עיקר העבודה היא תפילה ולא תורה ,ויש לעיין בגר''א שכתב שמשום
שכבר עברו אלפיים תורה ,אין ההלכה של הראשונים חוק ולא יעבור,
אלא החכם יכול לחלוק ולומר שמסתבר להפך ממה שנאמר ,משום שמעט
עבר לו כוח התורה.
קבלת רשב''י ולהבדיל כל ההבדלות הפילוספיה.
יש לדעת שהפילוספיה ,אינה מתאימה לכל חוקי התורה ,ודברי הקבלה
הם ממש ככפתור ופרח ,ויש לדעת שקבלנו את הקבלה מדור לדור
מרשב''י והוא מר''ע וכו' עד משה רבינו ,והייתה קבלת הגאונים
והראשונים והאחרונים עד היום הזה ,והכופר בכך ,ככופר בהר סיני שכל
ידיעתנו בו ,היא רק ע''י קבלה מדור לדור.
מדוע מוכרח שיהיה סוד התורה
הנה סוד התורה מלמדנו ,שכל המצוות תלויות בעולמות ,והוא מקשר
את האדם ביוצרו ,ומבאר מה שהמצווה עושה ,שהרי המצווה כמעט ולא
מעלה את האדם עצמו ,כגון בעושר ובחיים נצחיים בעולם הזה ,אבל
הסוד מבאר שהמצווה קשורות ממש לה ,ומבאר שכל חוקי התורה ,אינם
כפשוטם גשמיים ח''ו ,אלא רק מלובשים בגשמיות אבל אמיתותם
רוחניות.
מדוע אין התורה מתנהגת לפי הסוד
הנה אמת שאין דבר אחד שהסוד והפשט חולקים ,כמובא בגר''א ,ומה
שמובא שלעתיד יהיה מותר לאכול חזיר וכו' ,אין זה קשור לסוד ,שגם לפי
הפשט יהיה מותר דבר זה ,ומה שבאמת פעמים שישנה מחלוקת בין הסוד
לפשט ,הביאור שהנה אם אדם לא היה חוטא לא היה כתוב בתורה שהיא
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כבר הייתה אלפיים שנה לפני ה' ,שאדם יחטא ,אלא מבאר האריז''ל
שישנם כמה אופנים לצרף את אותיות התורה וכשחטא האדם כן נצטרפו
האותיות ,והנה יש צדיקים שהם זכים עד מאוד עד כדי שהם יכולים
להשתמש בצירוף יותר נעלה של התורה ,וזה לא קשור למקובלים או לא,
אלא זה קשור לדרגה אשר האדם נמצא בה.
ודע שיש לומר שמה שאמרו שתורה הייתה לפני ה' אלפיים שנה לפני
שניתנה הכוונה למצוות התורה ולא לסיפורי התורה ,ואין כאן מקום
ביאורו.
מעשה מרכבה  -אש ?
מדוע פעם היינו רואים שהעוסק במעשה הייתה אש סביבו ,וכו' ,ונראה
שפעם היו עולים עם הנשמה ולא היינו לומדים אלא משכילים מהנראה
להם.
בעניין מה שאמרו בחגיגה שאין לעסוק במעשה מרכבה אלא לחכמים
גדולים וזקנים וכו'.
עיין בחיבורי על אגדות דפררק אין דורשים בחגיגה ,שביארתי את כל
המאמרים שם באר היטיב ,בעצם דברי הגמ' על פשט הדברים ,אבל מ''מ
כתבתי שם שגדולי הקבלה אמרו שרק בזמנם שהייתה גזירה שלא לעסוק
בחכמה זו אלא ליחידי סגולה ,נאמרו דברים אלו ,אבל לא על זמנינו כלל,
ועוד שעסק היה ממש עסק המרכבה ארבעה נכנסו לפרדס ,ועיין רש''י
ותוס בחגיגה האם נכנסו בגופם או בנשמתום ,ובין כך ובין כך אין אלו
דברים פשוטים כלל ,דהיינו שהם היו משיגים בדברים במציאות ולא רק
לומדים עליהם בהבנה ,אשר היא רק הבנה ושכל ולא מעשה כלל ,ולכן
ידע האדם שאין בעסק הקבלה היום אלא חכמה ,אלא שהיא החכמה
המעולה והנצרכת ,אבל אין בה שוני ולא שום סוד משאר החוכמות כלל,
אלא כמו שכתב הרעיא מהימנא שהסוד יהפך לנגלה שאין אנחנו מבינים
איזה סוד יש בדברים אלו ,משום שאין אנחנו משיגים אותם ,במציאות
אלא שאנחנו לומדים עליהם ,והמעולים שבאדם מכוונים בתפילה
ובמצוות ומשמחים את בוראם ,ואפי' שאור עולם ר' נחמן מברסלב כתב
שלא לכוון וכן רבים אמרו כך ,אין אנחנו במעלה זו כלל ,שאין לנו כ''כ
דבקות בתפילה עד כדי שתפריע לנו הכוונה של מרן האריז''ל לריכוז
התפילה ,ועוד שכל מה שנאמר עניין זה כמובא שם שהוא רק אם אינו
מבין איך כתובה הכוונה במילה ,אבל כל משכיל יכול להבין איך רוב
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הכוונות כלולות במליה עצמה בזמנינו ,משום רבוי ההסברים והידיעה,
ואנחנו כעפר תחת רגליו ואין אנחנו מעיזים ליגש להכריע בין הרים
גדולים אלו ,אלא שכתבנו את פשט הדברים ,שאם מרן האריז''ל כתב את
שער רוח הקודש לעברינים שעברו על משכב זכור וכו' יעוין שם ,כ''כ
וכ''ש שכל איש כשר ופשוט יוכל לעסוק בכוונות ,ונכון שטעם רבינו שאין
לכוון הוא לא משום גדולת הכוונות אלא מפני שהם מפריעות בתפילה,
על זה כבר כתבנו את דברינו והבוחר יבחר ,אבל ידע האדם שכבר אמר
מרן הבעש''ט 3שכל דברי רבינו למעיין בנויים על דבריו ,שלא יבוא משיח
צדקינו עד אשר כולם יעסקו בכוונות ויחודים ,וא''כ ודאי שבזמן זה שהוא
הזמן הקרוב לגאולה והוא דור אחרון כמו שאמרים רבים ובניהם הרה''ג
מרן הגר''ח קניבסקי שליט''א ,א''כ ודאי שיש לכוון בדברים אלו,
והמתקשה לכוון את כונות הרש''ש מפני אורכם ועומקם יוכל לכוון את
כוונות הרמח''ל אשר הובאו בקיצור הרמח''ל 4אשר הם קצרות וקלות.
ודע שרבנו עובדיא מברטנורה כותב במפורש בפרק ב' דחגיגה אין
עוסקים במרכבה ביחיד ,היינו שהיו יודעים שמות קדושים ,והיו עולים
בנשמתם ורואים את המלאכים המשמשים את ה' במרום ,ובזה אין לכל
אחד לעסוק.

סליק מבוא

3

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

4

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

שמיני עצרת חנוכה פורים ,פסח ושבועות ,והרה''ג שריקי הוציא את כוונות הרמח''ל על
שבת וחול ,וא''כ כל הכוונות ערוכות כשולחן ערוך.
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"האידרא"
בס''ד:
ביאור ה"אידרא רבא" ,בצורה פשוטה אשר אינה נצרכת לידיעת
הקדמות גדולות בחכמה ,כעין שאר הפירושים.
ובתחילתו הובא מבוא על הנושאים המדוברים.
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הקדמה
הנה ב''ה יתברך שמו ,זכיתי לבאר ביאור על האידרא רבא ,אשר הוא
מקור דברי האריז''ל ,וידוע שיש עניין לראות את שורש הענפים.
אלא שרוב המפרשים ביארו את האידרא על דרך תורת האריז''ל בלבד,
וישנם דברים שיותר פשוט לבארם בדרך הפשוטה ללא סתירה כלל
לתורה האריז''ל חלילה.
ומטרת העניין שיוכל המעיין להנות ולשמוח מביאור זה ,ולא לקמט
מצחו ,בלימודו ,דהיינו שהלימוד יהיה בבחינת הנאת עולם הבא.
האידרא הוא מלשון חדר ,והיינו שנאספו החברים לעשות תיקון
לשכינה מתחילתו לסופו.
ויהי רצון שיעשו הדברים רושם לפני שוכן מרומים ,ויקרבו את לב
הלומדים ,אמן.

[]21

"יהי אור"
"האידרא"

ימא
ֵיתיב ְב ַּק ְי ָ
ימת נ ִּ
עון ְל ַּח ְב ַּריָיאַּ ,עד ֵא ַּ
ַּת ְניָאָ ,א ַּמר ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
תו ָרת ָך.
ׂשות ַּל ְי ָי ֵה ֵפרו ֹ
ע ֹ
ְד ַּחד ַּס ְמ ָכאְ .כ ִּתיב (תהלים קיט) ֵעת ַּל ֲ
יו ָמא,
ארי ָכל ֹ
רוזָא ָק ֵ
חו ָבא ָד ִּחיקָ .כ ֹ
ארי ְד ֹ
ומ ֵ
יריןָ ,
יו ִּמין ְז ִּע ִּ
ֹ
שולי (נ''א בשורי) ַּכ ְר ָמא.
ינהו ְב ֵ
ירין ִּאימוןְ .ו ִּא ְ
ומ ַּח ְצ ֵדי ַּח ְק ָלא ְז ִּע ִּ
ְ
א ָתר ָא ְז ִּלין ְכ ָמה ְדיָאותִּ .א ְת ָכ ָנשו
ַּד ִּעיןְ ,ל ָאן ֲ
ָלא ַּא ְש ְג ָחןְ ,ו ָלא י ְ
יכון,
יד ֹ
רומ ֵחי ִּב ֵ
יפי ְו ְ
ש ְריָין ַּס ְי ֵ
לוב ִּשין ַּ
ַּח ְב ַּריָיא ְל ֵבי ִּא ָד ָראְ ,מ ָ
סוכ ְל ָתנוְ .ב ַּד ְע ָתא.
יטאְ ,ב ָח ְכ ְמ ָתאְ .ב ְ
ֵיכוןְ .ב ֵע ָ
ִּא ְז ְד ָרזו ְב ִּתףונ ֹ
ַּדיןְ .ב ַּר ְג ִּלין (נ''א בחילא דידין ורגלין)ַּ .א ְמ ִּלכו
ְב ֵחיזוְ .בי ִּ
ומו ָתאְ .ל ִּמ ְגזַּר
ֹ
שותיה ַּחיֵי
יכון ְל ַּמאן (ס''א למלכא) ְד ִּב ְר ֵ
ע ֵל ֹ
ֲ
ַּח ָדאן ְל ִּמ ְש ַּמע
יתי ְלהו ,ו ֲ
יו ִּנין ַּצ ְי ֵ
ישי ע ְל ֹ
שוטִּ .מ ִּלין ְד ַּק ִּד ֵ
ִּמ ִּלין ִּד ְק ֹ
ול ִּמ ְנ ַּדע ְלהו.
ְלהוְ ,
הקדמת רשב''י זצללה''ה
שאל רשב''י זצללה''ה :עד מתי נשב בחד סמכא ,כלומר שאמרו חז''ל
בגמ' בחגיגה שהעולם עומד על שבעה עמודים ,ויש שאומרים שעומד על
עמוד אחד ,וביאר הזוהר ששבעה עמודים הם שבעה הספירות שה'
משפיע דרכם בעולם ,ועמוד אחד היא מידת היסוד שמשפיעה את שפע
כל המידת לשכינה ,וזה ששאל רשב''י עד מתי יהיה המצב הזה שהעולם
עומד על עמוד אחד ,כלומר שעיקר ההנהגה היא ממידת היסוד ,שהיא
המידה שמקשרת את ישראל לאביהם שבשמים ,באו ונתקן את שאר
המידות שישפיעו לשכינה ,וזה מה שאמר מיד עת לעשות לה' הפרו
תורתך ,וידוע שעת היא השכינה שהיא ממונת על הזמן ,ויש לעשות
אותה ולתקן אותה שתקבל שפע ממידת התפארת הנקרא הויה ,והפרו
הוא מלשון פריה ורביה ,כלומר שיש להפרות את השכינה גם משאר
מידות עליונות.
וכן אמר רשב''י שהימים קטנים ,כלומר שיש שיש את מידות חסד
גבורה ותפארת ,שהם חסד דין ורחמים ,ונצח הוד יסוד שהם גם חסד דין
ורחמים ,אלא שחסד גבורה תפארת משפיעים רחמים וחסדים ודינים
גדולים ,אמנם נצח הוד ויסוד משפיעים חסדים רחמים ודינים מועטים
כמובא בפתחי שערים ,ולכן שאל רשב''י עד מתי תהיה השפעה מועטת
רק מנצח הוד יסוד ולא מחסד גבורה ותפארת.
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והיצר הרע דוחק ,כלומר שמשום שהשפע רק מנצח הוד יסוד ,שהדין
שבהם רב ,לכן כביכול היצר הרע יכול להתגבר על אורם.
השכינה קוראת בכל יום ,שנתקן את המידות משום הגלות המר שיש
לה ולנו ,כמו שאמרה השכינה לבית יוסף ,אם הייתם יודעים כמה צער יש
לי לא הייתם יכולים לעלות חיוך על פניכם.
בעלי השדה מועטים ,ידוע שהשכינה נקראת קרקע משום שהיא מקבלת
את כל השפע ומוציאה אותו בפועל בעולם הזה ,כמו שהקרקע מקבלת
זרע ומגדלת אותו ,ומתקני השכינה נקראים קוצרי השדה ,שהם קוצרים
את השפע העליון ומביאים אותו לעולם הזה.
אין הלומדים יודעים את עומק החכמה ,ולכן יש לנו מיד לקום וללמדה.
אינם יודעים להיכן הם הולכים ,ביאור הדבר שרשב''י אמר שמי שלומד
את תורה הזוהר שמבארת את העולמות הרוחניים ,בעולם העליון הוא
ידע את הדרך לשם ,וזה מה שאמר כאן שמשום שאין יודעים את סדר
העולמות ,לא ידעו לאן ללכת אחר חייהם.
אתכנשו חברייא לבי אידרא ,כמובא בזוהר פ' מצורע ,שכשרוצים
שתכול קדושה על המקום יש להזכיר בפה שמקום זה מזמן לקדושה ,וזה
מה שהזמין את החברים לשבת במקום זה.
ההיו מלובשים בשריון סייף ורומח ,כידוע שהצדקה היא כמלבוש שריון
כמובא בפסוק ,משום שהנותן צדקה הרי הוא משפיע לשכינה שהיא
נקראת עניה ודלה.
וסייף ורומח ,הוא עניין המצוות כגון קריאת שמע שיש בה רמ''ח
תיבות.
בעצה חכמה שכל דעה מראה ידים ורגלים ,עצה היא מהכליות כליות
יועצות ,והכליות כידוע מהתיקונים הם מידות נצח והוד ,חכמה היא מידת
החכמה ,שכל היא מידת הבינה ,מראה הם העיניים של מידת אדם קדמון
שמשם נוצר כל העולם הזה לפני תיקונו כמובא בהאריז''ל ,ידים הם
מידות חסד וגבורה ,ורגליים הם חיצוניות נצח והוד ,והיינו שעיקר התיקון
הוא בנצח והוד ,ולכן יש לתקן בהם גם את הפנימיות וגם את החיצוניות,
משא''כ בשאר המידות ,ולכן נזכרו פעמיים.
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הנמליכו עליכם את ה' ,בכדי לגזור חידושים אמתיים ,שהעליונים
מתפעלים מהם ,ויהיו הדברים ידיעה מחודשת לעליונים ,היינו שכשהאדם
ממליך את ה' עליו ,הוא מיד פועל בכוחו של ה' ,וזו מעלתה של הענוה,
שהוא בטל לה' ,וממילא העניו נעשה אין סופי ,ולכן אתם תגזרו דברים
נכונים ותעשו תיקון בעולמות עד שיהיו העולמות מתוקנים וחדשים.

ינא.
ינא ,וַּוי ִּאי ָלא ָג ֵל ָ
וב ָכהְ ,ו ָא ַּמר וַּוי ִּאי ָג ֵל ָ
עון ָ
ָתיב ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
י ִּ
יחא
הוָה ַּת ָםן ִּא ְש ִּתיקוָ .קם ִּר ִּבי ַּא ָבא ְו ָא ַּמר ֵליהִּ ,אי ִּנ ָ
ַּח ְב ַּריָיא ְד ֲ
יר ָאיוְ ,ו ָהא
סוד ְי ָי ִּל ֵ
ַּק ֵםיה ְד ֹמר ְל ַּג ָל ָאהָ ,הא ְכ ִּתיב (תהלים כה) ֹ
וכ ַּבר ָעאלו
יך הוא ִּאימוןְ ,
שא ְב ִּר ְ
קוד ָ
ח ִּלין ְד ְ
ַּח ְב ַּריָיא ִּא ֵלין ַּד ֲ
הון ַּנ ְפקו.
הון ָעאלוִּ ,מ ְמ ֹ
ְב ִּא ָד ָרא ְד ֵבי ַּמ ְש ְכ ָנאִּ ,מ ְמ ֹ
בכה רשב''י ואמר אם אני יגלה את דברי אין זה טוב ,וכן אם אני לא
יגלה גם זה לא טוב ,החברים שתקו ,רבי אבא אמר שכתוב סוד ה' ליראיו
וכאן כולם יראים ,וכן הם כבר היו באידרא דמשכנא ,וחלק פסקו מלימוד
זה ,ואלה שכאן נשארו ,מובא בליקוטי מוהר''ן סימן כ' ,שהמחדש צריך
לבכות לפני החידושים בכדי שה' ירחם על ויתן לו חידושים אמיתיים
אשר יכנסו בלב הלומדים.
ואמר שיש כאלו שתורת הסוד תקדש אותם ,אמנם יש כאלו שיעשו
ממנה קרדום לחפור בה ,או שהם יחשבו שהספירות הם ה' בעצמו,
ותפללו אליהם.
אבל מ''מ יש לנו לגלות כמובא בגמ' בב''מ שהתנא נסתפק אם לגלות
את דרך הגנבים ,ואמר אוי לי אם אומר שמא ילמדו הגנבים ממני ,אוי אם
לא אומר ,ולבסוף אמר "כי ישרים דרכי ה' ישרים יכלו בם וכושלים יכשלו
בם" ,וכן כאן רשב''י גילה ולא נמנע.
ורבי אבא אשר היה הסופר ,וידע להסתיר את הדברים באופן שרק
החכמים יבינו ,אמר לו שיכול לומר את דבריו ללא חשש.
ואמר שהחברים כבר למדו את סודות התורה והיו מורגלים בהם ,ואין
לומר שאולי אז עדיין לא נתמלא הקצף ,ולכן לא מתו ,אבל עכשיו ימותו,
זה אינו שהרי מי שבאמת לא היו מסוגל לכך ,באמת עזב את לימוד זה,
ומי שנשאר הוא באמת מסוגל לכך.
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עוןְ ,ו ִּא ְש ְת ָכחוִּ ,ר ִּבי
אנאִּ ,א ְת ָמנו ַּח ְב ַּריָיא ַּק ֵםיה ְד ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
ָת ָ
ַּע ֹקבְ .ו ִּר ִּבי
יו ֵסי ַּבר י ֲ
הודהְ .ו ִּר ִּבי ֹ
א ְל ָעזָר ְב ֵריהְ .ו ִּר ִּבי ַּא ָבאְ .ו ִּר ִּבי ְי ָ
ֵיסא.
יו ֵסיְ .ו ִּר ִּבי י ָ
ור ִּבי ִּחיָיאְ .ו ִּר ִּבי ֹ
ִּי ְצ ָחקְ .ו ִּר ִּבי ִּח ְז ִּקיָה ַּבר ַּרבִּ .
ילאְ .ו ָעאלו ְב ַּח ְק ָלא
ַּקפו ְל ֵע ָ
עוןְ ,וא ְצ ְב ָען ז ְ
ָהבו ְל ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
ְי ִּדין י ַּ
ַּוייהו
ָתיב ְב ַּגו ְ
לו ֵתיה ,י ִּ
עון ְו ַּצ ֵלי ְצ ֹ
ָתבוָ .קם ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
ילנֵי ְוי ְ
ֵבי ֵני ִּא ָ
לון ָס ַּתח
שוו ְי ַּד ְייהוְ ,ו ָנ ִּסיב ֹ
תוק ֵסיהַּ .
דוי ְב ְ
ש ִּוי ְי ֹ
ְו ָא ַּמרָ ,כל ַּחד ְי ַּ
ׂשה
עֵ
ומ ֵן ָכה ַּמ ֲ
ַּעׂשה פסל ַּ
אשר י ֲ
ְו ָא ַּמר (דברים כז) ָארור ָה ִּאיש ֲ
כ ָלם
ׂשם ַּב ָןתר ְו ָעמו (ס''א כל העם) ֻּ
ְי ֵדי ָח ָרש (דף קכ''ח ע''א) ְו ָ
ְו ָא ְמרו ָא ֵמן.
נספרו החברים לפני רבי שמעון ,ר' אליעזר ר' אבא ר' יהודה ר' יוסי בר
יעקב ר' יצחק ר' חזקיא בר רב ר' חייא ר' יוסי ור' ייסא ,והנה מספר כולם
עם רשב''י הוא י' ,ודאי הוא מרמז על י' מידות שה' מנהיג בהם את
העולם וכל אחד כפי מהותו הוא שייך לספירה כמהותו.
והנה יש לשאול שכידוע אין למנות את העם ,שהרי דבר זה מביא
מגיפה ,וא''כ איך מנה אותם רשב''י ,והנה ביאור הדבר שהרי כאן לא היה
צורך למנות אותם שהרי עין כל מביט תראה שמספר היושבים כאן הם י',
אלא שרשב''י קישר אותם למידות העליונות ע''י המניין ,כמו שכתוב
בתהילים "מונה מספר לכוכבים" ,וודאי שמה שה' מונה את הכוכבים אינו
משום שחלילה חושש שאחד מהם נעדר ,אלא שהוא משפיע להם במניין
זה.
נתנו כולם את ידיהם לרשב''י בשביל להתאחד עימו .ואצבעותיהם
זקופות לשמים ,בכדי לעורר את שפע י' המידות .ישבו בשדה בין
האילנות ,היינו שמיד באו כל המידות למקומם וממילא הם ישבו בשדה
שהיא השכינה ,בין האילנת שהם שאר המידות שמשפיעות לשכינה.
רשב''י התפלל ,התפלל רשב''י שתנתן לו הרשות לחדש את הסודות .ישב
בניהם ,בכדי להשפיע להם את אור נשמתו .אמר שכל אחד יתן את ידו
בתוקפו ,היינו בבריתו שהיא נקראת גבורת אנשים כמובא בגמ' ביבמות,
וכן יעקב ביקש מאליעזר שישבע לו בבריתו ,והיינו שהם אחזו בבריתו
בכדי לקבל מהיסוד שלו את השפע שדרך הברית מגיע השפע .נתנו את
ידיהם ולקח אותם ,אכן כן עשו כמו שאמר להם שיתנו את ידיהם בבריתו
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ויתקשרו בו .אמר ארור אשר יתן תמונה לה' ,היינו שלא ידמו שיש חלילה
איזו גשמיות באין סוף .וענו כולם אמן.

א ַּמאי
ׂשות ַּל ְי ָיֲ ,
עון ְו ָא ַּמר( ,תהלים קיט) ֵעת ַּל ֲע ֹ
ָס ַּתח ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
תו ָרה
תו ָרת ָךֹ ,
תו ָרת ָךַּ .מאי ֵה ֵפרו ֹ
ׂשות ַּל ְי ָיִּ .מחום ְד ֵה ֵפרו ֹ
ע ֹ
ֵעת ַּל ֲ
ףונוי (ס''א שמא)
ֹ
ע ִּביד ְב ִּת
יהי ִּמ ְת ַּב ְט ָלא ִּאי ָלא ִּי ְת ֲ
ילאְ .ד ִּא ִּ
ִּד ְל ֵע ָ
יך ִּי ְׂש ָר ֵאל ִּמי
יו ִּמין ִּא ְת ַּמרְ .כ ִּתיב (דברים לג) ַּא ְשר ְ
ול ַּע ִּתיק ֹ
ָדאְ .
מו ָך ָב ֵא ִּלים ְי ָי .
וכ ִּתיב( ,שמות טו) ִּמי ָכ ֹ
מו ָךְ .
ָכ ֹ
פתח רשב''י ואמר עת לעשות לה' ,הנה עת הוא מלשון זמן ,ורשב''י בא
לתקן את המידות העליונות ,כלומר לצמצם את האור האין סופי ,שיושפע
בצורה נכונה ולא באופן אין סופי ,שזהו עניינו של זמן ,וזה ביאור הפסוק
"עת לעשות לה'' ,דהיינו שכביכול יש לתקן את המידות המצמצמות את
אור האין סוף בשביל ההנהגה .משום שהתורה העליונה תתבטל אם לא
יתגלו הסודות של המידות ,היינו שהרי רצון התורה שתהיה בחירה ,וזה
לא ניתן אם לא יהיה את עניין המידות שהם נותנות מקום לחסרון ,וטוב
ורע .ולמידת הכתר נאמר דבר זה ,היינו שמידת הכתר היא הממצעת בין
העולם הזה לעולם הנצחי כמובא ברמח''ל ,ובה תלוי כל התיקון ,ולכן לה
אמר עניין זה שיש לה לאפשר את התיקון ,ולא לומר שאינה חפיצה
בבחירה ,משום שאם לא תהיה בחירה לא יוכל להיות השכר משום לחם
בושה ,וזה מה שאמר לעיל לתורה של העולם העליון אמר דבר זה.
כתוב אשריך ישראל מי כמוך ,וכתוב מי כמוך באלים ה' ,כלומר
שישראל וה' נקראו יחד בתואר כמוך אשר הוא מורה על יחוד ומעלה,
ולכן יש לישראל לעשות את התיקון הנזכר.
ועוד שרשב''י רצה ליחד את עם ישראל בה' ,זהו רצון תורתו וחייו,וכן
זה היה רצונו של משה רבינו ,שהיה מצטער בצרת ישראל ,וכן נאמר על
ה' בכל צרתם לא צר ,ומה שכתוב לו בו' וקוראים בא' ,משום שבאמת אין
על מה להצטער שהרי הכל לטובה ,אלא שמשום שיש לנו שער מצרה ,לכן
ה' מ''מ מצטער על צערנו.
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ול ַּר ִּבי ַּא ָבא ִּמ ִּן ְט ָרא
או ְת ֵביה ַּק ֵםיהְ ,
ָק ָרא ְל ִּר ִּבי א ְל ָעזָר ְב ֵריהֹ ,
ָימין.
כו ָלאַּ .עד ַּה ְש ָתא ִּא ְת ְת ָקנו ַּקי ִּ
א ָנן ְכ ָל ָלא ְד ֹ
ח ָראְ ,ו ָא ַּמר ֲ
ַּא ֲ
שןַּ .מאי ָק ָלאָ .ק ָלא
כוב ָתן ָדא ְל ָדא ַּנ ְק ָ
ש ְמ ֵעי ָק ָלאְ ,ו ַּא ְר ָ
ִּא ְש ִּתיקוַּ ,
נופיָיא ִּע ָל ָאה ְד ִּמ ְת ַּכ ְמ ֵפי.
ִּד ְכ ְ
רשב''י קרא לרבי אבא ורבי אליעזר ,ואמר שהם כלל הכל ,ועד עכשיו
נתקנו המידות העליונות ,כלומר שרק שאני כללתי עימי את רבי אבא ורבי
אליעזר שנעשה לכלל הכל ,רק אז נעשה התיקון .שמעו את קול
המלאכים ,ורעד גופם ,משום שהמלאכים יראים וזעים מפני פחד השכינה,
עד שאמרו חז''ל שזעתם של חיות נעשה נהור דינור ,והרואה את חברו
ירא ,ודאי שגם בו נכנסת יראה.

ָרא ִּתי.
ע ָך י ֵ
ש ַּמ ְע ִּתי ִּש ְמ ֲ
עון ְו ָא ַּמר( ,חבקוק ג) ְי ָי ָ
ַּח ֵדי ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
א ָנן
ה ִּוי ָד ִּחילֲ .
הוָה ְלמ ֱ
ֵאות ֲ
(אמר) (קל''ח ע''ב) ָה ָתם י ֹ
יבותא ַּת ְליָיא ִּמ ְל ָתאִּ ,ד ְכ ִּתיב( ,דברים ו) ְו ָא ַּה ְב ָת את ְי ָי
ָ
ח ִּב
ַּב ֲ
וכ ִּתיב (מלאכי א)
ה ַּבת ְי ָי א ְתכםְ ,
וכ ִּתיב (דברים ז) ֵמ ַּא ֲ
יךְ ,
א ֹלה ָ
ֱ
גו'.
ָא ַּה ְב ִּתי א ְתכם ְו ֹ
שמח רשב''י ואמר שכאן אין מקום לפחד אלא לשמוח ולעבוד את ה'
מאהבה ,דהיינו שאנחנו עוסקים בפנימיות המידות ,ששם מתגלה אהבת
ה' יתברך ,ולא בחיצוניות שמשתלחת מהם יראה בכדי להרחיק את
החיצונים.
שכל עניין תורת הזוהר ,היא לימוד משמחה ,לעומת זאת תורה הפשט
היא לימוד מיראה כמובא בגמ' בשבת.

ןוד
הו ֵל ְך ָר ִּכיל ְמ ַּגלה ֹ
עון ָס ַּתח ְו ָא ַּמר( ,משלי יא) ֹ
ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
הו ֵל ְך ָר ִּכילַּ ,האי ְק ָרא ַּק ְשיָא( ,כיון
רוח ְמ ַּכןה ָד ָברֹ .
ַּ
א ַּמן
ְונ ֱ
ימרַּ ,מאן
דאתמר רכיל אמאי הולך) ִּאיש ָר ִּכיל ִּמ ָב ֵעי ֵליה ְל ֵמ ַּ
ימ ָנא,
ה ִּוי ְמ ֵה ָ
רוחיהְ ,ו ָלא ֲ
ישב ְב ֵ
הו ֵל ְך .א ָלא ַּמאן ְד ָלא ִּא ְת ְי ָ
ֹ
יז ָרא ְב ַּמיָאַּ ,עד ְד ָר ֵםי ֵליה
ש ַּמעָ ,א ִּזיל ְב ַּג ִּוויה ְכ ִּח ְ
ַּההוא ִּמ ָלה ְד ָ
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א ָבל ַּמאן
יומאֲ .
רוחא ְד ִּק ָ
ָ
רוחיה
ֵ
ְל ַּברַּ .מאי ַּט ְע ָמאִּ .מחום ְד ֵלית
רוח ְמ ַּכןה ָד ָבר.
ַּ
א ַּמן
יומאֵ ,ביה ְכ ִּתיבְ ,ונ ֱ
רוחא ְד ִּק ָ
ָ
רוחיה
ְד ֵ
רוחא( .כמו (ישעיה כ''ב) ותקעתיו יתד
יומא ְד ָ
רוחִּ ,ק ָ
ַּ
א ַּמן
ְונ ֱ
וכ ִּתיב( ,קהלת
רוחא ַּת ְליָיא (נ''א ברזא) ִּמ ְל ָתאְ .
במקום נאמן) ְב ָ
ׂשר ָך.
ח ִּטיא את ְב ָ
יך ַּל ֲ
ה) ַּאל ִּת ֵתן את ִּס ָ
ימא א ָלא ְב ָרזָאְ .ו ִּכי ִּאי (קל''ח ע''א) ְב ִּמ ֵלי
ְו ֵלית ָע ְל ָמא ִּמ ְת ַּק ְי ָ
יו ִּמיןְ ,ד ָלא
יך ָרזָאְ .ב ִּמ ִּלין ָר ִּזין ְד ָר ַּזיָיא ְד ַּע ִּתיק ֹ
ָע ְל ָמא ִּא ְצ ְט ִּר ְ
א ִּפילו ְל ַּמ ְל ָא ִּכין ִּע ָל ִּאין ַּעל ַּא ַּחת ַּכ ָםה ְו ַּכ ָםה.
ִּא ְת ַּמ ְס ָראן ֲ
אמר רשב'' י שמי שיש לו רוח קדושה יכול לשמור את הסוד ומי שאין לו
רוח קדושה מגלה את הסודות ,היינו שמי שרוחו קדושה ,רוח ניזונת
מסודות התורה ,אמנם מי שרוחו טמאה אינו מסוגל לשמור את הסודות
והרי הוא חייב להוציא אותם מגופו.
משום שדברי התורה כאילו אסורים וקלועים בנשמתו ,והם גורים
לנשמתו שיגלה אותם ,ויוציא אותם ממנו.

ֵציתון (ס''א דיציתן),
ימא ְדי ִּ
עוןִּ ,ל ְש ַּמיָא ָלא ֵא ָ
ָא ַּמר ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
יומי ָע ְל ִּמיןָ .ת ָנא ָר ִּזין
א ָנן ִּק ֵ
ימא ְד ִּת ְש ַּמעְ ,ד ָהא ֲ
ְל ַּא ְר ָעא ָלא ֵא ָ
ַּח ֵב ִּרין
עון ְב ָרזֵי ְד ָר ִּזיןִּ ,א ְז ַּד ְעזָע ַּא ְת ָרא ,ו ֲ
ְד ָר ִּזיןַּ ,כד ָס ַּתח ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
ִּא ְת ַּח ְל ָחלו.
אמר רשב''י שאינו אומר לשמים וארץ שישמעו את דבריו משום שהוא
מקיים את העולם ,כלומר שאינו צריך את עזרת השמים והארץ שהם
מידת התפארת והשכינה ,משום שהוא מושרש במידות שמעל השמים
והארץ.
כשרשב''י פתח בגילוי הסודות אתחלחלו ,החברים ,ואמר רשב''י "ואלה
הלמכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל" ,יש להבין
מדוע פחדו החברים? הביאור משום שהם עסקו בהסרת הרע והדין שהם
המלכים אשר מלכו באדום ,שאדום הוא מלשון דין והמלכים ,הם מידות
עליונות שעדיין אינם מתוקנות כראוי ומשתלשלים מהם כוחות הדין ,ולכן
חששו שמא כוחות הדין ירצו לפגוע בהם.

[]28

"יהי אור"

ופ ַּתח ְו ָא ַּמרְ ,כ ִּתיב (בראשית לו) ְו ֵאלה ַּה ְם ָל ִּכים
ַּג ֵלי ְב ָרזָא ָ
ַּכ ִּאין ַּאתון
גו' .ז ָ
דום ִּל ְפנֵי ְמ ָל ְך מל ְך ְו ֹ
א ֹ
אשר ָמ ְלכו ְבארץ ֱ
ֲ
יתאְ ,ד ָלא ִּא ְת ַּג ְליָין
או ַּר ְי ָ
כון ָרזֵי ְד ָר ִּזין ְד ֹ
יקיָיאְ ,ד ִּא ְת ְג ֵלי ְל ֹ
ַּצ ִּד ַּ
ומאן ִּי ְזכה ְב ַּהאיְ ,דהוא
ַּש ַּגח ְב ַּהאיַּ ,
יו ִּניןַּ ,מאן י ְ
ישי ע ְל ֹ
ְל ַּק ִּד ֵ
נותא (דמהימנותא) ְד ֹכ ָלא (ק''ל ע''ב ,קכ''ט
ימ ָ
דותא ַּעל ְמ ֵה ְ
ה ָ
ַּס ֲ
ע''א ,קל''ו ע''א)( .דנהיר למאתאן ושבעין עלמין ומניה נהיר
אורייתא דנהירין ביה צדיקייא לעלמא דאתי .הדא הוא
דכתיב (משלי ד) וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון
היום .מן ההוא ארחא מתפרשן לשית מאה ותליסר אורחיה
דפליג בזעיר אנפין דכתיב (תהלים כ''ה) כל ארחות יי חסד
שב
חָ
עוָא ְי ֵהאְ ,ד ָלא ִּי ְת ֲ
לו ָתא ְב ַּר ֲ
ואמת לנוצרי בריתו וגו') ְצ ֹ
חו ָבא ְל ַּג ָל ָאה ָדא.
ְל ֹ
אמר רשב''י שגילוי המידות ,הם עדות על הכל ,התפילה תהיה ברצון
תהיה שלא יחשב לחוב לגלות את הסודות ,היינו שיש שואלים איך יש רע
בעולם אם ה' שהוא זך וטהור מנהיג את העולם ,ולכך אמר שמי שיודע
שה' מנהיג את העולם דרך המידות מבין שמשום צמצום המידות יש רע
וחסרון ,אבל בה' אין שייך דבר זה.
ואמר שיש להתפלל ברצון ,בכדי להמשיך את פנימיות המידות בכדי
לתת חיות לחיצוניות המידות.

הוָה
ֵימרון ַּח ְב ַּריָיאְ ,ד ַּהאי ְק ָרא ַּק ְשיָא הואְ ,ד ָהא ָלא ֲ
ומה י ְ
ַּ
ווַּ ,עד ְד ָלא יֵיתון
ה ֹ
ֵינן ַּכ ָמה ְמ ָל ִּכים ֲ
חז ָ
ֵליה ְל ִּמ ְכ ַּתב ָה ִּכיְ ,ד ָהא ֲ
חזֵי ָה ָכא,
ומה ִּא ְת ֲ
ְבנֵי ִּי ְׂש ָר ֵאלְ ,ו ַּעד ָלא ְי ִּהי ַּמ ְל ָכא ִּל ְבנֵי ִּי ְׂש ָר ֵאל ַּ
ַּכ ִּלין ְב ֵני
ערו ַּח ְב ַּריָיא .א ָלא ָרזָא ְד ָר ִּזין הואְ ,ד ָלא י ְ
וב ָדא ַּא ְת ֲ
ְ
ע ַּת ְייהו ְב ַּהאי.
ול ִּמ ְר ַּחש ְב ַּד ֲ
מו ַּדע ְ
ול ִּא ְש ְת ֹ
שא ְל ִּמ ְנ ַּדע ְ
ָנ ָ
אמר רשב''י שלומדי הפשט לא יוכלו להבין מדוע התורה מספרת לנו
על מלוכת מלכי אדום ,כאן רשב''י מבאר שהתורה בעצמה לפני נצרכת
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להתפרש רק על פי המידות עליונות ולא רק לפי הפשט ,שהרי כאן
לכאורה אין פשט מובן.
וכן אמר רשב''י בזוהר שמי שחושב שהתורה באה לכתוב סיפורים,
תיפח רוחו ,שהרי ישנם סיפרי סיפורים יותר יפים ,ועוד וכי האין סוף ברוך
הוא ,בא לספר סיפורים ,וכי כך מנהגו של מלך ,וכ''ש וכ''ש מנהגו של
מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא!.

אנא( ,קל''ד,
ָת ָ

קמ''ב

ע''א)

יקא
ַּע ִּת ָ

יקין,
ְד ַּע ִּת ִּ

ירא
ְט ִּמ ָ

טורין,
טורי ִּע ִּ
ףונוי (דמלכא)ְ ,ו ִּע ֵ
ֹ
ַּםין ִּת
יריןַּ ,עד ָלא ז ִּ
ִּד ְט ִּמ ִּ
ופ ִּריס
ש ֵער ֵביהָ .
ומ ַּ
ַּהוָה ַּמ ְג ִּליף ְ
הוָה .ו ֲ
יומא ָלא ֲ
ירותא ְו ִּס ָ
ָ
ש
ֵ
יער ַּמ ְל ִּכין.
ובה ְג ִּליף ְו ִּש ֵ
ַּק ֵםיה ַּחד ַּס ְר ָסאָ ,
שבירת הכלים ותיקונם
אמר רשב''י שעד שה' לא צמצם את האור לא היה תחילה וסוף אלא
הכל היה אין סופי ,ולאחר מכן קבע כביכול בעצמו את אופן ההנהגה
והיינו באור האלוקי ,כמובא ברמח''ל שיש י' מידות באור ,ויש י' מידות
בכלים .וכן נתן פרסה לפניו ,דהיינו המידות עצמם שהם הכלי ,ומ''מ
עדיין לא היה תיקון מושלם.
היינו שהכלים הם כמו גוף לנשמה ,וגוף זה לא היה ראוי לקבל את
האור ,משום שלא היה חיבור בין הכלים לאור ,והיינו שהאור הוא אין
סופי ,והכלי הוא בעל גבול ,ואינו אין סופי ,ומשום כן אינו יכול לקבל את
האור ,ואיך יכול לקבל את האור ,כשכל הכלים יהיו באהבה אחד לשני
הם יהפכו להיות כלי אחד אין סופי ,ולכן הם יוכלו לקבל את האור ,וזה
עומק מצוות "ואהבת לרעך כמוך" ,שע''י האהבה עם ישראל נעשה אחד
ואין סופי.

אשר
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב ְו ֵאלה ַּה ְם ָל ִּכים ֲ
ףונוי ָלא ִּא ְת ְקיָימוֲ ,
ֹ
ְו ִּת
דום ִּל ְפ ֵני ְמ ָל ְך מל ְך ִּל ְב ֵני ִּי ְׂש ָר ֵאלַּ .מ ְל ָכא ַּק ְד ָמ ָאה,
א ֹ
ָמ ְלכו ְבארץ ֱ
כ ְלהו ִּד ְג ִּליפו (ולא אתקיימו) ִּב ְש ָמ ָהן
ִּל ְב ֵני ִּי ְׂש ָר ֵאל ַּק ְד ָמ ָאהְ .ו ֻּ
ול ָב ַּתר
ִּא ְת ְקרוןְ .ו ָלא ִּא ְת ְקיָימוַּ ,עד ְד ָא ַּנח ְלהוְ ,ו ַּא ְצ ַּנע ְלהוְ ,
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ִּז ְמ ָנא הוא ִּא ְס ְת ַּלק (נ''א הוה מסתכל) ְב ַּההוא ַּס ְר ָסאְ ,ו ִּא ְת ְת ַּףן
ףונוי.
ֹ
ְב ִּת
ועל זה נאמר ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדם לפני מלוך מלך לבני
ישראל ,היינו שהמידות הראשונות היו עם דין רב ולא הנהיגו ברחמים.
ואמר רשב''י על פ' מולך מלך לבני ישראל :מלכא קדמאה לבני ישראל
קדמאה ,והיינו שהמלך של ישראל הוא המלך האמיתי הראשון שהתקיים
במלכותו ,וישראל הם העם הראשון שהתקיים ,אפי' שהיו לפניהם עוד
עמים.
ומלכי אדום נקראו בשמות ,כלומר שהוכן כוחם ,ומ''מ לא נתקיימו ,עד
אשר עלו שוב לאין סוף ונמתקו ,ולאחר מכן ה' הסתכל שוב בכלי ונתן
בהם את אורו .ודע שמהם יצאו עם ישראל ,שודאי שגם הגוים יצאו מאת
ה' שאין עוד מלבדו והכל ממנו ,אלא שישראל הם כשהמידות בשלמותם,
משא''כ הגוים הם המידות שאינם בשלמותם ,ולכן הגוים קודמים
לישראל בעולם הזה ,וישראל עיקר מלכותם לימות המשיח ,משום שהם
יצאו בעת התיקון ,ודע שאין מדובר כאן רק על מה שהיה פעם ,אלא היום
עדיין אין תיקון במידות ,ועם ישראל עדיין אינו עומד על מתקונתו עד
ביאת משיח במהרה בימנו.
וזה מה שאמרו בגמ' בע'' ז שבעולם הזה יש אלפיים שנות תוהו ,ואומר
הגר'' א שבימות המשיח שהם האלפיים שנה האחרונות ,כל עוד שלא בא
משיח ,שולטים שנות התוהו.

ירא ְת ֵרי ַּא ְל ֵפי
יתא ְט ִּמ ָ
או ַּר ְי ָ
עותאְ ,ל ִּמ ְב ֵרי ֹ
אנאַּ ,כד ָס ִּליק ִּב ְר ָ
ְו ָת ָ
ולמ ְע ַּבד
ְש ִּניןְ ,ו ַּא ְס ָקהִּ ,מ ַּיד ָא ְמ ָרה ַּק ֵםיהַּ ,מאן ְד ָב ֵעי ְל ַּא ְת ְק ָנא ְ
ףונוי.
ֹ
יתא ִּת
(קל''ה ע''א)ְ ,י ַּת ֵףן ְב ַּק ְד ִּמ ָ
כשעלה ברצון ה' לברוא את התורה ,היא הייתה מכוסה אלפיים שנה,
ואמרה לפניו שאם ה' רוצה לברוא את האדם ,כביכול יתקן ה' את עצמו,
והיינו שיחדש את התשובה.
והטעם שהתורה הייתה מכוסה ב' אלפים שנה ,משום שהיא צריכה
למשול בעולם הזה ב' אלפים ,כמו שאמרו חז''ל בגמ' בע''ז ,שהעולם הזה
שכל זמנו ששת אלפים שנה ,הוא מורכב מאלפיים שנה של תוהו ,ואח''כ
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אלפים שנה של תורה ,ואח''כ אלפיים שנה של ימות המשיח ,ולכן כאן ה'
היכן את התורה למשול אלפיים שנה.
ויש להבין מדוע ה' לפני כן לא תיקון את התשובה ומה חידוש יש
בעניין התשובה ,מדוע שלא יהיה אפשר לחזור בתשובה ,והנה כמו שמובן
שהבא על הערוה בנו ממזר באופן מציאותי ,כן כל עבירה עושה פגם
מציאותי ,אלא שה' ברחמיו מעורר על השב בתשובה אור גדול עד אשר
נעשה בריה חדשה בבחינת גר שנתגייר כקטן שלנולד דמי.

יקיןִּ ,ס ְת ָרא ְד ִּס ְת ִּרין
יקא ְד ַּע ִּת ִּ
יעותא ְד ִּס ְפ ָראַּ ,ע ִּת ָ
ָ
אנא ִּב ְצ ִּנ
ָת ָ
יריןִּ ,א ְת ְת ַּףן (דף קכ''ח ע''ב) ְו ִּא ְז ְד ַּמן( ,כלומר
ָט ִּמיר ִּד ְט ִּמ ִּ
אשתכח ,ולא אשכח ממש ,אבל אתתקן ולא דידע ליה משום
דהוה עתיק דעתיקין) (אבל בתיקוני ידיע) ְכ ַּחד ָס ָבא ְד ָס ִּבין,
יע.
יע ְו ָלא ְי ִּד ַּ
יקונוי ְי ִּד ַּ
ֹ
וב ִּת
יריןְ ,
יקיןָ ,ט ִּמיר ִּמ ְט ִּמ ִּ
ַּע ִּתיק ֵמ ַּע ִּת ִּ
יטא (ס''א בוצינא)
בוס ָ
ִּ
ארי ְד ִּחוָור ְכסו (ס''א בסומק)ְ ,ו ֵחיזו
ָמ ֵ
יביןְ ,ל ַּא ְכ ְסיָיא
כור ְסיָיא ִּד ְש ִּב ִּ
ְ
ָתיב ַּעל
סוי (נ''א באנפוי) ,י ִּ
ְד ַּא ְנ ֹ
לון.
ֹ
הקדוש ברוך נראה כביכול כזקן מלא רחמים המהפך כל דין לרחמים,
שזה רצונו של ה' ,רק להיטיב לנבראים כמו שכתוב טוב ה' לכל ,ועוד
שודאי שמי שמושלם בתכלית השלמות ,אינו רוצה להרע ,וודאי שה' יותר
מושלם מהאדם המושלם בעולם הזה ,ואם האדם המושלם בעולם הזה,
רחמן וטוב ,כ''ש וכ''ש שה' רחמן וטוב ,ולכן אינו מסוגל להתנהג כפי
האמת ,שיהיה דין לחוטאים ,אלא הוא ארך אפים וזו דרכו.

שוי.
גול ַּג ְל ָתא ְד ֵרי ֹ
ָורא ְד ְ
שט ִּחו ָ
ַּא ְר ַּבע ְמ ָאה ַּא ְל ֵפי ָע ְל ִּמיןִּ ,א ְת ְס ָ
יקיָיא ְל ָע ְל ָמא ְד ָא ֵתי ,ד' ְמ ָאה
ַּר ֵתי ַּצ ִּד ַּ
ָורא ,י ְ
ומ ְנ ִּהירו ְד ַּהאי ִּחיו ָ
ִּ
אות שקל כסף
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,בראשית כג) ַּא ְר ַּבע ֵמ ֹ
ָע ְל ִּמיןֲ ,
ןו ֵחר.
עו ֵבר ַּל ֹ
ֹ
ארבע מאות עולמות של אור לבן אור הרחמים משפיעים לצדיקים ,עניין
הד' מאות הוא כנגד שם הויה אשר יש ב' ד' אותיות ,שהם חסד דין
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רחמים וכוח המקבל את השפע ,וכן להבדיל בכוחות הטומאה יש ארבע
מאות כוחות שהם הארבע מאות איש של עשיו ,ולכן שמו של היצר הרע
הוא

[אין לומר בפה]

סמא''ל ,שיש בו ד' אותיות להבדיל כל ההבדלות כעין

שם הויה.
וזה עניין ארבע מאות איש של עשיו ,וד' מאות שנה של שיעבוד
מצרים ,וכן הוא עניין כסף ארבע מאות שקל ,שהוא נתן לו את כוח
הטומאה ,העיקר שיעזוב את הקדושה.

יסר (ס''א תריסר) ַּא ְל ֵפי
ַּת ִּבין ְת ֵל ַּ
גול ַּג ְל ָתא( ,בכל יומא) י ְ
ְב ְ
גול ַּג ְל ָתא
ומ ַּהאי ְ
לויֵ .
ע ֹ
לוי ַּר ְג ִּליןְ ,ו ַּס ְמ ִּכין ֲ
בוא ָע ְל ִּמיןְ ,ד ַּנ ְט ִּלין ֲע ֹ
ִּר ֹ
יו ָמאִּ ,ד ְכ ִּתיב,
ישיה ְב ָכל ֹ
ומ ְליָיא ְל ֵר ֵ
ָנ ִּטיף ַּט ָלאְ ,ל ַּההוא ִּד ְל ַּברַּ ,
אשי ִּנ ְמ ָלא ָטל.
(שיר השירים ה) ש ֹר ִּ
י''ג צינורות שפע של מידת הכתר
בראשו של מידת הכתר ,ישנם י''ג מידות רחמים ,אשר הם נושאים את
הרגלין ,5דהיינו שאור ג' הרגלים מושפע מהם ,שהרי בכל רגל נעשה עניין
מעל הטבע לעם ישראל ,סוכות ענני כבוד ,בפסח גאולת מצרים,
ובשבועות מתן תורה בקולות וברקים ואש ,ובדיבור האין סוף בעולם.
ומראש מידת הכתר מגיע טל התחיה ,וכן הוא המן אשר ממנו ניזונים
הצדיקים ,אפי' בזמן הגלות כמובא בזוהר.

ערון
ישיהַּ ,ההוא ְד ִּאיהו ְל ַּברִּ ,י ְת ֲ
ומ ַּההוא ַּט ָלא ְד ַּא ְנ ַּער ֵמ ֵר ֵ
ֵ
ֵמ ַּתיָיא ְל ָע ְל ָמא ְד ָא ֵתיִּ .ד ְכ ִּתיב (שראשי נמלא טל ,מלאתי טל
רות ַּטל ָך,
או ֹ
לא כתיב ,אלא נמלא) ִּד ְכ ִּתיב (ישעיה כו) ִּכי ַּטל ֹ
ימין
ומ ַּההוא ַּט ָלאִּ ,מ ְת ַּק ְי ִּ
יקאֵ .
ַּור ָתא ְד ַּע ִּת ָ
הו ָרא ְד ִּחו ְ
רות ְנ ֹ
או ֹ
ֹ
5

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

את הדינים ,אמנם המתוק מדבש מפרש שהרגלים מחזיקות את הזקן והיינו הרגליים של
עתיק מחזיקות את הזקן של מידת הכתר ,אבל משום שבאתי לפרש את האידרא בפירוש
אשר אינו נצרך לכל הקדמות האריז''ל לכן פירשתי בצורה זו.
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יקיָיא ְל ָע ְל ָמא
יו ִּניןְ .והוא (רצ''ב) ָמ ָנא ְד ַּט ְחנֵי ְל ַּצ ִּד ַּ
ישי ע ְל ֹ
ַּק ִּד ֵ
ה ָדא הוא
ישיןֲ .
סוחין ַּק ִּד ִּ
ְד ָא ֵתיְ .ו ָנ ִּטיף ַּההוא ַּט ָלא ְל ַּח ְק ָלא ְד ַּת ִּ
ַּת ַּעל ִּש ְכ ַּבת ַּה ָטל ְו ִּה ֵמה ַּעל ְס ֵני ַּה ִּם ְד ָבר ַּדק
ִּד ְכ ִּתיב( ,שמות טז) ו ַּ
ונא ְד ַּא ְב ִּנין (מ''ט)
חוס ָססְ .ו ֵחיזו ַּההוא ַּט ָלא ִּחוָורְ .כ ַּהאי ַּג ְו ָ
ְמ ְ
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב,
ונין ְב ַּגוָוהֲ .
דו ְל ָחאְ ,ד ִּא ְת ַּח ְזיָיא ָכל ַּג ְו ִּ
ִּד ְב ֹ
דו ַּלח.
ינו ְכ ֵעין ַּה ְב ֹ
(במדבר יא) ְו ֵע ֹ
והטל הזה מושפע לשכינה ,שנקראת ארץ ,והטעם שהיו טועמים במן כל
מיני טעמים ,משום שהמן היה מאוד רוחני ,והנה ידוע שבאור ה' יש את
כל מיני השפע בבת אחד ,אלא שבמידות יש חלוקה ,שכל מידה משפיעה
שפע שונה ,ולכן במן שהיה רוחני היו בו את כל הטעמים בעולם ,וכפי
שהיה רצון ליבו כן היה טעמו.

יפין
יבר ְג ִּל ִּ
יסר (רפ''ח) ִּע ָ
יליהַּ ,א ְנ ִּהיר ִּל ְת ֵל ַּ
ָורא ִּד ֵ
ול ַּג ְל ָתאִּ .חו ָ
ַּהאי ג ְ
יבר ְב ִּס ְט ָרא ָדא,
ול ַּא ְר ַּבע ִּע ָ
יבר ְב ִּס ְט ָרא ַּחדְ ,
נויְ .ל ַּא ְר ַּבע ִּע ָ
ח ָר ֹ
ְב ַּס ֲ
חו ָראְ .ו ַּחד
א ֹ
יבר ְב ִּס ְט ָרא ָדאְ ,ל ִּס ְט ָרא ְד ֲ
ול ַּא ְר ַּבע ִּע ָ
סויְ .
ְב ִּס ְט ָרא ְד ַּא ְנ ֹ
גול ַּג ְל ָתא( .כלומר לסטרא דלעילא).
ילא ְד ְ
ְל ֵע ָ
השפע שבראש הכתר ,הוא ג' הויות ,6אחת לימין והשניה לשמאל,
ושניהם לצד הפנים ,והשלישית מאחורי ראשו ,ויש עוד הויה אחת אשר
כוללת את ג' ההויות כמובא ברמח''ל בפתחי חכמה ודעת ,והיא באצמע
הראש בין ב' ההויות אשר בפנים.

בוא
סויִּ ,ל ְת ַּלת ְמ ָאה ְו ִּש ְב ִּעין ִּר ֹ
או ְר ָכא ְד ַּא ְנ ֹ
שט ֹ
ומ ַּהאי ִּא ְת ְס ָ
ֵ
ָע ְל ִּמיןְ .ו ַּההוא ִּא ְת ְק ֵרי אר ְך ַּא ַּס ִּים( .כלומר אורכא דאנפין) ְו ַּהאי
6

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

משולש ,כמובא בגמ' שהתורה היא משולשת תורה נביאים וכתובים ,לעם משולש כהנים
לויים וישראלים ,ביום משולש שניתנה לאחר ג' ימים ,איש ואישה ה' עימהם הם אינם זוג
יש בינהם משלש ,והדבר מבהיל כמה צריכים הזוג להבין שלא פחות מהבעל יש לאישה
את ה' ,וכן לאיש לא פחות מהאישה יש עימם את ה' ,בעצ הקשר הזוגי ,וכל עניין השלוש
הוא חסד דין ורחמים ,שהרחמים הם ממצעים בין החסד לדין ודו''ק.
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יכא ְד ַּא ְנ ִּסיןְ .ו ַּההוא ִּד ְל ַּבר ִּא ְת ְק ֵרי
א ִּר ָ
יקין ִּא ְת ְק ֵרי ֲ
יקא ְד ַּע ִּת ִּ
ַּע ִּת ָ
ש ָיא.
ק ְד ַּ
יקא ָס ָבאֹ ,קדש ֳק ָד ִּשים ְד ֻּ
ְז ֵעיר ַּא ְנ ִּסיןָ .ל ֳק ְב ֵליה ְד ַּע ִּת ָ
וז ֵעיר ַּא ְנ ִּסין (קל''ה ע''ב) ַּכד ִּא ְס ָת ַּכל ְל ַּהאיֹ ,כ ָלא (ס''א טלא)
ְ
א ָבל
יכין ְב ַּההוא ִּז ְמ ָנאֲ ,
ַּא ִּר ִּ
סוי ִּמ ְת ַּס ְח ִּטין ו ֲ
ִּד ְל ַּת ָתא ִּא ְת ְת ַּףןְ ,ו ַּא ְנ ֹ
יקא.
ע ָתא ְכ ָמה ְד ַּע ִּת ָ
שֲ
ָלא ָכל ַּ
ש''ע נהורין
במידת הכתר ישנם שלוש מאות ושבעים אורות 7ולכן היא נקראת אריך
אנפין ,8אמנם במידת התפארת ישנה כמות פחותה של אורות ולכן היא
נקראת זעיר אנפין ,שכמה שהאור מתרחק ממקורו כמותו פחותה ,עד
אשר בעולם הזה יש רק אור מועט ,ובכך נעשה הזמן ,שהזמן הוא משום
שבכל יום יש רק שפע מועט ,משא''כ בעולם העליון ביום ראשון יש את
יום שני שלישי רביעי חמישי שישי ושבת ,וכן ביום שני יש את יום ראשון
שני שלישי וכו ,שהרי כל יום הוא שונה מחברו משום שהוא שפע שונה,
אבל שם בכל יום יש את כל מיני השפע ,ולענ''ד ודאי שמ''מ בעולם
העליון יום ראשון אינו יום שני ,אלא שאין הבדל בין הימים משום
שהשפע בהם שווה ,אבל ודאי שלו יצויר שאם היה עולה אליהו הנביא
עם שעון לשמים היו עוברים לו בכל יום עשרים וארבע שעות.
אמנם בעולם הזה יש בכל יום שפע שונה מחברו.
הסתכלות המידות זו בזו
וכשמידת התפארת מביטה במידת הכתר הרי היא מתמתקת באורה,
ההבטה היא עניין ההשתוות הצפיה והבקשה ,כמו שאמר דוד המלך ע''ה,
"אליך נשאתי את עיני היושבי בשמים".
עניין הראיה ,הוא מוחש בבת העינה שהיא שוברת את הביצה במבטה
כמובא בהאריז''ל ,וכן כתב האריז''ל בשער המצוות ,שהנשמה יוצאת מן
העין אל המקום הנראה.

7

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

למד ,כמובא בהאריז''ל במבוא שערים ועוד.
8

פנים ארוכות ,זעיר אנפין  -פנים קצרות.

[]35

"יהי אור"
וכן הרע עין ע''י ראייתו משלח כוח ארסי ומזיק ,כמובא במלבי''ם בשם
פילוסוף.

גול ַּג ְל ָתא ִּד ְז ֵעיר
יבר ִּחיוָר ְל ְ
גול ַּג ְל ָתאָ ,נ ִּפיק ַּחד ִּע ָ
ְ
ומ ַּהאי
ֵ
גול ַּג ְל ִּתין ִּד ְל ַּת ָתאְ ,ד ֵלית
ְ
ומ ַּהאי ִּל ְש ַּאר
ישיהֵ .
ַּא ְנ ִּסיןְ ,ל ַּת ְף ָנא ֵר ֵ
ַּר ָתא (ס''א אוראותא)
א ָגר ִּחיו ְ
ָה ִּבין ֲ
גול ַּג ְל ָתא י ֲ
חוש ָב ָנאְ .ו ָכל ְ
ְ
לון
ֹ
יטאְ .ו ָל ֳק ֵביל ָדא,
ש ְר ִּב ָ
חות ַּ
חוש ָב ָנא ְת ֹ
אלין ְב ְ
יו ִּמיןַּ .כד ָע ִּ
ְל ַּע ִּתיק ֹ
חוש ָב ָנא.
אלין ְב ְ
גולת ְל ַּת ָתאַּ ,כד ָע ִּ
גול ֹ
(קל''ו) ב ַּקע ַּל ְ
ד' מאות עולמות
וממידת הכתר מושפע אור גדול ע''י הד' מאות צינורות שפע לבנות
אשר מאחורי ראש מידת הכתר ,והמה ממתקות את הדין שבמידת
התפארת ,9וע''י כן מידת התפארת ממתקת את האור שבשאר המידות,10
והמידות מחזירות לה את האור בעת שמונים אותם ,11כמו שכשמנו את
ישראל במדבר נתן כל איש כופר נפשו.

ימה
ירא ְד ָח ְכ ְמ ָתא ִּע ָל ָאה ְס ִּת ָ
א ִּו ָ
רומא ַּד ֲ
גול ַּג ְל ָתאְ ,ק ָ
ְב ַּח ָל ָלא ְד ְ
רומא
יח (קכ''ט)ְ ,ו ָלא ִּא ְת ְס ַּתחְ .ו ַּהאי ְק ָ
ְד ָלא ָס ַּסקְ .ו ַּהאי ָלא ְש ִּכ ַּ
וב ִּגי ֵני ַּכ ְך
ימ ָאהְ .
מו ָחא ְד ִּאיהו ָח ְכ ְמ ָתא ְס ִּת ָ
ֹ
ִּא ְת ַּח ְסיָיא ַּעל
רומא,
ִּא ְת ַּכ ְןיָא (ס''א ובגין דאתכסיא) ַּהאי ָח ְכ ְמ ָתא ְב ַּההוא ְק ָ
ְד ָלא ִּא ְת ַּס ְת ָחא( .ס''א בגין דא אקרי חכמתא סתימאה).
9

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

אין עם ישראל עוסק בתורה ,הרי הדין גובר ,ואינו נמתק אלא בשפע מידת הכתר ,וזה מה
שה' גילה למשה שבעת שעם ישראל חוטא ,יאמר לפניו י''ג מידות רחמים אשר המה
ממשיכים את האור האלוקי למידת התפארת ממתקת ממנה כל דין.
10

כנ''ל שהיא זאת שמנהיגה את העולם.

11

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

עם ישראל חוזרים בתשובה שלמה ותוקעים בשופר ומעוררים רחמים גדולים בשמים.
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יך
ש ִּקיט ְו ִּא ְש ְת ִּכ ְ
ימ ָאהָ .
מו ָחאְ ,ד ִּאיהו ַּהאי ָח ְכ ְמ ָתא ְס ִּת ָ
ְו ַּהאי ֹ
תוי
דור ְדיֵיהְ ,ו ַּה ְיינו ְד ָא ְמ ֵרי ָס ָבא ַּד ְע ֹ
ְ
ח ָמר ַּטב ַּעל
ְב ַּא ְת ֵריהַּ ,כ ֲ
יך.
ש ִּכ ְ
ומו ֵחיה ָס ִּתים ְו ָ
ֹ
ָס ִּתים,
חב''ד
כביכול מידת הכתר היא הראש אלוקי ,ובתוך חלל הראש ,יש את מידת
הדעת שנקראת קרומא דאוירא ,שהיא מכסה את מידת החכמה שנקראת
חכמה סתימאה ,משום שהיא סתומה במידת התפארת ,והטעם שהיא
סתומה ,משום שאין רצון ה' שעדיין תתגלה החכמה בעולם ,משום שאזי
לא תהיה בחירה ,ולכן היא סתומה ,אבל לעתיד בימות משיח אז תתגלה
והיא היין המשומר בענביו מששת ימי בראשית ,ואדם הראשון אכל ממנו
לפני זמנו ומשום כך סרה ממנו הבחירה ,ולכן ה' לקח לו את נשמתו
והשאיר לו רק חלק מועט מאוד שלא יוכל כ''כ להתחכם בדרכו ,וזה מה
שאמר היצר לאדם שאם הוא יאכל מעץ הדעת הוא יהיה כאלוקים ,וזה
דבר נכון שלעתיד הצדיקים כ''כ יתחכמו ויתקדשו עד שהם ממש יהיו
כמעט כאלוקים ,אלא שאין רצון הבורא שיהיה דבר זה לטובת האדם
עצמו ,בכדי שלא יהיה לו לחם בושה ,כלומר שיהנה ללא שעמל על מה
שנהנה ,ולכן ה' אמר מיד שאין לאכול מעץ החיים דהיינו שאין לו להיות
במצב שהוא ,בחיים נצחיים ,שהוא נצח גרוע ומתואב ביותר ואין לאף
אחד רצון בכזה נצח ,אלא יש לאדם לתקן את עצמו ולעזוב את העולם
וגופו יהפך לעפר ויעשה מחדש זך ונקי ,ולכן אמרו חז''ל בגמ' בשבת
שעתידים הצידיקים לעשות שניה אחת לפני תחיית המתים לעפר ומיד
יקומו ,והטעם כנ''ל שיש לבנות גוף חדש זך ונקי.

שט
מו ֵחיה ִּא ְת ְס ַּ
יני ַּכ ְך ֹ
וב ִּג ֵ
רומא ִּא ְת ְס ָסק ִּמ ְז ֵעיר ַּא ִּסיןְ ,
ְו ַּהאי ְק ָ
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,בראשית ב)
יליןֲ ,
ות ֵרין ְש ִּב ִּ
ְו ָנ ִּפיק ִּל ְת ָל ִּתין ְ
רומא ִּא ְת ְס ָסקְ ,ד ָלא
יו ֵצא ֵמ ֵעדןַּ .מאי ַּט ְע ָמאִּ .מחום ִּד ְק ָ
ְו ָנ ָהר ֹ
מו ָחא( .ועל כל פנים קרומא פסיק לתתא) ְו ַּה ְיינו
ְמ ַּח ְסיָא ַּעל ֹ
יו ִּמין ְד ֵלית
ישומא ְל ַּע ִּתיק ֹ
ָ
ישומי ַּא ְתוָוןָ ,תי''ו ָר ִּשים ִּר
ֵ
ֵינן ְב ֵר
ְד ָתנ ָ
ָותיה( .דביה תליא תמים דעות שלים מכל סטרוי וסתים
ִּד ְכו ֵ
ושכיך ושקיט כחמר טב על דורדייה)
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אמנם במידת התפארת מוח הדעת הנ''ל המכסה על מוח החכמה ,איננו
מכסה היטיב ,ולכן חכמת מידת התפארת גלויה לנו ,שהיא חכמת התורה
הקדושה אשר אנחנו הוגים בה ,שכידוע מהזוהר שהתורה מושרשת
במידת התפארת ,והתפארת של עולם האצילות היא תורת הסוד אשר
אנחנו הוגים בה ,שהסוד שבתורה היא התפארת של האצילות ,והסוד
שבנביאים הוא הנצח וההוד של האצילות וכו'.
ולכן במידת הכתר ,שהמוח שלה סתום מלהתגלות כתוב עליו תיו,
מלשון שרואים רק תוים המורים שיש מקום שאמור להתגלות ,אבל עדיין
לא נתגלה המוח.

בואְ ,ו ִּש ְב ַּעת
ישאַּ ,ת ְליָין אלף ַּא ְל ִּפין ִּר ֹ
גול ַּג ְל ָתא ְד ֵר ָ
אנאְ ,ב ְ
ָת ָ
ׂש ְע ֵריִּ ,חוָור ְו ָנ ִּקיְ ,כ ַּהאי ַּע ְמ ָרא ַּכד
קו ֵצי ְד ַּ
ַּח ֵמש ְמ ָאה ֹ
ַּא ְל ִּפין ,ו ֲ
בוביָה
ָאה ִּע ְר ְ
חז ָ
ִּאיהו ָנ ִּקיְ ,ד ָלא ִּא ְס ְת ַּב ְך ָדא ְב ָדאְ .ד ָלא ְל ַּא ֲ
ע ָרא
ׂש ֲ
ימאְ ,ו ַּ
ימא ִּמ ִּנ ָ
בוריֵיהְ ,ד ָלא ָנ ִּפיק ִּנ ָ
ְ
ףונוי .א ָלא ֹכ ָלא ַּעל
ֹ
ְב ִּת
ע ָרא.
ׂש ֲ
ִּמ ַּ
עניין השערות
במידת הכתר אין השערות מעורבות אחת בשניה ,שעניין זה מורה על
הדין בצינורות ,כמובא בגמ' בראש השנה ,ששופר מעוגל מורה על דין,
וחצצורה שהיא ישרה ,מורה על רחמים.
ועיין בהאריז''ל בשער העיגולים שהעיגולים הם מכוח הדין ,אמנם
הכוח שתיקון את כל העולמות שהיה בהם דין ,הוא היה קו אור יש ממצח
מידת הכתר של אדם קדמון.

ׂש ְע ֵרי,
ימי ְד ַּ
קו ָצאִּ ,אית ֵביה ַּא ְר ַּבע ְמ ָאה וָעׂשר ִּנ ֵ
קו ָצא ְו ֹ
ְו ָכל ֹ
ימא (דף קכ''ט ע''א) ָל ִּהיט
ימא ְו ִּנ ָ
דו''שְ .ו ָכל ִּנ ָ
חוש ַּבן ָק ֹ
ְכ ְ
ְב ַּא ְר ַּבע ְמ ָאה וָעׂשר ָע ְל ִּמיןְ .ו ָכל ָע ְל ָמא ְו ָע ְל ָמא ָס ִּתים ְו ָג ִּניזְ ,ו ֵלית
לוןַּ ,בר ִּאיהוְ .ו ָל ִּהיט ְלש ַּבע (ס''א לארבע) ְמ ָאה וָעׂשר
ֵדע ֹ
ְדי ָ
יבר.
ִּע ָ
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בכל קבוצ ת שערות ישנם ארבע מאות ועשר שערות ,ובכל שערה ושערה
מאירים ארבע מאות ועשר עולמות ,וכל העולם מאיר לארבע מאות ועשר
מקומות ,כמניין קדוש ,היינו שיש כאן ג' הארות אחת אחרי השניה ,כערך
ג' העולמות בריאה יצירה עשיה.
משא''כ לעולם האצילות אין צריך הארה ,משום שהוא כולו אלוקות,
ורק עולמות התחתונים שהם ממש ריקים מאור צריכים הארה ,ועוד שהרי
הזקן הוא הכוח שתיקן את כל ג' עולמות אלו מהדין שהיה בהם ,ולכן הוא
מחזיר להם שפע חזרה ,משא''כ עולם האצילות לעולם לא היה מלא בדין,
ולכן אין מה להחזיר לו.

ימ ָאה( ,דבתר
םו ָחא ְס ִּת ָ
בוע ְד ָנ ִּפק ִּמ ֹ
ימאִּ ,אית ַּמ ָ
ימא ְו ִּנ ָ
וב ָכל ִּנ ָ
ְ
ומ ַּהאי
ימין ִּד ְז ֵעיר ַּא ְנ ִּסיןֵ .
ימאְ ,ל ִּנ ִּ
כותלא) ְו ָנ ִּהיר ְו ָנ ִּגיד ְב ַּההוא ִּנ ָ
מו ָחאִּ ,ל ְת ָל ִּתין
וכ ֵדיןָ ,נ ִּגיד ַּההוא ֹ
מו ֵחיהְ .
ִּמ ְת ַּףן (ס''א מתזן) ֹ
ילין.
ות ֵרין ְש ִּב ִּ
ְ
ףונא יָאה,
ה ָטןְ ,ו ַּת ְליָיןִּ .מ ְת ַּת ְף ָנן ְב ִּת ָ
קו ָצא ִּמ ְת ַּל ֲ
קו ָצא ְו ֹ
ְו ָכל ֹ
ימין,
קו ֵצי ְד ִּנ ִּ
גול ַּג ְל ָתאִּ .מ ְת ַּת ְקנֵי ֹ
ְ
יראְ .מ ַּח ְסיָין ַּעל
ש ִּס ָ
ףונא ַּ
ְב ִּת ָ
ימא
אנאָ ,כל ִּנ ָ
גול ַּג ְל ָתאְ .ו ָת ָ
ְ
ומ ַּהאי ִּס ְט ָראַּ ,על
ֵמ ַּהאי ִּס ְט ָראֵ ,
בוע (ס''א ממבועין) (ס''א
יכא ִּמ ַּם ַּ
ימאִּ ,א ְק ֵרי (ס''א איהי) ְמ ִּש ָ
ְו ִּנ ָ
ימ ָאה.
םו ָחא ְס ִּת ָ
ימיןְ ,ד ָנ ְפ ִּקין ִּמ ֹ
ואינון מבועין) ְס ִּת ִּ
כל שערה של מידת הכתר נמשכת עד ראש מידת התפארת ומאירה
למוחה ,ונותנת לו להתגלות לתחתונים ,שמידת הכתר היא מידת הרצון
שבה ה' רוצה להשפיע ,ומידת הכתר היא בפועל נותנת את סוג ההשפע
בכוח האנרגיה הרוחני הקדוש הזה אשר אנחנו עוסקים בו ,למידת
התפארת שהיא המידה שמנהיגה את העולם שלנו ,משא''כ מידת הכתר
היא בעיקר מנהיגה את העולם הבא ,אבל לא את העולם שלנו.

ינא ִּאי
מו ַּדע ַּמאי הואִּ ,אי ִּד ָ
רוי ְד ַּבר ָנשִּ ,א ְש ְת ֹ
ׂש ְע ֹ
אנאִּ ,מ ַּ
ְו ָת ָ
ַּא ִּפילו ַּכד ִּאיהו עולם,
לוי ַּא ְר ְב ִּעין ְש ִּנין .ו ֲ
ע ֹ
ח ֵמיִּ .מ ַּכד ַּע ְב ִּרין ֲ
ַּר ֲ
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יני
וב ְג ִּב ֵ
ׂש ְע ֵריה ְב ִּתיקונֵיה (ס''א בדיוקניה) (ס''א בדיקניה) ִּ
ְב ַּ
ינוי.
ֵע ֹ
משערות האדם נכיר אם האדם בעל דין או בעל חסד ,ויש לעיין בפרשת
יתרו בארוכה ,וב קצרה מי ששערותיו חלקות הוי אומר שהוא בטבעו בעל
חסד ,ומי ששערותיות קשות הוי אומר שהוא בעל דין ,וכן זה ניכר בזקן
ובגבות העיניים ,ויש בעניין זה פרטים רבים.
ומ''מ עיקר הבדיקה בדבר זה הוא מגיל ארבעים ,שמובא בזוהר שמי
שחוזר בתשובה אחרי גיל ארבעים ,אין תשובתו תשובה שלמה ,משום
שכבר בטלה תאבתו ,והיינו שעד גיל זה יכול האדם להשתנות מן הקצה
אל הקצה.

סויַּ .עד
ע ַּמר ְנ ֵקא ַּעד ִּכ ְת ֹ
ע ֵריַּ ,ת ְליָין ְב ִּתףונֵי ַּנ ְקיֵי ַּכ ֲ
ׂש ֲ
קו ִּצין ְד ַּ
ֹ
חזֵי
סויְ ,ד ָלא ִּא ְת ֲ
ישי ְד ִּכ ְת ֹ
סוי ַּס ְל ָקא ַּד ְע ָת ְך .א ָלא ַּעד ֵר ֵ
ִּכ ְת ֹ
עורף ְו ֹלא ָפ ִּנים.
קו ְד ָלאִּ .מחום ִּד ְכ ִּתיב( ,ירמיה ב) ִּכי ָפנו ֵא ַּלי ֹ
לויִּ ,ד ְכ ִּתיב
ע ֹ
אוד ִּניןְ ,ד ָלא ְל ַּח ְסיָיא ֲ
רוי ְד ְ
א ַּב ְת ֹ
ע ָרא ָס ִּליק ֲ
ׂש ֲ
ְו ַּ
קוחות.
ֹ
יך ְס
יות ָא ְזנ ָ
ִּל ְה ֹ
עורף הכתר
השערות של מידת הכתר מכסות את עורפו ,דהיינו את הנהגת העורף
בבחינת כי פנו אלי עורף.
והשערות הם אור מקיף כמובא בפתחי שערים ,והאור מקיף מסלק את
שליטת החיצונים ,משום שכל יכולת החיצונים להאחז רק בגוף ולא באור,
ולכן אדם חי טהור שיש בו נשמה ,ומת טמא שאין בו נשמה.

ףולאָ .לא ָנ ִּפיק ָדא ִּמן
כוליה ְב ִּש ָ
ֵ
נוי,
אוד ֹ
ְ
ע ָרא ְד ָנ ִּפיק ִּמ ָב ַּתר
ׂש ֲ
ַּ
חמי.
יראָ .ת ִּאיב ְל ֵמ ֵ
ש ִּס ָ
ףונא ַּ
ףונא יָאהִּ .ת ָ
ףונא ְש ִּליםִּ .ת ָ
ָדאִּ ,ת ָ
ח ֵמי
יקיָיאְ ,ד ִּאימון ִּב ְז ֵעיר ַּא ִּסיןְ ,ל ֵמ ֱ
ָותא ְד ַּצ ִּד ַּ
יאוב ָתא ְוח ְדו ָ
ְ
ִּת
ימ ָאה ְד ֹכ ָלא.
יקא ְס ִּת ָ
ףונויְ .ד ַּע ִּת ָ
ֹ
ול ִּא ְת ַּד ְב ָקא ְב ִּת
ְ
[]41

"יהי אור"
השער אינו מכסה על האוזניים בכדי שתשמע התפילה.
אין שער אחד יוצא ומאריך מחברו ,וזה מראה שיש שויון ,דהיינו שיש
הנהגה של טבע ,ויש הנהגה של בחירה ,ושם אין את עניין הבחירה ,ולכן
השערות שוות ,דהיינו שהם משפיעות לכולם בשווה ,וזה מה שנאמר
לעתיד לבוא ,ומלאה הארץ דעה כמים לים מכסים ,דהיינו כמו שבמימי
הים יש שויון ,כן השכר לעתיד יהיה שווה לכולם ,אמנם ר' נחמן אומר
שיש להביט שהים בקרקעיתו אינו שווה ,וודאי שמי שטרח יותר יקבל
יותר ,כמו שכל אחד שעומד בים הרי הוא עומק בעומק אחר.

ומ ַּהאי ִּס ְט ָרא
ֵ
ימי ֵמ ַּהאי ִּס ְט ָרא,
ׂש ְע ִּריןַּ ,ק ְי ֵ
ימין ְד ַּ
י''ג ִּנ ִּ
ׂש ְע ֵרי ְל ִּא ְת ַּס ְל ָגאֵ .לית
ש ְריָין ַּ
וב ִּאימון ַּ
סויְ .
גול ַּג ְל ָתאָ ,ל ֳק ֵביל ַּא ְנ ֹ
ְד ְ
חזֵי ְו ָלא
ינאִּ .א ְת ֲ
ימ ָאהֹ ,כ ָלא ְי ִּמ ָ
יקא ְס ִּת ָ
אלא ְב ַּהאי ַּע ִּת ָ
ְׂש ָמ ָ
חזֵיָ .ס ִּתים ְו ָלא ָס ִּתיםְ .ו ַּהאי ְב ִּתףונֵיהָ ,כל ש ֵכן ֵביה( .שמות
ִּא ְת ֲ
פ''ד ע''ב).
השביל האמצעי
י''ג הנימים חציים לצד ימין וחציים לשמאל ,וכאן מתחיל השער
להתחלק ,היינו שיש קוצים ויש נימין ,ויש חירותי ,וב נימין כבר יש מעט דין
שהוא גורם את החילוק.
אין שמאל וימין במידת הכתר ,אלא הכל ימין ,משום שהיא מידת
הרחמים ,וכל שמאל מורה על דין ,אבל ודאי שיש צד שמאל מציאותי,
אלא שאין לו משמעות.
וזה נראה למעט אנשים ולמעט אנשים אין זה נראה ,היינו שיש שזכו
להביט באספקליא המאירה והם מבינים שאין שום דין ,ויש שלא זכו ולכן
אין הם מבינים ואין הם יודעים שהכל לטובה .ואפי' בשערות אין העניין
זה וכ''ש בפנימיות המידות שאין שמאל ,ומה שאמרנו שכאן יש חילוק,
אין הוא חילוק של דין ממש ,אלא הוא דין ביחס לרחמים.

הוןִּ ,ד ְכ ִּתיב( ,שמות
ְו ַּעל ַּהאיָ ,ת ִּאיבו ְבנֵי ִּי ְׂש ָר ֵאל ְל ָצ ְר ָפא ְב ִּל ְב ֹ
יך
ובין ָא ִּר ְ
היֵש ְי ָי ְב ִּק ְר ֵבנו ִּאם ָא ִּיןֵ .בין ְז ֵעיר ַּא ְנ ִּסין ְד ִּא ְק ֵרי ְי ָיֵ ,
יז) ֲ
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ע ָנשו.
א ַּמאי ִּא ְת ֲ
ַּא ְנ ִּסין ְד ִּא ְק ֵרי ַּא ִּי''ןֲ .

ִּמחום ְד ָלא ַּע ְבדו

ןו ָתם את ְי ָי
יו ָנאִּ .ד ְכ ִּתיב( ,שמות יז) ְו ַּעל ַּנ ֹ
יבותא ,א ָלא ְב ִּנ ְס ֹ
ָ
ח ִּב
ַּב ֲ
היֵש ְי ָי ְב ִּק ְר ֵבנו ִּאם ָא ִּין.
אמר ֲ
ֵל ֹ
על מידה זו שאלו עם ישראל במדבר ,אם יש ה' בקרבנו אם אין ,היינו
אם מידת התפארת מנהיגה את העולם או מידת הכתר ,ואם תשאל וכי
אין רואים בחוש מי מנהיג את העולם? התשובה שיכול להגיע דין גם
ממידת הכתר אלא שהוא דין מתוק בסופו וזה אין זה ניכר בתחילה ,ועם
ישראל נענש על אשר שאל כך משום שלא שאל בכדי לדעת ,אלא בכדי
לנסות חלילה ,אם ה' הולך בדרכיו ,או שמא חלילה משנה מהנהגתו.

אתן ְו ִּש ְב ִּעין
ׂש ְע ֵריָ ,א ִּזיל ַּחד ָא ְר ָחא ְד ָנ ִּהיר ְל ָמ ָ
גותא ְד ַּ
ְב ַּפ ְל ָ
יקיָיא
ירין ֵביה ַּצ ִּד ַּ
וממֵיה ָנ ִּהיר ָא ְר ָחא ִּד ְז ֵעיר ַּא ְנ ִּסיןִּ ,ד ְנ ִּה ִּ
ָע ְל ִּמיןִּ .
יקים
או ַּרח ַּצ ִּד ִּ
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,משלי ד) ְו ֹ
ְל ָע ְל ָמא ְד ָא ֵתיֲ .
שא
ומן ַּההוא ָא ְר ָחא ִּא ְת ָס ְר ָ
יוםִּ .
כון ַּה ֹ
ָאור ַּעד ְנ ֹ
הו ֵל ְך ו ֹ
נו ַּגה ֹ
אור ֹ
ְכ ֹ
יתאְ ,ד ָפ ִּליג ִּב ְז ֵעיר ַּא ִּסין.
או ַּר ְי ָ
או ְר ִּחין ְד ֹ
ֹ
יסר
ות ֵל ָ
ְל ִּשית ֵמ ָאה ְ
גו'.
אמת ְו ֹ
חות ְי ָי חסד ְו ֱ
ִּד ְכ ִּתיב ֵביה (תהלים כה) ָכל ָא ְר ֹ
בין השערות אשר נוטות לימין ובין השערות אשר נוטות לשמאל ,ישנו
שביל שערות שמהם מגיע השפע לצדיקים ,וממנו מאיר גם השביל הזה
במידת התפארת ,12וביאור הדבר שהנה יש חסד ודין ,ששניהם אינם כל
כך טובים משום שברוב טובה חוטאים ,וברוב רעה בוגדים ,ולכן צרכים
את הרחמים.
ומין השביל הזה יצאו התרי''ג מצוות ,דהיינו שהתורה היא מגיעה
מהשביל אשר מושפע ממידת הכתר ,כלומר שכל מטרת המצוות הם בכדי
להגיע למידת הכתר שהיא מידת הרצון של ה' ,ולכן יש לעשות את
המצוות ברצון בכדי להידבק בה'.

12

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

שערות הכתר ,ואש שחורה הם שערות התפארת כמו שכתוב קבוצותיו תלתלים שחורות.
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עותא ִּד ְז ֵעיר ַּא ְנ ִּסין ָל ָק ְב ֵלי
ע ִּויןְ ,ר ָ
עוָא ְד ַּר ֲ
ֻּל ַּג ְל ָתא ַּר ֲ
ִּמ ְצ ָחא ְדג ְ
עותא ,מצחא דגולגלתא ,רצון אקרי .דהא רעוא דרעוין
ַּההוא ְר ָ
אתגלי בההוא מצחא לקבל דא לתתאִּ .ד ְכ ִּתיב (שמות כח)
צון,
גו' ְו ַּההוא ִּמ ְצ ָחא ְד ִּא ְק ֵרי ָר ֹ
צון ְו ֹ
חו ָת ִּמיד ְל ָר ֹ
ְו ָהיָה ַּעל ִּמ ְצ ֹ
גול ַּג ְל ָתאְ ,ד ִּמ ְת ַּכ ְןיָיא ְב ַּא ְר ַּבע ְמ ָאה
ישא ְו ְ
הוא ִּגלויָיא ְד ָכל ֵר ָ
ְוע ְׂש ִּרין (נ''א ועשר) ָע ְל ִּמין.
מצח הכתר
מהמצח של מידת הכתר מושפע רצון ה' בעולם ,וכל רצון עם ישראל
לקבל שפע ממנה ,וכשהמצח מכוסה בארבע מאות ועשר עולמות ,היינו
שכל ד' שערות יש בהם ד' מאות וי' חלקים ,משום שכל שערה כלולה
ממאה ,ויש בשם הויה י' אותיות כשכותבים כל אות משם הויה במלויה.
אבל כשמתגלים השערות אזי השפע מתגלה עד מאוד.

ימ ַּתי ִּא ְת ַּג ְליָא.
הון ְד ִּי ְׂש ָר ֵאלֵ .א ָ
לו ְת ֹ
ְו ַּכד ִּא ְת ַּג ְליָאִּ ,א ְת ַּק ְב ָלא ְצ ֹ
עון ְל ִּר ִּבי
ימ ַּתיָ .א ַּמר ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
ש ַּאל ִּת ְניָינות ֵא ָ
עוןָ .
ש ִּתיק ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
ָ
לו ָתא
ע ָתא ִּד ְצ ֹ
שֲ
ימ ַּתי ִּא ְת ַּג ְליָאָ .א ַּמר ֵליה ְב ַּ
א ְל ָעזָר ְב ֵריהֵ ,א ָ
ש ְב ָתאָ .א ַּמר ֵליה ַּמאי ַּט ְע ָמאָ .א ַּמר ֵליה,
(רפ''ח) ְד ִּמ ְנ ָחה ְד ַּ
ינא ְל ַּת ָתא ִּב ְז ֵעיר
חולַּ ,ת ְליָא ִּד ָ
יו ֵמי ְד ֹ
ע ָתא ְב ֹ
שֲ
ִּמחום ְד ַּה ִּהיא ַּ
ַּא ִּסין.
שאל רשב''י מתי מתגלה מצח הרצון ,וענה בנו ר' אליעזר שבעת מנחת
שבת מתגלה מצח הרצון ,שכידוע שבשבת ישנם ג' סעודות ,ובכל סעודה
מתגלה אור שונה ,וכן ישנם ג' תפילות ובכל תפילה מתגלה אור שונה,
ובעת המנחה הוא הגילוי הגדול ביותר ,ומשום שהשבת היא היום הגדול
בשבוע ,ועת המנחה היא העת הגדולה של השבת ,ודאי שעת זו היא עת
רצון גדולה עד מאוד.
אמנם ביאר ר''א שהגילוי כאן ,הוא דווקא משום שעת זו היא עת של
דין ,לכן מתגלה אור גדול ,אשר לא ישאר זכר ורושם לדין.
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ע ָתא
שֲ
צוןְ .ב ַּה ִּהיא ַּ
ש ְב ָתא ִּא ְת ַּג ְליָא ִּמ ְצ ָחא ְד ִּא ְת ְק ֵרי ָר ֹ
וב ַּ
ְ
ה ָדא הוא
לו ָתאֲ .
ומ ְת ַּק ְב ָלא ְצ ֹ
עוָאִּ ,
רוגזָאְ .ו ִּא ְש ְת ַּכח ַּר ֲ
ְ
יך
ִּא ְש ְת ִּכ ְ
צון
צוןְ .ו ֵעת ָר ֹ
ַּא ִּני ְת ִּפ ָל ִּתי ְל ָך ְי ָי ֵעת ָר ֹ
ִּד ְכ ִּתיב( ,תהלים סט) ו ֲ
וב ִּגין ָכ ְך ִּא ְת ָת ַּףן ַּהאי ְק ָרא,
יו ִּמיןְ ,ל ַּג ָל ָאה ִּמ ְצ ָחאְ .
ֵמ ַּע ִּתיק ֹ
עון ְל ִּר ִּבי
ש ְב ָתאָ .א ַּמר ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
לו ָתא ְד ִּמ ְנ ָחה ְב ַּ
ימ ֵריה ִּב ְצ ֹ
ְל ֵמ ְ
עוָא ְד ִּמ ְצ ָחא ִּת ְש ַּכח
יו ִּמיןַּ ,ר ֲ
יך ְב ִּרי ְל ַּע ִּתיק ֹ
א ְל ָעזָר ְב ֵריהְ ,ב ִּר ְ
יך ֵליה.
ע ָתא ְד ִּת ְצ ְט ִּר ְ
שֲ
ְב ַּ
הנה כאן גילה הזוהר שבעת שמתגלה הרצון העליון ,13התפילות
מתקבלות ,ומשום שבמנחה של שבת מתגלה הרצון ,לכן אומרים ואני
תפילתי לך ה' עת רצון ,ויש להבין מדוע כשמתגלה הרצון מתקבלת
התפילה ,ונראה משום שאזי היא מאירה אור רחמים גדול ,עד אשר סרים
כל המקטרגים.
ועוד שאז כביכול ה' בעצמו רוצה להשפיע לנו ,ולכן אין שום מונע
שמונע ממנו ,שאין דבר שעומד בפני הרצון ,וזה מה שכתב הזוהר אשתכח
רוגזא ,ואשתכח רעווא.
וידוע שגם בעשרת ימי תשובה המה ימי רצון ,ומחצות לילה והילך היא
עת רצון ובמיוחד לפני עלות השחר ,ויש עוד זמנים רבים כמובא בזוהר
בתחילת אחרי מות ,ובתחילת שמות.
וכן ידוע שיום ראשון הוא יום ששולט בו החסד ,וכן יום שלישי ,וכן וכן
יום שישי שהוא משובח מכולם ,וכ''ש יום שבת ,אלא שאסור לבקש
דבריים גשמיים בשבת ,אמנם הבעש''ט אמר שהיום כל דבר גשמי הוא
נצרך לרוחני ,משום חולשת הדור ,והוא אמר זה לגבי תפילת ראש השנה,
ולכאורה יש לומר שהוא גם כן נכון גבי שבת ,ואין לומר שרק בראש
השנה שהוא יום שנקבע כל השנה מותר להתפלל על דבריים גשמים ,אבל
בכל השנה לא ,משום שאין זה טעמו.
ואל תשאל והרי אמרו חז''ל שאסור לומר יום פלוני יפה למזל וים פלוני
לא ,יש לומר שרק מה שעל פי חכמת המזל אסור ,משום שאין אנחנו
מאמינים בו ,אבל מה שעל פי חכמת הקבלה ודאי שמותר.
13

היינו שיש מצח הרצון של מידת התפארת שאין הוא משפיע רחמים גמורים ,משא''כ

הרצון של מידת הכתר שהיא מהות הרצון.
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חזֵיִּ ,ב ְש ָאר (ס''א בשעתא) ִּד ְל ַּת ָתאַּ ,כד ִּא ְת ְג ֵלי ִּמ ְצ ָחא
ָתא ֲ
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב (תא חזי בשאר דלתתא כד
חוצ ָסאֲ ,
ְ
ִּא ְש ְת ַּכח
אתגלי

מצחא

דינא

אתער

ואשתכח

ואתעביד

מצחא

דאשגחותא לחייבי עלמא לאינון דלא מתכספי בעובדייהו
זו ָנה ָהיָה ָל ְך
חה ֹ
ומ ַּצח (קל''ו) ִּא ָ
כמה דאת אמר) (ירמיה ג) ֵ
יוב ָתא (ס''א חביבותא)
ֵמ ַּא ְנ ְת ִּה ָכ ֵלםְ .ו ָה ָכא ַּכד ִּא ְת ְג ֵלי ִּמ ְצ ָחאִּ ,ת ְ
ומ ְת ַּכ ְפיָין ַּק ֵםיה.
רוג ִּזין ִּא ְש ְת ָככו ִּ
עוָא ְש ִּלים ִּא ְש ְת ַּכחְ ,ו ָכל ְ
ְו ַּר ֲ
ביאר הזוהר דווקא כאשר הרצון של מידת הכתר מתגלה אזי היא עת
רצון ,אבל כשהרצון של מידת התפארת מתגלה אין זו עת רצון ,משום
שיש בה דינים רבים לעומת הכתר ,אבל ודאי שהיא עת רצון ביחס לשאר
מידות תחתונות.
וכאן רואים את עניין המצח שיש בו גילוי אור ,אפי' שאין בו חור אשר
מרמז ליציאת הארה ,מ''מ הוא מאיר ,וכן האריז''ל היה קורא אותיות
רוחניות אשר על מצח האדם ,משום שהנשמה אשר במוח מאירה במצח.

דף קכ''ט ע''ב

ינין.
ה ִּרין ַּא ְר ַּבע ְמ ָאה ָב ֵתי ִּד ִּ
ֵמ ַּהאי ִּמ ְצ ָחא (ס''א דלתתא)ַּ ,נ ֲ
ה ָדא הוא
כ ְלהו ִּמ ְש ַּת ְכ ִּכין ַּק ֵםיהֲ ,
צוןֻּ ,
ַּכד ִּא ְת ַּג ְליָיא ַּהאי ֵעת ָר ֹ
ינא ְי ִּתיב( .כלומר יתיב באתריה (דף קכ''ט
ִּד ְכ ִּתיב( ,דניאל ז) ִּד ָ
א ָתר,
ע ָרא ָלא ָק ִּאים ְב ַּהאי ֲ
ׂש ֲ
אנאַּ ,
ע''ב) ודינא לא אתעביד) ְו ָת ָ
ארי
ִּמחום ְד ִּמ ְת ַּג ְליָיאְ ,ו ָלא ִּא ְת ַּכ ְןיָיאִּ .א ְת ַּג ְליָאְ ,ד ִּי ְס ַּת ְכלון ָמ ֵ
ע ִּבידו.
ינאְ ,ו ִּי ְש ַּת ְככוןְ .ו ָלא ִּא ְת ֲ
ְד ִּד ָ
ישנם ד' מאות בתי דינים כנגד אות ת' ,שהיא ראש תיבת תמות ,וכן זה
עניין הארבע מאות איש של עשיו ,והם כנגד שמו של היצר הרע שיש בו
ד' אותיות כידוע.
וכאשר המצח מתגלה מתמתק הדין ,ואין שערות במקום המצח בכדי
שיתמתק הדין ,כלומר שהשערות הם כוח הדין ,כידוע שהם נעשו מאורות
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הדין קשה ,ולכן אם הצינורות האלו היו על אור המצח ,אזי האנרגיה של
האור מקיף שלהם ,הייתה מתערבת באור המצח ,ומבטלת את החסד
שבו.

אתן ְו ִּש ְב ִּעין ַּא ְל ִּפין ְנ ִּהי ִּרין
שט ְב ָמ ָ
אנאַּ ,האי ִּמ ְצ ָחא ִּא ְת ְס ָ
ָת ָ
ינין (ס''א דנהרין) ֵמ ֵעדן ִּע ָל ָאהְ .ד ַּת ְניָאִּ ,אית ֵעדן ְד ָנ ִּהיר
בוצ ִּ
ִּ
ימא ְו ָלא
ְל ֵעדןֵ .עדן ִּע ָל ָאה ָלא ִּא ְת ַּג ְליָיאְ ,והוא ָס ִּתים ִּב ְס ִּת ָ
שא ְל ָא ְר ִּחין ִּכ ְד ָק ַּא ְמ ָרןְ .ו ַּהאי ֵעדן ִּד ְל ַּת ָתאִּ ,מ ְת ְס ַּרש
ִּמ ְת ָס ְר ָ
ילין.
ות ֵרין (עיבר) ְש ִּב ִּ
ילויִּ ,ל ְת ָל ִּתין ְ
ִּב ְש ִּב ֹ
הנה מצח הרצון הזה משפיע לעדן ,שהוא מידת החכמה ,במאתיים
שבעים עולמות ,היינו שכידוע ישנם כ''ז אותיות ושורש האותיות היא
אות י' כמובא בגמ' ובזוהר ,משום שכל אות מתחילים לכתוב מנקודה,
ולכן מכפילים כל אות בי' ,וא''כ כ''ז כפול י' ,הוא מאתיים שבעים.
ויש עדן תחתון ,שהוא מידת היסוד ,אשר מתגלה ,כמובא לעיל
שבמידת התפארת המוח מתגלה לשלושים ושניים שבילים ,וא''כ בכל
מקום אשר כתוב שישנם ל''ב נתיבות חכמה ,לכאורה הוא רק בחכמה של
מידת התפארת ולא בשאר חכמות ,שכידוע שלכל מידה יש י' מידות בה
עצמה ,ולכן יש חכמה גם במידת התפארת.
ועניין השלושים ושנים נתיבות ,הם כ''ב אותיות וי' מידות כמובא.
והנה שאל האריז''ל איך אדם הראשון יכל לא לחטוא והרי כתוב
בתורה שאדם הראשון יחטא? וענה שה' קבע כמה פעמים אות א' הוא
יתן בתורה ,וכן כמה פעמים ב' וג' וכו' ,ואפשר לצרף אותם בצרופים
רבים ,וצירוף זה שיש לנו היום הוא צירוף אחד מאלף ,ואם אדם לא היה
חוטא ,ה' היה עושה צרוף אחר ,וא''כ אמת הוא שישנם אלפי תורות
והתורה שיש לנו היום ,היא צירוף של מידת התפארת ,אבל יש גם תורה
של מידת החכמה שהיא מכ''ב אותיות וי' מידות בצירוף אחר ,אבל זה
אינו נגלה כלל.
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ֵדע ֵליהַּ ,בר
ילויֵ ,לית ְדי ַּ
ְו ַּאף ַּעל ַּגב ְד ִּמ ְת ְס ַּרש ַּהאי ֵעדן ִּב ְש ִּב ֹ
ילויַּ ,בר
ֵדע ֵליהְ ,ו ָלא ְש ִּב ֹ
ילאֵ ,לית ְדי ַּ
ַּהאי ְז ֵעיר ַּא ִּסיןְ .ו ֵעדן ִּד ְל ֵע ָ
א ֹל ִּהים ֵה ִּבין
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,איוב כח) ֱ
יך ַּא ְנ ִּסיןֲ .
א ִּר ְ
ַּההוא ֲ
א ֹל ִּהים ֵה ִּבין ַּד ְר ָכהָ ,דא ֵעדן
קו ָמהֱ .
ָדע את ְמ ֹ
ַּד ְר ָכה ְוהוא י ַּ
קו ָמהָ ,דא ֵעדן
ָדע את ְמ ֹ
ָדע ְז ֵעיר ַּא ִּסיןְ .והוא י ַּ
ִּד ְל ַּת ָתאְ ,די ַּ
ימ ָאה ְד ֹכ ָלא.
יו ִּמיןְ ,ס ִּת ָ
ָדע ַּע ִּתיק ֹ
ילאְ ,די ַּ
ִּד ְל ֵע ָ
אומר הזוהר אפי' שהל'' ב נתיבות חכמה של מידת התפארת מתגלים,
מ''מ אינם מתגלים רק לעצמה ,וכ''ש שהל''ב נתיבות של מידת החכמה
אין מתגלים ,ואפי' לא לעצמה ,כמו שאין אנחנו מכירים את הנשמה
שלנו ,אלא היא מתגלת למידה הכתר ,שהיא המידה שכל העולם כולו
כלול בה ,והיא נקראת אצל המקובלים הראשונים כוח התוהו ההיולי.
והטעם שמידת התפארת מ''מ יודעת את החכמה שבה משא''כ מידת
החכמה ,משום שמידת התפארת מנהיגה את העולם לכן היא משיגה את
כל החכמה שבה ,וכן מידת הכתר מנהיגה את העולם הבא ולכן היא
משיגה את כל החכמה ,אבל מידת החכמה שהיא רק מכינה את שפע
הכתר שמושפע לתפארת ,אינה יודעת את חכמתה.

סותא ַּעל
יניןֵ ,לית ְכ ָ
ָוראִּ ,מ ְש ַּת ְניָין ִּמ ְח ַּאר ַּע ְי ִּ
ישא ִּחו ָ
ינוי ְד ֵר ָ
ֵע ֹ
ינאַּ .מאי ַּט ְע ָמאִּ .ד ְכ ִּתיב (תהלים קכא)
ינין ַּעל ֵע ָ
ינאְ .ו ֵלית ְג ִּב ִּ
ֵע ָ
וכ ִּתיב
ילאְ .
שו ֵמר ִּי ְׂש ָר ֵאלִּ .י ְׂש ָר ֵאל ִּד ְל ֵע ָ
ישן ֹ
ִּה ֵמה ֹלא יָנום ְו ֹלא ִּי ָ
ח ֵמי,
אנאָ ,כל ַּמה ְד ָא ֵתי ְב ַּר ֲ
קוחותְ .ו ָת ָ
ֹ
יך ְס
אשר ֵעינ ָ
(ירמיה לב) ֲ
ישא
ינאָ .כל ש ֵכן ֵר ָ
ינין ַּעל ֵע ָ
ינאְ ,ו ֵלית ְג ִּב ִּ
סותא ַּעל ֵע ָ
ֵלית ְכ ָ
ידי( .ס''א נטירו)
ָוראְ ,ד ָלא ָב ָעא ִּמ ִּ
ִּחו ָ
עיני מידת הכתר
אמר הזוהר שלמידת הכתר אין עפעפים שמכסים את העיניים ,משום
שהעיניים הם כוח ההשגחה ,ואין לכסות את כוח זה .ועליו נאמר לא ינום
ולא ישן שומר ישראל ,ומבאר הרמח''ל באדיר במרום שבאמת גם לדגי
הים אשר מעלתם גדולה ,עינהם פתוחות תמיד כמובא לקמן ,ואמר
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שתלמידי חכמים שמנדדים שינה מעיניהם הרי הם מעוררים שגם אם
חלילה ה' ירצה לסגור מעלינו את עיניו ,מ''מ הוא ישאיר אותם פתוחות.
ודע שמה שאמר דוד "עורה למה תישן ה" ,וכן מובא שאמר המן הרשע
שה' ישן ,ודרשו חז''ל פדר''א ,זאת מישנו עם אחד ,שהוא מלשון שינה,
וכן משנת המלך נדדה שהוא נאמר על מלכו של עולם ,וא''כ משמע שיש
עניין של שינה אצל ה' ,הכוונה שם רק על מידת התפארת ,אבל מידת
הכתר לעולם אינה ישנה ,כלומר לעולם אינה פסיקה להשגיח על עם
ישראל ,ולראות את רצון ליבם ,וזה מה שאמרו חז''ל בגמ' במנחות ועוד
שה' רוצה את רצון ליבנו ,ואחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין את
ליבו לשמים.

עון ְל ִּר ִּבי ַּא ָבא ְל ָמאי ִּהיא ְר ִּמיזָאָ .א ַּמר ֵליה
ָא ַּמר ִּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
ינאְ ,ו ָלא
ינין ַּעל ֵע ָ
ינאְ ,ו ֵלית ְג ִּב ִּ
סותא ַּעל ֵע ָ
ַּםאְ ,ד ֵלית ְכ ָ
ְלנונֵי י ָ
יקא,
יקא ְד ַּע ִּת ָ
ינאָ .כל ש ֵכן ַּע ִּת ָ
טורא ַּעל ֵע ָ
ימיןְ ,ו ָלא ַּב ְעיָין ְנ ָ
ַּנ ְי ִּ
טוראְ .ו ָכל ש ֵכן ְד ִּאיהו ַּמ ְש ַּגח ְל ֹכ ָלאְ ,ו ֹכ ָלא ִּמ ְתזָן ֵביה
ְד ָלא ָב ֵעי ְנ ָ
שו ֵמר
ֹ
ישן
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיבִּ ,ה ֵמה ֹלא יָנום ְו ֹלא ִּי ָ
ְו ָלא ָנ ִּאיםֲ .
ילא.
ִּי ְׂש ָר ֵאלִּ ,י ְׂש ָר ֵאל ִּד ְל ֵע ָ
שאל רבי אליזער את רבי שמעון זה שמידת הכתר אינה סוגרת את
עינה ,היכן יש לזה רמז בעולם הזה ,שהרי ידוע שמלכות הארץ כעין
מלכות השמים ,וא''כ יש להבין היכן יש רמז לעניין זה בעולם הזה? וענה
רשב''י שבדגי הים מצינו רמז לעניין זה ,שהם חיים במקום טהרה במים
המטהרים ,ועינהם תמיד פתוחות.
וכן ודאי שבת'' ח המנדדים שינה מעיניהם יש רמז לעניין זה.
וביאר שיש כאן ב' ענינים שעינו פקוחות .א :בכדי שישגיח עלינו .ב:
שעיניו אינם צריכים שמירה מדבר שלילי כל שהוא.

וכ ִּתיב (זכריה ד)
ְכ ִּתיב (תהלים לג) ִּה ֵמה ֵעין ְי ָי אל ְי ֵר ָאיוְ .
שו ְט ִּטים ְב ָכל ָה ָארץָ .לא ַּק ְשיָאָ ,הא ִּב ְז ֵעיר ַּא ִּסין.
ֵעינֵי ְי ָי ֵה ָםה ְמ ֹ
ינין ִּאימון ְו ִּא ְת ַּחוָורו (ס''א
יך ַּא ְנ ִּסיןְ .ו ִּעם ָכל ָדא ְת ֵרי ַּע ְי ִּ
א ִּר ְ
ָהא ַּב ֲ
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גו ִּחוָור ְו ִּחוָור ְד ָכ ִּליל ָכל
יהי ִּחוָור ְב ֹ
ינא ְד ִּא ִּ
ואתחזרו) ְל ָחדֵ ,ע ָ
ִּחוָור.
אמר הזוהר שיש סתירה בין הפסוקים ,שפעם כתוב "עין ה' אל יראיו",
שמשמע שיש לה' רק עין אחת כביכול ,ובמקום אחר כתוב "עיני ה' המה
משוטטים" ,שמשמע שיש לה' ב' עיניים ,וענה שכאן במידת הכתר ,ששני
העיניים חזרו להיות אחד ,משום שב' עיניים הוי אומר שיש ב' השגחות,
אחת ימין של חסד ,ושניה של שמאל שהיא השגחה בכדי להעניש וכו',
ועל זה אמר שב מידת הכתר אין שום דין ולכן עין שמאל נכללה בעין ימין
שגם היא עין רחמים ,משא''כ במידת התפארת ישנם ב' עיניים ,כלומר
שיש השגחה לטובה ולרעה חלילה ,משום שמידה זו מנהיגה את העולם
הז ה שיש בו בחירה של טוב ורע ומוכרח שיהיו ב' עיניים.
והנה ידוע שישנם ג' חלקים בעין ,לבן ,ירוק או כחול או חום וכו',
ואישון העין.
ואמר שבעתיק כל חלקי העין לבנים ,והוי רומז שכל ההשגחה של ג'
העולמות בריאה שמשם הנשמות ,יצירה שמשם הרוחות ,עשיה ששם
הנפשות ,הכל ברחמים.
ואפי' שנראה שיש בעולם הזה דין ,וא''כ איך אפשר לומר שמידת
הכתר תמיד משגיחה עלינו ,התשובה שהכל לטובה ואפי' שהוא
בחיצוניות רע ,מ''מ בפנימיות הוא טוב ,ולכן מברכים דיין האמת ,משום
שהברכה היא עומק הדבר ולא חיצוניותו.

ָורא
ִּחו ָ

ַּק ְד ָמ ָאה,

ָנ ִּהיר

ְו ָס ִּליק,

ְו ָנ ִּחית

ְל ִּא ְס ַּת ְכ ָלא

(ס''א

ָראְ ,ו ַּא ְד ִּליק
אנאָ ,ב ַּטש ַּהאי ִּחיו ָ
רו ָראָ .ת ָ
לאתכללא)ְ ,ד ָע ִּריר ִּב ְצ ֹ
ָותא
ה ִּטין ְבח ְדו ָ
הודְ .ו ָה ָדרְ .וח ְדוָהְ .ו ַּל ֲ
ֹ
בו ִּצינֵיְ ,ד ִּא ְקרון:
ֹ
ג'
ימותא.
ָ
ִּב ְש ֵל
החלק הראשון שבעין ,מאיר וחוזר ,שידוע אור העין הולך אל החפץ
הנראה וחוזר לעין האדם כמובא בהאריז''ל ,ולאחר אשר אור העין יצר
את הכלים כאשר הביט בהם ,כמו שביאר האריז''ל בעניין אורות העולם
העליון ביותר שיצאו מעיניו ,ובכך עשו את הכלים בעולם זה ,והביאור
שכשהאור חוזר הוא נשאב כלפי מעלה ,והרי הוא מדבק את החלקים
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המפורדים ,משום שמעט מאור העיניים נשאר

שם14

ותמיד אותו המעט

רוצה לחזור לשורשו ,וכידוע שכן הוא בעניין האנרגיה.
הוריד את השפע הזה למידות ההוד ,היסוד שנקרא עץ הדר ,15והחדוה,
שהוא הגבורה שממנה היין המשמח ,כמו שכתוב "יין ישמח לבב אנוש".
ואפי' שכשאומרים את י' השבחים לחתן וכלה ,ששון ושמחה חתן וכלה
גילה רינה דיצה וחדווא ,אין זה שבח חמישי כמו מידת הגבורה שהיא
המידה החמישית ,יש לומר שזה לא נאמר על הסדר ,ויש לעיין איך הזוהר
מבאר את עניין זה.

וב ַּטש ְו ַּא ִּסיק (ס''א
ָינאָ ,נ ִּהירְ ,ו ָס ִּליק ְו ָנ ִּחיתָ ,
ָורא ִּת ְני ָ
ִּחו ָ
ח ָר ִּניןְ ,ד ִּא ְקרון נ ַּצח וָחסד ְו ִּת ְפארת,
ינין ַּא ֲ
בו ִּצ ִּ
ֹ
ואדליק) ג'
ָותא.
ימותא ְבח ְדו ָ
ָ
ה ִּטין ִּב ְש ֵל
ְו ַּל ֲ
החלק השני של העין ,מאיר עולה ויורד ,לעיל נתבאר מהו עניין הירידה
העליה והירידה.
ובטש שהוא עניין שאמרו חז''ל שהמלאך מכה בעשב ואומר לו גדל,
והיינו שהיא הארה אשר נותנת למידה להוציא את כוחה מן הכוח אל
הפועל ,והוציא ג' אורות אחרים ,שהם נצח חסד ותפארת ,ובנתיים רק
המלכות לא ניתקנה מתוך הז' מידות שמנהיגות את העולם ,שכידוע
העולם מונהג ע''י חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות.

14

כמובא בהאריז''ל באסור ראיה בעכו'' ם משום שחלק מאור עינו נשאר שם ,והרי הוא

שוכן במקום טומאה.
15

ולקמן אומר שהארה זו היא הארה של צד שמאל ,ואפי' שהיסוד באמצע ,מ''מ מובא

בזוהר שהוא נוטה לשמאל ,וכן יוסף שהיה מרכבה ליסוד ,הוא היה פני שור ,שהרי מזלו
הוא שור ,ואפי' ששור הוא בצד שמאל ,מ'' מ הוא בקו האמצעי שכולל

את החסד

והגבורה ,אלא שמידת התפארת שגם כוללת את החסד והגבורה היא נוטה לימין ,ומידת
היסוד שכוללת גם את החסד והגבורה שלה שהם נצח והוד ,נוטה לשמאל.
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ימותא
ָ
ית ָאהָ ,ל ִּהיט ְו ָנ ִּהירְ ,ו ָנ ִּחית ְו ָס ִּליקְ ,ו ָנ ִּפיק ִּמ ְן ִּת
ָורא ְת ִּל ָ
ִּחו ָ
יע ָאהְ .ו ַּא ִּסיק ָא ְר ָחא
יתא ְש ִּב ָ
ינא א ְמ ָצ ִּע ָ
בוצ ָ
וב ַּטש ְב ִּ
מו ָחאָ ,
ְד ֹ
ה ָטן
ומ ְת ַּל ֲ
מו ָחא ַּת ָת ָאה( ,נ''א ואפיק ארחא ללבא תתאה) ִּ
ְל ֹ
יו ִּמין
עון יָאות הואְ ,ו ַּע ִּתיק ֹ
ינין ִּד ְל ַּת ָתאָ .א ַּמר ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
בו ִּצ ִּ
כ ְלהו ֹ
ֻּ
יך ֵליה.
ע ָתא ְד ִּת ְצ ְט ִּר ְ
שֲ
ע ָל ְךְ ,ב ַּ
ינא ָדא ֲ
ִּי ְפ ַּקח ֵע ָ
הגוון השלישי של העין ,האיר חזר וירד כנ''ל ,ויצא אור מפנימיות
המוח ,והכה במידה האמצעית והשביעית ,שהיא השכינה שהיא מהקו
האמצעי ,שהנה יש את קו ימין שהם החכמה חסד ונצח ,קן שמאל שהם
בינה גבורה והוד ,ואמצעי שהם כתר תפארת יסוד ומלכות ,וידוע
שהשכינה היא המידה השביעית מז' המידות שמנהיגות את העולם ,שהרי
ג' המידות הראשונות אינם מנהיגות את העולם ,וא''כ ודאי שהמלכות
היא מקו אמצעי והיא שביעית ,וא''כ נתקנו כל הז' מידות שהעולם מונהג
על ידם.
ועשה כעין צינור קבוע ללב התחתון ,שהלב היא השכינה כמו שדוד
המלך ע''ה שהיה מרכבה לשכינה ,אמר "לך אמר ליבי" ,כמו שאמר לה'
שהשכינה אמרה לו" ,בקשו פני" וכו'.

ָורא ַּק ְד ָמ ָאה,
גו ִּחוָורְ .ו ִּחוָור ְד ָכ ִּליל ָכל ִּחוָורִּ .חו ָ
אנא ִּחוָור ְב ֹ
ָת ָ
בוצינֵי ְד ִּל ְס ַּטר
ִּ
ָנ ִּהירְ ,ו ָס ִּליקְ .ו ָנ ִּחית ְל ַּת ָתא (ס''א לתלת)
גופיה
ֵ
ָוראְ ,כ ַּמאן ְד ַּא ְס ֵחי
ה ִּטין ְו ַּא ְס ַּחן ְב ַּהאי ִּחו ָ
אלאְ ,ו ַּל ֲ
ְׂש ָמ ָ
יתא.
לוי ְב ַּק ְד ִּמ ָ
וו ֲע ֹ
ה ֹ
יחיןַּ ,על ַּמה ַּד ֲ
וב ֵר ִּ
בוס ִּמין ָט ִּביןְ ,
ְב ְ
כאן סיכם הזוהר ואמר שהגוון הראשון האיר לג' מידות שבצד שמאל,
ומיתק אותם באורו הלבן ,כמו שסכים גוף בבשמים טובים.
והתיקון נעשה למה שהיה עליו לפני כן ,שכידוע שלפני שברא ה' את
המידות האלו ,הם היו מלאות בדין ,וה' תיקן אותם ,וזה מה שאומר
שכשהוא משפיע עליהם את האור הלבן שהוא אור החסד ,הרי הוא מתקן
אותם ממה שקרא להם בתחילה.
ודע שר' נחוניא בן הקנה סובר שהיו עולמות בפועל לפני שנברא
העולם ,אמנם חלקו מקובלים רבים מהו מספרו של העולם הזה ,יש
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אומרים שהוא שני ,ויש אומרים שהוא חמישי ,ויש לכך סמך ,שכתוב
שלפני שנברא העולם היה העולם מלא במים ,והאנשים של עולם קודם
היו הדגים ,ולכן העולם היה מלא במים ,וכן מובא ברש''י בבכורות שיש
דג שחצוי אדם חצוי דג.

יניְ ,ד ִּל ְס ַּטר
בו ִּצ ֵ
ָינאָ ,נ ִּחיתְ ,ו ָס ִּליקְ ,ו ָנ ִּהיר ִּל ְת ַּלת ֹ
ָורא ִּת ְני ָ
ִּחו ָ
בוס ִּמין
ָוראְ ,כ ַּמאן ְד ַּא ְס ֵחי ְב ְ
ה ִּטין ְו ַּא ְס ִּחין ְב ַּהאי ִּחו ָ
ינאְ .ו ַּל ֲ
ְי ִּמ ָ
יתא.
לוי ְב ַּק ְד ִּמ ָ
ע ֹ
וו ֲ
ה ֹ
יחיןַּ ,על ַּמה ַּד ֲ
ָט ִּבין ו ְב ֵר ִּ
כן כאן חזר הזוהר וסיכם ,שהאור מיתק את ג' המידות שבצד ימין,
ואפי' שהתפארת היא בצד האמצע ,וא''כ מדוע אומר שהיא בצד ימין,
עיין לעיל בהגה שביארתי בשם הזוהר ,שהיא נוטה לצד ימין ,אפי' שהיא
באמצע ,והיסוד נוטה לצד שמאל אפי' שהוא באמצע.
וכן גם כאן אור לבן זה מיתק אותם מהדין שהיה בהם ,שאפי' שהם צד
ימין ,מ''מ היה בהם דין רב.

ָורא,
ית ָאהָ ,נ ִּהיר ְו ָס ִּליק ְו ָנ ִּחיתְ ,ו ָנ ִּפיק ְנ ִּהירו ְד ִּחו ָ
ָורא ְת ִּל ָ
ִּחו ָ
יך.
אוכ ָמאַּ ,כד ִּא ְצ ְט ִּר ְ
ָ
ׂש ְע ָרא
וב ַּטש ְב ַּ
מו ָחאָ ,
ֹ
גו ִּמן
גו ְל ֹ
ִּד ְל ֹ
ישאְ .ו ָנ ִּהיר ִּל ְת ַּלת ִּכ ְת ִּרין ְד ִּא ְש ָת ָארוְ ,כ ָמה
מו ָחא ְד ֵר ָ
וב ֹ
ישאְ .
וב ֵר ָ
ְ
ימא ְד ֹכ ָלא.
יחא ַּק ֵםי ַּע ִּתיק ְס ִּת ָ
יך ְל ַּג ָל ָאהִּ .אי ִּנ ָ
ְד ִּא ְצ ְט ִּר ְ
הגוון השלישי של העין ,הוציא אור מעומק המוח ,שהרי אור העין הוא
מהמוח ,שהעין היא כלי הראיה של המוח ,והכה אור לבן זה בשער שחור,
דהיינו בשער של מידת התפארת שהיא משפיעה לשכינה ,ששניהם בקו
האמצעי ,ואור זה של מידת הכתר האירה גם למידות כתר חכמה ובינה,
שהרי אור העיניים של הכתר הוא מהחלק העליון של מידת הכתר ,ובה
עצמה יש י' מידות והעיניים הם מידת החכמה שבה ,והיא האירה לשאר
המידות שמתחת למידת החכמה שבה.
ואמר שעדיין לא דיברנו על מידות אלו ,וב''ה נדבר עליהם.
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ורן (ס''א
ומ ְת ַּח ְו ָ
ואימון ְת ֵרין ִּ
ינאִּ .
אנא ָלא ָס ִּתים ַּהאי ֵע ָ
ְו ָת ָ
ה ִּוי (ס''א לית ביה)
ינאָ .לא ֲ
ואתחזרו) ְל ָחדֹ .כ ָלא הוא ְי ִּמ ָ
ירותאֵ .לית ַּמאן
ָ
יךְ ,ו ָלא ָב ֵעי ְנ ִּט
אלאָ .לא ָנ ִּאים ְו ָלא ַּא ְד ִּמ ְ
ְׂש ָמ ָ
ְד ָא ִּגין ָע ֵליה .הוא ַּא ִּגין ַּעל ֹכ ָלאְ ,והוא ַּא ְש ַּגח ַּעל ֹכ ָלא.
כ ְלהו.
ינא ִּמ ְת ְז ָנן ֻּ
חותא ְד ַּהאי ֵע ָ
ומ ַּא ְש ָג ָ
ֵ
אמר הזוהר ,שעין הכתר אינה נסגרת ומפסיקה מלהשגיח עלינו ,ושניהם
עיני רחמים ,ואפי' אינו מנמנם ,שבנמנום ההשגחה פחותה ,ואינו צריך את
סוגר העיניים  -שישמרו על עיניו ,משום שבמקום זה אין חיצונים חלילה,
שנאמר שצריך שמירה ,אלא להפך הוא שורש הכל והוא מגן על הכל,
ולא שייך שמשהו יפגע בו חלילה ,ומראית ה' בעיניים אלו ,כולם ניזונים,
כמו שכתוב "עיני ה' אלוקך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה".
הנה עניין ראיית הכתר היא ראיית הרחמים הגמורים ,ואפי' שפעמים
איננו רואים את הרחמים בעולם? מ''מ הכל לטובה וודאי שהם רחמים,
אלא שפעמים הטוב נגלה ,ופעמים הטוב נסתר ,ואמר הבעש''ט שאם בכל
רע שבא על האדם ,יאמין ויתבונן האדם איך שהוא טובה נסתרת ,מיד
יהפך הרע לטוב נגלה.
ועצם מהות הראיה ,הוא השגחה שהעולם ילך למטרת רצון ה' ,היינו
שרצון ה' ,הוא להיטיב לנבראיו ,וה' משגיח שבאמת הכל יהיה סובב על
עניין זה.

דף ק''ל ע''א

ימא
ַּכ ִּלין ְל ַּק ְי ָ
ח ָדאָ ,לא י ְ
ינא ָדא ַּא ְס ִּתים ִּר ְג ָעא ֲ
אנאִּ ,אי ֵע ָ
ָת ָ
ישא.
ינא ַּק ִּד ָ
ינא ִּע ָל ָאהֵ .ע ָ
יחאֵ .ע ָ
ינא ְס ִּק ָ
כ ְלהוְ ,ב ִּגין ָכ ְך ִּא ְק ֵרי ֵע ָ
ֻּ
יך ְו ָלא ָנ ִּאים.
ינא ְד ָלא (דף ק''ל ע''א) ַּא ְד ִּמ ְ
חותאֵ .ע ָ
ינא ְד ַּא ְש ָג ָ
ֵע ָ
ומא ְד ֹכ ָלאְ .ו ַּעל ַּהאי
ינא ְדהוא ִּקי ָ
טורא ְד ֹכ ָלאֵ .ע ָ
ינא ְדהוא ְנ ָ
ֵע ָ
בו ָר ְך א ָלא
בו ָר ְךַּ ,אל ִּת ְק ֵרי ְי ֹ
טוב ַּע ִּין הוא ְי ֹ
ְכ ִּתיב (משלי כב) ֹ
וממֵיה ְמ ָב ֵר ְך ְל ֹכ ָלא.
טוב ַּע ִּיןִּ ,
ְי ָב ֵר ְךְ .ד ַּהאי ִּא ְת ְק ֵרי ֹ
אמר הזוהר  -שאם עין הכתר תסגר לרגע אחד ,לא יוכל העולם
להתקיים ,שלא נחשוב שהיא רק מטיבה לעולם ,אבל אפשר גם בלי
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השגחתה ,על זה אמר שודאי שהיא מטיבה לעולם ,אבל היא גם מקיימת
את העולם.
ועל עין זו נאמר ,טוב עין הוא יבורך ,אל תקרא יבורך ,אלא יברך,
שמידת הכתר נקראת טוב עין ,והיא מברכת את כל הבריאה ,והנבראים
בראייתה.
ועניין הראית מגיע ממידת החכמה ,כמו שאומר הליקוטי מוהר''ן,
שנאמר בחטא אדם וחוה ,ויפקחו עיניהם  -כשאכלו מעץ הדעת ,וביאור
העניין שהם נתחכמו בחוכמת הבריאה ,והנה שעניין החכמה נקרא ראיה,
וא''כ מידת הכתר שהיא כביכול ראשו של ה' ,וידוע שבראש יש מוח,
והמוח הוא מקור החכמה ,והוא נקרא מידת החכמה של מידת הכתר,
ועליו נאמר" ,כולם בחכמה עשית" ,שמידת החכמה עושה את העולם,
וביאור העניין שמידת החכמה ,היא זאת שמלבישה על אור האין סוף
כמובא בהאריז''ל ,ולולי לבושה ,לא היה העולם הגשמי יכול לסבול את
האור הגדול הזה.
ועוד שהיא ממתקת את כל הדינים בעולם ,כמובא בהאריז''ל ובזוהר,
ולכן היא זו שמקיימת את העולם הזה.

ימותא
ָ
ח ָאה ֵמ ַּא ְד ִּמ
ינא ַּת ָת ָאהְ ,ל ִּא ְס ַּת ֲ
אנאֵ ,לית ְנ ִּהירו ְל ֵע ָ
ְו ָת ָ
ח ִּזי (ס''א אתחזי) (ס''א אתסחי) ֵמ ַּהאי
מותא ַּבר ַּכד ֲ
אוכ ָ
ֵמ ָ
ָדע ַּכד
טוב ַּע ִּיןְ .ו ֵלית ְדי ַּ
ינא ִּע ָל ָאה ְד ִּא ְק ֵרי ֹ
ָורא ְד ֵע ָ
הו ָרא ִּחו ָ
ְנ ֹ
ינא ַּת ָת ָאה ָדאַּ .בר
ישא ְו ַּא ְס ֵחי ְל ֵע ָ
ינא ִּע ָל ָאה ָדא ַּק ִּד ָ
ָנ ִּהיר ֵע ָ
ִּאיהו.
הנה ידוע שיש ב' מידות עיקריות בהנהגת העולם ,ואפי' שלוש ,א:
מידת הכתר שהיא שורש העולם .ב :מידת התפארת שהיא מנהיגה את
העולם בפועל .ג :מידת השכינה שהיא שורש ועצמות עם ישראל ,והיא
זאת שמקבלת את כל השפע מהכתר והתפארת.
אמר הזוהר שלולי שעין מידת התפארת שמנהיגה את העולם ,לא
הייתה מקבלת את שפע החסדים מאור מידת הכתר ,לא היה העולם יכול
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להתקיים מאודם הדין אשר

בעין16

מידת התפארת ,אמנם אין מי שיודע

את עניין זה אלא מידת התפארת בעצמה ,שהיא זאת שנתקנת ,כלומר
שאמר רשב''י שמשום שדבר זה נעשה בקביעות ,והוא גם שפע רוחני ודק,
העולם לא יודע את עניין זה ,שהעולם חושב שזו מהות התפארת ,וגם מי
שיודע שיש דין במידת התפארת ,מ''מ הוא לא רואה באמת איך הדין
שבה נמתק ,עד אשר אינו מאמין שיש דין בתפארת.
ומה שאמר שלא יכול העולם להתקיים רגע אחד ,משום שנאמר "כי
רגע באפו" ,שיש רגע שה' כועס כמובא בגמ' בע''ז ,ולולי מיתוק זה לא
יכול העולם להתקיים.
והנה

ידוע17

שיעקב היה גלגול אדם הראשון ,ואדם הראשון הוא בחינת

מידת הכתר ,ויעקב הוא מרכבה למידת התפארת ,וכן לולי שיעקב היה
מקבל את אור אדם הראשון ,הוא לא היה יכול לעשות את התיקון שעשה
בעולם הזה.

רוחא ְד ָח ְכ ְמ ָתא,
ח ֵמי ָדא ְב ָ
יו ִּניןְ ,ל ֵמ ֱ
ַּכ ֵאי ע ְל ֹ
יקיָיא ,ז ָ
ינין ַּצ ִּד ַּ
וז ִּמ ִּ
ְ
ימ ַּתיְ .בשוב
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,ישעיה נב) ִּכי ַּע ִּין ְב ַּע ִּין ִּי ְראוֵ .א ָ
ֲ
אשר ַּע ִּין ְב ַּע ִּין ִּנ ְר ָאה ַּא ָתה ְי ָי.
וכ ִּתיב (במדבר יד) ֲ
יוןְ .
ְי ָי ִּצ ֹ
ינא ַּת ָת ָאהָ ,לא
ינא ָט ָבא ִּע ָל ָאהְ ,ד ַּא ְש ַּגח ְו ַּא ְס ֵחי ְל ֵע ָ
ְו ִּא ְל ָמ ֵלא ֵע ָ
ח ָדא.
יקם ִּר ְג ָעא ֲ
ָכיל ָע ְל ָמא ְל ֵמ ָ
י ִּ
אמר רשב''י שלעתיד יזכו הצדיקים לראות את עין זו של מידת הכתר
כמו שאומר הפסוק "כי עין בעין יראו" ,ואם נאמר עין בלשון יחיד ודאי
הכוונה על עין מידת הכתר שב' עיניה כעין אחת כנ''ל.

16

מה שכתוב בעין ,משום שיש עין ימין שהיא כוח החסד ,ויש עין שמאל שהיא כוח

הדין ,ורק עין שמאל משפיעה דין ,ולא כתוב עין בלשון יחיד ,לרמז שכל זה נאמר על עין
שמאל ,וא''ת מדוע לא היה העולם יכול להתקיים ,והרי יש את עין ימין ושאמל במידת
התפארת ,וא''כ יש חצי חסד וחצי דין ,ומדוע שהעולם לא יתקיים ,התשובה שמשום שיצר
לב האדם רע מנעוריו ,מעשיו הרעים גוברים ,ומיד יתעורר הדין יותר מהחסד ,שמעשה
תחתון מעורר את המעשה העליון.
17

מהתיקונים ,אדם מושרש בחכמה בעיקר אמנם יש לו אחיזה בכתר.
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ויראו את עניין זה ברוח החכמה ,יש לפרשו שרק יבינו את עומק העניין,
אמנם לא יראו בפועל ,משום שהוא ממש רוחני ,או שיש לומר שיראו
בפועל ,אבל יראו זו בעין הרוחנית ,שעין גשמית אינה מסוגלת לראות דבר
כה רוחני.
וסיים :שאם עין זו לא הייתה ממתקת את עין מידת התפארת לא היה
העולם יכול להתקיים ,ואפי' שכבר אמר זאת לעיל שאם לא הייתה עין
מידת הכתר ממתקת את עין מידת התפארת ,לא היה העולם יכול
להתקיים? מ''מ כאן חידש שאפי' בזמן הגאולה שהכל יהיה בבחינת
רחמים ,מ'' מ גם אז אם לא יהיה מיתוק זה לא יתקיים העולם ,משום שגם
לעתיק לבוא יהיה דין בעולם ,כמו שמובא שלעתיד תהיה הלכה כבית
שמאי ,שהם היו מחמירים שזה בחינת הדין ,אלא שהדין יהיה ממותק כיין
המשמח ,ולכן אם לא יתמתק דין זה ,שוב העולם לא יוכל להתקיים
חלילה.

ינא ַּת ָת ָאהַּ ,כד
חותא ְד ֵע ָ
יעותא ְד ִּס ְפ ָראַּ ,א ְש ָג ָ
ָ
אנא ִּב ְצ ִּנ
ָת ָ
ַּא ְש ַּגח ְנ ִּהירו ִּע ָל ָאה ֵביהְ ,ו ָע ִּייל ַּההוא ְנ ִּהירו ְד ִּע ָל ָאה ְב ַּת ָת ָאה.
אשר ַּע ִּין ְב ַּע ִּין ִּנ ְר ָאה ַּא ָתה
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב ֲ
ְד ִּמנֵיה ָנ ִּהיר ֹכ ָלא ֲ
ְי ָי.
אמר הזוהר שכל כוח ההשגחה של מידת התפארת ,הוא רק משום שעין
מידת הכתר משפיעה לה את כוח הראיה ,אבל כשחלילה אין עין הכתר
משפיעה לעין התפארת ,אזי אינה משגיחה חלילה על עם ישראל ,ועל זה
צעק דוד המלך ע''ה" ,עורה למה תישן ה" ,וכן כתוב "פקח את עינך
וראה" ,שהם מורים על כך שה' כביכול סגר את עיני ההשגחה.
וודאי אם כל אחד ואחד ישגיח על חבריו בשביל להיטיב ,להם מיד ה'
יפקח את עיניו ,וכן אם ת''ח ינדדו שינה מעיניהם ,אזי ה' יפקח את עיניו,
אמן.

וכ ִּתיב (זכריה ד)
ְכ ִּתיב (תהלים לג) ִּה ֵמה ֵעין ְי ָי אל ְי ֵר ָאיוְ .
שו ְט ִּטים ְב ָכל ָה ָארץ .זָכוֵ ,עינֵי ְי ָי אל ְי ֵר ָאיו,
ֵעינֵי ה' ֵה ָםה ְמ ֹ
ינא ִּד ְל ַּת ָתא.
טותֵ ,ע ָ
שו ְט ֹ
ילאָ .לא זָכוֵ ,עינֵי ְי ָי ֵה ָםה ְמ ֹ
ינא ִּד ְל ֵע ָ
ֵע ָ
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כתוב "עין ה' אל יראיו" ,בלשון יחיד שהוא מכון אל עין מידת הכתר
שעין שמאל נכללת בעין ימין ,ולכן כתוב עין בלשון יחיד ,וכתוב "עיני ה'
המה משוטטות" ,בלשון רבים שהוא מדבר על עיני מידת התפארת שיש
עין אחת שמטיבה ,ועין אחת שמענישה ,וא''כ ישנה סתירה איך באמת
ההנהגה ,האם בעין אחת או בשני עיניים? התשובה שכשישראל עושים
רצונו של מקום ,ההשגחה מעין הכתר ,אבל כשלא ,ההשגחה מעיני
התפארת.
וכשחטא אדם הראשון ורצה שתהיה בחירה בעולם ,ולכן הביא את
הרע לעולם ,שללא רע אין בחירה ,מיד נאמר "ויפקחו עיני שניהם" ,היינו
עיני מידת התפארת שהם בחינת טוב ורע ,אבל העין ההיא של מידת
הכתר ,כביכול לא מנהיגה ,משום שכשהיא מנהיגה אין מקום לשום רע,
ולכן אין בחירה ,שאין בחירה ללא טוב ורע.
כביכול עין שמאל היא העין רעה ,היא המושג של עין הרע ,להבדיל כל
ההבדלות ,בלעם היה סתום העין ,כלומר שעין ימין שלו ,הייתה סמותה,
בכדי שלא ישפיעה טוב ,להבדיל כל ההבדלות  -הפך ממידת הכתר שרק
עין ימין של פתוחה ,ואזי אין שום עין הרע לא של אנשים ולא של נשים.

ישא,
ינא ִּב ָ
ש ְל ָטא ֵביה ֵע ָ
יו ֵסף ְד ָלא ַּ
ָכה ֹ
ְד ַּת ְניָאִּ ,מ ְס ֵני ַּמה ז ָ
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב,
יל ָאהֲ ,
ינא ָט ָבא ִּע ָ
ָכה ְל ִּא ְש ַּת ְג ָחא ְב ֵע ָ
ִּמ ְסנֵי שז ָ
א ַּמאי הוא ֵבן
ע ֵלי ָע ִּיןֲ .
סו ָרת ֲ
יו ֵסף ֵבן ֹ
סו ָרת ֹ
(בראשית מט) ֵבן ֹ
לו ַּמר ַּעל ִּס ַּבת ַּע ִּין ְד ִּא ְש ְת ַּגח ֵביה.
ע ֵלי ָע ִּיןְ .כ ֹ
סו ָרתֲ .
ֹ
מבאר הזוהר :יוסף זכה שלא תשלוט בו עין הרע ,מפני שעין מידת
הכתר השפיעה עליו ,והטעם שזכה לעין הכתר ,אמרו חז''ל מפני שלא זן
עיניו מאותה מרשעת שרצתה לזנות עימו ,ולכן זכה להשגחה כה גדולה,
וא'' כ ודאי שמי שמתחזק בעניין שמירת העיניים יזכה לעין רחמים גדולים
זו ,ואזי לא תוכל לשלוט בו שום עין הרע ,מפני האור הגדול והשלמות
שתהיה בו ,ובמקום שלמות אין מקום לטומאה רע וחסרון.

מו ַּל ָדל.
בו ָר ְךַּ ,מאי ַּט ְע ָמאִּ .כי ָנ ַּתן ִּמ ַּל ְח ֹ
טוב ַּע ִּין הוא ְי ֹ
וכ ִּתיב ֹ
ְ
ינא
חזֵיְ ,ב ֵעינֵיה ְד ַּת ָת ָאה ִּאית ֵע ָ
ַּמאי ַּט ְע ָמא ִּא ְק ֵרי ַּחדָ .תא ֲ
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א ָבל
ָוניֲ .
אלאְ .ו ִּאימון ְת ֵריִּ ,ב ְת ֵרי ְגו ֵ
ינא ִּד ְׂש ָמ ָ
ינאְ ,ו ִּאית ֵע ָ
ְי ִּמ ָ
ַּוייהו ְב ַּד ְר ָגא ַּחד ַּס ְל ֵקיְ ,ו ֹכ ָלא
אלאְ .ו ַּת ְרו ְ
ינא ְׂש ָמ ָ
ָה ָכאֵ ,לית ֵע ָ
ינא ַּחדְ ,ו ָלא ְת ֵרין.
יני ַּכ ְךֵ ,ע ָ
וב ִּג ֵ
ינאְ .
ְי ִּמ ָ
כתוב "טוב עין הוא יבורך" ,משום שנתן מלחמו לדל ,וכתוב עין בלשון
יחיד משום שעין מידת הכתר משפיעה עליו ,שאין לה רק עין אחת ,משום
שעין שמאל שהיא בחינת דין[ ,כמו שכתוב מצפון [שהוא צד שמאל]
תפתח הרעה] ,נכללה בעין ימין עין החסדים.
והנה שמי שנותן מלחמו לדל הוא מסיר מעליו כל עין רעה ,וזוכה
להשגחה עליונה עד מאוד.
ומובא בגמ' שאין לאכול אצל מי שעינו רעה ,אל תלחם את לחם רע
עין ,משום שלחמו רע ,והרי הוא לחם קללה.

יחא ָת ִּדיר.
חותאְ .ס ִּק ָ
ינא ְד ַּא ְש ָג ָ
ינא ָדאְ ,דהוא ֵע ָ
אנאֵ ,ע ָ
ְו ָת ָ
ה ִּוי ָה ִּכי
יכאן ָת ִּדירְ .ו ַּח ָדאן (ס''א וחזאן) ָת ִּדירְ ,ד ָלא ֲ
ַּח ְי ָ
ָוראְ ,בג' ְגוָונֵיְ ,ו ָלא
וב ִּחו ָ
אוכ ָמא ְ
וב ָ
סומ ָקא ְ
ילן ְב ָ
ְל ַּת ָת ָאהִּ ,ד ְכ ִּל ָ
סוט ָרא
ְ
יחא (ס''א דליה גבינא) ְד ֵלית ַּג ְב ָה ָנא
הוָה ָת ִּדיר ְס ִּק ָ
ֲ
(ס''א כליה גביני סודרא) (ס''א דליה עיניה בגביני דמכסאן)
ישן ְי ָי.
עורה ָל ָםה ִּת ַּ
ָ
ינאְ .ו ַּעל ָדא ְכ ִּתיב( ,תהלים מד)
ַּעל ֵע ָ
יך.
(מלכים ב יט) ְס ַּקח ְי ָי ֵעינ ָ
אמר הזוהר שעין מידת הכתר היא עין של שמחה ,עין של לב שמחה,
שהרי העין תלויה בלב כמובא בגמ' ומי שליבו שמח עינו שמחה ,אמנם
עין מידת התפארת יש בה גונים של דין ,שיש בה ג' גונים ,אדום שחור
ולבן ,ומובא בגמ' בנידה " -שחור אדום הוא אלא שלקה" ונעשה שחור,
והוא הדין החזק ביותר ,לאחר מכן האדום שהוא דין פחות ,לאחר מכן
הלבן שהוא רחמים ,ועיניו פעמים סגורות ,ולכן אמר דוד "עורה למה תישן
ה"" ,פקח עיניך".
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ול ַּמאן ְד ָלא ִּא ְת ְס ַּקח
ַּכד ִּא ְת ְס ַּקחִּ ,אית ְל ַּמאן ְד ִּא ְת ְס ַּקח ְל ָטבְ .
סומ ָקא
סומ ָקאְ ,ו ָ
ע ָרב ְב ָ
ינא ִּא ְת ֲ
ְל ָטב .וַּוי ְל ַּמאן ְד ִּא ְת ְס ַּקח ְו ֵע ָ
א ָבל ַּע ִּתיק
ומ ַּכ ְןיָא ֵעי ָנאַּ .מאן ִּי ְש ְת ִּזיב ִּממֵיהֲ .
חזֵי ָל ֳק ְב ֵליהְ ,
ִּא ְת ֲ
ַּכ ָאה
ָורי .ז ָ
גו ִּחוָורִּ .חוָור ְד ָכ ִּליל ָכל ִּחו ֵ
ינאִּ .חוָור ְב ֹ
יו ִּמיןָ ,ט ָבא ְד ֵע ָ
ֹ
ַּדאי
חול ֵקיהְ ,ל ַּמאן ְד ִּי ְש ַּגח ִּע ָל ִּויהַּ ,חד ִּחוָור ִּמ ַּמ ְייהוְ .ו ַּעל ָדא ו ַּ
ָ
ַּע ֹקב ְלכו
וכ ִּתיב (ישעיה ב) ֵבית י ֲ
בו ָר ְךְ .
טוב ַּע ִּין הוא ְי ֹ
ְכ ִּתיב ֹ
אור ְי ָי.
ֵל ָכה ְב ֹ
ְונ ְ
אמר הזוהר ש יש שעיני התפארת נפקחים עליו לטוב ,ויש שלא ,אלא
האדום שבעין הרי הוא מכסה על רחמי העין ,ועושה דין ,אמנם עיני הכתר
הם ג' גונים של לבן אחד יותר מחברו ,ולכן אשרי מי שעין הכתר מביטה
בו ,ואפי' שרק גוון אחד מג' הגונים שבעינו משגיח עליו ,מיד הרי הוא
זוכה ללכת משום כן באור ה'.

יקא ָס ִּתים ִּמ ֹכ ָלאְ ,ו ָלא
אנא( ,עם כל דא) ְש ֵמיה ְד ַּע ִּת ָ
ָת ָ
או ֵמי ְז ֵעיר ַּא ִּסין
א ָתר ַּחדְ ,ד ֹ
יתאַּ ,בר ִּמן ֲ
או ַּר ְי ָ
ִּמ ְת ְס ַּרש ְב ֹ
אם
אם ְי ָיְ .נ ֻּ
ְל ַּא ְב ָר ָהםִּ ,ד ְכ ִּתיב( ,בראשית כב) ִּבי ִּנ ְש ַּב ְע ִּתי ְנ ֻּ
וכ ִּתיב( ,בראשית מח) ְב ָך ְי ָב ֵר ְך ִּי ְׂש ָר ֵאלִּ ,י ְׂש ָר ֵאל
ִּד ְז ֵעיר ַּא ִּסיןְ .
אשר ְב ָך א ְת ָס ָארְ ,ל ִּי ְׂש ָר ֵאל
וכ ִּתיב (ישעיה מט) ִּי ְׂש ָר ֵאל ֲ
ילאְ .
ִּד ְל ֵע ָ
ש ִּסיר.
רו ְו ַּהאי ְו ַּהאי ַּ
א ָמ ֹ
יו ִּמין ֲ
ֵינן ַּע ִּתיק ֹ
ָק ָא ַּמר ָדאְ .ו ָתנ ָ
אמר הזוהר שאפי' שעיני הכתר משגיחים ,מ''מ אין ההשגחה זו מעצם
מהלך העולם הזה ,ולכן אינו נזכר בתורה שהיא זאת שמנהיגה את העולם
הזה ,חוץ ממקום אחד בסיפורי האבות ,שמידת התפארת נשבעה בשם
מידת הכתר ,וזה מוכרח שהרי אדם לא נשבע בעצמו אלא בדבר היותר
גבוה ממנו ,ולכן מוכרח ש"בי" הכוונה במידת הכתר ,שהיא קוצו של י'
המשפיעה למידת החכמה שהיא המידה השניה והיא הב' של בי נשבעתי,
ורק כאן לצורך ברכת ה' לאברהם שהיא הייתה ברכה על טבעית ואין
סופית כמובא בתורה ,שה' בירך את ישראל שירבה כוכבי השמים וכחול
הים וינצח את איביו וכו' ,לכן הוא נשבע בכוח האין סוף.
וכן מוזכר בנביא ישראל אשר בך אתפאר ,ואמרה את זה מידת הכתר
למידת התפארת ,שהוא נקראת ישראל כידוע.
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ה ִּוית ַּעד ִּדי ָכ ְר ָסוָון ְר ִּמיו ְו ַּע ִּתיק
ַּת ְניָאְ ,כ ִּתיב (דניאל ז) ָחזֵה ֲ
הודה ,קום
יו ִּמין ְי ִּתיבָ .כ ְר ָס ָוון ְר ִּמיוַּ ,מאן הואָ .א ַּמר ְל ַּר ִּבי ְי ָ
ֹ
יומ ְך ְו ַּא ְת ִּקין ָכ ְר ְסיָיא ָדא.
ְב ִּק ָ
אמר דניאל שהוא ראה שכסא הדין מושלך ,ובמקום זה שולט כסא
הרחמים ,ושאל הזוהר מי הוא כסא הדין ומי הוא כסא הרחמים ,ומהו.
וצווה את רבי יהודה שיאמר דבר זה ,משום ששורשו בכסא שהיא
השכינה שנקראת כסא ,וכן שורשה במידת הכתר כמו שאמרו סוף מעשה
במחשבה תחילה ,ולכן שאלו בעניין זה.
שידוע שכל נשמות הצדיקים המה מושרשים במידות העליונות ,והם
ממש התגלמות המידות העליונות בעולמנו הגשמי.

יבין ִּדינור.
כו ְר ְסיֵיה ְש ִּב ִּ
הודהְ ,כ ִּתיב (דניאל ז) ֹ
ָא ַּמר ִּר ִּבי ְי ָ
כ ְר ְסיָיאַּ .מאי ַּט ְע ָמאְ .ד ַּת ְניָא ִּאי
יו ִּמין ְי ִּתיב ַּעל ַּהאי ֻּ
ְו ַּע ִּתיק ֹ
ימא
ָכיל ְל ִּא ְת ַּק ְי ָ
ָתיב ַּעל ַּהאי ָכ ְר ְסיָיאָ ,לא י ִּ
יו ִּמין ָלא י ִּ
ַּע ִּתיק ֹ
יו ִּמין ָע ֵליה
כור ְסיָיאַּ .כד ְי ִּתיב ַּע ִּתיק ֹ
ְ
ָע ְל ָמאִּ ,מ ַּף ֵםי ַּההוא
ש ִּליט.
ומאן ְד ָר ִּכיב ַּ
כור ְסיָיאַּ ,
ְ
ְל ַּכ ְפיָיא (ס''א אתכפייא) ְל ַּההוא
ח ָרא,
כור ְסיָיא ַּא ֲ
ְ
ָתיב ַּעל
כ ְר ְסיָיאְ ,וי ִּ
יד ָנא ְד ָנ ִּטיל ֵמ ַּהאי ֻּ
ְב ִּע ָ
ש ְל ָטא א ָלא ִּאיהו ְד ָר ִּכיב ֵביה
כור ְסיָיא ַּק ְד ָמ ָאה ְר ִּמיוְ ,ד ָלא ַּ
ְ
ֵיתי
הודהִּ ,י ְת ְת ַּףן ָא ְר ָח ְךְ ,וי ֵ
עון ְל ִּר ִּבי ְי ָ
יו ִּמיןָ .א ַּמר ִּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
ַּע ִּתיק ֹ
יו ִּמין.
ָב ְך ֵמ ַּע ִּתיק ֹ
וביאר שיש כסא דין וכסא רחמים שכסא רחמים היא מידת הכתר
שנקראת עתיק ,משום שהיא המידה הראשונה ,ויש את כסא הדין והיא
השכינה ,שכאשר היא שולטת ללא שמושפע לה האור ,דין רב יש בעולם,
ולכן כשמושל כסא הרחמים כסא הדין מתמתק ונעשה כיין המשמח ,וזה
עומק זודונות נעשים לו כזכיות המובא בגמ' ביומא.

[]61

"יהי אור"

א ִּני
רו ִּנים ֲ
ח ֹ
אשון ְואת ַּא ֲ
ֹ
א ִּני ְי ָי ִּר
חזֵי ְכ ִּתיב (ישעיה מא) ֲ
ְו ָתא ֲ
אנא,
רוי( .בהאי) ח ֹו ָט ָמאָ .ת ָ
הואֹ .כ ָלא הואְ ,והוא ָס ִּתים ִּמ ָכל ִּס ְט ֹ
צופא.
מו ַּדע ַּס ְר ָ
חו ָט ָמא ִּא ְש ְת ֹ
ְב ֹ
וזה מה שאמר הזוהר ,שכתוב "אני ראשון ואת האחרונים אני הוא",
שראשון היא מידת הכתר שהיא המידה הראשונה ,והאחרון היא השכינה
שהיא המידה האחורנה ומ''מ ואת האחרונים דהיינו שגם בשכינה שהיא
שורש כל הבריות שהם אחרונים ,מ''מ אני הוא ,שאני הוא בהיפוך
אותיות אין שהוא האין סוף ,וכן שמו של מידת הכתר הוא "-הוא" בלשון
נסתר ,משום שא''א להשיגו.
עניין החוטם
כאן עובר הזוהר לדבר מעניין החוטם אחר שידבר מעניין השערות
הגוגולת והעניים.
ואמר שבחוטם ניכר הפרצוף ,ששם חיות האדם כמו שכתוב "רוח
אפנו" ,ובאדם יש נשמה רוח ונפש ,והנפש מקבלת מהרוח ,והרוח מקבלת
מהנשמה ,ועיקר הבחירה היא ברוח כמובא בגמ' בספר היצירה.

דף ק''ל ע''ב

יקאִּ ,ל ְז ֵעיר ַּא ִּסיןָ .דא
חזֵי ַּמה (דף ק''ל ע''ב) ֵבין ַּע ִּת ָ
ְו ָתא ֲ
נוק ָבא ַּח ִּיין ְד ַּח ִּיין.
ְ
ומ ַּחד
נוק ָבא ַּח ִּייןֵ ,
ְ
חו ָט ָמא ֵמ ַּחד
אריה ְד ֹ
ָמ ֵ
רוחא ְד ַּחיֵיִּ ,ל ְז ֵעיר
ָ
חו ָט ָמא .הוא ַּס ְר ַּד ְש ָקאְ ,ד ֵביה ָנ ִּשיב
ַּהאי ֹ
רוחא.
מותא ְד ָ
רוחִּ ,א ְת ַּב ְן ָ
ַּ
יחהְ .והוא ַּנ ַּחת
ינן ֵליה ְס ִּל ָ
ַּא ִּסיןְ .ו ָק ֵר ָ
שאל הזוהר מה ההבדל בין חוטם הכתר לחוטם מידת התפארת? ואמר
שיש בחוטם ב' נחיריים ,שהם ב' צינורות שפע ,וביארתי בעץ חיים של
הרמח''ל שהם בחינת רחל ולאה שהם ב' השכינות אשר מנהיגות את
העולם ,אחת בחסד ואחד בדין ,והם ימין ושמאל  -רחמים ודין ,אמנם
במידת הכתר מנחיר ימין מגיעים חיים של חיים ,היינו חיים כפולים,
ומנ חיר שמאל מגיעים רק חיים ,ומזה החוטם מגיעה רוח סליחה ,ורוח חיים
למידת התפארת ,אבל במידת התפארת אין זה כדלהלן.
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רוחא ָנ ִּפיק ִּל ְז ֵעיר
ָ
נוק ֵביַּ ,חד
ְ
רוחא ְד ָנ ִּפיק (מהכא) ֵמ ִּאימון
ְד ָ
ַּא ִּסיןְ .ל ַּא ְת ָע ָרא (ס''א חיין מכל סטרין ,חירו מכל סטרי ,חיין
ַּמ ָנא
ַּםין ְלז ָ
רוחא ְד ַּחיֵיְ ,ד ֵביה ז ִּ
ָ
דחיין) ֵליה ְב ִּג ְנ ָתא ְד ֵעדןְ .ו ַּחד
נוק ָבאִּ ,א ְת ַּער ְו ָנ ִּפיק
ְ
ומ ַּההוא
ִּל ְב ֵריה ְד ָד ִּודְ ,ל ִּמ ְנ ַּדע ָח ְכ ְמ ָתאֵ .
יחא,
ַּםין ְל ַּא ְש ָר ָאה ַּעל ַּמ ְל ָכא ְמ ִּש ָ
ימ ָאהְ ,וז ִּ
םו ָחא ְס ִּת ָ
רוחא ִּמ ֹ
ָ
רוח
ַּ
ינה
וב ָ
רוח ָח ְכ ָמה ִּ
ַּ
רוח ְי ָי
ַּ
ִּד ְכ ִּתיב( ,ישעיה יא) ְו ָנ ָחה ָע ָליו
רוחא
ָ
רוחיןְ ,ו ָהא
ִּ
רוח ַּד ַּעת ְו ִּי ְר ַּאת ְי ָיָ .הא ָה ָכא ד'
ַּ
בורה
וג ָ
ֵע ָצה ְ
יומ ְך.
יו ֵסי ְב ִּק ָ
א ַּמאי ְת ַּלת .קום ִּר ִּבי ֹ
ינןֲ .
ח ָדא ַּא ְמ ֵר ָ
ֲ
רוח ימין מגיעה למידת התפארת כשאר היא משפיעה לשכינה שנקראת
גן עדן ,שיש בה דין רב ,ולכן מושפע לתפארת רוח חיים בכדי למתק את
הדין ,ורוח של נחיר שמאל הוא רוח אשר תחיה את משיח צדקנו ,ורוח
החוטם יוצאת מן המוח שהוא שם הויה כידוע ,ולכן נזכר כאן ד' פעמים
רוח ,אמנם באמת שנזכרו כאן ו' רוחות ,חכמה ,בינה ,עצה  -שהיא רוח
החסד ,גבורה ,דעת ,ויראת ה' שהיא השכינה ,אלא שהדעת כוללת את
החסד והגבורה ,והשכינה היא רוח שמקבלת מכל הרוחות הנ''ל ,שכידוע
שהשכינה היא כוח מקבל ולא משפיע ,וא''כ ישנם רק ד' רוחות ,אבל
באמת לקמן מבאר ר' יוסי שישנם ו' רוחות אמנם מה שכאן אמר שיש רק
ד' רוחות ,הוא משום מה שנתבאר כאן ,ושם התיחס לכל רוח ורוח באופן
פרטי.
ו שואל הזוהר שהנה אמרנו שיש רק רוח אחת בנחיר שמאל ואחת בימין,
וכאן אמרנו שיש ד' רוחות ,ולכן יש לדעת מה עניין הג' רוחות הנוספות.

ימרון ַּחד
יחאָ ,לא ֵי ְ
מוי ְד ַּמ ְל ָכא ְמ ִּש ָ
יו ֹ
יו ֵסי ְו ָא ַּמרְ .ב ֹ
ָקם ִּר ִּבי ֹ
עוד
א ִּליף ִּלי ָח ְכ ְמ ָתאִּ ,ד ְכ ִּתיב( ,ירמיה לא) ְו ֹלא ְי ַּל ְםדו ֹ
ְל ַּחדֲ ,
דו ָלם.
או ִּתי ְל ִּמ ְף ַּט ָמם ְו ַּעד ְג ֹ
ֵדעו ֹ
כ ָלם י ְ
גו'ִּ ,כי ֻּ
ִּאיש את ֵר ֵעהו ְו ֹ
ימ ָאה
םו ָחא ְס ִּת ָ
רוחא ְד ָנ ִּפיק ִּמ ֹ
ָ
יו ִּמין,
וב ַּההוא ִּז ְמ ָנאִּ ,י ְת ַּער ַּע ִּתיק ֹ
ְ
ומאן
ערון ִּע ֵםיהַּ .
רוחין ִּד ְל ַּת ָתא ִּי ְת ֲ
ִּ
לוף ָדאָ ,כל
ְד ֹכ ָלאְ ,ו ַּכד ִּי ְש ֹ
יתא
ישין ִּד ְז ֵעיר ַּא ִּסיןְ .ו ִּאימון ִּש ָ
ִּאימוןִּ .אימון (תרין) ִּכ ְת ִּרין ַּק ִּד ִּ
ַּה ֵבי (ס''א דהכי) ִּאימון (ס''א שיתא רוחין ,ג'
ח ָר ִּניןְ ,די ֲ
רוחין ַּא ֲ
ִּ
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ינה
וב ָ
רוח ָח ְכ ָמה ִּ
ַּ
רוחין אינון דכללינן תלת אחרנין) ִּד ְכ ִּתיב
רוח ַּד ַּעת ְו ִּי ְר ַּאת ְי ָי.
בורה ַּ
וג ָ
רוח ֵע ָצה ְ
ַּ
ו עונה הזוהר שכשיבוא משיח לא יצטרכו ללמוד אחד מחברו ,מרוב
חכמה שתהיה בכל אחד ,וזה יעשה משום שרוח עתיק שהיא רוח הכתר,
תשפיע שפע חכמה בכל אחד ואחד מישראל ,וכל ישראל מושרשים
במידת התפארת שגם היא נקראת ישראל ,ויש בה ו' מידות כידוע ,והם:
חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד ,והם גם יתחדשו ויתנו באדם חכמה,
ולכן נזכרו כאן ו' רוחות ,אבל הרוח של הכתר לא נזכרה משום שהיא
כלולה בו' הרוחות הנ''ל.
והנה יש לידע ,שרוח חכמה ובינה ,הם חסד וגבורה ,ורוח עצה וגבורה,
הם נצח והוד ,ורוח דעת היא כנגד מידת התפארת שהיא חיצוניות והגוף
של מידת הדעת ,שמידת הדעת היא הנשמה שלה ,ויראת ה'  -היא היסוד
שתמיד מחובר לשכינה שנקראת אשה יראת ה'.
וזה ביאור איך הרוחות הנ''ל הם הו' מידות של מידת התפארת.
ונראה שכל עניין ז' רוחות אלו ,שעיין לקמן שיש באמת ז' רוחות ,המה
ז' הבלים אשר אמר שלמה בספר קהלת ,ועיין בתיקונים שאומר שבפסוק
של הבל הבלים אמר קהלת ,כלולה כל הביראה כולה.

ֵינןְ ,כ ִּתיב (דברי הימים א כט) ַּויֵשב ְש ֹל ֹמה ַּעל ִּכ ֵןא ְי ָי.
ְד ָתנ ָ
ַּםין
יחא ז ִּ
ומ ְל ָכא ְמ ִּש ָ
לות ַּל ִּכ ֵןאַּ .
ע ֹ
שש ַּמ ֲ
וכ ִּתיב (מלכים א י) ֵ
ְ
יו ִּמין ְד ָע ַּל ְייהוָ ,הא
רוחא ְד ַּע ִּתיק ֹ
יתא ִּאימון ְו ָ
יתב ְב ִּש ְב ָעהִּ .ש ָ
ְל ֵמ ַּ
ִּש ְב ָעהְ .כ ָמה ְד ִּא ְת ַּמר( .ג' רוחי אינון דכללינן ג' אחרנין) ָא ַּמר
רוח ָך ָינוח ְל ָע ְל ָמא ְד ָא ֵתי.
עוןֲ ,
ֵליה ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
הזוהר התקשה לכאורה שאמר לעיל שיש ו' רוחות של מידת התפארת,
ולכאורה ישנם ז' רוחות שהרי יש את עצם הרוח של מידת הכתר שהיא
זאת שמתקנת את ו' הרוחות של מידת התפארת.
ועל זה אמר הוזהר שבאמת יש ז' רוחות ,ששלמה המלך שזכה להיות
מושל בעליונים ובתחתונים ,היה מושל על ו' רוחות ,אבל משיח יקבל ז'
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רוחות את הו' של שלמה ,ואת עצם הרוח של מידת הכתר ,ואין אלו רק ז'
ולא ו' ,אלא הרוח הז' מתקנת את כל הו' בתיקון נפלא.

חזֵיְ ,כ ִּתיב (יחזקאל לז) ֹכה ָא ַּמר ְי ָי (בראשית קל''ט ע''א,
ָתא ֲ
רוחי
ֵ
גו'ְ .ו ִּכי ַּא ְר ַּבע
רוח ְו ֹ
רוחות ֹב ִּאי ָה ַּ
ֹ
רל''ה ע''א) ֵמ ַּא ְר ַּבע
ערון .ג' ִּאימון.
רוחי ִּי ְת ֲ
ֵ
ָע ְל ָמאַּ ,מאי ַּע ְב ֵדי ָה ָכא .א ָלא ַּא ְר ַּבע
ווְ .ד ַּכד ִּיסוק ָדאָ ,נ ְפ ִּקין
ה ֹ
ימא ַּא ְר ַּבעְ ,ו ָה ִּכי ֲ
יקא ְס ִּת ָ
רוחא ְד ַּע ִּת ָ
ְו ָ
ח ָר ִּנין.
גו ְת ָל ָתא ַּא ֲ
ילן ְב ֹ
ִּע ֵםיה ְת ָל ָתאִּ ,ד ְכ ִּל ָ
אמר הזוהר שיחזקאל החיה את המתים ,אמר מארבע רוחות בואי הרוח,
ושואל הזוהר וכי הרוח שבד' צדדי העולם יכולה להיות מתים ,אלא ודאי
הכוונה על הג' רוחות שכלולות עם הרוח של עתיק ,והם ביחד ד' רוחות,
וזה מבאר איך באמת רוח זו יכלה להחיות מתים.
והנה הזוהר אמר לעיל שרוח זו מגיע ממוח החכמה שבתוך הכתר,
שהכתר הוא גולגולת שיש בו מוח ,וידוע מהזוהר שבאמת ממוח החכמה
מגיע טל התחיה ,שהוא שם הויה כזה[ ,אין לומר בפה] יוד הא ואו ,שהיא
בגמט' טל ,וכן זה מה שנאמר "שראשי נמלא טל" ,שראש התפארת מוכן
בטל התחיה להחיות את המתים.

רוחא ְד ָכ ִּליל ִּמ ֻּכ ְלהו.
ָ
יך הוא ְל ַּא ָס ָקא ַּחד
שא ְב ִּר ְ
קוד ָ
ְ
ַּםין
ְוז ִּ
רוחות ֹב ִּאי ָלא ְכ ִּתיב
ֹ
רוחַּ .א ְר ַּבע
רוחות ֹב ִּאי ָה ַּ
ֹ
ִּד ְכ ִּתיב ֵמ ַּא ְר ַּבע
יחאָ ,לא
יו ֵמי ְד ַּמ ְל ָכא ְמ ִּש ָ
וב ֹ
רוחות ֹב ִּאיְ .
ֹ
ָכאן ,א ָלא ֵמ ַּא ְר ַּבע
רוחין.
ִּ
הון ְד ָכ ִּליל ִּמ ָכל
רוחא ִּד ְל ֹ
ָ
ילף ַּחד ְל ַּחדְ ,ד ָהא
ִּי ְצ ָט ְרכון ְל ֵמ ַּ
בורה (רוח) ַּד ַּעת ְו ִּי ְר ַּאת ְי ָי.
וג ָ
ינה ֵע ָצה ְ
וב ָ
יע ֹכ ָלאָ .ח ְכ ָמה ִּ
ְי ִּד ַּ
רוחות,
ֹ
רוחיְ .ב ִּגין ָכ ְך ְכ ִּתיבֵ ,מ ַּא ְר ַּבע
ֵ
ילא ִּמ ָכל
רוחא ִּד ְכ ִּל ָ
ָ
ִּמחום
אנא,
ילן ְב ִּש ְב ָעה ַּד ְר ִּגין ִּע ָל ִּאין ְד ַּא ָמ ָרןְ .ו ָת ָ
ְד ִּאימון ַּא ְר ַּבע ִּד ְכ ִּל ָ
םו ָחא
יקיןְ ,ד ָנ ִּפיק ִּמ ֹ
יקא ְד ַּע ִּת ִּ
רוחא ְד ַּע ִּת ָ
ָ
ילן ְב ַּהאי
כ ְלהו ְכ ִּל ָ
ְד ֻּ
חו ָט ָמא.
נוק ָבא ְד ֹ
ימ ָאה ְל ְ
ְס ִּת ָ
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חזר הזוהר ואמר שלעתיד לא ילמדו חכמה אחד מחברו ,משום שתהיה
חכמה מרוח זו של הכתר שמגיעה מהמוח אשר בו ,ומחזקת את ו' מידות
של מידת התפארת ,ולכן לא יצטרכו ללמוד אחד מחברו ,שהנה שכשיש
לכל אחד רק שפע ממידה אחת כגון זה מהחסד וזה מהגבורה ,צריך אחד
לחברו שילמדו את השפע שאין בו ,אבל לעתיד יהיה לכולם מכל המידות
ולכן יצטרך אחד לחברו ,ועוד שבלימוד החברותא זה מקשה שהוא בחינת
כוח הגבורה ,וזה מתרץ שהוא בחינת כוח החסד אשר ממתק את הדין,
אבל לעתיד שהכל יהיה טוב וחסדים לא יצטרכו לעניין זה.

יו ִּמין ַּח ִּיין
חו ָט ָמא ְד ַּע ִּתיק ֹ
חו ָט ָמאֹ .
חו ָט ָמא ְל ֹ
חזֵיַּ ,מה ֵבין ֹ
ְו ָתא ֲ
חו ָט ָמא ִּד ְז ֵעיר ַּא ִּסיןְ ,כ ִּתיב( ,שמואל ב כב) ָע ָלה
רויֹ .
ִּמ ָכל ִּס ְט ֹ
שן
ומ ַּההוא ָע ָ
סוֵ ,
שן ְב ַּא ֹ
גו'ָ .ע ָלה ָע ָ
אכל ְו ֹ
סו ְו ֵאש ִּמ ִּסיו ֹת ֵ
שן ְב ַּא ֹ
ָע ָ
ערו ִּמםמוַּ .מהו ִּמםמו
ָד ִּליק נורַּ ,כד ָס ִּליק ְת ָנ ָנא ְל ָב ַּתר .ג ָח ִּלים ָב ֲ
חא.
חו ָט ָמאֵ ,מ ַּההוא א ָ
שןֵ .מ ַּההוא ֹ
תו ָע ָ
או ֹ
(ג' נוסחי)ֵ .מ ֹ
שוב מגדיר הזוהר מה בין אפו של מידת הכתר לבין אפו של מידת
התפארת ,ואמר ש מהכתר יוצאים רחמים גמורים ,ומהתפארת יוציא עשן
מהאף שבמוחו ,שאין עשן בלי אש ,אבל מוח החכמה של הכתר הוא דין
ממותק והוא היין המשומר בענביו.
ולכן המשיח של מושרש במידת הכתר ,הרי הוא מוכתר ,רוח אפינו
משיח ה' ,דהיינו שמשבחים את אפו שהוא אף אשר כל חיים תלויים בו.

לו ֵתיהָ ,א ַּמר
נונא ָס ָבא ָב ֵעי ְל ַּצ ָל ָאה ְצ ֹ
הוָה ַּרב ַּה ְמ ָ
אנאַּ ,כד ֲ
ָת ָ
א ִּני ִּמ ְת ַּח ֵמןְ .ו ַּה ְיינו
חוטם ֲ
א ִּני ִּמ ְת ַּס ֵללְ ,ל ַּב ַּעל ַּה ֹ
חוטם ֲ
ְל ַּב ַּעל ַּה ֹ
יו ִּמין
חטם ָל ְךַּ ,האי ְק ָרא ְל ַּע ִּתיק ֹ
ות ִּה ָל ִּתי א ָ
ִּד ְכ ִּתיב( ,ישעיה מח) ְ
רו.
א ָמ ֹ
ֲ
רב המנונוא בתפילתו היה אומר שהוא מתפלל לחוטם של מידת הכתר,
משום שממנו מגיעים החיים.
ועומק העניין משום שהתפילה היא כקרבן ועיקר הנאת ה' מהקרבן הוא
מהריח ניחוח כמו שכתוב "ריח ניחוחי תשמרו להקריב לי" ,ולכן היה
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אומר שהוא רוצה שתפילתו תעלה לחותם העליון ,ותעשה לו נחת רוח,
ואזי יעשה גם לו נחת רוח ,וכן כתוב שהתפילה היא על שם החוטם,
"תפילתי אחטם לך".

חו ָט ָמאְ ,ת ַּלת ְמ ָאה וע''ה ָע ְל ִּמיןִּ ,א ְת ַּמ ְליָין ִּמן
או ְר ָכא ְד ֹ
ָת ָנאֹ ,
תוש ַּב ְח ָתא
ְ
כ ְלהו ִּמ ְת ַּד ְב ִּקן ִּב ְז ֵעיר ַּא ִּסיןַּ .האי
חו ָט ָמאְ .ו ֻּ
ַּההוא ֹ
יו ִּמיןִּ ,א ְת ָחזון ְו ָלא
חו ָט ָמא הואְ .ו ָכל ִּתףונֵי ְד ַּע ִּתיק ֹ
ףונא ְד ֹ
ְד ִּת ָ
ארי ִּמ ִּדיןְ ,ו ָלא ִּא ְת ָחזון ְל ֹכ ָלא.
ִּא ְת ָחזוןִּ ,א ְת ָחזון ְל ָמ ֵ
אמר הזוהר שאורך החוטם הוא שלוש מאות שבעים וחמש אורות ,שב'
פעמים שם אל במלואו כזה :אלף למד פא ,הוא בגמ' ש''ע ,ועוד ה' הוא
אות ה' של הויה ,ושפע זה מגיע למידת התפארת.
ומשום שיש כאן אורות רבים קוראים למידת הכתר אריך אנפין.
ואמר הזוהר שאת עניני הכתר א''א להשיג רק מי שה' נתן לו להשיג
במידות.
משום שבכתר שוכן האין סוף והוא אינו מתגלה אלא ליראי ה' ,כמובא
ביחוד היראה של הרמח''ל.

ירא
ַּף ָ
יק ָנא י ִּ
דוי ְב ִּד ְ
או ִּשיט ְי ֹ
עון ְו ָא ַּמר ,וַּוי ַּמאן ְד ֹ
ָס ַּתח ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
ימא (נ''א טמיר וסתים)
וס ִּת ָ
ירא ְ
ישאְ ,ט ִּמ ָ
ִּע ָל ָאהְ ,ד ָס ָבא ַּק ִּד ָ
ַּףיר ִּמ ָכל
יק ָנא ְד ָס ִּתים ְוי ִּ
תוש ַּב ְח ָתאִּ .ד ְ
ְ
יק ָנא ְד ַּה ִּהיא
ִּמ ֹכ ָלא ִּד ְ
יק ָנא ְד ִּהיא
ַּד ִּעין ִּע ָל ִּאין ְו ַּת ָת ִּאיןִּ .ד ְ
יק ָנא ְד ָלא י ְ
ףונויִּ .ד ְ
ֹ
ִּת
יאה
ה ִּוי ַּבר ָנש ְנ ִּב ָ
יק ָנא ְד ָלא ֲ
תוש ָב ִּחיןִּ .ד ְ
ְ
תוש ַּב ְח ָתא ְד ָכל
ְ
רוי ַּעד
ע ֹ
ׂש ֲ
יק ָנא ְד ִּהיא ַּת ְליָיא ְב ַּ
ח ֵמי ֵליהִּ .ד ְ
ישא ְד ִּי ְק ַּרב ְל ֵמ ֱ
ְו ַּק ִּד ָ
ירין.
ירא ִּד ְט ִּמ ִּ
יריןְ .ט ִּמ ָ
ַּף ִּ
ירא ְדי ִּ
ַּף ָ
ָורא ְכ ַּת ְל ָגא י ִּ
בורא ְד ִּל ָבאִּ .חו ָ
ַּט ָ
נותא ְד ֹכ ָלא.
ימ ָ
נותא ִּד ְמ ֵה ְ
ימ ָ
ְמ ֵה ְ
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עניין הזקן
אמר רשב''י שאוי למי שיגע בזקן של מידת הכתר ,כלומר שאוי למי
שיחטא ,ויגרום בחטאו שלא יושפעו רחמים לעולם.
וזקן זה הוא מלא ברחמים והוא משפיע למידת התפארת שנמצאת
האמצע גופו של מידת הכתר ,ולא השיגו בו אפי' הנביאים ,משום
שהנביאים ראו מה ששייך להנהגת העולם הזה ,והכתר הוא הנהגה של
עולם הבא.
והנה יש שלמדו מכאן אין לספר את הזקן ,אבל זה אינו שהרי כאן
מדובר שלא יפגום במידות הזקן וזה פשוטו של דבר ,ואין ללמוד מכאן
כלל את עניין זה ,ונכון שהאריז''ל כתב שאין לספר את הזקן מ''מ לענ''ד
לא מכאן למד דבר זה.

דף קל''א ע''א

יק ָנא
עותא (דף קל''א ע''א) ְד ִּס ְפ ָראְ ,ד ַּהאי ִּד ְ
אנאִּ ,ב ְצ ִּני ָ
ָת ָ
פומא
ח ָרנֵיה ְד ָ
סו ֲ
ֹ
נויְ ,ו ָנ ִּחית
אוד ֹ
נותא ְד ֹכ ָלאָ ,נ ִּפיק ֵמ ְ
ימ ָ
ְמ ֵה ְ
בוס ָמא ָט ָבא,
רוב ָתא (סגי) ְד ְ
ישאְ ,ו ָנ ִּחית ְו ָס ִּליק ְו ָח ֵפיְ ,ב ַּת ְק ְ
ַּק ִּד ָ
ירא (ס''א דבדיקניה)ְ .ו ָנ ִּחית (ס''א חוורא יקירא
ַּף ָ
ָורא ְדי ִּ
ִּחו ָ
ירא,
ַּף ָ
יק ָנא י ִּ
בורא .הוא ִּד ְ
ףולאְ ,ו ָח ֵפי ַּעד ַּט ָ
דדיקניה נחית) ְב ִּש ָ
שח ְרבות
בועין ִּד ְמ ַּ
יעיןַּ ,מ ִּ
ימאְ ,ד ַּנ ְג ִּדין ֵביה י''ג ְנ ִּב ִּ
ימ ָנא ְש ֵל ָ
ְמ ֵה ָ
ףונין ִּמ ְת ַּת ְף ָנא.
ׂשר ִּת ִּ
ע ַּ
ָט ָבאִּ ,ב ְת ַּלת ֲ
למדנו בסיפרא דצניעותא שהזקן יוצא מהאוזניים ,ומקיף סביב הפה של
מידת הכתר ,ועל הלחיים ,ואורכו עד הטבור ובצורה מסודרת.
הנה בעניין מה שהזקן יוצא מן האוזניים ,נתבאר בהאריז''ל שידוע
הכלל שכל מידת תחתונה מקבלת מהמידה העליונה שעליה ,והנה הנצח
הוה יסוד של המידה העליונה ,משפיעים למידה התחתונה ,וכן כאן הנצח
הוה יסוד של עולם שמעל מידת הכתר של עולם האצילות ,ששם עולם זה
הוא עולם אדם קדמון ,נכנסו במידת הכתר ,והנה הנצח וההוד הם בחינת
רגליים ,ולכן מהם יצא הזקן שהוא צינורות השפע.
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ומ'' מ יש להבין את עומק הדבר מה הקשר שיש בין הזקן לאוזניים,
והנה ידוע שאמר ה' למשה שאם יאמרו לפניו י''ג מידות רחמים הוא יענה
לתפילת עם ישראל ,וא'' כ ודאי שעיקר הזקן הוא האוזניים דהיינו שה'
שומע את תפילותינו ,ואח''כ דרך צינורות השפע ה' מוריד עלינו את
השפע ,ולכן אמר כאן שהזקן יוצא מהאוזניים ,וזה ביאור הדבר ,בפשט,
וזה עיקר מטרת הפרוש הזה ,דהיינו להגדיר את הדברים ,ולא רק לומר
כגון כאן שהזקן יוצא מנח הוד יסוד של מידת אדם קדמון ,שזה לא מבאר
לנו דבר ,אלא הביאור כנ''ל.
בעניין מה שהזקן מסביב לפה ועוד ,נדבר לקמן במקומו.

ארי ֵמ ַּההוא
ש ִּ
ילאְ ,ו ָ
ע ָרא ִּמ ְל ֵע ָ
ׂש ֲ
ףונא ַּק ְד ָמ ָאהִּ .מ ְת ַּת ֵףן ַּ
ִּת ָ
נויְ ,ו ָנ ִּחית
אוד ֹ
ילא ֵמ ְ
ףונוי ְל ֵע ָ
ֹ
ישיהְ ,ד ָס ִּליק ְב ִּת
ףונא ִּד ְׂש ַּער ֵר ֵ
ִּת ָ
ישא
ףולא ָט ָבאַּ ,עד ֵר ָ
חוטא ְב ִּש ָ
ָ
אוד ִּניןְ ,ב ַּחד
ִּמ ַּף ֵםי ִּס ְת ָחא ְד ְ
פומא.
ְד ָ
ישא ְדפו ָמא( ,וסליק) ַּעד
ע ָרא ֵמ ֵר ָ
ׂש ֲ
ָינאִּ .מ ְת ָת ַּףן ַּ
ףונא ִּת ְני ָ
ִּת ָ
ש ִּקיל.
ףונא ָ
פומאְ ,ב ִּת ָ
ח ָרא ְד ָ
ישא ַּא ֲ
ֵר ָ
חו ָט ָמא,
חות (ס''א דהאי) ֹ
יתא ִּד ְת ֹ
ית ָאהֵ .מא ְמ ָצ ִּע ָ
ףונא ְת ִּל ָ
ִּת ָ
ע ָרא ִּא ְת ְס ַּסק ְב ַּההוא
ׂש ֲ
או ְר ָחאְ ,ו ַּ
נוק ִּביןָ ,נ ִּפיק ַּחד ֹ
חות ְת ֵרין ְ
ִּמ ְת ֹ
ףונא ְש ִּלים
ע ָראְ ,מ ִּת ָ
ׂש ֲ
יסא ַּ
יסא ,ו ֵמ ַּהאי ִּג ָ
ומ ְליָא ֵמ ַּהאי ִּג ָ
ָא ְר ָחאַּ ,
או ְר ָחא.
ח ָרנֵיה ְד ַּההוא ֹ
סו ֲ
ֹ
ישא
סומאֵ ,מ ֵר ָ
ָ
חות
ע ָרא (ונחית) ְת ֹ
ׂש ֲ
יע ָאהִּ .מ ְת ָת ַּףן ַּ
ףונא ְר ִּב ָ
ִּת ָ
ףונא ְש ִּלים.
ח ָדאְ ,ב ִּת ָ
ישא ֲ
ח ָדא ְל ֵר ָ
ֲ
ףולא
ח ָראְ ,ב ִּש ָ
סומא ָנ ִּפיק ָא ְר ָחא ַּא ֲ
ָ
חות
יש ָאהְ .ת ֹ
ח ִּמ ָ
ףונא ֲ
ִּת ָ
סומאִּ ,מ ָכאן
ָ
ימין ַּעל
ילאְ ,ו ִּא ֵלין ְת ֵרין ָא ְר ִּחין ְר ִּש ִּ
ְד ָא ְר ָחא ִּד ְל ֵע ָ
ִּמ ָכאן.
ע ָראְ ,ו ָס ִּליק ְו ָנ ִּפיק ִּמ ְל ַּרע ְל ֵעיל
ׂש ֲ
ית ָאהִּ .מ ְת ַּת ֵףן ַּ
ףונא ְש ִּת ָ
ִּת ָ
ישא
בוס ָמא ָט ָבאַּ ,עד ֵר ָ
רוב ָתא ְד ְ
פומאְ .ו ָח ֵפי ַּת ְק ְ
ישא ְד ָ
ְל ֵר ָ
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או ְר ָחא ַּת ָת ָאה
ישא ְד ִּפ ְת ָחא ְד ֹ
ע ָרא ְל ֵר ָ
ׂש ֲ
ילאְ .ו ָנ ִּחית ַּ
פומא ִּד ְל ֵע ָ
ְד ָ
פומא.
ְד ָ
יע ָאה.
ףונא ְש ִּב ָ
ִּת ָ

ע ָרא,
ׂש ֲ
ָס ִּסיק ַּ

סוחין,
ְו ִּא ְת ָח ְזן ְת ֵרין ַּת ִּ

ֵיהון
ָאן ְל ֵמחזֵיְ .ב ִּגינ ֹ
ירן ְוי ָ
ש ִּס ָ
בוס ָמא ָט ָבאַּ ,
רוב ָתא ְד ְ
ְב ַּת ְק ְ
אור ְס ֵני מל ְך
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,משלי טז) ְב ֹ
ִּא ְת ְקיָים ָע ְל ָמאֲ ,
ַּח ִּיים.
יק ָנא,
ח ָרנֵי ְד ִּד ְ
סו ֲ
ׂש ְע ֵרי ֹ
חוטא ְד ַּ
ָ
ינ ָאהָ .נ ִּפיק ַּחד
ףונא ְת ִּמ ָ
ִּת ָ
בורא.
ףולא ַּעד ַּט ָ
ְו ַּת ְליָין ְב ִּש ָ
יק ָנאִּ ,עם ִּאימון
ׂש ְע ֵרי ִּד ְ
ומ ְת ָע ְר ִּבין ַּ
יע ָאהִּ .מ ְת ָע ֵרי ִּ
ףונא ְת ִּש ָ
ִּת ָ
ףולא( ,דתליין) ְו ָלא ַּנ ְפ ֵקי ָדא ִּמן ָדא.
ׂש ְע ֵרי ְד ַּת ְליָין ְב ִּש ָ
ַּ
יק ָנא.
חות ִּד ְ
ׂש ְע ֵרי ְת ֹ
יר ָאה( .מתערבין) ַּנ ְח ִּתין ַּ
ע ִּש ָ
ףונא ֲ
ִּת ָ
יק ָנא.
חות ִּד ְ
רו ָנא ְת ֹ
ְו ַּח ְסיָין ִּב ְג ֹ
ש ְע ָרן
ומ ְת ַּ
ִּ
ימא,
ימא ִּמן ִּנ ָ
ףונא ַּחד ָסרְ .ד ָלא ָנ ְפ ִּקין ִּנ ָ
ִּת ָ
יעורא ְש ִּלים.
ָ
ְב ִּש
ופומא ִּא ְת ְס ֵני
ָ
סומא,
ָ
ׂש ְע ֵרי ַּעל
יסרְ .ד ָלא ַּת ְליָין ַּ
ףונא ְת ֵר ָ
ִּת ָ
חור ֵליה.
חור ְס ֹ
ׂש ְע ֵרי ְס ֹ
ָאן ַּ
רויְ .וי ָ
ִּמ ָכל ִּס ְט ֹ
ומ ָכאן,
יק ָנאִּ ,מ ָכאן ִּ
חות ִּד ְ
ׂש ַּע ָרן ִּב ְת ֹ
יסרְ .ד ַּת ְליָין ַּ
ףונא ְת ֵל ַּ
ִּת ָ
חזֵי
בוראָ .לא ִּא ְת ֲ
יראְ .מ ַּח ְסיָין ַּעד ַּט ָ
ש ִּס ָ
יק ָרא ַּ
ָאהִּ ,ב ָ
יק ָרא י ָ
ִּב ָ
בוס ָמאַּ ,בר ִּאימון
רובא ְד ְ
(ס''א לאתחזאה) ִּמ ָכל ַּא ְנ ֵסי ַּת ְק ָ
ומ ַּח ְזיָין ֵחדו
ָוריןְ ,ד ַּמ ִּס ִּקין ַּח ִּיין ְל ָע ְל ָמאְ ,
ירין ִּחו ִּ
ש ִּס ִּ
סוחין ַּ
ַּת ִּ
ִּל ְז ֵעיר ַּא ִּסין.
עניין הי''ג תיקונים הוא מספרי "רבן עלם ועולמיא":
הנה יש בפנים עצמם י''ג צינורות שפע נוספים שהם הזקן ,והנה שערות
אילו יוצאים מהפנים עצמם ולא מהגולגולת ,שהרי מה שיוצא מעל
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הגולגולת הוא יוצא מעל לעולם הזה שהוא עולם השכר ,18והם משפיעים
את השפע בפועל ולא רק מכינים את השפע ,שהנה שאר האורות הם רק
מכינים ,למשל שהם נותנים לאדם שכל שיוכל ללמוד ,אבל עוד לא נתנו
לו את התורה שהוא ילמד אותה ,ומה שהם במספר י''ג הוא כנ''ל.
והנה עיקר הזקן הם ב' צינורות שהם בחינת זכר משפיע ,ונקיבה שהיא
מקבלת את שפע הזכר ,והנה באמת

מובא19

שעיקר היופי של האדם הוא

תלוי בזקן ולא בשערות הראש ,וכן קטן אין לו עוד זקן ,אבל את שערות
הראש יש לו ,והוא לרמז לנו שעיקר ההשפעה היא בזקן.
ואלו הם:
תיקון א' :והנה יש ב' הפאות של הזקן שהם ליד האוזניים כידוע ,לימין
שהוא בחינת מידת החסד ושמאל שהוא בחינת מידת הגבורה ,ומשום
שהם בתחילת הזקן הם בבחינת הכתר של הזקן כלומר שורש הזקן,
ומשום שהם מתחילים ממש היכן שנגמרו השערות הם נחשבים השכינה
של שערות הראש ,20שהרי השכינה של המידה העליונה היא הראש של
המידה התחתונה ,והם בחינת ב' שכינות ,רחל שהיא משפיעה שפע של
חסד ,ולאה שהיא משפיעה שפע גבורה ,ושפע גבורה אין זה ח''ו עונש,
אלא למשל קריעת ים סוף היא נעשית ע''י כוח הגבורה.
תיקון ב' :שערות שמעל השפה העליונה של הפה ,שהרי ב' השפתיים

של הפה הם בבחינת ב' השכינות ,שהרי הבינה שהיא שורש נשמות
ישראל ,היא נקראת שפה עליונה ,שהרי היא הסוף של ג' המידות
השכליות שהם כתר חכמה בינה ,שכשמם כן הוא שהם שכליות,
והשכינה שהיא שורש נפשות עם ישראל ,היא השפה התחתונה שהיא
סוף המידות הטבעיות ,שהרי היא שכונת בסוף עולם האצילות שהוא
עולם שבו כל השפע נמצא להיות מושפע לעולם הזה ,והנה על כל שפה
יש שערות שהם צינורות השפע כנ''ל של ב' מידות הנ''ל.

18

רמח''ל.

19

בגמ' בבמ' בטעם הדבר שלא מנו את ר' יחנן בן היפים בעולם ,שעל תירצה הגמ'

משום שלא היה לו זקן.
20

זוהר.
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תיקון ג' :שיש בשפתיים הנ''ל" ,אורח" כלומר מקום שהוא כדרך ,פניו
משערות והוא כדי שהאויר שיוצא מהאף שהוא שפע מידת התפארת
שהיא מידת הרחמים ,לא יחסם ע''י השערות שהם כוחות שמצמצמים
את השפע.21
תיקון ד' :שערות השפה התחתונה של הפה ,וכבר ביארתי ענינם שהיא
בחינת השכינה התחתונה שמשפיע לעולם הזה ,שהרי היא שורש עם
ישראל ,והשערות הם גורמים שיתמעט השפע ,ומ''מ יש שם מקום פניו
משערות ששם אין חסימה ,ומ''מ בצידו יש שערות כדי שיושפע בבחינה
מצמצמת ,שהרי זה עניין השער שנותן שיעור נכון ואמיתי לשפע כפי
שהעולם צריך בדיוק.
תיקון ה' :אורח שתחת הפה ,והוא כדי שהאויר של הפה שהוא הדיבור
שהוא בחינת שפע השכינה יצא ללא מכשול ,שהנה אם הייתה שורה של
שערות לכל אורך שפת הפה ,הוא מראה שניתנה הנהגה של שערות,
כלומר של שפע מצומצם בכל מקום ,אבל ע''י שפונה באמצע הוא מראה
שבאמת שבעיקר  -שהוא בחינת האמצע  -אין צמצום ,אלא רק בצדדים
שהם מידות החסד והגבורה ,אבל לא במידת הרחמים שהיא המידה
האמצעית שכל העולם בניו על ידה כמו

שאמרו22

ששיתף ה' מידת

הרחמים לבניין העולם.
תיקון ו' :הוא שיש זקן על הלחיים ,והוא כדי שהשפע שיש בפה יצא
מהצדדים ,כלומר מהלחיים דרך צינורות הזקן.
תיקון ז' :שמעל הלחיים אין שערות ,והוא שהרי כל מידה היא מחולקת
ל-ב' חלקים ,אחד יותר נעלה והשני פחות ,23והנה ידוע שהראש בעצמו
הוא בבחינת מידה אחת שכלולה מ-י' מידות ,24וידוע שכל מידה היא
מחולקת לשניים ,שהרי ג' המידות העליונות הם נחשבים אחד ,והנה חצי
הראש אין בו שערות ,שהוא מראה שחצי המידה העליונה אין בה צמצום
שהוא בחינת השערות אלא שפע רב.

21

אידרא רבא.

22

חז''ל.

23

רמ''ק בפרדס רימונים.

24

רמח''ל לעיל.
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תיקון ח' :שהזקן מגיע עד הטבור .שהרי הטבור הוא חור שמשם יוצא
גם שפע ,ועוד שהשכינה מתחילה משם ,ולכן השערות האלו שם כדי
שהיא תקבל מהם ,והוא בחינת הזכר שבזקן שכל המידות הנ''ל נכללים
במידה הזאת.
תיקון ט' :שערות קטנות שהם בין חלק הזקן הקדמי שהוא המידה ה-ח',
לבין הזקן האחורי שהוא מידה י''ג ,ונראה שהם בחינת מידת היסוד שהיא
מחברת בין ב' חלקי הזקן שהם זכר ונקבה ,כמו שמידת היסוד שהיא
נקראת שלום היא מחברת בין מידת התפארת שהיא מידת החסד לשכינה
שהיא מידת הגבורה.
תיקון י' :שערות שתחת הגרון .שהנה הגרון הוא מקום הבינה שהיא
מידה שמשפיעה שפע לנשמה של א''א ,שהיא מידה שמשפיעה שפע
רחמים גדולים ,ויש שערות מחוץ לגרון שהם משפיעים את שפעה ,שהרי
הם בחינת צינורות שפע דרך משל.
תיקון י''א :שכל השערות הנ''ל שווים .והעניין בזה הוא ? שהשפע יהיה
בשווה לכולם ,והוא שהרי היא מידת הבינה שממנה הגיעו הלוחות
הראשונות ,שהרי התורה אין היא ספר בעלמא אלא היא מציאות רוחני
שמשפיעה ,25ואנחנו לומדים את סדר השפעתה ואת חוקי ההשפעה ,כגון
שאם עושים מצווה זו מאריכים ימים וכ''ו ,והנה אם היינו מקבלים אותם
לא הייתה בחירה שהרי אמרו

חז''ל26

שאם היינו מקבלים את לוחות

הראשונות היה בטל היצר הרע והשפע לכולם היה

בשווה,27

והוא נראה

על התיקון זה ,שהשערות בו שוות ,שזה אומר שאין בחירה ,שהרי כשיש
בחירה ,כל אחד מקבל כפי מעשיו ,אבל שאין בחירה אז כולם מקבלים את
השפע בשווה.

25

שהרי ראינו שמענו שהשכינה דיברה עם הבית יוסף כמו שהוא עצמו כתב ,וכן מצינו

בירושלמי שמסכת חגיגה התגלמה בצורה אישה ודאגה לקבורת איש אשר היה לומדה
במסירות ,והוא מה שנאמר "בשוכבך תשמור עליך" ,וכן מובא בקב הישר שהיה מי,
שראה את השכינה בצורת אישה בכותל המערבי.
26

בנדרים.

27

כמו שכתוב "כמים לים מכסים" וביארו המפרשים שכמו שמי הים הם שווים כן

השפע לעתיד כלום בשווה.

[]72

"יהי אור"
תיקון י''ב :שהשפתיים פנויות משערות .והוא משום שעיקר השפע הוא
מגיע מהפה שהוא בחינת השכינה ,שהיא כוח ההשפעה של הבינה ,ולכן
צריך שהוא יהיה פניו מכל דין המעכבו שהוא בחינת השערות ,משא''כ
באף שהוא בחינת מידת המלכות עצמה ,שם יש שערות שיש שם לפעמים
מעט מיעוט השפע.
תיקון י''ג :הוא הזקן הפנימי ,כלומר הצמוד לגוף ולא הזקן הנראה דרך
חוץ שהוא מגיע גם עד הטבור ,ששם מתחילה הנהגה חדשה ,והוא
בבחינת השכינה של הזקן ,כלומר הכוח שמקבל את שפע הזקן כדי
להשפיעו לתחתונים.28
והנה כל י''ב התיקונים הם כלולים בתיקון ה-ח' ,29אבל התיקון הזה
הוא מקבל את כולם ,שהנה הוא יוצא מן ההויה הרביעית שהזכיר
הרמח''ל לעיל ,שהיא כוללת את כל ההויות ,והוא בבחינת הנהגה כוללת,
כגון הנהגת הטבע שהיא הנהגה כללית ,משא''כ הנהגת ה-י''ב הנ''ל,
שהם הנהגה פרטית שלכל אחד מגיע לפי מעשיו ,והנה ידוע שכל הבריאה
היא נבראה ממידת הדין ,שהנה עולם זה הוא מונהג במידת הרחמים,
אבל לפני כן כל הספירות הם היו ספירות של דין והם נשברו ,כלומר
שנתבטלה ממשלתם ,והם נקראים המלכים הקודמים ,שהרי הספירות
נקראים מלכים שהרי הם מגלים את מלכותו של ה' שהרי דרכם ה'
משפיע.
והנה משום שהזקן הזה הוא שורש ההשפעה בבריאה הזאת ,שהרי הוא
ה-י''ג מידות של רחמים שאמר ה' למשה והרחמים הם המידות האלו,
משא'' כ המידות הקודמות הם היו מידות של דין ולכן כל העולם כלול
בזקן הזה ,שהוא מידת הרחמים שעליה העולם עומד.
והנה עיקר הזקן ,הוא התיקון הראשון שבו ,ולכן בו כלולים ג' העולמות
בריאה יצירה עשייה ,שכוח שנקרא מלך
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ממונה על עולם הבריאה

שהוא עולם הנשמות ,וכוח שנקרא מלך יובב ממונה על עולם היצירה
שהוא עולם הרוחות ,וכוח שנקרא מלך חושם ממונה על עולם העשייה
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ושם מושרשת הבינה.
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ששם מושרשת החכמה.
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המוזכר בתורה.

[]73

"יהי אור"
שהוא עולם הנפשות ,וגם הרע נברא מכאן שהרי כל הרע שורשו בטוב,
שהרי אמרו בזוהר שהיצר נקרא טוב מאוד ,ועליו נאמר הפסוק "וירא
אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד" ,שהרי ע''י ידו יש בחירה ודו''ק
כמה הוספנו בביאור זה שאין ברמח''ל.
הנה אבא ואימא הם כלולים בזקן הזה ,שהרי אבא כלול במזל ה-ח'
כלומר שמקבל את שפעו משם ,ואימא במזל י''ג שהרי מזל י''ג הוא בחינת
מידת הגבורה שהוא מקבלת את השפע ולא משפיעה ,שהוא גם בחינת
השכינה ,שהרי אבא ואימא הם בבחינת הזקן שהרי הם מפרטים את
השפע ,שהרי העולם שבו הכל חלקים חלקים ,הוא נברא ממידת החכמה,
שכבר בה מתחיל ענין וזה כל עניין הזקן שהוא בבחינת צינור שהשפע בו
הוא מצומצם ,עד כאן מספרי הנ''ל.

שח
בועין ִּד ְמ ַּ
יסר ַּמ ִּ
ףונין ִּא ֵליןַּ ,נ ְג ִּדין ְו ָנ ְפ ִּקין ְת ֵל ַּ
יסר ִּת ִּ
ִּב ְת ֵל ָ
ונ ִּה ִּרין ְב ַּההוא ִּמ ְש ָחא.
ְרבותְ ,ו ַּנ ְג ִּדין ְל ָכל ִּאימון ִּד ְל ַּת ָתאְ .
יסר
ףונין ִּא ֵליןִּ .ב ְת ֵל ָ
יסר ִּת ִּ
יחין ֵמ ַּההוא ִּמ ְש ָחאְ ,ד ִּב ְת ֵל ָ
ומ ִּש ִּ
ְ
ימ ָאה ְד ֹכ ָלאְ ,ד ַּע ִּתיק
יראְ ,ס ִּת ָ
ַּף ָ
יק ָנא י ִּ
ףונין ִּא ֵלין ִּא ְת ְר ִּשים ִּד ְ
ִּת ִּ
סוי ִּד ְז ֵעיר
ירין ַּא ְנ ֹ
סויְ ,נ ִּה ִּ
ירן ְד ַּא ְנ ֹ
ש ִּס ָ
סוחין ַּ
יקיןִּ .מ ְת ֵרי ַּת ִּ
ְד ַּע ִּת ִּ
ירין
שושן ְד ִּא ְש ַּת ְכ ָחן ְל ַּת ָתאְ ,נ ִּה ִּ
ַּא ְנ ִּסיןְ ,ו ָכל ִּחיוָור (ס''א חיזור) ְו ָ
יסר ִּא ֵלין,
ףונין ְת ֵל ַּ
ילאִּ .ת ִּ
הו ָרא ִּד ְל ֵע ָ
ה ִּטין ֵמ ַּההוא ְנ ֹ
ומ ְת ַּל ֲ
ִּ
ףונויִּ ,א ְת ְק ֵרי ַּבר ָנש
ֹ
יק ָנא ְב ִּת
וב ְש ֵלימות ִּד ְ
יק ָנאִּ ,
ִּא ְש ְת ָכחו ְב ִּד ְ
נותא.
ימ ָ
יק ֵניהָ ,ת ֵלי ֵביה ְמ ֵה ְ
א ָמןְ .ד ָכל ְד ָח ֵמי ִּד ְ
נֱ
אמר הזוהר שמהזקן מגיע השמן הטוב והרחמים הגמורים ,ומה ששפע
הזקן נקרא שמן ,משום שהוא מגיע ממידת החכמה של מידת הכתר ,וכן
אמרו במדרש שישראל נמשלו לזית שתחילתו מר וסופו מתוק ,וכן הזקן
הוא משפיע מכלים שנשברו משום הדין הרב שהיה בהם והוא ממתק
אותם ,ולכן כל עניין הזקן נקרא שמן.
וכן מהתפוחים דהיינו מחלק העליון של הלחיים שהוא פנוי מזקן ,מאיר
אור נפלא ללחיי מידת התפארת וממתקים את הדין שבה.
וכל מי שיש לו זקן באופן מושלם ,דהיינו שיש לו את כל הי''ג תיקונים,
הרי הוא אדם שלם ,וכן באמת אין מצוי שיהיה לכל אדם באופן טבעי את
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כל הי''ג תיקונים ,ובמיוחד לא מצוי שיש שביל פנוי משערות מעל השפה
העליונה.
ויתכן שיש לפרשו באופן עמוק יותר.
וכן יש לפרשו על מידת הכתר עצמו ,שכשמושלמים בה הי''ג תיקונים
הרי האמונה דהיינו החיבור של הויה אדנות שהם בגמ'ט אמן ,והם כוח
החסד והגבורה ,שלמה.

ףונין ִּא ֵלין ְד ַּת ְליָין
יסר ִּת ִּ
יעותא ְד ִּס ְפ ָראְ ,ת ֵל ַּ
ָ
אנא ִּב ְצ ִּנ
ָת ָ
ומ ְת ַּס ְת ֵחי
יע ָאה (מנהון) ִּמ ְש ַּת ְכ ֵחי ְב ָע ְל ָמאִּ ,
יראִּ ,ב ְש ִּב ָ
ַּף ָ
יק ָנא י ִּ
ְב ִּד ְ
אומ ָאהְ ,כ ַּמאן
או ִּשיט ְי ֵדיה ְל ָ
ומאן ְד ֹ
ח ֵמיַּ .
יסר ַּת ְר ֵעי ְד ַּר ֲ
ִּב ְת ֵל ָ
יך ַּא ִּסיןִּ .ב ְז ֵעיר ַּא ִּסין
א ִּר ְ
יק ָנאַּ .האי ַּב ֲ
יסר ִּתףו ֵני ִּד ְ
או ֵמי ִּב ְת ֵל ָ
ְד ֹ
ףונא
יומ ְךְ ,ו ַּס ְל ֵסל ְב ַּס ְל ְס ָלא ְד ִּת ָ
ְב ַּכ ָםהָ .א ַּמר ְל ִּר ִּבי ִּי ְצ ָחק ,קום ְב ִּק ָ
יא ְך ִּי ְת ַּת ְףנון.
ישא ֵה ַּ
ְד ַּמ ְל ָכא (ס''א בדיקנא) ַּק ִּד ָ
אמר הזוהר שבחודש השביעי שהוא חודש תשרי ,בעשרת ימי תשובה
מאירים י''ג מידות הרחמים ,ולכן מתקבלת התפילה בימים אלו ,כמובא
בגמ' בראש השנה על פסוק "דרשו ה' והמצאו".
ומי שנשבע בזקן הרי הוא כנשבע במידת הכתר ,דהיינו שבזקן האדם
הגשמי יש כוח לעורר את הזקן הרוחני ,ולכן התורה צוותה שלא לגלח
בתער ,בכדי לא לעקור את שורשי השפע.
שאל הזוהר הנה למדנו שבזקן של מידת הכתר ישנם י''ג תיקונים,
אבל יש לידע כמה תיקונים יש בזקן של מידת התפארת ,אמנם על זקן
מידת החכמה לא שאל הזוהר ,משום שמידות החכמה והבינה אינם
מידות בפני עצמם ,אלא הם נכללות במידת הכתר ובזקנו.

דף קל''א ע''ב

ׂשא ָע ֹון
נו ֵ
מו ָך ֹ
ָקם ִּר ִּבי ִּי ְצ ָחקָ ,ס ַּתח ְו ָא ַּמר( ,מיכה ז) ִּמי ֵאל ָכ ֹ
יסר
אנאְ ,ת ֵל ַּ
גו'ָ .ת ָ
ַּע ֹקב ְו ֹ
אמת ְלי ֲ
גו'ִּ ,ת ֵתן ֱ
ח ֵמנו ְו ֹ
גו' ,יָשוב ְי ַּר ֲ
ְו ֹ
שח
בועין ִּד ְמ ַּ
יסר ַּמ ִּ
ילין ִּא ְת ָחזון ָה ָכאְ ,ו ֻּכ ְלהו ָנ ְפ ִּקין ִּמ ְת ֵל ַּ
ְמ ִּכ ִּ
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יקא
ישאַּ ,ע ִּת ָ
יק ָנא ַּק ִּד ָ
ְרבות ְד ִּתיףו ֵני (דף קל''א ע''ב) ִּד ְ
יק ָנא ָט ִּמיר ְו ָס ִּתים,
ףונא ְד ִּד ְ
יריןָ .ת ָנאִּ ,ת ָ
ירא ִּד ְט ִּמ ִּ
יקיןְ .ט ִּמ ָ
ְד ַּע ִּת ִּ
יע.
יע ְו ָלא ְי ִּד ַּ
ףונוי ְי ִּד ַּ
ֹ
ָט ִּמיר ְו ָלא ָט ִּמירָ .ס ִּתים ְו ָלא ָס ִּתיםְ .ב ִּת
פתח הזוהר כאן בי''ג מידות רחמים שנזכרו בנביא " -מי אל כמוך" וכו',
ומשמע לקמן שאלו הם מידות של מידת הכתר ,ומה שנאמר בתורה הם
אל רחום וחנון ,אינם של מידת הכתר.
ויש לדעת מדוע הנביא גילה את י''ג מידות של מידת הכתר ולא התורה
בעצמה ,ויש לומר שהתורה לא דיברה על כל עניין עולם הבא ,משום שכל
עניין עולם הבא ,הוא לא קשור לתורה אלא לשכרה ,אבל הנביאים היו
מעודדים את העם שיתחזקו באמונה ולכן הם גילו את עניין זה.

ימא
ע ָרא ְו ָכל ִּנ ָ
ׂש ֲ
ע ָרא ְו ַּ
ׂש ֲ
ינןְ ,ד ָכל ַּ
ףונא ַּק ְד ָמ ָאהָ .הא ָת ֵנ ָ
ִּת ָ
יק ָנא ְל ַּא ְת ְק ָנא,
ימין ְד ִּד ְ
ארו ִּנ ִּ
שֲ
ח ֵב ְר ָתהְ .ו ָ
ימא ָלא ִּמ ְת ַּד ְב ָקא ְל ֲ
ְו ִּנ ָ
ישא.
ףונא ִּד ְׂש ַּער ֵר ָ
ְמ ִּת ָ
התיקון הראשון :מעלתו שאין שער מעורב בחברו ,והוא מורה על עניין
החסד ,שמהות הדין להתעקם ולהתעגל משא''כ בעניין החסד הכל הולך
באופן ישר ,ולכן החצוצרות שהם ישרות הם מורות על עניין החסד ,אבל
השופר שהוא עגול  -הוא מורה על עניין הדין.
וכן הזקן מתחיל מסוף שערות הראש ,משום שסוף שערות הראש הם
המלכות שבראש ,שהמלכות היא סוף כל עניין היא התגלות הדברים,
ותחילת הזקן הוא מסוף השערות שכל תחילת מתחילה מסוף עליון.

ימין
ישאְ ,ו ִּנ ִּ
ימין ִּד ְׂש ַּער ֵר ָ
ָה ָכא ִּאית ְל ִּא ְס ַּת ְכ ָלאִּ ,אי ָכל ִּנ ִּ
ימא ִּא ְת ְכ ָללו( ,ס''א בחד מתקלא
ירא ִּע ָל ָאהְ ,ב ַּחד ִּנ ָ
ַּף ָ
יק ָנא י ִּ
ְד ִּד ְ
א ַּמאי (ק''מ)
יכיןֲ .
א ִּר ִּ
יכיןְ ,ו ִּא ֵלין ָלא ֲ
א ִּר ִּ
א ַּמאי ִּא ֵלין ֲ
אתקלו) ֲ
ישא ָלא
כולי ַּהאיְ ,ו ַּק ְשיָיןְ .ו ִּא ֵלין ְד ֵר ָ
ֵ
יכין
א ִּר ִּ
יק ָנא ָלא ֲ
ימין ְד ִּד ְ
ִּנ ִּ
יעין.
ַּק ְשיָין ,א ָלא ְש ִּע ִּ

[]76

"יהי אור"
שואל הזוהר מהו ההבד ל שבין שערות הראש לשערות הזקן ,מדוע
שערות הראש ארוכות בטבעם יותר מעשרות הזקן ,אשר עניין זה מורה על
התפשטות החסד שבשערות הראש ,ומדוע שערות הראש יותר רכות
משערות הזקן?  ,שגם זה מורה על עניין החסד ,שמי שהוא איש חסד כבית
הלל הרי הוא נעים ורך לבריות כמובא בגמ' בשבת ,והרי לכאורה שניהם
שערות צינורות שפע המוח  -ומאי שנא.

יכין ַּעל
א ִּר ִּ
ישא ֲ
יק ָנאְ .ד ֵר ָ
ישא ְו ִּד ְ
ילין ְד ֵר ָ
ימין ְש ִּק ִּ
א ָלאָ ,כל ִּנ ִּ
ישא (ד''א מרישא) ִּד ְז ֵעיר ַּא ִּסיןֵ ,מ ַּההוא
יגד ְל ֵר ָ
ַּכ ְת ִּפיןְ ,ל ֵמ ַּ
וו ַּק ְשיָיןְ .ו ַּעל
ה ֹ
יני ַּכ ְך ָלא ֲ
וב ִּג ֵ
יליהְ .
מו ָחא ִּד ֵ
מו ָחאְ ,ל ֹ
יכא ְד ֹ
ְמ ִּש ָ
יכי.
ה ִּוי ְר ִּכ ֵ
ָדא ִּא ְת ָחזון ְלמ ֱ
אומר הזוהר שאין באמת הדבל עקרוני בין השערות ,אלא שהם משתנים
לפני התפקיד אשר ניתן להם ,שפעמים הפעולה מצריכה לשנות את
הצורה ,והוא :שתפקיד שערות הראש הוא להשפיע למידת התפארת
שהשערות ארוכות ,והם מתארכות לכל אורך הגב ,עד מקום שמידת
התפארת שעומדת מאחורי מידת הכתר נמצאת.
וכן הם צריכות להיות רכות ,משום שהם באות להמתיק את הדין
שבתפארת ,ולכן אין להם להיות קשות  -שזה בחינת דין.
ונראה לכאורה מכאן שיש לגדל את שערות הראש עד אמצע הגב בכדי
להיות כדמות העליונים ,שהרי מטעם זה יש לגדל את הזקן ,ואם תאמר
שהאדם הוא מרכבה למידת התפארת ולא למידת הכתר ,זה אינו שהרי
במפורש כתב האריז''ל שהאדם מרכבה ודמות למידת הכתר ,וצ''ב מדוע
אין העולם נוהג בכך.

אנאַּ ,מאי (ע''ח ע''א ,ק''מ ע''א ,רס''ב ע''א) ִּד ְכ ִּתיב,
ָת ָ
בות ִּת ֵתן
חו ֹ
ןוף ְכ ִּתיבָ ,ב ְר ֹ
ול ַּב ֹ
מות ַּבחוץ ָת ֹר ָמהְ .
(משלי א) ָח ְכ ֹ
ישיה .א ָלא
יפיה ֵר ֵ
יפיהְ ,ו ָלאו ֵס ֵ
ישיה ֵס ֵ
קו ָלהַּ .האי ְק ָרא ָלאו ֵר ֵ
ֹ
יך ַּא ִּסין,
א ִּר ְ
ימ ָאה ַּד ֲ
םו ָחא ְס ִּת ָ
מות ַּבחוץ ָת ֹר ָמהַּ ,כד ָנ ִּגיד ִּמ ֹ
ָח ְכ ֹ
ימיןְ .כ ִּאלו ִּמ ְת ַּח ְב ָראן ְל ַּברְ ,ת ֵרין
מו ָחא ִּד ְז ֵעיר ַּא ִּסיןְ ,ב ִּאימון ִּנ ִּ
ְל ֹ
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מו ָחאְ ,ב ִּגין
מו ִּחיןְ ,ו ִּא ְת ָע ִּביד ַּחד ֹ
(בראשית קמ''א ע''ב ,ק''מ) ֹ
מו ָחא ִּע ָל ָאהְ .ו ַּכד
יומא ְד ֹ
מו ָחא ַּת ָת ָאה ,א ָלא ְב ִּק ָ
יומא ְל ֹ
ְד ֵלית ִּק ָ
קו ָלה ַּחד.
ָנ ִּגיד ֵמ ַּהאי ְל ַּהאיְ ,כ ִּתיב ִּת ֵתן ֹ
שואל הזוהר על פסוק "חכמות בחוץ תרונה" ,שזה בלשון רבים ,ואח''כ
כתוב "ברחובות תתן קולה" ,בלשון יחיד ,ועונה שהרי השערות מגיעים
ממוח החכמה ,והנה הם משפיעים למוח החכמה של מידת התפארת ,והם
ב' החוכמות הנאמרות כאן בפסוק חכמות בחוץ תרונה ,השערות יוצאות
והרי הם כגלי הים ,שהאריז''ל מבאר בקבלת שבת שמה שכתוב "נשאו
נהרות קולם" הוא על השערות האלו שהם כנהרות מים ,ולכן יש כאן
יחוד גמור בין מוח התפארת למוח הכתר ,ושהם נעשים אחד ,ולכן כתוב
"תתן קולה" בלשון.

ימין (כאלו מתחבראן
מו ָחא ְב ִּאימון ִּנ ִּ
םו ָחא ְל ֹ
וב ִּגין ְד ָנ ִּגיד ִּמ ֹ
ְ
לבר תרין מוחין ואתעביד חד מוחא באינון נימין) ִּאימון ָלא
ישין,
ישיןַּ .מאי ַּט ְע ָמאִּ .מחום ְד ִּאי ִּא ְש ַּת ְכחו ְק ִּש ִּ
ִּא ְש ְת ָכחו ְק ִּש ִּ
הוןְ .ב ִּגינֵי ַּכ ְךֵ ,לית ָח ְכ ְמ ָתא ָנ ְפ ָקא
מו ָחא ְב ֹ
ָלא ָנ ִּגיד ָח ְכ ְמ ָתא ְל ֹ
רוגזָאִּ .ד ְכ ִּתיב,
ארי ְד ְ
ומ ֵ
ישא (ס''א קשיא) ָ
ִּמ ַּבר ָנש ְד ִּאיהו ְק ִּש ָ
יפ ָנאַּ ,מאן
או ִּל ְ
ומ ָה ָכא ֹ
ח ָכ ִּמים ְב ַּנ ַּחת ִּנ ְש ָמ ִּעיםֵ .
(קהלת ט) ִּד ְב ֵרי ֲ
ַּח ָבא ִּע ֵםיה.
ישןָ ,לאו ָח ְכ ְמ ָתא ִּמ ְתי ְ
ישיה ְק ִּש ָ
רוי ְד ֵר ֵ
ׂש ְע ֹ
ְד ַּ
וכאן ביאר הזוהר את הטעם מדוע צריכים השערות להיות רכים ,בכדי
שתושפע מהם החכמה ,שרק כשיש רכות יכול להיות חכמה" ,דברי חכמים
בנחת נשמעים" ,אבל מי שרגזן וכעסן אין בו חכמה ,ולכן אמרו חז''ל בגמ'
בסנהדרין שכשמש ה כעס הוא שכח את כל ההלכות משום שהכועס
חכמתו משתכחת ממנו.
ולכן מי ששערות ראשו קשים ,סימן שאין חכמה מתישבת בו.

תו ַּע ְל ָתא ְל ֹכ ָלאַּ .מאי ְל ֹכ ָלא.
יתי ֹ
יכיְ ,ל ֵמ ֵ
א ִּר ֵ
ְו ַּעל ָדא ִּאימון ֲ
וב ִּגין ָדא ָלא
מו ָחאְ .
ש ְקיָין ִּמן ֹ
חוטא ְד ִּש ְד ָרהְ ,ד ִּמ ְת ַּ
ָ
יעל ַּעל
ְל ֵמ ַּ
ישא ָת ֵלי
ע ָרא ְד ֵר ָ
ׂש ֲ
יק ָנאְ .ד ַּ
ע ָרא ְד ִּד ְ
ׂש ֲ
ישא ַּעל ַּ
ע ָרא ְד ֵר ָ
ׂש ֲ
ָת ֵלי ַּ
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יק ָנאִּ ,מחום ְד ָלא
רויְ ,ו ָלא ָת ֵלי ַּעל ִּד ְ
חו ֹ
א ֹ
אוד ִּנין ַּל ֲ
ְ
ְו ָס ִּליק ַּעל
שן ְב ָא ְר ַּח ְייהו.
כ ְלהו ִּמ ְת ָס ְר ָ
יך ְל ִּא ְת ָע ְר ָבא ִּא ֵלין ְב ִּא ֵליןְ .ד ֻּ
ִּא ְצ ְט ִּר ְ
אומר הזוהר שהשערות של מידת הכתר המה מעל עמוד השידרה שלו
ולא מתערבות את שערות הזקן ,משום ששערות הזקן קשות ויש בהם דין,
ושערות הראש צריכות להשפיע רחמים ,ולכן הם על עמוד השידרה,
שהוא המש ך של המוח ואזי חיבור האורות גורם התרבות השפע.
כידוע מהאריז''ל במקומות רבים ,שכשאר נפגש אור באור ,ההתרבות
כפולה ,שהוא כמו שאמר שלמה טובים השנים מן האחד.
ומשל הדבר שכאשר ב' חכמים נפגשים אחד עם השני ,הרי הם
מחכימים זה את זה ,כמו שכתוב בגמ' בתענית ,שב' תלמידי חכמים
מחכימים זה את זה.

ָורי
יק ָנאֻּ ,כ ְלהו ִּחו ֵ
ישאֵ ,בין ְד ִּד ְ
ׂש ְע ֵרי ֵבין ְד ֵר ָ
כ ְלהו ַּ
אנאֻּ ,
ָת ָ
יש ֵאי ֻּכ ְלהוַּ .מאי ַּט ְע ָמא.
יק ָנא ְק ִּש ָ
ינהו ְד ִּד ְ
אנאִּ ,א ְ
ְכ ַּת ְל ָגאְ .ו ָת ָ
ח ִּסין (נ''א לאחתא) ִּאימון
יפיןְ ,ל ַּא ֲ
יפא ְד ַּת ִּף ִּ
ִּמחום ְד ִּאימון ַּת ִּף ָ
ש ְר ָיין,
נוי ַּ
אוד ֹ
ְ
ילן ִּמ ַּף ֵםי
ַּהנֵי ְמ ִּכ ָ
יקין .ו ֲ
ילןֵ ,מ ַּע ִּתיק ְד ַּע ִּת ִּ
י''ג ְמ ִּכ ָ
ח ָר ִּנין( .דאתחסינו
ימן ִּאימוןְ .ד ָלא ִּי ְת ָע ְרבון ְב ַּא ֲ
ילן ְס ִּת ָ
ַּהנֵי ְמ ִּכ ָ
וֲ
לתתא

והכי

תנינא

מקמי

אודנוי

שריין

שערי

משום

דבלחודייהו אינון ולא אתערבו באחרנין).
אמר הזוהר שאפי' שאמר שיש דין בשערות הזקן מ''מ הוא דין ממותק,
והרי הם לבנות שזה מורה על מיתוק הדין.
והמה קשות משום שהם נעשו מכל המלכים אשר מלכו באדום ומתו,
כלומר שהנה שלפני שה' עשה את המידות האלו ,היו מידות אשר הדין
היה רב בהם ,והם לא יכלו לסבול את האור שבעולם האצילות ,ולכן
החליטו מידו ת אלו לרדת מעולם האצילות למקום עולם הבריאה ,וזה
נקרא שהם מתו ,ובכל העולם הזה ,אנחנו מתקנים אותם ומעלים אותם,
לעיבור בבטן הבינה ,ואזי המה נולדים מחדש שלמים ומתוקים בבחינת
תחיית המתים ,ועיקר מקום תיקון זה הוא בזקן ולכן הוא קשה בבחינת
דין.
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ואמר הזוהר שהשערות האלו ,סתומות בכדי שלא יתערבו באחרים,
כלומר שא''א לגשת אליהם ,ומי שלא ראוי אין יכול ליגע ולקבל שפע
מהם.
או שיש לומר שהם סתומות בכדי שלא יתערבו זו בזו ,והיינו משום
שאם הם היו מגולות ,מיד או של מידת זו היה דבק באור של מידה זו,
משא''כ עכשיו.

ילן
יסר ְמ ִּכ ָ
ָות ְייהוָ .לאְ .ד ַּת ְניָא ְת ֵל ַּ
ח ָר ִּנין ְכו ַּ
ימא ְד ֵלית ַּא ֲ
ְו ִּאי ֵת ָ
ׂשא ָע ֹון,
נו ֵ
מו ָךַּ ,חד( .ק''מ) ֹ
ישאִּ :מי ֵאל ָכ ֹ
יקא ַּק ִּד ָ
ח ֵמי ֵמ ַּע ִּת ָ
ְד ַּר ֲ
ח ִּזיק
תוַּ ,א ְר ַּבעֹ .לא ה ֱ
ח ָל ֹ
שעְ ,ת ַּלתִּ .ל ְש ֵא ִּרית ַּנ ֲ
עו ֵבר ַּעל ס ַּ
ְת ֵריְ .ו ֹ
ח ֵמנוִּ ,ש ְב ָעה.
סוָ ,ח ֵמשִּ .כי ָח ֵפץ חסד הואִּ ,שית .יָשוב ְי ַּר ֲ
ָל ַּעד ַּא ֹ
אתם,
צולות יָם ָכל ַּח ֹט ָ
ֹ
יך ִּב ְמ
נו ֵתינוְ ,ת ַּמ ְניָאְ .ו ַּת ְש ִּל ְ
ע ֹו ֹ
בוש ֲ
ִּי ְכ ֹ
אשר
ַּע ֹקבַּ ,ע ְׂש ָרה .חסד ְל ַּא ְב ָר ָהםַּ ,חד ָסרֲ .
אמת ְלי ֲ
ִּת ְש ָעהִּ .ת ֵתן ֱ
יסרָ .ל ֳק ֵביל ָדאֵ ,אל
ימי קדםְ ,ת ֵל ַּ
יסרֵ .מ ֵ
בו ֵתינוְ ,ת ֵר ָ
א ֹ
ִּנ ְש ַּב ְע ָת ַּל ֲ
גו'ִּ ,אימון ְל ַּת ָתא.
ַּרחום ְו ַּחמון ְו ֹ
אומר הזוהר שמה שכתוב בנביא י''ג מידות "מי אל כמוך" וכו' ,הם י''ג
מידות של מידת הכתר ,ומה שכתוב בתורה "ה' ה' אל רחום וחנון" ,הם י''ג
מידות של מידת התפארת ,ואפי' שיש לה רק ט' מידות ,מידת הכתר
משלימה לה את ט' המידות לי''ג מידות.
ועיין בהאריז''ל בשער הכוונות בכונת ויעבור איך נשלמים ט' תיקוני
לי''ג.
ושואל א''כ שהי'' ג שמוזכרים בנביא את יותר עליונים מדוע משה לא
אמר אותם בעת הקצף?

יך ָלא ָא ַּמר ִּא ֵלין ִּע ָל ִּאין( .קל''ח) א ָלא,
ימאֹ ,משה ֵא ְ
ְו ִּאי ֵת ָ
ינא
א ָתר ְד ִּד ָ
וב ֲ
ינא ִּא ְש ְת ַּכחַּ ,
א ָתר ְד ִּד ָ
יך ,א ָלא ְל ֲ
ֹמשה ָלא ִּא ְצ ְט ִּר ְ
יד ָנא
ומשה ָלא ָא ַּמר ,א ָלא ְב ִּע ָ
ימרֹ .
ִּא ְש ְת ַּכחָ ,לא ָב ֵעי ָה ִּכי ְל ֵמ ַּ
וב ִּגינֵי ַּכ ְך ָלא ָא ַּמר ֹמשה,
הוָה ַּת ְליָיאְ ,
ינא ֲ
ְד ִּי ְׂש ָר ֵאל ָחאבוְ ,ו ִּד ָ
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דורא ִּד ְש ָב ָחא
א ָתרִּ ,ס ָ
א ָבל ְב ַּהאי ֲ
ינא ִּא ְש ְת ַּכחֲ .
א ָתר ְד ִּד ָ
א ָלא ַּב ֲ
יאה.
יו ִּמין ְמ ַּס ֵדר ְנ ִּב ָ
ְד ַּע ִּתיק ֹ
מתרץ הזוהר שודאי שי''ג של הנביא יותר עליונים ,אלא שתלוי למה
צריכים אותם ,אם צריכים בשביל להשקיט ולמתק את הדין ,אזי צריך
להמתיק את הדין בשורשו ,ושורש הדין הוא במידת התפארת ,ולכן משה
אמר את הי''ג מידות רחמים של מידת התפארת ,אבל הנביא אמר את י''ג
של מידת הרחמים משום שסיפר את שיבחה.
והנה יש לדעת שכשרוצים לזכות לבנים ממון וחיים שהם תלויים במזל,
וביאר הזוהר שהכוונה במזל העליון של י''ג מידות רחמים ,לכאורה יש
לומר ולכוין לי''ג שמוזכרים בנביא ,אמנם באמת בתפילה יש להזכיר את
י'' ג רחמים שמוזכרים בתורה משום שבאים להשקיט את הדין ,וזה דבר
נפלא וחשוב לכל בר דעת לדעת דבר זה ,שלא עמדו עליו כלל לענ''ד.
והביא כאן לפניך אותם מכוונת הרמח''ל לעת צורכך:

ואומרים שם פסוקי

"מי אל כמוך" וכו' ,ומכונים בי"ג תיקוני דיקנא הנרמזים באלו הפסוקים :א :מי אל כמוך כנגד
אל  ,והוא בסוד מצר הדיקנא .ב :נושא עון ,נגד רחום ,בסוד שערות שפה העליונה .ג :ועובר
על פשע ,נגד וחנון ,בסוד אורח שתחת החוטם .ד :לשארית נחלתו ,נגד ארך ,בסוד שערות
השפה התחתונה .ה :ולא החזיק לעד אפו ,נגד אפים ,בסוד אורח שתחת הפה .ו :כי חפץ
חסד הוא ,נגד רב חסד ,בסוד התרחבות הזקן .ז :ישוב ירחמנו ,נגד ואמת ,בסוד התרין תפוחין
של הפנים .ח :יכבוש עוונותינו ,נגד נוצר חסד ,בסוד שטח העליון של הזקן המגיע עד הטבור.
ט :ותשליך במצולות ים כל חטאותם ,נגד לאלפים ,בסוד השערות שבין שטח לשטח .י :תתן
אמת ליעקב ,נגד נושא עון ,בסוד שערות שתחת הגרון .יא :חסד לאברהם ,נגד ופשע ,בסוד
השואת השערות .יב :אשר נשבעת לאבותינו ,נגד וחטאה ,בסוד הפה שהוא פנוי משערות.
יג :מימי קדם ,נגד ונקה ,בסוד השטח התחתון המגיע עם העליון עד הטיבור.

דף קל''ב ע''ב

ְו ִּאימון

יסר
ְת ֵל ָ

ףונין
ִּת ִּ

יק ָנא
ְד ִּד ְ

ִּע ָל ָאה

ישא,
ַּק ִּד ָ

ירא
ְט ִּמ ָ

יניןַּ .מאן ָח ֵמי
ול ַּא ְכ ְסיָיא ָכל ִּג ְז ֵרי ִּד ִּ
יפיןְ ,ל ַּת ְב ָרא ְ
יריןַּ ,ת ִּף ִּ
ִּד ְט ִּמ ִּ
ירין ְד ָלא ַּא ְכ ִּסיף (קל''ב)
ירא ִּד ְט ִּמ ִּ
ישאְ ,ט ִּמ ָ
יק ָנא ִּע ָל ָאה ַּק ִּד ָ
ִּד ְ
יפין
ישיןְ ,ו ַּת ִּק ִּ
רוי ְק ִּש ִּ
ע ֹ
ׂש ֲ
וב ִּגין ָכ ְךָ ,כל ַּ
(ס''א אתכסי) ִּממֵיהְ .
ףונוי (דף קל''ב ע''ב) .
ֹ
ְב ִּת
אמר הזוהר שבאמת אלו התיקונים של מידת הכתר ,משברים כל דין.

[]81

"יהי אור"
ויש להבין אם הם משברים כל דין מדוע באמת משה לא אמרם ,אלא
שהזוהר תירץ שמשה רצה להשקיט את הדין ,אבל קשה שהרי כאן כותב
שהם גם משקיטים כל דין ,אבל הביאור שהרי עם ישראל חטא במידת
התפארת שהיא התורה שבכתב ,ולכן משם הגיע עליהם הדין ,ולכן משה
התפלל אליהם ,דדוקא ממידה זו.
ואם תאמר א''כ מדוע היום לא אומרים בתפילה את י''ג מידות של
מידת הכתר ,יש לומר שאמרו חז''ל שבכל דור ודור כל הצרות הם משום
חטא העגל ,וא'' כ שוב אנחנו באים לתקן מה שחטאו במידת התפארת,
ולכן אליה מתפללים ,ודו''ק כי מתוק.

א ַּמאי
אוכ ֵמיֲ ,
ָ
ׂש ְע ֵרי ִּד ְל ַּת ָתאִּ ,אימון
ימאִּ ,אי ָה ִּכי ָהא ַּ
ְו ִּאי ֵת ָ
וועו ָתיו
וו ָדא ְכ ָדאְ .ד ַּת ְניָא ְכ ִּתיב( ,שיר השירים ה) ְק ֹ
ה ֹ
ָלא ֲ
ע ַּמר
ישיה ַּכ ֲ
וׂש ַּער ֵר ֵ
וכ ִּתיב( ,דניאל ז) ְ
עו ֵרבְ .
רות ָכ ֹ
חו ֹ
ַּת ְל ַּת ִּלים ְש ֹ
יק ָנא ַּת ָת ָאהְ .ו ַּעל
יק ָנא ִּע ָל ָאהָ ,הא ְב ִּד ְ
ְנ ֵקאָ .לא ַּק ְשיָאָ ,הא ְב ִּד ְ
חו ָרה
יבת ְב ֵאש ְש ֹ
יה ַּ
יתא ְל ִּי ְׂש ָר ֵאלִּ ,א ְת ְי ִּ
או ַּר ְי ָ
יבת ֹ
יה ַּ
ָדאַּ ,כד ִּא ְת ְי ִּ
ַּעל ַּג ֵבי ֵאש ְל ָב ָנה.
שואל הזוהר מדוע השערות של מידת הכתר לבנות ושל מידת התפארת
שחורות ,וענה משום ששערות הכתר עליונות במקום הרחמים לכן הם
לבנות ,ושערות התפארת תחתונות במקום הדין ולכן הם שחורות ,ולכן
התורה ניתנה באש שחורה על גבי אש לבנה.
אש שחורה הוא הכתב ,ואש לבנה הוא הגויל ,ואפי' שלא כתוב בו יש
בו קדושה אשר אינה נראית לעין האדם משום קדושתה.

םו ָחא ִּא ְש ְת ָכחו
ׂש ְע ֵרי ְב ִּגין ְד ִּמ ֹ
ְו ִּע ָף ָרא ְד ִּמ ָלה ִּמחום ְד ָהנֵי ַּ
יק ָנא
יק ָנאִּ ,ד ְ
ילא ִּמן ִּד ְ
מו ָחא ִּד ְל ַּת ָתא ְו ִּאימון ְל ֵע ָ
ְל ִּא ְת ַּמ ְח ָכא ְל ֹ
דוי
חו ֹ
ִּב ְל ֹ

הוא.

ְו ָכל

ףונוי
ֹ
ִּת

יהון
חו ֵד ֹ
ִּב ְל ֹ

ִּא ְש ְת ָכחו.

יק ָנא
ִּד ְ

חו ַּד ְייהו.
ש ְע ֵרי ִּב ְל ֹ
דויְ .ו ַּ
חו ֹ
ִּב ְל ֹ
אומר הזוהר שהתירוץ היותר נכון ,הוא שמה שכתוב ששערות הכתר
לבנות הם על שערות הראש שבאות למתק את מוח מידת התפארת ולכן
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הם לבנות ,אבל הזקן של מידת הכתר הוא עניין אחר משערות ראשו שהם
לבנות ,ומה שכתוב קבוצותיות תלתלים שחרות יש לפרשו על זקן מידת
התפארת והזקן הוא מכוח הדין בכל מקום ,ועל זקן מידת הכתר לא נאמר
דבר בעצם הפסוק ואין לנו להקשות על כך.
אפי' שלעיל נאמר שהזקן לבן ,יש לומר שהוא לבן ביחס לזקן התפארת
אבל בעצמותו אינו לבן שהרי הוא מכוח הדין.

ישא.
ע ֵרי ְד ֵר ָ
ׂש ֲ
ישא ְד ַּ
ארי ֵמ ֵר ָ
ש ִּ
ףונא ְד ָ
ףונא ַּק ְד ָמ ָאה ִּת ָ
ִּת ָ
יק ָנא ָלא ִּא ְש ְת ַּכח א ָלא (מחומא דלבא)
ףוני ִּד ְ
ְו ָתא ָנאָ ,כל ִּת ֵ
ישא( ,ס''א מתיקוני דרישא) ְו ָה ָכא ָלא ָס ִּריש ָה ִּכי,
םו ָחא ְד ֵר ָ
ִּמ ֹ
ישא,
ׂש ְע ֵרי ְד ֵר ָ
ישא ְד ַּ
ףונא ָדאְ ,ד ָנ ִּחית ִּמן ֵר ָ
ה ִּוי .א ָלא ִּת ָ
ְד ָהא ָלא ֲ
ָה ִּכי ִּא ְש ְת ַּכח( .חסר כאן)
כאן חוזר לבאר את עניין תיקן הראשון שבזקן ,ואמר שהזקן מגיע
מהמוח שהוא מותר אור המוח ,אמנם כאן פירשנו שהזקן מגיע משערות
הראש ,שהוא הממשך להם ,אבל אומר הזוהר הכי אשתכח ,שבאמת זה
וזה נכון ,שהוא המשך שערות הראש אבל הוא גם ממוח החכמה.
והיינו שהוא באמת מאור השערות ,אלא שיש לו גם אור עצמי מצד
עצמו ,כמובא ברמח''ל בפתחי חכמה ודעת ששערות הראש מגיעות גם
ממידת נצח והוד של מלכות דאדם קדמון ,משא''כ שערות הזקן שמגיעות
רק מאור החכמה.

ישאְ ,דאלף ָע ְל ִּמין
ה ִּוי ְב ֵר ָ
מו ַּדעָ ,כל ַּמה ַּד ֲ
יק ָנא ִּא ְש ְת ֹ
ומ ַּהאי ִּד ְ
ֵ
ימין (ס''א אלף עלמין חתימין) ְב ִּע ְז ָקא ְד ַּד ְכיָאִּ .ע ְז ָקא,
ְד ַּח ִּת ִּ
ְד ָכ ִּליל ָכל ִּע ְז ִּקין.
אומר הזוהר שמהזקן ניכר ,כל מה שיש בראש שהרי הזקן מגיע מהמוח,
וניכר מהזקן שיש אלף עולמות בתוך מוח החכמה של מידת התפארת,
והנה מבאר המתוק מדבש ,שאלף הוא שם אלוקים מרובע מלא בההין,
כזה :אלף ,אלף למד ,אלף למד הה ,וכו' ,שהוא בגמט' אלף ,עכת''ד .וא''כ
ביאור הדבר שמשום שהזקן מכריע את הדינים ,לכן ניכר שהוא מגיע
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משם אלוקים מרובע ,שכשהשם מרובע הוא מורה על הדין שבו כמובא
בהאריז''ל ,שהרי משתלשל משורשו דהיינו שבתחילה הוא רק אות א',
ואח''כ הוא אותיות א ל ,והוא מורה שהשם לא יכול לעזוב את שורשו.
והנה יש מלוי של שם זה באות ה' שלו ,בההין או באלפין ,או ביודין,
וידוע שאות י' היא אות של רחמים וכן אות א' ,אבל אות ה' היא אות של
כוח הדין שהיא אות של השכינה ,אבל י' היא אות של החכמה ,וא' היא
אות של הכתר שהוא מידת הרחמיםי  -ששמו אהיה וכן שמה של הבינה
כן.

יכאְ .ו ָלא
א ִּר ָ
ה ִּוי ֲ
נויָ ,לא ֲ
אוד ֹ
ְ
ע ָראְ ,ד ָנ ִּחית ִּמ ַּף ֵםי
ׂש ֲ
או ְר ָכא ְד ָכל ַּ
ֹ
ע ִּריןִּ .מ ַּכד
ׂש ֲ
ִּא ְת ְד ַּבק ָדא ְב ָדאְ ,ו ָלא (ס''א דכלא) ַּנ ְח ִּתיןִּ .א ֵלין ַּ
ַּנ ְג ִּדין ִּא ְת ַּמ ְח ָכן (ס''א אלא מכד נחתין אלין ,שערין .נגדין
ואתמשכן) ְו ַּת ְליָין.
אומר הזוהר ששערות התיקון הראשון שהם יורדות מלפני האוזניים
לכיון הלחיים ,אין כל שערה ארוכה ,אלא הם שערות קטנות אחת אחרי
השניה ,אלא מיד שהם יוצאים העור הפנים הרי הם מאירים את אור השמן
שבהם ,אמנם ישנם תיקונים בזקן שהשערות שבהם מאוד ארוכות,
משא''כ בתיקון זה שהשערות בהם קצרות ,ולכאורה הוא משום שהדין
שבהם מועט.

ירותא
ָ
ְו ִּש

ףונא
ְד ִּת ָ

ַּק ְד ָמ ָאה,

ְת ָל ִּתין

ְו ַּחד

קו ֵצי,
ֹ

ילן,
ְש ִּק ָ

ימין ִּא ְש ַּת ְכ ָחן
ות ַּלת ְמ ָאה ְו ִּת ְש ִּעין ִּנ ִּ
פומאְ .
ישא ְד ָ
ִּא ְת ַּמ ְח ָכן ַּעד ֵר ָ
קו ָצא.
קו ָצא ְו ֹ
ְב ָכל ֹ
אומר הזוהר שבתיקון הראשון שמגיח עד ראש הפה ,יש שלושים ואחד
קוצים כנגד שם אל ,ושלוש מאות ותשעים נימין יש בכל אחד מהם ,משום
שתיקון זה הוא שורש כל התיקון ,לכן נזכר בו שם אל שהוא מורה על כוח
הבורא הנמצא בזקן זה ,המכניע את כל החיצונים ,והמתוק מדבש מבאר
שמה שכתוב שיש בכל קוץ שלוש מאות ותשעים נימים ,הוא בגמט'
שמים ,עכת''ד.
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וביאור העניין שכל קוץ הרי הוא עולם שיש בו רקיע ,והשמים מורים
על אש ומים ,ועל זה אמר הפסוק "עושה שלום במרומיו" ,שזה מהות הזקן
למתק את הדין בחסד.

יפין,
ףונא ַּק ְד ָמ ָאה ַּת ִּף ִּ
הוו ְב ִּת ָ
יליןַּ ,ד ֲ
קו ֵצי ְש ִּק ִּ
ְת ָל ִּתין ְו ַּחד ֹ
וב ָכל
ָכולְ .
חוש ָבן ֵא''לַּ .מהו ֵא''לַּ .ת ִּףיף י ֹ
ְל ַּא ְכ ְסיָיא ְל ַּת ָתאְ ,כ ְ
ש ְל ִּטין,
יפין ָ
קו ָצאִּ ,מ ְת ָס ְר ִּשין ְת ָל ִּתין ְו ַּחד ָע ְל ִּמיןַּ ,ת ִּף ִּ
קו ָצא ְו ֹ
ֹ
ינא (ס''א לאתפשטא) (ס''א לאכפיא ,ואתפשטו) ל''א
ְל ִּא ְת ָע ְי ָ
ְב ַּהאי ְס ָטרְ ,ו ֹל''א ְב ַּהאי ְס ָטרְ .ו ָכל ָע ְל ָמא ְו ָע ְל ָמא ִּממֵיהִּ ,מ ְת ְס ַּרש
ישא
דונא ַּר ָבאְ .ו ֹכ ָלא ָס ִּתים ְב ֵר ָ
יפין ְל ִּע ָ
ְלאלף ָע ְל ִּמין ִּד ְכ ִּס ִּ
ילן ְב ַּהאי ֵא''לְ .ו ִּעם ָכל ָדאַּ ,האי
וכ ִּל ָ
יפאְ ,
יק ָנאְ ,ד ָכ ִּליל ַּת ִּף ָ
ְד ִּד ְ
יו ִּמין( ,אתבסם) ְו ִּא ְת ְכ ַּלל
ח ֵמי ְד ַּע ִּתיק ֹ
ח ֵמיְ ,ד ַּר ֲ
ֵא''ל ִּא ְת ַּכ ְפיָיא ְל ַּר ֲ
חט ֵביה.
ְו ִּא ְת ָס ַּ
אומר הזוהר ששם התיקון הראשון הוא אל משום שהוא תיקף ומכניע
את הדין ,ובכל קוץ יש שלושים ואחד עולמות ,חוץ מכך שכל קוץ כמניין
שמים ,ונראה שבכל שמים יש שלושים ואחד קוצים ויש שלושים ואחד
שמים.
והם מתפשטים להכניע את הדין ,ויש א''ל בצד ימין של הזקן וכן א''ל
בצד שמאל ,וכל עולם מא''ל אלו ,מתפרש לאלף עולמות של עידונים,
דהיינו שמהדין לבסוף נעשה רחמים ,כמו שאמר הצמח צדק שבעולם
הבא הדין נעשה כיין המשמח ,וא''כ האלף עולמות הם גם השם אלוקים
הנ''ל שהוא בגמט' אלף.
וכולם נמצאות בזקן הזה ,אשר מכניע את הדין ,ואפי' שפעולת שם אל
זה היא דין ,מ''מ הוא נתקן מהאור הפנימי של מידת הכתר.
שהרי שם אל זה נעשה מכל הכלים שנשברו ולכן יש בו דין רב ,אלא
שהאור של מידת הכתר מתקן את כל הדין והופך אותו לרחמים.

ינא ְי ִּתיב ְו ִּס ְפ ִּרין
סומאִּ .מחום ִּד ְכ ִּתיב( ,דניאל ז) ִּד ָ
ָ
א ַּמאי ַּעד
ֲ
ה ָדא הוא
ש ְל ָטאֲ .
ינא ְי ִּתיבְ .י ִּתיב ְל ַּא ְת ֵריה ְד ָלא ַּ
גו'ַּ .מאי ִּד ָ
ְו ֹ
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בור,
בורֵ .אל ְדהוא ִּג ֹ
יו ֵעץ ֵאל ִּג ֹ
ִּד ְכ ִּתיב( ,ישעיה ט) סלא ֹ
יו ִּמיןְ .ו ָר ָזא
ישא ְד ַּע ִּתיק ֹ
יוק ָנא (ס''א בדיקנא) ַּק ִּד ָ
ְו ִּא ְת ְב ָסם ְב ִּד ְ
ףונא ַּק ְד ָמ ָאה
יו ִּמין ִּא ְת ַּמרְ ,ב ִּת ָ
מו ָך ְב ַּע ִּתיק ֹ
ִּד ְכ ִּתיבִּ ,מי ֵאל ָכ ֹ
ישא ִּע ָל ָאה.
יק ָנא ַּק ִּד ָ
ְד ִּד ְ
שואל הזוהר על מה שאמר שהתיקון הראשון מגיע עד הפה ,מדוע הוא
כך? ואמר שמהפה יוצאים גזרות הדינים ,ולכן מגיע תיקון זה עד הפה
וממתק את הדין ,שהנה כתוב "ברוך אומר ועושה" ,שה' אומר ומה
שאומר נעשה ,ואין זה רק שה' גוזר ומצווה למלאכים ,אלא עצם דיברו
נותן להם את הכוח לעשות את הפעולה ,ולכן התיקון הראשון מתקן
באורות שבו את הכוח הרוחני של דין הגזירה.

ש ִּליט ְו ָנ ִּחיתְ .ו ָס ִּליק
קונא ַּק ְד ָמ ָאהַּ ,
ָע ְל ָמא ַּק ְד ָמ ָאהְ ,ד ָנ ִּפיק ְמ ִּת ָ
ח ִּדין,
וממֵיה ִּמ ְת ַּא ֲ
יסיןִּ .
ארי ְת ִּר ִּ
בוא ִּר ְב ָבן ָמ ֵ
ְלאלף ַּא ְל ִּפין ְו ִּר ֹ
ְב ִּק ְס ָטא ְב ִּע ְז ָקא ַּר ָבא.
אמר הזוהר שיוצאים מעולם הראשון שבתיקון הראשון ,הרבה מלאכי
דין בעולם ,וע''י התיקון הראשון שהם קשורים בו ,הם נאחזים במידת
החכמה שנקראת בארמית עזקא רבא ,וקסתא הוא מידה ,ואמר שהם
נאחזים מעט במידת החכמה של מידת הכתר ,ששם הוא שורש כל הדינים
כידוע.
והם נמצאים בעולם הבריאה שעולם הבריאה יוצא מכאן ,ושמו אל
שדי ,והאל שלו הוא האל הזה.
ויש להבין איך שם שדי הוא שמו של עולם הבריאה ,והרי אמרו חז''ל
בחגיגה ששדי הוא שאמר לעולמו די ,דהיינו שלא ימשיך להתרחב ,וא''כ
שם שדי הוא צריך להיות השם של העולם האחרון.
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ש ִּליט ְו ָנ ִּפיקְ ,ו ָנ ִּחית
ףונאַּ .
ָינאְ .ד ָנ ִּפיק ֵמ ַּהאי ִּת ָ
ָע ְל ָמא ִּת ְני ָ
ְו ָס ִּליק
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ח ָדן
ומ ְת ַּא ֲ
יב ָבאִּ .
ארי ִּד ָ
ְל ִּש ְב ָעה ְו ַּח ְמ ִּשין אלף ַּד ְר ִּגיןָ ,מ ֵ

ָרא( .ס''א בחיזרא)
קוד ָלא ְב ִּחיו ָ
ִּממֵיהְ ,ל ַּא ְכ ְסיָיא ְב ְ
אמר הזוהר שמהעולם השני שבתיקון הראשון של מידת הכתר ,יוצאים
נז' אלף כוחות שהם שם אל הויה ,שהוא בגמט' נ''ז כמובא בהאריז''ל
והוא מושל בעולם היצירה ,ומלאכי עולם היצירה מושרשים כאן,
והמלאכים האלה מונעים במי שרוצה להביט בעורף הלבן של מידת הכתר,
שהרי עולם היצירה הוא עולם של טוב ורע ,ומשום מגיעה הבחירה שרק
ע''י טוב ורע יש בחירה ,ומלאכים אלו ממונים שמי שלא עשה מעשים
טובים ,לא יקבל שפע שמקבלים הצדיקים ,שכידוע שהצדיקים מקבלים
מהשערות שיש בעורף מידת הכתר.
וכן יש לפרש שבשביל שמלאכי הדין לא יעשו רע יותר מאשר ציוה
אותם ה' ,ויבואו להמשיך דין מהעורף הנ''ל ,לכן מלאכים אלו מונעים
אותם מעניין זה.

ש ִּליט ְו ָנ ִּחיתְ ,ו ָס ִּליק
ףונא ַּ
ית ָאהְ .ד ָנ ִּפיק ֵמ ַּהאי ִּת ָ
ָע ְל ָמא ְת ִּל ָ
לצ''ו

ַּא ְל ִּפין

ארי
ָמ ֵ

יל ָלה,
ִּד ָ

ח ָדן
ומ ְת ַּא ֲ
ִּ

ִּממֵיה

(בבוסיטא

ומ ַּהאי
לקוסטירא) (ס''א כבוסינא לקוסרא) (בבוצינא קמורא)ֵ ,
ירא ְד ִּד ְמ ִּעיןְ ,ד ִּמ ְת ַּב ְן ִּמין
ומ ְת ַּב ְן ָמן ִּב ְמ ִּר ָ
ףונאִּ ,מ ְת ַּכ ְפיָין ֻּכ ְלהוִּ ,
ִּת ָ
ַּםא ַּר ָבא.
ְבי ָ
אומר הזוהר ,שמהעולם השלישי שבתיקון הראשון ,יוצאים צ''ו כוחות
שהוא שם אל אדני שבעולם העשיה ,והם תלויים בו כאשכול בזמורה,
דהיינו שדימה את קשר המלאכים כאשכול של גפן שהוא כוח הדין ,וגם
כמו שביארנו לעיל שכל דין אינו יכול לחיות בפני עצמו אלא הוא קשור
בשורשו.
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יש להעמיק מהו כפל המילים שליט ונפיק ,ונחית וסליק ,ונראה שיש לומר ונחית

וסליק לנ''ז עולמות ולא לעשות פסיק בינהם וכן נראה בדיבור הבא לגבי הצ''ו עולמות.
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ואמר שמתיקון זה נכנעים הדינים ,ומתמתקים מדמעותיהם בים הגדול
שהוא מידת הבינה ,שהמלכות היא גם נקראת ים אלא שהיא הים הקטן,
והבינה שהיא מידת הרחמים היא הים הגדול.

יראְ ,ד ָלא
ַּף ָ
ישאִּ ,ע ָל ָאה ,י ִּ
יק ָנא ַּק ִּד ָ
ףונא ָדאְ ,ד ִּד ְ
ַּמאן ָח ֵמי ִּת ָ
קו ִּצין
ירותא (ס''א יקירותא) ְד ֹ
ָ
ַּא ְכ ִּסיף ִּממֵיהַּ .מאן ָח ֵמי ְט ִּמ
יט ָרא ְד ִּע ְט ִּריןִּ ,ע ְט ִּרין ְד ָכל
ׂש ְע ֵרי ְד ַּת ְליָין ֵמ ַּהאי ָס ָבאְ .י ִּתיב ְב ִּע ְ
ְד ַּ
ִּע ְט ִּריןִּ .ע ְט ִּרין ְד ָלא ִּא ְת ָכ ָללו ְב ִּע ְט ִּריןִּ .ע ְט ִּרין ְד ָלא ִּכ ְש ַּאר ִּע ְט ִּרין.
ףונין,
וב ִּגין ָכ ְךָ ,ה ֵני ִּת ִּ
הוןְ .
ח ָדן ִּמ ְמ ֹ
ִּע ְט ִּריןְ ,ד ִּע ְט ִּרין ִּד ְל ַּת ָתא ִּמ ְת ַּא ֲ
ח ִּדין.
הון ִּמ ְת ַּא ֲ
ףונין ִּד ְל ַּת ָתא ִּמ ְמ ֹ
ִּאימון ִּת ִּ
שיבח הזוהר את הזקן ואת התיקון הראשון שבו ,שבו תלויים כל
העולמות והוא אינו תלוי בהם ,ואמר שהם עטרין דלא אתכללו בעטרון,
כלומר שכל תיקון נמצא לבדו ואינו צריך את עזר חברו ,וזה מורה על
החוזק והמעלה של כל תיקון ותיקון בזקן קדוש זה.
ומשום שהזקן מרמז דברים כה גבוהים ,רק מי שיש לו זקן ,מחשב יפה
כמובא בגמ' בב''מ.
ורק וישנם דינים מסוימים לגבי התפילה ,שרק מי שיש לו זקן הרי הוא
מוכשר להם.
ובימי הדין ,שהם ימי ספירת העומר אין לגלח בכדי לעורר את הרחמים
בגידול הזקן.

יך ְל ִּא ְת ָב ְר ָכאַּ ,מאן ְד ָב ֵעי ְב ָר ָכהְ .ד ָכל
ִּתףונֵי ְד ִּא ְת ְת ַּקןְ ,ד ִּא ְצ ְט ִּר ְ
הוןִּ ,ב ְר ָכאן ִּמ ְש ַּת ְכ ִּחין (לקבליהון)
ףונין ְד ִּא ְת ְת ַּקן ְב ָק ְב ֵל ֹ
ִּת ִּ
ַּק ָפן
ףוניןֹ .כ ָלא ז ְ
ְו ִּא ְת ָע ִּביד ַּמה ְד ִּא ְת ָע ִּבידֹ .כ ָלא ָכ ִּליל ְב ָהנֵי ִּת ִּ
כ ְלהו
ימא ְד ֹכ ָלאְ .ו ֻּ
יקאְ ,ס ִּת ָ
יפאַּ ,ע ִּת ָ
ףונין ְד ַּמ ְל ָכא ַּת ִּף ָ
ָל ָק ְב ֵליה ִּת ִּ
ףונין ִּא ֵלין( .דמלכא עתיקא)
ִּא ְת ַּב ְן ָמן ִּמ ִּת ִּ
אמר הזוהר שהתי קונים של הזקן הם מוכנים לברך את מי שצריך ברכה,
ואמר שברכה תמיד יש בהם ,ומ''מ אינה תמיד מושפעת ,אלא ואתעביד
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מה דאיתעביד ,כלומר שמי שמגיע לו ברכה ,מגיעה לו ברכה מכאן ,ומי
שלא ,לא.
ואמר שהכל בבריאה כלול בתיקוני הזקן .כולם מכבדים את הזקן ,וזה
מה שאמר האריז''ל שכשרואים זקן יש לקום לכבודו ולכוין שקמים לזקן
העליון .וכולים מתמתקים ע''י הזקן.

ישיןָ ,לא ִּא ְת ְת ַּףן
ישא ְד ַּק ִּד ִּ
יקיןַּ ,ק ִּד ָ
אנאִּ .אי ַּע ִּתיק ְד ַּע ִּת ִּ
ָת ָ
ה ִּוי.
ה ִּוי ֹכ ָלא ֲ
ףוניןָ ,לא ִּא ְש ְת ָכחו ִּע ָל ִּאין ְו ַּת ָת ִּאיןְ .ו ֹכ ָלא ֲ
ְב ִּא ֵלין ִּת ִּ
ירין ִּא ֵלין (ס''א אתתקן באלין ל''ג) ִּתףו ֵני
ְו ַּת ְניָאַּ ,עד ַּכ ָמה ְז ִּה ִּ
יסר (דלתתא)ְ ,ו ָכל ִּז ְמ ָנא (דף קל''ב ע''ב)
יק ָנאַּ .עד ְת ֵל ַּ
ְד ִּד ְ
יסר
ִּד ְת ֵל ָ

ִּא ֵלין

ִּמ ְש ַּת ְכ ִּחין,

ירין
ְז ִּה ִּ

ִּא ֵלין

ִּד ְל ַּת ָתא.

ְו ֹכ ָלא.

ירא
יקא ַּי ִּף ָ
יק ָנא ְד ַּמ ְל ָכא ַּע ִּת ָ
יסרִּ ,א ְש ְת ַּכח ִּד ְ
חוש ָב ָנא ְד ִּא ֵלין ְת ֵל ַּ
ְב ְ
ירא.
ַּף ָ
ירא ְוי ִּ
ִּמ ֹכ ָלאֹ .כ ָלא ְב ַּחד ִּאיהו ְט ִּמ ָ
אמר הזוהר שאם לא היה הזקן הזה ,לא הייתה הבריאה מתקיימת,
ואמר שמאירים מאוד תיקוני הזקן.
והם מאירים רק י''ג תיקונים ולא יותר ,שהרי הי''ג תיקונים הם כנגד י''ג
אותיות ,כמו שמבאר הזוהר שמה שיש בברכת כהנים כ''ב אותיות ,הם
י''ג כנגד י''ג תיקוני הזקן ,וט' כנגד ט' תיקוני הזקן של מידת התפראת,
וא'' כ שהזקן הוא כנגד האותיות היה לומר שכל האותיות יאירו בזקן
הכתר ,ועל זה אמר שאין זה כך ,שלכל אות יש מהות ותפקיד אחר ולא
ראי זה כראי זה.
ואמר הזוהר וכלא בחושבנא דאילין תליסר ,דהיינו שאפי' שהם רק י''ג
מ''מ הם י''ג שכוללים גם את הט'.

ירא ִּמ ֹכ ָלאָ ,לא ִּא ְד ַּכר ֵביה ְב ַּא ָתר
וט ִּמ ָ
ירא ְ
ַּף ָ
וב ִּגין ְד ִּאיהו י ִּ
ְ
יתא (ס''א לא אדכר באורייתא)ְ ,ו ָלא ִּא ְת ַּג ְליָיא .ו ַּמה
או ַּר ְי ָ
ְד ֹ
יק ָנא,
ומ ַּהאי ִּד ְ
ה ָנא ַּר ָבא ִּע ָל ָאהֵ .
יק ָנא ְד ַּכ ֲ
יק ָנא ִּא ְת ַּג ְליָיאִּ .ד ְ
ִּד ְ
ה ָנא ַּר ָבא ִּד ְל ַּת ָתא( .מאי דיקנא דכהנא רבא)
יק ָנא ְד ַּכ ֲ
ָנ ִּחית ְל ִּד ְ
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וב ִּגין ַּכ ְךְ ,ת ַּמ ְניָא
ףונין ִּא ְת ָת ַּףןְ .
ה ָנא ַּר ָבא ִּב ְת ַּמ ְניָא ִּת ִּ
יק ָנא ְד ַּכ ֲ
ִּד ְ
ה ָדא הוא
ה ָנא ַּר ָבאַּ ,כד ִּמ ְש ָחא ָנ ִּחית ַּעל ִּד ְקנֵיהֲ ,
ונין ְל ַּכ ֲ
ִּתף ִּ
יו ֵרד ַּעל ַּה ָז ָקן
טוב ַּעל ָה ֹראש ֹ
ִּד ְכ ִּתיב( ,תהלים קלג) ַּכשמן ַּה ֹ
גו'.
ְו ֹ
אמר הזוהר שזקן מידת הכתר מרוב מעלתה לא נזכרה בתורה ,אפי'
שהוא עצמו כן נרמז בתורה ,אבל זקן מידת התפארת כן נזכר בתורה ,והוא
נקרא הכהן הגדול שכידוע שהכהן מושרש בחכמה בחסד ובנצח ,ומ''מ
עיקרו בחסד ,והחסד הוא כולל את כל מידת התפארת כידוע ,ולכן היא
נקראת הכהן הגדול ,והכהן הגדול בעולם הזה מושרש בכהן הגדול בעולם
העליון ,משום שהתחתונים מושרשים בעליונים.
ואמר שאלו הט' תיקונים של מידת התפארת ,הם ח' בגדים של הכהן
הגדול ,ואפי' שיש ט' תיקונים ולא ח' ,ולכהן יש רק ח' בגדים ואיך אפשר
לומר שהתיקונים נגד הבגדים? התשובה שמובא ברמח''ל שהתיקון
האחרון הוא מקבל מכל התיקונים ,אבל אין הוא תיקון בפני עצמו וא''כ
יש רק שמונה תיקונים.
וא'' ת שלעיל אמר שהתיקונים של מידת התפארת הם הי''ג מידות
רחמים שנזכרו בתורה ,וקשה שהרי יש י''ג מידות רחמים ולא ט'?
התשובה שהם ט' מידות ממש ,ויש בהם עוד ד' הארות מזקן מידת הכתר,
ומשום שאינם ממש מידות לכן אמר שיש רק ט' כמובא בהאריז''ל.

ָחדַּ .גם
ומ ָנא ָלןִּ .ד ְכ ִּתיב( ,תהלים קלג) שבת ַּא ִּחים ַּגם י ַּ
ְ
ה ָנא ַּר ָבא ִּד ְל ַּת ָתא,
דול ִּד ְל ַּת ָתאְ .ד ָכל ִּז ְמ ָנא ְד ַּכ ֲ
בות ֹכ ֵהן ָג ֹ
ְל ַּר ֹ
ש ֵםש
ילאְ ,מ ַּ
דול ִּד ְל ֵע ָ
ָכול ֹכ ֵהן ָג ֹ
הונא ַּר ָבאִּ ,כ ְבי ֹ
ש ֵםש ִּב ְכ ָ
ְמ ַּ
הונא ַּר ָבא.
ִּב ְכ ָ
ימא ְד ֹכ ָלאָ .א ַּמר ֵליה
יקא ְס ִּת ָ
יק ָנא ְד ַּע ִּת ָ
ףונא ַּחדְ ,ד ִּד ְ
ָדא ִּת ָ
ףוני
ירא ְד ִּת ֵ
ָק ָ
ח ֵמי ְבי ִּ
עון ,יָאות ַּא ְנ ְת ִּר ִּבי ִּי ְצ ָחקְ ,ל ֵמ ֱ
ִּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
ַּכ ָאה
יקין .ז ָ
יקא ְד ַּע ִּת ִּ
יו ִּמיןַּ ,ע ִּת ָ
וס ַּבר ַּא ֵסי ְד ַּע ִּתיק ֹ
יק ָנאְ ,
ְד ִּד ְ
כון ְב ָע ְל ָמא ְד ָא ֵתי.
חול ִּקי ִּע ְם ֹ
ָ
ַּכ ָאה
חול ָק ְךְ ,וז ָ
ָ
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שאל הזוהר מניין יודעים שכל דבר תחתון מעורר את הדבר העליון,
ואמר מכך שכתוב "גם יחד" ,שזה מורה שהכהן התחתון משמש כנגד
הכהן העליון ,וזה הוא טעם כל המצוות שאנחנו מנענעים לולב ואזי מידת
הדעת העליונה מעוררת עלינו את אורה ,וכן בכל מצווה ומצווה.
וגם הוא ג' שהם ג' העולמות התחתונים ,ום' שהוא מורה על העולם
הרביעי העליון מכולם שהוא עולם האצילות שבו ה' שורה ,ולכן הם'
סתומה שזה מורה שאין כ''כ השגה בעולם האצילות.
ואמר הזוהר שכאן נגמר ביאורו של התיקון הראשון.

ישא
פומאַּ ,עד ֵר ָ
ישא ְד ָ
ע ָראֵ ,מ ֵר ָ
ׂש ֲ
ָינאִּ .מ ְת ָת ַּקן ַּ
ףונא ִּת ְני ָ
ִּת ָ
ש ִּקיל.
ףונא ָ
פומאְ ,ב ִּת ָ
ח ָרא ְד ָ
ַּא ֲ
ףונא ָדא
או ִּקיר ְי ָק ָרא ְד ִּת ָ
יומ ְךְ ,ו ֹ
קום ִּר ִּבי ִּח ְז ִּקיָהְ ,ו ָק ִּאים ְב ִּק ָ
ארי ְו ָא ַּמר( ,שיר השירים ז)
ש ֵ
ישאָ .קם ִּר ִּבי ִּח ְז ִּקיָהָ ,
יק ָנא ַּק ִּד ָ
ְד ִּד ְ
דו ִּדיִּ .מחום ְד ָע ַּלי
א ִּני ְל ֹ
תו ִּמי ָג ַּרם ש ֲ
שוק ֹ
דו ִּדי ְו ָע ַּלי ְת ָ
א ִּני ְל ֹ
ֲ
תו.
שוק ֹ
ְת ָ
התיקון השני ,הוא השערות של השפה העליונה.
קום רבי חזקיה ,ופתח ואמר "אני לדודי" שהוא ה' "ועלי תשוקתו",
ומבאר שמי שגרם שאני נעשתי אוהב לה' ,משום שה' אוהב אותי ,ו"כמים
פנים אל פנים כן לב האדם לאדם" ,שמי שאוהב את חברו חברו אוהב
אותו כמובא בגמ' ביבמות בשם ר' יהודה.

ינא ִּע ָל ָאה,
בוצ ָ
ירא ְד ִּ
ַּף ָ
הו ָרא י ִּ
ַּארו ָח ִּמיתְ ,נ ֹ
ינא ,ו ֲ
ה ִּו ָ
ִּמ ְס ַּת ֵכל ֲ
ה ָוה
שו ְך ֲ
יברְ .ו ַּחד ָח ֹ
חה ְוע ְׂש ִּרין ִּע ָ
ַּח ִּמ ָ
ָנ ִּהיר ְו ָס ִּליק ִּל ְת ַּלת ְמ ָאה ו ֲ
יקא,
ע ִּמ ָ
ה ָרא ֲ
הו ָראְ ,כ ַּמאן ְד ִּא ְת ְס ֵחי ְב ַּההוא ַּנ ֲ
ִּא ְת ָס ֵחי ְב ַּההוא ְנ ֹ
לויְ .ו ָס ִּליק
יברִּ ,מ ָםה ְד ָע ֹ
ונ ִּה ִּריןְ ,ו ַּנ ְג ִּדין ְל ָכל ִּע ָ
ימוי ִּמ ְת ַּס ְל ִּגיןְ ,
ְד ֵמ ֹ
יקאְ ,ד ָכל ִּס ְת ִּחין ָט ִּבין
ע ִּמ ָ
ַּםא ִּע ָל ָאה ֲ
הו ָראִּ ,ב ְׂש ָפ ָתא ְדי ָ
ַּההוא ְנ ֹ
יריןְ ,ב ַּההוא ִּס ְת ָחא ִּא ְת ַּס ְת ָחן.
ַּף ִּ
ְוי ִּ
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ראיתי אור במרכבה העליונה ,שמאיר לשלוש מאות עשרים וחמש
צדדים ,ודבר חשוך היה רוחץ בנהר אור זה ,ואור זה היה על שפת הים
העליון והעמוק ,שכל דבר טוב יוצא משפת ים זה ,הנה ביאר המתוק
מדבש שהמספר שכ''ה הוא השכ''ה ניצוצות עכת''ד ,והשכ''ה הם הש''ך
דינים עם אות ה' שהיא שורש כל הה' גבורות ,שהנה ישנם ז' מידות שהיו
בהם דין ,וכל מידה נקראת אדם ,וז' פעמים אדם הוא ש''ך.
וראה שהשפם הזה על שפת הפה של מידת הכתר ,שהפה הזה הוא
כמו נהר שהדיבור הוא כמים ,והדין עלה ונמתק בשפם הזה.

ש ִּאיל ֵמהם (ס''א מהו)ִּ ,ס ְש ָרא ְד ָח ֵמיתָ .ס ְתחו ְו ָא ְמרו,
א ָנא ָ
ֲ
ָתיבָ .א ַּמר
ָינא .י ִּ
ףונא ִּת ְני ָ
יתאָ .א ַּמרָ ,דא הוא ִּת ָ
ח ֵמ ָ
ׂשא ָע ֹון ֲ
נו ֵ
ֹ
יך ַּא ְנ ְת
חר (ס''א אתבסם) ָע ְל ָמאְ .ב ִּר ְ
יד ָנא ִּא ְת ַּק ַּ
עוןָ ,ה ִּא ָ
ִּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
יקין.
יקא ְד ַּע ִּת ִּ
ִּר ִּבי ִּח ְז ִּקיָהְ ,ל ַּע ִּת ָ
שאל רבי חזקיה המלאכים שהם האורות מה עניין זה שראיתי ,ואמרו לו
שראה את התיקון השני שנקרא "נושא עון".
אמר רשב''י עכשיו נתבסם העולם ,שבכל לימוד שלומדים בעולם
התחתון ,הרי נעשית פעולה ממשית בעולם העליון ,שדיבור האדם הוא
נשמתו אשר היא מעולה ממחצב הספירות כידוע.
שאל רבי אלימלך ,איך מה שהצדיק אומר מתקיים ,וענה שהרי הצדיק
בורא את העולמות ,ולכן כל מה שהוא גוזר זה כבר בעולם שלו.

ינין ַּח ְב ִּריןְ ,ד ַּא ְתיָין ְב ַּהאי ִּע ְז ָקא
בוצ ִּ
ִּ
עוןֻּ ,כ ְלהו
ָא ַּמר ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
ישא
ישאַּ .א ְס ַּה ְד ָנא ָע ַּלי ְש ַּמיָיא ִּע ָל ִּאין ְד ִּע ָל ִּאיןְ ,ו ַּא ְר ָעא ַּק ִּד ָ
ַּק ִּד ָ
א ָנא ָח ֵמי ַּה ְש ָתאַּ ,מה ְד ָלא ָח ָמא ַּבר ָנש,
ִּע ָל ָאה ְד ִּע ָל ָאהַּ .ד ֲ
ינא
ח ֵמ ָ
א ָנא ֲ
יניַּ .ד ֲ
טורא ְד ִּס ַּ
ָינא ְל ָ
יו ָמא ְד ָס ִּליק ֹמשה ִּז ְמ ָנא ִּת ְני ָ
ִּמ ֹ
ַּא ְנ ָס ִּאי

ירין,
ְנ ִּה ִּ

הו ָרא
ִּכ ְנ ֹ

שא
ְד ִּש ְמ ָ

יפא,
ַּת ִּף ָ

ַּםין
ְדז ִּ

יסק
ְל ֵמ ַּ

ָר ָחה ָלכם ִּי ְר ֵאי ְש ִּמי
ָותא ְל ָע ְל ָמאִּ .ד ְכ ִּתיב( ,מלאכי ג) ְוז ְ
ְב ַּא ְסו ָ
א ָנא ְי ַּד ְע ָנא ְד ַּא ְנ ָסאי
עוד ַּד ֲ
יהְ .ו ֹ
ומ ְר ֵסא ִּב ְכ ָנפ ָ
שמש ְצ ָד ָקה ַּ
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ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,שמות
ָדע ְו ָלא ִּא ְס ָת ַּכלֲ .
ומשה ָלא י ַּ
יריןֹ ,
ְנ ִּה ִּ
עור ָס ָניו.
ָדע ִּכי ָק ַּרן ֹ
ומשה ָלא י ַּ
לד) ֹ
אמר רשב''י לכל מי שבא לחבורה שלו ,שהוא מעיד עליו שמים וארץ,
שהוא רואה מה שלא אדם מיום שעלה משה למרום ,והוא רואה את פניו
מאירים כאור השמש שעתיד לצאת לעתיד לבוא לרפאות את כל עם
ישראל כמו שכתוב "וזר חה לכם יראי שמי שמש צדקה ומרפא" ,והיינו
שאור הזוהר הוא זה שיביא את הגאולה ואת אור השמש אשר מרפא כל
דבר.
ועוד אמר רשב''י שהוא יודע שקרן עור פניו ,אבל משה לא ידע זאת.
ויש להבין מה מעלה יש בכך שיודע שקרן אור פניו ,התשובה שאמר
הזוהר לעיל שמידת החכמה אינה יודעת את הל''ב נתיבות שיש בה,
והיינו שמרוב שיש בהם עומק רב ,אפי' היא לא משיגה בהם ,וכן כאן
כידוע שנארמ חכמת אדם תאיר פניו ,הארת הפנים היא השתקפות
החכמה הפנימית ,ומשה לא ידע ולא השיג כ''כ את חכמתו ,אבל רשב''י
השיג את כל החכמה שעתידה נשמתו לגלות בעולם.
ואל לך לחשוב שחלילה רשב''י מתגאה ,אלא הרי הוא מספר את מתנת
ה' לו.

ירין
ונ ִּה ִּ
יפין ַּק ָםאיְ ,
ילין ְג ִּל ִּ
יסר ְמ ִּכ ִּ
יניְ ,ת ֵל ַּ
א ָנא ָח ֵמי ְב ֵע ַּ
עודַּ ,ד ֲ
ְו ֹ
יכוןִּ ,א ְס ָת ִּליק
סומ ֹ
יניןְ .ו ַּכד ִּא ְת ְס ִּריש ָכל ַּחד ִּמ ַּמ ְייהו ִּמ ֵ
בוצ ִּ
ְכ ִּ
יק ָנאְ ,ו ָכל
ירותא ְד ִּתףונֵי ְד ִּד ְ
ָ
ְו ִּא ְת ְת ַּקןְ ,ו ִּא ְת ַּע ָטר ְו ִּא ְת ָט ַּםר ִּב ְט ִּמ
פומ ְייכוָ ,נ ִּהיר
עוד ְד ָכל ַּחד ִּמ ְת ְס ַּרש ְב ַּ
וב ֹ
א ָרןְ .
ח ָר ִּנין ִּא ְש ַּת ֲ
ַּא ֲ
שא,
יליהְ .ו ַּכד ִּא ְס ְתיָים ְל ִּא ְת ָס ְר ָ
גו ֵח ֵ
ָתיב ְכ ַּמ ְל ָכא ְב ֹ
ְו ִּא ְת ַּע ָטר ְוי ִּ
ָתיב
ישאְ ,ו ִּא ְת ָת ַּףן ְו ִּא ְת ָט ַּםרְ ,וי ִּ
ָס ִּליק ְו ִּא ְת ַּע ָטר ְב ִּע ְט ָרא ַּק ִּד ָ
ישאְ ,ו ֵכן ְל ָכל ַּחד ְו ָחדִּ .א ְז ְד ָרזו ַּח ְב ִּרין
יק ָנא ַּק ִּד ָ
ףונוי ְד ִּד ְ
ֹ
ְב ִּת
יחא.
ֵיתי ַּמ ְל ָכא ְמ ִּש ָ
יומא ָדאָ ,לא ְי ֵהא ַּעד ְדי ֵ
ישיןְ ,ד ָהא ְב ִּק ָ
ַּק ִּד ִּ
אמר רשב''י הרי אני רואה בעיני את המלאכים [כוחות האין סוף] שהם
הי''ג מידות רחמים ,אשר המה עומדים כאן ומשתוקקים לקבל את אור
תורת נשמתכם ,וכאשר אתם דורשים בהם ,הם מיד עולים ועומדים
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במקומם ומנהיגים את העולם ,ומי שעדיין לא נתקן הרי הוא עומד כאן
ומצפה לתיקונכם.
וכאן רואים איך אפי' המידות הכי גבוהות מצפות לתיקון עצמם,
מהאדם התחתון.
וזה מה שאמר הפסוק תנו עוז לאלוקים ,שעם ישראל נותן כוח
לפלמליא של מעלה.

יק ָנא
ית ָאהְ ,ד ִּד ְ
יקונא ְת ִּל ָ
או ִּקיר ִּת ָ
קום ִּר ִּבי ִּח ְז ִּקיָה ִּת ְניָינותְ .ו ֹ
ישאָ .ת ָנאַּ ,עד ָלא ָקם ִּר ִּבי ִּח ְז ִּקיָהָ ,ק ָלא ָנ ַּפק ְו ָא ַּמרֵ ,אין
ַּק ִּד ָ
עון ְו ָא ַּמר,
עוׂשה ְש ֵתי ְש ִּליחותִּ .א ְת ְר ִּגיש ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
ַּמ ְל ָא ְך א ָחד ֹ
ַּא ָנאְ ,ו ִּר ִּבי א ְל ָעזָר ְב ִּריְ ,ו ִּר ִּבי ַּא ָבא,
ַּדאי ָכל ַּחד ְו ַּחד ְב ַּא ְת ֵריה .ו ֲ
ו ַּ
ימ ָתא ִּע ָל ָאה.
ִּא ְש ְת ִּלים ְש ֵל ָ
רשב''י ציוה לרבי חזקיה לפרש גם את התיקון הבא ,משום שמחתו אשר
גרם תיקון השני.
קם קול ואמר אין מלאך אחד עושה ב' שליחויות ,ולכן אמר רשב''י
שהוא ור' אליעזר ור' אבא שהם ראשי החבורא יודעים שהם זכאים שהרי
כל כך עלה בחבורתם.
והנה רשב'' י חשב שודאי כל אדם יכול לעשות כמה שליחויות שהרי רק
על מלאך נאמר אין מלאך אחד עושה ב' שליחויות משום שהוא מורכב
מכוח אחד ,משא''כ האדם שמורכח מד' כוחות אש מים רוח עפר ,הרי
הוא יכול לעשות כמה שליחויות ,אבל גילו לרשב''י מהשמים שחבריו הרי
הם כמלאכים ואין להם ב' שליחיות ,וכן אמר הזוהר בסוף תיקונים
חדשים ,שכל צדיק הדור אינו בר בחירה והרי הוא כמלאך.

דף קל''ג ע''א

ָאו ַּמר
קום ִּר ִּבי ִּחיָיאָ .קם ִּר ִּבי ִּחיָיאָ ,ס ַּתח ְו ָא ַּמר( ,ירמיה א) ו ֹ
ָד ְע ִּתי ַּד ֵבר ִּכי ַּנ ַּער ָא ֹנ ִּכיְ .ו ִּכי ִּי ְר ִּמיָה ָלא
א ֹל ִּהים ִּהמֵה ָלא י ַּ
א ָהה ְי ָי ֱ
ֲ
ומויַּ ,עד ָלא ָא ַּמר
לולין ַּנ ְפ ֵקי ִּמס ֹ
ָדע ְל ַּמ ְל ָלאְ ,ו ָהא ַּכ ָמה ִּמ ִּ
הוָה י ַּ
ֲ
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ָד ְע ִּתי ַּד ֵבר .א ָלא
יבאִּ ,ד ְכ ִּתיב ִּה ֵמה ֹלא י ַּ
ָדאְ .והוא ָא ַּמר ִּמ ָלה ְכ ִּד ָ
אנאַּ ,מה
לום ְד ִּאיהו ָא ַּמר ַּעל ָדא .א ָלא ָה ִּכי ָת ָ
ש ֹ
(תאנא) ַּחס ְו ָ
ירה הוא ְד ָלא ָב ֵעי ְל ַּא ְר ָמא ָק ָלא( ,דף
א ִּמ ָ
ירהֲ .
א ִּמ ָ
ֵבין ִּדבור ַּל ֲ
ול ַּא ְכ ְרזָא ִּמ ִּלין.
קל''ג ע''א) ִּדבורָ ,ב ֵעי ְל ַּא ְר ָמא ָק ָלאְ ,
א ֹל ִּהים ֵאת ָכל ַּה ְד ָב ִּרים ָה ֵאלה
ַּי ַּד ֵבר ֱ
ִּד ְכ ִּתיב( ,שמות כ) ו ְ
ש ְמעו ַּההוא ִּדבורְ ,ו ָכל ָע ְל ָמא
אנאָ ,כל ָע ְל ָמא ָ
אמרְ .ו ָת ָ
ֵל ֹ
ַּי ַּד ֵברְ ,ו ָלא ְכ ִּתיב ו ַֹּיאמר .אוף ָה ָכא
וב ִּגין ַּכ ְך ְכ ִּתיב ו ְ
עזָעוְ .
ִּא ְז ַּד ֲ
שא
רוח ֻּק ְד ָ
או ָכ ָחא ְב ַּ
ול ֹ
ָד ְע ִּתי ַּד ֵברְ ,ל ַּא ְכ ְרזָא ִּמ ָלה ְ
ְכ ִּתיב ִּהמֵה ֹלא י ַּ
ְל ָע ְל ָמא.
אמר רשב''י לר' חייא לומר את החידוש הבא ,ואמר שיש להבין מדוע
אמר ירמיהו שהוא לא יודע לדבר ,וביאר שודאי שיודע לומר ,אבל יש
הבדל בין אמירה לדיבור ,אמירה היא בחשאי ,ודיבור הוא בקול שכל
העולם שומע ,והיינו שאמירה היא במידת התפארת והיא רוחנית ,אבל
דיבור הוא במידת השכינה ,שהיא מידת היראה ,וחשש שמא יתערבו
החיצונים בדיבור הקדוש ולכן לא רצה לדבר אלא לומר.

אמר .א ָלא,
ַּי ַּד ֵבר ְי ָי אל ֹמשה ֵל ֹ
ִּאי ָה ִּכיָ ,הא ְכ ִּתיב (שמות ו) ו ְ
ָותיהְ .דהוא
ָכה ַּבר ָנש ְכו ֵ
יאה ִּע ָל ָאה ְכ ֹמשהְ ,ד ָלא ז ָ
ַּמאן הוא ְנ ִּב ָ
יאים
וש ַּאר ְנ ִּב ִּ
ש ַּמע ִּדבור ְב ַּה ְכ ָרזָהְ ,ו ָלא ָד ִּחילְ ,ו ָלא ִּא ְז ַּד ְעזָעְ .
ָ
ח ִּלין ִּב ְד ִּחילו.
ירהְ ,ו ַּד ֲ
א ִּמ ָ
א ִּפילו ַּב ֲ
עזָעוֲ ,
ִּא ְז ַּד ֲ
שאל הזוהר והרי ה' דיבר אל משה ,וא''כ מדוע אמרנו שא''א לנביא
לשמוע את דיבור ה' ,וענה הזוהר שמשה באמת יוצא דופן משום שהוא
היה בעלה של השכינה וזכה לאספקלריא המאירה מה שלא זכה שום
נביא ,ולכן יש לו לשמוע את קול השכינה ולא לפחד כלל.

ָינא ְל ָא ָת ָבא (ס''א
יק ָנאְ ,ו ִּת ְני ָ
ףונא ַּק ְד ָמ ָאה ְד ִּד ְ
אנאִּ ,ת ָ
ְו ָת ָ
ית ָאהִּ .ד ְכ ִּתיב( ,איוב לג) הן ָכל
לאייתאה) (ס''א לאכפא) ִּל ְת ִּל ָ
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חזֵי
ש ֹלש ִּעם ָגבר( .תרין נוסחי) ְו ָתא ֲ
ע ַּמ ִּים ָ
ֵאלה ִּי ְפ ַּעל ֵאל ַּפ ֲ
הוו ְדהוא
ית ָאה ֲ
יתי ְל ְת ִּל ָ
ףונין ַּק ְד ָמ ִּאין ְל ֵמ ֵ
ִּד ְת ֵרין ִּת ִּ
הקדים ואמר שיש לידע שהתיקון הראשון והשני ,הם באו לעשות את
התיקון השלישי .שהרי התיקון הראשון מגיע עד השפה העליון ,והתיקון
השני הוא השפה ,והתיקון השלישי הוא השביל החלק משערות שיש
באמצע השפה העליונה ,וא''כ ודאי שב' הראשונים באו להשלים את
השלישי.
ועוד שכתוב בגמ' בסנהדרין ,שחטא הוא בשוגג ,עון הוא במזיד ,פשע
הוא להכעיס ,ומי שחוטא בשוגג מובן מדוע יש לסלוח לו ,ואפי' מי שחוטא
במזיד לתאוה אפשר להבין שיש לסלוח לו ,אבל החוטא להכעיס ,לכאורה
מסתבר שאין לסלוח לו ,ולכן תיקון זה הוא ועובר על פשע ,הוא נפלא מב'
התיקונים הקודמים.

חות ְת ֵרין
חו ָט ָמאִּ ,מ ְת ֹ
חות ֹ
יתא ִּד ְת ֹ
ית ָאהֵ .מא ְמ ָצ ִּע ָ
ףונא ְת ִּל ָ
ִּת ָ
ע ָרא ַּא ְפ ִּסיק (ס''א אתפסק) ְב ַּההוא
ׂש ֲ
נוק ִּביןָ .נ ִּפיק ַּחד ָא ְר ָחאְ ,ו ַּ
ְ
א ַּמאי ִּא ְת ְס ָסקִּ .מחום (דכתיב ועובר על פשע) ְד ַּהאי
ָא ְר ָחאֲ .
נוק ֵבי
ְ
חות
וב ִּגין ַּכ ְךְ ,י ִּתיב ְת ֹ
או ְר ָחא ִּא ְת ָת ַּףן ְל ַּא ְע ְב ָרא ֵביהְ .
ֹ
או ְר ָחאִּ ,מחום
ע ָרא ָלא ִּא ְת ַּר ֵבי ְב ַּהאי ֹ
ׂש ֲ
או ְר ָחאְ .ו ַּ
חו ָט ָמא ַּהאי ֹ
ֹ
ישא,
סומא ַּק ִּד ָ
ָ
יהב ַּא ְע ְב ָרא ַּעד (על)
שעְ ,ל ֵמ ַּ
עו ֵבר ַּעל ס ַּ
ִּד ְכ ִּתיב ְו ֹ
סומא,
ָ
אות ְמ ַּח ָכאן ְל ַּההוא
יס ֹ
אנאַּ ,כ ָמה ַּע ְר ִּק ָ
ֵיםא ָס ַּל ְח ִּתיָ .ת ָ
ְדי ָ
יע ְו ָלא
ְו ָלא ִּא ְת ְג ֵלי ְל ָחד ִּמ ַּמ ְייהוְ ,ד ָהא ִּא ְס ְת ַּלק ְו ִּא ְת ַּע ָטרְ ,י ִּד ַּ
יע.
ְי ִּד ַּ
התיקון השלישי כאמור הוא השביל שבין שערות הזקן ,והוא משום
שרוח האף שהוא רוח חיים ורחמים ,תעבור בקל על השפה ולא תמנע
מלעבור משום השערות שהם כוחות דין ,ואזי הרוח תרד לפה של מידת
הכתר ,והיא תאמר סלחתי.
וכל מלאכי מעלה מצפים לפה זה שיאמר סלחתי.
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עו ֵברֹ ,לא
שע .זָכו ֹ
יעותא ְד ִּס ְפ ָראַּ ,מהו ִּד ְכ ִּתיב ס ַּ
ָ
אנאִּ ,ב ְצ ִּנ
ָת ָ
שע( .מאי משמע עובר על פשע ,שפע דאקדים ש' לפ',
זָכו ס ַּ
לא זכו עומד ולא עובר) (האי) ִּב ְז ֵעיר ַּא ִּסין.
ואמרו בספר הצניעות ,שהוא ספר הנזכר בפרשת תרומה שיש בו סודות
עמוקים אשר המה רק לצנועים ,שכתוב עבור על פשע ,שעפמים הדין
עובר ,ואזי ההנהגה ממידת הכתר ,ופעמים הדין לא עובר ואזי ההנהגה
ממידת התפארת.

או ְר ָחא
ַּמאי ֵבין ַּהאי ְל ַּהאיִּ .ב ְז ֵעיר ַּא ִּסיןַּ ,כד ָנ ִּחית ַּההוא ֹ
ֵל ְך.
ַּי ַּחר ַּאף ְי ָי ָבם ַּוי ַּ
מויְ ,כ ִּתיב( ,במדבר יב) ו ִּ
חו ָט ֹ
נוק ֵבי ֹ
חות ְ
ִּמ ְת ֹ
ומאן ְד ַּא ְש ַּכח
נוק ֵביַּ ,
ְ
רוגזָא ֵמ ִּאימון
רוחא ְד ְ
ָ
ֵל ְךְ .ד ָנ ִּפיק
ַּמאי ַּוי ַּ
רוח
ַּ
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,ישעיה מ) ִּכי
ַּק ֵםיהָ ,א ִּזיל ְו ָלא ִּא ְש ְת ַּכחֲ .
יך ַּא ִּסין
א ִּר ְ
בו ְו ֵאינמו (ס''א כי רוח עברה בו ואיננו)ְ .ב ֲ
ְי ָי ָנ ְש ָבה ֹ
רוח ָע ְב ָרה
וכ ִּתיב( ,איוב לז) ְו ַּ
שעְ .
עו ֵבר ַּעל ס ַּ
ְכ ִּתיב( ,מיכה ז) ְו ֹ
שע ְב ַּההוא ָא ְר ָחא.
עו ֵבר ַּעל ס ַּ
אנאָ ,ה ָכא ְכ ִּתיבֹ ,
ה ֵרםְ .ו ָת ָ
ַּת ַּט ֲ
וְ
גוף את ִּמ ְצ ַּר ִּים.
ָה ָתם( ,שמות יב) ְו ָע ַּבר ְי ָי ִּל ְנ ֹ
ית ָאה,
ףונא ְת ִּל ָ
ָכי ְל ַּהאיְ .ו ָדא הוא ִּת ָ
חול ֵקיה ְד ַּמאן ְדז ֵ
ָ
ַּכ ָאה
זָ
יקיָ .א ַּמר
יקא ְד ַּע ִּת ֵ
ישא ִּע ָל ָאה ַּע ִּת ָ
ירא ַּק ִּד ָ
ַּף ָ
יק ָנא י ִּ
(דאורחא) ְד ִּד ְ
או ָט ָבא ָל ְךְ ,וי ְח ֵדי
ַּס ֵגי ְל ֹ
יך הוא י ְ
שא ְב ִּר ְ
קוד ָ
ְ
ַּדאי
עון ,ו ַּ
ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
ע ָל ְך.
ְל ַּא ָג ָנא ֲ
אמר הזוהר שבמידת התפארת השביל שעל השפה העליונה ,שדרכו
עובר אויר האף ,הוא שביל שעובר דרכו דין רב ,ומי שפוגע בדין זה בטל
מין העולם ,אבל השביל של מידת הכתר הוא שביל של רחמים גדולים,
ומשם מגיעה הסליחה המחילה וכל הטוב ,והיינו משום שמוח מידת הכתר
הוא מוח של רחמים ,ולכן הרוח המגיעה ממנו היא רוח רחמים ,משא''כ
מוח מידת התפארת הוא מוח שיש בו דין ולכן הרוח המגיעה ממנו ,היא
רוח של דין.
עד כאן התיקון השלישי.
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ׂשוׂש ָא ִּׂשיׂש ַּב ְי ָיְ ,ב ַּע ִּתיק
ֹ
אנאַּ ,מאי ִּד ְכ ִּתיב( ,ישעיה סא)
ְו ָת ָ
ע ָתא ְד ִּא ְת ְג ֵלי
שֲ
אנאְ ,ב ַּ
ָותא ְד ֹכ ָלאָ .ת ָ
יו ִּמין ִּא ְת ַּמרְ .ד ָהא הוא ח ְדו ָ
ֹ
יל ָלה,
יב ָבא ִּו ָ
ארי ִּד ָ
יו ִּמיןֻּ .כ ְלהו ָמ ֵ
יק ָנא ְד ַּע ִּתיק ֹ
או ְר ָחא ְד ִּד ְ
ַּהאי ֹ
יהון
אר ֹ
ומ ֵ
ָ

ינא
ְד ִּד ָ

ימין
ְס ִּת ִּ

יקין,
וש ִּת ִּ
ְ

ְו ֵלית

ְד ִּי ְפ ַּתח

ִּס ְט ָרא

ומ ַּהאיַּ ,מאן
או ְר ָחא ִּא ְת ַּג ְליָיא ְל ַּת ְף ָנאֵ .
שאִּ .מחום ְד ַּהאי ֹ
ְל ַּא ְב ָא ָ
ְד ָא ִּחיד (נ''א דאחית) ְו ַּא ְז ַּהר (משום דהאי אורחא סימנא
ש ְת ָק ָאהְ ,ל ַּהאי
לשתיקותא ומהאי הוא מאן דאחזי ואזהר) ְל ַּ
ישא.
יקא ַּק ִּד ָ
ימ ָנא ְד ַּע ִּת ָ
או ְר ָחא ְר ִּשיםְ ,דהוא ִּס ָ
ֹ
אומר הזוהר שמה שנאמר "שוש אשיש בה" ,הכוונה על מידת הכתר
שהיא מידת השמחה הגדולה ,שע''י כל בעלי הדין שוקטים ,ולכן כאשר
אדם רוצה להשתיק את חברו ,הרי הוא נותן ידיו על השביל של השפה
העליונה ,שזה רמז לשתיקה והשתקה ,וביאר לנו בזה הזוהר ,שכל מעשה
שנוהגים בעולם התחתון יש לו שורש בעולם העליון.
ואכתוב לך דוגמת דבר זה :הנה שאלוני מדוע נוהגים לשתוק
כשאומרים גאל ישראל ,ודוחק לומר בשביל שלא יענו אמר ,אבל הטעם
הוא משום שהזוהר אומר שבגאל ישראל יש זיוג ,וכתב הזוהר שבעת הזיוג
אין לדבר בקול שלא תהיה אחיזת החיצונים ,ולכן אמרים זאת בשקט.

ישא
סומאֵ ,מ ֵר ָ
ָ
חות
ע ָרא (ונחית) ְת ֹ
ׂש ֲ
יע ָאהִּ ,מ ְת ָת ַּקן ַּ
ףונא ְר ִּב ָ
ִּת ָ
ח ָלת ֹו.
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,מיכה ז) ִּל ְש ֵא ִּרית ַּנ ֲ
ח ָדאֲ .
ישא ֲ
ח ָדא ְל ֵר ָ
ֲ
את ְת ִּפ ָלה ְב ַּעד ַּה ְח ֵא ִּרית
ׂש ָ
ְכ ָמה ְד ַּא ְת ָא ֵמר (מלכים ב יט) ְו ָנ ָ
ַּה ִּמ ְמ ָצ ָאהַּ .ה ִּמ ְמ ָצ ָאה ַּמ ָםשְ .ש ֵא ִּרית ִּד ְכ ִּתיב( ,צפניה ג) ְש ֵא ִּרית
ַּעׂשו ַּע ְו ָלה.
ִּי ְׂש ָר ֵאל ֹלא י ֲ
אמר הזוהר שהתיקון שתחת השפה הוא נקרא "שארית נחלתו" ,ודרשו
בגמ' שה' מוחל וסולח למי שמשים עצמו כשיריים ,למי שמעביר על
מדותיו ,שה' מודד לאדם מידת כנגד מידה ,משום שמה שאדם עושה את
זה הוא מעורר ,אם עושה טוב ,הרי הוא מעורר טוב ,ואם עושה רע ,הרי
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הוא מעורר עליו ,את עניין זה ,וזה עומק אדם שבמידה שאדם מודד
מודדים לו.

ה ָדא
סומאֲ ,
ָ
חות
ח ָרא ִּמ ְת ֹ
או ְר ָחא ַּא ֲ
יח ָאהָ .נ ִּפיק ֹ
ח ִּמ ָ
ףונא ֲ
ִּת ָ
יו ֵסיָ .קם
סו .קום ִּר ִּבי ֹ
ח ִּזיק ָל ַּעד ַּא ֹ
הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,מיכה ז) ֹלא ה ֱ
לו ַּא ְש ֵרי
יו ֵסיָ ,ס ַּתח ְו ָא ַּמר( ,תהלים קמד) ַּא ְש ֵרי ָה ָעם ש ָכ ָכה ֹ
ִּר ִּבי ֹ
לוְ .כ ָמה
לוַּ .מהו ש ָכ ָכה ֹ
א ֹל ָהיוַּ .א ְש ֵרי ָה ָעם ש ָכ ָכה ֹ
ָה ָעם ש ְי ָי ֱ
רוגזֵיה.
יך ֵמ ְ
ש ִּכ ְ
ש ָכ ָכהָ ,
ַּח ַּמת ַּהםל ְך ָ
ְד ַּא ְת ָא ֵמר (אסתר ז) ו ֲ
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,במדבר יא) ְו ִּאם
רוגזֵיהֲ ,
יך ְב ְ
ש ִּכ ְ
ָד ָבר ַּא ֵחרָ .
ינאַּ .א ְש ֵרי
ינא ְד ִּד ָ
רוגָ .דא הוא ִּד ָ
עוׂשה ִּלי ָה ְר ֵג ִּני ָנא ָה ֹ
ָכ ָכה ַּא ְת ֹ
ח ֵמי.
ח ֵמי ְד ַּר ֲ
א ֹל ָהיוַּ ,ר ֲ
ָה ָעם ש ְי ָי ֱ
תיקון חמישי הוא שביל שתחת השפה ,שהוא המשך של השביל שמעל
השפה ,שדרכו עוברות הרוחות של האף והפה ,ולכן הוא פנוי משערות,
בשביל שרוח הרחמים לא תמנע מלעבור ,ורוח זו ממתקת את שכ''ה
דינים שהם ש''ך דינים ,שהש''ך דינים הם ז' פעמים אדם שהם ז' מידות
שנשברו בתחילת הבריאה ,ועוד ה' גבורות שהם שורש כל הדין ,ובסה''כ
שכ''ה ,וזה מה שאמר הפסוק "חמת המלך שככה".
ד''א שכיח ברוגזיא ,ביאר המתוק מדבש ,היינו שפירוש זה שונה
מהפירוש הנ''ל ,שפירוש זה מבאר שאין הדין בטל לגמרי אלא הוא
מתבטל זמנית ,ולי נראה שהכוונה שכאן הוא ממתק אפי' את הדין החזק
ביותר דין של דין.

יך הוא
שא ְב ִּר ְ
קוד ָ
ָד ָבר ַּא ֵחר ,ש ָכ ָכהְ ,ש ָמא ְד ָכ ִּליל ָכל ְש ָמ ָהןְ ,ו ְ
ע ִּביר ַּעל ָכל ִּאימון
ומ ֲ
ַּא ַּנח ֵביה ִּל ְז ֵעיר ַּא ְנ ִּסיןַּ ,
רוגזֵיה ,ו ֲ
ְ
ַּמ ְע ַּבר
ִּד ְל ַּבר.
ביאר עוד שככה הוא שם הויה דמ''ה כזה[ :אין לומר בפה] יוד הא ואו
הא ,שהוא בגמט' מ''ה ,וכן ככה בגמט' מ''ה ,ושם הויה זו הוא שהשם
הכללי של כל הברי אה הוא השם שתיקן את כל הביראה מהדין אשר היה
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בה ,ושה' מעביר את הדין ,אזי יש נחת רוח לעם ישראל אשר מושרש
במידת התפארת ,ע''י שה' מעביר את כל החיצונים.

דף קל''ג ע''ב

ישא( ,עלאה עתיקא
יק ָנא ַּק ִּד ָ
ְד ַּת ְניָאָ ,א ְר ָחאִּ ,ע ָל ָאה ְד ִּד ְ
יקי.
חו ָט ָמא ְד ַּע ִּת ֵ
נוק ֵבי ְד ֹ
חות ְ
דעתיקי) ְד ִּאיהו ָנ ִּחית (בדיקניה) ְת ֹ
ילן ִּאימון ְב ֹכ ָלאָ .דא (דף קל''ג ע''ב)
ְו ַּהאי ָא ְר ָחא ִּד ְל ַּת ָתאְ .ש ִּק ָ
ח ִּזיק
שעְ .ל ַּת ָתאֹ ,לא ה ֱ
עו ֵבר ַּעל ס ַּ
ילאֹ ,
ילאְ ,ו ָדא ְל ַּת ָתאְ .ל ֵע ָ
ְל ֵע ָ
יתבְ .כ ָמה
א ָתר ְל ֵמ ַּ
חזיקְ :ד ָלא ִּאית ֲ
ֵינןֹ ,לא ה ִּ
סוְ .ו ָתנ ָ
ָל ַּעד ַּא ֹ
א ָתר ְל ַּא ְע ְב ָרא.
ָהיב ֲ
ָהיב ַּא ְת ָרא ְל ַּא ְע ְב ָראַּ .כ ְך ְל ַּת ָתא ,י ִּ
ילא י ִּ
ִּד ְל ֵע ָ
אמר הזוהר שתיקון זה שהוא בשביל השפה דתחת הפה ,והתיקון של
השביל בשפה שמעל הפה ,הם שוים ,ואם תאמר הרי כתוב בתיקון זה ,לא
החזיק לעד אפו ,שמשמע שה' לא מוחל לעולם ,זה אינו ,שלא החזיק,
הכוונה שאין מקום לדין במקום קדוש זה.
וידוע שהיום לא מצוי שיש באדם התחתון כעניין זה ,שיהיה לאדם
שביל חלק משערות תחת השפה ומעל השפה ,וכנראה משום כמו שעיננו
רואות שהדין גובר בעולם ולכן נמצא נמצא דבר זה ,ויהי רצון מלפניך
שיגולו רחמיך על מדותיך.

ירא ְד ֹכ ָלא ָא ְר ָחא
יקא ְט ִּמ ָ
א ָתר ִּד ְב ַּהאי ַּע ִּת ָ
ָת ָנאְ ,ב ָכל ֲ
יטא ְלמ ְע ַּבד ַּטב
חזֵי ֵע ָ
ִּא ְת ַּג ְליָיאַּ ,טב ְל ֻּכ ְלהו ִּד ְל ַּת ָתאְ ,ד ָהא ִּא ְת ֲ
ֵדע
יטאְ ,ו ֵלית ַּמאן ְדי ַּ
ְל ֹכ ָלאַּ .מאן ְד ָס ִּתים ְו ָלא ִּא ְת ַּג ְליָיאֵ ,לית ֵע ָ
ֵדע ֵליה א ָלא
דויְ .כ ָמה ְד ֵעדן ִּע ָל ָאהֵ ,לית ְדי ַּ
חו ֹ
ֵליה ,א ָלא הוא ִּב ְל ֹ
יקיְ .ו ַּעל ַּהאי ְכ ִּתיב( ,תהלים צב) ַּמה ָג ְדלו
יקא ְד ַּע ִּת ֵ
הוא ַּע ִּת ָ
עון ִּי ְת ַּת ְףנון
יךָ .א ַּמר ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
בות ָ
יך ְי ָי ְמ ֹאד ָע ְמקו ַּמ ְח ְש ֹ
עׂש ָ
ַּמ ֲ
יקין.
יקא ְד ַּע ִּת ִּ
עו ָב ָד ְך ְל ָע ְל ָמא ְד ָא ֵתיֵ .מ ִּעם ַּע ִּת ָ
ֹ
אמר הזוהר ,שמהות גילוי השער בשביל הנ''ל ,אינו רק כמקום לרוח
לעבור ,אלא הוא גילוי הפנים ,וכשמגלים את פני המלך מגלים את
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הפנימיות שבו ,את דרכו את רצונו ,את הדרך לקרבתו ,אבל מקום אשר
מכוסה בשער הרי הוא מקום שא''א להשיגו מרוב עומקו.
ויש לומר שלכן מי שמזקין שהוא מתקרב למידות העליונות הרי נעשה
קירח ומתגלה אור מוחו .ולכן אמר הזוהר בפ' יתרו שמי שקרח סימן
שהוא חכם ,וודאי שיש נפק''מ שהוא חכם בשביל שנלמד את חכמתו.

ילאְ ,ו ָח ֵפי
ע ָרא ְו ָס ִּליק ִּמ ְל ַּרע ְל ֵע ָ
ׂש ֲ
ית ָאהִּ .מ ְת ָת ֵקן ַּ
ףונא ְש ִּת ָ
ִּת ָ
ילאְ .ו ָנ ִּחית
פומא ִּד ְל ֵע ָ
ישא ְד ָ
בוס ָמא ָט ָבא ַּעד ֵר ָ
רוב ָתא ְד ְ
ַּת ְק ְ
פומא.
ישא ְד ִּפ ְת ָחא ְד ָא ְר ָחא ַּת ָת ָאה ְד ָ
ע ָרא (דרישא) ְל ֵר ָ
ׂש ֲ
ַּ
ֵיסאָ ,ס ַּתח ְו ָא ַּמר,
ףונא ָדאָ .קם ִּר ִּבי י ָ
ֵיסא ְו ַּא ְת ִּקין ִּת ָ
קום ִּר ִּבי י ָ
ובחסד
וכ ִּתיב (ישעיה נד) ְ
(ישעיה נד) ְו ַּח ְס ִּדי ֵמ ִּא ֵת ְך ֹלא יָמושְ ,
א ַּה ְד ֵדי.
יךָ ,הנֵי ְק ָר ֵאי ַּק ְשיָין ֲ
עו ָלם ִּר ַּח ְמ ִּת ְ
ֹ
תיקון שישי זה ,הוא כשהשערות מכסים את כל החלק התחתון של
הלחיים ,שדרכם עובר אור הפה ,והם מגיעים את תחילת הפה ,והשביל
התחתון שתחת הפה.
הקשה רבי ייסא שכתוב "וחסדי מעימך לא ימוש" ,שמשמע שתמיד
החסד עימנו ,וכתוב "ובחסד עולם רחמתיך" ,שמשמע שרק עכשיו ירחם ה'
עלינו בחסדו.

גו,
ֵינןִּ ,אית חסד ְו ִּאית חסדִּ .אית חסד ִּד ְל ֹ
ְו ָלא ַּא ְקשוְ ,ד ָתנ ָ
יקין,
יקא ְד ַּע ִּת ִּ
גוָ ,הא ְד ַּא ָמ ָרן ְד ַּע ִּת ָ
ְו ִּאית חסד ִּד ְל ַּבר .חסד ִּד ְל ֹ
ָקןְ .ו ָלא ָב ֵעי ַּבר
יק ָנאְ ,ד ִּא ְק ֵרי ְס ַּאת ַּהז ָ
ְוהוא ָס ִּתים ְב ִּס ְט ָרא ָדא ְד ִּד ְ
יו ִּמין.
גו ְד ַּע ִּתיק ֹ
ָנש ְל ַּח ְב ָלא ַּהאי ִּס ְט ָראִּ ,מחום ַּהאי חסד ִּד ְל ֹ
חה
וב ִּגין ָכ ְךְ ,ב ֹכ ֵהן ִּד ְל ַּת ָתא ְכ ִּתיב ֵביה( ,ויקרא כא) ֹלא ִּי ְק ְר ֻּ
ְ
ופ ַּאת ְז ָק ָנם ֹלא ְי ַּג ֵלחוַּ .מאי ַּט ְע ָמאְ .ב ִּגין ְד ָלא
אשם ְ
ָק ְר ָחה ְב ֹר ָ
יקאְ ,ד ֹכ ֵהן ִּמ ִּן ְט ָרא ָדא ָקא ָא ֵתי.
חוי ְדחסד ְד ַּע ִּת ָ
או ְר ֹ
ְל ַּח ְב ָלא ֹ
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וענה על השאלה הנ''ל ,שיש ב' מיני חסדים .א :חסד של מידת הכתר,
שהוא מושפע רק בעת רחמים ,ב :חסד של מידת התפארת ,ומשום שהזקן
הזה של מידת הכתר הוא זקן החסד ,אין לכהנים שהם מרכבה למידת
החסד לגלח את זקנם.
ויש להקשות שהרי הכהן מרכבה למידת החסד של התפארת ולא
למידת החסד הנ''ל ,יש לומר שמ''מ חסד התפארת מושרש כאן וודאי
שענף בטל לשורשו.
והנה לכאורה לכהן אסור רק לגלח בתער אבל לסדר את זקנן מותר לו,
וא'' כ לכאורה מכאן אפשר ללמוד שמותר לסדר את הזקן ויש לעיין.

יך חסד ְל ִּא ְת ַּר ְב ָאה
יעותא ְד ִּס ְפ ָראְ ,ב ֹכ ָלא ִּא ְצ ְט ִּר ְ
ָ
אנא ִּב ְצ ִּנ
ְו ָת ָ
ול ִּמ ְב ֵניְ ,ו ָלא ְל ַּק ְט ָעא ֵליהְ ,ו ָלא ִּא ְש ְת ֵצי ֵמ ָע ְל ָמאְ .ו ַּהאי ִּד ְכ ִּתיב
ְ
עו ָלם ,חסד
ובחסד ֹ
יו ִּמיןְ .
ְו ַּח ְס ִּדי ֵמ ִּא ֵת ְך ֹלא יָמוש ,חסד ְד ַּע ִּתיק ֹ
ח ָרא ִּד ְז ֵעיר ַּא ְנ ִּסיןִּ ,ד ְכ ִּתיב,
עו ָלםְ ,ו ַּהאי הוא ַּא ֲ
ְד ִּא ְק ֵרי חסד ֹ
עו ָלם חסד ִּי ָבנה.
(תהלים פט) ָא ַּמ ְר ִּתי ֹ
וכן כתוב בספר הצניעות שאין להשחית את הזקן ,שהרי אדם מרכבה
למידות העליונות ,והמשחית את זקנו את הוא מנוע את החסד מלהשפיע
לעולם.
וכ''ש מי שאכזרי ואינו עושה חסד עם עניים ונזקקים ,הרי הוא מונע את
כוח החסד ,אבל מי שעושה חסד עם חבריו ,הרי הוא מעורר את מידת
החסד להשפיע.

שוט
שוטְ .וחסד ִּד ְק ֹ
יקין ,הוא חסד ִּד ְק ֹ
ְו ַּהאי חסד ְד ַּע ִּתיק ְד ַּע ִּת ִּ
וב ִּגין ָכ ְך ְכ ִּתיב,
גופא ִּא ְת ַּמר ,א ָלא ְב ַּחיֵי ְד ִּנ ְש ְמ ָתאְ .
ָ
ָלאו ְב ַּחיֵי
יק ָנא
ית ָאה ְד ִּד ְ
ףונא ְש ִּת ָ
(מיכה ז) ִּכי ָח ֵפץ חסד הואָ .דא הוא ִּת ָ
יקי.
יראְ ,ד ַּע ִּתיק ְד ַּע ִּת ֵ
ַּף ָ
י ִּ
אמר הזוהר שיש לנו לידע שב' מיני החסד ,המה משפיעים לב' מקומות,
החסד של עתיק הרי הוא משפיע חסד של אמת ,והוא חסד המושפע
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לנשמה של האדם בעולם הזה ובעולם הבא ,זהו חסד של אמת ,חסד
שעושים עם המתים הרי הוא חסד של אמת משום שהוא חסד לנשמה,
וכן המלמד את חברו תורה הרי הוא חסד של אמת ,משום שהוא משפיע
לנשמתו ,כמובא בגמ' בסוכה.
אבל החסד של מידת התפארת הוא חסד לגוף.
אמנם יש לדעת שמ''מ מגיע ממידת הכתר בנים ממון וחיים ,ויש לומר
שכל אלו מועילים לנשמה ויש לעיין.

רוב ָתא
סוחין ְב ִּת ְק ְ
ע ָראְ ,ו ִּא ְת ָח ְזן ב' ַּת ִּ
ׂש ֲ
יע ָאהָ .ס ִּסיק ַּ
ףונא ְש ִּב ָ
ִּת ָ
ָאן ְל ֵמחזֵי.
ירן ְוי ָ
ש ִּס ָ
בוס ָמאַּ ,
ְד ְ
ַּער
ע ֵצי ַּהי ַּ
סוח ַּב ֲ
עון ְו ָא ַּמר( ,שיר השירים ב) ְכ ַּת ַּ
ָס ַּתח ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
יך הוא,
שא ְב ִּר ְ
קוד ָ
ְ
ָוניַּ ,כ ְך
סוח זה ָכ ִּליל ִּב ְת ַּלת ְגו ֵ
גו'ַּ .מה ַּת ַּ
ְו ֹ
סוחין ִּא ֵליןְ ,ד ִּאימון
ות ֵרין ַּת ִּ
יתא ְגוָונֵיְ ,
סוחין ָכ ִּליל ִּש ָ
ְת ֵרין ַּת ִּ
ֵיהון
וב ִּגינ ֹ
ינאְ .
א ֵמ ָ
ףונין ַּד ֲ
ףונא ז'ִּ ,אימון ְכ ָל ָלא ְד ָכל ִּשי ָתא ִּת ִּ
ִּת ָ
אור ְסנֵי מל ְך ַּח ִּיים.
ִּא ְת ָקיָים (משלי טז) ְב ֹ
תיקון שביעי זה ,הוא עצם זה שהלחיים מגולות משער ,ונראים ב'
הלחיים אדומות כב' תפוחים ,ביופי ומראה גדול.
ובכל תפוח יש ג' גונים ,אדום לבן ירוק ,שהם חסד דין ורחמים ,וישנם ב'
תפוחים ,שהם סה''כ ו' גונים ,שהם הו' תיקונים הראשונים שתיקון זה כולל
אותם.
ותפוחים אלו נקראים פני המלך.
והם שם אל ,שכל תפוח הוא שם אל מלא ,כזה :אלף למד.
ויש להבין מדוע תיקון זה כולל את כל הו' תיקונים.
והטעם משום שאמר הזוהר שיש מעלה גדולה במקום שאין שער
שבמקום שיש שער השער מכסה על עומק הדברים הנסתרים בפנים ,אבל
כאן שאין שער במקום רב ,ודאי שהוא מגלה את כל עומק התיקון ,הוא
מגלה את פני ה' פני הרחמים ,שעליו נאמר "ישא ה' פניו אליך" ,שה'
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כביכול נושא לנו פנים לפנים משורת הדין ,עד שמובא בגמ' בר''ה
ששאלה אחת מחשובות הגויים ,מדוע ה' נושא פנים והרי נאמר לא ישא
פנים ולא יקח שוחד.
ועל זה תירצה הגמ' בברכות ,משום שעם ישראל מברך אפי' על כזית
וכביצה ,ועיין בספרי זמירות לדוד ,שהכזית וכביצה הוא הלחם של שבת
שיש לבצוע כזית וכביצה לו ואישתו ,וכידוע שיש לחבר ב' לחמים גב בגב,
וכלפי חוץ נראים רק פנים ,שהם כנגד מידת הכתר.

ומ ַּח ְזיָין ֵחידו ִּל ְז ֵעיר
סוחין ָנ ְפ ִּקין ַּח ִּיין ְל ָע ְל ָמאְ ,
אנאֵ ,מ ָהנֵי ַּת ִּ
ְו ָת ָ
וכ ִּתיב (משלי טז)
יךְ .
ָאר ְי ָי ָס ָניו ֵאל ָ
ַּא ִּסיןְ .כ ִּתיב (במדבר ו) י ֵ
סוחין
אור ְסנֵי מל ְך ִּא ֵלין ִּאימון ְת ֵרין ַּת ִּ
אור ְסנֵי מל ְך ַּח ִּייםְ .ב ֹ
ְב ֹ
יךָ ,ס ִּנים ִּד ְל ַּבר,
ָאר ְי ָי ָס ָניו ֵאל ָ
ינא .י ֵ
א ֵמ ָ
בוס ָמא ַּד ֲ
רו ְב ָתא ְד ְ
ְד ִּת ְק ֹ
ְד ַּכד ְנ ִּה ִּרין ִּמ ְת ָב ֵר ְך ָע ְל ָמא.
יריןָ ,כל ָע ְל ָמא ִּמ ְת ָב ֵר ְך,
בו ִּצינֵי ִּד ְל ַּבר ְנ ִּה ִּ
אנאָ ,כל ְז ַּמן ְד ָהנֵי ֹ
ְו ָת ָ
ומה ִּאי ָה ֵני ִּד ְל ַּבר ַּכ ְךְ .ת ֵרין
רוגזָא ְב ָע ְל ָמאָ .
ְ
ְו ָלא ִּא ְש ְת ַּכח
ירא ַּעל ַּא ַּחת ַּכ ָםה ְו ַּכ ָםה.
יראְ ,ד ַּח ָדאן ְת ִּד ָ
סוחין ִּד ְנ ִּה ִּרין ְת ִּד ָ
ַּת ִּ
אמר הזוהר ,שמפנים עליונים אלו מאירים פני מידת התפארת ,וע''י כך
ישנם רחמים גדולים על ישראל.
ואמר הזוהר שכל זמן שמאירים פני מידת התפארת ושאר מידות
תחתונות ,אזי רחמים גדולים בעולם ,וא''כ כ''ש כשמאירים פני מידת
הכתר על אחת כמה וכמה.
וכן כשאדם עוסק בקדושה הרי הוא מיד מרגיש חום ואור גדול בלחייו,
והוא משום שמאיר אור פניו ,ועל זה נאמר חכמת אדם תאיר פניו.

חזֵי ְז ֵעיר ַּא ִּסין
סוחין ִּא ֵליןִּ ,א ְת ֲ
ַּת ְניָאַּ ,כד ִּא ְת ַּג ְליָין ְת ֵרין ַּת ִּ
ָותאְ .ו ָכל ִּאימון
ינין ִּד ְל ַּת ָתאְ ,בח ְדו ָ
בוצ ִּ
ִּ
ָותאְ .ו ָכל ִּאימון
ְבח ְדו ָ
ימותא.
ָ
ימין ִּמ ָכל ְש ֵל
וש ֵל ִּ
ִּד ְל ַּת ָתאְ ,נ ִּה ִּריןְ ,ו ָכל ָע ְל ִּמין ַּח ָדאןְ ,
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ע ָתא
שֲ
ונ ִּה ִּריןְ .ו ָכל ִּטיבו ָלא ָס ִּסיקֻּ .כ ְלהו ִּא ְת ַּמ ְליָין ְב ַּ
ְו ֹכ ָלא ַּח ָדאן ְ
ח ָדא.
ש ֲע ָתא ֲ
ח ָדאֻּ ,כ ְלהו ַּח ָדאן ְב ַּ
ֲ
אומר הזוהר שבשעה שמתגלים התפוחים ,אזי יש שמחה ורחמים בכל
העולמות.
ויש להבין מדוע אינם באמת תמיד נגלים ,ויש לומר שהוא מהקליפה
המכסה על נשמתנו מלהרגיש את האור הנ''ל ,אבל באמת הפנים הנ''ל
תמיד מגולות.
אבל אין זו משמעות הלשון ,ונראה שכמו שמשה נתן מסוה על פניו ,כן
כביכול המידה העליונה הזו נותנת מסוה על פניה ,וכאשר מתעוררת
להשפיע מסירה את המסוה להשפיע את אור הפנים.
ומלאך אורפינאל משפיע מעולם הבריאה את אור הפנים הזה.

חזֵיָ ,ס ִּנים ִּד ְל ַּברִּ ,אית ְז ַּמן ִּד ְנ ִּה ִּריןְ ,ו ִּאית ְז ַּמן ְד ָלא ְנ ִּה ִּרין.
ָתא ֲ
ָאר ָס ָניו ִּא ָתנו
יך( .תהלים סז) י ֵ
ָאר ְי ָי ָס ָניו ֵאל ָ
וב ִּגין ָכ ְך ְכ ִּתיב ,י ֵ
ְ
סוחין
ירא .א ָלא ַּכד ִּא ְת ַּג ְליָין ַּת ִּ
ה ִּוי ְת ִּד ָ
ס ָלהִּ .מ ְכ ָלל ְד ָלא ֲ
ילא.
ִּד ְל ֵע ָ
ואמר הזוהר שהפנים התחתונות אין להם אור מעצמם ,אלא כשאור
הפנים העליון מאיר בהם ,ורק שם הוא אור הפנים באמת ,ובכל מקום הוא
רק בהשאלה.
ואומר הזוהר שמזה שכתוב "יאר פניו איתנו סלע" ,מוכח שאין תמיד
מאיר אור הפנים של מידת התפארת ,אלא רק כשפני הכתר מאירים,
וקשה שהרי כתוב פניו איתנו סלה ומשמע שתמיד מאיר אור הפנים ,ויש
לומר שזה בלשון בקשה שיאירו הפנים סלה ,וסלה הוא ס''ה שהוא גמט'
אדני שהיא השכינה ,ול' שהיא הבינה כידוע שהיא המידה השלישית,
וכשהבינה מאירה בשכינה אזי פניה מאירות.

דף קל''ד ע''א
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הון
ומ ְמ ֹ
יראִּ .
ָורין ְת ִּד ָ
ירין ְו ִּחו ִּ
ימיןְ ,נ ִּה ִּ
סוחין ִּד ְס ִּת ִּ
אנאִּ ,א ֵלין ַּת ִּ
ָת ָ
ףונין ַּק ְד ָמ ִּאין
יתא ִּת ִּ
יברְ .ו ָכל ִּש ָ
ירין ִּל ְת ַּלת ְמ ָאה ְו ִּש ְב ִּעין ִּע ָ
ְנ ִּה ִּ
ח ֵמנו.
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,מיכה ז) יָשוב ְי ַּר ֲ
ילןֲ .
יק ָנא ֵביה ְכ ִּל ָ
ִּד ְב ִּד ְ
יריןְ ,ו ִּז ְמ ִּנין ִּא ְת ַּג ְליָיןָ .ה ָכא ,הוא יָשוב
יָשובִּ ,מ ְכ ָלל ְד ִּז ְמ ִּנין ְט ִּמ ִּ
ףונא (דף קל''ד
אמתָ .דא הוא ִּת ָ
וב ַּהאי ִּד ְל ַּת ָתא ,הוא ְו ֱ
ח ֵמנוְ .
ְי ַּר ֲ
יקא
סוחין ִּד ְב ַּע ִּת ָ
יתאִּ ,ב ְת ֵרין ַּת ִּ
יע ָאהְ ,ד ָכ ִּליל ִּש ָ
ע''א) ְש ִּב ָ
יקין.
ְד ַּע ִּת ִּ
אמר הזוהר שפנים אלו תמיד מלאים רחמים משום החכמה הפנימית,
כמו שכתוב "חכמת אדם תאיר פניו".
ומאיר תיקון זה לשלוש מאות ושבעים צדדים ,כלומר שיש בו ב' שמות
אל מלאים כזה :אלף למד שהם בגמט' שלוש מאות שבעים.
וכל שאר התיקון המה משערות ולכן האור נסתר בהם ,אבל כאן אין
שערות ולכן תיקון זה מגלה את כל האורות.
והתיקון הזה במידת התפארת הוא במילת ואמת ,שאמת הוא ראש
אמצע וסוף שהוא מגיע ממי שכולל את כל העולם כולו שהוא מידת
הכתר כידוע שכל עולם האצילות מלביש עליו.

יק ָנא,
ח ָרנֵיה ְד ִּד ְ
סו ֲ
ׂש ְע ֵרי ֹ
חוטא ְד ַּ
ָ
ינ ָאהָ .נ ִּפיק ַּחד
ףונא ְת ִּמ ָ
ִּת ָ
ףונא ָדא.
בורא .קום א ְל ָעזָר ְב ִּריַּ ,א ְת ִּקין ִּת ָ
ףולא ַּעד ַּט ָ
ְו ַּת ְליָין ְב ִּש ָ
ַּא ִּפילו
ָקם ִּר ִּבי א ְל ָעזָר (בריה)ָ ,ס ַּתח ְו ָא ַּמרַּ ,ה ֹכל ָתלוי ְב ַּמזָל ,ו ֲ
יעותאְ ,ו ָה ָכא
ָ
או ִּקי ְמ ָנא ְב ִּס ְפ ָרא ִּד ְצ ִּנ
יכלִּ .מ ָלה ָדא ֹ
תו ָרה ָב ֵה ָ
ֵספר ֹ
תו ָרה ֹקדש,
ֵינןֵ ,ספר ֹ
ִּאית ְל ִּא ְס ַּת ְכ ָלאְ ,ו ִּכי ַּה ֹכל ָתלוי ְב ַּמזָלְ ,ו ָתנ ָ
וכ ִּתיב (ישעיה ו) ְו ָק ָרא זה אל זה
יכל ֹקדשְ .
קו ֹקדשְ ,ו ַּה ֵה ָ
ְו ַּנ ְר ֵת ֹ
יהון,
תו ָרהָ .ל ֳק ְב ֵל ֹ
ְו ָא ַּמר ָקדש ָקדש ָקדשָ ,הא ְת ַּלת ִּאימוןְ .ו ֵספר ֹ
תו ָרה ִּנ ְת ָנה ְבג'
יכל ֹקדשְ ,והוא ָקדשְ .ו ַּה ֹ
קו ֹקדשְ ,ו ַּה ֵה ָ
ַּנ ְר ְת ֹ
לוחות
ֹ
ש ֹלש,
ינה ְב ָ
שהְ ,ש ִּכ ָ
ָמים ְש ֹל ָ
לותְ ,בי ִּ
ע ֹ
ש ֹלש ַּמ ֲ
דושותְ .ב ָ
ֹ
ְק
וכ ִּתיב
תו ָרה ַּת ְליָאְ ,ו ִּאיהו ַּת ְל ָיא ְב ַּמזָלְ ,
ֹ
יכל ְב ֵספר
רון ְו ֵה ַּ
ַּא ֹ
וֲ
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דושות
ֹ
ח ַּמ ִּים ַּאל ֵת ָחתוַּ .מאן ְד ִּאיהו ִּב ְק
תות ַּה ָ
או ֹ
ומ ֹ
(ירמיה י) ֵ
ָלא.
הוֵי ַּת ְליָא ְב ַּמז ָ
ַּה ָללו ל ֱ
תיקון שמיני זה ,הוא הזקן הנראה כלפי חוץ אשר הוא מגיע עד הטבור
ששם עומדת מידת התפארת.
שאל רבי אליעזר ,על מה שכתוב שהכל תלוי במזל ואפי' ספר תורה
שבהיכל ,וכי הספר תורה אשר מונח בקודש הקודשים ,שהוא תורת ישראל
שהתורה היא מקיימת את העולם כמו שכתוב "אם לא בריתי יומם ולילה
חוקות שמים וארץ לא שמתי" ,וכי הוא תלוי במזלות ,שה' אמר לנו שאין
לנו לפחד ולהתיחס אליהם?

ירא
ַּף ָ
חוטא י ִּ
ָ
יעותאַּ ,האי
ָ
ימ ָנא ְב ִּס ְפ ָרא ִּד ְצ ִּנ
או ִּק ְ
ֹ
א ָלא ָה ִּכי
יק ָנא ַּת ְליָין ֵביהִּ ,א ְת ְק ֵרי ַּמזָלַּ .מאי
ׂש ְע ֵרי ְד ִּד ְ
ישאְ ,ד ָכל ַּ
ַּק ִּד ָ
ָלא ַּת ְליָין.
שיָאְ ,ב ַּהאי ַּמז ָ
קוד ַּ
קו ָד ִּשין ְד ְ
שי ֹ
ַּט ְע ָמאִּ .מחום ְד ָכל ָק ְד ֵ
ושין
דוש ָלא ָחל ָע ֵליה עׂשר ִּקד ִּ
תו ָרהַּ ,אף ַּעל ַּג ב ְד ִּאיהו ָק ֹ
ְו ֵספר ֹ
דוש ְבעׂשר
יכלִּ ,א ְת ְק ֵרי ָק ֹ
יכלֵ .כיוָן ְד ָע ִּייל ָל ֵה ָ
ַּעד ְד ָע ִּייל ָל ֵה ָ
יכל ,א ָלא ַּכד ִּא ְת ַּח ְב ָרן עׂשר
ונא ָדא ְד ָלא ִּא ְת ְק ֵרי ֵה ָ
דושותְ .כ ַּג ְו ָ
ֹ
ְק
ירא
ַּף ָ
חוטא י ִּ
ָ
אנאַּ ,ה ֹכל ָתלוי ְב ַּמזָלְ ,ד ִּאיהו ַּהאי
דושותְ .ו ָת ָ
ֹ
ְק
ע ִּרין ַּת ְליָין ֵביה.
ׂש ֲ
ישאְ ,ד ָכל ַּ
ַּק ִּד ָ
ותירץ שהמזל אינו המזל הגשמי חלילה ,אלא מזל הוא מלשון נזילת
השפע ,שהוא התיקון השמיני הזה אשר כל המידות תלויות בו ,ואפי' ספר
תורה דהיינו מידת התפארת ,תלויה בו.
ואין כוח מידת התפארת שהיא הספר תורה ,וההיכל שהיא השכינה
מעצם ,אלא כל כוחם מי' מידות של האין סוף ,ואפי' שהתפארת והשכינה
מנהיגים את העולם ,מ''מ הם מונהגים ע''י מידת הכתר ,ע''י התיקון
השמיני שבה.
והנה מכאן רואים שאין מזל לישראל כלל ,ולא שיש מזל ואפשר לקרוע
את גזר דינו ,כסברת תו''ס בשבת ,אמנם מובא בגמ' בנדרים ועוד שמי
שחולה אין לו ביום א' לגלות משום שלא יתעורר מזלו לרעה ,וכן מובא
בגמ' בב''ק שלאדם יש מזל ,וצ''ע.
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ומ ְז ֵלי ִּממֵיה
ָליַּ ,
א ַּמאי ִּא ְק ֵרי ַּמזָלִּ .מחום ְד ִּממֵיה ַּת ְליָין ַּמז ֵ
ֲ
וביה ַּת ְליָין ָכל ִּמ ֵלי
יהי ַּת ְליָיאֵ .
וב ִּגין ָכ ְך ִּא ִּ
ִּע ָל ִּאין ְו ַּת ָת ִּאיןְ .
יכלְ ,ד ִּמ ְת ַּע ֵטר
תו ָרה ש ָב ֵה ָ
ַּא ִּפילו ֵספר ֹ
ְד ָע ְל ָמא ִּע ָל ִּאין ְו ַּת ָת ִּאין .ו ֲ
כ ְלהו
דושין ְו ֻּ
דושותָ ,לא ָנ ִּפיק ִּמ ְכ ָל ֵליה ִּעם ְש ַּאר ִּק ִּ
ֹ
ְבעׂשר ְק
יהון
חו ֵב ֹ
ֹ
שן
ףונאִּ ,א ְת ַּכ ְב ָ
ומאן ְד ָח ֵמי ְל ַּהאי ִּת ָ
ַּת ְליָין ְב ַּהאיַּ .
נו ֵתינו.
ע ֹו ֹ
בוש ֲ
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,מיכה ז) ִּי ְכ ֹ
ומ ְת ַּכ ְפיָיןֲ ,
ִּמ ַּף ֵםיה ִּ
ישיןַּ ,ע ִּתיק
שא ְד ַּק ִּד ִּ
קוד ָ
יך ְב ִּרי ְל ְ
עוןְ ,ב ִּר ְ
ָא ַּמר ֵליה ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
ִּמ ֹכ ָלא.
אמר הזוהר שמי שרואה את המזל הזה ,נעלמים עונותיו ,ויש לפרש שמי
שרואה בחלום את הפסוק של התיקון הזה ,או מי שרואה אדם עטור זקן
בחלום ,או מי שלומד ומבין וזה נקרא ראייה שכלית ,גם לו מתכפרים
עונותיו.

ׂש ְע ֵרי ְד ַּת ְל ָיין,
ׂש ְע ֵרי ִּעם ִּאימון ַּ
יע ָאהִּ .מ ְת ָע ְר ִּבין ַּ
ףונא ְת ִּש ָ
ִּת ָ
ְו ָלא ָנ ְפ ִּקין ָדא ִּמן ָדא .קום ִּר ִּבי ַּא ָבאָ ,קם ִּר ִּבי ַּא ָבא ְו ָא ַּמרִּ ,א ֵלין
צולות יָם.
ֹ
ׂש ְע ֵרי ְד ִּמ ְת ָע ְר ִּבין ִּעם ִּאימון ְד ַּת ְליָיןִּ ,א ְקרון ְמ
(אינון) ַּ
ארי
ומ ַּהאי ַּא ְת ָרא ְר ִּמיוָ ,כל ָמ ֵ
מו ָחאֵ ,
םו ְת ֵרי ֹ
ִּמחום ְד ַּנ ְפ ֵקי ִּמ ֹ
יך ְת ֵהא
עוןְ ,ב ִּר ְ
ומ ְת ַּכ ְפיָיןָ .א ַּמר ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
שא ִּ
ְד ַּת ְב ִּעין ח ֹו ֵבי ִּד ְבנֵי ָנ ָ
יו ִּמין.
ְל ַּע ִּתיק ֹ
תיקון תשיעי הם השערות הקטנות של הגרון אשר אינם יוצאת אחת
מהשניה ,והם מתערבות בתיקון הזקן השמיני ,שהוא הזקן הארוך.
והם מסירים את כל מי שתובע את חובות בני האדם ,והוא נקרא
"ותשליך במצולות ים כל חטאתם".
והוא מגיע מאור המוח ,שהנה ידוע שהחיך הוא השתלשלות של אור
המוח ולכן החיך טועם ,שעניין הטעימה הוא רוחני ,ומשם מגיעות
השערות ,ומשום שהם ממש מאור המוח הם דוחים כל חיצון.
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והם מתערבות בזקן ,דהיינו שהזקן משפיע שפע ,והקטרג מקטרג על
שפע הזקן שמגיע לפלוני ,והם דוחים את המקטרג.

רו ָנא
יק ָנאְ ,ו ַּח ְסיָין ִּב ְג ֹ
חות ִּד ְ
ׂש ְע ֵרי ְת ֹ
יר ָאהַּ .נ ְח ִּתין ַּ
ע ִּש ָ
ףונא ֲ
ִּת ָ
הודה ָס ַּתח ְו ָא ַּמר,
הודהָ .קם ִּר ִּבי ְי ָ
יק ָנא .קום ִּר ִּבי ְי ָ
חות ִּד ְ
ְת ֹ
לות ָע ָפר ִּמ ְסנֵי ַּס ַּחד ְי ָי
וב ְמ ִּח ֹ
צורים ִּ
ִּ
רות
ובאו ִּב ְמ ָע ֹ
(ישעיה ב) ָ
גו'ִּ .מ ְס ֵני ַּס ַּחד ְי ָיָ ,הא ִּא ְת ְי ַּדע ְד ַּמאן ְד ִּאיהו ְל ַּברַּ ,ס ַּחד ְי ָי
ְו ֹ
יק ָנאְ ,ו ִּא ְת ְקרון
חות ִּד ְ
ׂש ְע ֵרי ִּד ְת ֹ
נוִּ ,אימון ַּ
או ֹ
ה ַּדר ְג ֹ
ומ ֲ
ִּא ְת ְק ֵריֵ .
ַּע ֹקב.
אמת ְלי ֲ
יר ָאה( ,מיכה ז) ִּת ֵתן ֱ
ע ִּׂש ָ
ףונא ֲ
נוְ ,ת ֵריִּ .ת ָ
או ֹ
ה ַּדר ְג ֹ
ֲ
ימא ,חסד ְל ַּא ְב ָר ָהם.
ימא ִּמן ִּנ ָ
ְו ַּחד ָסרְ ,ד ָלא ַּנ ְפ ֵקי ִּנ ָ
התיקון העשירי הם השערות החופות על הגרון ,והם מגיעות מאור
הבינה השוכן בגרון שהחיך הוא החכמה ,והגרון היא הבינה ,והלשון היא
הדעת כמובא בהאריז''ל ועוד.
והם מכריעים כל רע.
ובהם יש את התיקון הי''א ,שהם שהשערות הנ''ל שוות ואינם יוצאות
אחת מחברתה ,שהוא מראה על היוחוד שלהם ,שעצם השערות הם
בחינת יעקב שהוא עצם הכוח ,ואברהם הוא מידת החסד שהיא מאחדת
כל דבר ,כמו שמים שהם מכוח החסד ,מחברים את הקמח כמובא בגר''א.

ופומא ִּא ְת ְס ֵני
ָ
סומא,
ָ
ׂש ְע ֵרי ַּעל
יסרְ .ד ָלא ַּת ְליָין ַּ
ףונא ִּד ְת ֵר ָ
ִּת ָ
חור ֵליהְ ,ב ִּגין ְד ָלא ִּא ְש ְת ַּכח
חור ְס ֹ
ׂש ְע ֵרי ְס ֹ
ָאין ַּ
ִּמ ָכל ִּס ְט ִּריןְ ,וי ִּ
יך.
חותאְ ,כ ָמה ְד ִּא ְצ ְט ִּר ְ
ַּט ְר ָ
ינא
א ָתר (נ''א בתר) ִּד ָ
ינאַּ .ב ֲ
יריִּ .ד ָ
חותא ְב ַּמאי ָקא ַּמ ְי ֵ
ַּט ְר ָ
ינא
או ִּד ָ
יק ָנא ִּט ְר ָחא ִּאימוןֹ ,
ׂש ְע ֵרי ְד ִּד ְ
חותא ִּא ְש ְת ַּכחְ .ו ִּכי ַּ
ַּט ְר ָ
חובא
ח ֵמי ִּא ְת ָחזון .א ָלא ְד ָלא ִּא ְת ְט ַּרח ְב ִּי ָ
ִּאימוןְ ,ו ָהא ֹכ ָלא ַּר ֲ
רוחא ִּד ְז ֵעיר ַּא ִּסין.
(ס''א בנשובא) ְד ָ

[]119

"יהי אור"
התיקון הי''ב :הוא שהשפתיים פנויות משערות ,בשביל שרוח הפה
תעבור ללא מכשול ,ושואל הזוהר איזה מכשול השערות יעשו ,והרי
המכשול הוא מהדין ,ושערות הכתר הם שערות רחמים ,ועונה שבאמת
מידת הכתר אין נצרכת לעניין זה ,אלא משום שמידת הכתר מכינה את
תיקוני מידת התפארת ,ושם השערות הם דין ,והם יכסמו את אור פה
התפארת ,לכן גם פה נעשה עניין זה.

ישא ִּע ָל ָאהֹ ,קדש ֳק ָד ִּשיםָ ,נ ְש ָבא
סומא ַּק ִּד ָ
ָ
אנא ֵמ ַּהאי
ְד ָת ָ
ית ַּרק (ס''א דאתדבק) ֵביה,
רוחא ְד ִּא ְ
ָ
רוחא.
ָ
רוחאַּ .מאי
ָ
ומ ַּהאי
ְד ִּמ ְת ְל ַּבש ֵביה (נ''א דאתתקן ומתלבש ביה) ְז ֵעיר ַּא ִּסיןֵ .
רוחא ָנ ִּפיק,
ָ
רוחא ִּמ ְת ַּל ְב ִּשין ָכל ִּאימון ִּד ְל ַּת ָתאְ .ו ַּכד ַּההוא
ָ
חט (ס''א ואתפרשא)
יברְ .ו ִּא ְת ָס ַּ
ִּא ְת ְס ַּרש ִּל ְת ָל ִּתין ְו ִּש ְב ָעה אלף ִּע ָ
שא ִּמ ֵמיה
חזֵי ְל ִּא ְת ַּל ְב ָ
דוי ְל ַּא ְת ֵריהְ ,ו ָכל ַּמאן ְד ִּא ְת ֲ
חו ֹ
ָכל ַּחד ִּב ְל ֹ
ישאִּ ,מחום
סומא ַּק ִּד ָ
ָ
ע ִּרין ָלא ִּא ְש ְת ָכחו ַּעל
ׂש ֲ
ִּא ְת ָל ַּבשְ .ו ַּעל ָדא ַּ
ול ָק ְר ָבא
ח ָרא ְל ִּא ְת ָע ְר ָבא ֵביהְ ,
רוחיה ָנ ִּפיקְ ,ו ָלא ָב ֵעי ִּמ ָלה ַּא ֲ
ְד ֵ
ה ֵדיה.
ַּב ֲ
אומר הזוהר שמפה הכתר יוצאת רוח אשר מלבישה את מידת התפארת,
ואת כל התחתונים ,ויש בה שלושים ושבע אלף כוחות ,כמניין הבל ,מתוק
מדבש .והיינו שהוא מיליו שם ס''ג שהוא בגמט' ל''ז ,כזה[ :אין לומר בפה]
יוד הי ואו הי.
וזה מה שנאמר "ותלבש אסתר מלכות"" ,ורוח לבשה את אמישי",
והיינו שרוח קדושה מקיפה על האדם ,שמרוב שהיא קדושה אין הגוף יכול
להכיל אותה בתוכו.
ואומר הזוהר כאן שבאמת גם במידת הכתר אין ראוי שיהיו שערות
שמ'' מ השערות מונעות את הרוח שלא תצא כשורה אפי' שאין הם שערות
של דין.

דף קל''ד ע''ב
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ילא ְו ָלא
ירותא ְד ֹכ ָלאְ ,ד ָלא ִּא ְת ְד ַּבק ָלא ְל ֵע ָ
ָ
ְו ָדא הוא ְט ִּמ
ימין ְד ָלא ִּא ְת ְי ַּדע( .דף קל''ד
ימא ִּד ְס ִּת ִּ
ְל ַּת ָתאְ .והוא ָס ִּתים ִּב ְס ִּת ָ
רוח
ַּ
וב ִּגין ַּכ ְך,
ףונאְ .
הוָה ֵביה ִּת ָ
ע''ב) ָדא הוא ְד ָלא ִּא ְת ָת ַּףןְ ,ו ָלא ֲ
יאי
ומ ְת ַּל ְב ִּשין ֵביה ְנ ִּב ֵ
ְד ָנ ִּפיק ְל ַּבר (ס''א דנפיק מההוא דלבר)ִּ ,
יקין ָלא
יקא ְד ַּע ִּת ִּ
א ָבל ְב ַּהאי ַּע ִּת ָ
ימנֵיִּ ,א ְת ְק ֵרי סה ְי ָיֲ .
ְמ ֵה ְ
רוי
ע ֹ
ׂש ֲ
וב ִּגין ַּכ ְך ַּ
רוחיה ַּבר ִּאיהוְ .
ֵ
ֵדע
ִּא ְת ְס ַּרשְ .ו ֵלית ַּמאן ְדי ַּ
רוי.
ופומא ִּא ְת ְס ֵני ִּמ ָכל ִּס ְט ֹ
ָ
פומא,
סוח ָרנֵא ְד ָ
ילין ֲ
ְש ִּק ִּ
אומר הזוהר ,שתיקון זה הוא נסתר מאוד ,עד כדי שנראה שאינו ,ולכן
הרוח שנביאים מלבשים ממנו אינה נקראת רוח הכתר ,אלא רוח ה' ,דהיינו
התפארת ,משום שאין משיגים את מקור הרוח.
ולכן הפה שלו פנוי משער ,משום שמ''מ מגיעה ממנו הרוח ,אלא שהוא
מוקף שער לרמז שא''א להשיג אותה.
והיינו שהרוח הזו משפיעה לתפארת כנ''ל והיא זאת שמשפיעה
לאחרים.

שט
רוחאְ ,ד ִּמ ְת ָס ַּ
ָ
שא ְב ַּהאי
ה ָת ָנאְ ,ל ִּא ְת ַּל ְב ָ
א ְב ֲ
וב ַּהאי ִּא ְת ְר ִּחיצו ֲ
ְ
נוי( .הדא הוא
ח ָר ֹ
סו ֲ
ילין ְב ֹ
ׂש ְע ֵרי ְש ִּק ִּ
א ָתר ְד ָכל ַּ
יב ִּריןַּ ,ב ֲ
ְל ַּכ ָםה ִּע ָ
ףונא
דכתיב( ,מיכה ז) אשר נשבעת לאבותינו)ְ .ו ָדא הוא ִּת ָ
חומין ְל ֵעי ָלא.
שלו י''ב ְת ִּ
יסרְ .ד ִּמ ָכאן ִּא ְשת ְל ָ
ישא ִּע ָל ָאה ִּד ְת ֵר ָ
ַּק ִּד ָ
ה ָדא הוא
א ָב ָה ָתאֲ .
חומין לי''ב ִּש ְב ֵטי ֲ
חומין ְל ַּת ָתא .י''ב ְת ִּ
י''ב ְת ִּ
בו ֵתינו.
א ֹ
אשר ִּנ ְש ַּב ְע ָת ַּל ֲ
ִּד ְכ ִּתיב ֲ
מסכם הזוהר ואומר שמכאן קיבלו האבות את השפע ,ולכן היו להם י''ב
שבטים ,מתיקון הי''ב הזה ,וממנו נעשים י''ב גבולי אלכסון ,כלומר י''ב
צירופי שם יהו אשר במידת התפארת ,ומה שהם נקראים אלכסון משום
שאינם הארה עיקרית ,אלא היא הארה שאינה קבועה כמובא בפתחי
שערים.
וכן יש י''ב גבולי אלכסון בשכינה שהם י''ב המלאכים שמתחתיה.
וכן בעולם הזה באופן גשמי היו י''ב שבטים.
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וביארתי בספרי "ורוח על פני המים" שלכן היה לכהן גדול י''ב אבנים
על לבו ,וי''ב אבנים על כתפו.

ומ ָכאן,
יק ָנא ִּמ ָכאן ִּ
חות ִּד ְ
ׂש ְע ֵרי ִּד ְת ֹ
יסרַּ .ת ְליָין ַּ
ףונא ִּד ְת ֵל ָ
ִּת ָ
בורא ְו ָלא ִּא ְת ַּח ְזיָין
יראְ ,ו ַּח ְסיָין ַּעד ַּט ָ
ש ִּס ָ
יק ָרא ַּ
וב ָ
ָאהִּ ,
יק ָרא י ָ
ִּב ָ
ָורין.
ירן ִּחו ִּ
ש ִּס ָ
סוחין ַּ
וס ָמאַּ ,בר ִּאימון ַּת ִּ
רובא ְדב ְ
ֵמ ַּא ְנ ֵסי ַּת ְק ָ
תיקון י''ג :הוא הזקן אבל הוא חלק הזקן שאינו נראה לעין ,אלא הוא
צמוד לחזה ,והתיקון הזה הוא התיקון שמקבל את כוח כל הי''ג תיקונים,
משא''כ תיקון ח' שהוא הזקן החיצוני ,הוא משפיע את כל שפע התיקונים,
שהם כזכר ונקבה ,מהזכר יוצאת החכמה ,ומהנקבה יוצאת מידת הבינה.
ולא נראים בפנים אלא התפוחים ,ואפי' שגם במצח נראה ,יש לומר
שהוא לפעמים מכוסה בשער הראש ,והיותר נכון וכן מובא לקמן שאינו
מכלל הראש.

חול ֵקיה ְד ַּמאן ְד ִּא ְש ְת ַּכח ְב ַּהאי ִּא ָד ָרא
ָ
ַּכ ָאה
עון ,ז ָ
ָא ַּמר ִּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
וב ָע ְל ָמא
חול ֵקיה ְב ָע ְל ָמא ֵדיןְ ,
ָ
ַּכ ָאה
א ָנן ֵביה .ז ָ
ישא ִּע ָל ָאה ַּד ֲ
ַּק ִּד ָ
חא ִּע ָל ָאה ַּא ְס ַּחר ָלן (ס''א
דושא ִּע ָל ָאה ,א ָ
ַּת ִּבין ִּב ְק ָ
א ָנן י ְ
ְד ָא ֵתיַּ .ד ֲ
ףונין ִּע ָל ִּאין (לדיוקנא)
בין אשא עלאה דאסחר לן) ְו ָהא ָכל ִּת ִּ
דוכ ַּת ְייהו.
חרו ְל ְ
ישא ִּא ְת ָת ָקנוְ ,ו ִּא ְת ַּע ְטרו ְו ַּא ְס ֲ
יק ָנא ַּק ִּד ָ
ְד ִּד ְ
ידן ֹכ ָלא.
א ִּח ָ
ףונא יָאהְ ,ד ֵביה ֲ
יסר ,הוא ִּת ָ
ףונא ִּד ְת ֵל ָ
ְו ַּהאי ִּת ָ
ישא ָל ֳק ְב ֵליהִּ .מ ֵמיה ַּת ְליָין ָכל ִּאימון
כ ְלהו ִּמ ְת ַּכ ְן ִּפין ְל ִּמ ְז ַּקף ֵר ָ
ֻּ
ידןִּ .ממֵיה ַּת ְליָין ִּע ָל ִּאין ְו ַּת ָת ִּאיןְ ,ו ָכל ִּג ְנ ִּזין
א ִּח ָ
ְד ִּב ְז ֵעיר ַּא ִּסין ֲ
ַּלא
ָלא ְד ִּמ ְתז ָ
ילןְ .ו ִּאיהו ַּמז ָ
וביה ְכ ִּל ָ
יזין ֵביהֵ ,
ִּע ָל ִּאין ְו ַּת ָת ִּאין ְג ִּנ ִּ
ףוניןָ ,דא
ימ ָתאְ ,ד ַּא ְש ִּלים ְל ָכל ִּת ִּ
ףונא ְש ֵל ָ
ִּממֵיה ֹכ ָלאָ ,דא הוא ִּת ָ
ַּא ְש ִּלים ְל ֹכ ָלא.
אמר רשב''י אשרי מי שנמצא בלימוד קדוש זה ,בין בזמן זה ,ובין כל
אחד בכל דור ודור שלומר את עניין זה ,אשר אש השכינה סביבו ,אשר
ניזונות מחידושי תורתו ,וכל העולמות נתקנים מדיברו ,והרי הוא נעשה
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כצדיק הגוזר למעלה ומתקיים למטה ,משום שהוא עצמו עושה ומקיים
את כל העולם העליון ,וא''כ ודאי שתתקיים בקשתו.
אמר רשב''י שתיקון זה הוא התיקון העיקרי שממנו כולם מפחדים
וניזונים.

יו ִּמין ַּק ְד ָמ ִּאין ְד ַּק ְד ָמ ֵאי.
ףונין ִּא ְקרון ְי ֵמי קדםֹ ,
אנאִּ ,א ֵלין ִּת ִּ
ָת ָ
עו ָלם.
ְו ִּאימון ְד ִּא ְש ְת ָכחו ִּב ְז ֵעיר ַּא ִּסיןִּ ,א ְקרון (ישעיה סג) ְי ֵמי ֹ
יק ָנא
ףונא ְד ִּד ְ
כ ְלהו ִּמ ְת ָת ְק ָנן ְב ִּת ָ
אנאִּ ,א ֵלין ְי ֵמי קדםֻּ ,
ְו ָת ָ
יסר
ירין (כליל בהו)ְ .ו ַּהאי ִּד ְת ֵל ָ
ירא ִּד ְט ִּמ ִּ
יקיןְ ,ט ִּמ ָ
יקא ְד ַּע ִּת ִּ
ְד ַּע ִּת ָ
ה ַּד ְייהו,
יו ָמא ָלא ִּא ְת ְכ ִּליל ַּב ֲ
הוןְ ,כ ָמה ְד ִּא ְת ַּמרְ .ו ָדא ֹ
ָכ ִּליל ְל ֹ
א ָלא הוא ָכ ִּליל ֹכ ָלא.
אמר רשב''י שתיקוני הזקן נקראים ימי קדם ,שהם הנהגה של העולם
העוליון ,אבל תיקוני התפארת נקראים ימי עולם שהם הנהגה של העולם
הזה ,ולכן משה ודוד היו מתפללים אליהם ולא לתיקון העליון.
אמנם רבי כרוספדאי ועוד אמרו לבעל החוטם אני מתפלל דהיינו
למידת הכתר ,משום שהם היו חכמי הקבלה שהתחילו לתקן את אלפיים
שנה של ימות המשיח ,שהם הכנה לעולם הבא ולכן הם התחילו לעסוק
בתיקון העליון ,עד שה' עשה שאפי' הדברים ההכרחיים ביותר בנים ממון
וחיים תלויים שם.

ילאַּ ,ההוא
קונין ִּד ְל ֵע ָ
יו ִּמין ְב ִּת ִּ
וב ַּההוא ִּז ְמ ָנא ְד ִּא ְת ַּער ַּע ִּתיק ֹ
ְ
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב,
יקנֵיהֲ ,
או ִּקיר ִּד ְ
ַּםין ְל ֹ
יום א ָחדְ ,ד ֵביה ז ִּ
ִּא ְת ְק ֵרי ֹ
ַּתיר ִּמ ֹכ ָלא.
דוי י ִּ
חו ֹ
ָדע ַּל ְי ָי .הוא ִּב ְל ֹ
יום א ָחד הוא ִּיו ַּ
(זכריה יד) ֹ
יעא.
הוא ְד ָכ ִּליל ֹכ ָלא ,הוא ְד ִּא ְת ְק ֵרי ִּב ְש ָמא ְי ִּד ָ
יום ְב ָלא ַּל ְי ָלה.
יום ִּאית ַּל ְי ָלה ְד ֵלית ֹ
א ָתר ְד ִּאית ֹ
ֵינןַּ ,ב ֲ
ְד ָתנ ָ
דוי
חו ֹ
יק ָנאְ ,והוא ִּב ְל ֹ
ומחום ְד ַּההוא ִּז ְמ ָנאְ ,ז ַּמן ְי ֵהא ִּד ְי ָק ָרא ְד ִּד ְ
ִּ
יום ִּא ְק ֵרי ,א ָלא
יום ְו ָלא ַּל ְי ָלהְ .ד ֵלית ֹ
ִּי ְש ְת ַּכחָ .לא ִּא ְת ְק ֵרי ָלא ֹ
ומחום
ילןִּ .
ילןְ .ו ֵלית ַּל ְי ָלה ִּא ְק ֵרי ,א ָלא ִּמ ִּן ְט ָרא ִּד ָ
ִּמ ִּן ְט ָרא ִּד ָ
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וממֵיה
חזֵי ִּממֵיהִּ ,
ףונא ָכ ִּליל ֹכ ָלאָ ,לא ִּא ְת ְי ַּדע ְו ָלא ִּא ְת ֲ
ְד ַּהאי ִּת ָ
בועיןְ .ל ָכל ִּאימון
יבר ַּמ ִּ
יסר ִּע ָ
בותא ִּל ְת ֵל ַּ
ָנ ִּגיד ִּמ ְש ָחא ִּד ְר ָ
ִּד ְל ַּת ָתאִּ ,ד ְנ ִּה ִּרין ְב ַּההוא ִּמ ְש ָחא( .אתתקנו)
בזמן שעתיד ה' לגלות את תיקוני זקן הכתר ,הוא נקרא יום אחד ,שהוא
יום אחד ומאוחד ,שעליו אמרו חז''ל בפסחים שנאמר הפסוק "ביום ההוא
יהיה ה' אחד ושמו אחד" ,ולא יברכו יותר ברוך דיין האמת אלא הטוב
והמטיב שיהיה רק טוב.
ואותו יום הוא לא יקרא לא יום ולא לילה ,שיום ולילה הוא רק מצידנו,
ותיקון זה נעלם מעיני כל.
והביאור שהיום והלילה הוא מהות הזמן ,אבל שם כבר לא יהיה זמן,
אלא האור והחושך ישמשו יחדיו ,כעין אורות השלהבת שהם אדום ירוק
לבן ושחור ,אשר משמשים יחדיו ,ואין צריך זמן שיהיה רק אור זה או רק
אור זה ,שמהות הזמן לקובע ממשלה לכל דבר יום א' לחסד יום ב'
לגבורה ,וכו' ,אבל שם אין את עניין זה ,אלא ב' מלכים משתמשים בכתר
אחד ,רק בעולם הזה אין שימוש בכתר אחד ,העולם הזה הוא עניין פירוד
הטוב מן הרע ,האור מהחושך ,אבל בעולם העליון החושך הוא גם אור,
ואין לנו להפריד אותם אחד מחברו ,ועל זה נאמר "עושה שלום במרומיו",
ודרשו חז''ל שה' מחבר אש ומים חסד ודין אור וחושך ,יחדיו.

ישא ִּע ָל ָאהְ ,ו ִּא ֵלין
יק ָנא ַּק ִּד ָ
ףונין ִּא ֵלין ִּא ְת ַּת ְק ָנא ִּד ְ
יסר ִּת ִּ
ִּב ְת ֵל ָ
יברְ .ו ָלא ִּא ְת ָחזון
יק ָנאִּ ,מ ְת ַּת ְף ָנן ְו ַּנ ְח ָתן ְל ַּכ ָםה ִּע ָ
ףונין ִּד ְב ַּהאי ִּד ְ
ִּת ִּ
ומ ֹכ ָלא ִּא ְת ַּט ָמרו.
יך ָנ ְפ ִּקיןִּ ,מ ֹכ ָלא ַּא ְס ִּתימוִּ ,
יך ִּמ ְת ַּס ְח ִּטין ְו ֵה ְ
ֵה ְ
הון ְכ ִּלי ָלן,
הון ֻּכ ְל ֹ
יטותא ִּד ְל ֹ
ָ
יקאִּ ,ב ְפ ִּש
א ָתר ְל ַּהאי ַּע ִּת ָ
ָדע ֲ
ֵלית ְדי ַּ
ְכ ָמה ְד ִּא ְת ַּמרִּ ,א ְת ְי ַּדע ְו ָלא ִּא ְת ְי ַּדעָ .ט ִּמיר ְו ָלא ָט ִּמירָ .ע ֵליה
בו ִּדי ְל ַּא ֵחר ֹלא א ֵתן.
וכ ֹ
א ִּני ְי ָי הוא ְש ִּמי ְ
ִּא ְת ְק ֵרי( ,ישעיה מב) ֲ
וכ ִּתיב (דניאל ז)
א ַּנ ְחנוְ .
ׂשנו ְו ֹלא ֲ
וכ ִּתיב (תהלים ק) הוא ָע ָ
ְ
יע ֵליהְ .י ִּתיב ְו ָלא
יו ִּמין ְי ִּתיבְ .ב ַּא ְת ֵריה ְי ִּתיב ְו ֵלית ְי ִּד ַּ
ְו ַּע ִּתיק ֹ
גו'.
יתי ְו ֹ
אות ִּנ ְפ ֵל ִּ
נו ָר ֹ
או ְד ָך ַּעל ִּכי ֹ
וכ ִּתיב (תהלים קלט) ֹ
יחְ ,
ְש ִּכ ַּ
אמר הזוהר שהתיקונים האלו של הכתר נסתרים ,משום שהם מושפעים
דרך אבא ואימא חכמה ובינה ,ולכן אותם עצמם א''א להשיג כ''כ ,והם
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נסתרים משום שאין הם הנהגה של העולם הזה ,אבל לעתיד יחזרו אבא
ואימא להיכלל במידת כתר כמו שבאמת היה בעבר ,ואזי ישיגו בתיקוני
הזקן עצמו ,ובכתר עצמו.
וכן היום כל גוף הכתר מכוסה במידות חכמה בינה תפארת ומלכות ,וזה
רק היום שאדם חטא וידע שהוא ערום והתלבש ,אבל לעתיד לא יצטרכו
את המלבוש ואזי יאיר גוף הכתר עצמו ,ודו''ק כי מתוק.

דף קל''ה ע''א

יסא ָדאְ ,ד ַּאתון
עון ְל ַּח ְב ַּריָיאַּ ,כד ִּא ְת ְס ִּריס ְס ִּר ָ
ָא ַּמר ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
ונ ִּהירו
ףונין ְב ַּגוָוהְ ,
ינא ְד ַּנ ְחתו ֹכל ִּת ִּ
ח ֵמ ָ
א ָנא ֲ
ע ָל ָנאֲ ,
ָח ָמאן ֲ
שא (ס''א בוסיטא
קוד ָ
ינא ְד ְ
בוצ ָ
ִּ
רו ְכ ָתא
א ָתר ָדאְ .ו ַּחד ָס ֹ
ְב ֲ
יבר( .דף
יסא ְב ַּא ְר ַּבע ַּס ְמ ִּכיןְ ,ל ַּא ְר ַּבע ִּע ָ
יך הואְ ,ס ִּר ָ
דקדושא) ְב ִּר ְ
קל''ה ע''א)
אמר רשב''י שישנה פרסה מעלינו ,שעליה יש את כל התיקונים של
העולם העליון ,שאין להם להתגלות ממש בעולם הזה ,ולכן אור השכינה
מכסה אותם ,שהוא זאת שמסתירה את הקודש כמו שהיו עושים לכלי
המקדש ,שהיו מכסים אותם בעת הנסיעה.
ופרוכת זו עומדת על ד' עמודים ,שהיא משפיעה לד' רוחות העולם לד'
יסודות העולם ,שהם :אש -גבורה .מים -חסד .רוח -רחמים .עפר -שהיא
השכינה שמקבלת את החסד גבורה ורחמים ,כמו הקרקע שמקבלת את
הגשמים ,אור השמש ,ורוח העולם ,ובכך מגדלת צמחים.

ידיה.
רו ְפיָא ִּב ֵ
ילאְ ,ו ַּחד ַּמ ְג ֹ
ָתיב ִּמ ַּת ָתא ְל ֵע ָ
ַּס ְמ ָכא ַּחד הוא י ִּ
רוי.
ינן (ס''א שניין) ִּמ ָכל ִּס ְט ֹ
רו ְפיָא ַּא ְר ַּבע ַּמ ְפ ְת ִּחי ְח ִּנ ָ
וב ַּמ ְג ֹ
ְ
ילא ְל ַּת ָתאְ .ו ֵכן ְל ַּס ְמ ָכא
ח ָדן ַּס ְר ָסאְ ,ו ַּנ ְח ִּתין ָלה ֵמ ֵע ָ
ומ ְת ַּא ֲ
ִּ
ידן
א ִּח ָ
ובין ַּס ְמ ָכא ְל ַּס ְמ ָכאֲ ,
יע ָאהֵ .
ור ִּב ָ
ית ָאה ְ
ות ִּל ָ
ְ
ָינא,
ִּת ְני ָ
יפא (בבוסיטא
ינא ִּד ְג ִּל ָ
בוצ ָ
ה ִּרין ְב ִּ
ומ ְת ַּנ ֲ
ֵיסר ַּר ְג ֵלי ְד ַּס ְמ ִּכי ִּ
ִּת ְמנ ָ
יבר.
יסאְ .ו ֵכן ְלד' ִּע ָ
דגליפין) ְב ַּההוא ְס ִּר ָ
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עמוד אחד המתחיל מהעולם העליון לעולם הזה ,ויש בו כלי חרישה,
בשביל לתקן את השכינה הנקראת אדמה ,ויש בכלי זה ד' שיניים ,שהם
כוח שם הויה ,ומלאכים אלו אוחזים בפרסה הנ''ל ,והם סה''כ ד' מלאכים
בד' רוחות ,ובין כל מלאך יש י''ח רגלי ,שם של מידה כגון אמה [עיין
באגדות פסחים] ,שהם כוח היסוד הנקרא ח''י שמחבר בין מלאך למלאך,
והם מאירים מאור השכינה שעל המסך.

פומ ָנא,
ַּהוו ְמ ַּח ָכאן ִּמ ֵלי ְד ָ
ףונין ִּד ְנ ִּה ִּרין ָע ָלה ,ו ֲ
ינא ִּא ֵלין ִּת ִּ
ַּח ֵמ ָ
וֲ
וו ִּמ ְת ַּת ְף ָנן
ה ֹ
ול ִּא ְס ַּת ְל ָקא ָכל ַּחד ְב ַּא ְת ֵריהְ .ו ַּכד ֲ
ְל ִּא ְת ַּע ְט ָרא ְ
ףונא
סומ ָנאָ ,כל ַּחד ְו ַּחד ָס ִּליק ְו ִּא ְת ַּע ָטר ְו ִּא ְת ָת ַּףן ְב ַּההוא ִּת ָ
ִּמ ָ
ינן.
סומא ְד ַּחד ִּמ ָ
ָ
ְד ִּא ְת ְת ַּקן ָה ָכאִּ ,מ ָכל (ס''א בהבל דכל)
ףונאַּ ,ההוא
סומאְ ,ל ַּת ְף ָנא ְב ַּההוא ִּת ָ
ָ
ינן ָס ַּתח
ע ָתא ְד ַּחד ִּמ ָ
שֲ
וב ַּ
ְ
וכ ֵדין ַּס ְל ָקא
יכוןְ ,
סומ ֹ
ומ ַּחכה ְל ִּמ ָלה ְד ָנ ִּפיק ִּמ ֵ
הוָה ְי ִּתיב ְ
ףונא ֲ
ִּת ָ
דוכ ֵתיה ְו ִּא ְת ַּע ָטר.
ְב ְ
ואלו התיקונים מצפים לחידושים וכל אחד נתקן מהחידוש הנאמר עליו
ועולה למקמו ,וזו האש שהיו רשב''י וחבריו רואים תמיד עליהם ,וכן מובא
בגמ' בסוכה ,שכשר' יוחנן בן זכאי היה עוסק בתורה כל עוף מעליו היה
נשרף.
וכן אמרו בגמ' אפי' יחיד שעוסק בתורה שכינה כנגדו ,והוא ממש כעניין
הנזכר כאן ,שהשכינה מגיעה עם כל הכוחות הצריכים תיקון ,אשר
הלומדים בהם מתקנים אותם ,כעין שאמרו בגמ' במנחות שהעוסק בתורת
עולה הרי הוא כמקריב עולה ,ולכן הבעש''ט היה אומר שאם אדם רוצה
שמחה למשל ,ילמד בגמ' על אותם אנשים שהיו משמחים אנשים וכו ,וכן
נראה שזוהי סגולת אמר רבי בנימין שע''י אמירה זו מוצאים את הנאבד,
משום שגם במאמר זה מוזכר שפקח אלוקים את עיניה.

ָדעו,
ש ְמ ִּעין ַּמה ְד ָלא י ְ
ומ ָכאןַּ ,ח ָדאן ַּעל ְד ַּ
ְו ָכל ַּס ְמ ִּכין ִּמ ָכאן ִּ
ַּכ ִּאין
יכון .ז ָ
ינ ֹ
ימין ָה ָכא ְב ִּג ֵ
יכין ַּק ְי ִּ
יכוןַּ .כ ָמה ְר ִּת ִּ
יתין ְל ַּק ֵל ֹ
ְו ַּצ ְי ִּ
יכוןֻּ ,כ ְלהו ִּמ ִּלין
סומ ֹ
כ ְלהו ִּמ ֵלי ְד ַּנ ְפ ֵקי ִּמ ֵ
ַּאתון ְל ָע ְל ָמא ְד ָא ֵתיְ ,ד ֻּ
אלא.
ינא ְו ִּל ְׂש ָמ ָ
ימ ָ
ישיןִּ .מ ִּלין ַּכ ְש ָרן ְד ָלא ַּא ְס ָטאן ִּל ִּ
ַּק ִּד ִּ
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אמר רשב''י שאפי' שהמלאכים שמחים מדבריכם ,ואפי' הם לא ידעו
את דבריכם ,שהתורה ניתנה לאדם ולא למלאכים ,אלא יודעים הם מה
שהם צריכים ותו לא ,וכן מובא בחתם סופר ,וכן משמע מתו''ס בברכות
בעניין שכתב שצריך לשים מלח על השולחן ,שהמלאכים לא יזיקוהו ,בין
נטילת ידים להמוציא ,שאז אין יכול לדבר בדברי תורה ,ומוכח מכאן
לענ''ד שמלאכים אינם יודעים את מחשבת האדם ,שאם המה יודעים הרי
הוא יכול לחשוב בדברי תורה.
דבריכם לא נוטים לימין ושמאל ,כלומר שאין היא כתורת הפשט שבה
יש אסור ומותר ,אלא היא כתורת הסוד שבה הכל היתר ,משום שאין בה
שום טומאה ,ו לכן לעתיד יותרו האיסורים כמובא במדרש שוחר טוב
ובזוהר.

יך הוא ַּח ֵדי ְל ִּמ ְש ַּמעְ ,ו ַּצ ִּיית ְל ָה ֵני ִּמ ֵליַּ ,עד ְדהוא
שא ְב ִּר ְ
קוד ָ
ְ
ח ָרא
ימרון ִּז ְמ ָנא ַּא ֲ
ינאִּ ,די ְל ָע ְל ָמא ְד ָא ֵתי ֵת ְ
ַּא ְג ָמר (ס''א אגזר) ִּד ָ
ישיןָ .ע ַּל ְייכו ְכ ִּתיב( ,שיר השירים ז) ְו ִּח ֵכ ְך ְכיֵין
ָכל ָהנֵי ִּמ ֵלי ַּק ִּד ִּ
א ִּפילו
ש ִּניםְ .ד ֲ
דו ֵבב ְׂש ָפ ַּתי ְי ֵ
ש ִּניםַּ .מאי ֹ
דו ֵבב ִּׂש ְפ ֵתי ְי ֵ
גו'ֹ ,
טוב ְו ֹ
ַּה ֹ
יתא ַּק ֵםיה.
או ַּר ְי ָ
ָות ְיכו ֹ
שן ִּׂש ְפו ַּ
ְל ָע ְל ָמא ְד ָא ֵתי ְמ ַּר ְח ָ
ה' שמח לשמוע את דברי תורתכם ,עד כדי שתורתכם עושה שמחה בכל
העולם שה' מכפר על כל דין ,ואתם עתידים לעולם הבא להנות שוב
מדברי תורתכם ,וזהו חלק משכר התורה ,שכמו שנהנה מלימודו כאן כן
יהנה שם ,ואם לימודו היה לו כאן למשא אזי גם שם.....
וזה עומק מה שאמרו חז''ל ששפתי הת''ח דובבות בקבר ,שידוע
שאותיות ק'ר' הם אותיות של כוח הטומאה ,משא''כ אות ב' היא אות של
ברכה ולכן בה נברא העולם ,וקבר הוא אותיות ק'ר' אמנם עם ב' ביניהם
הממתקת את דינם ,וכן הצדיקים יושבים בקבריהם ללא שום דין ,אלא
שמחה כל הימים.

ףונוי ִּד ְז ֵעיר ַּא ִּסין,
ֹ
ַּה ְש ָתא ִּא ְת ָת ָקנו ְו ִּא ְת ָכ ְוונו ַּד ְע ָתאְ ,ל ִּמ ְת ָקן ִּת
ישא
יו ִּמיןַּ ,ק ִּד ָ
ףונוי ִּמ ִּתףונֵי ַּע ִּתיק ֹ
ֹ
יך ִּי ְת ַּל ָבש ְב ִּת
יך ִּי ְת ָת ַּףןְ ,ו ֵה ְ
ֵה ְ
חו ָב ָתא
ֹ
ירא ִּמ ֹכ ָלאְ .ד ַּה ְש ָתא
יריןְ ,ט ִּמ ָ
ירא ִּד ְט ִּמ ִּ
ישיןְ ,ט ִּמ ָ
ְד ַּק ִּד ִּ
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ול ַּא ְת ְק ָנא
ירא ְ
ש ִּס ָ
קוש ָט ָאה יָאה ְו ַּ
ְ
ינא
(חכמתא) ָע ַּל ְייכוְ ,ל ִּמ ְגזַּר ִּד ָ
בוריֵיה.
ְ
ףונין ַּעל
ָכל ִּת ִּ
שטו
יך ַּא ִּסין ִּא ְת ָת ָףנוְ .ו ִּא ְת ָס ָ
א ִּר ְ
ִּתףו ֵני ִּד ְז ֵעיר ַּא ִּסיןִּ ,מ ִּתקונֵי ַּד ֲ
ומ ָכאןְ ,כ ֵחיזו ַּבר ָנשְ ,ל ִּמ ְש ְל ָטא (ס''א ומשלחא)
ףונוי ִּמ ָכאן ִּ
ֹ
ִּת
כור ְסיָיא,
ְ
יתב ַּעל
יריןְ .ב ִּגין ְל ֵמ ַּ
ירא ְד ָכל ְט ִּמ ִּ
רוחא ִּד ְט ִּמ ָ
ָ
ֵביה
ִּד ְכ ִּתיב( ,יחזקאל א) ְו ַּעל ְדמות ַּה ִּכ ֵןא ְדמות ְכ ַּמ ְר ֵאה ָא ָדם ָע ָליו
יוק ִּניןְ .כ ַּמ ְר ֵאה ָא ָדם:
ִּמ ְל ָמ ְע ָלהְ .כ ַּמ ְר ֵאה ָא ָדםְ :ד ָכ ִּליל ָכל ִּד ְ
ימין ָכל ָע ְל ִּמין ִּע ָל ִּאין
ְד ָכ ִּליל ָכל ְש ָמ ָהןְ .כ ַּמ ְר ֵאה ָא ָדםְ :ד ֵביה ְס ִּת ִּ
ְו ַּת ָת ִּאיןְ .כ ַּמ ְר ֵאה ָא ָדםְ :ד ָכ ִּליל ָכל ָר ִּזין ְד ִּא ְת ַּא ָםרו ְו ִּא ָת ְת ָקנו ַּעד
ְד ָלא ִּא ְב ֵרי ָע ְל ָמאְ ,ו ַּאף ַּעל ַּגב ְד ָלא ִּא ְת ָקיָימו.
עניין זעיר אנפין  -מידת התפארת
עכשיו אחרי אשר דרשנו במידת הכתר שהיא שורש העולם ,יש לנו
לדרוש במידה שמנהיגה את העולם בפועל ,וללמוד איך היא מקבלת
ממידת הכתר ,ועכשיו חובה עליכם לומר דברים נכונים ומתוקים בעניין
זה ,משום שהיא המידה שנהיגה את העולם.
כל תיקוני התפארת הם מחסד וגבורה של מידת הכתר ,ושהיא כנשמה
לגופו ,ומידת התפארת נקראת אדם ,אשר האדם הוא כלל הכל ,ובאדם
העליון היה כבר כלול הכל לפני שבא לעולם ,אלא שהכל נעלם ממנו,
משום שהוא לא יכל להתקיים מרוב הדין שהיה בו ,וכן האדם הגשמי אשר
הוא בבטן אימו כל טוב עימו ,ומיד כשיוצא לעולם הרי הוא שוכח על כל
מה שראה וידע.

ַּםין
יקין ַּעד ָלא ז ִּ
יקא ְד ַּע ִּת ִּ
יעותא ְד ִּס ְפ ָראַּ ,ע ִּת ָ
ָ
אנא ִּב ְצ ִּנ
ָת ָ
ףונויָ ,באנֵי ַּמ ְל ִּכיןָ ,כ ֵנס ַּמ ְל ִּכין( ,נ''א (קכ''ח) גליף מלכין)
ֹ
ִּת
לון,
יםיַּ ,עד ְד ָד ֵחי (ס''א דאנח) ֹ
וו ִּמ ְת ַּק ְי ֵ
ה ֹ
ש ֵער ַּמ ְל ִּכיןְ ,ו ָלא ֲ
ומ ַּ
ְ
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,בראשית לו) ְו ֵאלה
לון ְל ָב ַּתר ִּז ְמ ָנאֲ ,
ְו ַּא ְצ ַּנע ֹ
א ָתר ְד ָכל
דוםְ ,ב ֲ
א ֹ
דוםְ .בארץ ֱ
א ֹ
אשר ָמ ְלכו ְבארץ ֱ
ַּה ְם ָל ִּכים ֲ
כ ְלהו ָלא ִּא ְת ָקיָימו.
ימין ַּת ָםןְ ,ו ֻּ
ינין ִּמ ְת ַּק ְי ִּ
ִּד ִּ
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שלפני שברא ה' את העולם היה ה' בורא עולמות ומחריבן ,משום שהם
היו עוברים על רצונו ,עד שה' ברא את העולם הזה שהוא עולם של
תשובה ,וה' הצניע אותם עד לזמן מה ,שהם הגרים שבאים להתגייר בכל
דור ודור.
ועליהם נאמר "ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום ,לפני מלוך מלך
לבני ישראל" ,וכן זה היה באופן רוחני שהמידות האלו לא נתקיימו משום
הדין שהיה בה ,ולכן הם ירדו מן העולם אשר היו בו ,כמו מי שנמצא
במקום שאור השמש רב ,והרי הוא הולך למקום אשר מכוסה הזכוכית
אשר שם אור השמש פחות.

יקין ִּא ְת ָת ַּףןַּ .כד ִּא ְת ָת ַּףןַּ ,ת ִּףין
יקא ְד ַּע ִּת ִּ
ָורא ַּע ִּת ָ
ישא ִּחו ָ
ַּעד ְד ֵר ָ
ףונין ְד ִּע ָל ִּאין ְו ַּת ָת ִּאיןִּ .מ ָכאן
ףונין ִּד ְל ַּת ָתאַּ ,ת ִּףין ָכל ִּת ִּ
ָכל ִּת ִּ
יתאֵ ,לית
ישא ְד ַּע ָםאְ ,ד ָלא ִּא ְת ָת ַּףן הוא ְב ַּק ְד ִּמ ָ
יפ ָנאָ ,כל ֵר ָ
או ִּל ְ
ֹ
כ ְלהו ִּמ ְת ַּת ְף ָנןְ .ו ִּאי ִּאיהו ָלא
ַּע ָםא ִּמ ְת ַּת ְק ָנאְ .ו ִּאי ִּאיהו ִּמ ְת ַּת ָףןֻּ ,
ַּכ ִּלין ַּע ָםא ְל ִּא ְת ַּת ְף ָנא.
יתאָ ,לא י ְ
ִּמ ְת ַּת ֵףן ְב ַּק ְד ִּמ ָ
וטעם השבירה ,הוא משום שמידת הכתר לא הייתה מתוקנת ,שהיא
הארץ שנאמר עליה והארץ הייתה תוהו ובוהו ,שהדין גם בה היה רב,
ולכן לא היה לה את כוח ההנהגה ,ולכן אומר כאן הזוהר שאם ראש העם
אינו מתוקן גם העם אינו מתוקן ,ולכן בדורו של רשב''י לא הייתה שום
צרה ,משום שהוא היה מגן בעד כל הדור ,וכן משה היה מגן עד מאוד על
דורו ,אמנם נח לא היה כ''כ צדיק כמשה שיגן על דורו ,ולכן דורו לא ניצל,
וכ''ש שאדם לא הגין על העולם ,אלא אפי' פגם בעצמו ,משום שהוא היה
תחילה לבריאה ,והפחות טוב נברא תחילה ולאחר מכן הטוב יותר.

ףונויָ ,לא
ֹ
יו ִּמיןְ .ד ַּעד ָלא ִּא ְת ָת ַּףן הוא ְב ִּת
ְמ ָנ ָלןֵ .מ ַּע ִּתיק ֹ
ח ָרבו.
כ ְלהו ָע ְל ִּמין ִּא ְת ֲ
ִּא ְת ְת ָףנו ָכל ִּאימון ְד ָבעו ְל ִּא ְת ַּת ְף ָנאְ ,ו ֻּ
עור.
דום ב ַּלע בן ְב ֹ
א ֹ
לו ְך ב ֱ
ַּי ְמ ֹ
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,בראשית לו) ו ִּ
ֲ
ינין
א ָתר ְד ָכל ִּד ִּ
ח ָדא (ס''א יקירא) הואֲ .
דוםָ ,רזָא ֲ
א ֹ
לו ְך ב ֱ
ַּי ְמ ֹ
ו ִּ
ִּמ ְת ַּק ְט ִּרין ַּת ָםןְ ,ו ַּת ְליָיןִּ ,מ ַּת ָםן.
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ולכן כתוב "וימלך באדום" ,דהיינו שכל המידות היינו בבחינת דין
שהוא בחינת צבע אדום ,שזהו הצבע הרומז על הדין ,שכל צבעי ירוק
ולבן ,משמחים את האדם ,אמנם צבע האדום עושה את האדם לפזיז
ורגזן ,משום שכל צבע יש לו תכונה ,ויש חכמים שיודעים לתקן צבעים
מיוחדים ממול עיניהם בכדי שירגיעו אותם וכדומה ,וכן התורה בעצמה
צוותה שניתן תכלת בציצית ,שהוא צבע שנותן יראה על האדם.
ועד שמידת הכתר לא נתקנה כל המלכים שיצאו ממנו שהם המידות
הקדושות ,היו בבחינת דין ולא יכלו לסבול את האור ,ולכן כה החשובה
התורה להתנהג לפנים משורת הדין ,ולאהוב את חברו דכתיב "ואהבת
לרעך כמוך" ,ואמר רבי עקיבא שזה כלל גדול בתורה.

יפין,
יפא ְד ַּת ִּף ִּ
ינאַּ ,ת ִּף ָ
אנא הוא ִּג ְז ַּרת ִּד ָ
עורָ ,ת ָ
ב ַּלע בן ְב ֹ
יל ָלה( .בראשית
יב ָבא ִּו ָ
ארי ִּד ָ
יניה ִּמ ְת ַּק ְט ָרן אלף ַּא ְל ִּפין ָמ ֵ
ִּד ְב ִּג ֵ
לו ַּמר ִּדין ָה ָבהְ .כ ָמה ְד ַּא ְת
ירו ִּד ְנ ָה ָבהַּ .מאי ִּד ְנ ָה ָבהְ .כ ֹ
שם ִּע ֹ
לו) ְו ֵ
נות ַּהב ַּהב.
לוקה ְש ֵתי ָב ֹ
ע ָ
ָא ֵמר( ,משלי כ) ַּל ֲ
בלע בן בעור הוא מלך של מידת הדעת לפני שניתקנה ,וממנו מגיע דין
רב ,ושם עירו דנהבה ,ומבאר הזוהר שהכוונה דין הבה ,שהם תמיד רוצים
להעניש את הרשעים ואפי' את הצדיקים ,כל שמחתם היא רק ליסר את
האנשים ,שזה מהות כוכב שבתאי כמובא במפרשי ספר היצירה ,ולכן
עובדי כובב זה עצבים בעת ממשלתו שכך היא עבודתם ,כמובא בזוהר.
ולכן שורש כוח הטומאה נקראת [אין לומר בפה] לילת ,מלשון יללה.
ולכן הוא נקרא בלע מלשון בליעה הוא רק רוצה לעצמו ,אינו רוצה
לותר ולהשפיע.

דף קל''ה ע''ב

יקם,
ָכיל ְל ֵמ ָ
הוָה י ִּ
ַּח ָבאֵ ,ביה ָלא ָק ִּאיםְ ,ו ָלא ֲ
ֵכיוָן ְד ָס ִּליק ְל ִּא ְתי ְ
ע ָמאִּ .מחום ְד ָא ָדם ָלא ִּא ְת ָת ַּףן.
ח ָרבוַּ .מאי ַּט ֲ
כ ְלהו ָע ְל ִּמין ִּא ְת ֲ
ְו ֻּ
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ָכיל (דף קל''ה ע''ב)
יוק ֵניהָ ,כ ִּליל ֹכ ָלאְ ,וי ִּ
ףונא ְד ָא ָדם ְב ִּד ְ
ְד ִּת ָ
ַּח ָבא ֵביה.
ֹכ ָלא ְל ִּא ְתי ְ
ולכן כאשר בלע בא למשול ,הוא מיד מת ונפל מתפקידו משום שהוא
לא היה בבחינת אדם ,שאדם הוא השיקול הדעת הנכון של חסד דין
ורחמים ,ולא להיות רק בעל דין או רק בעל רחמים.
הגויים הם בחינת אברהם ויצחק או חסד או דין ,האדומים או
הישמעלים ,אבל שניהם הוא דבר שאינו טוב ,ולכן השלמות המיוחדת
היא הרחמים שהיא המיצוע בין דין לרחמים ,אברהם ויצחק הם רק היו
הכנה ליעקב ,אמנם אינם מהות בפני עצמה.
עם ישראל משל בחסד דין ורחמים שהם אברהם יצחק ויעקב ,ועכשיו
הרי הוא אחוז במלך דוד ,בשכינה ,בכוח שמקבל את כל השפע ,אם אין
למי לתת אם אין כוח שמקבל אין צורך בכל הנתינה ,זו מעלת עם ישראל,
ולכן אמרו שיש ללמוד מכל אדם ,יש לקבל.

יקם
ָכילו ְל ֵמ ָ
ףונא ָדא ְד ָא ָדםָ ,לא ִּא ְש ְת ַּכחָ .לא י ִּ
וב ִּגין ְד ִּת ָ
ְ
ַּח ָבאְ ,ו ִּא ְת ְב ָטלוְ .ו ִּא ְת ְב ָטלו ַּס ְל ָקא ַּד ְע ָת ְך ְו ָהא ֻּכ ְלהו ְב ָא ָדם
ול ִּא ְתי ְ
ְ
ֵיתי
ףונאַּ ,עד ְדי ֵ
ילן .א ָלא ִּא ְת ְב ָטלו ְו ִּא ְס ַּת ָלקו ֵמ ַּההוא ִּת ָ
ִּא ְת ְכ ִּל ָ
יוק ָנאִּ ,א ְת ֵג ָלפו
ףונא (נ''א דיוקנא) ְד ָא ָדםְ .ו ַּכד ָא ָתא ַּהאי ִּד ְ
ִּת ָ
(ס''א

אתכללו)

ֻּכ ְלהו,

חזָרו
ְו ִּא ְת ֲ

יומא
ְל ִּק ָ

ח ָרא.
ַּא ֲ

הון
ִּמ ְמ ֹ

הון ָלא
ומ ְמ ֹ
ִּא ְת ְב ָסמו( ,ס''א מנהון אתבסמו ולא אתבסמו) ִּ
ִּא ְת ְב ָסמו ְכ ָלל.
שואל הזוהר וכי הכלים הקודמים נעלמו לגמרי מהבריאה ,והיו לבטלה,
והרי אין ה' עושה דבר לבטלה ,כל דבר הוא חלק מצורך הבריאה ,ועונה,
שהם המתינו עד שבאו מידות החסד והם נצטרפו אליהם ,אמנם יש כאלו
שלא זכו עדיין לתיקן עד ביאת משיח ,כמו שכתוב "ובלע המוות לנצח",
ויש לפרש ובלע הכוונה למלך הנ''ל הנקרא בלע שהוא שורש המלכים,
שהוא גם יתוקן ,ודו''ק.
ואלה שלא נתקנו ,הם כוחות הסיטרא אחרא אשר עוכרים כל דבר טוב,
והם גם הערב רב ,יתן ה' ויתוקנו בקרוב אמן ,וכן אמר הבעש''ט שעתיד ה'
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לשחוט את היצר כלומר שיתקן אותו ולהכשיר אותו ,שזו מטרת השחיטה,
שלא כתוב שעתיד ה' לנחור את היצר.

ָמתְ .ד ִּא ְת ְב ָטלו ְל ַּג ְמ ֵריָ .לאו ָה ִּכי,
ָמתַּ ,וי ָ
ימא ְו ָהא ְכ ִּתיב ַּוי ָ
ְו ִּאי ֵת ָ
ארי ֵביה
הוָה ֵביהָ ,ק ֵ
א ָלא ָכל ַּמאן ְד ָנ ִּחית ִּמ ַּד ְר ָגא ַּק ְד ָמ ָאה ְד ֲ
ָמת מל ְך ִּמ ְצ ַּר ִּיםְ ,ד ָנ ַּחת
יתהְ .כ ָמה ְד ַּא ְת ָא ֵמר( ,שמות ב) ַּוי ָ
ִּמ ָ
הוָה ָקם ֵביהְ .ו ֵכיוָן ְד ִּא ְת ָת ַּקן ָא ָדםִּ ,א ְת ְקרון
ִּמ ַּד ְר ָגא ַּק ְד ָמ ָאה ְד ֲ
דוכ ַּת ְייהו.
ימין ְב ְ
יומא ֵביהְ ,ו ַּק ְי ִּ
ח ָר ִּניןְ ,ו ִּא ְת ְב ָסמו ְב ִּק ָ
ִּב ְש ָמ ָהן ַּא ֲ
שואל הזוהר אי ך אמרתי שהמלכים לא מתו אלא המתינו עד עת
התיקון ,והרי כתוב וימת ,שכל מלך ממלכי אדום מת ,וא''כ משמע שהוא
מת לגמרי ,עונה הזוהר שבאמת הוא לא מת ,אלא שנתבטל מתפקידו וזה
נקרא מיתה ,כמו שכתוב "וימת מלך מצרים" ובאמת הוא לא מת אלא
שנתבטל מתפקידו ,שכל אדם יש לו יעוד בעולם שהוא התפקיד שלו,
וכאשר הוא מתבטל מכך ,אין לו כאן יעוד והוא כמת.
ולאחר שהגיעו המידות המתוקנות ונכללו בהם המידות הקודמות ,שמם
של המידות היה חסד תפארת וכו ,ולא בלע וכו'.

ח ָר ִּנין ִּמן ַּק ְד ָמ ִּאיןַּ ,בר ַּההוא ִּד ְכ ִּתיב
כ ְלהו ִּא ְת ְקרון ִּב ְש ָמ ָהן ַּא ֲ
ְו ֻּ
ָהב.
יט ְב ֵאל ַּבת ַּמ ְט ֵרד ַּבת ֵמי ז ָ
תו ְמ ֵה ַּ
שם ִּא ְש ֹ
ֵביה( ,בראשית לו) ְו ֵ
ח ָר ִּניןִּ .מחום
ַּמאי ַּט ְע ָמאִּ .מחום ְד ָהנֵי ָלא ִּא ְת ְב ָטלו ִּכ ְש ַּאר ַּא ֲ
נוק ָבא.
נוק ָבאְ .כ ַּהאי ְת ָמ ָראְ ,ד ָלא ַּס ְל ָקא א ָלא ְד ַּכר ְו ְ
הוָה ְד ַּכר ְו ְ
ְד ֲ
יתה
נוק ָבאָ ,לא ְכ ִּתיב ְבהו ִּמ ָ
וב ִּגין ָכ ְך ַּה ְש ָתא ְד ִּא ְש ְת ָכחו ְד ַּכר ְו ְ
ְ
יוק ָנא
ָשבוַּ ,עד ְד ִּא ְת ְת ַּקן ִּד ְ
א ָבל ָלא ִּא ְתי ָ
ח ָר ִּניןְ ,ו ִּא ְת ְקיָימוֲ .
ְכ ַּא ֲ
חזָרו ְו ִּא ְת ְקיָימו
יוק ָנא ְד ָא ָדםִּ ,א ְת ֲ
ְד ָא ָדםְ ,ו ֵכיוָן ְד ִּא ְת ְת ַּקן ִּד ְ
ישבו.
ח ָראְ ,ו ִּא ְת ְי ָ
יומא ַּא ֲ
ְב ִּק ָ
אומר הזוהר שכל המלכים קיבלו שם חדש משום שנתחדשה מהותם,
חוץ ממלך אחד אשר הוא כבר היה מתוקן ,משום שהוא היה זכר ונקבה,
חסד ודין ,שלמות ,מיצוע.
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ומ''מ הוא לא נתקן לגמרי מזוהמת הזמן ,עד אשר כולם נתקנו.
שאוי לרשע אוי לשכנו ,בעת שהרשע בעולם הוא זמן שאינו טוב.
המלך השמיני הוא בחינת מידת היסוד של עולם שמעל עולם
האצילות ,שהוא עולם אדם קדמון ,ובו יש את כוח מידת החסד ,כמו
שכתוב בזוהר לקמן שהחסד שורה ביסוד ,ולכן הוא מיתק את כל המלכים
שהיה בהם דין ומשום כך נשברו.

ָוראְ ,למ ְע ַּבד ְי ָק ָרא
ישא ִּחו ָ
עותא ְד ֵר ָ
אנאַּ ,כד ָס ִּליק ִּב ְר ָ
ָת ָ
יצו ָצא,
ינותאַּ ,חד ִּנ ֹ
ינא ְד ַּק ְר ִּד ָ
בוצ ָ
ַּםין ְו ַּא ִּסיק ִּמ ִּ
יק ֵריהַּ ,ת ִּףין ְוז ִּ
ִּל ָ
חט
תו ַּףר (ס''א אתתקן) ְו ָס ִּליק (רעותיה) ְו ִּא ְת ָס ַּ
שב ֵביה ִּא ְת ֹ
ָנ ַּ
ירא
א ִּו ָ
ארי ָנ ִּפיק ֲ
ש ִּ
יצו ָצא ָק ִּאיםְ ,ו ָ
יברְ .ו ִּנ ֹ
ִּל ְת ַּלת ְמ ָאה ְו ִּש ְב ִּעין ִּע ָ
גול ַּג ְל ָתא
ְ
שב ֵביה ִּא ְת ָת ַּףןְ .ו ָנ ִּפיק ַּחד
ומ ְת ַּג ְל ְג ָלאָ ,נ ַּ
ִּ
ַּד ְכיָא
חט ְל ַּא ְר ַּבע ִּס ְט ִּרין.
יפאְ ,ו ִּא ְת ָס ַּ
ַּת ִּף ָ
כשעלה ברצונו של מידת הכתר לתקן את ז' המידות שהיו ונשברו שהם
הז' מידות שמנהיגות את העולם ,אזי הוא הוציא את כוח החסד והגבורה,
ונעשית מידת התפארת ,שיש בה את ד' כוחות הבריאה ,חסד גבורה
רחמים ומלכות.
וזה נעשה רק מרצונו הטוב להיטיב לנבראיו ,אמנם לא היו נבראים
שיעשו לו נחת רוח ,ולכן יעשה להם את העניין זה ,ועוד שמשום שהוא
ידע את הנחת רוח שיעשו לו ,לכן הוא עשה זאת על מנת להנות לאחר
זמן.

א ָחדְ ,ו ָכ ִּליל (ס''א
יצו ָצא ְו ִּא ְת ֲ
ירא ַּד ְכיָאִּ ,א ְש ְת ִּאיב ִּנ ֹ
א ִּו ָ
וב ַּהאי ֲ
ְ
וב ִּגין ַּכ ְך,
ואתכליל) ֵביהֵ .ביה ַּס ְל ָקא ַּד ְע ָת ְך .א ָלא ִּא ְת ָט ַּמר ֵביהְ .
ירא הוא ָט ִּמיר
א ִּו ָ
רויְ ,ו ַּהאי ֲ
שט ְב ִּס ְט ֹ
גול ַּג ְל ָתא ִּא ְת ָס ַּ
ְ
ַּהאי
רוחא ְד ָג ִּניז.
יו ִּמיןְ ,ב ָ
ירין ְד ַּע ִּתיק ֹ
ִּד ְט ִּמ ִּ
האוירא דכיא שהוא כוח החסד כלל בו את כוח הדין ,ואומר הזוהר
שהדין לא נתערב ממש עימו ,אלא שהוא שכן עימו ,שאין לומר שהדין
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נעשה כמו החסד ,שהרי יש צורך שהחסד ימשול ,ולכן כשיצאה מידת
התפארת יצאה עימו השכינה בצידו ,שהיא כוח הגבורה.
כמו שכתוב בתורה שאדם וחוה נבראו יחדיו עד שה' הפרידם והביאם
פנים מול פנים.
ואמר הזוהר שהאויר שנעשית ממנו התפארת הוא אויר שהגיע מהחסד
של מידת המלכות של אדם קדמון ,שהיא נקראת עתיק.

ירא ִּמ ְן ַּטר ַּחד.
ַּא ִּו ָ
חא ִּמ ְן ַּטר ַּחד ,ו ֲ
שטו א ָ
גול ַּג ְל ָתא ִּא ְת ָס ָ
ְב ַּהאי ְ
חא ַּד ְכיָא ָק ִּאים ֵמ ַּהאי
ירא ַּד ְכיָא ָק ִּאים ָע ֵליה ֵמ ַּהאי ְס ָטרְ .וא ָ
ַּא ִּו ָ
וֲ
ינא ָדא
בוצ ָ
ִּ
א ָבל
חאֲ ,
חא ָה ָכא .א ָלא ָלאו הוא א ָ
ְס ָטרַּ .מאי א ָ
אתן ְו ִּש ְב ִּעין
ירא ַּד ְכיָאָ ,נ ִּהיר ְל ָמ ָ
א ִּו ָ
(נ''א ניצוצא) ְד ִּא ְת ְכ ִּליל ַּב ֲ
גול ַּג ְל ָתא,
ְ
וב ִּגין ָדאַּ ,האי
רוי ִּא ְש ְת ַּכחְ ,
ינא ִּמ ִּן ְט ֹ
ָע ְל ִּמיןְ ,ו ִּד ָ
יפא.
גול ַּג ְל ָתא ַּת ִּף ָ
ִּא ְת ְק ֵרי ְ
במידת התפארת יש את כוח החסד של מידת החכמה שניתן לה ,ואת
כוח הגבורה של מידת הבינה שניתן לה ,ואת כוח החסד של מידת הכתר
שניתה לה ,ואת כוח הגבורה של מידת הכתר שניתה לה ,שהם ד' כוחות
שבהם מונהג העולם ,ומה שכתב שיש מאתיים שבעים כוחות ,הם כוחות
כנגד כ''ז אותיות כפול י'.
ואפי' שכוח החכמה והבינה מגיע מעתיק ,מ''מ הוא גם קיבל את מהות
החכמה והבינה ,משא''כ מידת התפארת קיבלה גם כוח שלא קיבל את
מהות החכמה והבינה ,משום שמטרת הנהגהתו להביא את העולם הזה
לבחינת עתיק שהוא עולם הנצח.
ואמר הזוהר שלא נחשוב שאם היא כוח הגבורה יש בה דין רע ,חלילה,
אלא שממנה מגיע הכוח לבעלי הדין ,אמנם היא עצמה כיין המשמח
אלוקים ואדם.

על ֹוי
בוא ָע ְל ִּמיןְ ,ד ַּנ ְט ִּלין ֲ
ַּת ִּבין ִּת ְש ָעה ַּא ְל ֵפי ִּר ֹ
גול ַּג ְל ָתא ָדא ,י ְ
ְב ְ
ָורא,
ישא ִּחיו ָ
גול ַּג ְל ָתאָ ,נ ִּטיף ַּט ָלא ֵמ ֵר ָ
ְ
לויְ .ב ַּהאי
ע ֹ
ְו ַּס ְמ ִּכין ֲ
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ינין
ישיה ְז ִּמ ִּ
ומ ַּהאי ַּט ָלא ְד ַּא ְנ ַּער ֵמ ֵר ֵ
ְד ִּא ְת ְמ ֵלי ִּמנֵיה ָת ִּדירֵ .
ָאה.
חי ָ
יתיָיא ְל ַּא ֲ
ֵמ ַּ
ָרא,
שא ִּחיו ָ
ְוהוא ַּט ָלא ְד ִּא ְת ְכ ִּליל ִּב ְת ֵרי ְגוָונֵיִּ ,מ ִּן ְט ָרא ְד ֵרי ָ
ָורי (וכלהו חיוורי)
כ ְלהו ִּחיו ֵ
ִּחיוָור ְב ַּג ִּוויה (ס''א בגיניה)ְ .ד ָכ ִּליל ֻּ
סומ ָקא.
ָ
חזֵי ֵביה
ישא ִּד ְז ֵעיר ַּא ִּסיןִּ ,א ְת ֲ
ַּיח ָבן ְב ַּהאי ֵר ָ
א ָבל ַּכד ִּא ְתי ְ
ֲ
ונא
סומ ָקא ְב ַּג ְו ָ
ָ
ונא
דו ְל ָחא ְד ִּאיהו ִּחיוָורְ ,ו ִּא ְת ַּח ְזיָיא ַּג ְו ָ
ְכ ַּהאי ְב ֹ
ָורא.
ִּחיו ָ
בראש מידת התפארת יושבים ט' אלף ריבוא עולמות ,כנגד ט' מידות
שיש לה ,שהמידה העשירית שלה היא השכינה שהיא בחינת אישתו.
ויורד לתפארת טל ממידת הכתר שבטל הזה יקומו המתים ,וזה מה
שנאמר "שראשי נמלא טל" ,וזה מה שנאמר "ותעל שיכבת הטל".
ובטל זה יש ב' צבעים אדום  -דין ,ולבן  -רחמים ,הרחמים מהכתר,
והאדום ממידת התפארת שיש בה מעט דין ,שגם בעת תחיית המתים
ישנם שיקמו לתחיה וישנם שכפרו בתורה ,שלא יקומו לתחיה ,כמובא
בגמ' בראש השנה.

ָקיצו
ש ֵני ַּא ְד ַּמת ָע ָפר י ִּ
וב ִּגין ַּכ ְך ְכ ִּתיב( ,דניאל יב) ְו ַּר ִּבים ִּמ ְי ֵ
ְ
עו ָלםְ ,ב ִּגין
עו ָלםְ .ל ַּחיֵי ֹ
און ֹ
פות ְל ִּד ְר ֹ
ח ָר ֹ
עו ָלם ְו ֵאלה ַּל ֲ
ֵאלה ְל ַּחיֵי ֹ
יכא
א ִּר ָ
יו ִּמיןֲ ,
ָוראְ ,ד ָא ֵתי ִּמ ְס ַּטר ְד ַּע ִּתיק ֹ
ח ִּזיאו ְל ַּההוא ִּחיו ָ
ְד ִּא ְת ֲ
סומ ָקא
ָ
ח ִּזיאו ְל ַּההוא
עו ָלםְ ,ב ִּגין ְד ִּא ְת ֲ
און ֹ
פות ְל ִּד ְר ֹ
ח ָר ֹ
ְד ַּא ְנ ִּסיןַּ .ל ֲ
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב,
ִּד ְז ֵעיר ַּא ִּסיןְ .ו ֹכ ָלא ָכ ִּליל ְב ַּההוא ַּט ָלאֲ ,
רותְ :ת ֵריןְ .ו ַּההוא ַּט ָלא
או ֹ
ֹ
רות ַּטל ָך.
או ֹ
ֹ
(ישעיה כו) ִּכי ַּטל
ָורא
סוחיםְ .כ ְגוָונֵי ִּחיו ָ
יו ָמא ְל ַּח ְק ָלא ְד ַּת ִּ
ְד ָנ ִּטיףָ ,נ ִּטיף ָכל ֹ
סומ ָקא.
ְו ָ
אומר הזוהר שהאדום שבטל ,הוא משום שיש שלא יקומו בעת תחיית
המתים ,או שיקומו בכדי להענש ,וטל זה בכל יום יורד לשכינה שנקראת
שדה תפוחים ,משום שמושפע לה שפע מחהסד דין ורחמים של מידת
התפארת שגווני המידות האלו הוא כגוון התפוח לבן ירוק אדום.
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ומי שכל ימיו לא ציפה לחיי הנצח ,שהם במידת הכתר ,אזי הינו אחוז
רק במידת התפארת ,ולכן הוא לא יזכה לטל הכתר אלא לטל הדין של
מידת התפארת ,אשר אינו מקים את האדם לתחיה.

ול ָהאי ְס ָטר.
גול ַּג ְל ָתא ַּא ְנ ִּהיר ִּב ְת ֵרי ְגוָונֵיְ ,ל ַּהאי ְס ָטר ְ
ְ
ַּהאי
בוא
סוי ק''נ ִּר ֹ
גול ַּג ְל ָתא ְל ַּא ְנ ֹ
שט ְמ ְ
ירא ַּד ְכיָאִּ ,א ְת ָס ָ
א ִּו ָ
ומ ַּהאי ֲ
ֵ
יך,
ע ָתא ְד ִּא ְצ ְט ִּר ְ
שֲ
וב ַּ
וב ִּגין ַּכ ְך ִּא ְת ְק ֵרי ְז ֵעיר ַּא ִּסיןְ .
ָע ְל ִּמיןְ .
סוי
יכין ְב ַּההוא ִּז ְמ ָנאְ ,ב ִּגין ְד ַּא ְש ַּגח ְב ַּא ְנ ֹ
ַּא ִּר ִּ
סוי ו ֲ
שטו ַּא ְנ ֹ
ִּא ְת ְס ָ
יקיןְ ,ו ָחיֵיס ְל ָע ְל ָמא.
יקי ְד ַּע ִּת ִּ
ְד ַּע ִּת ֵ
דף קל''ו ע''א
ָה ֵבי
יברְ ,ל ָכל ִּאימון ִּד ְל ַּת ָתאְ .וי ֲ
גול ַּג ְל ָתאָ ,נ ִּפיק ַּחד ִּע ָ
ְ
ומ ַּהאי
ֵ
חוש ָב ָנא( ,דף קל''ו
אלין ְב ְ
יו ִּמיןַּ .כד ָע ִּ
אותא ְל ַּע ִּתיק ֹ
או ָר ָ
א ָגר ֹ
ֲ
גול ֹגלת
יטאְ .ו ָל ֳק ֵביל ָדא( .שמות לח) ב ַּקע ַּל ְ
ש ְר ִּב ָ
חות ַּ
ע''א) ְת ֹ
אותא,
או ָר ָ
ֹ
א ָגר
חוש ָב ָנאְ .ו ַּהאי ב ַּקע ֲ
אלין ְב ְ
ְל ַּת ָתאַּ ,כד ָע ִּ
יו ִּמין.
ִּא ְש ְת ַּכח ִּממֵיה ְל ַּע ִּתיק ֹ
אומר הזוהר שמכוח מידת החסד של הכתר יש במידת התפארת ק'נ'
אורות שלא כמו בפני מידת הכתר שיש ש'ע' אורות ,אמנם בעת שהדין
גובר ומידת התפארת נצרכת לרחמים אזי מידת הכתר משפיעה לה את
הש'ע' אורות אשר יש לה ,ולכן מידת הכתר נקראת אריך אנפין ,ומידת
התפארת נקראת זעיר אנפין ,משום שפני הכתר ארוכים באורות ,ופני
התפארת קצרים ביחס לכתר באורות.
וכשה' מונה את ישראל כרועה את צאנו אשר מונה בכדי לתת מעשר,
ישראל פודים את עצמם ונותים לה' כסף מעשר במקום ראשם.

ַּב ַּח ָל ֵליה

גול ַּג ְל ָתא,
ְד ְ

(ס''א

בגולגלתא

דא)

ג'

ַּח ָל ִּלין

רומא ָד ִּקיק ַּח ְפיָיא ָע ַּל ְייהו.
וק ָ
מו ָחא ְבהוְ ,
ש ְריָיא ֹ
ִּא ְש ְת ָכחוְ ,ד ַּ
וב ִּגין ָדאַּ ,האי
יו ִּמיןְ .
ימא ְכ ַּע ִּתיק ֹ
ישא ְס ִּת ָ
רומא ְק ִּש ָ
א ָבל ָלא ְק ָ
ֲ
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ה ָדא
יליןֲ .
ות ֵרין ְש ִּב ִּ
שט ְו ָנ ִּהיר (ס''א ונפיק) ִּל ְת ָל ִּתין ְ
מו ָחא ִּא ְת ְס ָ
ֹ
יו ֵצא ֵמ ֵעדן.
הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,בראשית ב) ְו ָנ ָהר ֹ
בראש מידת התפארת ישנם ג' חללים שהם חדרים למוחין  -לאורות
ההנהגה ,חסד דין ורחמים ,והם מכופים מאוד דק ,שהוא מעט עוצר את
הנהגתם ,שע'' י שיש לאדם מניעה הוא מתעורר לעבוד בצורה יותר טובה.
אמנם עור  -ואור זה אינו עבה אלא דק ,כלומר שאינו מונע לגמרי את
פעולת המוחין ,ולכן נתגלית עד מאוד פעולת מוח זה ,שהם ל''ב נתיבות
חכמה ,שהם כ''ב אותיות התורה ,ועוד י' מידות שהם י' דיברות.

ש ְריָיאֵ .מ ַּח ָל ָלא ַּחד
מו ָחא ַּ
גול ַּג ְל ָתא ֹ
אנאִּ ,ב ְת ַּלת ַּח ָל ִּלין ְד ְ
ְו ָת ָ
בועא ְלד' ִּס ְט ִּריןְ ,ו ָנ ִּפיק ֵמ ַּההוא
ִּמ ְת ְב ַּקע (ס''א ומתפשט) ַּחד ַּמ ָ
רוחין
ִּ
ילין
ות ֵרין ְש ִּב ִּ
ְ
ש ְריָיא ְב ַּהאי ַּח ָל ָלאְ ,ת ָל ִּתין
מו ָחא ְד ַּ
ֹ
ְד ָח ְכ ְמ ָתא.
ומ ְת ַּס ְת ִּחין ן'
ח ָראִּ .
בועא ַּא ֲ
שט ַּחד ַּמ ָ
ומ ְת ָס ַּ
ָינאִּ ,מ ְת ְב ַּקע ִּ
ֵמ ַּח ָל ָלא ִּת ְני ָ
יתא .ן' ְש ִּנין
או ַּר ְי ָ
יו ִּמין ְד ֹ
ח ָדן ן' ֹ
ַּת ְר ִּעיןֵ .מ ִּא ֵלין ן' ַּת ְר ִּעיןִּ ,א ְת ַּא ֲ
רוחיה ֵליה,
ֵ
יך הוא ְל ָא ָת ָבא
שא ְב ִּר ְ
קוד ָ
ְ
ַּםין
יו ְב ָלא .ן' אלף ָד ִּריןְ ,דז ִּ
ְד ֹ
ש ְריָיא ֵביה.
ול ַּ
ְ
בג' מוחות יש בראש זה ,וממוח החכמה מתפשטים ד' נהרות ול''ב
נתיבות חכמה ,בכל נהר ישנם ח' אורות שהם בסה''כ ל''ב ,עניין השמונה
הם ב' שמות הויה ואדנות ,ומה שהם כפול ד' משום שיש ד' הנהגות חסד
דין רחמים וכוח שמקבל את כל זה.
מחלל ב' יוצאים נ' שערי בינה שהוא מוח הבינה ,וכל דבר שהוא
בבחינת חמישים כגון נ' שערי בינה ,וכו' ,מגיעים ממוח זה ,ולכן מי שפגם
ונתחייב כרת שהוא מלשון כתר ,אינו חי אלא חמישים שנה ,משום
שמידת החכמה שהיא אות י' של שם הויה אשר גם מידת הכתר נרמזת
בקוצה של י' ,ולכן החוטא בעונש כרת אינו זוכה לאור החכמה שהוא מעל
הנ' שערי בינה.
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ית ָאהָ ,נ ְפ ִּקין אלף ַּא ְל ִּפין ִּא ָד ִּרין ְו ַּא ְכ ַּס ְד ָר ִּאין,
ֵמ ַּח ָל ָלא ְת ִּל ָ
ח ָל ֵליה
ש ֵרי ֲ
ש ְריָיא ָע ַּל ְייהוְ ,ו ָד ֵרי ְבהוְ .ו ַּהאי ַּח ָל ָלא ָ
ְד ַּד ְע ָתא ַּ
ובין ַּהאי ַּח ָל ָלאְ ,ו ִּא ְת ַּמ ְליָין
(ס''א מדוריה) ֵבין ַּהאי ַּח ָל ָלא ֵ
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,משלי כד)
ִּמ ְת ֵרין ִּס ְט ִּריןָ .כל ִּאימון ִּא ָד ִּריןֲ .
גופאְ ,ל ַּהאי
ָ
ח ָד ִּרים ִּי ָם ְלאוְ .ו ִּא ֵלין ג' ִּמ ְת ַּס ְח ִּטין ְב ָכל
וב ַּד ַּעת ֲ
ְ
גופא
גופא ְו ָא ִּחיד ְבהו ָ
וב ִּאימון ָא ִּחיד ָכל ָ
ול ַּהאי ִּס ְט ָראְ .
ִּס ְט ָרא ְ
גופא ִּא ְת ַּס ְח ָטן ְו ִּא ְש ַּת ְכ ָחן.
וב ָכל ָ
רויְ .
ִּמ ָכל ִּס ְט ֹ
מוח השלישי של מידת התפארת ,הוא מוח הדעת ,אשר הוא כלול
מחסד ודין שהם ב' המוחות הקודמים ,והוא מעמיד את כל הגוף בין את
כוח החסד שבגוף ובין את כוח הגבורה של הגוף ,והיא האור שממש
מתפשט בגוף ונעשה לו נשמה.
וכן מהות הדעת לחבר בין החסד והגבורה ,ולכן היא מידת עיקרית
מאוד ,ומשה רבינו ע''ה היה מרכבה למידה זו.

בוא
בוא ְו ִּר ֹ
ישאַּ ,ת ְליָין אלף ַּא ְל ֵפי ִּר ֹ
גול ַּג ְל ָתא ְד ֵר ָ
אנאְ ,ב ְ
ָת ָ
ומ ְת ָע ְר ִּבין ָדא
ומ ְס ַּת ְב ִּכין ָדא ְב ָדאִּ ,
אוכ ָמןִּ ,
ָ
ׂש ְע ֵרי
קו ֵצי ְד ַּ
ִּר ְב ָבן ֹ
ידן ֵביה
א ִּח ָ
קו ָצאַּ ,ד ֲ
קו ָצא ְו ֹ
ימין ְד ָכל ֹ
חוש ָב ָנא ְל ִּנ ִּ
ְ
ְב ָדאְ .ו ֵלית
יתאְ ,ב ַּד ְכיָא
או ַּר ְי ָ
ֹ
ע ֵמי
ח ָדן ַּט ֲ
ומ ָכאן ִּא ְת ַּא ֲ
ִּ
א ָבן.
ומ ַּס ֲ
ְ
ַּד ְכיָין
א ָבאְ .ב ָכל ִּאימון ִּס ְט ִּרין ְד ִּאימון ַּד ְכיָיןְ ,ב ָכל ִּאימון ִּס ְט ִּרין
ִּב ְמ ָס ֲ
ְד ִּאימון ִּמ ְס ָא ָבן.
עניין שערות ראש מידת התפארת
אמר הזוהר שבראש ישנם שערות שהם צינורות אור אשר יוצאת מן
המוח ,אחוזות זו בזו ,שזה מורה על עניין הדין ,כעין שופר האיל שהוא
מכוח הדין ,והטהור שבתורה מושרש שם ,והטמא שבתורה מושרש שם.
והנה לך שעניין התורה הוא לימוד הכוחות הרוחניית וציויים ,אשר
המה מלמדים את הדרך אשר ילכו בה ,וכל עניין התורה הוא השכלת
שכל הבורא יתברך שמו.
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הון
ומ ְנ ֹ
ִּ
יעין,
הון ְש ִּע ִּ
יפיןִּ .מ ְמ ֹ
קו ֵצי ִּמ ְס ַּת ְב ִּכין ְו ַּת ִּק ִּ
ֹ
ַּת ִּבין
יְ
ימין ִּת ִּלין ַּעל ִּת ִּלין.
ַּת ִּבין ִּנ ִּ
קו ָצא ,י ְ
קו ָצא ְו ֹ
ֹ
וב ָכל
יפיןְ .
ַּת ִּף ִּ
ףונא יָאה
ארי ַּנ ַּצח ְק ָר ִּביןְ .ב ִּת ָ
יבר ַּת ִּףיףָ ,מ ֵ
ה ָטן ְו ַּת ְליָין ְכ ִּג ָ
ִּמ ְת ַּל ֲ
ה ָדא
יפיןֲ .
יפא (בחור כארזים)ַּ .ר ְב ְר ִּבין ְו ַּת ִּק ִּ
ירא ַּת ִּף ָ
ש ִּס ָ
ףונא ַּ
ְב ִּת ָ
א ָר ִּזים.
הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,שיר השירים ה) ָבחור ָכ ֲ
ישנם שערות חלקות שהם מכוח החסד ,וישנם שערות קשות שהם מכוח
הדין ,וזה נאה למידת התפארת ששערותיה שחורות ,משום שהוא איש
מלחמה ,ועניין זה נצרך מפני הסיטרא אחרא.
ובכל שער ושער ישנם עוד אורות רבים ,וזה מה שאמר בגמ' "קבוצותיו
תלתלים שחורות" ,שעל כל קוץ וקוץ של האותיות יש לדרוש הלכות
רבות ,והם רמזו לעניין זה.
ומשום שמהשער מגיע הדין ,לכן הלוי שהוא מושרש בגבורה אין לו
להרבות דין ,ולכן התורה ציותה לו לגלח את שערו ,אמנם הכהן שהוא
איש חסד אין לו לגלח את שערו ,אלא לגדלו ,בכדי שיושפע ממנו חסד.

ׂש ְע ֵריְ ,ו ַּת ְליָין ִּת ִּלין ַּעל ִּת ִּליןֵ ,מ ַּהאי ִּס ְט ָרא
קו ִּצין ְד ַּ
ִּמ ְת ַּת ְף ִּנין ֹ
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,שיר השירים ה)
גול ֹג ְל ָתאֲ .
ְל ַּהאי ִּס ְט ָראַּ ,על ְ
יכין
ַּת ִּבין ִּת ֵלי ִּת ִּליןִּ ,מחום ִּד ְמ ִּש ִּ
אנא י ְ
וועו ָתיו ַּת ְל ַּת ִּליםְ .ו ָת ָ
ְק ֹ
בועא ַּח ָל ָלא ַּחד
מו ָחאִּ .מ ַּם ָ
ֹ
ה ֵטי
יאיןִּ ,ד ְת ַּלת ַּר ֲ
בועין ַּס ִּג ִּ
ִּמ ַּם ִּ
ומ ְת ָע ְב ִּדין ִּת ִּלין,
ִּ
יכותא,
ָ
ׂש ְע ֵרי ִּב ְמ ִּש
גול ַּג ְל ָתאִּ ,א ְת ַּמ ְח ָכן ַּ
ְד ְ
בועיןְ ,ד ִּא ְת ַּמ ְח ָכן ֵמ ַּהאי ַּח ָל ָלאֵ .מ ַּח ָל ָלא
ְד ַּת ְליָין ִּמ ַּכ ָםה ַּמ ִּ
בועין
ׂש ְע ֵרי ֵמ ִּאימון ַּמ ִּ
בועיןְ ,ו ִּא ְת ַּמ ְח ָכן ַּ
ָינאַּ ,נ ְפ ֵקי ַּח ְמ ִּשין ַּמ ִּ
ִּת ְני ָ
יכותא,
ָ
ִּב ְמ ִּש
ח ָר ִּנין.
ַּא ֲ

ְו ִּא ְת ָע ְב ִּדין

ֵמ ַּח ָל ָלא

ִּת ִּלין,

ית ָאה,
ְת ִּל ָ

ְד ַּת ְליָין
ָנ ְפ ֵקי

ומ ְת ָע ְר ִּבין
ִּ

קו ִּצין
ְב ֹ

ַּא ְל ִּפין

ִּא ָד ִּרין

אלף

כ ְלהו( .ומתעבדין
יכותא ִּמ ֻּ
ָ
ׂש ְע ֵרי ִּב ְמ ִּש
ְו ַּא ְכ ַּס ְד ָר ִּאיןְ ,ו ִּא ְת ַּמ ְח ָכן ַּ
קו ִּצין,
וב ִּגין ָכ ְך ִּאימון ֹ
תלין על תלין ומתערבין בקוצין אחרנין) ְ
ִּת ִּלין ַּעל ִּת ִּלין.
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השערות מגיעות מג' המוחין יחדיו ,ומשום האור הרב שבהם המה
פולטים מעט אור לחוץ שזה ענין השערות.
וישנם שערות שהם מבחינת החכמה ,ויש מבחינת הבינה ,וישם מבחינת
הדעת.
אמנם במידת הכתר אין זה כך ,אלא ממוח אחד יוצאים שערות הראש,
וממוח החסד נעשה העור הלבן בין השערות ,והיינו משום ששם אין
ערבוב משא''כ כאן ,ותפקיד האדם הוא להפריד את הטוב מן הרע את
הדין מן החסד.

גול ַּג ְל ָתאְ .ו ָכל
מו ָחא ְד ְ
יכן ְד ִּא ְת ַּמ ְח ָכן ִּמג' ַּח ָל ִּלין ְד ֹ
כ ְלהו ְמ ִּש ָ
ְו ֻּ
וב ִּגין
אוד ִּניןְ .
קו ֵצי ַּת ְליָין ְו ַּח ְסיָין ְל ִּס ְט ָרא ְד ְ
ימין ְו ָכל ִּאימון ֹ
ִּאימון ִּנ ִּ
וב ַּהאי ִּת ִּלין,
וש ָמעְ .
א ֹל ַּהי ָא ְז ְנ ָך ְ
ָכ ְך ְכ ִּתיב( ,דניאל ט) ַּה ֵטה ֱ
שו ָכא,
ַּח ֹ
הו ָרא ו ֲ
אלאְ ,נ ֹ
וׂש ָמ ָ
ינא ְ
ַּת ְליָין (נ''א ובהאי תליין) ְי ִּמ ָ
יקא.
אלא ָת ֵלי ְב ַּהאיְ ,ו ָלא ְב ַּע ִּת ָ
וׂש ָמ ָ
ינא ְ
ינאְ .ו ָכל ְי ִּמ ָ
ח ֵמי ְו ִּד ָ
ַּר ֲ
שערות אלו מכסות על האוזניים ,ולכן אנחנו מתפללים שיתגלו אוזני
מידת התפארת ,וכן בהם יש חסד ודין משא''כ בשערות הכתר שכולם
רחמים.
וביאור הדבר שהנה השמיעה מהאוזן ,ועיקר השערות הם ממוח האוזן,
כמו שעיקר השערות במידת הכתר הם ממוח החכמה ,והנה במידת הכתר
אין השערות לוקחות את פעולת האוזן ,אמנם כאן השערות מכסות על
האוזן ,כלומר שהם לוקחות את אור האוזן ,את האור שמאפשר לאוזן
לשמוע.

ח ָדא
או ְר ָחא ָד ִּקיקְ ,ד ִּמ ְת ַּא ֲ
ֹ
חזֵי ַּחד
ׂש ְע ֵריִּ ,א ְת ֲ
גותא ְד ַּ
ְב ַּפ ְל ָ
שן ִּשית
ומ ַּההוא ָא ְר ָחאִּ ,א ְת ָס ְר ָ
יו ִּמיןֵ .
ֵמ ַּההוא ָא ְר ָחא ְד ַּע ִּתיק ֹ
יתא.
או ַּר ְי ָ
קודי ְד ֹ
יסר ָא ְר ִּחיןְ ,ד ִּא ְת ַּס ְלגון ְב ָא ְר ִּחין ְד ִּפ ֵ
ות ֵל ָ
ְמ ָאה ְ
יתו
נו ְצ ֵרי ְב ִּר ֹ
אמת ְל ֹ
חות ְי ָי חסד ְו ֱ
ִּד ְכ ִּתיב( ,תהלים כה) ָכל ָא ְר ֹ
ְו ֵעד ֹו ָתיו.
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באמצע השערות יש שביל אשר הוא מושרש במידת הכתר ומשם
מגיעים התרי''ג מצוות ,שהנה הדינים שנזכרו המשנה הם מעצם השערות
כמובא לעיל ,אמנם עצם המצוות הם מהשביל הזה האמצעי ,אשר הוא
מורה את העצות הנכנות וחיוביות ללכת בדרך החיים.
שהנה ישנם ד' שערות מצד ימין וכן ד' מצד שמאל,

ויש ד' לאחור,

שהם י''ב ויש את התיקון הי''ג שהוא השביל הזה שהוא כולל את כל
הי''ב.

יב ָבא
ארי ִּד ָ
ח ָדן אלף ַּא ְל ִּפין ָמ ֵ
קו ָצאִּ ,מ ְת ַּא ֲ
קו ָצא ְו ֹ
ָת ָנאְ ,ב ָכל ֹ
ומ ִּאימון
יפיןֵ .
קו ָצא ֵמ ִּאימון ַּת ִּף ִּ
קו ָצא ְו ֹ
ֹ
יל ָלהְ ,ד ַּת ְליָין ְב ָכל
ִּו ָ
יהון ְד ַּמ ְת ְק ָלא( ,ס''א מאריהון דרחימותא ואיהו
אר ֹ
יעין ָמ ֵ
ְש ִּע ִּ
אלא.
ינא ְו ִּאית ְׂש ָמ ָ
מתקלא בינייהו) ְב ִּגין ָכ ְך ִּאית ְי ִּמ ָ
מכל שער נאחזים מלאכים ,מהשערות הקשות מלאכי הדין ,ומהרכות
מלאכי הרחמים ,ולכן יש ימין ושמאל.
ולכן כ''כ גדול עסק התורה שהוא תלוי בשורש השערות הנ''ל ,ולכן
ממתק את כל הדינים מהשערות הנ''ל ואזי שלום על ישראל.

דף קל''ו ע''ב

חותאְ .ו ָלא ִּמ ְת ַּג ְליָיאַּ ,בר
חותא ְד ַּא ְש ָג ָ
גול ַּג ְל ָתאַּ .א ְש ָג ָ
ִּמ ְצ ָחא ְד ְ
יהון.
ינא ְבע ֹו ָב ֵד ֹ
ול ַּע ְי ָ
ָיביָא ְל ִּא ְת ַּס ְף ָדאְ ,
יכין ַּחי ַּ
ַּההוא ִּז ְמ ָנאִּ ,ד ְצ ִּר ִּ
ינא,
יהון ְד ִּד ָ
אר ֹ
ערו ָכל ָמ ֵ
אנאַּ ,כד ִּא ְת ַּג ְליָיא ַּהאי ִּמ ְצ ָחאִּ ,א ְת ֲ
ְו ָת ָ
ע ָתא,
שֲ
ינא ִּא ְת ְמ ַּסר( .דף קל''ו ע''ב) ַּבר ַּה ִּהיא ַּ
ְו ָכל ָע ְל ָמא ְב ִּד ָ
ח ָמא
וב ֵעי ְל ַּר ֲ
יו ִּמיןָ ,
הון ְד ִּי ְׂש ָר ֵאל ְל ַּק ֵםי ַּע ִּתיק ֹ
לו ְת ֹ
ַּכד ְס ִּליקו ְצ ֹ
ע ִּויןְ ,ו ָנ ִּהיר ְב ַּהאי ִּד ְז ֵעיר ַּא ִּסין,
עוָא ְד ַּר ֲ
נויַּ ,ג ֵלי ִּמ ְצ ָחא ְד ַּר ֲ
ַּעל ְב ֹ
ינא.
יך ִּד ָ
ְו ִּא ְש ְת ִּכ ְ
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מצח מידת התפארת
עצם מצח מידת התפארת מכוסה ,אמנם בעת אשר צריך לראות במעשה
הרשעים הרי הוא משגיח במצחו ואזי דין רב בעולם ,שאור דין המוח מאיר
במצח ,וכשישראל צריכים רחמים אזי מאיר מצח מידת הכתר שהוא מצח
הרחמים הגדולים ,משום שאור מוחו חסד גדול.
וכבר נתבאר שהאריז''ל היה קורא במצח האדם משום שיש בו אור רב,
אמנם אין פתח לאור כמו העין ואוזן וכו' ,אבל מ''מ יש בו הארה גדולה
משום שהוא מול המוח.

שט
ע ָראְ ,ד ִּמ ְת ְס ָ
ׂש ֲ
ְב ַּהאי ִּמ ְצ ָחאָ ,נ ִּפיק ַּחד (פקודי רל''ז ע''ב) ַּ
ע ִּביד
שטִּ ,א ְת ֲ
םו ָחא ְד ַּא ִּסיק ַּח ְמ ִּשין ַּת ְר ִּעיןְ .ו ַּכד ִּא ְת ְס ָ
ֵביה ִּמ ֹ
ָיבי ָע ְל ָמאְ ,ל ִּאימון ְד ָלא ִּמ ְת ַּכ ְן ֵפי
חותאְ ,ל ַּחי ֵ
ִּמ ְצ ָחא ְד ַּא ְש ָג ָ
זו ָנה ָה ָיה
חה ֹ
ומ ַּצח ִּא ָ
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,ירמיה ג) ֵ
יהוןֲ .
עו ָב ֵד ֹ
ְב ֹ
ָל ְך ֵמ ַּא ְנ ְת ִּה ָכ ֵלם.
מבאר הזוהר איך יש כוח למצח להשפיע אור של דין ,ומגלה :שיש בו
שערה אחת של מוח החכמה של מידת התפארת ,שהוא צינור של אור
הדין אשר הוא מעניש את מי שאינו יראה ה' ,ומי שאינו ירא ה' אינו
מתבייש לחטוא אפי' שה' עושה לו רק טוב וחסד.
וכבר אמרו בגמ' בנדרים שכל שאין בו בושה סימן שלא עמדו רגלי
אבותיו על הר סיני ,ואפי' שהיה אסור לעלות להר מ''מ הכהנים כן עלו
להר ,והוא סימן שאינו מיוחס לכהונה.

א ָתר ְד ִּמ ְצ ָחאְ ,ב ִּגין ְד ִּא ְת ַּג ְליָיא
ע ָרא ָלא ָק ִּאים ְב ַּהאי ֲ
ׂש ֲ
ְו ַּת ְניָאַּ ,
יך הוא
שא ְב ִּר ְ
קוד ָ
ְ
ע ָתא ְד ִּמ ְת ַּער
שֲ
חו ַּב ְייהוְ .ו ַּ
יפין ְב ֹ
ְל ִּאימון ְד ַּח ִּע ִּ
סוי
יו ִּמיןְ ,ב ַּא ְנ ֹ
סו ִּהי ְד ַּע ִּתיק ֹ
ירין ַּא ְנ ֹ
יקיָיאְ ,נ ִּה ִּ
ְל ִּא ְש ַּת ְע ְש ָעא ִּעם ַּצ ִּד ַּ
וכ ֵדין
ומ ְת ַּג ְליָא ִּמ ְצ ֵחיהְ ,ו ָנ ִּהיר ְל ַּהאי ִּמ ְצ ָחאְ ,
ִּד ְז ֵעיר ַּא ִּסיןִּ ,
ינא ָת ֵליְ ,ו ַּהאי ִּמ ְצ ָחא
ע ָתא ְד ִּד ָ
שֲ
ע ָתא ְו ַּ
שֲ
צוןְ .ו ָכל ַּ
ִּא ְת ְק ֵרי ֵעת ָר ֹ
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יקין,
יקא ְד ַּע ִּת ִּ
ִּד ְז ֵעיר ַּא ִּסין ִּא ְת ַּג ְליָיאִּ ,א ְת ַּג ְליָיא ִּמ ְצ ָחא ְד ַּע ִּת ָ
ינאְ ,ו ָלא ִּא ְת ָע ִּביד.
יך ִּד ָ
ְו ִּא ְש ְת ִּכ ְ
עצם המצח מגולה משער בכדי שיהיה מגולה להשגיח על הרשעים,
אמנם בעת שה' בא לשמוח עם הצדיקים אזי מאיר מצח של הכתר במצח
של מידת התפארת ,ואזי מצחו גם מאיר מאור הרחמים ,אמנם הצדיקים
לא מקבלים ישר ממצח הכתר ,משום שהוא שפע של עולם הבא שאינו
מתגלה כמעט בעולם הזה.

סומ ֵקי,
סומ ֵקי ְד ָ
ָ
אתן אלף
שט ְב ָמ ָ
אנאַּ ,האי ִּמ ְצ ָחאִּ ,א ְת ָס ָ
ָת ָ
ילן ֵביהְ .ו ַּכד ִּא ְת ַּג ְליָיא ִּמ ְצ ָחא ִּד ְז ֵעיר ַּא ִּסין,
וכ ִּל ָ
ח ָדן ֵביהְ ,
ְד ִּא ְת ַּא ֲ
עוָא
כ ְלהו ְל ַּח ָר ָבאְ .ו ַּכד ִּא ְת ַּג ְליָיא ִּמ ְצ ָחא ְד ַּר ֲ
שותא ְל ֻּ
ִּאית ְר ָ
ע ִּויןְ ,ד ָנ ִּהיר ְל ַּהאי ִּמ ְצ ָחאְ ,כ ֵדין ֻּכ ְלהו ִּמ ְש ַּת ְכ ִּכין( .קכ''ט,
ְד ַּר ֲ
רל''ג)
ינין ִּמ ְש ַּת ְכ ִּחין ְב ַּהאי ִּמ ְצ ָחא,
ְו ַּת ְניָא ,ע ְׂש ִּרין ְו ַּא ְר ַּבע ָב ֵתי ִּד ִּ
וב ַּא ְתוָון
כ ְלהו ִּא ְקרון נ ַּצח (ס''א מצחא וכל חד אקרי נצח)ְ .
ְו ֻּ
צופין ,הוא מ ַּצחְ .ו ִּאית נ ַּצח ְד ִּאימון ְנ ָצ ִּחיםְ .ו ַּה ְיינו
(דאפין) ְר ִּ
גופא,
הון ְב ָ
ומ ְת ַּס ְח ָטן ִּמ ְמ ֹ
ִּד ְת ָנן נ ַּצח ְנ ָצ ִּחיםְ .ו ִּאימון ְב ִּמ ְצ ָחאִּ ,
יען.
ְב ַּא ְת ִּרין ְי ִּד ָ
יש במצח זה מאתיים אלף כוחות דין ,מתוק מדבש מבאר משום שהם
מגיעים מנצח והוד של מידת עתיק שהוא שורש הכתר ,ובכל אחד מהם
יש מאה אלף דינים ,והם להעניש את הרשעים ,אמנם כשמתגלה אור מצח
הכתר אזי רק רחמים נמצאים.
יש במצח זה כ''ד בתי דינים ממידת הנצח ,של מידת המלכות של אדם
קדמון ,שהוא עולם מעל עולם האצילות ,ונצח הוא בהיפוך אותיות מצח.
וכן גבורות אלו מתפשטים בגוף ,באצבעות הידים וכו' ,וודאי שגם עצם
מידת הנצח של התפארת.
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ש ֵףר
ַּת ְניָאַּ ,מאי ִּד ְכ ִּתיב( ,שמואל א טו) ְו ַּגם ֵנ ַּצח ִּי ְׂש ָר ֵאל ֹלא ְי ַּ
ימ ָנאָ ,כל
או ִּק ְ
ְו ֹלא ִּי ָמ ֵחם ִּכי ֹלא ָא ָדם הוא ְל ִּה ָמ ֵחםַּ .האי ָרזָא ֹ
ידןְ ,ו ָתב
גופאִּ ,ז ְמ ִּנין ְד ָת ֵלי ַּעל ָע ְל ָמא ְל ֵמ ָ
שט ְב ָ
ַּההוא נ ַּצח ְד ִּא ְת ְס ַּ
יביןַּ .מאי ַּט ְע ָמאִּ .מחום ְד ָק ֵאי
ינאִּ ,אי ַּת ְי ִּ
ו ִּמ ְת ָח ֵרט ְו ָלא ָע ִּביד ִּד ָ
א ָתר
א ָבל ִּאי ְב ֲ
ָכיל ְל ִּא ְת ָח ְר ָטאֲ .
דוכ ָתא ְד ִּא ְק ֵרי ָא ָדםְ ,וי ִּ
ְב ְ
חזֵי ְו ִּא ְת ַּג ְליָיא ַּהאי נ ַּצחָ ,לאו
ְד ִּא ְת ְק ֵרי ֹראש( ,בהאי מצחא) ִּא ְת ֲ
א ָתר
הוָה ֵמ ֲ
ַּא ָתר ְל ִּא ְת ָח ְר ָטאַּ .מאי ַּט ְע ָמאִּ .מחום ְד ָלא ֲ
ידן ו ֲ
הוא ִּע ָ
חו ָט ָמא ,א ָלא ִּמ ְצ ָחא
צופא ְו ֹ
ְד ִּא ְק ֵרי ָא ָדםְ ,ד ָהא ָלא ִּא ְת ְג ֵלי ַּס ְר ָ
וב ִּגין
צופאָ ,לא ִּא ְק ֵרי ָא ָדםְ .
א ָתר ְד ָלא ִּא ְש ְת ַּכח ַּס ְר ָ
וב ֲ
דויַּ .
חו ֹ
ִּב ְל ֹ
גופא.
ףוני ָ
ָכ ְך ֹלא ָא ָדם הוא ְל ִּה ָמ ֵחם ְכנ ַּצח ְד ִּב ְש ַּאר ִּת ֵ
אמר הזוהר שעל נצח זה נאמר "נצח ישראל לא ישקר כי לא אדם הוא
להנחם" ,והיינו שכל איברי האדם הם בבחינת אדם אשר הוא בעל
תשובה ,אבל המצח הוא מעל מהות האדם שאין שייך שם תשובה ,ולכן
אם נגזר בכ''ד בתי דינים אלו חלילה דין ,א''א להחזיר את הדין ,אלא
בדרכים שונות ,כגון אם נגזר על אדם מת הופכים זאת לתם כמובא
בבעש''ט.

קותא ִּד ְב ַּג ְב ָתא,
יניןְׂ ,ש ִּר ָ
ישאִּ ,מ ְש ַּת ְניָין ִּמ ְח ָאר ַּע ְי ִּ
ינוי ְד ֵר ָ
ֵע ֹ
מ ָתאַּ ,ת ְליָין
אוכ ֻּ
ח ָלן (דכל עיינין מכחלן) ְב ָ
יניןְ ,מ ַּכ ֲ
יסי ַּע ְי ִּ
ְד ַּעל ִּר ֵ
ישא
יניןְ ,ב ֵר ָ
ףונא ְד ַּעל ַּע ְי ִּ
ׂש ְע ֵריְ ,ו ִּאימון ִּת ָ
ִּת ִּלין ַּעל ִּת ִּלין ְד ַּ
ְד ִּמ ְצ ָחא,

ח ָדן
ומ ְת ַּא ֲ
ִּ

ַּוייהו
ִּמ ַּת ְרו ְ

ש ַּבע

ְמ ָאה

ַּא ְל ֵפי

ארי
ָמ ֵ

חותא( .דעל תריסי דעיינין)
ְד ַּא ְש ָג ָ
עיני מידת התפארת
עיני התפארת שונות מעיני הכתר ,ועל גבי העיניים יש גבות שחורות
אשר יש בב' הגבות

שבע מאות בעלי השגחה שהעיניים משגיחות על

מעשי האדם ,והגבות שחורות שהם בבחינת דין ,שהרי במידת התפארת
יש חסד ודין.
ועניין השבע מאות משום שכל עניין העולם הזה ,הוא שבע ,שבע שנים
שבע פעמים ,שבע שני השבוע ,חיי האדם שבעים שנה וכו'.
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וא''כ מהות הגבות הם כוחות וצינורות של העין ,כמו ששערות הראש
הם צינורות של המוח ודו''ק.

ח ָדן
בואְ ,ד ִּמ ְת ַּא ֲ
ה ִּטין אלף ְו ַּא ְר ַּבע ְמ ָאה ִּר ֹ
יניןַּ ,ל ֲ
סותא ְד ַּע ְי ִּ
ִּב ְכ ָ
יו ִּמין
ינא ְד ַּע ִּתיק ֹ
חותא ְד ֵע ָ
סותאְ .ו ַּא ְש ָג ָ
ינהו ְכ ָ
ינין ְד ִּא ְ
ִּב ְג ִּב ִּ
חזֵי ְכ ַּמאן ְד ִּא ְת ַּער
סותאִּ ,א ְת ֲ
ע ָתא ְד ַּס ְל ִּקין ִּאימון ְכ ָ
שֲ
וב ַּ
ָע ַּל ְייהוְ .
יחאְ ,ו ִּא ְת ָס ָחן ְב ַּחד
ינא ְס ִּק ָ
ינויְ ,ו ָח ָמאן ְל ֵע ָ
ִּמ ְח ָנ ֵתיהְ ,ו ִּא ְת ַּס ְף ָחן ֵע ֹ
צות
ח ֹ
רו ֲ
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,שיר השירים ה) ֹ
ינא ָט ָבאֲ ,
ָורא ְד ֵע ָ
ִּחו ָ
ילא ַּק ְד ָמ ָאה (נ''א בחוורא
ָורא ִּד ְל ֵע ָ
ב ָח ָלבַּ .מאי ב ָח ָלבְ .ב ִּחו ָ
חותא
ע ָתא ִּא ְש ְת ַּכח ַּא ְש ָג ָ
שֲ
וב ַּה ִּהיא ַּ
קדמאה דעינא טבא)ְ .
ח ֵמי( .ס'' א ובגין כך צלותא דישראל סלקא בגין דיפקח
ְד ַּר ֲ
עינוי ,ויתסחון בההוא חוורא)
על עיני מידת התפארת יש מכסה אשר מכסה עליהם ,וכשאר מידת
הכתר מביטה בעיני מידת התפארת ונפתחים עיניו ,הרי נמתק הדין
שבעיניו ,והרי הוא כמי שמתעורר מהשינה.
והיינו לומר שאין זה מספיק שרק יפקחו עיניו משום שעדיין אין
ההנהגה מושלמת ,וכן אמר דוד "ה' כגיבור מתרונן מיין" ,והיינו כנ''ל.
וכל עניין כיסוי העין הוא בכדי שעין הכתר לא תאיר בעיניו ,בעת צורך
עשיית הדין.

יצה.
ישן ְי ָי ָה ִּק ָ
עורה ָל ָםה ִּת ָ
ָ
ְו ַּעל ָדא ַּצ ֵלי ָד ִּוד( ,תהלים מד)
ינוי ָלאו
ימ ָנא ְד ֵע ֹ
ָוראְ .ו ָכל ִּז ְ
ינויְ ,ו ִּי ְת ָסחון ְב ַּההוא ִּחו ָ
ְד ִּי ְפ ַּקח ֵע ֹ
וש ַּאר ַּע ִּםין
יניןַּ ,כ ְפיָין ְלהו ְל ִּי ְׂש ָר ֵאלְ ,
יהון ְד ִּד ִּ
אר ֹ
ִּמ ְת ַּס ְק ָחןָ ,כל ָמ ֵ
ינא ָט ָבא,
ינויִּ ,י ְת ָס ָחן ְב ֵע ָ
וב ִּז ְמ ָנא ְד ִּי ְפ ַּקח ֵע ֹ
ש ְל ִּטין ָע ַּל ְייהוְ .
ַּ
נוק ִּמין
ינאְ ,ו ָע ִּביד ְ
ח ֵמי ַּעל ִּי ְׂש ָר ֵאלְ .ו ִּא ְס ְת ַּחר (ס''א ואתזהר) ֵע ָ
ְו ַּר ֲ
יצה.
ירה ְו ָה ִּק ָ
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,תהלים לה) ָה ִּע ָ
ִּב ְש ַּאר ַּע ִּםיןֲ .
נוק ִּמין
ְ
יצהְ :למ ְע ַּבד
ָוראָ .ה ִּק ָ
ירהְ :ל ִּא ְת ָס ָח ָאה ְב ַּה ִּהיא ִּחו ָ
ָה ִּע ָ
לון.
ְל ִּאימון ְד ַּכ ְפיָין ֹ
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על זה התפלל דוד המלך ע''ה" ,עורה למה תישן ה" ,שיש להתפלל על
עצם הפעולה ולא רק להתפלל שירחם עלינו ה' ,שאם הזוהר אמר שיעקב
התפלל ואמר הצילני נא מיד אחי מיד עשיו ,וכ''כ פירט את בקשתו ודאי
שיש לפרט ולומר בדיוק מה אנחנו רוצים שיעשה והיינו שיפקחו העיניים
עליונים ויתמתקו מעיני הכתר.
ועניין השינה אצל ה' ,הוא שאור המוחין מסתלק ועל זה אמר המן
הרשע אלוקיכם ישן ,ועל זה התפלל "דוד עורה למה תישן ה".

אוכם
סומק ְו ָ
יו ִּניםְ ,ב ָ
ירין ְכ ָהנֵי ֹ
ש ִּס ִּ
ינוי ַּכד ִּא ְת ַּס ְק ָחןִּ ,א ְת ָחזון ַּ
ֵע ֹ
ינא ָט ָבא,
ָרוקִּ ,חוָור ָלא ִּא ְת ְג ֵלי ,א ָלא ְב ִּז ְמ ָנא ְד ִּא ְס ָת ַּכל ְב ֵע ָ
ְוי ֹ
וניןְ ,ב ַּההוא ִּחוָור.
ומ ְס ְת ָחאן ָכל ִּאימון ַּג ְו ִּ
ִּ
דף קל''ז ע''א
חותא.
ינין ְד ַּא ְש ָג ָ
ונין ְד ִּמ ְת ַּג ְליָיןָ ,נ ְפ ִּקין ִּש ְב ָעה ַּע ְי ִּ
ֵמ ִּאימון ַּג ְו ִּ
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב,
ינאֲ .
אוכ ָמא (דף קל''ז ע''א) ְד ֵע ָ
ְד ַּנ ְפ ֵקי ֵמ ָ
מ ָתא
אוכ ֻּ
ָ
ינ ִּיםַּ .מאן אבן ַּא ַּחת.
(זכריה ג) ַּעל אבן ַּא ַּחת ִּש ְב ָעה ֵע ָ
ינא.
ְד ֵע ָ
עיני התפארת שנפתחות ,הרי הם יפות כיונים ,בצבע אדום שחור וירוק,
שהם דין ורחמים ,אמנם האור הלבן לא מתגלה כאן ,אלא בזמן שמביט
בעיני מידת הכתר ,ואזי נמתקים כל הדינים.
הנה השחור שבעין הוא כוח המלכות שבעין שהיא נקראת בית עין,
כמובא בכוונת ק''ש שעל המיטה ,ויש בעין שבע כוחות אשר מאירים
באישון הבת עין.

יטיןְ ,ד ַּס ְמ ִּכין (נ''א דסחרן) ִּל ְס ַּטר
ןומ ָקאָ ,נ ְפ ִּקין ִּש ְב ָעה ְר ִּה ִּ
ִּמ ָ
ח ָדן ְל ִּא ְת ַּס ְח ָטא
ומ ְת ַּא ֲ
פוןִּ ,
חא ְד ִּל ְס ַּטר ָצ ֹ
ה ִּטין ְבא ָ
ומ ְת ַּל ֲ
אלאִּ ,
ְׂש ָמ ָ
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,זכריה ד)
ָיביָא ֲ
ְב ָע ְל ָמאְ ,ל ַּג ָל ָאה ָא ְר ִּחין ְד ַּחי ַּ
שו ְט ִּטים ְב ָכל ָה ָארץ.
ִּש ְב ָעה (ויחי רמ''ט) ֵאלה ֵעינֵי ְי ָי ֵה ָםה ְמ ֹ
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ירין (ס''א נהירין) ְד ִּק ְט ָרא ְד ִּל ְס ַּטר
ירו ָקאָ ,נ ְפ ִּקין ִּש ְב ָעה ְט ִּה ִּ
ִּמ ֹ
ח ָדן ְל ִּא ְת ַּס ְח ָטא
ומ ְת ַּא ֲ
רו ָמאִּ ,
(נ''א רהיטין דסחראן לסטר) ָד ֹ
שאֵ ,בין ַּטב ֵבין ִּביש,
עו ָב ִּדין ִּד ְבנֵי ָנ ָ
ְב ָע ְל ָמאְ ,ל ַּג ָל ָאה ָא ְר ִּחין ְו ֹ
גו'.
יניו ַּעל ַּד ְר ֵכי ִּאיש ְו ֹ
ִּד ְכ ִּתיב( ,איוב לד) ִּכי ֵע ָ
ומהאדום שבעין ,גם יוצאים ז' כוחות אשר המה מענישים את הרשעים,
ובכך יודעים שהם רשעים שאין יסורים בלא עוון ,כמובא בגמ' בשבת.
אמנם מהצבע הירוק שהוא כוח הרחמים יש גם ז' כוחות שמגלים גם את
לומדי התורה ומפרסמים אותם בעולם ,כמו שכתוב חכמות בחוץ תרונה
שהגמ' במועד קטן מבאר שהתורה מפרסמת את לומדיה ,וגם המה מגלים
את רוע הרשעים.
מי שעינו חומה הוא בבחינה נוספת וכן כל צבע הוא בחינה שונה.

ארי
כ ְלהו ְל ַּא ְש ָג ָחא ְל ָכל ָמ ֵ
ָוראִּ ,מ ְש ַּת ְכ ִּחין ֻּ
ְו ַּכד ִּא ְס ְת ָחאן ְב ִּחו ָ
ָורא,
חותא ְד ַּההוא ִּחו ָ
הוןְ .ו ָכל ַּא ְש ָג ָ
או ָט ָבא ָע ְל ָמא ְב ִּגי ֵנ ֹ
שוטְ ,ל ֹ
ְק ֹ
ה ָדא
אקין ְלהוֲ .
סומ ָקא ְל ַּמאן ְד ָע ִּ
ה ִּוי ְל ַּטב ַּעל ִּי ְׂש ָר ֵאלְ .ו ַּא ְש ַּגח ְב ָ
ֲ
יתי:
לוןָ .ר ִּא ִּ
או ָט ָבא ֹ
יתיָ .ר ֹאהְ :ל ֹ
הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,שמות ג) ָר ֹאה ָר ִּא ִּ
עורה
ָ
וב ִּגין ַּכ ְך ְכ ִּתיב( ,תהלים מד)
לוןְ ,
לוןִּ ,מ ְד ָע ִּקין ֹ
ְל ַּנ ְק ָמא ֹ
יצהְ ,ת ֵרי
עורהְ ,ו ָה ִּק ָ
ָ
יצה ַּאל ִּת ְז ַּנח ָלנ ַּצח.
ישן ְי ָי ָה ִּק ָ
ָל ָםה ִּת ַּ
נוק ִּמין.
ח ֵמי ְו ְ
יחיןְ .ת ֵרי ָט ָבןַּ .ר ֲ
חותאְ .ת ֵרי ְס ִּק ִּ
ַּא ְש ָג ָ
אמנם כשמביט הכתר בעיניו על עיני התפארת ,אזי כל עיניו מביטים
לרחמים על ישראל ,אמנם כוח הדין נשאר בהם בכדי להעניש את מי
שמציק לישראל ,ולכן כה דאג דוד להתפלל "עורה למה תישן ה".
היינו שה' דן אותנו בזמן זה לפנים משורת הדין ,וכן ה' מביט כמה
כוחות יש לנו לעובדו ,וכפי הכוחות שיש לנו הרי אנחנו עובדים אותו
באמת.
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סומ ִּקין,
ָ
סומ ָקא ָכ ִּליל ְו ָס ִּתים ָכל
ָ
גו
סומ ָקא ְב ֹ
ָ
ונא ַּק ְד ָמ ָאה,
ַּג ְו ָ
חוטא
ָ
סומ ָקאַּ ,א ְס ַּחר ַּחד
ָ
ח ָרנֵיה ְד ַּההוא
סו ֲ
ִּמ ָף ֵמיה ָלא ִּא ְת ָחזוןֹ .
אוכ ָמאְ ,ו ָא ִּקיף ֵליה.
ָ
הו ָמאַּ ,חד ְז ַּמן
אוכ ָמאְ .כ ַּא ְב ָנא ַּחד ְד ָנ ִּפיק ִּמ ְת ֹ
ָ
ָינא,
ונא ִּת ְני ָ
ַּג ְו ָ
שא
ַּםא ַּר ָבאְ .ו ַּכד ָנ ִּפיק ַּהאי ַּא ְב ָנאָ ,א ֵתי ִּר ְג ָ
ש ִּניםְ ,בי ָ
ְלאלף ָ
לו ִּהי ַּא ְז ִּליןְ ,ו ִּא ְש ַּת ְמעו
ַּםאְ ,ו ַּג ְל ַּג ֹ
ַּםאְ .ו ָק ֵליה ְדי ָ
ת ְק ָפא ַּעל י ָ
ְו ֻּ
הו ָמאְ .ו ַּהאי ַּא ְב ָנא
ָתןְ .ו ָנ ִּפיק ִּמ ְת ֹ
נונא ַּר ָבאְ ,ד ִּא ְק ֵרי ִּל ְוי ָ
ְל ָ
אוכ ָמאְ ,ד ָכל
ָ
ַּםאְ ,ו ָנ ִּפיק ְל ַּברְ .ו ִּהיא
תוק ָפא ְדי ָ
ִּמ ְת ַּג ְל ְג ָלא ְב ְ
ימין ָק ֵמיה( .ס''א והא אוקמוה דכל אורחין סתימין
אוכ ִּמין ְס ִּת ִּ
ָ
אוכ ָמאְ ,ד ָכ ִּליל ְו ָס ִּתים ָכל
ָ
ינא
מותא ְד ֵע ָ
אוכ ָ
ָ
קמה) ְו ַּכ ְך ִּהיא
חוטא
ָ
אוכ ָמאַּ ,א ְס ַּחר ַּחד
ָ
סוח ָרנֵיה ְד ַּההוא
אוכ ִּמיןְ .ו ֲ
ָ
ְש ַּאר
אוכ ָמא.
ָ
סומ ָקא( ,ס''א לסטר חד) ְו ָא ִּקיף ְל ַּההוא
ָ
רו ִּקין.
ירו ֵקיְ ,ד ָכ ִּליל ְו ָס ִּתים ָכל ְי ֹ
רו ָקא ִּד ֹ
ית ָאהְ .י ֹ
ונא ְת ִּל ָ
ַּג ְו ָ
סומ ָקא
ָ
חוטא
ָ
חוטין.
ִּ
רו ָקאַּ ,א ְס ָחרו ְת ֵרין
ח ָרנֵיה ְד ַּההוא ְי ֹ
סו ֲ
וב ֹ
ְ
רו ָקא.
יפין ְל ַּההוא ְי ֹ
אוכ ָמא ִּל ְס ַּטר ַּחדְ .ו ַּא ִּף ִּ
ָ
חוטא
ָ
ִּל ְס ַּטר ַּחדְ .ו ַּחד
גוון ראשון של עיני התפארת ,הוא אדום שבאדומים ,כלומר שהוא דין
שבדינים ,ומסיביב צבע אדום זה מקיף חוט אחד שחור ,והשחור הוא צבע
אדום שהתקלקל ונעשה שחור ,כלומר שהוא מעט נח מדינו.
גוון שני של העין הוא שחור ,שהוא דין פחות מהאדום ,שיש ב' מיני
יסורים ,יש יסורים של אהבה ,ויש איסורים של עונש ממש ,וזה מהשחור
וזה מהאדום.
ואמר הזוהר שהכוח של השחור שבעין יוצא פעם באלף שנים ,דהיינו
שהעולם הזה ששת אלפים שנה ,וכל ההתחלות קשות ,ולכן בתחילת כל
אלף יצא כוח הדין השחור מן העין לים הגדול ,שהיא השכינה ,ואזי היא
מתמלאית בדין ,וכל דגים הים ,שהם מלאכי הדין ,באים לקבל את הדין
הזה ,עד שהלויתן ,שהוא מידת היסוד אשר היא מחובר תמיד לשכינה,
והוא מביא אור מהבינה שנקראת תהום ואור הבינה מסלק את הדין ,ולכן
יוצא הדין מהשכינה.
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והוסיף ואומר שכמו שסביב הצבע האדום יש חוט שחור ,כן סביב הצבע
השחור יש חוט אדום ,שכן דרך המידות להיות כלולות אחת בשניה.
גוון ג' הוא הירוק ,שהוא כוח הרחמים ,שירוק הוא כולל את האדום
והשחור ,ולכן יש ב' חוטים שמקיפים אותו ,חוט אדום וחוט שחור ,כנ''ל
שתמיד המידות נכללות אחת בשניה.

ינאָ ,כל ִּאימון
ָוראְ ,ו ִּא ְס ְת ָח ִּרי ֵע ָ
ְו ַּכד ִּא ְס ְת ַּחר (נ''א אתגלי) ִּחו ָ
ומ ְש ַּת ְף ִּעין ְל ַּת ָתא (סומקא ירוקא אוכמא).
ונין ָלא ִּמ ְש ַּת ְכ ִּחיןִּ ,
ַּג ְו ִּ
ירין ִּמ ֵמיה
ונ ִּה ִּ
יו ִּמיןְ .
ָוראְ ,ד ָנ ִּהיר ֵמ ַּע ִּתיק ֹ
ח ֵזי ַּבר ַּההוא ִּחו ָ
ָלא ִּא ְת ֲ
ָכל ִּאימון ִּד ְל ַּת ָתא( .נ''א הוא).
וב ִּגין ַּכ ְך
דויְ .
חו ֹ
ָורא ִּב ְל ֹ
ונא ִּא ְת ַּח ְזיָיאַּ ,בר ַּההוא ִּחו ָ
ְו ֵלית ַּג ְו ָ
ח ָדא.
או ִּמין ַּכ ֲ
אוכ ָמאְ ,ד ִּאימון ְת ֹ
סומ ָקא ְו ָ
יהון ְד ָ
אר ֹ
ִּא ְס ְת ָלקו ָכל ָמ ֵ
צובות ש ָעלו
ֹ
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב (שיר השירים ד) ִּש ַּמ ִּי ְך ְכ ֵעדר ַּה ְף
ֲ
חותא
ימותַּ .מאי ִּמן ָה ַּר ְח ָצהֵ .מ ַּההוא ַּא ְס ָ
כ ָלם ַּמ ְת ִּא ֹ
ִּמן ָה ַּר ְח ָצה ש ֻּ
ימותִּ .מ ְת ָע ְר ָבן ָדא ְב ָדא,
כ ָלם ַּמ ְת ִּא ֹ
ישא ִּע ָל ָאה .ש ֻּ
ינא ַּק ִּד ָ
ְד ֵע ָ
צובותְ ,ו ַּא ְת
ֹ
ומה ְד ָא ַּמר ִּש ַּמ ִּי ְך ְכ ֵעדר ַּה ְף
ְו ִּא ְת ַּד ְב ָקן ָדא ְב ָדאַּ .
ָורא
הוןְ ,כ ַּההוא ִּחו ָ
ָורא ִּד ְל ֹ
לו ַּמרִּ ,חו ָ
ימותְ .כ ֹ
ַּא ְמ ַּרת ש ֻּכ ָלם ַּמ ְת ִּא ֹ
ינא ִּע ָל ָאה.
ַּור ָתא ְד ֵע ָ
יניןַּ ,כד ַּא ְס ָחן ְב ִּחו ְ
ְד ַּע ְי ִּ
כאשר מתגלה אור עיני מידת הכתר אזי עיני התפארת נעשים ללבנות,
בעלי רחמים ,שסרו כל הצבעים של הדין שהם הנהגה של העולם הזה
שיש בו בחירה ,ע''י שיש שכר ועונש טוב ורע.
ואמר שכשעיני התפארת מקבלים את אור עיני הכתר ,איז אפי' עין
שמאל שווה ברחמים לעין ימין ,שכן נעשה כך אצל מידת הכתר.
ועל זה נאמר "שניך כעדר הקצובות שעלו מן הרחצה שכולם
מתאימות" ,והרחצה הוא רחציה של הרחמים.
ושואל שיש סתירה בפסוק ,שכאן כתוב שהם קצובות ,שזה מורה שכל
אחת עומדת בפני עצמה ,וכאן כתוב שהם מתאימות ,שזה מורה שהם
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ממש מאוחדות ,וענה שמה שנאמר שהם מתאימות ,זה נאמר אחרי שהם
נרחצו מעיני הכתר.
וא''ת והרי פסוק זה מדבר על שיניים ,ואיך דורשים אותו על העיניים,
ונראה שידוע שהעיינים הם בחינת החכמה ,כמו שכתוב "ויפקחו עיני
שניהם" ,ופיקח הוא חכם ,וכן ידוע שהשיניים שהם ל''ב ,כל''ב נתיבות
חכמה ,כמובא בכוונות האכילה שהשיניים הם מהחכמה ,וא''כ משום
ששניהם מאותה מידה שייך לדרוש עליהם עניין זה.

רוחא ְד ָח ְכ ְמ ָתאְ ,כ ָמה
יקיָיאְ ,ל ֵמחזֵי ְב ָ
ינין ְל ִּמ ְנ ַּדע ַּצ ִּד ַּ
ְו ָדא ְז ִּמ ִּ
יון.
ימ ַּתי ְבשוב ְי ָי ִּצ ֹ
ְד ַּא ְת ָא ֵמר (ישעיה נד) ִּכי ַּע ִּין ְב ַּע ִּין ִּי ְראוֵ .א ָ
וכ ֵדין
אשר ַּע ִּין ְב ַּע ִּין ִּנ ְר ָאה ַּא ָתה ְי ָיְ ,
וכ ִּתיב (במדבר יד) ֲ
ְ
ינין ְל ַּטב.
יחותא ְד ַּע ְי ִּ
ָ
ְס ִּק
ינין ְל ִּביש.
יחותא ְד ַּע ְי ִּ
ָ
ינין ְל ַּטבְ .ו ִּאית ְס ִּק
יחותא ְד ַּע ְי ִּ
ָ
ְו ִּאית ְס ִּק
גו'ְ .ו ָדא
מו ֵתינו ְו ֹ
שו ְמ ֹ
ור ֵאה ֹ
יך ְ
ְכ ָמה ִּד ְכ ִּתיב( ,דניאל ט) ְס ַּקח ֵעינ ָ
רוש ַּלם
יך ִּת ְרא ָנה ְי ָ
וכ ִּתיב (ישעיה לג) ֵעינ ָ
ול ִּבישְ .
ָה ָכא ְל ַּטבְ ,
דו ָתיו ָלנ ַּצח ָהא ָה ָכא ְל ַּטב
א ָנן ֹאהל ַּבל ִּי ְצ ָען ַּבל ִּי ַּןע ְי ֵת ֹ
שֲ
ָנ ְוה ַּ
ול ִּבישְ .ד ָלא ִּא ְת ָע ִּביד ָדא ְב ָלא ָדא.
ְ
ואת עין הרחמים זו ,יראו הצדיקים לעתיד לבוא ,כמו שכתוב "כי עין
בעין יראו בשוב ה' ציון" ,וודאי שהם יראו את עין התפארת ,רק כשיש בה
את רחמי עיני הכתר ,שהרי כתוב כאן עין בעין ,בלשון יחיד ,והרי יש שני
עיניים ,אלא בעת הרחמים עין שמאל נכללת בעין ימין ,ובזמן זה יראו
הצדיקים את עיני  -עין התפארת.
יש הבטה לטוב ,ויש לרע ,שבעולם הזה הוא עולם הבחירה  -עולם של
טוב ורע ,וא''א שלא יהיה רע שא''כ אין זו בחירה ,שבחירה היא רק כשב'
הצדדים שוים כמובא במהרח''ו במבוא שערים.

דף קל''ז ע''ב
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רוש ַּלם ָנ ְוה
יך ִּת ְרא ָנה ְי ָ
יעותא ְד ִּס ְפ ָראַּ ,מהו ֵעינ ָ
ָ
ָת ָנא ִּב ְצ ִּנ
א ָנן הואְ ,ו ָהא ְכ ִּתיב (ישעיה א) צדק
שֲ
רוש ַּלים ָנ ְוה ַּ
א ָנןְ .ו ִּכי ְי ָ
שֲ
ַּ
א ָנן הוא.
שֲ
ש ִּקיטְ ,ו ָלאו ַּ
א ָתר ְד ִּא ְש ְת ַּכח צדקָ ,לאו ָ
וב ֲ
ָלין ָבהַּ .
י ִּ
יו ִּמין
א ָנןְ ,ל ַּע ִּתיק ֹ
שֲ
א ָנןָ ,נ ְוה ַּ
שֲ
רוש ַּלם ָנ ְוה ַּ
יך ִּת ְרא ָנה ְי ָ
א ָלא ֵעינ ָ
ינא
א ַּנןֵ .ע ָ
שֲ
ש ִּקיט ְו ַּ
ינא ָ
ִּא ְת ַּמר( ,דישגח באלין עיינין) ְד ַּההוא ֵע ָ
ח ָרא.
חותא ַּא ֲ
חותא ָדאְ ,ל ַּא ְש ָג ָ
ינא ְד ָלא ָנ ִּטיל ֵמ ַּא ְש ָג ָ
ח ֵמיֵ ,ע ָ
ְד ַּר ֲ
יו''דְ ,ו ָלא
ימה ָח ֵסר ֹ
וב ִּגין ַּכ ְך ְכ ִּתיב (קמ''ו ע''ב)ֵ ,עינ ָך ִּת ְרא ָ
ְ
יךְ ,ל ַּא ְכ ְסיָיא
יוןָ ,ה ִּכי ִּא ְצ ְט ִּר ְ
רוש ַּלם ְו ָלא ִּצ ֹ
ומה ְד ָא ַּמר ְי ָ
יךַּ .
ֵעינ ָ
ח ָמא ָע ָלה.
ול ַּר ֲ
ינאְ ,ד ִּא ְש ְת ַּכח ָבה ְ
(דף קל''ז ע''ב) ְל ִּד ָ
אמר ספר הצניעות ,שכתוב "עיניך תראה ירושלים נוה שאנן" ,שזה
מורה על ראיה לטוב ורחמים ,והרי כתוב שירושלים הוא עיר מלאה דין,
כמו שכתוב "צדק ילין בה" ,וכשיש צדק ללא משורת הדין ,הדין גובר,
וענה שמה שכתוב שמשום ראיית העיין יהיו רחמים ,היא משום ראיית עין
מידת הכתר ,ולכן כתוב עינך בלשון יחיד ,ולא עיניך.
ומה שכתוב שהיא מביטה על ירושלים ולא על ציון ,שהנה ציון הוא
היסוד של השכינה ,וירושלים היא המלכות של השכינה ,שהדינים בה
מרובים ,וענה שדייקא את ירושלים יש למתק מדניה ,וכן אמר האריז''ל
שהשכינה שבשכינה היא בבחינת כוח הטומאה ,והרמח''ל בסוף שערי
הרמח''ל מבאר היטיב את עניין זה.

ח ָנה
יך ָבה ֵמ ֵר ִּשית ַּה ָ
א ֹלה ָ
אנאְ ,כ ִּתיב (דברים יא) ֵעינֵי ה' ֱ
ְו ָת ָ
ש ָנה( ,הדא הוא דכתיב צדק ילין בה דבה
ח ִּרית ָ
ְו ַּעד ַּא ֲ
אשתכחו גזרי דדינין יתיר מכל שאר אתרי) (נ''א דכתיב צדק
ילין בה דבה אשתכחו גזרי דדינין יתיר מכל שאר אתרי
ותאנא ,כתיב (דברים יא) עיני ה' אלהיך בה מרשית השנה
ח ֵמי.
ינא ַּחד ְד ַּר ֲ
ול ִּז ְמ ָנא ְד ָא ֵתיִּ ,י ְש ְת ַּכח ָבה ֵע ָ
ועד אחרית שנה) ְ
ח ִּמים
וב ַּר ֲ
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,ישעיה נד) ְ
יקין ֲ
יקא ְד ַּע ִּת ִּ
ינא ְד ַּע ִּת ָ
ֵע ָ
דו ִּלים .א ָלא ִּאית
ח ִּמיםַּ ,מהו ְג ֹ
א ַּק ְב ֵצ ְךֵ .כיוָן ְד ָא ַּמר ַּר ֲ
דו ִּלים ֲ
ְג ֹ
ח ִּמים
יקיןִּ ,אימון ִּא ְקרון ַּר ֲ
ח ֵמי ְד ַּע ִּתיק ְד ַּע ִּת ִּ
ח ֵמיַּ .ר ֲ
ח ֵמיְ ,ו ִּאית ַּר ֲ
ַּר ֲ
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ח ִּמים ְס ָתם( .מהנ''א הוא:
ח ֵמי ִּד ְז ֵעיר ַּא ְנ ִּסיןִּ ,א ְקרון ַּר ֲ
דו ִּליםַּ .ר ֲ
ְג ֹ
וב ִּגין ָכ ְך
משום דאית ביה ימינא ושמאלא ,דינא ורחמי) ְ
יו ִּמין.
א ַּק ְב ֵצ ְךְ ,ד ַּע ִּתיק ֹ
דו ִּלים ֲ
ח ִּמים ְג ֹ
וב ַּר ֲ
ְ
ואמר הזוהר בנושא הקודם ,שכתוב "עיני ה' אלוקיך בה" ,דהיינו בארץ
ישראל שהיא בית מושב לשכינה ,וכתוב עיני בלשון רבים ,עין ימין -
רחמים ,עין שמאל  -דין ,והוא משום שהבטה זו היא ממידת התפארת שיש
בה דין ,אבל לעתיד כתוב "ברחמים גדולים אקבצך" ,לא ברחמים רגילים
של מידת התפארת ,אלא ברחמים של מידת הכתר שיש לה רק עין אחת,
כלומר שעין שמאל נכללת ברחמי עין ימין ,ולכן לא יהיה שיעבוד מלכיות,
ושום דבר רע.

אוכ ָמא,
סומ ָקא ְו ָ
ונין ִּמ ַּמ ְייהוְ ,ב ָ
יניןִּ ,ב ְת ֵרין ַּג ְו ִּ
אנא ְב ָהנֵי ַּע ְי ִּ
ָת ָ
ח ָמא ַּעל
קוד ִּשין ְל ַּר ֲ
שא ְד ְ
קוד ָ
ְ
ש ָראן ְת ֵרין ִּד ְמ ִּעיןְ .ו ַּכד ָב ֵעי
ָ
ַּםא
ַּםא ַּר ָבאַּ .מאן י ָ
ִּי ְׂש ָר ֵאלָ ,א ִּחית ְת ֵרין ִּד ְמ ִּעיןְ ,ל ִּא ְת ַּב ְן ָמא ְבי ָ
ה ָרא (ס''א
לו ַּמר ְד ִּי ְת ְסחון ְב ַּנ ֲ
ַּםא ְד ָח ְכ ְמ ָתא ִּע ָל ָאהְ .כ ֹ
ַּר ָבא .י ָ
ומ ַּר ֵחם ְלהו ְל ִּי ְׂש ָר ֵאל.
בועא ְד ָנ ִּפיק ֵמ ָח ְכ ָמ ָתא ַּר ָבאְ ,
בחוורא) ְב ַּמ ָ
בשני העיניים ישנם ב' דמעות בגוני השחור והאדום שהם גוני דין,
והדמעות הם מותרי הדין ,כמו שהזעה היא מותרי הדין ,וכאשר ה' רואה
שהדין גובר ,אזי הוא מוריד את הדין הזה להתבסם במידת הבינה שהיא
נקראת הים הגדול ,שהשכינה היא ים סתם ,והבינה נקראת הים הגדול.
שואל הזוהר מי הוא הים הגדול? התשובה שהוא מידת החכמה,
שמאוחדת במידת הבינה ,כלומר שהים עשוי מביקעה ,ומים ,והביקעה
היא הבינה ,והמים מהחכמה.

חו ָט ָמא ִּד ְז ֵעיר ַּא ְנ ִּסין.
ֹ
יעותא ְד ִּס ְפ ָרא,
ָ
אנא ִּב ְצ ִּנ
חו ָט ָמאָ .ת ָ
ֹ
שא ִּמ ָלה
חו ָט ָמא ִּא ְת ָס ְר ָ
ֹ
צופאְ .ב ַּהאי
מו ַּדע ַּס ְר ָ
חו ָט ָמא ִּא ְש ְת ֹ
ְב ֹ
סו,
שן ְב ַּא ֹ
גו'ָ .ע ָלה ָע ָ
סו ְו ֹ
שן ְב ַּא ֹ
ִּד ְכ ִּתיב( ,שמואל ב כב) ָע ָלה ָע ָ
נוראְ .ד ֵלית (ס''א בחוטמא
ח ֵלי ְד ָ
חאְ ,ו ַּג ֲ
ְב ַּהאי ְת ָנ ָנאִּ ,א ְת ְכ ָללו א ָ
אשתמודע פרצופא תלת שלהובין מתוקדן בנוקבוי מהאי
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חוטמא אתפשטן תלת גווני תננא ואשא וגחלי דנורא דכתיב,
חאְ ,ו ָלא
(שמואל ב כב) עלה עשן באפו .ולית) ְת ָנ ָנא ְב ָלא א ָ
חא ְב ָלא ְת ָנ ָנאְ .ו ֻּכ ְלהו ִּא ְס ְת ִּליקו (ס''א אתדליקו) ְו ָנ ְפ ֵקי
אָ
מוי.
חו ָט ֹ
ֵמ ֹ
ילן ְב ַּהאי ְת ָנ ָנאְ ,ד ָנ ִּפיק
אנאַּ ,כד ִּא ְת ַּח ָברו ְת ַּלת ִּא ֵליןִּ ,ד ְכ ִּל ָ
ְו ָת ָ
סומ ָקא.
אוכ ָמא ְו ָ
ָ
חו ָט ָמאְ ,ו ָנ ִּשיב ְו ָנ ִּפיק ְת ָנ ָנא
חוט ָמאִּ .א ְת ָק ַּמט ֹ
ֵמ ָ
ומ ְש ִּחית.
ימה ַּ
ינן ֵליהַּ ,אף ְו ֵח ָ
ובין ְת ֵרי (נ''א בתרי) ְגוָונֵיְ .ו ָק ֵר ָ
ֵ
ָגו ְר ִּתי ִּמ ְס ֵני ָה ַּאף
ימה ְכ ִּתיב( ,דברים ט) ִּכי י ֹ
ימא ַּאף ְו ֵח ָ
ְו ִּאי ֵת ָ
ומ ָקאַּ ,מ ְש ִּחית ְמ ָנא ָלן.
אוכ ָמא ְוס ָ
ָ
ימהְ ,ד ִּאימון ְת ָנ ָנא
ְו ַּה ֵח ָ
ש ֵחת
מו ָרהַּ .
ע ֹ
דום ְואת ֲ
ש ֵחת ְי ָי את ְס ֹ
ִּד ְכ ִּתיב( ,בראשית יג) ִּל ְפנֵי ַּ
מו ְק ָדא.
נורא ָד ִּליק ֹ
ַּה ַּם ְש ִּחיתְ ,ב ָ
חוטם מידת התפארת
אמר הזוהר שבחוטם ניכר הפרצוף ,שכמהות החוטם כן מהות האדם,
ומחוטם זה יוצא דין על הרשעים ,ויש בו עשן ,אשר בא מהאש ,והאש
מהגחלים.
וכאשר מתחברים העשן האש והגחלים ,אזי מתקמט החוטם ,שמהות
הדין הוא הצמצום ,ויוצא עשן שחור ואדום ,דהיינו אור דין ,והם נקראים
מלאכי האף והחימה ,ועצם האש נקראת מלאך המשחית ,שכל עניין
החוטם וכל הדימוים ,הם מלאכים ממש הממונים להשגיח ולהעניש את
החוטאים.
והם תלויים במידה זו ,שמידה זו היא המידה מנהיגה את העולם הזה,
והיא המידה ששמה שם הויה ,שהוא היה הוה ויהיה ,שהוא כלל הכל.
וא''ת איך משם הויה יוצאים דינים כה רבים ,התשובה שאין כוח זה
מהות ההויה ,אלא הוא בשליטת ההויה ,ומשום שהמעשים אינם ראויים,
לכן בא העונש ,אמנם ה' בעצמו אינו חפץ בדין ,כמו שכתוב "כי לא
אחפוץ במות המת ,כי אם בשובו מדרכו וחיה".
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בוראן ִּאימוןְ ,ב ַּהאי ְז ֵעיר ַּא ְנ ִּסיןְ .ו ִּא ְס ְת ָלקו
אנאָ ,ח ֵמש ְג ָ
ְו ָת ָ
פומא.
מויְ .ב ָ
חו ָט ֹ
ומ ְת ַּס ְש ָטאן ְב ֹ
בוראןִּ .
ְלאלף ְו ַּא ְר ַּבע ְמ ָאה ְג ָ
וב ִּגין ָכ ְך ְכ ִּתיב( ,תהלים קו) ִּמי ְי ַּמ ֵלל
ידיןְ .בא ְצ ְב ִּעיןְ .
עויִּ .ב ִּ
רו ֹ
ִּב ְד ֹ
וכ ִּתיב ָה ָתם( ,דברי
בורותְ ,
ֹ
בורת ְכ ִּתיבְ ,כ ִּתיב ָה ָכא ְג
בורות ְי ָיְ .ג ֹ
ֹ
ְג
אנאַּ ,כד
בורה .א ָלא ָה ִּכי ָת ָ
דולה ְו ַּה ְג ָ
הימים א כט) ְל ָך ְי ָי ַּה ְג ָ
ח ָדא.
בורה ֲ
ח ָדאִּ ,א ְת ְק ֵרי ְג ָ
בוראן ַּכ ֲ
כ ְלהו ְג ָ
ִּא ְת ַּח ְב ָראן ֻּ
יש ה' גבורות במידת התפארת ,כמו שיש בה ה' חסדים ,והם מתרבות
לגבורות רבות ,ומקום חנייתם ,הוא בחוטם ,בפה ,בזרוע ,בידים ,ובאצבעות,
שהם ה' אותיות מנצפ''ך שהם השמות של הה' גבורות הנ''ל.
מקשה הזוהר שכתוב "מי ימלל גבורות ה" ,שמשמע שיש הרבה גבורות
כמו שנאמר ,וכתוב "לך ה' הגדול והגבורה" ,שמשמע שיש גבורה אחת?
וענה שבאמת יש הרבה אבל הם נכללות בגבורה אחת ,אשר היא יוצאת
מאות ה' של שם הויה.
אמנם בעצם מהות אות ה' זו היא יין המשמח ,אבל משום שמסירים
ממנה את החסד ,אזי נעשית יין המעציב ,כמו שאמרו בגמ' בסנהדרין זכה
משמחו ,לא זכה משממו ,על פסוק "יין ישמח ללב אנוש".

ומ ַּהאי ַּת ְליָין ,אלף
מויֵ .
חו ָט ֹ
יאן ְל ַּנ ְח ָתא ֵמ ֹ
בוראןְ ,ש ִּר ָ
כ ְלהו ְג ָ
ְו ֻּ
וב ַּהאי ְת ָנ ָנא
בואְ ,ל ָכל ַּחד ִּמ ַּמ ְייהוְ .
(אלפין) ְו ַּא ְר ַּבע ְמ ָאה ִּר ֹ
מויַּ ,ת ְליָין אלף (אלפין רבוא) ְו ַּא ְר ַּבע ְמ ָאה
חו ָט ֹ
ְד ַּא ִּסיק ֵמ ֹ
חו ָט ָמא,
בוראן ַּת ְליָין ֵמ ַּהאי ֹ
בורה ָדאְ .ו ֻּכ ְלהו ְג ָ
(וחמש) ִּד ְס ַּטר ְג ָ
ארי
ש ֵ
גו'ְ .ו ַּכד ָ
יך ְו ֹ
עׂש ָ
ש ַּבח ַּמ ֲ
דור ְי ַּ
דור ְל ֹ
ִּד ְכ ִּתיב( ,תהלים קמה) ֹ
ש ָטאן( ,נ''א ונחתין) ַּעד
ה ָטן ְו ָ
בוראן ִּמ ְת ַּל ֲ
בורה ָדאֻּ ,כ ְלהו ְג ָ
ְג ָ
ְד ַּנ ְח ָתן ְל ַּל ַּהט ַּהחרב ַּה ִּם ְת ַּהסכת.
כוח הגבורה של החוטם מתרבה עד מאוד ,והוא בפועל ניכר בלהט
החרב המתהפכת ,שהיא קליפת נוגה [היא העולם שממצע בין עולמות
הקדושה לטומאה ,שכמו שיש עולמות של קדושה שיש בכל אחד מהם י'
מידות ,כן יש להבדיל עולמות הטומאה שבכל אחד מהם יש י' מידות ,ובין
שניהם יש את עולם הנוגה ,שהוא חצי קדוש וחצי לא] שהיא פעמים דין
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ופעמים ורחמים ,ועליה אמר שלמה "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני"
שאינו מבין איך נעשה מרע טוב ומטוב רע ,32וכן אמרו חז''ל על להט
החרב המתהפחת שהיא פעמים אנשים ופעמים נשים ,דהיינו פעמים
רחמים ופעמים דין ,שאיש הוא מכוח החסד ,ואישה היא מכוח הדין
כידוע.
והיינו שבאמת במידת התפארת עצמה אין שום דין חלילה ,וכל מה
שכתב הזוהר שיש דין ,הוא משום שכאן באמת הוא שורש הדין ,אבל כאן
הוא עדיין לא דין כלל ,ועוד שביחס למידת הכתר הוא בחינת דין ,אבל
ביחס לשכינה הוא כוח הרחמים.

קום ַּהזה.
א ַּנ ְחנו את ַּה ָם ֹ
יתים ֲ
ְכ ִּתיב( ,בראשית יט) ִּכי ַּמ ְש ִּח ִּ
וכ ִּתיב,
מו ָרהְ .
ע ֹ
דום את ֲ
ש ֵחת ְי ָי את ְס ֹ
וכ ִּתיב (בראשית יג) ִּל ְפנֵי ַּ
ְ
מו ָרה .א ָלא ָה ִּכי
דום ְו ַּעל ֲע ֹ
ַּי ָי ִּה ְמ ִּטיר ַּעל ְס ֹ
(בראשית יט) ו ְ
ח ִּמים ְל ִּמ ַּדת
ש ִּעים ְוכו' ,א ָלא ִּד ְמ ַּה ְס ֵכי ִּמ ַּדת ַּר ֲ
אנאֹ ,לא ַּדיָין ָל ְר ָ
ָת ָ
ַּה ִּדין.
יתי .א ָלא
ש ִּנ ִּ
א ִּני ְי ָי ֹלא ָ
יא ְך ְמ ַּה ְס ֵכיְ ,ו ָהא ְכ ִּתיב (מלאכי ג) ֲ
ְו ֵה ַּ
עוָא
ָורא( ,אתגלייא) ַּר ֲ
ישא ִּחו ָ
יקיֵ ,ר ָ
ְב ָכל ִּז ְמ ָנא ְד ַּע ִּתיק ְד ַּע ִּת ֵ
ע ָתא
שֲ
וב ַּ
ח ִּמין ַּר ְב ְר ִּבין ִּא ְש ְת ָכחו ְב ֹכ ָלאְ .
ע ִּויןִּ ,א ְת ַּג ְליָיןַּ ,ר ֲ
ְד ַּר ֲ
ינין,
ינין (ס''א דינין) ִּד ְז ֵעיר ַּא ִּסין ְז ִּמ ִּ
ַּי ִּ
ְד ָלא ִּא ְת ַּג ְליָיאָ ,כל ז ְ
יקא ְד ֹכ ָלא.
ינאַּ ,ההוא ַּע ִּת ָ
ח ֵמיָ ,ע ִּביד ִּד ָ
ָכול ַּר ֲ
ְו ִּכ ְבי ֹ
הזוהר מבאר לפנינו שאפי' שם הויה שהוא שם הרחמים לפעמים עושה
דין בעולם ,כמו שכתוב "לפני שחת ה' את סדום" ,ששם הויה פועל בכוח
הדין ,וכבר נתבאר לעיל ,שמשום החטאים מסירים את כוח החסד מכוח
הדין ,אזי נעשים הגבורה לדין מכאיב ,ולא ליין המשמח.
שואל הזוהר איך שם הויה שהוא באמת מידת הכתר ולא בתפארת[ ,כן
הרמח''ל בכוונת המקווה כתב שיש לכוין שם הויה אהיה אדני ,ואפי'
ששם אהיה הוא לפני שם הויה אשר הוא במידת התפארת ואהיה הוא
בכתר ובחכמה ,מ''מ יש שם הויה במידת הכתר ,וכן כתוב בספר ברית
מנוחה] עושה דין ,והרי הוא רחמים גמורים ,וענה שאין הוא באמת עושה
32
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דין ,אלא הוא מסלק את השפעתו ממידת התפארת וממילה כל הדינים
מתעוררים.
שהנה כוח הדין מאוד נצרך ,משום שכוח החסד הוא להחיות ,אבל הוא
כביכול פסיבי כלומר שאין לו מנגנון של התרבות ,אמנם כוח הגבורה הוא
כוח של התפרצות ,והוא גורם לכוח החסד לצאת מן הכוח אל הפועל עד
מאוד ,אמנם אם אין כוח החסד מעורב עם כוח הגבורה היא מתרבה
ומתרבה ומתפרצת ומחריבה כל חלקה טובה ,ולכן מיד כאשר הכתר מסיר
את החסד ממידת התפארת ,מידת התפארת נקראת דין כמו שאומר
הזוהר על ה' הוא האלוקים ,שאלוקים הוא התפארת וההויה הוא הכתר.

ע ִּויןֻּ ,כ ְלהו
עוָא ְד ַּר ֲ
יקיןַּ ,ר ֲ
יקא ְד ַּע ִּת ִּ
ְד ַּת ְניָאַּ ,כד ִּא ְת ַּג ְליָיא ַּע ִּת ָ
ח ֵמי ִּא ְש ְת ָכחו ְב ֹכ ָלא.
יריןְ .ו ַּר ֲ
בו ִּצינֵי ְד ִּא ְת ְקרון ִּב ְש ָמא ָדאְ ,נ ִּה ִּ
ֹ
ה ָרן ִּא ֵלין
יריןְ ,ו ָלא ִּא ְת ַּנ ֲ
ירא ִּד ְט ִּמ ִּ
ע ָתא ְד ָלא ִּא ְת ְג ֵלי ְט ִּמ ָ
שֲ
וב ַּ
ְ
ינא.
ינאַּ .מאן ָג ִּרים ְל ַּהאי ִּד ָ
יניןְ ,ו ִּא ְת ָע ִּביד ִּד ָ
בו ִּצינֵיִּ .מ ְת ָע ִּרין ִּד ִּ
ֹ
ח ֵמי
ָיביָא ַּר ֲ
וב ִּגין ָכ ְך ְמ ַּה ְס ִּכין ַּחי ַּ
ע ִּוין ְד ָלא ִּא ְת ְג ֵליְ ,
עוָא ְד ַּר ֲ
ַּר ֲ
ח ָמ ִּיםִּ .ב ְז ֵעיר ַּא ִּסין
ומה ְד ָא ַּמר ָה ָכאֵ ,מ ֵאת ְי ָי ִּמן ַּה ָ
ינאָ .
ְל ִּד ָ
ינא.
ח ֵמי ְו ִּד ָ
ומ ִּיםַּ .ר ֲ
ח ָמ ִּיםֵ ,אש ַּ
ומ ְש ַּמע ִּד ְכ ִּתיב ִּמן ַּה ָ
ִּא ְת ַּמרַּ .
ינא ְכ ַּלל.
ְל ַּא ָס ָקא ַּמאן ְד ֵלית ֵביה ִּד ָ
דף קל''ח ע''א
ארי ְת ָנ ָנא (דף קל''ח ע''א)
ש ֵ
חו ָט ָמא ְז ֵעירְ .ו ַּכד ָ
אנאַּ ,האי ֹ
ָת ָ
ומאן ְמ ַּע ֵכב ְל ַּהאי
ינאַּ .
ְל ַּא ָס ָקאָ ,נ ִּפיק ִּב ְב ִּהילוְ ,ו ִּא ְת ָע ֵבד ִּד ָ
ישאְ ,דהוא ִּא ְק ֵרי
יקא ַּק ִּד ָ
חו ָט ָמא ְד ַּע ִּת ָ
ָפיק ְת ָנ ָנאֹ ,
חו ָט ָמא ְד ָלא י ִּ
ֹ
אר ְך ַּא ַּס ִּים ִּמ ֹכ ָלא.
אומר הזוהר שאכן באמת למדנו שכן הוא שכשהרשעים חוטאים אזי אין
הכתר משפיע ,ומתעורר הדין במידת התפארת שנקראת שמים ,שהם אש
ומים ,חסד ודין ,ואם חוטאים אזי הדין גובר ולא החסד.
אומר הזוהר שכשמתעורר הדין הרי הוא יוצא במהירות ורק הכתר
יכול לעכב את הדין שבתפארת ,והיינו שכשמתחיל הדין אזי כבר כמעט
מאוחר לחזור בתשובה משום שמיד הוא נעשה וקשה מאוד לבטלו ,ולכן
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אמרו חז''ל בסנהדרין שיש להתפלל על צרה שלא תבוא ,ולא שאחרי
שבאה הצרה להתפלל שתסור ,אמנם אם עובדים את ה' ברצון הלב ,אזי
מעוררים את כוח מידת הכתר שהיא כוח הרצון ומתכפרים הדינים,
כשהציבור נאספים ואומרים את י''ג מידות רחמים ,ולפי רש''י בגמ' בראש
השנה בנושא של י'''ג מידות ,יש גם להיות בתענית בעת זו.
וכל מהות הדין היא במהירות ובחיפזון ,ולכן אומר הזוהר שהקורא
במהירות ובולע את המילים ,וכן האוכל בחיפזון הוא מכוח הסיטרא
אחרא.

ַּוייהו.
ע ָמא ְב ַּגו ְ
ֵינן( ,שמות לד) ְי ָי ְי ָי ָס ִּסיק ַּט ֲ
ְו ַּה ְיינו ָרזָא ְד ָתנ ָ
גון
ַּוייהוְ ,כ ֹ
א ָתר ִּד ְש ָמא ַּא ְד ַּכר ְת ֵרי ִּז ְמנֵיָ ,ס ִּסיק ַּט ֲע ָמא ְב ַּגו ְ
כ ְלהו ֲ
ְב ֻּ
ַּע ֹקב.
ַּע ֹקב י ֲ
(בראשית כב) ַּא ְב ָר ָהם ַּא ְב ָר ָהם( .בראשית מו) י ֲ
ַּוייהו .חוץ
ע ָמא ְב ַּגו ְ
מואלֻּ .כ ְלהו ָס ִּסיק ַּט ֲ
מואל ְש ֵ
(שמואל א ג) ְש ֵ
ַּוייהוַּ .מאי ַּט ְע ָמאַּ .א ְב ָר ָהם
ע ָמא ְב ַּגו ְ
ִּמ ֹםשה ֹמשהְ ,ד ָלא ָס ִּסיק ַּט ֲ
ַּא ְב ָר ָהםַּ ,ב ְת ָר ָאה ְש ִּליםַּ ,ק ְד ָמ ָאה ָלא ְש ִּליםְ ,ד ַּה ְש ָתא ְש ִּלים
ה ָוה
ַּוייהוְ ,ד ַּה ְש ָתא ָלא ֲ
ע ָמא ְב ַּגו ְ
וב ִּגין ַּכ ְך ָס ִּסיק ַּט ֲ
יו ֵניְ ,
ְבעׂשר ִּנ ְס ֹ
יתא.
ִּאיהו ִּכ ְד ַּק ְד ֵמ ָ
אומר הזוהר ולכן בי''ג מידות רחמים שכתוב ה' ה' אל רחום ,יש פסיק
בין ה' הראשון שהוא מידת התפארת אשר קוראת למידת הכתר שהיא שם
ה' השני ,כמובא בכוונת ויעבור ,ולכן יש הפסק ביניהם ,להראות שמידת
הכתר היא מידת החסד ,ומידת התפארת היא מידת הדין ביחס למידת
הכתר.
חוץ ממשה רבינו שנאמר בו משה משה ,ללא פסיק ביניהם ,ולכן משה
רבינו היה מנהיג את עם ישראל במדבר בהנהגה על טבעית ,מן ענן באר,
מעמד הר סיני ,משום שהוא הנשמה של מידת התפארת אשר מידת דעת
זו כלולה במידת הכתר כידוע.
חתם סופר :יש לרוצה לזכות לחכמה לדמיין את משה מול עיניו ,שהוא
שורש התורה.
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ַּע ֹקבַּ ,ב ְת ָר ָאה ְש ִּליםַּ ,ק ְד ָמ ָאה ָלא ְש ִּליםְ ,ד ַּה ְש ָתא
ַּע ֹקב י ֲ
יֲ
עודְ ,ד ַּה ְש ָתא ִּא ְש ְת ִּלים
ינ ָתאְ .ו ֹ
ש ַּראת ָע ֵליה ְש ִּכ ְ
יו ֵסףְ ,ו ָ
נר ְב ֹ
ִּא ְת ָב ָ
חומין,
יסר ְת ִּ
ילאִּ ,ב ְת ֵר ַּ
ונא ִּד ְל ֵע ָ
ישא ְכ ַּג ְו ָ
יל ָנא ַּק ִּד ָ
ְב ַּא ְר ָעאִּ ,א ָ
וב ִּגינֵי ַּכ ְךַּ ,ב ְת ָר ָאה
יתאְ .
הוָה ְב ַּק ְד ִּמ ָ
ְב ִּש ְב ִּעין ַּע ְנ ִּפיןַּ ,מה ְד ָלא ֲ
מואל
ַּוייהוְ .ש ֵ
ע ָמא ְב ַּגו ְ
ופ ִּסיק ַּט ֲ
ְש ִּליםַּ ,ק ְד ָמ ָאה ָלא ְש ִּליםָ ,
ע ָמא ָס ִּסיק ְב ַּג ִּויהַּ .מאי ַּט ְע ָמאַּ .ב ְת ָר ָאה ְש ִּלים,
מואלַּ ,ט ֲ
ְש ֵ
הוָה
קודם ָל ֵכן ָלא ֲ
יאהְ ,ו ֹ
ַּק ְד ָמ ָאה ָלא ְש ִּליםְ ,ד ַּה ְש ָתא הוא ְנ ִּב ָ
יו ָמא
ַּוייהוְ ,ד ִּמ ֹ
ע ָמא ְב ַּגו ְ
א ָבל ֹמשה ֹמשהָ ,לא ַּא ְפ ִּסיק ַּט ֲ
יאהֲ .
ְנ ִּב ָ
טוב
תו ִּכי ֹ
או ֹ
ַּתרא ֹ
הוָהִּ .ד ְכ ִּתיב( ,שמות ב) ו ֵ
ְד ִּא ְת ְי ִּלידְ ,ש ִּלים ֲ
הוא.
מבאר הזוהר שיעקב בתחילה לא היה שלם משום שהיה עצב על מכירת
יוסף ,וכלן יש פסיק בין יעקב יעקב ,וכן שמאול בתחילה לא היה נביא
ולאחר מכן היה נביא ,ולכן יש פסיק בין שמואל שמואל ,אמנם משה נולד
שלם.
כמובא בתיקונים חדשים שמשה הוא נשמת גדול הדור אשר לא באה
בכלל בשביל הבחירה ,ואין לה בחירה ,אלא היא מושלמת בשביל להנהיג
את העם ,ובכל דור משה רבינו מתגלגל ונכנס כנשמה יתירה של שבת,
בצדיק הדור ,ולכן קראו בגמ' בסוכה לט .הת''ח אחד לחברו משה.

ַּוייהוַּ ,ק ְד ָמ ָאה ְש ִּליםַּ ,ב ְת ָר ָאה
ע ָמא ְב ַּגו ְ
אוף ָה ָכא ְי ָי ְי ָיָ ,ס ִּסיק ַּט ֲ
יקא
לון ֵמ ַּע ִּת ָ
ינא ָא ַּמרְ ,ל ַּנ ְח ָתא ֹ
א ָתר ִּד ָ
ומשהַּ ,ב ֲ
ְש ִּלים ְב ֻּכ ְלהוֹ .
ילא ְד ֹמשה,
ֵינןַּ ,כ ָמה ֵח ָ
ח ִּמין ִּל ְז ֵעיר ַּא ְנ ִּסיןְ .ד ָה ִּכי ָתנ ָ
ישאַּ ,ר ֲ
ַּק ִּד ָ
יקא ִּב ְז ֵעיר ַּא ִּסין,
ח ֵמי ְל ַּת ָתאְ .ו ַּכד ִּא ְת ְג ֵלי ַּע ִּת ָ
ילן ְד ַּר ֲ
ְד ָא ִּחית ְמ ִּכ ָ
ות ָנ ָנא ָלא ָנ ִּפיק,
חא ְ
יך ,וָא ָ
חו ָט ָמא ִּא ְש ְת ִּכ ְ
ח ֵמי ִּא ְת ָחזוןְ .ו ֹ
ֹכ ָלא ְב ַּר ֲ
חטם ָל ְך.
ות ִּה ָל ִּתי א ָ
ְכ ָמה ְד ַּא ְת ָא ֵמר (ישעיה מח) ְ
נוק ָבא ָנ ִּפיק ְת ָנ ָנא,
ְ
חו ָט ָמאְ ,ב ַּחד
נוק ִּבין ְד ֹ
ְ
אנאִּ ,ב ְת ֵרין
ְו ָת ָ
נוק ָבאָ ,נ ִּפיק
ְ
ומ ָחד
הו ָמא ַּר ָבאֵ .
נוק ָבא ִּד ְת ֹ
ומ ְש ַּת ְף ָעא ְב ְ
ָל ִּהיטִּ ,
ה ָטא (בארבע אלף) ְבאלף
ומ ְת ַּל ֲ
בויִּ ,
הו ֹ
ש ְל ֹ
או ִּקיד ְב ַּ
חא ְד ֹ
אָ
ומאן ְד ָג ִּרים ְל ָק ְר ָבא
אלאַּ .
ְו ַּא ְר ַּבע ְמ ָאה ָע ְל ִּמין ְד ִּב ְס ַּטר ְׂש ָמ ָ
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או ִּקיד ָכל ְש ַּאר א ִּחיןְ .ו ַּהאי
חא ְד ַּא ְכ ָלא ְו ֹ
ְב ַּהאיִּ ,א ְק ֵרי ֵאש ְי ָי .א ָ
חא ְד ַּמ ְד ְב ָחאְ .ו ַּהאי ְת ָנ ָנא ְד ָנ ִּפיק
חא ָלא ִּא ְת ְב ָסם ,א ָלא ְבא ָ
אָ
ח ָראָ ,לא ִּא ְת ְב ָסם א ָלא ִּב ְת ָנ ָנא ְד ָק ְר ְב ָנא( .דמדבחא).
מוק ָבא ַּא ֲ
ִּמ ְ
ָרח ְי ָי
חו ָט ָמאְ ,ב ִּגין ַּכ ְך ְכ ִּתיב( ,בראשית ח) ַּוי ַּ
ְו ֹכ ָלא ַּת ְליָיא ְב ֹ
חו ָט ָמא,
חו ָט ָמא ַּת ְליָיןְ ,ל ָא ְר ָחא ַּהאי ֹ
יח ַּחְ .ד ֹכ ָלא ְב ֹ
יח ַּה ִּמ ֹ
את ֵר ַּ
עוָאְ .ו ַּהאי (הוא)
וב ִּגין ַּכ ְך ִּא ְת ַּק ָבל ְב ַּר ֲ
סומ ָקאְ .
ָ
חא
ִּב ְת ָנ ָנאְ ,וא ָ
ַּי ַּחר ַּאף ְי ָי( .דברים יא) ְו ָח ָרה ַּאף ְי ָי.
ִּד ְכ ִּתיב( ,במדבר יב) ו ִּ
(שמות כב) ְו ָח ָרה ַּא ִּסי( .דברים ו) סן יחרה ַּאף ְי ָיֹ .כ ָלא ִּב ְז ֵעיר
יקא.
ַּא ִּסין ִּא ְת ַּמרְ ,ו ָלא ְב ַּע ִּת ָ
כמה גדול כוחו של משה אשר הוא יכל להוריד את כוח הי''ג מידת
רחמים והשקיט את הדין ,והנה אמרו בגמ' בראש השנה ,שכן יש לכל אחד
מישראל בכוח אמירת י''ג מידות רחמים ,להוריד את השפע שלהם
לעולם ,אמנם משה רבינו ע''ה הוא הראשון שעשה זאת בביראה הוא
התקין את הצינור לכך.
מנקב אחד של חוטם התפארת יוצא דין למידת הבינה של כוח הקליפה
בעולם הבריאה ,ונשקע שם ואינו פועל כ''כ ,אמם מנחיר שמאל יוצא דין
אשר עושה דין חלילה בעולם ,ואינו נשקט אלא באש המזבח ,ולכן עשן
הקרבן היה עושה נחת רוח לה' ,משום שהיו בו נשמות מגוגלות ,וכן עצם
כוח הרוחני של הבהמה היה מזין את כל המלאכים הנקראים אישים ,ולכן
הקרבן נקרא "אישה ריח ניחוח" כמובא בזוהר.
וכן כל מי שמחמם את גופו למצוה הרי הוא משקיט את אש זו.
וכל הדין תלוי בחוטם הזה ,וכל המיתוק צריך להיות בחוטם הזו ,וגם זו
מעלתה של הקטורת של בו כוח רוחני להשקיט את הדין הזה.
אמנם במידת הכתר אין שום דין כלל.

וש ַּמע ַּהאי (ס''א
א ֹל ַּהי ָא ְז ְנ ָך ֲ
אנאְ ,כ ִּתיב (דניאל ט) ַּה ֵטה ֱ
ָת ָ
תאנא בצניעותא דספרא דרגא (ס''א עקימא) עמיקא למשמע
ש ְע ֵרי
ׂש ְע ֵריְ .ו ַּ
חות ַּ
אוד ָנא ְד ִּא ְת ָע ִּביד ְת ֹ
ְ
טב וביש ודא) ִּאיהו
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שומי
אוד ָנא ִּא ְת ָע ִּביד ְב ִּר ֵ
ַּת ְליָין ָע ֵליה( .ואודנא הוא למשמע) ְו ְ
ימא( ,להאי
ע ִּביד (ס''א דכארי) ַּד ְר ָגא ְב ַּע ִּק ָ
ימין ְל ָגאוְ .כ ָמה ְד ֲ
ְר ִּש ִּ
ימא( .ס''א בגין דיתעכב קלא לאעלא
ולהאי) ַּמאי ַּט ְע ָמא ְב ַּע ִּק ָ
וביש
למוחא ויבחין במוחא ולא בבהילו) ְב ִּגין ְל ִּמ ְש ַּמע ַּטב ִּ
ארי
אוד ִּניןַּ ,ת ְליָין ָכל ִּאימון ָמ ֵ
ְ
גו
ימא ִּד ְב ֹ
ע ִּק ָ
אנאֵ ,מ ַּהאי ֲ
ְו ָת ָ
יך את ַּהף ֹול
יו ִּל ְ
ח ַּמ ִּים ֹ
עוף ַּה ָ
ְד ַּג ְד ִּפיןִּ ,ד ְכ ִּתיב ְבהו( ,קהלת י) ִּכי ֹ
ַּגיד ָד ָבר.
וב ַּעל ְכ ָנ ַּפ ִּים י ִּ
ַּ
אוד ִּנין.
נוק ָבא ְד ְ
ְ
מו ָחאְ ,ל ַּהאי
אוד ָנאָ ,נ ִּטיף ִּמג' ַּח ְל ֵלי ְד ֹ
ְ
גו
ְב ֹ
ימאְ ,ו ִּא ְת ְצ ִּריף ְב ַּההוא
ע ִּק ָ
יפאָ ,עיֵיל ָק ָלא ְב ַּההוא ֲ
ומ ַּההוא ְנ ִּט ָ
ֵ
שו ֵמ ַּע אל
ובין ִּבישָ .טבִּ ,ד ְכ ִּתיב( ,תהלים סט) ִּכי ֹ
יפאֵ ,בין ַּטב ֵ
ְנ ִּט ָ
סו
ַּי ַּחר ַּא ֹ
ַּי ְש ַּמע ְי ָי ו ִּ
יו ִּנים ְי ָיִּ .בישִּ ,ד ְכ ִּתיב( ,במדבר יא) ו ִּ
א ְב ֹ
ַּת ְב ַּער ָבם ֵאש ְי ָי.
ו ִּ
אוזן מידת התפארת
באוזן זו נשמעים התפילות ,ועליה אמר דניאל הטה אלוקי אוזנך ,אמנם
מכסים אותה השערות שהם בעלי הדינים ,ומהם מגיעים דיני המשנה
טהור וטמא ,ולכן אם מקשרים את דיני המשנה לתורה ,כלומר שדורשים
היכן הם רמוזים בתורה ,אזי השערות נכללות בתורה ,שהיא השביל
שבראש התפארת שהוא באמצע השערות כנזכר לעיל.
וחור האוזן מתעגל עיגולים עיגולים בכדי שאור הבל האדם העולם
לשם ,יבחן אם באמת ראוי לבקשתו ,אמנם חור החוטם הוא יש ומיד יוצא
ממנו ההבל ,אמנם גם מיד נכנס לו ההבל ,ולכן יש מעלה לקטורת על
התפילה ,משום שהתפילה היא קול שצריך להישמע ,אמנם אמירת
הקטורת היא מעוררת היא עניין הריח ממש ,אשר נכנס בחוטם שאין בו
שאין דבר מעכב כמו האוזן ,ונכון שגם התפילה כקרבנות ,אמנם היא רק
כקורבנות אבל אין בה זכר לקרבן ,חוץ מהקרבנות שבתפילה ,שהם באמת
גם מגיעות לחוטם העליון ,ולא לאוזן.
ומהאוזן תלויים כל המלאכים שנאמר עליהם "ובעל הכנף יוליך את
הקול" ,ולפעמים הם מלבשים בציפורים גשמיים ,וכן מסופר על רבי
ישראל נג'רה אשר הייו מגיעות איליו ציפורים לשמוע את דברי תורתו.
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מגיע אור לאוזן מג' מוחין אשר בראש התפארת ,ואור זה יש בו את כוח
האבחנה להבין בין דבר טוב לרע ,אם טוב אזי הרי הוא מודיע לגוף
להשפיע טוב ואם רע ,רע.
דהיינו שה' מבחין את כוונת האדם ,שיש דברים שנראים טובים והם
רעים ,וכן ולהפך.

נוק ָבא
ְ
גוְ ,ל ַּההוא
ימא ָעיֵיל ְל ֹ
ַּע ִּק ָ
אוד ָנא ָס ִּתים ְל ַּבר .ו ֲ
ְ
ְו ַּהאי
מו ָחאְ ,ב ִּגין ְל ִּמ ְכ ַּנש ָק ָלא ְל ָגאוְ ,ד ָלא ִּיסוק ְל ַּבר,
יפא ִּמן ֹ
ִּד ְנ ִּט ָ
רויְ .ב ִּגין ָכ ְך הוא ָרזָא .וַּוי ְל ַּההוא
יהא ָנ ִּטיר ְו ָס ִּתים ִּמ ָכל ִּס ְט ֹ
ִּו ֵ
ילא.
ףונא ִּד ְל ֵע ָ
ִּד ְמ ַּג ֵלי ָר ִּזיןְ ,ד ַּמאן ִּד ְמ ַּג ֵלי ָר ִּזין ְכ ִּאילו ַּא ְכ ִּחיש ִּת ָ
ְד ִּא ְת ְת ַּקן ְל ִּמ ְכ ַּנש ָר ִּזיןְ ,ו ָלא ִּי ְסקון ְל ַּבר.
דף קל''ח ע''ב
ׂש ְע ֵרי ִּמ ְת ַּג ְליָין ֵמ ַּעל
אקאְ ,ו ַּ
וחין ִּי ְׂש ָר ֵאל ְב ָע ָ
ע ָתא ְד ַּצ ְו ִּ
שֲ
ַּת ְניָאְ ,ב ַּ
םו ָחא,
נוק ָבא ְד ָנ ִּטיף ִּמ ֹ
אוד ִּניןְ ,ב ַּההוא ְ
אוד ִּניןְ ,כ ֵדין ָעיֵיל ָק ָלא ְב ְ
ְ
חו ָט ָמא,
חו ָט ָמאְ .ו ִּא ְת ְז ַּער ֹ
נוק ֵבי ְד ֹ
מו ָחאְ .ו ָנ ִּפיק ְב ְ
ְו ָכ ַּנש (ובטש) ְב ֹ
נוק ִּבין,
ְ
ות ָנ ָנא ֵמ ִּאימון
חא ְ
ְו ִּא ְת ַּח ָםם( ,ס''א ואתקמט) ְו ָנ ִּפיק א ָ
נוק ִּמין.
בוראןְ ,ו ָע ִּביד ְ
ומ ְת ָע ִּרין (דף קל''ח ע''ב) ָכל ְג ָ
ִּ
ות ָנ ָנא ָס ִּליק ַּההוא ָק ָלא
חא ְ
נוק ִּבין א ָ
ְ
ְו ַּעד ָלא ָנ ְפ ִּקין ֵמ ִּאימון
מו ָחא (ס''א ברישא במוחא)ְ ,ו ַּנ ְג ִּדין
יחא ְד ֹ
וב ַּטש ְב ֵר ָ
ילאָ ,
ְל ֵע ָ
שאְ ,ב ַּההוא ָק ָלא
ירוי ְת ָנ ָנא ְוא ָ
יניןְ ,ו ָנ ַּפק ִּמ ְמ ִּח ֹ
ְת ֵרין ִּד ְמ ִּעין ְמ ַּע ְי ִּ
לון ְל ַּבר.
ְד ָנ ִּגיד ֹ
וכן יש בכוח אור האוזן הזה ,לשמור את ההבל שנכנס שלא יצא ,ומי
שמגלה סודות שאין לגלותם ,אין לו את הכוח הזה ,ואולי אפי' הוא גורם
שאור שנכנס לאוזן יצא ,והרי הוא כמכחיש את ההנהגה העליונה.
בעת אשר ישראל צועקים לה' ,כביכול מרוח קולם מתגלה השער מעל
האוזן ,ונשמע קולם באוזן ,ונקלט באור אשר שם ,ונכנס למוח ,ונעשה
המבוקש מיד דרך האף ,שיש קשר בין האוזן לאף כידוע ,ועושה דין
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באומות העולם ,דהיינו שיש תפילה יש בקשה וצעקה היא תפילה בלי
דיבור כמובא בזוהר ,ואין החיצונים יכולים לאחוז בה.
ולפני אשר יוצא העשן מהחוטם ,יוצאים ב' דמעות שהם כוחות של דין
להעניש את הרשעים ,מזעזוע קול התפילה באור המוח ,שהקול הוא רוח
מים ואש ,שהרוח של הקול היא הרוח ,והחום של הקול הוא האש ,ולחות
שבקול הוא המים ,ואזי מתעוררים ג' המוחים של חסד דין ורחמים ,מים
אש ורוח.

ומ ְת ָע ָרן (ס''א
ִּ
אוד ִּניןִּ ,א ְת ַּמ ְח ָכאן
ְב ַּההוא ָק ָלא ְד ָע ִּייל ְב ְ
ַּת ְב ַּער
סו ו ִּ
ַּי ַּחר ַּא ֹ
ַּי ְש ַּמע ְי ָי ו ִּ
כולי ַּהאיְ ,ב ִּגין ַּכ ְך ְכ ִּתיב ,ו ִּ
ֵ
מתערבין)
מו ָחא( .כלא)
יעה ְד ַּההוא ָק ָלאִּ ,א ְת ַּער ֹ
ָבם ֵאש ְי ָיְ .ב ַּה ִּהיא ְש ִּמ ָ
לו ַּמר ַּא ְר ִּכין (ס''א אודנין)ִּ .שית
א ֹל ַּהי ָא ְז ְנ ָךְ ,כ ֹ
ָת ָנאְ ,כ ִּתיב ַּה ֵטה ֱ
אוד ִּנין.
ְ
יהון ְד ַּג ְד ִּפיןְ ,ד ַּת ְליָין ְב ִּא ֵלין
אר ֹ
בוא ִּאימון ָמ ֵ
ְמ ָאה אלף ִּר ֹ
ומה ְד ִּא ְת ַּמר ַּה ֵטה ְי ָי ָא ְז ְנ ָךָ ,א ְז ְנ ָך ִּב ְז ֵעיר
ְו ֹכ ָלא ִּא ְת ְקרון ָא ְז ֵני ְי ָיַּ .
ַּא ִּסין ִּא ְת ַּמר.
והאוזן היא כת מלאכים אשר נקראים אוזני ה' ,וכה גבוהה מעלת
התפילה אשר היא מגיעה לאוזניים אלו ומעוררת את המוח לעשות את
הפעולה ,והיא בבחינת רעמים אשר מעוררים את הלבבות.
ויש שם שש מאות אלף ריבוא מלאכים ,כנגד שישים ריבוא של עם
ישראל.
אמנם אין העניין האם האדם מתפלל בקול או בלחש ,אלא העניין
האדם האדם מתפלל באהבה ויראה שע''י האהבה והיראה התפילה עולה
לה' ,כמובא בזוהר שבלי אהבה ויראה אין התפילה עולה לה'.

ומ ַּח ְמ ִּשין ַּת ְר ִּעין
אוד ִּניןֵ .
ְ
מו ָחא ַּת ְליָין
ִּמ ִּן ְט ָרא ְד ַּחד ַּח ָל ָלא ְד ֹ
ְד ָנ ְפ ִּקין ֵמ ַּההוא ַּח ָל ָלאָ ,דא הוא (ס''א אית) ַּת ְר ָעא ַּחדְ ,ד ָנ ִּגיד
אוד ָנאִּ ,ד ְכ ִּתיב( ,איוב לד) ִּכי
נוק ָבא ְד ְ
ְ
ְו ָנ ִּפיק ְו ִּא ְת ְס ַּתח ְב ַּההוא
ומ ִּן ְט ָרא
יותִּ .
וכ ָל ֹ
בות ְ
ובו ֵחן ִּל ֹ
וכ ִּתיב (תהלים ז) ֹ
ֹאזן ִּמ ִּלין ִּת ְב ָחןְ .
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טותא
טותא ְד ַּההוא ַּח ָל ָלאְ ,ד ַּח ְמ ִּשין ַּת ְר ִּעין ְד ִּא ְת ַּס ְח ָ
ְד ִּא ְת ַּס ְח ָ
חט ַּההוא ַּח ָל ָלא ְד ַּח ְמ ִּשין
אריִּ ,מ ְת ָס ַּ
ש ֵ
א ָתר ְד ִּל ָבא ַּ
גופאַּ ,ב ֲ
ְב ָ
ינהִּ ,מחום
וב ִּל ָבא ָק ֵרי ֵביה ְב ִּח ָ
ינהְ ,
אוד ָנא ָק ֵרי ֵביה ְב ִּח ָ
ַּת ְר ִּעיןְ ,ו ְ
א ָתר ַּחד ִּמ ְת ַּס ְח ִּטין( .ס''א בההוא נוקבא דאודנא ומסטרא
ְד ֵמ ֲ
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)
האוזן היא מכוח מידת הבינה אשר בראש מידת התפארת ,ויש במידת
הבינה חמישים שערים ,והתפשטות השער החמישים הוא ממש באוזן,
והתפשטות שאר השערים הם מגיעים ללב ,כמו שאמרו חז''ל בברכות
שהלב מבין ,שיש קשר בין הלב לאוזן ,ולכן אמרו בגמ' בב''ק שמי שחרש
את חברו הוא צריך לשלם לו ממון כאילו הרגו ,משום שהיא תלויה בלב
שהוא מלך הגוף כולו.
וכל מה שנשמע באוזן נבחן בלב ששם הוא כוח ההבנה.

אוד ָנא ָדא ַּא ְב ִּחן ֵבין ַּטב
יעותא ְד ִּס ְפ ָראְ ,כ ָמה ְד ְ
ָ
אנא ִּב ְצ ִּנ
ָת ָ
ינא
ובישְ .י ִּמ ָ
ובין ִּבישַּ ,כ ְך ֹכ ָלאְ .ד ִּב ְז ֵעיר ַּא ִּסין ִּאית ִּס ְט ָרא ְד ָטב ִּ
ֵ
ומחום
מו ָחא ִּ
אוד ָנא ְכ ִּליל ְב ֹ
ְ
ינאְ .ו ַּהאי
ח ֵמי ְו ִּד ָ
אלאַּ .ר ֲ
וׂש ָמ ָ
ְ
ח ָל ָלא ַּחדִּ .א ְת ְכ ִּליל ְב ָק ָלא ְד ָע ִּייל ֵביה.
וב ֲ
מו ָחא ַּ
ְד ִּא ְת ְכ ִּלל ְב ֹ
ינהְ .ש ַּמע:
יעה ִּא ְת ְכ ִּליל ִּב ָ
וב ְש ִּמ ָ
יעהִּ .
אוד ָנא ָק ֵרי ֵביה ְש ִּמ ָ
וב ְ
ְ
לו ַּמרָ ,ה ֵבן ִּא ְש ְת ַּכח (ס''א ואסתכל) ְד ֹכ ָלא ְב ַּחד ַּמ ְת ְק ָלא
ְכ ֹ
ארין ִּא ְת ְי ָה ָבןְ ,ל ִּמ ְש ַּמע
יהון ְד ָמ ִּ
אר ֹ
ומ ִּלין ִּא ֵלין ְל ָמ ֵ
ִּ
ִּא ְת ַּקל.
ול ִּמ ְנ ַּדע.
ול ִּא ְס ַּת ְכ ָלא ְ
ְ
האוזן מחוברת למוח וללב של מידת התפארת ,וכידוע שבלב יש ב'
חדרים" ,לב חכם לימינו ולב כסיל לשמאלו" ,והלב משתלשל מהמוח וכמו
שיש כן בלב ,כן יש במוח ,וכל מה שנשמע הרי הוא נבחן האם ראוי
להישמע או לא ,אמנם במידת הכתר הכל נשמע ,ומשום שבפורים מאירה
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מידת הכתר שנקראת ראש שאינו ידוע ,ובפורים ששותים עד דלא ידע,33
אזי נאמר כל הפושט יד נותנים לו ,ששם אין הבחנה ,אלא לכולם נותנים.

גו'ַּ ,האי
אתי ְו ֹ
ָר ִּ
ע ָך י ֵ
ש ַּמ ְע ִּתי ִּש ְמ ֲ
חזֵיְ ,כ ִּתיב( ,חבקוק ג) ְי ָי ָ
ָתא ֲ
ש ַּמע,
ישא( ,ס''א מהימנא) ָ
יאה ַּק ִּד ָ
מו ַּדעְ ,ד ַּכד ְנ ִּב ָ
ְק ָרא ִּא ְש ְת ֹ
אתיַּ ,ת ָםן יָאות
ָר ִּ
ףונין ִּא ֵליןְ ,כ ִּתיב י ֵ
ָדעְ ,ו ָק ִּאים ַּעל ִּת ִּ
ְו ִּא ְס ָת ַּכלְ ,וי ַּ
ול ִּא ַּת ָבר ַּק ֵםיהַּ ,האי ִּב ְז ֵעיר ַּא ִּסין ִּא ְת ַּמר.
ח ָלא ְ
הוא ְל ַּד ֲ
ש ִּנים ַּחיֵיהוַּ .האי
ָדע ַּמה ְכ ִּתיבְ .י ָי ָס ָע ְל ָך ְבקרב ָ
ַּכד ִּא ְס ָת ַּכל ְוי ַּ
יו''ד ֵה''א ְת ֵרי
א ָתר ְד ִּי ְש ְת ַּכחְ ,י ָי ְי ָיְ ,ב ֹ
וב ֹכל ֲ
יו ִּמין ִּא ְת ַּמרַּ .
ְל ַּע ִּתיק ֹ
או ְב ָאלף ָדל''תְ ,ויו''ד ֵה''אַּ ,חד ִּל ְז ֵעיר ַּא ִּסיןְ ,ו ַּחד
ֹ
ִּז ְמנֵי,
יקיןְ .ו ַּאף ַּעל ַּגב ְד ֻּכ ְלהו ַּחדְ ,ו ַּחד ְש ָמא ִּא ְקרו.
יקא ְד ַּע ִּת ִּ
ְל ַּע ִּת ָ
אמר הנביא "ה' שמעתי שמעך יראתי" ,ששמעתי שכל מה שנשמע,
עולה לאוזנך ומשם למוח ,ומשם לאף ,יראתי ,ועוד שכל מה שנאמר אינו
מתקבל מיד ,אלא נבחן האם ראוי או לא ,ודאי שנפלה עלי יראה גדולה
עד מאוד.
אומר הזוהר כשהעמיק הנביא אמר "ה' פעלך בקרב שנים חייהו" ,שזה
נאמר למידת הכתר ,והיינו שהיא נקראת קרב שנים ,שבה הימים ארוכים,
ולא כמו הימים שלנו שהם קצרים ,וכמו שאמר דוד המלך שיומו של ה'
הוא אלף שנה ,ושם נאמר חייהו ,דהיינו שודאי מידת הכתר בשומעה את
תפילת ישראל היא מיד נותנת חיים ,ואינה בוחנת האדם המתפלל ראוי
או לא.
ובכל פעם שהנביא מזכיר ב' פעמים שם הויה ,או הויה אדני ,אחד מהם
נאמר למידת התפארת ואחד למידת הכתר ,כמו שנתבאר בכוונת ויעבור,
שמה שכתוב "ה' ה' אל רחום" ,הראשון הוא התפארת והשני הוא הכתר.
ואפי' שכתוב ה' ה' ,ונראה שהכוונה לאותה מידה ,מ''מ האמת שהם ב'
מידות ,שאין כפל לשון.

33

כן שמעתי מהרה''ג סנדר ארלנגער שליט''א ,וכן עצם מהות הפורים היא הסתלקות

הדעת והבחירה ,ולכן כל הפושט יד נותנים לו.
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א ֹל ִּהיםְ .ד ַּהאי
שם ָמ ֵלאְ .ב ִּז ְמ ָנא ִּד ְכ ִּתיב ְי ָי ֱ
ימ ַּתי ִּא ְק ֵרי ֵ
ֵינן ֵא ָ
ְו ָתנ ָ
שם
שם ָמ ֵלאְ ,ד ַּע ִּתיק ְד ֹכ ָלאְ ,ו ִּד ְז ֵעיר ַּא ְנ ִּסיןְ .ו ֹכ ָלא הוא ֵ
הוא ֵ
ימ ָנא,
או ִּק ְ
שם ָמ ֵלאְ ,כ ָמה ְד ֹ
וש ַּאר ָלא ִּא ְק ֵרי ֵ
ְ
ָמ ֵלא ִּא ְק ֵרי.
וב ָכל
יעות ִּג ְנ ָתאְ .
שם ָמ ֵלא ִּב ְנ ִּט ֹ
א ֹל ִּהיםֵ ,
ַּי ַּטע ְי ָי ֱ
(בראשית ב) ו ִּ
שם ָמ ֵלאְ .י ָי ְי ָיֹ ,כ ָלא הוא ִּב ְכ ָל ָלא.
א ֹל ִּהיםִּ ,א ְת ְק ֵריא ֵ
א ָתרְ ,י ָי ֱ
ֲ
ש ִּנים ַּח ֵייהו,
ח ִּמין ְב ֹכ ָלאְ .י ָי ָס ָע ְל ָך ְבקרב ָ
ְו ַּההוא ִּז ְמ ָנא ִּא ְת ָערון ַּר ֲ
ש ִּניםִּ ,אימון
יו ִּמין ִּא ְת ַּמרַּ .מאן ָס ָע ְל ָךְ .ז ֵעיר ַּא ִּסיןְ .בףרב ָ
ְל ַּע ִּתיק ֹ
עו ָלם.
נות ֹ
יותְ ,ד ִּא ְקרון ְי ֵמי קדםְ ,ו ָלא ִּא ְקרון ְש ֹ
מו ִּנ ֹ
ש ִּנים ַּק ְד ֹ
ָ
עו ָלם.
עו ָלם ִּא ֵלין ְי ֵמי ֹ
נות ֹ
יות ִּאימון ְי ֵמי קדםְ .ש ֹ
מו ִּנ ֹ
ש ִּנים ַּק ְד ֹ
ָ
יותַּ .חיֵיהו ְל ַּמאן.
מו ִּנ ֹ
ש ִּנים ַּק ְד ֹ
ש ִּניםָ .
ש ִּניםַּ ,מאן ָ
ְו ָה ָכא ְבקרב ָ
יות
מו ִּנ ֹ
ש ִּנים ַּק ְד ֹ
יליה ֵמ ִּאימון ָ
ַּחיֵיהו ִּל ְז ֵעיר ַּא ִּסיןְ .ד ָכל ְנ ִּהירו ִּד ֵ
כורְ ,ל ַּההוא חסד
רוגז ַּר ֵחם ִּת ְז ֹ
וב ִּגין ָכ ְך ָא ַּמר ַּחיֵיהוְ .ב ֹ
ִּא ְת ָקיָימוְ ,
ח ִּמין ְל ֹכ ָלאְ ,ל ַּמאן
יקיןְ ,ד ֵביה ִּא ְת ַּער ַּר ֲ
יקא ְד ַּע ִּת ִּ
ִּע ָל ָאה ְד ַּע ִּת ָ
ח ָמא.
ֵאות ְל ַּר ֲ
ול ַּמאן ְדי ֹ
ח ָמאְ ,
ְד ָב ֵעי ְל ַּר ֲ
אומר הזוהר שהשם המעולה מכל השמות ,הוא שם הויה אלוקים ,שהוא
ביטול הדין שנקרא אלוקים ,ברחמים שהוא שם הויה ,וזו עיקר מטרת
הבריאה ,לכלול את החסד בדין ,וכן שכתוב ה' ה' ,הוא גם כמו ה' אלוקים,
ולכן באמת קוראים את שמות אלו ,ה' אלוקים ,ולא ה' ה'.
ולכן בעת שעת רצון ,עם ישראל אומר ז' פעמים ה' הוא האלוקים ,כנגד
ז' המידות שמנהיגות את העולם ,בכדי למתק את החסד בדין.
ששם הויה הוא כביכול מהות האין סוף ,אמנם שם אלוקים הוא גילוי
האין סוף בעולם הזה ,הוא אור של האין סוף שכביכול נפרד ממנו ,כאבר
מין החי ,וכל מטרת עם ישראל למתק את שם האלוקים ולצרף אותו חזרה
לשם הויה ,ולכן עתידים כל העולמות לחזור חזרה לאין סוף ,כרמוז במבוא
שערים ,ועיין בספרי זה השער בעניין זה.

ול ָכל ִּא ֵלין
עוןַּ ,א ְס ַּה ְד ָנא ָע ַּלי ְש ַּמיָאְ ,
אנאָ ,א ַּמר ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
ָת ָ
כ ְלהו ָע ְל ִּמיןְ .ו ַּח ָדאן
ימיןְ .ד ַּח ָדאן ִּמ ִּלין ִּא ֵליןְ ,ב ֻּ
ְד ָע ָל ָנא ַּק ְי ִּ
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ע ָל ָנאִּ ,מ ְת ַּט ְם ִּרין,
יסא ֲ
רו ְכ ָתא ִּע ָל ָאה ִּד ְפ ִּר ָ
גו ָס ֹ
וב ֹ
ְב ִּל ָב ִּאי ִּמ ָליְ ,
ינא
ש ֵר ָ
יקא ְד ֹכ ָלאָ ,ג ִּניז ְו ָס ִּתים ִּמ ֹכ ָלאְ .ו ַּכד ָ
ְו ַּס ְל ִּקיןְ ,ו ָג ִּניז ְלהו ַּע ִּת ָ
ישין ִּמ ְת ָע ִּרין
ַּד ִּעין ַּח ְב ַּריָאְ ,ד ָכל ָה ֵני ִּמ ִּלין ַּק ִּד ִּ
וו י ְ
ה ֹ
ְל ַּמ ְל ָלאָ ,לא ֲ
כון,
חול ִּקי ִּע ְם ֹ
ָ
ַּכ ָאה
יכון ַּח ְב ַּריָיא ְד ָה ָכאְ .וז ָ
חול ֵק ֹ
ָ
ַּכ ָאה
ָה ָכא .ז ָ
וב ָע ְל ָמא ְד ָא ֵתי.
ְב ָע ְל ָמא ֵדין ְ
אמר רשב''י שהדברים שמחים בליבו ,שהשכינה הייתה שורה בלב
רשב'' י ולכן אמרו עליו חבריו שהוא האלוקים כמובא בזוהר פעמים רבות,
ולכן אמרו חז''ל על פסוק "ובו דתבק" ,שיש להידבק בת''ח ,משום שה'
שורה בליבם.
וכן הדברים עושים שמחה בעולם ,ומידת הכתר לוקחת את התיקונים,
ואפי' שכאן חידשו חידושים על מידת התפארת ,מ''מ כל דבר עולה עד
סוף כל המידות ואח''כ יורד למקומו מתוקן.
ולכן אמר הבעש''ט בשם הרמב''ן שאמר לבנו ,שכשאתה שמח בעסק
התורה דע שגם ה' שמח.

דף קל''ט ע''א

עון ְו ָא ַּמר( ,דברים ד) ְו ַּאתם ַּה ְד ֵב ִּקים ַּב ְי ָי
ָס ַּתח ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
ישא ְכ ִּי ְׂש ָר ֵאלִּ ,ד ְכ ִּתיב ֹבהו (דברים
גו'ַּ .מאן ַּע ָםא ַּק ִּד ָ
א ֹל ֵהיכם ְו ֹ
ֱ
מו ָךִּ ,ד ְכ ִּתיב (שמות טו) ִּמי ָכ ֹמ ָכה
יך ִּי ְׂש ָר ֵאל ִּמי ָכ ֹ
לג) ַּא ְשר ָ
ישא
הון הוא ִּב ְש ָמא ַּק ִּד ָ
קותא ִּד ְל ֹ
ָב ֵא ִּלם ְי ָיִּ .מחום ְד ִּא ְת ַּד ְב ָ
ַּתיר ֵמ ָה ָכא( .דף קל''ט ע''א)
וב ָע ְל ָמא ְד ָא ֵתי י ִּ
ְב ָע ְל ָמא ֵדיןְ .
יקיָא,
ירין ֵביה ַּצ ִּד ַּ
רו ָרא ִּד ְצ ִּר ִּ
שן ִּמ ֵמיהֵ ,מ ַּההוא ְצ ֹ
ְד ָה ָתם ָלא ִּמ ְת ָס ְר ָ
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב ְו ַּאתם ַּה ְד ֵב ִּקים ַּב ְי ָיְ ,ו ָלא ְכ ִּתיב ַּה ְד ֵב ִּקים ַּל ְי ָי,
ֲ
א ָלא ַּב ְי ָי ַּמ ָםש.
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שיבח רשב''י את עם ישראל שהוא דבק בשם ה' ,דהיינו במידות ה' ,וזה
מה שאמרו חז''ל בכתובות" ,ובו תדבק" ,הדבק במידותיו ,והיינו במידות
העליונות.34
ובעולם הבא האדם ידבק עוד יותר מאשר שהיה דבק כאן ,ובא לומר לנו
בזה ,שלא נחשוב שרק כמו שהאדם נהנה כאן בעבודת ה' יהנה שם ,אלא
שם ההנאה גדולה יותר ,והיא :שכאן פעמים שהאדם מתרחק מה' ,וכאשר
מתרחק ,אפי' שמתקרב מ''מ כל הקירוב הוא להחזיר את הריחוק ואין לו
הנאה גדולה בכך ,משא''כ שם החיבור תמידי.
ועוד שידוע שאם החיבור תמידי אזי הדברים נעשים לאחד ממש ,שזה
עניין מידות האצילות ,שודאי הם מלאכים ממש כמובא בלשם ועוד ,אלא
שמשום שה' לא נפרד מהם הרי הם נעשו כדבר אחד ,משא''כ בעולם
הבריאה ומטה ,שה' אין שורה בדבקות בהם ,הם נקראים עולמות הפירוד,
דהיינו שהם נפרדים מה' ,ודו''ק כי מתוק.
אמנם יש מעלה במה שאדם בעולם הזה עולה ויורד ,משום שאזי
תשוקתו תשוקה ,שכידוע אין תענוג תמידי והירידה לצורך התענוג ,שרק
מתוך האור רואים את החושך ,אבל לעתיד לבוא נאמר בגמ' בסוכה,
שהצדיקים רואים את היצר הרע ובוכים ,דהיינו שהם תמיד זוכרים את
הירידה שהייתה להם בעודם בעולם הזה ,והם כבר לא צריכים שוב
ירידה.

ישא,
יקא ַּק ִּד ָ
ירא ִּע ָל ָאהְ ,ד ַּע ִּת ָ
ַּף ָ
יק ָנא י ִּ
אנאַּ ,כד ָנ ִּחית ִּמן ִּד ְ
ָת ָ
יק ָנא ִּד ְז ֵעיר
ישאְ ,ל ִּד ְ
ָס ִּתים ְו ָט ִּמיר ִּמ ֹכ ָלאִּ ,מ ְש ָחא ִּד ְרבות ַּק ִּד ָ
ע ָתא ְד ָנ ִּהיר
שֲ
וב ַּ
ףוניןְ .
יליהְ ,ב ִּת ְש ָעה ִּת ִּ
יק ָנא ִּד ֵ
ַּא ִּסיןִּ .א ְת ָת ַּףן ִּד ְ
יק ָנא ִּד ְז ֵעיר ַּא ִּסין,
יקיןְ ,ב ַּהאי ִּד ְ
יקא ְד ַּע ִּת ִּ
ירא ְד ַּע ִּת ָ
ַּף ָ
יק ָנא י ִּ
ִּד ְ
ומ ְש ַּת ְכ ִּחין
יק ָנאִּ .
בועין ְד ִּמ ְש ָחא ִּע ָל ָאהְ ,ב ַּהאי ִּד ְ
יסר ַּמ ִּ
ַּנ ְג ִּדין ְת ֵל ַּ
ות ֵרין ַּא ְתוָון
וממֵיה ַּנ ְג ִּדין ,ע ְׂש ִּרין ְ
ףוניןִּ .
ות ֵרין ִּת ִּ
ֵביה ,ע ְׂש ִּרין ְ
ישא( .מתחיל מסוף קל''ח ע''ב)
(ס''א דאורייתא) ִּד ְש ָמא ַּק ִּד ָ
(נ''א ובעלמא דאתי ,משום דאתדבקותא דילהון הוא בשמא
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קדישא בעלמא דין ובעלמא דאתי יתיר מהכא דהתם לא
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
דמלכא ,תנא מתתקן דיקנא עלאה דיקנא קדישא בט' תקונין
ודא איהו דיקנא דזעיר אנפין וכד נחית מן דיקנא יקירא
עילאה דעתיקא קדישא בהאי דיקנא דזעיר אנפין נגדין י''ג
מבועין דמשחא עילאה בהאי דיקנא ומשתכחין ביה כ''ב
תקונין ומניה נגדין כ''ב אתוון דש''ק)
זקן מידת התפארת
הנה כשיורד שפע מזקן מידת הכתר ,אזי זקן התפארת שיש בו רק ט'
תיקונים ,נוספים בו עוד י''ג תיקונים ,וזהו השם הקדוש בן כ''ב אותיות,
מובא בזוהר שהוא שם הויה מלא כזה[ :אין לומר בפה] יוד הא ואו הא,
ושם אדני מלא כזה[ :אין לומר בפה] אלף דלת נון יוד ,שאותיות ב' שמות
אלו הם כמניין כ''ב ,ויש כאן גם שם א'נ'ק'ת'ם' פ'ס'ת'ם' פ'ס'פ'י'ס'י'ם'
דיונסים ,אשר הוא יוצא מחילופי אותיות.

יק ָנא ָלא ִּא ְש ְת ַּכחְ ,ו ֹלא ָא ַּמר ְש ֹל ֹמה א ָלא (שיר
אמר ִּד ְ
ְו ִּאם ֹת ַּ
אנא
השירים ה) ְל ָחיָיו( .ולא קארי דיקנא) א ָלא ָה ִּכי ָת ָ
יעותא ְד ִּס ְפ ָראָ ,כל ַּמה ְד ַּא ְט ָמר ְו ָג ִּניזְ ,ו ָלא ִּא ְד ַּכר ְו ָלא
ָ
ִּב ְצ ִּנ
וב ִּגין
ירא ִּמ ֹכ ָלא( ,משום) ְ
ַּף ָ
ה ִּוי ִּע ָל ָאה ְוי ִּ
ִּא ְת ַּג ְליָיאַּ .ההוא ִּמ ָלה ֲ
וש ֵלימו ָתא,
יק ָנא ִּמחום ְדהוא ְש ָב ָחא ְ
ָדא הוא ָס ִּתים ְו ָג ִּניזְ .ו ִּד ְ
צופאַּ ,ג ְנזֵיה ְק ָראְ ,ו ָלא ִּא ְת ַּג ְליָיא.
ירותא ִּמ ָכל ַּס ְר ָ
ָ
ַּק
ְוי ִּ
שואל הזוהר והרי שלמה המלך שתיאר את המידה העליונה ,מידת
התפארת ,תיאר דברים הרבה שבה ,אמנם לא גילה שיש בה זקן ,ועונה
הזוהר שמשום מעלת הזקן לא דיבר שלמה מעניין זה ,ושורש זקן זה אינו
במידת התפארת אלא במידת הכתר.
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ויש להבין מדוע באמת יש בזקן התפארת רק ט' תיקונים ,ויש לומר
שמה שיש י''ג תיקונים ,הוא משום שיש ג' שמות הויה ,וכל הויה בת ד'
אותיות ,אחת של חסד ,שניה של דין ,שלישית של רחמים ,אמנם כאן יש
רק רחמים ודין ,אמנם הויה החסד אינה כאן ,ולכן יש רק ט' תיקונים.

ירותא
ָ
ש ִּס
צופא ְו ַּ
מותא ְד ַּפ ְר ָ
יק ָנא ְד ִּאיהו ְש ֵלי ָ
אנאַּ ,האי ִּד ְ
ְו ָת ָ
רו ָבא
נויְ ,ו ָנ ִּחית ְו ָס ִּליק ְו ָח ֵפיְ ,ב ַּת ְק ֹ
אוד ֹ
ִּד ְז ֵעיר ַּא ִּסיןָ ,נ ִּפיק ֵמ ְ
בוס ָמאְ .כ ָמה ְד ַּא ְת ָא ֵמר (שיר השירים
רובא ְד ְ
בוס ָמאַּ .מאי ַּת ְק ָ
ְד ְ
ףונין,
בוׂשם (ולא ערוגות)ְ .ב ִּת ְש ָעה ִּת ִּ
רוגת ַּה ֹ
ע ַּ
ה) ְל ָחיָיו ַּכ ֲ
אוכ ֵמי,
ָ
ע ֵרי (דדיקנא)
ׂש ֲ
יק ָנא ִּד ְז ֵעיר ַּא ְנ ִּסיןְ .ב ַּ
ִּא ְת ָת ַּףן ַּהאי ִּד ְ
חזֵיִּ .ד ְכ ִּתיב,
ש ִּסיר ְל ֵמ ֱ
ש ִּסירְ .כ ִּג ָבר ַּת ִּףיף ַּ
ףונא ַּ
ִּמ ַּת ְת ְק ָנא ְב ִּת ָ
א ָר ִּזים.
(שיר השירים ה) ָבחור ָכ ֲ
הזקן הוא שלמות הפרצוף ,ולכן מובא בגמ' בב''מ ,שאפי' שר' יוחנן היה
יפה מאוד ,מ'' מ משום שלא היה לו זקן הוא לא נמנה מהיפים בעולם,
וודאי שהיופי שמדובר שם הוא יופי גשמי שמעיד על הרוחני.
והזקן יוצא מהאוזן ,ומחפה את הלחייים.
וצבע הזקן שחור ,משום שאין הוא מידת החסדים ,אלא יש בו דין
ורחמים.
וכבר נתבאר שביאור יציאת הזקן מהאוזן ,הוא שכל התפילות
שנשמעות באוזן ומתקבלות ,נשפעות בזקן זה.
ועוד הוא לומר שאפי' שהשערות הם מאור החכמה ,מ''מ הם גם מאור
הבינה ,שהיא כוח השמיעה.

יצו ָצא
ילאְ ,ו ָנ ִּפיק ַּההוא ִּנ ֹ
ע ָרא ִּמ ְל ֵע ָ
ׂש ֲ
ףונא ַּק ְד ָמ ָאהְ .מ ַּת ְת ָףן ַּ
ִּת ָ
ירא
א ִּו ָ
ינותאְ ,ו ָנ ִּפיק ִּמ ְכ ָל ָלא ַּד ֲ
ינא ְד ַּק ְר ִּד ָ
בוצ ָ
ִּ
(בראשית ט' ע''א)
אוד ִּנין.
ְ
קו ִּצין ְד ַּעל
חות ֹ
ישאִּ ,מ ְת ֹ
ע ָרא ְד ֵר ָ
ׂש ֲ
חות ַּ
וב ַּטש ִּב ְת ֹ
ַּד ְכיָאָ ,
פומא.
ישא ְד ָ
ימיַּ ,עד ֵר ָ
ימי ַּעל ִּנ ֵ
אוד ִּנין ִּנ ֵ
ְו ָנ ִּחית ִּמ ַּף ֵםי ִּס ְת ָחא ְד ְ
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ישא
פומאַּ ,עד ֵר ָ
ישא ְד ָ
ע ָראְ ,ו ָס ִּליק ֵמ ֵר ָ
ׂש ֲ
ףונא ִּת ְניָי ָנאָ .נ ִּפיק ַּ
ִּת ָ
ח ָרא,
ישא ַּא ֲ
סומאַּ ,עד ֵר ָ
ָ
חות
פומאְ .ו ָנ ִּחית ִּמ ְת ֹ
ח ָרא ְד ִּפ ְת ָחא ְד ָ
ַּא ֲ
ירא.
ש ִּס ָ
ףונא ַּ
ימיןְ ,ב ִּת ָ
ימין ַּעל ִּנ ִּ
ִּנ ִּ
הזקן נעשה ע''י אור הגבורה שממידת הגבורה של מידת המלכות של
אדם קדמון ,אשר היא שורה במוח החכמה של מידת הכתר ,והיא הבינה
של מידת התפארת ,והיא נפרדה מאור החכמה של מידת התפארת ,והיא
בקעה אור עצם הפנים ,והוציאה את צינורות השפע.
והתיקון הראשון המה שערות קטנות אחת אחרי השניה.
התיקון השני ,הם שערות שעל השפה העליונה ,אשר המה מוציאים את
אור השפה העליונה ,שכתבתי בספרי "ורוח על פני המים" ,שהשפה
העליונה היא בחינת מידת הבינה שהיא שפה לג' מידות ראשונות ,והשפה
התחתונה היא בחינת מידת השכינה שהיא שפה לכל מידת האצילות.

חות ְת ֵרין
חו ָט ָמאִּ ,מ ְת ֹ
חות ֹ
יתא ִּד ְת ֹ
ית ָאהֵ .מא ְמ ָצ ִּע ָ
ףונא ְת ִּל ָ
ִּת ָ
יפיןַּ ,מ ְליָין ְל ַּההוא
ירין ַּת ִּף ִּ
ע ִּרין ְז ִּע ִּ
ׂש ֲ
נוק ִּביןָ ,נ ִּפיק ַּחד ָא ְר ָחאְ ,ו ַּ
ְ
ח ָרנֵיה
סו ֲ
יסאֹ ,
ומ ַּהאי ִּג ָ
יסאֵ ,
ע ִּרין ַּמ ְליָין ֵמ ַּהאי ִּג ָ
ׂש ֲ
וש ַּאר ַּ
ָא ְר ָחאְ ,
חזֵי ְל ַּת ָתא ְכ ַּלל ,א ָלא ַּההוא
ְד ַּההוא ָא ְר ָחאְ .ו ָא ְר ָחא ָלא ִּא ְת ֲ
יעא ַּההוא
ָותןְ ,ו ַּת ָםן ְש ִּק ָ
ישא ְד ִּׂש ְפו ָ
ילאְ ,ד ָנ ִּחית ַּעד ֵר ָ
ָא ְר ָחא ִּד ְל ֵע ָ
ָא ְר ָחא.
תיקון שלישי של זקן התפארת ,שביל שבשערות השפה העליונה ,ויש בו
שערות קטנות ,ושאר שערות השפם עומדות מצד זה ומצד זה ,ובמידת
התפארת ישנם שערות בשביל זה ,אמנם במידת הכתר אין שערות ,ומ''מ
מגיע אור של השביל הזה של מידת הכתר לשביל התפארת ,ועושה בו
בקע ,כנראה בחוש ,והטעם שיש שערות קטנות ,ששערות הם כיסוי אור
הפנים  -כיסוי דרכי ה' ,אמנם כאן הכיסוי מועט ,משא''כ בכתר אין כיסוי
כלל.
ומ''מ הוא גם כשביל לאור האף לעבור ,אלא שיש שערות לחסום מעט
את הדין שיוצא מהאף ,ומ''מ אפי' שיש שערות יש שביל ,משום שהמצד
ישנם שערות יותר גדולות ,ולכן מ''מ נעשה כאן שביל.
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עוי
ע ָראְ ,ו ִּא ְת ָת ַּףןְ ,ו ָס ִּליק ְו ָח ֵסי ְב ִּע ְל ֹ
ׂש ֲ
יע ָאהָ .נ ִּפיק ַּ
ףונא ְר ִּב ָ
ִּת ָ
בוס ָמא.
רו ָבא ְד ְ
ְד ִּת ְק ֹ
סוחיןִּ ,מ ָכאן
ע ָראְ ,ו ִּא ְת ַּח ְזיָין ְת ֵרין ַּת ִּ
ׂש ֲ
ש ָאהָ .ס ִּסיק ַּ
ח ִּמ ָ
ףונא ֲ
ִּת ָ
אתן ְו ִּש ְב ִּעין
ה ָטן ְב ָמ ָ
ומ ְת ַּל ֲ
סומ ָקאִּ .
ָ
ַּר ָדא
סומ ָקן ְכ ַּהאי ו ְ
ָ
ומ ָכאן,
ִּ
ה ִּטין ִּמ ַּת ָםן (ס''א מנהון).
ָע ְל ִּמיןְ ,ד ִּמ ְת ַּל ֲ
תיקון רביעי :הם השערות שמכסים את החלק התחתון בלחיים ,והם
מכסים מעט על אור הלחיים ,בכדי שלא יתגלה כל אור הפנים ,אמנם חלק
מהלחיים מגולה ,לבעלי המעשה והקדושה ,וודאי שגם עצם השערות הם
צינורות שפע ,אלא שהיה עדיף שהם לא יהיו בכדי שיתגלה אור הפנים,
אלא שאין אנחנו יכולים לסבול אור גדול כשה ,ולכן האור מתגלה דרך
צינורות צינורות ,כמו שכתוב "משגיח מן החלונות מציץ מן החרקים".
תיקון חמישי :הם הלחיים שריקות משערות ואזי מתגלה אור הפנים,
שהם ב' שמות אל מלאים ,כזה :אלף למד ,שהם בגמט' מאתיים שבעים.
ועל זה נאמר "ישא ה' פניו אליך" ,שגם אלו נקראים פני ה' ,אמנם עיקר
פני ה' הם פני הכתר.

ח ָרנֵיה ְד ִּדי ְק ָנא,
חוטא ְב ַּס ֲ
ָ
ע ָרא ְכ ַּחד
ׂש ֲ
ית ָאהָ .נ ִּפק ַּ
ונא ְש ִּת ָ
ִּתף ָ
בורא.
עויְ ,ו ָלא ָנ ִּחית ַּעד ַּט ָ
ישא ְד ֵמ ֹ
ְו ַּת ְליָין ַּעד ֵר ָ
ופומא ִּא ְת ְס ֵני
ָ
סומא,
ָ
ׂש ְע ֵרי ַּעל
יע ָאהְ .ד ָלא ַּת ְליָין ַּ
ףונא ְש ִּב ָ
ִּת ָ
חור ֵליה.
חור ְס ֹ
ףונא ְס ֹ
ׂש ְע ֵרי ְב ִּת ָ
ַּת ִּבין ַּ
רויְ .וי ְ
ִּמ ָכל ִּס ְט ֹ
יק ָנאִּ ,ד ְמ ַּח ְסיָין
חות ִּד ְ
ׂש ְע ֵרי ִּב ְת ֹ
ינ ָאהְ .ד ַּנ ְח ִּתין ַּ
ףונא ְת ִּמ ָ
ִּת ָ
ימין.
ימין ַּעל ִּנ ִּ
יקיןִּ ,נ ִּ
ׂש ְע ֵרי ְד ִּק ִּ
כ ְלהו ַּ
ְק ָד ָלאְ ,ד ָלא ִּא ְת ַּח ְזיָאֻּ .
רוי.
ַּמ ְליָין ִּמ ָכל ִּס ְט ֹ
תיקון שישי :הוא הזקן שמתארך עד המעיים ,ששם התורה ,כמו שכתוב
"תורתך בתוך מעי".
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אמנם במידת הכתר הוא מגיע עד הטבור ,משום שיש לו צורך להגיע
עד מידת התפארת שעומדת בטבורו.
והוא הכוח הגדול שבזקן ,ולכן יש לגדל זקן בכדי לעורר את הכוח הזה.
תיקון שביעי :שהשפתיים ריקות משערות ,ואזי מתגלה אור הפה,
והדיבור יוצא לרבחה ,אמנם סביב השפתיים ישנם שערות ,בשביל למנוע
את מי שאין ראוי לינק מאור הפה.
תיקון שמיני :שערות שמכסות על הגרון ,בכדי לגלות את אור הגרון
שממנו יוצא הקול ,ובכדי שלא ינקו משום החיצונים.

יע ָאה( .מתערבין שערי עם אינון) ְד ִּמ ְת ַּח ְב ָרן (נ''א
ףונא ְת ִּש ָ
ִּת ָ
ףולא ְמ ַּע ְליָיא( ,ס''א מלייא) ַּעד
כ ְלהו ְב ִּש ָ
ׂש ְע ֵרי ֻּ
אתמשכן) ַּ
יבר
ש ִּסירְ ,כ ַּחד ִּג ָ
ףולא ַּ
ׂש ְע ֵרי ְד ַּת ְליָיןֻּ .כ ְלהו ְב ִּש ָ
(נ''א עם) ִּאימון ַּ
ארי ָנ ַּצח ְק ָר ִּבין.
ַּת ִּףיףָ ,מ ֵ
שח ְרבות
בועין ִּד ְמ ַּ
ףונין ִּא ֵליןַּ ,נ ְג ִּדין ְו ָנ ְפ ִּקין ט' ַּמ ִּ
ְב ִּת ְש ָעה ִּת ִּ
שח ְרבותַּ ,נ ְג ִּדין ְל ָכל ִּאימון ִּד ְל ַּת ָתא .ט'
ומ ַּההוא ְמ ַּ
ילאֵ .
ִּד ְל ֵע ָ
יק ָנא
ףונא ְד ִּד ְ
וב ְש ֵלימות ִּת ָ
יק ָנא ָדאִּ .
ףונין ִּא ֵלין ִּא ְש ְת ָכחו ְב ִּד ְ
ִּת ִּ
יק ָנא
יבר ַּת ִּףיףְ .ד ָכל ַּמאן ְד ָח ֵמי ִּד ְ
ָדאִּ ,א ְת ְק ֵרי (בר נש לתתא) ִּג ָ
ףונא
יפאַּ .עד ָכאן ִּת ָ
בורה ַּת ִּק ָ
יומיהַּ ,ת ְליָיא ֵביה ְג ָ
ימא ְב ִּק ֵ
ַּק ְי ָ
יק ָנא ִּע ָל ָאה ִּד ְז ֵעיר ַּא ִּסין.
ְד ִּד ְ
תיקון תשיעי :הוא מגביל לתיקון הזקן הארוך ,אלא שזה נראה כלפי
חוץ ,וזה כלפי פנים ,והם כזכר ונקבה ,שהחיצוני הוא זכר ,והפנימי הוא
הנקבה שבזקן.
כוח מידת התפארת הוא בזקן הזה ,זה כוחו למלחמה ,וזה כוח לשלמות.
וכל החיצונים נכנעים כשרואים את התיקון הזה ,ומשום שהזקן זה
שחור אשר הוא מרמז על כוח הדין ,אשר מכניע את הרשעים.

דף קל''ט ע''ב
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עון ְל ִּר ִּבי א ְל ָעזָר ְב ֵריה ,קום ְב ִּרי (קדישא)ַּ ,ס ְל ֵסל
ָא ַּמר ִּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
ףונוי ִּא ֵלין( .דף
ֹ
ישאְ ,ב ִּת
יק ָנא (נ''א דמלכא) ַּק ִּד ָ
ףונא ְד ִּד ְ
ִּת ָ
קל''ט ע''ב) ָקם ִּר ִּבי א ְל ָעזָרָ ,ס ַּתח ְו ָא ַּמר( ,תהלים קיח) ִּמן ַּה ֵם ַּצר
יביםָ .ת ָנאָ ,ה ָכא
טו ַּח ִּב ְנ ִּד ִּ
גו'ַּ .עד ִּמ ְב ֹ
אתי יָה ָע ָנ ִּני ַּבמ ְר ָחב יָה ְו ֹ
ָק ָר ִּ
יך ָד ִּוד ַּמ ְל ָכאְ ,ב ִּגין
ףונין ִּא ְצ ְט ִּר ְ
יק ָנא ָדאְ .ל ָהנֵי ִּת ִּ
ףונין ִּד ְב ִּד ְ
ט' ִּת ִּ
ְל ַּנ ְצ ָחא ִּל ְש ַּאר ַּמ ְל ִּכיןְ ,ו ִּל ְש ַּאר ַּע ִּםין.
גו ִּים
ףוניןְ ,ל ָב ַּתר ָא ַּמר ָכל ֹ
חזֵיֵ ,כיוָן ְד ָא ַּמר ָהנֵי ט' ִּת ִּ
ָתא ֲ
ינאְ ,ל ַּמאי
א ֵמ ָ
ףונין ַּד ֲ
ילםָ .א ַּמרָ ,הנֵי ִּת ִּ
א ִּמ ַּ
שם ְי ָי ִּכי ֲ
בוני ְב ֵ
ְס ָב ִּ
יק ָנא ָדא ,ט'
ףונא ְד ִּד ְ
וב ִּת ָ
בוניְ .
גו ִּים ְס ָב ִּ
יכ ָנאִּ .מחום ְד ָכל ֹ
ִּא ְצ ְט ִּר ְ
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב
ש ִּצינון ִּמן ָע ְל ָמאֲ ,
שם ְי ָיַּ ,א ֵ
ףוניןְ ,ד ִּאימון ֵ
ִּת ִּ
ילם.
א ִּמ ַּ
שם ְי ָי ִּכי ֲ
ְב ֵ
אמר רשב''י לבנו ,שיקום לסלסל בזקן העליון ,כלומר תאמר חידושים
לשבח בכדי להוסיף חוזק על הזקן העליון שכבר קיים ,ואמר רבי אליעזר
שדוד המלך ע''ה דיבר מתיקונים אלו ,במזמור ההלל מ-מן המצר ,עד
מבטוח בנדיבים.
גילה הזוהר שבט' תיקונים אלו ,היה דוד המלך ע''ה נלחם באומות
העולם ,לא בי''ג שמות ה' ה' אל רחום ,לא במי אל כמוך נושא עון ,אלא
בכוח פסוקים אלו ,משום שהם רק ט' תיקונים ,אין בהם את כוח הרחמים.

ףונין ָא ַּמר ָד ִּודָ ,ה ָכא,
יעותא ְד ִּס ְפ ָראִּ ,ת ְש ָעה ִּת ִּ
ָ
ְו ָת ָנא ִּב ְצ ִּנ
ות ַּלת ָא ָדםְ .ו ִּאי
ווְ ,
ה ֹ
ישאְ .ד ִּשית ְש ָמ ָהן ֲ
יתא ִּאימון ִּב ְש ָמא ַּק ִּד ָ
ִּש ָ
וו.
ה ֹ
יבים ִּב ְכ ַּלל ָא ָדם ֲ
ווְ ,ד ָהא ְנ ִּד ִּ
ה ֹ
ימא ְת ֵרין ִּאימוןְ .ת ָל ָתא ֲ
ֵת ָ
אתי יָהַּ ,חדָ .ע ָנ ִּני
יתא ְש ָמ ָהןִּ ,ד ְכ ִּתיבִּ :מן ַּה ֵם ַּצר ָק ָר ִּ
ָת ָנא ִּש ָ
עו ְז ָריַּ ,א ְר ַּבע.
יראְ ,ת ַּלתְ .י ָי ִּלי ְב ֹ
ַּבמ ְר ָחב יָהְ ,ת ֵריןְ .י ָי ִּלי ֹלא ִּא ָ
יתאָ .א ָדם ְת ַּלת,
סות ַּב ְי ָיִּ ,ש ָ
ח ֹ
טוב ַּל ֲ
חהֹ .
ח ִּמ ָ
סות ַּב ְי ָיֲ ,
ח ֹ
טוב ַּל ֲ
ֹ
סות ַּב ְי ָי
ח ֹ
טוב ַּל ֲ
ַּעׂשה ִּלי ָא ָדםַּ ,חדֹ .
ירא ַּמה י ֲ
ִּד ְכ ִּתיבְ :י ָי ִּלי ֹלא ִּא ָ
יביםְ ,ת ַּלת.
טו ַּח ִּב ְנ ִּד ִּ
סות ַּב ְי ָי ִּמ ְב ֹ
ח ֹ
טוב ַּל ֲ
טו ַּח ָב ָא ָדםְ ,ת ֵריֹ .
ִּמ ְב ֹ
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א ָתר ְד ִּא ְד ַּכר ָא ָדם ָה ָכאָ ,לא ִּא ְד ַּכר
חזֵי ָרזָא ְד ִּמ ָלהִּ ,ד ְב ָכל ֲ
ְו ָתא ֲ
חזֵיִּ .מחום ְד ָלא ִּא ְק ֵרי (הוה)
ישאְ .ד ָה ִּכי ִּא ְת ֲ
א ָלא ִּב ְש ָמא ַּק ִּד ָ
ישא.
חזֵי ֵליהְ .ש ָמא ַּק ִּד ָ
ומאי ִּא ְת ֲ
חזֵי ֵליהַּ .
ָא ָדם ,א ָלא ְב ָמה ְד ִּא ְת ֲ
שם ָמ ֵלא,
א ֹל ִּהים את ָה ָא ָדםְ ,ב ֵ
ַּייצר ְי ָי ֱ
ִּד ְכ ִּתיב( ,בראשית ב) ו ִּ
וב ִּגין ָכ ְך ָה ָכא ָלא ִּא ְד ַּכר
חזֵי ֵליה ְ
א ֹל ִּהיםְ .כ ָמה ְד ִּא ְת ֲ
ְדהוא ְי ָי ֱ
ישא.
ָא ָדם א ָלא ִּב ְש ָמא ַּק ִּד ָ
אמר הזוהר שיש כאן ו' פעמים שם ה' ,שהם ו' תיקונים ,ועוד ג' פעמים
אדם ,ואפי' שאין כתוב ג' פעמים אדם ,מ''מ נדיבים הם גם כן אדם.
והביא לפניך ב''ה את הפסוקים כסדר ,ומה שמודגש הוא התיקון עצמו:
תיקון

א'35:

מן המצר קראתי י-ה .תיקון .ב' :ענני במרחב י-ה .תיקון ג' :ה'

לי לא אירא .תיקון ד' :ה' לי בעוזרי .תיקון ה' :טוב לחסות ב-ה' .תיקון ו':
טוב לחסות ב-ה' .תיקון ז' :ה' לי לא אירא מה יעשה לי אדם .תיקון ח':
טוב לחסות ב-ה' מבטוח באדם .תיקון ט' :טוב לחסות ב-ה' מבטוח
בנדיבים.
והטעם שאין ט' שמות הויה ,הוא משום שיש ב' שמות הויה ,שבכל שם
יש ד' אותיות ,והנה אות ה' אחרונה של שם הויה ,היא השכינה שנקראת
מראה אדם ,ולכן היא נקראת אדם ,וו' האותיות הנותרות ,הם הו' שמות
הויה ,והתיקון הט' הוא כולל את ו' התיקונים ,כמו השכינה שכוללת את
כל השפע ,ולכן הוא נקרא נדיבים שהוא מ''מ שונה מב' התיקונים
שנקראים אדם ,שהרי הם חלק משם הויה שהם אותיות ה' של השם,
אמנם הוא רק כולל ואפי' לא נקרא אדם ,אלא נדיב.
ומ''מ בכל תיקון שנזכר אדם ,גם נזכר שם הויה ,שהכוח הרוחני של
האדם הוא שם הויה ,שבכוח זה האדם נברא ,ולא רק בכוח זה אלא
בשלמות כוח זה ,שהוא שם הויה אלוקים.

אתי יָה ָע ָנ ִּני ַּבמ ְר ָחב יָהְ ,ת ֵרי ִּז ְמנֵי
ְו ָת ָנאְ ,כ ִּתיב ִּמן ַּה ֵם ַּצר ָק ָר ִּ
ומ ְד ָח ָמא
ח ָדן ְבהוִּ .
ׂש ְע ֵרי ִּא ְת ַּא ֲ
עויְ ,ד ַּ
ָי''ה ָי''הָ ,ל ֳק ֵביל ְת ֵרי ִּע ְל ֹ
יראְ .י ָי ִּלי
ארי ְו ָא ַּמר ְי ָי ִּלי ֹלא ִּא ָ
ש ֵ
ׂש ְע ֵרי ִּא ְת ַּמ ְח ָכאן ְו ַּת ְליָיןָ ,
ְד ַּ
35
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[]164

"יהי אור"

וב ְש ָמא ָדא,
ישאִּ .
עו ְז ָריִּ .ב ְש ָמא ְד ָלא ָח ֵסרִּ .ב ְש ָמא ְדהוא ַּק ִּד ָ
ְב ֹ
ַּעׂשה ִּלי ָא ָדםָ ,ה ִּכי הואְ .ד ָת ָנא ָכל
ומה ְד ָא ַּמר ַּמה י ֲ
ַּא ְד ַּכר ָא ָדםַּ .
ףונויִּ .א ְת ְקרון
ֹ
ישין ְד ַּמ ְל ָכאַּ ,כד ִּא ְת ַּת ְק ָנן ְב ִּת
ִּאימון ִּכ ְת ִּרין ַּק ִּד ִּ
ומה ְד ַּמ ְש ְל ָפא ְבהוִּ ,א ְת ְק ֵרי ְש ָמא
יוק ָנא ְד ָכ ִּליל ֹכ ָלאַּ .
ָא ָדםִּ .ד ְ
ומה ְד ֵביהִּ ,א ְת ְק ֵרי ידו''דְ ,ו ִּא ְת ְק ֵרי ָא ָדם ִּב ְכ ָל ָלא
ישאְ .ו ַּת ְע ָרא ַּ
ַּק ִּד ָ
ומה ְד ֵביה.
ְד ַּת ְע ָראַּ ,
אוי ְב ִּגין
ׂש ְנ ֹ
ףונין ְד ָא ַּמר ָד ִּוד ָה ָכאְ ,ל ַּא ְכ ְנ ָעא ַּ
ְו ִּא ֵלין ִּת ְש ָעה ִּת ִּ
ָקירו ִּע ָל ָאהָ ,כל ַּמה
או ִּקיר ֵליה ְבי ִּ
יק ָנא ְד ַּמ ְל ָכאְ ,ו ֹ
ְד ַּמאן ְד ָא ִּחיד ִּד ְ
יק ָנאְ ,ו ָלא
ְד ָב ֵעי ִּמן ַּמ ְל ָכאַּ .מ ְל ָכא ָע ִּביד ְב ִּגינֵיהַּ .מאי ַּט ְע ָמא ִּד ְ
גופא.
יק ָנא ָלא ָא ִּזיל ָב ַּתר ָ
יק ָנאְ ,ו ִּד ְ
גופא ָא ִּזיל ָב ַּתר ִּד ְ
גופא .א ָלא ָ
ָ
(ס''א ומה דאשתליף מתערא אתקרי שמא קדישא ,תערא ומה
דביה אתקרי יהו''ה אתקרי אדם בכלא תערא ומה דביה) (ול''ג
מן ודיקנא עד וגופא)
נזכרו כאן ב' פעמים שם י'ה' ,שהם שורש הזקן מימין ושמאל ,ומיד
לאחר שראה דוד זה ,הבין שיש כאן גם שם מלא ,ששם י'ה' הוא שורש
לשם מלא כמובא בתיקונים ,ולכן הוא הזכיר שם הויה לאחר מכן ,ולכן
אמר שאינו ירא מדין המידות העליונות.
וכל מידה שנקראת אדם הגוף שלה נקראת אדם והנשמה שלה נקראת
הויה ,אמנם פעמים שגם הנשמה נקראת אדם ופעמים שגם הגוף נקרא
הויה ,והוא שיש בגוף ג' חלקים אחד פנימי מחברו ,הפנימי ביותר נקרא
הויה ,השני נקראת אדם ,והשלישי הוא חיצוניות הגוף בבחינת השכינה,
ואם נסתכל בחלק הפנימי ביותר ביחס לחלק השני ,אזי השני יקרא אדם
והפנימי ביותר הויה ,ואם נסתכל בחלק הפנימי ביותר ביחס לחלק
השלישי ,אזי גם החלק השני יקרא הויה ביחס לשלישי ,וכן אם נסתכל
בחלק השני ביחס לחלק הפנימי ביותר הוא יקרא אדם ,אמנם אם נסתכל
בחלק השני ביחס לחלק השלישי ,אזי גם החלק הפנימי ביותר שנקרא
הויה ,יכול להקרא אדם ביחס לחלק השלישי.
וכל מי שאוחז בזקן המלך ,כלומר שגופו מושלם ,אזי הוא יכול לאחוז
בזקן זה ולהכניע את שונאיו ,אמנם מי שגופו לא כ''כ מושלם הרי הוא
אוחז רק בגוף המלך ולא בזקנו.
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אמ ָרןְ .ת ֵריןִּ :מן
חוש ָב ָנאַּ ,חד ִּכ ְד ַּק ְ
ְ
וב ְת ֵרי ְגוָו ֵני ָא ֵתי ַּהאי
ִּ
ירא,
אתי יָהַּ ,חדָ .ע ָנ ִּני ַּבמ ְר ָחב יָהְ ,ת ֵרי .ה' ִּלי ֹלא ִּא ָ
ַּה ֵם ַּצר ָק ָר ִּ
ַּא ִּני
עו ְז ָריָ ,ח ֵמש .ו ֲ
ַּעׂשה ִּלי ָא ָדםַּ ,א ְר ַּבע .ה' ִּלי ְב ֹ
ְת ַּלתַּ .מה י ֲ
טו ַּח ָב ָא ָדם,
סות ַּבה'ִּ ,ש ְב ָעהִּ .מ ְב ֹ
ח ֹ
טוב ַּל ֲ
יתאֹ .
שו ְנ ָאיִּ ,ש ָ
א ְראה ְב ֹ
יביםִּ ,ת ְש ָעה( .ס''א טוב
טו ַּח ִּב ְנ ִּד ִּ
סות ַּב ְי ָי ִּמ ְב ֹ
ח ֹ
טוב ַּל ֲ
ְת ַּמ ְניָיאֹ .
לחסות בה' ,מבטוח באדם .ז .טוב לחסות בה' .ח .מבטוח
בנדיבים)
ירי א ָלא ָד ִּודָ ,כל ָמה
אתי ָי''הַּ ,מאי ָקא ַּמ ְי ֵ
ִּמן ַּה ֵם ַּצר ָק ָר ִּ
יק ָנא ָדא ָק ָא ַּמר( .רבי יהודה אמר)
ףונא ְד ִּד ְ
ְד ָא ַּמר ָה ָכאַּ ,על ִּת ָ
יק ָנא ְל ִּא ְת ַּס ְש ָטאְ ,דהוא
ארי ִּד ְ
ש ִּ
א ָתר ְד ָ
אתי יָהֵ ,מ ֲ
ִּמן ַּה ֵם ַּצר ָק ָר ִּ
ישא.
ׂש ְע ֵרי ְד ֵר ָ
חות ַּ
ילאְ ,ת ֹ
אוד ִּנין ֵמ ֵע ָ
א ָתר ָד ִּחיקִּ ,מ ַּף ֵםי ִּס ְת ָחא ְד ְ
ֲ
שט
א ָתר (ס''א ובתר) ְד ִּא ְת ְס ַּ
וב ֲ
וב ִּגין ָכ ְך ָא ַּמר ָי''ה ָי''ה ְת ֵרי ִּז ְמנֵיַּ .
ְ
ארי ְל ִּא ְת ַּס ְש ָטאָ ,א ַּמר ְי ָי ִּלי ֹלא
ש ִּ
נויְ ,ו ָ
אוד ֹ
יק ָנאְ ,ו ָנ ִּחית ֵמ ְ
ִּד ְ
יך
א ָתר ְד ָלא ָד ִּחיל (ס''א דחיק) ְו ָכל ַּהאי ִּא ְצ ְט ִּר ְ
יראְ ,דהוא ֲ
ִּא ָ
ְוכו'( ,אדם אתקרי ועל אתפשטותא האי אצטריך) ָד ִּוד ְל ַּא ְכ ָנע
יק ָנא ָדא.
חו ֵתיה ַּמ ְל ִּכין ְו ַּע ִּםיןְ ,ב ִּגין ְי ָק ָרא ְד ִּד ְ
ְת ֹ
יק ָנא
אנא ִּב ְצ ִּניעו ָתא ְד ִּס ְפ ָראָ ,כל ַּמאן ְד ָח ֵמי ְבח ְל ֵמיה ְד ִּד ְ
ְו ָת ָ
או ִּשיט ְי ֵדיה ֵליהִּ .י ְנ ַּדע
או ְד ֹ
ֹ
ידיה,
ְד ַּבר ָנש ִּע ָל ָאה ָא ִּחיד ִּב ֵ
ע ִּרין ֵליה.
חו ֵתיה ִּאימון ִּד ְמ ַּצ ֲ
ִּד ְש ִּלים הוא ִּעם ִּע ָל ֵאיְ ,ו ַּא ְר ֵמיה ְת ֹ
יק ָנא ִּד ְז ֵעיר
ףוניןְ ,והוא ִּד ְ
יק ָנא ִּע ָל ָאה ְב ִּת ְש ָעה ִּת ִּ
ָת ָנאְ ,מ ַּת ְת ָףן ִּד ְ
ףונין ְמ ַּת ְת ָףן.
ַּא ִּסיןְ ,בט' ִּת ִּ
אמר הזוהר שאפשר לפרש באופן אחר ,בכדי שנדיבים לא יהיה מן
המניין שאחרי הכל אינו אדם.
והנה התיקון השישי הוא "ואני אראה בשונאי" ,ואפי' שלא כתוב לא
שם ה' ,ולא אדם ,מ''מ אני הוא אין שהוא שם הכתר ,וודאי שהוא כשם
הויה.
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הזקן מתחיל כשביל דק ,וזה מורה שעדיין אין כ''כ רחמים ,ולאחר מכן
מתרחב שזה מורה על הרחמים.
וכל מי שיראה בחלומו שהוא אוחז בזקן איש ,או שהוא מושיט ידו לזקן
איש ,סימן ששונאיו יפלו תחתיו.

דף ק''מ ע''א

ילאְ ,ו ָנ ִּפיק
ע ָרא ֵמ ֵע ָ
ׂש ֲ
ונא (דף ק''מ ע''א) ַּק ְד ָמ ָאהְ .מ ַּת ְת ָףן ַּ
ִּתף ָ
אוד ִּניןְ ,ו ַּנ ְח ִּתין
ְ
קו ֵצי ְד ַּת ְליָין ַּעל
חות ֹ
אוד ִּניןִּ ,מ ְת ֹ
ִּמ ַּף ֵםי ִּס ְת ָחא ְד ְ
ימין
אנאָ ,כל ִּא ֵלין ִּנ ִּ
פומאָ .ת ָ
ישא ְד ָ
ימיןַּ ,עד ֵר ָ
ימין ַּעל ִּנ ִּ
ׂש ְע ֵריִּ ,נ ִּ
ַּ
ישא,
ׂש ְע ֵרי ְד ֵר ָ
קו ִּצין ְד ַּ
ימין ְד ֹ
ַּתיר ִּמ ָכל ִּנ ִּ
יפין י ִּ
יק ָנאַּ ,ת ִּף ִּ
ִּד ְב ִּד ְ
ׂש ְע ֵרי
יכיןְ ,ו ַּ
א ִּר ִּ
יכין (וכפיין)ְ ,ו ָהנֵי ָלאו ֲ
א ִּר ִּ
ישא ֲ
ׂש ְע ֵרי ְד ֵר ָ
ְו ַּ
ישין.
הון ְק ִּש ִּ
ומ ְנ ֹ
יעיִּ ,
הון ְש ִּע ֵ
ישאִּ ,מ ְמ ֹ
ְד ֵר ָ
ׂש ְע ֵרי ִּד ְז ֵעיר
יו ִּמיןְ ,ל ַּ
ׂש ְע ֵרי ִּחוָו ֵרי ְד ַּע ִּתיק ֹ
ע ָתא ְד ִּא ְת ַּמ ְח ָכן ַּ
שֲ
וב ַּ
ְ
מות ַּבחוץ ָת ֹר ָמהַּ .מאי ַּבחוץְ .ב ַּהאי
ַּא ִּסיןְ ,כ ִּתיב( ,משלי א) ָח ְכ ֹ
מו ֵחי.
ְז ֵעיר ַּא ִּסיןְ .ד ִּמ ְת ַּח ְב ַּרן ְת ֵרי ֹ
מו ֵחי
מו ֵחיְ .ת ַּלת ֹ
ימא ַּא ְר ַּבע ֹ
מו ֵחי ַּס ְל ָקא ַּד ְע ָת ְך .א ָלא ֵא ָ
ְת ֵרי ֹ
ישא.
גול ַּג ְל ָתא ְד ֵר ָ
הו ֹו ִּב ְז ֵעיר ַּא ִּסיןְ ,ו ִּא ְש ְת ָכחו ִּב ְת ַּלת ַּח ָל ֵלי ְד ְ
ַּד ֲ
ש ְך
מו ֵחיְ .ד ִּא ְת ְמ ָ
בוריֵיהְ ,ד ָכ ִּליל ָכל ְת ַּלת ֹ
ְ
ש ִּקיט ַּעל
מו ָחא ָ
ְו ַּחד ֹ
ָוריְ .ל ַּהאי ְז ֵעיר ַּא ִּסין
ע ֵרי ִּחו ֵ
ׂש ֲ
ילןְ ,ב ַּ
ילן ְש ִּק ָ
יכן ְכ ִּל ָ
ִּממֵיה ְמ ִּש ָ
מו ֵחי ְד ֵביה.
ִּל ְת ַּלת ֹ
אמר הזוהר ששערות הזקן ובמיוחד שערות התיקון הראשון ,המה
קטנות ,שזה מורה על דין ,שהחסד מורה על אורך ,והדין על קוצר ,ושערות
הזקן קשות משערות הראש ,ובראש יש גם שערות רכות ממש ,משא''כ
בזקן.
משום שהזקן הוא להנהיג את העולם הזה שיש בו דין ,ויש להכניע את
הדין ע''י דין ,אמנם שערות הראש ,הם כלפי מעלה משום שהם מביאים
את האדם לעולם הבא ,ע''י התורה שבשערות ,ולכן הם רכות יותר.
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וכששערות הכתר משפיעות לשערות התפארת ,נעשית שמחה בכל
העולם ,שנכלל מוח התפארת במוח הכתר.
ושואל הזוהר וכי הם רק ב' מוחין ,ועונה שבאמת הם ד' מוחין ,ג' במידת
התפארת ,שהם חסד דין ורחמים ,חכמה בינה ודעת ,ומוח אחד שכולל את
כולם שהוא מוח הכתר ,ואפי' שבכתר יש גם ג' מוחין ,מ''מ כולם כלולים
אחד בחברו עד שהם נקראים מוח אחד.

מו ֵחי ְב ַּהאי ְז ֵעיר ַּא ִּסיןְ .ב ִּגין ַּכ ְך ִּא ְש ְת ִּלימו
ומ ְש ַּת ְכ ָחן ַּא ְר ַּבע ֹ
ִּ
ישא
יליןְ ,ד ִּא ְת ְכ ִּליל ְבהו ְש ָמא ַּק ִּד ָ
יבין ַּב ְת ִּפ ִּ
יות ִּד ְכ ִּת ִּ
ַּא ְר ַּבע ָס ָר ִּש ֹ
וז ֵעיר ַּא ִּסיןְ .ד ַּהאי הוא
יקיןְ ,
יקא ְד ַּע ִּת ִּ
יו ִּמיןַּ ,ע ִּת ָ
ְד ַּע ִּתיק ֹ
ישאִּ .ד ְכ ִּתיב( ,דברים כח) ְו ָראו ָכל ַּע ֵםי
ימותא ִּד ְש ָמא ַּק ִּד ָ
ָ
ְש ֵל
שם ְי ָי ַּמ ָמש,
שם ְי ָיֵ .
ַּי ְראו ִּמם ָךֵ .
יך ו ִּ
שם ְי ָי ִּנ ְק ָרא ָעל ָ
ָה ָארץ ִּכי ֵ
ילין.
יטי ָב ֵתי ִּד ְת ִּפ ִּ
ְד ִּאימון ַּא ְר ַּבע ְר ִּה ֵ
אומר הזוהר שבאמת יש ד' מוחין במידת התפארת ,חכמה בינה חסד
וגבורה ,אלא שמידת הדעת שהיא המוח השלישי כוללת ב' כוחות חסד
וגבורה ,שזה כל מהותה לכלול את החסד והגבורה ,שהיא מחברת את
החכמה והבינה ,ואינה יכולה לכלול ,אם לא שבה יש את כוח החסד
והגבורה ,שהם כמו כוח החכמה והבינה ,שהחכמה היא כוח החסד
והבינה היא כוח הדין.
והם ד' פרשיות של תפילין והוא מה שאמרו בגמ' בברכות שה' מניח
תפילין ,שבכל מקום מידת התפארת נקראת הקדוש ברוך הוא ,משום
שעיקר העולם מונהג ע''י.
ומבאר הזוהר שאור הכתר מאיר במוח הדעת ומתגלה כוח החסד שבו,
ולכן בהארת מידת הכתר יש במידת התפארת ד' מוחין.

מות ַּבחוץ ָת ֹר ָמה.
וב ִּגין ָכ ְך( ,קל''א ע''ב ,רס''ב ע''א) ָח ְכ ֹ
ְ
ימיןָ ,לא
ימא ִּד ְס ִּת ִּ
יקיןְ ,ס ִּת ָ
יקא ְד ַּע ִּת ִּ
ְד ָה ָכא ִּמ ְש ַּת ְכ ִּחיןְ .ד ָהא ַּע ִּת ָ
יליהִּ ,מחום ְד ִּאית ָח ְכ ְמ ָתא
ַּםין ָח ְכ ְמ ָתא ִּד ֵ
ִּא ְש ְת ַּכחְ ,ו ָלא ז ִּ
מו ִּחין
ֹ
וב ִּגין ְד ִּא ְת ַּח ָברו ַּא ְר ָב ָעה
ימא ְד ֹכ ָלא ְו ָלא ִּא ְת ְס ַּרשְ .
ְס ִּת ָ
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יבר,
בועין ִּממֵיה ְל ַּא ְר ַּבע ִּע ָ
ְב ַּהאי ְז ֵעיר ַּא ִּסיןִּ .א ְת ַּמ ְח ָכן ַּא ְר ַּבע ַּמ ִּ
וב ִּגין ָכ ְך ִּאימון ַּא ְר ַּבע.
כ ְלהוְ .
בועאְ ,ד ָנ ִּפיק ְמ ֻּ
שן ֵמ ַּחד ַּמ ָ
ומ ְת ָס ְר ָ
ִּ
ורק בחוץ היינו בתפארת רואים את חכמת ה' ,משום שחכמת הכתר
נסתרת ,ולכן ממידת התפארת מאירים ד' אותיות הויה ,שהם ד' כוחות
העולם ,מים ,מי' של הויה ,אש מה' ,רוח מו' ,עפר מה' ,ומ''מ כל כוח
התפארת הוא מהכתר.
ולכן בכל דבר בבריאה צריך לחפש את רצון ה' ,דהיינו את כוח הכתר,
ואזי ידבק האדם בעולם הנצחי.

ילא ְב ַּא ְר ַּבעִּ ,א ְת ַּמ ְח ָכא ְב ָה ֵני
אנאַּ ,האי ָח ְכ ְמ ָתא ְד ִּא ְת ְכ ִּל ָ
ְו ָת ָ
כ ְלהו ַּק ְשיָין
ׂש ְע ֵריְ ,ד ִּאימון ַּת ְליָין ִּת ִּלין ַּעל ִּת ִּלין( .נ''א הוא) ְו ֻּ
ַּ
בוא
רויְ .ואלף ַּא ְל ִּפין ְו ִּר ֹ
ונ ִּגידו ָכל ַּחד ְל ִּס ְט ֹ
יפיןְ ,ו ִּא ְת ַּמ ְחכו ְ
ְו ַּת ִּק ִּ
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב,
חוש ָב ָנאֲ .
הון ְב ְ
ית ֹ
ִּר ְב ָבן ַּת ְליָיןִּ ,מ ַּמ ְייהו ְד ֵל ְ
כ ְלהו ַּק ְשיָין
וועו ָתיו ַּת ְל ַּת ִּליםִּ .ת ֵלי ִּת ִּליםְ .ו ֻּ
(שיר השירים ה) ְק ֹ
יהי
וכ ַּהאי ִּט ְנ ָרא ְד ִּא ִּ
יפין ְל ִּא ְת ַּח ְב ָראְ ,כ ַּהאי ַּח ָל ִּמיש ַּת ִּףיףְ .
ְו ַּת ִּק ִּ
ע ָראְ ,ו ַּנ ְג ִּדין
ׂש ֲ
חות ַּ
בועין ִּמ ְת ֹ
ומ ִּ
נוק ִּבין ַּ
ְ
יפאַּ .עד ְד ַּע ְב ִּדין
ַּת ִּף ָ
וב ִּגין ְד ָה ֵני
וס ָטרְ .
יבר ְל ָכל ְס ָטר ְ
יבר ְו ִּע ָ
יפין ְל ָכל ִּע ָ
בועין ַּת ִּף ִּ
ַּמ ִּ
מוקות ִּמ ִּמי ֹחש ְך
ֹ
ע
שו ָכןְ ,כ ִּתיב (איוב יב) ְמ ַּגלה ֲ
ַּח ֹ
אוכ ֵמי ו ֲ
ָ
ׂש ְע ֵרי
ַּ
אור ַּצ ְל ָמ ְות.
ַּיו ֵצא ָל ֹ
ו ֹ
אמר הזוהר שהשערות של התפארת יוצאות מהמוחין שלו ,ומרוב הדין
והאור אשר בשערות ,נבקע ראש השער ,ויוצא להשפיע בעולם ,וע''י
מתגלה אור ה' בעולם.
וע''י שהדין מתפשט ,מגלה האור אשר טמון בו.
וכן מצינו שדווקא ממקום הדין מתגלה האור ,כמו שדוד יצא מיהודה
שבא בזנות על תמר ,וכמו אברהם שיצא מטרח אביו שהיה רשע.
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ׂש ְע ֵרי
יפין (בלחודי) ִּמ ְח ַּאר ַּ
יק ָנא ַּת ִּף ִּ
ׂש ְע ֵרי ְד ִּד ְ
ְו ָת ָנאָ ,הנֵי ַּ
ומ ְש ַּת ְכ ָחןְ ,ו ִּאימון
שן ִּ
חו ַּד ְייהו ִּמ ְת ָס ְר ָ
ישאִּ ,מחום ְד ָהנֵי ִּב ְל ֹ
ְד ֵר ָ
ימאִּ ,מחום ְד ֻּכ ְלהו
יפיןִּ .אי ֵת ָ
א ַּמאי ַּת ִּף ִּ
או ְר ַּח ְייהוֲ .
יפין ְב ֹ
ַּת ִּף ִּ
ח ֵמי (ודינא).
קונין ִּא ֵלין ִּא ְש ְת ָכחו ַּר ֲ
ינאָ ,לאו ָה ִּכיְ ,ד ָהא ְב ִּת ִּ
ִּד ָ
כ ְלהו
ה ֵרי ְד ִּמ ְש ָחאִּ ,א ֵלין ֻּ
בועי ַּנ ֲ
יסר ַּמ ֵ
ע ָתא ְד ַּנ ְח ִּתין ְת ֵל ַּ
שֲ
וב ַּ
ְ
ח ֵמי.
ַּר ֲ
יפיןַּ .מאי
יק ָנאֻּ ,כ ְלהו ַּת ִּף ִּ
ׂש ְע ֵרי ְד ִּד ְ
אנאָ ,כל ָה ֵני ַּ
א ָלא ָת ָ
יפיןְ .ל ַּא ְכ ְסיָיא
ה ִּוי ַּת ִּף ִּ
ח ֵמיַּ ,ב ְעיָין ְלמ ֱ
ַּט ְע ָמאָ .כל ִּאימון ְד ַּר ֲ
ובין
ובין ַּכ ְך ֵ
יפין ִּאימוןֵ .
ינאָ ,הא ַּת ִּף ִּ
ינהו ִּד ָ
ינאְ .ו ָכל ִּאימון ְד ִּא ְ
ְל ִּד ָ
ח ִּמין,
יפיןִּ ,מ ְת ֵרין ִּס ְט ִּריןַּ .כד ָב ֵעי ָע ְל ָמא ַּר ֲ
ה ִּוי ַּת ִּף ִּ
ַּכ ְך ַּב ְעיָין ְלמ ֱ
ינא ַּת ִּףיףְ ,ו ָנ ַּצח
ינאִּ ,ד ָ
ינאְ .ו ַּכד ָב ֵעי ִּד ָ
יפין ְו ַּנ ְצ ִּחין ַּעל ִּד ָ
ח ֵמי ַּת ִּף ִּ
ַּר ֲ
יפן ִּמ ְת ֵרין ִּס ְט ִּריןְ ,ד ַּכד ָבעו
ה ִּוי ַּת ִּף ִּ
וב ִּגין ָכ ְך ַּב ְעיָין ְלמ ֱ
ח ֵמיְ .
ַּעל ַּר ֲ
ומ ְת ַּח ְזיָא (ס''א מתאחדא)
ימין ִּ
ח ֵמיַּ ,ק ְי ִּ
ׂש ְע ֵרי ְד ִּאימון ְב ַּר ֲ
ח ֵמיַּ ,
ַּר ֲ
ינא,
ח ֵמיְ .ו ַּכד ַּב ְעיָיא ִּד ָ
וו ַּר ֲ
ה ֹ
ׂש ְע ֵריְ ,ו ֹכ ָלא ֲ
יק ָנא ְב ִּאימון ַּ
ִּד ְ
יק ָנא.
ׂש ְע ֵריְ .ו ֹכ ָלא ִּא ְת ַּקיָים ְב ִּד ְ
יק ָנא ְב ִּאימון ַּ
ִּא ְת ַּח ְזיָיא ִּד ְ
אומר הזוהר ששערות הזקן קשות לעומת שערות הראש ,ואל תאמר
שהם קשות משום הדין ,שהרי הכתר מאיר בהם אור רחמים.
אלא שאפי' שהם כוח הרחמים ,הם צריכים להיות בעלי כוח ,משום
שאם ישראל עושים רצון ה' ,אזי השערות מתגברות על הדין ,וכאשר לא,
הם פועלים בדינם.

ָוראָ ,כל ָהנֵי ְו ָכל ָה ֵני
ישא ִּחו ָ
יק ָנא ַּק ִּד ָ
ְו ַּכד ִּא ְת ַּג ְליָיא ִּד ְ
הוָה
יקא ִּמ ָםה ְד ֲ
ע ִּמ ָ
ה ָרא ֲ
ומ ְס ַּת ְחיָיןְ ,כ ַּמאן ְד ִּא ְס ְת ֵחי ְב ַּנ ֲ
ה ִּרין ִּ
ִּמ ְת ַּנ ֲ
ינא ִּא ְש ְת ַּכחְ ,ו ָכל ָה ֵני
ח ֵמיְ ,ו ֵלית ִּד ָ
ֵביהְ .ו ִּא ְת ְקיָימו ֻּכ ְלהו ְב ַּר ֲ
ח ֵמי.
ח ָדאֻּ ,כ ְלהו ִּא ְס ַּת ְחיָין ְב ַּר ֲ
ה ִּרין ַּכ ֲ
ִּת ְש ָעה ַּכד ַּנ ֲ
דף ק''מ ע''ב
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ח ָרא( ,במדבר יד) ְי ָי אר ְך ַּא ַּס ִּים
וב ִּגין ָכ ְך ָא ַּמר ֹמשה ִּז ְמ ָנא ַּא ֲ
ְ
אמת ָלא ָק ָא ַּמרִּ .מחום ְד ָרזָא ְד ִּמ ָלהִּ ,אימון
ְו ַּרב חסדְ .ו ִּאלו ֱ
יו ִּמין ִּל ְז ֵעיר ַּא ִּסיןְ .ו ַּכד ָא ַּמר ֹמשה
ה ִּרין ֵמ ַּע ִּתיק ֹ
ילן ְד ַּנ ֲ
ִּת ְש ָעה ְמ ִּכ ָ
יק ָנא
ףוני ִּד ְ
ינהו ִּת ֵ
ףונין ָא ַּמרְ .ו ִּא ְ
ָינאִּ ,ת ְש ָעה ִּת ִּ
ִּז ְמ ָנא ִּת ְני ָ
ה ִּרין (דף ק''מ
יו ִּמין ְו ַּנ ֲ
ְד ִּמ ְש ַּת ְכ ֵחי ִּב ְז ֵעיר ַּא ִּסיןְ ,ו ַּנ ְח ִּתין ֵמ ַּע ִּתיק ֹ
יקאְ ,ו ַּה ְח ָתא ָלא ָא ַּמר
אמת ַּת ְליָיא ְב ַּע ִּת ָ
וב ִּגין ָכ ְך ֱ
ע''ב) ֵביהְ .
אמת.
ֹמשה ְו ֱ
אמנם כאשר מתגלה אור הכתר אזי השערות נעשות רכות ,בין כוח
השערות שהוא קשה בשביל לרחם ,ובין כוח השערות שהוא קשה בשביל
לפעול דין ,מ''מ שניהם במהות הדין ,אבל כשמאיר הכתר לזקן ,אזי כולו
רחמים גדולים ,ומתחברים ט' התיקונים ,שהם ב' שמות הויה ,של רחמים
ודין ,והדין נמתק ברחמים.
משה אמר ב' פעמים בתורה את מידות הרחמים ,ובפרשת שלח לא נזכר
אמת כמו שנזכר בכי תשא ,משום שהם במידת התפארת שהשקר מעט
שולט בה כביכול.

ישיִּ ,ת ִּלין ַּעל
כ ְלהו ְק ִּש ֵ
ישא ִּד ְז ֵעיר ַּא ִּסיןֻּ ,
ׂש ְע ֵרי ְד ֵר ָ
ָת ָנאַּ ,
ח ָל ֵלי
מו ֵחי ִּב ְת ַּלת ֲ
ֹ
ינא ִּד ְת ַּלת
ח ֵמ ָ
יעיןְ .ד ָהא ֲ
ִּת ִּליןְ .ו ָלא ְש ִּע ִּ
מו ָחא ְד ַּע ִּתיק
ומחום ְד ֹ
ימ ָאהִּ .
םו ָחא ְס ִּת ָ
ונ ִּה ִּרין ִּמ ֹ
ִּמ ְש ַּת ְכ ִּחין ֵביהְ ,
כ ְלהו
רוי ֻּ
ע ֹ
ׂש ֲ
דור ְדיֵיהַּ ,
ְ
ח ָמר ַּטב ַּעל
יך ַּכ ֲ
ש ִּכ ְ
ש ִּקיט ְו ָ
יו ִּמיןָ ,
ֹ
וב ִּגין ָכ ְך ְכ ִּתיב( ,דניאל ז)
יחין ְב ִּמ ְש ָחא ַּטבְ .
ומ ִּש ִּ
יעיןְ ,
ְש ִּע ִּ
ע ַּמר ְנ ֵקא.
אשה ַּכ ֲ
ֵר ֵ
שערות ראש התפארת ,קשות ,משום שמוח החכמה שבו מתגלה ,ויש
כוח של דין בחכמה ,אמנם שערות הכתר רכות ,משום שמוח החכמה שבו
שוקט ,וביארתי שכל גרעון הגבורה ,הוא שהיא מתרבה עד אין תכלית עד
שבסוף היא נעשית לחלקים חלקים ,כמו שכשהאש שורפת את העץ היא
מפררת אותו ,ומשום שמוח הכתר שקט ,אזי חכמתו היא רק רחמים,
משא''כ מוח החכמה של התפארת אינו כ''כ שקט ,ולכן הרחמים בו אינם
שלמים.
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ומ'' מ אור מוח החכמה של מידת הכתר מאיר בשערות מידת התפארת.

כ ְלהו ַּת ְליָין
ישיןְ .ד ָהא ֻּ
ישין ְו ָלא ְק ִּש ִּ
ְו ַּהאי ִּד ְז ֵעיר ַּא ִּסיןְ ,ק ִּש ִּ
א ָבל ָלא ָח ְכ ְמ ָתא
וב ִּגין ָכ ְך ָח ְכ ְמ ָתא ָנ ִּגיד ְו ָנ ִּפיקֲ .
ְו ָלא ִּמ ְת ַּק ְמ ֵטיְ ,
ָדע
ֵינא ְד ֵלית ְדי ַּ
יטאְ .ד ָהא ָתנ ָ
וש ִּק ָ
יכא ְ
יהי ְש ִּכ ָ
ְד ָח ְכ ְמ ָתאְ ,ד ִּא ִּ
א ֹל ִּהים
יו ִּמיןַּ ,בר ִּאיהוְ .ו ַּהאי ִּד ְכ ִּתיב( ,איוב כח) ֱ
מו ֵחיה ְד ַּע ִּתיק ֹ
ֹ
קו ָמה( ,קכ''ט ע''ב) ִּב ְז ֵעיר ַּא ִּסין
ָדע את ְמ ֹ
ֵה ִּבין ַּד ְר ָכה ְוהוא י ַּ
יך הואְ ,ב ָע ְל ָמא
שא ְב ִּר ְ
קוד ָ
יך ְב ִּרי ְל ְ
עוןְ ,ב ִּר ְ
ִּא ְת ַּמרָ .א ַּמר ִּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
וב ָע ְל ָמא ְד ָא ֵתי.
ֵדין ְ
ישא
פומאַּ ,עד ֵר ָ
ישא ְד ָ
ע ָראְ ,ו ָס ִּליק ֵמ ֵר ָ
ׂש ֲ
ָינאָ .נ ִּפיק ַּ
ףונא ִּת ְני ָ
ִּת ָ
ח ָרא,
ישא ַּא ֲ
סומאַּ ,עד ֵר ָ
ָ
חות
פומאְ ,ו ָנ ִּחית ִּמ ְת ֹ
ח ָרא ְד ִּפ ְת ָחא ְד ָ
ַּא ֲ
ש ִּסיר.
ףונא ַּ
ימיןְ ,ב ִּת ָ
ימין ַּעל ִּנ ִּ
ִּנ ִּ
אמר שאפי' ששערות התפארת קשות ,אינם קשות לגמרי ,ולכן חוכמתו
מתגלית ,אמנם חכמת הכתר אינה מתגלית מרוב עומקה ,ועוד שמשום
שהיא ממש שקטה מפעולה ,אין חוכמה יוצאת כ''כ מן הכוח אל הפועל.
ועליה נאמר "אלוקים הבין דרכה והוא ידע את מקומה".
התיקון השני של הזקן ,הוא השער שמעל השפה של פה מידת
התפארת.

יק ָנא
ףונא ְד ִּד ְ
קום ִּר ִּבי ַּא ָבאָ .קם ִּר ִּבי ַּא ָבאָ ,ס ַּתח ְו ָא ַּמרַּ ,כד ִּת ָ
ףונא ְד ַּמ ְל ָכא( ,ס''א בתיקוני מלכין) (ס''א כד
ָדא ִּמ ְת ָת ַּףן ְב ִּת ָ
ש ִּסיר
תקונא דא מתתקן בדיקנא דמלכא אתחזי) ְכ ִּג ָבר ַּת ִּףיף ַּ
דול
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,תהלים קמז) ָג ֹ
ש ִּליטֲ ,
ְל ֵמחזֵיַּ ,רב ְו ָ
ישא,
ירא ַּק ִּד ָ
ַּף ָ
יק ָנא י ִּ
ףונא ִּד ְ
דונֵינו ְו ַּרב ֹכ ַּחְ .ו ַּכד ִּא ְת ְב ָסם ְב ִּת ָ
א ֹ
ֲ
ףונא
גו'ְ .ו ַּהאי ִּת ָ
יליהֵ ,אל ַּרחום ְו ֹ
ְו ִּי ְש ַּגח ֵביהִּ ,א ְק ֵרי ִּב ְנ ִּהירו ִּד ֵ
יו ִּמיןִּ ,א ְק ֵרי ַּרב חסד.
ָינא ִּא ְת ָת ַּףןַּ ,כד ָנ ִּהיר ִּב ְנ ִּהירו ְד ַּע ִּתיק ֹ
ִּת ְני ָ
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אמתְ .ד ָהא
ח ָרא ְו ֱ
ףונא ַּא ֲ
ְו ַּכד ִּמ ְס ַּת ְכ ֵלי ָדא ְב ָדאִּ ,א ְת ְק ֵרי ְב ִּת ָ
ְנ ִּהירו ַּא ְנ ֵסיה( .ס''א דא נהירו דאנפין)
יקא
ונא ְד ַּע ִּת ָ
ָינאְ ,כ ַּג ְו ָ
ףונא ִּת ְני ָ
ׂשא ָע ֹון ִּא ְת ְק ֵרי ָדא ִּת ָ
נו ֵ
אנאֹ ,
ְו ָת ָ
ית ָאה
ףונא ְת ִּל ָ
או ְר ָחא ְד ָנ ִּפיקְ ,ב ִּת ָ
א ָבל ִּמחום ַּההוא ֹ
ישאֲ .
ַּק ִּד ָ
ירין ַּמ ְליָין
יפין ְז ִּע ִּ
ע ִּרין ַּת ִּף ִּ
ׂש ֲ
חו ָט ָמאְ ,ו ַּ
נוק ִּבין ְד ֹ
ְ
חות ְת ֵרין
ְת ֹ
שע ,
עו ֵבר ַּעל ס ַּ
ׂשא ָע ֹון ְו ֹ
נו ֵ
או ְר ָחאָ .לא ִּא ְת ְקרון ָה ָכא ֹ
ְל ַּההוא ֹ
ח ָרא.
א ָתר ַּא ֲ
ְו ִּא ְת ְקיָימו ְב ֲ
אמר רבי אבא ,שכשהתפארת מתוקנת היא נקראת אדון רב כוח ,אמנם
אין היא מידת הרחמים ,עד שמאיר בה הכתר ,ואזי נאמרים בה י''ג מידות
הרחמים.
ויש להבין אם ללא אור הכתר אין התפארת נקראת במידות הרחמים,
א'' כ מדוע נאמרו פעמים בתורה מידות הרחמים ,ועוד ששם מידות
הרחמים של הכתר אינם נזכרים בתורה ,אלא הם "מי אל כמוך נושא עון"
כנ''ל ,וא''כ מה הם ב' מידות הרחמים של התורה? התשובה שיש פעמים
שמאיר הכתר לתפארת אבל מעט ,ואז יש בו את מידות הרחמים ללא
מילת אמת ,משום שהיא עיקר אור הפנים ,ומשום שהאור מועט היא לא
נזכרה ,אבל כאשר מתגלה אור רב מהכתר לתפארת אזי נאמרים בו הי''ג
עם מילת ואת ,ובכתר עצמו ,נאמר "מי אל כמוך".
היה אפשר לתרץ שבאמת התיקונים של פרשת שלח [מובאים לקמן]
הם של מידת התפארת ,והתיקונים של פרשת כי תשא ,שהם ה' ה' אל
רחום וחנון ,אלא של מידת הכתר שמשפיעה לתפארת ,ומי אל כמוך אל
של מידת הכתר שמשפיעה ישר לנו.
ודע שמי אל כמוך הם ממש פנימיות האור ,וה' ה' הוא חיצוניות האור.
והנה רש''י בתורה אומר שה' ה' ,הוא שמשה קרא לה' ,אמנם שאר
המפרשים אומרים שה' בעצמו אמר אותם ,והנה על פירוש רש''י שמשה
קרא לה' ,ה' ה' ,יש להקשות א''כ מדוע שאל מה הם דרכיו של מקום
והרי הוא יודע אותם ,ובשלמא לשאר המפרשים באמת משה לא ידע
אותם ,ושאל מה' שיאמר לו אותם ,ולכן ה' אמר לו ,ה' ה' וכו' ,והתשובה
שמשה ידע את י''ג מידות הרחמים ,ומ''מ את דרך ה' לא ידע ,ולכן אמר
י''ג מידות רחמים בכדי שה' יאמר לו את דרכיו.
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ובביאור המחלוקות של רש''י שאומר שמשה אמר אותם ,לשאר
המפרשים ,נראה לי שאין כאן מחלוקת ,שגם אם ה' אמר אותם ,ידוע
מהאריז''ל שהכוונה למידת התפארת ולא למידת הכתר ,והנה משה היה
התגלמות של מידת התפארת בעולם הזה ,וא''כ משה הוא הקדוש ברוך
הוא ,ודו''ק.
ודע שהי''ג מידות רחמים של פרשת שלח ,אין בהם רק ט' מילים ,והם:
ה' ארך אפים ורב חסד נושא עון ופשע ונקה ,וא''כ יש לומר שרב חסד הם
ב' תיקונים ,וכן ה' הוא תיקון בפני עצמו ,ולא רק הקדמה כמו בי''ג מידות
הרחמים של פרשת כי תשא ה' ה' אל רחון וכו'.
גם דע שיש גם בתהילים בפרק פ''ז ,כעין י''ג מידות רחמים והם :אדני
אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת ,והנה יש כאן ט' מילים ,אמנם
הרמח''ל בביאורו על התהילים מבאר שהם ו' התיקונים של השכינה.
התיקון השני של מידת הכתר נקרא "נושא עון" ,אמנם התיקון השני של
התפארת אינו נקרא כאן ,משום שהתיקון השני הוא שער השפה העליונה,
והנה בתיקון השלישי שהוא גם בשפה זו ,יש מעט דין במידת התפארת
שאין שם שביל חלק ,אלא יש שערות בשביל זה ,ולכן אין לקרוא לו,
"נושא עון" ,אלא בתיקון אחר יותר מתוקן יקרא שם זה.

ילן ְבחסד ְד ַּע ִּתיק
ח ָס ִּדיםְ ,כ ִּל ָ
ְו ַּת ְניָאְ ,ת ַּלת ְמ ָאה ְו ִּש ְב ִּעין ְו ָח ֵמש ֲ
יו ִּמיןְ ,ו ֻּכ ְלהו ִּא ְקרון ַּח ְס ֵדי ַּק ְד ָמ ֵאיִּ .ד ְכ ִּתיב( ,תהלים פט) ַּאיֵה
ֹ
ישא,
יקא ַּק ִּד ָ
ילן ְבחסד ְד ַּע ִּת ָ
כ ְלהו ְכ ִּל ָ
אשו ִּניםְ .ו ֻּ
ֹ
יך ָה ִּר
ח ָסד ָ
ֲ
עו ָלם.
ימא ְד ֹכ ָלאְ .וחסד ִּד ְז ֵעיר ַּא ִּסין ִּא ְק ֵרי חסד ֹ
ְס ִּת ָ
יעותא( ,שמות קע''ז ע''ב) ְק ֵרי ֵביה ְלחסד
ָ
וב ִּס ְפ ָרא ִּד ְצ ִּנ
ְ
וב ִּגין
וב ְז ֵעיר ַּא ִּסין ,חסד ְס ָתםְ .
יו ִּמין ַּרב חסדִּ .
ַּק ְד ָמ ָאה ְד ַּע ִּתיק ֹ
נו ֵצר
וכ ִּתיב( ,שמות לד) ֹ
ָכ ְך ְכ ִּתיב ָה ָכא( ,שמות לד) ְו ַּרב חסדְ .
ימ ָנאַּ ,האי ַּרב חסדַּ ,מ ֵטה ְכ ַּל ֵסי חסד,
או ִּק ְ
א ָל ִּפים ְס ָתםְ .ו ֹ
חסד ַּל ֲ
יני.
בו ִּצ ֵ
א ְד ָל ָקא ֹ
ול ֲ
ה ָרא ֵליהְ ,
ְל ַּנ ֲ
שלוש מאות שבעים וחמש חסדים יש בחסד של מידת הכתר ,והם
נקראים חסדים ראשונים ,אמנם החסד של התפארת הוא מועט מהם.
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ובספר הצניעות מגלה ,שהחסד של מידת הכתר נקראת ורב חסד ,שהוא
מה שנאמר בי''ג מידת ורב חסד ,ולא רק חסד.
רב חסד ,הוא חסד מעורב בגבורה ,אשר הוא מתרבה עד אין סוף
ותכלית.

חו ָט ָמא,
נוק ִּבין ְד ֹ
ְ
חות ְת ֵרין
או ְר ָחא ְד ָנ ִּחית ְת ֹ
ֹ
ְד ָת ָנא ַּהאי
ירין ַּמ ְליָין ְל ַּההוא ָא ְר ָחאָ ,לא ִּא ְק ֵרי ַּההוא ָא ְר ָחא
ׂש ְע ִּרין ְז ִּע ִּ
ְו ַּ
ָוניַּ .חד ִּמחום
א ָתר ְל ַּא ְע ְב ָרא ֵליה ִּב ְת ֵרי ְגו ֵ
שעְ ,ד ֵלית ֲ
עו ֵבר ַּעל ס ַּ
ֹ
א ָתר ַּק ְשיָא ְל ַּא ְע ְב ָראְ .ו ַּחד,
ׂש ְע ֵרי ְד ִּא ְש ְת ַּכח ְב ַּההוא ָא ְר ָחא ,הוא ֲ
ַּ
פומאְ ,ו ָלא
ישא ְד ָ
או ְר ָחא ַּעד ֵר ָ
ִּמחום ְד ָנ ִּחית ַּא ְע ְב ָרא ְד ַּההוא ֹ
ַּתיר.
י ִּ
סומ ִּקין
ָ
ש ִּמים,
שו ַּ
תו ָתיו ֹ
ְו ַּעל ָדא ְכ ִּתיב( ,שיר השירים ה) ִּׂש ְפ ֹ
או ְר ָחא ְד ָה ָכא,
סומ ָקא ַּת ִּףיףְ ,ו ַּהאי ֹ
ָ
עו ֵבר,
מור ֹ
פות ֹ
נו ְט ֹ
ַּר ָדאֹ ,
ְכו ְ
ָוני ֹלא (ס''א בתרי גווני אגזים ולא) ִּא ְת ְב ָסםִּ .מ ָכאן
ִּב ְת ֵרי ְגו ֵ
או ְר ָחא.
ידיה ְב ַּהאי ֹ
ַּמאן ְד ָב ֵעי ְל ַּא ְג ְז ָמאְ ,ת ֵרי ִּז ְמנֵי ָב ַּטש ִּב ֵ
עוי,
ע ָראְ ,ו ִּא ְת ָת ַּףןְ ,ו ָס ִּליק ְו ָח ֵסי ְב ִּע ְל ֹ
ׂש ֲ
יע ָאה ָנ ִּפיק ַּ
ףונא ְר ִּב ָ
ִּת ָ
הוד
יראְ ,ל ִּא ְת ַּח ְזיָא ֹ
ש ִּס ָ
ףונא יָאה ְו ַּ
בוס ָמאַּ .האי ִּת ָ
רוב ָתא ְד ְ
ְב ִּת ְק ְ
הוד ִּע ָל ָאהָ ,נ ִּפיק ְו ִּא ְת ַּע ָטר
ְו ָה ָדר הוא (ס''א הוד עלאה)ְ .ו ַּת ְניָאֹ ,
הוד
עויְ ,ו ִּא ְת ְק ֵרי ֹ
ח ָדא (ס''א ליאה דעלעין) ְב ִּע ְל ֹ
ְו ָנ ִּגיד ְל ִּא ְת ַּא ֲ
בושיְ ,ד ִּא ְת ָל ַּבש ְבהו,
הוד ְו ָה ָדרַּ ,ת ְליָין ִּא ֵלין ְל ֵ
ֹ
ומ ַּהאי
ָקןֵ .
זָ
הוד ְו ָה ָדר
ירא ְד ַּמ ְל ָכאִּ .ד ְכ ִּתיב( ,תהלים קד) ֹ
ַּף ָ
ירא י ִּ
סור ִּס ָ
ְ
ְו ִּאימון
יוק ָנא ְד ָא ָדם,
ףונין ְד ִּא ְת ָל ַּבש ְבהוְ ,ו ִּא ְת ָת ַּףן ְב ַּהאי ִּד ְ
ָל ָב ְש ָתִּ ,ת ִּ
יוק ִּנין.
ַּתיר ִּמ ָכל ִּד ְ
י ִּ
אומר הזוהר שאין השביל שבשפה העליונה נקרא עובר על פשע ,א:
משום שיש בו שערות שהם כוחות הדין המונעים את כוח החסד מלהעביר
את החטא .ב :משום שאפי' אם זה היה שביל מתוקן ,מ''מ תחת השפה של
מידת התפארת אין המשך לשביל הזה כמו במידת התפארת ,ולכן החסד
לא יכול כ''כ להשפיע.
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משום שמידת התפארת היא מנהיגה את העולם הזה שהוא עולם
הבחירה ,וכאן לא שייך לוותר על חטאים ,אלא העובד יקבל ,ומחסר,
יענש.
ולכן כתוב "שפתותיו שושנים נוטפות מור עובר" ,דהיינו שב' השפתיים
אינם מתוקות בשביל שיעבור דרכו האור ,ולכן הם אדומות כשושנה ,ולכן
מי שרוצה לאיים על חברו הוא מכה על ב' שבילים אלו.
ושביל ראשון הוא לאור הבינה ,והשביל השני הוא לאור השכינה,
שהשפה העליונה הוא בבחינת הבינה ,והשניה בבחינת השכינה.
התיקון הרביעי :הם שערות מכסות את הלחיים ,והם נקראות מלבוש,
משום שהם מכסות מקום רב ,וכן עניין המלבושים מושרש כאן.

דף קמ''א ע''א

הודַּ ,כד ִּא ְת ְנ ַּהר ִּב ְנ ִּהירו
ֹ
אנא (דף קמ''א ע''א) ַּהאי
ְו ָת ָ
יריןַּ .האי
ףונין ְנ ִּה ִּ
חט ִּב ְש ַּאר ִּת ִּ
יק ָנא ִּע ָל ָאה( ,נ''א דא) ְו ִּא ְת ָס ַּ
ְד ִּד ְ
וב ִּגין
יסאְ .
שע ֵמ ַּהאי ִּג ָ
עו ֵבר ַּעל ס ַּ
יסאְ ,ו ֹ
ׂשא ָע ֹון ֵמ ַּהאי ִּג ָ
נו ֵ
הוא ֹ
יעותא ְד ִּס ְפ ָרא ִּא ְק ֵרי,
ָ
וב ְצ ִּנ
ָכ ְך( ,שיר השירים ה) ְל ָחיָיו ְכ ִּתיבִּ .
א ַּמר
ש ע  ,שמ ֱ
עו ֵבר ַּעל ס ַּ
הוד ְו ָה ָדר ְו ִּת ְפארתְ .ד ָהא ִּת ְפארת הוא ֹ
ֹ
א ָבל ַּהאי ִּת ְפארת ָלא
שעֲ .
בור ַּעל ס ַּ
ע ֹ
תו ֲ
(משלי יט) ְו ִּת ְפ ַּא ְר ֹ
יע ָאהְ ,כ ָמה ְד ַּא ְת ָא ֵמר ְו ִּת ְפארת
ףונא ְת ִּש ָ
ימ ָנא ,א ָלא ְב ִּת ָ
או ִּק ְ
ֹ
חורים ֹכ ָחםְ .ו ַּת ָםן ִּא ְק ֵרי ִּת ְפארתְ .ו ַּכד ִּא ְת ְת ַּקל (ס''א אסתכל),
ַּב ִּ
ֵאות ַּא ְנ ְת ִּר ִּבי ַּא ָבא,
עון ,י ֹ
ְב ַּמ ְת ְק ָלא ַּחד ַּס ְל ִּקיןָ .א ַּמר ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
ישאְ ,ד ָכל ִּב ְר ָכאן ָנ ְפ ִּקין ִּממֵיה.
יקא ַּק ִּד ָ
ְל ִּא ְת ָב ְר ָכא ֵמ ַּע ִּת ָ
אומר הזוהר ששערות הלחיים האלו נקראים נושא עון מצד ימין ,ועובר
על פשע מצד שמאל ,משום שהם מכסים את כל צדדים הפה ששם אור
השיניים ואור הפה.
והם נקראים הוד והדר ,ותפארת ,אמנם הזוהר סובר שרק התיקון
התשיעי נקרא תפארת.
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ואומר הזוהר שבאמת אין זו מחלוקת ,וכתב המתוק מדבש ,וז''ל:
וכשנשקול הדברים בשכלנו ,נראה ששני הסברות עולים במשקל אחד ,דהיינו שאלו ואלו
דברי אלוקים חיים ,כי בהיות ז''א [התפארת] בשלמותו אז תיקון התשיעי נקרא תפארת,
ובזמן שכל הט' תיקוני דיקנא דא''א [הכתר] מאירים בט' תיקוני דיקנא דז''א [התפארת] אז
תיקון ד' הוא עובר על שע ,ולכן נקרא גם הוא בשם תפארת ,על שם הכתוב ותפארתו עבור

על פשע ,עכ''ל .והיינו שהכתר מאיר בכל י''ג תיקוניו במידת התפארת,
התיקון התשיעי הוא של מידת התפארת ,אמנם כשמאיר במידת
התפארת רק מט' תיקוני הכתר ,אזי התיקון הרביעי הוא מידת התפארת.
וסברת מחלוקתם ,שספר הצניעות סובר שאפי' שמאירים כל הי''ג
תיקונים ,מ''מ משום זה לא נחשב שיש גם במידת התפארת י''ג תיקונים,
אלא נאמר שיש ט' תיקונים ועוד ד' הארות ולא תיקונים ,כמובא
בהאריז''ל ,אמנם הזוהר סובר שנחשב אותם בכלל התיקונים ,וממילא
התיקון הרביעי נעשה תשיעי ,או שהם חולקים האם התיקונים החדשים
נוספים למעלה וממילא התיקון שהיה ראשון נעשה חמישי ,והרביעי
תשיעי ,או שהם נוספים מלמטה.

סוחין ִּמ ָכאן
ע ָראְ ,ו ִּא ְת ָחזון ְת ֵרין ַּת ִּ
ׂש ֲ
יש ָאהָ .ס ִּסיק ַּ
ח ִּמ ָ
ףונא ֲ
ִּת ָ
אתן ְו ִּש ְב ִּעין
ה ָטן ְב ָמ ָ
ומ ְת ַּל ֲ
סומ ָקאִּ .
ָ
ַּר ָדא
סומ ָקן ְכ ַּהאי ו ְ
ָ
ומ ָכאן,
ִּ
סוחיןַּ ,כד ְנ ַּה ִּרין (מתרין סטרין) ִּמ ְמ ִּהירו
ָע ְל ִּמיןָ ,ה ֵני ְת ֵרי ַּת ִּ
סומ ָקאְ ,ו ָא ֵתי
ָ
ש ְך
יקאִּ ,א ְת ְמ ַּ
ישין ִּע ָל ִּאין ְד ַּע ִּת ָ
סוחין ַּק ִּד ִּ
ִּד ְת ֵרין ַּת ִּ
יחמ ָךְ .ד ַּכד
יך ִּו ֻּ
ָאר ְי ָי ָס ָניו ֵאל ָ
ָראְ .ב ַּהאי ְכ ִּתיב( ,במדבר ו) י ֵ
ִּחיו ָ
נא ְי ָי
סומ ָקאְ ,כ ִּתיב ִּי ָ
ָ
ע ִּבדו
ע ָתא ְד ִּא ְת ֲ
שֲ
וב ַּ
ְנ ַּה ִּרין ִּמ ְת ְב ָר ְך ָע ְל ָמאְ .
אנא,
רוגזָא ְב ָע ְל ָמאָ .ת ָ
ְ
לו ַּמר ִּי ְס ָת ַּלקְ .ו ָלא ִּי ְש ְת ַּכח
יךְ ,כ ֹ
ָס ָניו ֵאל ָ
ישאִּ ,א ְת ְקרון ַּח ְס ֵדי
יקא ַּק ִּד ָ
ה ָרן ֵמ ַּע ִּת ָ
הו ִּרין ְד ִּא ְת ַּנ ֲ
הון ְנ ֹ
כ ְל ֹ
ֻּ
עו ָלם.
ה ִּרין ָכל ִּאימון ַּח ְס ֵדי ֹ
וב ִּגין ִּאימוןַּ ,נ ֲ
ַּק ְד ָמ ֵאיְ .
ח ָרנֵיה
ע ֵרי ְב ַּס ֲ
ׂש ֲ
חוטא ְד ַּ
ָ
ע ָראְ ,כ ַּחד
ׂש ֲ
ית ָאהָ .נ ִּפיק ַּ
ףונא ְש ִּת ָ
ִּת ָ
יק ָנא( .ס''א ותליין עד רישא דמעוי ולא נחית עד טבורא,
ְד ִּד ְ
ָקן ְו ִּאיהו ַּחד ֵמ ָח ֵמש ֵס ִּאין,
תנא תקונא דא הוא דאקרי) ְס ַּאת ַּהז ָ
ְד ַּת ְליָין ְבחסד (וברחמי)ְ ,ו ָלא ִּא ְב ֵעי ְל ַּח ְב ָלא ַּהאי חסדְ ,כ ָמה
את ְז ָקנ ָך ְכ ִּתיב.
וב ִּגין ַּכ ְך( ,ויקרא יט) ֹלא ַּת ְש ִּחית ֵאת ְס ַּ
ְד ִּא ְת ַּמרְ .
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תיקון חמישי של זקן התפארת ,הוא שלחייו ללא שער ,והפנים מגולות,
אמנם לחיי אדומות שזה מורה על דין ,אבל כשלחיי הכתר מאירים בהם,
הם נעשות לבנות.
והטעם שהם אדומות ,משום שכתוב "חכמת אדם תאיר פניו" ,ומשום
שחכמת התפארת היא מלאה בכוח הדין ,לכן גם הלחיים שהם הפנים
המה אדומות.
ולכן כתוב שה' "לא ישא פנים" ,כלומר שאם ה' מביט עלינו בפניו ,אזי
הדין יגבר עלינו ,ומה שכתוב "ישא ה' פניו אליך" ,הוא נאמר בפני מידת
הכתר.
תיקון שישי הוא הזקן המתארך עד המעיים ,והוא הכוח הזכרי ,כלומר
המשפיע של הזקן ,אשר כוח זה משפיע לשכינה.
וידוע שיש למידת התפארת ה' חסדים ,וכן יש בה ה' גבורות ,שהם
בחוטם ,בפה ,בזרוע ,בידים ,ובאצבעות ,והחסד הזה הוא אחד מה' אלו,
ולכן אסור לגלח את המקום הזה.

ופומא ִּא ְת ְס ֵני
ָ
סומא,
ָ
ע ָרא ַּעל
ׂש ֲ
יע ָאהְ .ד ָלא ַּת ְליָין ַּ
ףונא ְש ִּב ָ
ִּת ָ
חור ֵליה .קום ִּר ִּבי
חור ְס ֹ
ףונא ְס ֹ
ׂש ְע ִּרין ְב ִּת ָ
ַּת ִּבין ַּ
רויְ ,וי ְ
ִּמ ָכל ִּס ְט ֹ
ירין
ֵירת ִּע ִּ
הודהָ ,ס ַּתח ְו ָא ַּמר( ,דניאל ד) ִּב ְגז ַּ
הודהָ .קם ִּר ִּבי ְי ָ
ְי ָ
ימן
שן (ס''א מתישבן) ו ִּמ ְת ַּק ְי ָ
ִּס ְת ָג ָמאְ .כ ָמה אלף ִּר ְב ָבן ִּמ ְת ְנ ָ
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב,
הון ִּא ְקרון סהֲ .
כ ְל ֹ
סומאְ ,ו ַּת ְליָין ִּממֵיהְ ,ו ֻּ
ָ
ְב ַּהאי
סומא,
רוחא ְד ָנ ִּפיק ִּמ ָ
ָ
ומ ַּההוא
רוח ִּסיו ָכל ְצ ָב ָאםֵ .
וב ַּ
(תהלים לג) ְ
שן.
ִּמ ְת ַּל ְב ָ
ר' יהודה גילה שבפה ,העליון תלוים מלאכים רבים שנאמר עליהם
וברוח פיו כל צבאם ,והפה הוא ראש לכל המשרתים ההם.
שהפה הוא כאור מקיף להם.
ולכן לא תלויים שערות בשפתיים ,בכדי ליתן מקום לאלה המלאכים,
וזהו התיקון השביעי.
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ודוקא ר' יהודה גילה זאת ,משום שיהודה היה מרכבה לשכינה ,שהרי
לו ניתנה המלכות ,והמלכות נקראת פה ,שכמו שהפה מוציא את רצון
הלב ,כן השכינה מגלה את רצון ה'.

סומא (ס''א
ָ
ומ ַּהאי
סומאֵ .
ָ
ָכל ִּאימון ִּד ְל ַּברַּ ,ת ְליָין ֵמ ַּהאי
יאי
שן ֵביה ַּכ ָמה ְנ ִּב ֵ
רוחאִּ ,מ ְת ַּל ְב ָ
ָ
שט ַּהאי
רוחא) ַּכד ִּא ְת ָס ָ
רוחא ָנ ִּפיקָ ,לא
א ָתר ְד ָ
וב ֲ
כ ְלהו סה ְי ָי ִּא ְת ְקרוןַּ .
ימ ָנאְ ,ו ֻּ
ְמ ֵה ְ
שא ְב ַּההוא
כ ְלהו (פיות) ְמ ַּח ָכאן ְל ִּא ְת ַּל ְב ָ
ח ָרא ְו ֻּ
ִּא ְת ָע ְר ָבא ִּמ ָלה ַּא ֲ
יתאִּ .מחום
כ ְלהו ִּש ָ
יטא ַּעל ֻּ
ש ִּל ָ
ףונא ַּ
רוחא ְד ָנ ִּפיקְ .ו ַּהאי ִּת ָ
ָ
ילין
רוהי ְש ִּק ִּ
ׂש ְע ֹ
יני ַּכ ְך ַּ
וב ִּג ֵ
ח ָדןְ .
ומ ְת ַּא ֲ
ימן ֻּכ ְלהו ִּ
ְד ָה ָכא ִּמ ְת ַּק ְי ָ
יטא ַּעל
ש ִּל ָ
ףונא ַּ
רויְ ,ו ַּהאי ִּת ָ
פומאְ .ו ִּא ְת ְסנֵי ִּמ ָכל ִּס ְט ֹ
ח ָרנֵיה ְד ָ
סו ֲ
ֹ
עון,
ח ָדןָ .א ַּמר ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
ומ ְת ַּא ֲ
ימן ֻּכ ְלהו ִּ
כ ְלהו ִּמחום ְד ָה ָכא ִּמ ְת ַּק ְי ָ
ֻּ
ישא.
יקא ַּק ִּד ָ
יך ַּא ְנ ְת ְל ַּע ִּת ָ
ְב ִּר ְ
וכן הנביאים מקבלים את חזון נבואתם מכאן ,ומשום כן אין שערות
סביב הפה ,ותיקון הפה הזה כולל את כל התיקונים ,משום שכולם סובבים
אותו ,ואפי' שהלחיים גם מגולות ,מ''מ אינם מוקפות מכל צד ,והפה הוא
האיבר היחיד שיכול לבטות את רצון האדם ,שהעין רואה ,אבל אינה
יכולה לגלות את רצון האדם ,וכן האוזן והאף ,ולכן כשאמר הכתוב "ויהי
אדם לנפש חיה" ,תרגם התרגום לרוח מדברת ,שזה עיקר מהות האדם,
שיש דומם חי צומח ומדבר.
והטעם שחזר על עניין זה כמה פעמים ,אולי הוא נסתר ,שכידוע

כן

נהגו כמה מהמפרשים לחזור על דיבריהם.

יק ָנאְ ,מ ַּח ְסיָין ְק ָד ָלא
חות ִּד ְ
ׂש ְע ֵרי ִּב ְת ֹ
ינ ָאה ְד ַּנ ְח ִּתין ַּ
ףונא ְת ִּמ ָ
ִּת ָ
וב ִּז ְמ ָנא
פויְ ,
חזֵיְ .ד ַּת ְניָאֵ ,אין ְל ַּמ ְע ָלה ֹלא ֹערף ְו ֹלא ִּע ֹ
ְד ָלא ִּא ְת ֲ
בור ָתאְ .ד ָהא
ָאה ְג ְ
חז ָ
חזֵיִּ .מחום ְל ַּא ֲ
ְד ַּא ָגח (ס''א דנצח) ְק ָר ֵבי ִּא ְת ֲ
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,שיר
ח ָדין ִּממֵיהֲ ,
ֵינן ,אלף ָע ְל ִּמין ִּא ְת ַּא ֲ
ָתנ ָ
בו ִּריםְ .ואלף
השירים ד) אלף ַּה ָם ֵגן ָתלוי ָע ָליו ֹכל ִּש ְל ֵטי ַּה ִּג ֹ
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בו ִּרים ְד ָאתו
יעותא ְד ִּס ְפ ָראֹ ,כל ִּש ְל ֵטי ַּה ִּג ֹ
ָ
ַּה ָם ֵגן ָרזָא הואִּ .ב ְצ ִּנ
בוראן.
בורה ַּחדֵ ,מ ִּאימון ְג ָ
ִּמ ְן ַּטר ְג ָ
ׂש ְע ֵרי ְב ִּשףו ָלא
יע ָאהְ .ד ִּא ְת ַּמ ְח ָכן (ס''א דמתחברן) ַּ
ףונא ְת ִּש ָ
ִּת ָ
יבר
ש ִּסירְ ,כ ַּחד ִּג ָ
ףולא ַּ
ׂש ְע ֵרי ְד ַּת ְליָיןֻּ ,כ ְלהו ְב ִּש ָ
ַּמ ְליָאִּ ,עם ִּאימון ַּ
ׂש ְע ֵרי ִּא ְת ַּמ ְח ָכן ָב ַּתר
ארי ַּנ ְצ ָחן ְק ָר ַּביָיאִּ .מחום ְד ֻּכ ְלהו ַּ
ַּת ִּףיףָ ,מ ֵ
ש ְך,
וכ ָל ָלא ְד ֻּכ ְלהו ְב ִּאימון ְד ַּת ְליָיןְ .ו ֹכ ָלא ִּא ְת ְמ ַּ
ִּאימון ְד ַּת ְליָיןְ .
חורים ֹכ ָחם.
(חסר כאן) ְו ַּעל ָדא ְכ ִּתיב( ,משלי כ) ִּת ְפארת ַּב ִּ
(ונראה על הים כבחור טוב הדא הוא דכתיב) ְכ ִּתיב (שיר
בוראןְ ,ו ָדא הוא
יבר ָע ִּביד ְג ָ
א ָר ִּזיםְ ,כ ִּג ָ
השירים ה) ָבחור ָכ ֲ
ח ֵמי.
בור ָתא ְו ַּר ֲ
וג ְ
ילא ְ
ִּת ְפארתֵ ,ח ָ
התיקון השמיני ,הם השערות של הגרון ,בכדי להסתיר את הגרון ,משום
שבגרון יש ג' שמות אלוקים ,כמובא בהאריז''ל ,אמנם בעת מלחמה
מתגלה גרון זה להכניע את האומות.
תיקון תשיעי ,הם שערות הזקן ,אבל הם החלק שצמוד לחזה ,ולא כלפי
חוץ ,והוא הכוח הניקבי של הזקן ,והחלק שכלפי חוץ הוא הכוח הזיכרי.

ינא
ףוניןְ ,ו ָכל ָהנֵי ִּמ ִּליןָ ,ב ֵע ָ
עון ָכל ָה ֵני ִּת ִּ
ָת ָנאָ ,א ַּמר ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
יהון ְד ִּא ְת ָקלו ְב ַּמ ְת ְק ָלאְ ,ו ָלא ְל ִּאימון ְד ָלא ָעאלו
אר ֹ
ְל ַּג ָל ָאה ְל ָמ ֵ
(נ''א דעאלו ולא נפקו) א ָלא ְל ִּא ֵלין ְד ָעאלו ְו ַּנ ְפקוְ ,ד ָכל ָמ ֵאן
ְד ָע ִּייל ְו ָלא ָנ ִּפיקַּ ,טב ֵליה ְד ָלא ִּא ְב ֵרי.
דף קמ''א ע''ב
וז ֵעיר ַּא ִּסיןֹ ,כ ָלא ַּחד.
יקיןְ ,
יקא ְד ַּע ִּת ִּ
ְכ ָל ָלא ְד ָכל ִּמ ִּליןַּ ,ע ִּת ָ
ה ִּויֹ .כ ָלא ְי ֵהאָ .לא ִּי ְש ַּתנֵיְ .ו ָלא ִּמ ְש ָתנֵיְ .ו ָלא
הוָהֹ .כ ָלא ֲ
ֹכ ָלא ֲ
יוק ָנא ְד ָכ ִּליל ָכל
קונין ִּא ֵליןִּ .א ְש ְת ִּלים ִּד ְ
ְש ָנאִּ .א ְת ָת ַּףן ְב ִּת ִּ
יוק ָנא (דף קמ''א ע''ב)
יוק ָנא ְד ָכ ִּליל ָכל ְש ָמ ָהןִּ .ד ְ
יוק ִּניןִּ .ד ְ
ִּד ְ
יוק ָנא (נ''א בגוויה כל דיוקנין) ָלאו
גווַּנֵיה ְכ ַּהאי ִּד ְ
חזֵי ְב ֹ
ְד ִּא ְת ֲ
יוק ָנא.
ה ִּוי ,א ָלא ְכ ֵעין ַּהאי ִּד ְ
יוק ָנא ֲ
ַּהאי ִּד ְ
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מותא ְד ֹכ ָלאְ .ב ִּגין,
ַּכד ִּא ְת ַּח ְב ָרן ִּע ְט ִּרין ְו ִּכ ְת ִּריןְ ,כ ֵדין הוא ַּא ְש ְל ָ
יוק ָנא ְד ִּע ָל ִּאין ְו ַּת ָת ִּאין ְד ִּא ְת ְכ ָללו ֵביה.
ה ִּוי ִּד ְ
יוק ָנא ְד ָא ָדםֲ ,
ְד ִּד ְ
ישא
יקא ַּק ִּד ָ
יוק ָנא ָכ ִּליל ִּע ָל ִּאין ְו ַּת ָת ִּאיןַּ ,א ְת ִּקין ַּע ִּת ָ
וב ִּגין ְד ַּהאי ִּד ְ
ְ
ףונא.
יוק ָנא ְו ִּת ָ
ףונא ִּד ְז ֵעיר ַּא ִּסיןְ ,ב ַּהאי ִּד ְ
ףונויְ ,ו ִּת ָ
ֹ
ִּת
אמר רשב''י שכל דברי הזוהר האלו ,הם רק למי שעלה ויצא ,דהיינו למי
שנכס במקום הטומאה ויצא ,מי שהוא בדרגת בעל תשובה ,שהוא זוכה
לאור הבינה ,והזוהר הוא מאור הבינה ,אמנם מי שאינו בעל חשבון ,ולא
חוזר בתשובה על חטאיו ,אין בנשמתו את אור הבינה הזה ,ולא יועילו לו
הדברים.
אמת שהכתר והתפארת הם מידת אחת ,ואין לעשות פירוד במידות ה'
חלילה.
נשלמו דרושי הזקן ,ואמר שכל מי שיהיו בו כתוקונים האלו ,והוא לא
מעולם האצילות ,אינם ממש כאלו אלא הם דומים לאלו.
והשלמות השלמה ,היא כשהתפארת נעשה כמו מידת הכתר ,וזה
באמת אמור להיות ,כמו שכתוב ברמח''ל באדיר במרום ,שעתידה אות ו'
של שם הויה ,שהיא שמה של מידת התפארת להיכלל באות י' של שם
הויה ,ואות י' של שם הויה ,היא גם שמה של הכתר ,שהרי הוא נרמז
בקוצו של י'.

א ָבל
ח ָדאֲ ,
ימא ַּמה ֵבין ַּהאי ְל ַּהאיֹ .כ ָלא הוא ְב ַּמ ְת ְק ָלא ֲ
ְו ִּאי ֵת ָ
ומ ָכאן
חוי( .נ''א אתפשטן רחמי) ִּ
שן ָא ְר ֹ
ִּמ ָכאן (נ''א מנן) ִּא ְת ָס ְר ָ
ש ְניָין ָדא ִּמן ָדא.
וו ַּ
ה ֹ
ילן ֲ
ומ ִּן ְט ָרא ִּד ָ
ינאִּ .
(נ''א ומנן) ִּא ְש ְת ַּכח ִּד ָ
וכ ִּתיב
ישאְ .
ְו ָר ִּזין ִּא ֵלין ָלא ִּא ְת ְמ ָסרוַּ ,בר ִּל ְמ ַּח ְע ֵדי ַּח ְק ָלא ַּק ִּד ָ
יר ָאיו.
סוד ְי ָי ִּל ֵ
(תהלים כה) ֹ
אמר הזוהר שאם תשאל מה מ''מ השוני בין התפארת לכתר ,ואמר
שמכאן מתגלים רחמים ומכאן דין ,אבל השינוי הוא מצידנו ולא מצד
המידות ,כלומר שאור ה' עצמו כולו מלא רחמים ,אלא שה' נתן את
הספירות לפני האור שיאיר אלינו רק דרך הספירות ,וזה דבר זמני שנצרך
בשביל שתהיה בחירה ,שאין בחירה ללא רע וחסרון.
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והוא כמו שנותנים מים בבקבוק ירוק ,ולאחר מכן באדום ,אין זה
שהמים היו ירוקים ואדומים ,אלא כל השינוי הוא בבקבוק ,ויותר מזה
שאם ניתן אל מול אור המנורה זכוכית ירוקה ,אזי אורה היוצא ממנה
יהיה ממש ,ירוק ,אבל ודאי שאין אור זה בעצם ירוק ,אלא הוא רק משום
הזכוכית.

יו ִּדי''ן.
א ֹל ִּהים את ָה ָא ָדםִּ ,ב ְת ֵרי ֹ
ַּייצר ְי ָי ֱ
ְכ ִּתיב (בראשית ב) ו ִּ
ַּייצר.
גוש ַּס ְנ ָקאְ .ו ָדא הוא ו ִּ
ףונאַּ ,ט ְב ְר ָקא ְד ְ
גו ִּת ָ
ףונא ֹ
ַּא ְש ִּלים ִּת ָ
ַּייצר,
ישאְ ,ו ָרזָא ִּד ְז ֵעיר ַּא ִּסין .ו ִּ
יקא ַּק ִּד ָ
יו ִּדין ָל ָםהָ .רזָא ְד ַּע ִּת ָ
ְת ֵרין ֹ
גו
צורה ְב ֹ
ָ
ומהו
צורה( .ודא הוא וייצר) ַּ
ָ
גו
צורה ְב ֹ
ָ
ַּמאי ָצרָ .צר
א ֹל ִּהיםְ .ו ָדא הוא ָר ָזא
שם ָמ ֵלאְ ,י ָי ֱ
צורהְ .ת ֵרין ְש ָמ ָהןְ ,ד ִּא ְת ְק ֵרי ֵ
ָ
ףונא ִּד ְש ָמא ְש ִּלים,
צורהִּ .ת ָ
ָ
גו
צורה ֹ
ָ
ַּייצרְ ,ד ָצר
יו ִּדי''ן ְדו ִּ
ִּד ְת ֵרין ֹ
א ֹל ִּהים.
ְי ָי ֱ
יוק ָנא ִּע ָל ָאה ָדאְ ,ד ִּא ְק ֵרי ָא ָדםְ .ד ָכ ִּליל
וב ָמה ִּא ְת ְכ ִּלילוְ .ב ִּד ְ
ְ
נוק ָבא .את:
נוק ָבאְ .ו ַּעל ָדא ְכ ִּתיב את ָה ָא ָדם ְד ָכ ִּליל ְד ַּכר ְו ְ
ְד ַּכר ְו ְ
ינא ְד ָנ ִּפיק ִּממֵיה( .מדכר ונוקבא)
ול ִּמ ְס ֵגי ִּז ָ
ְל ַּא ָס ָקא ְ
אמר הזוהר הכתר והתפארת הם כגוף ונשמה ,שהכתר הוא נשמה של
התפארת ,וכל מה שפועלת הנשמה פועל הגוף ,וכן להפך.
במתוק מדבש :ביאר ובמה נכללו ,בדיוקנא עילאה דא דאיקרי אדם,
ומבאר שזה נאמר על אדם הראשון שהם נכללו בו.
והיינו שגם התפארת והכתר הם כזכר ונקבה ,ולכן התפארת נקרא
אלוקים שהוא כוח הנקבה ,והוא נקרא כך ביחס למידת התפארת.
ומה שכתוב את ,הוא לרבות שבשכינה נכללים כל העולמות התחתונים.

ַּי ַּסח ְב ַּא ָסיו ִּנ ְש ַּמת
יוק ָנא .ו ִּ
גו ִּד ְ
יוק ָנא ְב ֹ
א ָד ָמהִּ :ד ְ
ָע ָפר ִּמן ָה ֲ
גוְ .ו ָכל ָדא ָל ָםהְ .ב ִּגין ְל ִּא ְש ַּת ְל ָפא
גו ְב ֹ
גוש ַּס ְנ ָקא ֹ
ַּח ִּייםַּ :ט ְב ְר ָקא ְד ְ
ימין.
סו ָפא ְד ָכל ְס ִּת ִּ
ימא ִּע ָל ָאהַּ ,עד ֹ
ילא ֵביה ָס ִּתים ִּד ְס ִּת ָ
ול ַּע ְי ָ
ְ
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(הדא הוא דכתיב (בראשית ב) ויפח באפיו נשמת חיים)
ילא ְו ַּת ָתא ַּת ְליָין ֵמ ַּה ִּהיא ִּנ ְש ְמ ָתא,
ִּנ ְש ְמ ָתאְ ,ד ָכל ַּחיֵי ְד ֵע ָ
ימי ָבה.
ומ ְת ַּק ְי ֵ
ִּ
אומר הזוהר שמה שכתוב עפר מן האדמה ,זה מורה שהוא עפר מתוך
אדמה ,דבר מתוך דבר ,וכן באדם יש נשמה עליונה בתוך גופו ,והטעם
שהוא נצרך לנשמה זו ,משום שהוא צריך לקבל בתוכו את אור מידת
הכתר ,ולתקן במעשיו עד סוף כל העולמות ,ולכן גם חטאו גרם פגם בכל
אלו העולמות.

ונא
קונין ְכ ַּג ְו ָ
ילא ְב ִּת ִּ
ול ַּע ְי ָ
ַּי ִּהי ָה ָא ָדם ְלנפש ַּחיָהְ ,ל ַּא ְת ְר ָקאְ ,
וְ
ול ַּא ְש ְל ָפא ְל ַּה ִּהיא (נ''א מההיא) ִּנ ְש ְמ ָתאִּ .מ ַּד ְר ָגא ְל ַּד ְר ָגא
ָדאְ ,
יה ִּוי ַּה ִּהיא ִּנ ְש ְמ ָתא ִּמ ְש ַּת ְכ ָחא
סו ָפא ְד ָכל ַּד ְר ִּגיןְ .ב ִּגין ִּד ֱ
ַּעד ֹ
ומאן
חודא ַּחדַּ .
ה ִּוי ֹכ ָלא ְב ִּי ָ
ולמ ֱ
ומ ְת ַּס ְח ָטא ְב ֹכ ָלאְ .
ְב ֹכ ָלאִּ ,
ומחזֵי
חודא ִּמן ָע ְל ָמאְ ,כ ַּמאן ְד ָפ ִּסיק ִּנ ְש ְמ ָתא ָדאְ ,
ְד ָפ ִּסיק ַּהאי ִּי ָ
וב ִּגין ַּכ ְךִּ ,י ְש ְת ֵצי הוא
ח ָראַּ ,בר ֵמ ַּהאיְ .
ְד ִּאית ִּנ ְש ְמ ָתא ַּא ֲ
דוכ ָרנֵיה ִּמן ָע ְל ָמא ְל ָד ֵרי ָד ִּרין.
ְו ְ
האדם נברא עם כוח להביא נשמה ממקום הכי גבוה בעולם ,שהרי יש ה'
דרגותת בנפש ,נפש רוח נשמה חיה יחידה ,ואת היחידה ישיג המשיח,
אבל האדם יכול להשיג את החיה ,ולכן שאדם היה מרכבה למידת
החכמה.
ומי שאינו מתקשר במידות העליונות ההם ,אזי הוא מראה שהוא אינו
לוקח את חיותו משם אלא מהמזלות ,והרי הוא כופר באור העליון ,ולכן
לא יזכה איליו.
והתניא מבאר שכהיום אפי' מי שחטא בכרת ,אינו מת בגיל חמישים,
משום שהיום האדם חי דרך המזלות ,אבל בזמנם שחיו דרך המידות
העליונות ,אזי מי שהיה חוטא מיד לא היה לו מקור חיים.
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נוק ָבאַּ .כד
ארי ְו ָת ִּקין ְכ ָל ָלא ְד ַּכר ְו ְ
ש ִּ
יוק ָנא ְד ָא ָדםַּ ,
ְב ַּהאי ִּד ְ
רו ִּעין.
דויִּ ,מ ֵבין ְת ֵרין ְד ֹ
ארי ֵמ ַּח ֹ
ש ֵ
ףונויָ ,
ֹ
יוק ָנא ְב ִּת
ִּא ְת ָת ַּףן ַּהאי ִּד ְ
יק ָנאְ ,ד ִּא ְת ְקרון (נ''א דאתקרי) ִּת ְפארת.
ׂש ְע ֵרי ְד ִּד ְ
א ָתר ְד ַּת ְליָין ַּ
ְב ֲ
רוי,
חו ֹ
א ֹ
חט ַּהאי ִּת ְפארתְ ,ו ָת ִּקין ְת ֵרין ַּח ִּדיןְ ,ו ִּא ְש ְת ַּליף ַּל ֲ
ְו ִּא ְת ָס ַּ
ׂש ְע ָרא
רויְ .ב ַּ
ימא ִּמ ָכל ִּס ְט ֹ
נוק ָבאֹ .כ ָלא ְס ִּת ָ
גול ַּג ְל ָתא ְד ְ
ְ
ע ַּבד
ְו ֲ
ח ָדא ִּא ְת ָע ִּבידו ְב ַּהאי ִּת ְפארת,
וב ְכ ָל ָלא ֲ
ישאִּ .
צופא ְד ֵר ָ
ְב ַּפ ְר ָ
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,ישעיה מד)
נוק ָבאֲ .
ְו ִּא ְק ֵרי ָא ָדם ְד ַּכר ְו ְ
ְכ ִּת ְפארת ָא ָדם ָלשבת ָב ִּית.
תיקון השכינה
התפארת במקום החזה תיקון ב' מראות ,דהיינו את ב' השכינה רחל
ולאה אשר מאחוריו ,והשכינה נקראת מחזה ,שבה רואים הנביאים ,ועשה
שם את ראש השכינה ,עם שער ופרצוף ,דהיינו עיניים חוטם וכו' ,והיא
נכללת ממש בתפארת ,ואזי הוא נקרא אדם ,שאין אדם ללא זכר ונקבה.
והטעם שהשכינה יוצאת מאחוריו ,שזה תפקיד השכינה להיות בבחינת
אחור ,בבחינת דין ,משום שהיא מענישה את הרשעים ,ועוד שהיא בלי
אור מצד עצמה ,ואנחנו במעשים טובים צריכים לקבל את האור ,ואזי
נהנה ממעשה ידינו ,ולכן אדם חטא ,בשביל שיתחסר מאורו ,ויהנה
מהאור שקיבל במעשה ידיו.

ׂש ְע ֵרי
קו ָצא ְד ַּ
נוק ָבאַּ ,ת ְליָיא ַּחד ֹ
ישא ְד ְ
צופא ְד ֵר ָ
ַּכד ִּא ְת ְב ֵרי ַּס ְר ָ
ׂש ְע ֵרי
ערו ַּ
נוק ָבאְ .ו ִּא ְת ֲ
ישא ְד ְ
רוי ִּד ְז ֵעיר ַּא ִּסיןְ ,ו ָת ֵלי ַּעד ֵר ָ
חו ֹ
א ֹ
ֵמ ֲ
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,שיר
גו ְגוָונֵיֲ ,
סומ ֵקי ִּד ְכ ִּל ָלן ְב ֹ
ָ
יש ָהאֻּ ,כ ְלהו
ְב ֵר ָ
גו
ילן ְב ֹ
ָוני ִּד ְכ ִּל ָ
אש ְך ָכ ַּא ְר ָג ָמןַּ .מהו ַּא ְר ָג ָמןְ .גו ֵ
השירים ז) ְו ַּד ַּלת ֹר ֵ
ְגוָונֵי.
ע ָבר
בורא ְד ִּל ָבאְ ,ו ָנ ִּקיב ְו ִּא ְת ֲ
שט ַּהאי ִּת ְפארת ִּמ ַּט ָ
אנאִּ ,א ְת ָס ַּ
ָת ָ
בורא
ומ ַּט ָ
בוראִּ .
נוק ָבא ַּעד ַּט ָ
צופא ְד ְ
ח ָראְ ,ו ָת ִּקין ַּס ְר ָ
יסא ַּא ֲ
ְב ִּג ָ
בורא ְש ִּלים.
וב ַּט ָ
אריְ ,
ש ֵ
ָ
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שער אחד ארוך משערות התפארת ,עשו את שערות ראש השכינה,
שהם צינורות שפע של אור ראשה ,והם אדומות ,שזה מורה על דין ,אמנם
יש בה גונים הרבה ,משום שהיא ממונה על כל מרום.
אומר הזוהר שהיכן שהוא מפתח הלב ,יצא אור גדול למידת השכינה,
משום שהלב הוא מלך הגוף ,ואור הלב הוא אור הבינה ,ובאמת הבינה
היא זאת שיצרה את השכינה ,ולכן שם השכינה הוא אות ה' שניה של
שם הויה ,שהיא חלק מאות ה' הראשונה של שם הויה.

כוראְ ,ו ָע ִּייל
עוי ִּד ְד ָ
שט ַּהאי ִּת ְפארתְ ,ו ַּא ְת ִּקן ֵמ ֹ
תו ִּא ְת ְס ָ
אנא,
ח ֵמיְ .ו ָת ָ
ח ִּמיןְ ,ו ָכל ִּס ְט ָרא ְד ַּר ֲ
א ָתר ָכל ַּר ֲ
(ואתתקן) ְב ַּהאי ֲ
ח ֵמי.
ארי ְד ַּר ֲ
בוא ָמ ֵ
ח ָדןִּ ,שית ֵמ ָאה אלף ִּר ֹ
יעיין ִּא ְת ַּא ֲ
ְב ָהנֵי ֵמ ַּ
לו
יעייןִּ .ד ְכ ִּתיב( ,ירמיה לא) ַּעל ֵכן ָהמו ֵמ ַּעי ֹ
ע ֵלי ֵמ ַּ
ְו ִּא ְת ְקרון ַּב ֲ
אם ְי ָי.
חמנו ְנ ֻּ
ַּר ֵחם ַּא ַּר ֲ
חט
ינאְ ,ו ִּא ְת ָס ַּ
ח ֵמיְ ,ו ָכ ִּליל ְב ִּד ָ
אנאַּ ,האי ִּת ְפארתָ ,כ ִּליל ְב ַּר ֲ
ָת ָ
ח ָראְ ,ו ָת ִּקין
ע ָבר ְו ָנ ִּקיב (ס''א ונהיר) ִּל ְס ַּטר ַּא ֲ
כוראְ ,ו ִּא ְת ֲ
ח ֵמי ִּב ְד ָ
ַּר ֲ
ינא.
נוק ָבאְ ,ו ִּא ְת ְת ָקנו ְמ ָע ָהא ְב ִּס ְט ָרא ְד ִּד ָ
יעוי ְד ְ
ֵמ ֹ
אמר הזוהר שאור זקן מידת התפארת שמושפע מזקן מידת הכתר,
השפיע אור גדול במעיים של מידת התפארת ,ששם שוכנת התורה ,כמו
שכתוב "תורתך בתוך מעי" ,ויש שם שש מאות אלף ריבוא מלאכי רחמים,
שהם כנגד שש סדרי משנה.
במידת התפארת יש חסד וגבורה ,החסד נשאר בו ,והגבורה הולכת
לשכינה ,שהיא זאת שמנהיגה את התחתונים ,ולכן יש בה דין להעניש את
החוטאים.

דף קמ''ב ע''א

ות ַּמ ְניָא ְו ַּא ְר ְב ִּעין
אתן ְ
כורא ְב ִּס ְט ֵריהְ ,ב ָמ ָ
אנאִּ ,א ְת ָת ַּקן ְד ָ
ָת ָ
ח ֵמי.
הון ַּר ֲ
הון ְל ַּברִּ .מ ְמ ֹ
ומ ְמ ֹ
גוִּ ,
הון ְל ֹ
ומ ְנ ֹ
ילן ֵביהִּ ,
ףונין ִּד ְכ ִּל ָ
ִּת ִּ
ינא
א ָחדו ְב ִּד ָ
ינאִּ ,א ְת ֲ
ינאֻּ .כ ְלהו (דף קמ''ב ע''א) ְד ִּד ָ
הון ִּד ָ
ומ ְמ ֹ
ִּ
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רוי,
חו ֹ
א ֹ
ַּד ֲ

נוק ָבא
ְד ְ

ח ַּטת
ִּא ְת ַּס ָ

ַּת ָםן.

חדו
ְו ִּא ְת ַּא ֲ

שטו
ְו ִּא ְת ָס ָ

ְב ִּס ְט ָר ָהא.
ָיתא (נ''א תקונין) ִּא ְת ַּג ְליָין ָבהְ ,ב ִּס ְט ָרא
שה ע ְרי ָ
ח ִּמ ָ
אנאֲ ,
ְו ָת ָ
ינין ה' (נ''א בסטרא דדינא ודינהא)
חהְ .ו ִּד ִּ
ח ִּמ ָ
ינין ֲ
ְד ִּד ִּ
קול
אנאֹ ,
ות ַּמ ְניָא ָא ְר ִּחיןְ .ו ָה ִּכי ָת ָ
אתן ְו ַּא ְר ְב ִּעין ְ
ִּא ְת ַּס ְח ָטןְ ,ב ָמ ָ
חה
חה ע ְרוָה .יַּד ְב ִּא ָ
שוק ְב ִּא ָ
חה ע ְרוָהֹ .
ׂש ָער ְב ִּא ָ
חה ע ְרוָהֵ .
ְב ִּא ָ
יוה
ש ְנ ָ
חה ע ְרוָהְ .ד ַּאף ַּעל ַּגב ִּד ְת ֵרין ִּא ֵלין ָלא ַּ
ע ְרוָה .רגל ְב ִּא ָ
ַּתיר ֵמע ְרוָה ִּאימון.
ות ֵרין ִּא ֵלין י ִּ
ַּח ְב ָר ָנאְ ,
יש בזכר העליון רמ''ח איברים פנימיים וחיצוניים ,חלק מאור החסד
וחלק מאור הדין ,ואור הדין דבק בשכינה.
חמשה דברים ערוה באישה ,קול ,שער ,שוק ,יד ,רגל ,ואפי' שחז''ל לא
אמרו שיד ורגל באישה ערווה מ''מ כן הוא ,והנה עניין הערוה ,משום
ששם יש כוח הדין ,ולכן אסור לה לגלותם ,וחז''ל לא מנו את היד והרגל,
שמשום שהדין בהם רב החיצונים עדיין לא יכולים ליגע בהם ,שידוע שיש
ה' גבורות ,וגם מהם ממותקות יותר ,ורק בג' שמעט ממותקות באור
החסד ,יש רצון לחיצונים לינק.
והנה מכאן יש ליתן סמך על פי הזהר שמותר לילך עם פאה ,משום
שטעם הכיסוי הוא לא משום צניעות ,אלא משום שיש לכסות את השער
בכדי שלא ינקו משער זה החיצונים ,וכן רש''י בסנהדרין אומר שאין צריך
לכסות את השער ,אלא לקלוע אותו ,וכן הובא במפרשי השו''ע בשם אחד
הפוסקים ,ויש לעיין.
ויש לעיין במה שאומר שיד ורגל ערווה ,האם אפי' מתחת למרפק או
דווקא מעל למרפק כמו שנוהגים הים ,וכן יש לומר בערוות הרגל שדווקא
מעל הברך ,והשוק הוא במקום יותר עליון מהמקום שמעל הברך ,או כמי
שסובר שאסור שאפי' כף רגלה תראה.
ובעניין קול שהוא ערווה ,הכוונה לקול שירה ,ושמעתי בשם הרה''ג
הראשון לציון מרן עובדיה יוסף שליט''א ,שהוא רק אם מכיר את פניה,
אבל אם אינו מכירה מותר ,שלא שייך בזה הרהרור ,ונראה שיש לזה סמך
מהגמ' בסנהדרין ,שאומרת שאין היצר שולט אלא במה שהוא רואה.
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ונוי.
כורא ְו ִּא ְת ָת ַּףן ְב ִּתף ֹ
שט ְד ָ
יעותא ְד ִּס ְפ ָראִּ ,א ְת ָס ַּ
ָ
אנא ִּב ְצ ִּנ
ְו ָת ָ
סותא ַּד ְכיָאְ .ו ָה ַּאי ַּה ְויָא ַּא ָםה ַּד ְכיָאָ .א ְר ֵכיה
ףונא ִּד ְכ ָ
ִּא ְת ָת ַּףן ִּת ָ
כ ְלהו ַּת ְליָין
ות ַּמ ְניָא ָע ְל ִּמיןְ .ו ֻּ
אתן ְו ַּא ְר ְב ִּעין ְ
ְד ַּההוא ַּא ָםהָ ,מ ָ
סומיה
ֵ
יו''ד
יו''דְ .ו ֵכיוָן ְד ִּא ְת ַּג ְליָיא ֹ
פומא ְד ַּא ָםהְ ,ד ִּא ְת ְק ֵרי ֹ
ְב ָ
ְד ַּא ָםהִּ ,א ְת ְג ֵלי חסד ִּע ָל ָאהְ .ו ַּהאי ַּא ָםה חסד הוא ְד ִּא ְת ְק ֵריְ ,ו ָת ֵלי
(נ''א והאי חסד הוא תלי) ְב ַּהאי סום ַּא ָםהְ .ו ָלא ִּא ְק ֵרי חסדַּ ,עד
יו''ד ְדפום ַּא ָםה.
ְד ִּא ְת ַּג ְליָיא ֹ
מידת היסוד של מידת התפארת ,היא זאת שמעבירה את השפע
לשכינה ,אלא שיש עליה עורלה ולא נגלית העטרה שהיא בצורה י' ,ולכן
אין השפע יוצא ,אמנם כשסרה העורלה נגלית העטרה והשפע מושפע
לשכינה.
שיש באדם שם שדי ,ש' באף ,שמשום שיש באף ב' נחיריים ,נעשית
בחלק התחתון שבו הצמוד לפה צורת ש' .ד' ביד ,דהיינו הזרוע והיד,
והמרפק הוא הי' שמאחורי הד' .וי' בברית כנ''ל.

חזֵיְ ,ד ָלא ִּא ְת ְק ֵרי ַּא ְב ָר ָהם ְש ִּלים ְב ַּהאי חסדַּ ,עד
ְו ָתא ֲ
ה ָדא הוא
יו''ד ְד ַּא ָםהְ .ו ֵכיוָן ְד ִּא ְת ְג ֵלי ִּא ְק ֵרי ְש ִּליםֲ ,
ְד ִּא ְת ַּג ְליָיא ֹ
ִּד ְכ ִּתיב( ,בראשית יז) ִּה ְת ַּה ֵל ְך ְל ָפ ַּני ְו ְהיֵה ָת ִּמיםָ ,ת ִּמים ַּמ ָםש.
ע ֹו ִּניַּ .מאי
לו וָא ְש ַּת ְם ָרה ֵמ ֲ
וכ ִּתיב (שמואל ב כב) וָא ְהיה ָת ִּמים ֹ
ְ
יו''דְ ,ו ִּא ְס ְת ַּמר ְד ָלא
יפא .א ָלא ָכל ְד ַּג ֵלי ַּהאי ֹ
ישא ְו ֵס ָ
יריֵ ,ר ָ
ָקא ַּמ ְי ֵ
יה ִּוי ְש ִּלים ְל ָע ְל ָמא ְד ָא ֵתי,
ח ָראִּ .ל ֱ
שותא ַּא ֲ
יו''ד ִּב ְר ָ
יליה ְל ֹ
ַּע ְי ֵ
ח ָראִּ .ד ְכ ִּתיב,
שותא ַּא ֲ
רו ָרא ְד ַּחיֵיַּ .מאי ִּב ְר ָ
ה ִּוי ָצ ִּריר ִּב ְצ ֹ
ְול ֱ
לו,
וב ִּגין ַּכ ְך ְכ ִּתיב ,וָא ְהיה ָת ִּמים ֹ
ֵכרְ .
וב ַּעל ַּבת ֵאל נ ָ
(מלאכי ב) ָ
ע ֹו ִּני.
יו''ד ,וָא ְש ַּת ְם ָרה ֵמ ֲ
ְד ֵכיוָן ְדהוא ָת ִּמים ְב ִּגלויָיא ְד ֹ
אברהם כל עוד שלא נימול ,החסד שהיה טמון בנשמתו לא היה מאיר,
וכן מי שבעל חסד ושומר את בריתו שלא לבעול בת אל נכר ,זוכה
להשפיע לשכינה.
ויש להבין וכי מדובר ברשעים שבועלים נוכריות ,ויש לומר שיש מקום
שמותר לבעול ,כגון יפת תוהר ,וחידש לנו הזוהר שהוא מ''מ פוגם בעצמו,
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ולכן הזהירו מאוד חז''ל מלבוא על יפת תוהר אם כל ההיתרים שבה,
כמובא בגמ' בקידושין ,ובסוטה ,מפני מה נסמכה פרשת בן סורר ומורה
לפרשת יפת תוהר ,לומר לך וכו'.

בורה ֵמ ִּאימון ְגבו ָראן
שט ְס ָטר ְג ָ
שט ַּא ָםה ָדאִּ ,א ְת ְס ָ
ְו ֵכיוָן ְד ִּא ְת ְס ַּ
א ָתר ַּחדְ ,ו ַּא ְר ִּשם
נוק ָבא ַּב ֲ
נוק ָבאְ ,ו ִּא ְש ְת ַּקע ְב ְ
(בשמאלא) ְד ְ
א ָתר ִּא ְק ֵרי ע ְר ָוה
וב ַּההוא ֲ
נוק ָבאְ .
גופא ְד ְ
סותה ְד ָכל ָ
ָיתאְ ,כ ָ
ְבע ְרי ָ
א ָתר ְל ַּא ְצ ְנ ָעא ְל ַּההוא ַּא ָםהְ ,ד ִּא ְק ֵרי חסדְ .ב ִּגין
ְד ֹכ ָלאֲ .
בוראןְ ,ב ַּהאי חסד ְד ָכ ִּליל
בורה ָדא ְד ָכ ִּליל ָח ֵמש ְג ָ
ְל ִּא ְת ַּב ְן ָמא ְג ָ
אלאִּ .א ְת ְב ָסם ָדא ְב ָדא,
בורא ְׂש ָמ ָ
ינאְ ,ג ָ
ח ָס ִּדין .חסד ְי ִּמ ָ
ְב ָח ֵמש ֲ
כ ְלהו ִּכ ְת ִּרין ִּאית
וב ִּגין ַּכ ְךְ ,ב ֻּ
ְו ִּא ְק ֵרי ָא ָדםָ ,כ ִּליל ִּמ ְת ֵרין ִּס ְט ִּריןְ .
ח ֵמי.
ינא ְו ַּר ֲ
אלאִּ ,ד ָ
וׂש ָמ ָ
ינא ְ
ְי ִּמ ָ
יקיןָ ,ב ָנה
יקא ְד ַּע ִּת ִּ
ףונוי ְד ַּמ ְל ָכאַּ ,ע ִּת ָ
ֹ
ַּםין ִּת
אנאַּ ,עד ָלא ז ִּ
ָת ָ
נוק ָבא ָלא ִּא ְת ַּב ְס ָמא,
ימאַּ .ההוא ְ
ףונין ְל ִּא ְת ַּק ְי ָ
ָע ְל ִּמיןְ ,ו ַּא ְת ִּקין ִּת ִּ
ְו ָלא ִּא ְת ְקיָימוַּ ,עד ְד ָנ ִּחית (רפ''ט ע''ב) חסד ִּע ָל ָאה ְו ִּא ְת ְקיָימו,
ה ָדא הוא
נוק ָבאְ ,ב ַּהאי ַּא ָםה ְד ִּא ְק ֵרי חסדֲ .
ְ
ףוני
ְו ִּא ְת ְב ָסמו ִּת ֵ
דום,
א ֹ
אשר ָמ ְלכו ְבארץ ֱ
ִּד ְכ ִּתיב( ,בראשית לו) ְו ֵאלה ַּה ְם ָל ִּכים ֲ
ינין ִּמ ְש ַּת ְכ ִּחין ַּת ָםן (ואינון תקוני אתתא ,אשר היו
א ָתר ְד ָכל ִּד ִּ
ֲ
לא כתיב אלא אשר מלכו) ְו ָלא ִּא ְת ְב ָסמוַּ ,עד ְד ַּא ְת ָקן ֹכ ָלא,
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב,
פומא ְד ַּא ָםהֲ .
שב ְב ָ
ְו ָנ ִּפיק ַּהאי חסדְ ,ו ִּא ְת ְי ָ
ינא.
ינא ְב ִּד ָ
ָמתְ ,ד ָלא ִּא ְת ְקיָימוְ ,ו ָלא ִּא ְת ְב ָסמוִּ ,ד ָ
ָמת ַּוי ָ
ַּוי ָ
ויצאו מהיסוד כל גבורות הזכר ,ונתנו בערוותה ,ששם מתחבר היסוד
ומשפיע את החסדים ,וממתק את הגבורות בחסדיו ,שכמו שכל אור הלבנה
משמש ,כן אור השכינה מהיסוד הזה.
ועד שלא השפיע היסוד את אלו החסדים ,כל העולמות שהשכינה
הייתה מציאה היו נחרבים משום הדין הרב ,ורק אחרי מיתוק החסד נמתקו
כל הדין ,ועמדו כל העולמות על מקומם ,אמנם עדיין לא נתקנו לגמרי עד
ביאת משיח ,ובכל תפילה אנחנו מתקנים אותם עוד ,משום שאנחנו

[]188

"יהי אור"
ממשיכים בתפילה את אור החסד ,כמו שרואים בחוש בכוונת התפילה,
ואזי נמתקים הדינים עד מאדו.
והנה אמת שאין מדובר כאן לפי האריז''ל על השכינה והיסוד של עולם
האצילות ,אלא על עולם שמעל עולם האצילות ששמו אדם קדמון ,והוא
העולם האריז''ל גילה אותו ,ולפני כן לא עסקו בו.
וכוח השכינה נקרא בתורת האריז''ל שם ב''ן שהוא שם הויה מלא
בההין ,כזה[ ,אין לומר בפה] יוד הה וו הה ,שהוא בגמט' ב''ן ,ושם החסד
שיצא הוא כוח החסד שהוא שם מ''ה כזה[ ,אין לומר בפה] יוד הא ואו
הא.

לוך ַּת ְח ָתיו
ַּי ְמ ֹ
ינא ֻּכ ְלהוְ ,ו ָהא ְכ ִּתיב ו ִּ
ימא ִּאי ָה ִּכי ְד ִּד ָ
ְו ִּאי ֵת ָ
בות
חו ֹ
ֵינןְ ,ר ֹ
ינאְ .ד ָתנ ָ
חזֵי ִּד ָ
בות ַּה ָמ ָהרְ ,ו ָהא ָלא ִּא ְת ֲ
חו ֹ
שאול ֵמ ְר ֹ
ָ
הו ִּרין
ינה ִּמ ְת ַּס ְת ִּחין ַּח ְמ ִּשין ַּת ְר ִּעין ִּד ְנ ֹ
ינהְ ,ד ִּמ ָ
ַּה ָמ ָהר ִּאיהו ִּב ָ
ינאַּ ,בר ֵמ ָחד
כ ְלהו ִּד ָ
אנאֻּ ,
יניןְ ,ל ִּשית ִּס ְט ֵרי ָע ְל ָמאָ .ת ָ
ובוצ ִּ
ִּ
בות ַּה ָמ ָהרָ ,דא הוא ַּחד
חו ֹ
שאול ֵמ ְר ֹ
ְד ִּא ְת ַּקיָים ַּב ְת ָר ָאהְ ,ו ַּהאי ָ
בות ַּה ָמ ָהר.
חו ֹ
שט ְו ָנ ִּפיק ֵמ ְר ֹ
ִּס ְט ָראְ ,ד ִּא ְת ָס ָ
ימא ְד ִּא ְת ָב ָטלו ,א ָלא ְד ָלא
כ ְלהו ָלא ִּא ְת ָקיָימוָ ,לא ֵת ָ
ְו ֻּ
חט
ִּא ְת ָקיָימו ְב ַּההוא ַּמ ְלכו( ,ובסטר נוקבא) ַּעד ְד ִּא ְת ַּער ְו ִּא ְת ָס ַּ
ה ַּדר.
ה ַּדרַּ .מאי ֲ
לו ְך ַּת ְח ָתיו ֲ
ַּי ְמ ֹ
ַּהאי ַּב ְת ָר ָאה ְמ ֻּכ ְלהוִּ ,ד ְכ ִּתיב ו ִּ
ָכי
ירו ָסעוַּ ,מאי ָסעוְ .ב ַּהאי ָס ִּעי ַּבר ָנש ְדז ֵ
שם ִּע ֹ
חסד ִּע ָל ָאהְ .ו ֵ
יט ְב ֵאלְ ,ב ָכאן ִּא ְת ְב ָסמו ָדא
תו ְמ ֵה ַּ
שם ִּא ְש ֹ
שא ְו ֵ
קוד ָ
רוחא ְד ְ
ְל ָ
כ ְלהו.
תוַּ ,מה ְד ָלא ְכ ִּתיב ְב ֻּ
ְב ָדאְ ,ו ִּא ְת ְק ֵרי ִּא ְש ֹ
ףונין ְד ִּמ ְן ַּטר
יט ְב ֵאלִּ ,א ְת ַּב ְסמו ָתא ְד ָדא ְב ָדאַּ .בת ַּמ ְט ֵרדִּ ,ת ִּ
ְמ ֵה ַּ
ח ֵמי
ָהבַּ :ר ֲ
ָהבִּ ,א ְת ְב ָסמו ְו ִּא ְת ְכ ִּלילו ָדא ְב ָדאֵ ,מי ז ָ
בורהַּ .בת ֵמי ז ָ
ְג ָ
כורא.
ינאָ .כאן ִּא ְת ַּד ְבקו ִּא ְת ָתא ִּב ְד ָ
ְו ִּד ָ
ביאר הזוהר שהמלך שנקרא שאול מרחובות הנהר ,הרי הוא מלך
שבאמת לא מת ,והוא יוצא דופן משאר המלכים ,משום שהוא מידת
הבינה שיש בה רחמים ,והוא משום שהמידות הראשונות כתר חכמה
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בינה ,הם מידות של שכל ,משא''כ חסד גבורה תפארת וכו' ,ובשכל אין
פירוד ,ומשום שהיו מחוברות אחת לשניה ,הם לא נשברו ,כמו שאם כל
מקל לבדו ,אפשר לשבור אותו ,אבל חבילה של מקלות יותר קשה לשבור.
וכל הכלים דהיינו גופות המידות הנ''ל נפלו לעולם שתחת עולם
האצילות ,אמנם נשמתם נשארה בעולם האצילות ,ונכללה בג' מידות
הראשונות שלא נשברו ,עד שבא תיקון גופם ,ע''י מידת היסוד.
ולכן המלך המתקן נקרא מהיטבאל בת מדרד ,בת מי זהב ,מהיטבאל
הוא מ''ה שהוא שם הרחמים כנ''ל ,והמילוי של שם זה בגמט' יט' ,כזה,
יוד הא ואו הא ,שהוא בגמט' חוה שהיא אישתו של היסוד ,וזה י'ט'
ממהיטבאל ,שהמילוי הוא תמיד כוח הדין כמובא .ונשאר אל שהוא גם
כוח הרחמים ,וא''כ נכלל כאן החסד בדין ,והיא מיתקה את כל הדינים
התורדים ,וזה מתרד.
והיא בת מים ,שהם מכוח החסד ולכן הם מגדלים צמחים ,שיש בהם
אנרגיה מגדלת ,והם זהב ,שזהב נעשה מחום השמש כידוע והחום הוא
כוח הדין ,דהיינו שנכלל הדין ברחמים.

דף קמ''ב ע''ב

כוראַּ ,חד
רו ִּעין ִּד ְד ָ
שו ִּקיןְ .ד ֹ
רו ִּעיןַּ ,ב ֹ
שן ִּב ְד ֹ
רויִּ ,א ְת ָס ְר ָ
ְב ִּס ְט ֹ
רו ָעא ַּק ְד ָמ ָאה (ס''א קדישא) (דף קמ''ב
אלא ְד ֹ
ינאַּ ,חד ְׂש ָמ ָ
ְי ִּמ ָ
רו ִּעין.
חרו ֵביהְ ,ו ִּא ְת ְכ ִּלילו ב' ְד ֹ
ע''ב) ְת ַּלת ִּק ְש ִּרין ִּא ְת ָק ָ
ינאְ ,וג' ִּק ְש ִּרין
ימ ָ
ְו ִּא ְת ְכ ִּלילו ַּס ְל ָקא ַּד ְע ָת ְך .א ָלא ג' ִּק ְש ִּרין ִּב ִּ
אלא.
ילן ְבג' ִּק ְש ִּרין ִּד ְׂש ָמ ָ
ינאִּ ,א ְת ְכ ִּל ָ
ימ ָ
אלא .ג' ִּק ְש ִּרין ִּד ִּ
ִּב ְׂש ָמ ָ
ינאָ ,לא ְכ ִּתיב ֵביה
א ָבל ְי ִּמ ָ
רו ָעא ָלא ְכ ִּתיב א ָלא ַּחדֲ .
וב ִּגין ָכ ְךְ ,ד ֹ
ְ
ינ ָך ְי ָי( .תהלים קיח) ְי ִּמין ְי ָי ִּא ְת ְק ֵרי,
רו ַּע ,א ָלא (שמות טו) ְי ִּמ ְ
ְז ֹ
יהון.
חול ֵק ֹ
ח ִּסינו ְל ָ
א ָב ָה ָתא ְד ַּא ֲ
ְבג' ִּק ְש ִּרין ַּד ֲ
במידת התפארת יש רגליים וידיים ,ואין יד שמאל נכללת בימין ,שהרי
צריך שיש דין בעולם ,אלא בכל יד יש ג' חלקים זרוע יד ואצבעות ,וכל
חלק מאלו נכלל בחלק הדומה לו ביד שמאל ,אבל אין חיבור בין החלק
הראשון של החסד לחלק השני של הגבורה וכן על זה הדרך.
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ובג' חלקי החסד נכללו ג' אבות ,וביד שמאל נכללו כוחות הדין ,אמנם
בכל הזוהר משמע שבימין מושרש אברהם ובשמאל יצחק ,ובאמצע יעקב,
וצ''ב.

גול ַּג ְל ָתא ִּמ ְש ַּת ְכ ִּחין.
מו ָחא ְד ְ
ֹ
ח ָל ִּלין
ימא ָהא ִּב ְת ַּלת ֲ
ְו ִּאי ֵת ָ
גופא
ָ
גופאְ ,ו ָכל
ָ
ומ ְת ַּק ְח ָרן ְב ָכל
כ ְלהו ג' ִּמ ְת ַּס ְח ִּטיןִּ ,
אנאֻּ ,
ָת ָ
וב ִּגין ַּכ ְך ָת ִּאיב
ינאְ .
רו ָעא ְי ִּמ ָ
ומ ְת ַּק ְח ָרן ִּב ְד ֹ
שר ְב ָהנֵי ְת ַּלתִּ ,
ִּא ְת ְק ַּ
יניִּ .מחום ְדהוא ִּא ְת ַּח ָבר ִּע ְםה ֹון
ימ ִּ
שב ִּל ִּ
ָד ִּוד ְו ָא ַּמר( ,תהלים קי) ֵ
וב ִּגין ַּכ ְך ְכ ִּתיב
ימ ָתאְ .
כור ְסיָא ְש ֵל ָ
ָתיב ַּת ָםן ְל ְ
א ָב ָה ָתאְ ,וי ִּ
ַּד ֲ
ינא.
ימ ָ
ָתיב ִּל ִּ
גו'ִּ ,מחום ְדי ִּ
בו ִּנים ְו ֹ
אסו ַּה ֹ
(תהלים קיח) אבן ָמ ֲ
ָמין,
גו ָר ְל ָך ְל ֵקץ ַּהי ִּ
מוד ְל ֹ
ע ֹ
נוח ְו ַּת ֲ
ַּה ְיינו ִּד ְכ ִּתיב( ,דניאל יב) ְו ָת ַּ
חול ֵקיהְ ,ד ַּמאן
ָ
ַּכ ָאה
יבותא ְד ַּמ ְל ָכא .ז ָ
ָ
ח ִּב
ָכי ַּל ֲ
לו ַּמרְ ,כ ַּמאן ְדז ֵ
ְכ ֹ
ינא ַּכד
יניהְ .ו ַּהאי ְי ִּמ ָ
חות ְי ִּמ ֵ
ְד ָפ ִּריׂש ַּמ ְל ָכא ְי ִּמינֵיהְ .ו ָק ִּביל ֵליה ְת ֹ
ְי ִּתיבִּ ,ק ְש ִּרין ִּא ְת ַּס ְח ָטא.
שואל והרי האבות מושרשים בג' המוחות שהם מוח החסד כנגד אברהם,
מוח הדין כנגד יצחק ,מוח הגבורה כנגד יעקב ,ומתרץ שמ''מ המוח
מתפשט למקום הידיים ,ולכן דוד שהיה מרכבה לשכינה היה תמיד מאחד
את השכינה בצד ימין ,ולכן כתוב עליה "הייתה לראש פינה" ,דהיינו
שהיא נכללה בפינה הימנית שמקבלת את אור הראש כנ''ל.
וכאשר יד ימין מנהיגה ,כל הקשרים ,דהיינו הכשפים בטלים.

או ִּשיט ְי ֵדיה (ס''א וקשרין לא אתפשטו ודרועא
רו ָעא ָלא ֹ
וד ֹ
ְ
ָיביָא,
ירין ְד ַּא ָמ ָרןְ .ו ַּכד ִּמ ְת ָע ִּרין ַּחי ַּ
לא אושיט יתיב) ִּב ְת ַּלת ְק ִּש ִּ
ינא ַּק ְשיָא,
ח ָר ִּניןְ ,ד ִּאימון ִּד ָ
ומ ְת ַּס ְח ָטן ְב ָע ְל ָמאִּ ,מ ְת ָע ִּרין ְת ַּלת ַּא ֲ
ִּ
א ָבל ִּא ְת ְק ֵרי
ינא הואֲ ,
רו ָעא ,יַּד ְי ִּמ ָ
או ִּשיט ְד ֹ
רו ָעא ְו ַּכד ֹ
או ִּשיט ְד ֹ
ְו ֹ
ע ָך ַּה ְנטויָה (נ''א תלת קשרין
רו ֲ
רו ַּע ְי ָי( ,דברים ט) ְז ֹ
(ישעיה נא) ְז ֹ
אתקשרו ביה ואתכלילו תלת קשרין דימינא ותלת קשרין
דשמאלא בג' קשרין דאבהתא דאחסינו לחולקיהון .ואי תימא
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הא בג' חללי מוחא דגולגלתא משתכחין .תאנא כולהו ג'
מתפשטין ומתקשרין בכל גופא וכל גופא אתקשר בהני תלתא
ומתקשרין בדרועא ימינא .והאי ימינא כד יתיב (קשרין לא
אתפשטו ודרועא לא אושיט ויתיב) בתלת קשרין דאמרן .וכד
חייביא מתערין .מתערין תלת אחרנין דאינון דינא קשיא
ואושיט דרועא ואתקרי זרוע יי זרועך הנטויה) ְב ִּז ְמ ָנא ְדג' ִּא ֵלין
ח ֵמי,
ינא ְב ַּר ֲ
ינאְ ,ו ָע ִּביד ִּד ָ
ח ָר ִּניןִּ ,א ְק ֵרי ֹכ ָלא ְי ִּמ ָ
ילן בג' ַּא ֲ
ִּא ְת ְכ ִּל ָ
או ֵיב,
ינ ָך ְי ָי ִּת ְר ַּעץ ֹ
ינ ָך ְי ָי נ ְא ָד ִּרי ַּב ֹכ ַּח ְי ִּמ ְ
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיבְ ,י ִּמ ְ
ֲ
ח ֵמי ְבהו.
ע ִּרן ַּר ֲ
ְב ִּגין ְד ִּמ ְת ֲ
בעת אשר חוטאים הבריות ,אזי מתעוררים ג' פרקים של מידת החסד,

והשמאל נהפך לימין ,דהיינו לשולט ,ולפעמים השמאל נכלל בימין ,ואזי נעשה
דין ברחמים ,כמו שנעשה בעת המבול שלא נחרב העולם כולו.
ומה שאמר מקודם שאין השמאל נכלל בימין ,הכוונה שבדרך קבע אין
השמאל נכלל בימין ,אבל מידי פעם כן.

בוא,
ח ָדן ְת ַּלת ְמ ָאה ְו ִּש ְב ִּעין אלף ִּר ֹ
ינא ִּמ ְת ַּא ֲ
אנאְ ,ב ַּהאי ְי ִּמ ָ
ְו ָת ָ
רו ַּע ְד ִּא ְק ֵרי
בואִּ ,מ ְז ֹ
חה אלף ִּר ֹ
ַּח ִּמ ָ
ומ ָאה ְו ִּת ְמ ִּנין ו ֲ
ינאְ .
ְד ִּא ְקרון ְי ִּמ ָ
רו ָעאְ ,ו ַּהאי ְו ַּהאי ִּא ְק ֵרי ִּת ְפארת,
ומ ַּהאי ַּת ְליָיא ְז ֹ
רו ַּע ְי ָיֵ .מ ַּהאי ֵ
ְז ֹ
רו ַּעָ ,הא
ינאְ .ז ֹ
ימין ֹמשהָ ,הא ְי ִּמ ָ
יך ִּל ִּ
מו ִּל ְ
ִּד ְכ ִּתיב( ,ישעיה סג) ֹ
תוָ ,דא ְב ָדא.
רו ַּע ִּת ְפ ַּא ְר ֹ
אלאִּ .ד ְכ ִּתיב( ,ישעיה סג) ְז ֹ
ְׂש ָמ ָ
אומר הזוהר שכביכול ישנם ג' ידיים ,א' ימין שהיא מידת החסד ,ב'
שמאל היא מידת הדין ,ג' אמצע שהיא מידת התפארת ,והיא יד הרחמים,
דהיינו שהיא כוללת חסד ודין.
ומשה היה מרכבה ליד זו ,ונראה שאצבעות יד זו ,הם ה' אונות הריאה,
והיא יד פנימית ,כמו שמשה היה פנימיות מידות התפארת החסד
והגבורה.
ולכן יד זו בקעה את הים ,משום שפעולת הריאה היא ברוח ,והרוח היא
זו שבקעה את הים.
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ח ָדן ַּא ְר ַּבע ְמ ָאה ְו ַּח ְמ ִּשין ִּרב ֹוא
אלאִּ ,מ ְת ַּא ֲ
ידא ְׂש ָמ ָ
אנאִּ ,ב ָ
ְו ָת ָ
וב ָכל א ְצ ְב ָעא
ח ָדן ְב ָכל א ְצ ְב ָעא ְוא ְצ ְב ָעאְ .
יסיןִּ ,מ ְת ַּא ֲ
ארי ְת ִּר ִּ
ָמ ֵ
שובַּ ,כ ָמה
ַּח ֹ
יסין ִּמ ְש ַּת ְכ ִּחין .סוק ו ֲ
ארי ְת ִּר ִּ
ְוא ְצ ְב ָעא עׂשר ַּא ְל ִּפין ָמ ֵ
ישאְ ,ד ָא ִּתי
יועא ַּק ִּד ָ
ינא ִּא ְק ֵרי ִּס ָ
ידאְ .ו ַּההוא ְי ִּמ ָ
ִּאימון ְד ִּב ָ
ינאִּ ,מ ְת ַּלת ִּק ְש ִּרין( .ואף על גב דאקרי יד הוי
ימ ָ
רו ָעא ִּד ִּ
ִּמ ְד ֹ
ח ָדן
ומ ְת ַּא ֲ
ָדי ִּע ָם ְךִּ .
סיועא) ִּד ְכ ִּתיב (וכתיב) (שמואל ב ג) ְו ִּה ֵמה י ִּ
אריה ֹון
ות ַּמ ְניָאְ ,ו ָח ֵמש ְמ ָאה ַּא ְל ִּפין ָמ ֵ
בואְ ,
ֵמ ַּהאי ,אלף ְו ַּא ְר ַּבע ִּר ֹ
יועין ְב ָכל ָע ְל ָמאְ .ו ִּא ְקרון יַּד ְי ָי ִּע ָל ָאה .יַּד ְי ָי ַּת ָת ָאהְ .ו ַּאף ַּעל
ְד ִּס ִּ
רו ָעא,
אלא .זָכו ְי ִּמין ְי ָיִּ ,א ְת ְכ ִּלל ְי ָדא ִּב ְז ֹ
א ָתר יַּד ְי ָי ְׂש ָמ ָ
ַּגב ִּד ְב ָכל ֲ
אנאַּ ,כד
ָמיןְ .ו ִּאי ָלאו ,יַּד ְי ָי ַּת ָת ָאהָ .ת ָ
יועאְ ,ו ִּא ְק ֵרי י ִּ
ַּה ִּוי ִּס ָ
וֲ
ח ָתא ְב ָע ְל ָמאָ ,ה ָכא ְכ ִּתיב( ,תהלים כה)
ינין ַּק ְשיָין ְל ַּא ֲ
ִּמ ְת ָע ִּרין ִּד ִּ
יר ָאיו.
סוד ְי ָי ִּל ֵ
ֹ
כורא,
ינין ְד ִּמ ְש ַּת ְכ ִּחין ִּמ ְד ָ
יעותא ְד ִּס ְפ ָראְ ,ד ָכל ִּד ִּ
ָ
אנא ִּב ְצ ִּנ
ְו ָת ָ
מוק ָבא,
ינין ְד ִּמ ְש ַּת ְכ ִּחין ִּמ ְ
סו ָפאְ .ו ָכל ִּד ִּ
יחין ְב ֹ
ישאְ ,ו ַּנ ְי ִּ
יפין ְב ֵר ָ
ַּת ִּף ִּ
ח ָדאָ ,לא
סו ָפאְ .ו ִּא ְל ָמ ֵלא ְד ִּא ְת ָע ֵבידו ַּכ ֲ
יפין ְב ֹ
ישאְ ,ו ַּת ִּף ִּ
יחין ְב ֵר ָ
ַּנ ְי ִּ
ימא ְד ֹכ ָלאָ ,ס ִּריש
יקי ְס ִּת ָ
ַּכ ִּלין ָע ְל ָמא ְל ִּמ ְס ַּבלַּ .עד ְד ַּע ִּתיק ְד ַּע ִּת ֵ
יְ
ח ָדא.
לון ְל ִּא ְת ַּב ְן ָמא ַּכ ֲ
ָדא ִּמן ָדאְ ,ו ָח ַּבר ֹ
הנה כשכתוב בתורה יד ה' ,הכוונה ליד שמאל ,וכאן הזוהר אומר שיד
ימין נקראת יה' ה' ,ועונה הזוהר שבאמת יד ה' היא יד שמאל ,אלא
שנכללת ימין בשמאל למתק את הדין ,היא גם נקראת יד ה' ,וזה כאשר
זכו ,ואם לא זכו אזי יד ה' היא יד שמאל.
בזכר תחילתו דין וסופו רחמים ,שבמידות הוא רחמן ,ובשכל הוא בעל
דין ,והנקבה להפך מזה ,משום שהם צריכים להשלים אחד את השני.
ורק משום שהם משלימים אחד את השני העולם מתקיים ,אבל אם
אינם נישאים אחד לשני הדין מתרבה לעולם ,ולכן נאמר לא טוב היות
האדם לבדו ,ואפי' שיש לו בנים ,מ''מ לא טוב היות האדם לבדו ,כמובא
בגמ' ביבמות.
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ואדם וחוה היו מחוברים משום כן אחד בשני ,עד שמידת הכתר בכוח
חסדיה הפרידה אותם ,ואפי' שהיו נפרדים ,לא החריבו את העולם.
והיה צריך להפריד אותם בשביל שיעשו תולדות.

נוק ָבא
ופ ִּריׂש ְל ְ
יטא ִּל ְז ֵעיר ַּא ִּסיןָ ,
דור ִּמ ָ
ְ
לוןָ ,א ִּסיל
ְו ַּכד ָס ִּריש ֹ
יו ָמא
ףונ ָהאְ ,ו ַּא ְצ ְנ ָעא ְל ֹ
רויְ ,ו ַּא ְת ִּקין ָלה ָכל ִּת ָ
רוי ְד ִּס ְט ֹ
חו ֹ
א ֹ
ֵמ ֲ
ַּסל
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,בראשית ב) וַּי ֵ
כוראֲ .
ית ָהא ִּל ְד ָ
יליהְ ,ל ֵמ ָ
ִּד ֵ
ישןַּ .האי הוא
ַּי ָ
ישןַּ .מהו ו ִּ
ַּי ָ
א ֹל ִּהים ַּת ְר ֵד ָמה ַּעל ָה ָא ָדם ו ִּ
ְי ָי ֱ
עו ָתיו,
ַּי ַּףח ַּא ַּחת ִּמ ַּע ְל ֹ
ישן ְי ָי .ו ִּ
עורה ָל ָםה ִּת ָ
ָ
ִּד ְכ ִּתיב( ,תהלים מד)
נוק ָבאְ .כ ָמה ְד ַּא ְת ָא ֵמר( ,שיר השירים ו)
ְ
ַּמאי ַּא ַּחתָ .דא ִּהיא
יע
וב ַּא ְת ָר ָהא ְש ִּק ַּ
יו ָנ ִּתי ַּת ָם ִּתיְ ,ו ַּס ְל ָקאְ ,ו ִּא ְת ַּת ְק ָנאְ .
ַּא ַּחת ִּהיא ֹ
ׂשר
גור ָב ָ
ַּי ְס ֹ
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,בראשית ב) ו ִּ
ח ֵמי ְוחסדֲ ,
ַּר ֲ
ׂש ְרכם
ירו ִּתי את ֵלב ָהאבן ִּמ ְב ַּ
ַּה ִּס ֹ
וכ ִּתיב (יחזקאל לו) ו ֲ
ַּת ְחת ָמהְ .
ׂשר.
ְו ָנ ַּת ִּתי ָלכם ֵלב ָב ָ
הנסירה
ה' הרדים את מידת התפארת ,כלומר שהנה רגלי נשמת מידת הבינה,
נכנסים לראש התפארת ,ובהם יש את מוחי התפארת ,משום שאין המוח
יכול לשרות בראש ללא כלי זה ,ויצאו רגלים אלו ונכנסו לשכינה ,ואזי
נכנסו בה המוחין ,והיא נבנית ,עד שה' היא אותה לאדם ,שהוא מידת
התפארת ,ביום שבת.
ואזי כל הדינים הלכו לנקבה ,שזה מהותה ואין הם מפריעים לתיפקודה,
ואז מידת התפארת נתקנה משום שהיו בה רק חסדים ,ונעשה ליבה ללב
בשר.

דף קמ''ג ע''א

ש ִּדין
רוחין ְו ֵ
ִּ
הוָה ָב ֵרי
ש ְב ָתא ֲ
יעל ַּ
ע ָתא ְד ָב ָעא ְל ֵמ ַּ
שֲ
וב ַּ
ְ
יבת
ָת ַּ
ףונ ָהאְ ,וי ִּ
יתא ְב ִּת ָ
רו ִּנ ָ
לוןָ ,א ַּתת ַּמ ְט ֹ
עוליןְ ,ו ַּעד ָלא ִּסיֵים ֹ
ְו ִּע ְל ִּ
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לון ְל ִּאימון ִּב ְריָיאןְ ,ו ָלא
א ָנח ֹ
יבת ָק ֵםיהֲ ,
ע ָתא ְד ָי ִּת ַּ
שֲ
ַּק ֵםיהְ .ב ַּ
ַּת ַּבת ִּעם ַּמ ְל ָכא( ,דף קמ''ג ע''א)
יתא י ְ
רו ִּנ ָ
ִּא ְש ְת ִּלימוֵ .כיוָן ְד ַּמ ְט ֹ
ינ ְייהוַּ ,מאן הוא ְד ִּי ְק ַּרב
ְו ִּא ְת ַּח ָברו ַּא ִּסין ְב ַּא ִּסיןַּ ,מאן יֵיעול ֵב ַּ
ה ַּד ְייהו( .בגין כך סתימא דמלה עונתן של תלמידי חכמים
ַּב ֲ
דידעין רזא דנא משבת לשבתְ ).ו ַּכד ִּא ְת ַּח ְברוִּ ,א ְת ְב ָסמו ָדא
ינין ָדא
וב ִּגין ָכ ְךִּ ,א ְת ְב ָסמו ִּד ִּ
יו ָמא ְד ֹכ ָלא ִּא ְת ְב ָסם ֵביהְ .
ְב ָדאֹ .
ְב ָדאְ ,ו ִּא ְת ְת ָקנו ִּע ָל ִּאין ְו ַּת ָת ִּאין.
עניין חטא אדם הראשון ,וקין והבל
ולפני שבת קודש של ימי הבריאה ,ה' ברא שדים ,והיינו שהוא השפיע
לשכינה של כוח הדין שנקראת [אין לומר בפה] לילית כמובא בזוהר,
שהשיא הייתה האשה הראשנה של אדם.
ולפני שברא להם גופים באה השכינה לפניו ונזדוג עימה ,ומשום שכן
לא הספיק לבראות את גוף השדים ,משום שנכנסה השבת ,ששובתים בה
ממלאכה ,והיינו שהשדים הם הכח הממצע בין אדם למלאך כמובא בגמ'
בחגיגה ,ולכן הם נצרכים ,אמנם השכינה ידעה שלא יוכל האדם לסבול
את עול השדים ,ולכן היא באה איליו ,ונזדוגו ,ואפי' שזמן הזיוג הוא
בשבת ,מ''מ משום הצורך עשתה כן ,והיינו שביום חול שולטים הטוב
והרע ,וא'' כ הבני אדם שנבראו מזיווג זה הם מעורבים בטוב ורע כמו
השדים ,מ''מ העדיפה לעשות כן בכדי שלא יהיה גוף לשדים ואזי המה
יהיו כאדם ,אלא המה כמלאכים אשר בשמים שכמעט ואין האדם נפגש
בהם.
ועניין זה עמוק מאוד.
והאריז''ל מבאר שזה חטאו של אדם שאכל מעץ הדעת שגם זיוג נקרא
אכילה כמובא בגמ' בכתובות ,וזה מה שאמר הנחש לחוה "והייתם
כאלוקים יודעי טוב ורע" ,אתם תהייו כמו השדים ,שהם חצי טוב חצי רע,
והם נקראים אלוקים שהמלאכים נקראו אלוקים כמובא בזוהר.
ובזיוג זה נזדווגו החסדים והגבורות של הזכר והנקבה.

[]195

"יהי אור"

חזֵיִּ ,אי
ישא ְל ֵמ ֱ
יקא ַּק ִּד ָ
אנא ִּב ְצ ִּניעו ָתא ְד ִּס ְפ ָראָ ,ב ָעא ַּע ִּת ָ
ְו ָת ָ
יניןְ ,ו ִּא ְת ְד ָבקו ְת ֵרין ִּא ֵלין ָדא ְב ָדאְ ,ו ָנ ַּפק ִּמ ִּן ְט ָרא
ִּא ְת ְב ָסמו ִּד ִּ
יפא( ,דלא יכיל עלמא למסבל) ִּד ְכ ִּתיב,
ינא ַּת ִּף ָ
נוק ָבא ִּד ָ
ְד ְ
ַּתלד את ַּק ִּין
ַּת ַּהר ו ֵ
תו ו ַּ
ָדע את ַּחוָה ִּא ְש ֹ
(בראשית ד) ְו ָה ָא ָדם י ַּ
ָכיל ָע ְל ָמא ְל ִּמ ְס ַּבלִּ ,מחום ְד ָלא
הוָה י ִּ
גו'ְ .ו ָלא ֲ
יתי ְו ֹ
ַּתאמר ָק ִּנ ִּ
וֹ
וב ִּגין
ינא ַּק ְשיָאְ ,
זוה ָמא ְד ִּד ָ
יפא ַּא ִּטיל ָבה ֲ
ִּא ְת ַּב ְן ַּמתְ ,ו ִּח ְויָא ַּת ִּף ָ
נוק ָבא,
ָכיל ְל ִּא ְת ַּב ְן ָמאְ .ו ַּכד ָנ ִּפיק ָדא ַּק ִּין ִּמ ְן ַּטר ְד ְ
הוָה י ִּ
ָכ ְך ָלא ֲ
ינויֵ .כיוָן ְד ָנ ַּפק
ינויַּ ,ק ְשיָא ְב ִּד ֹ
ָנ ַּפק ַּת ִּףיף ַּק ְשיָאַּ ,ת ִּףיף ְב ִּד ֹ
ַּתיר,
ימא י ִּ
ח ָרא ְב ִּס ָ
יקת ַּא ֲ
שת ְו ִּא ְת ַּב ְן ַּמתָ .ב ַּתר ָדאַּ ,א ִּס ַּ
ח ָל ָ
ִּא ְת ֲ
יפא ַּק ְשיָאְ ,ו ָכל ִּדי ִּנין ָלא ִּא ְת ָע ְרבו
הוָה ַּת ִּף ָ
ְו ָס ִּליק ַּק ְד ָמ ָאה ְד ֲ
(ס''א אתערעו) ָק ֵמיה (ס''א וכל דינין (לא) אתערו) ִּע ֵםיה.
מידת הכתר רצתה לראות אם כבר נמתקו דיני השכינה ,ולכן ביקשה
מהם להזדווג ויצא מזיווג זה קין ,שהיה בו דין רב ,ומ''מ ע''י שיצא הדין
בקין נמתקהת השכינה ,ויש להבין שכתוב בתורה שהנחש עשה את זה
ולא מידת הכתר ,ונראה שהנחש באמת באמת מגיע ממידת הכתר,
שמידת הכתר שלחה את הנחש שיעשה זאת ,בכדי לבדוק אם הדין נמתק,
כלומר שהיה צורך שיצאו הדינים לקראת השבת ,ואפי' שזה גרם קלקול
כה גדול ,מ''מ בשבת שהיא כוח עולם הנצח ,צריך שלא יהיה שום דין.

נדה:
נדהַּ .ב ָ
יו ָתם ַּב ָ
ַּי ִּהי ִּב ְה ֹ
חזֵיַּ ,מה ְכ ִּתיב( ,בראשית ד) ו ְ
ָתא ֲ
סוחיםְ .ו ָנ ַּצח ַּהאי
ׂשדה ְד ַּת ִּ
נדה ְד ִּא ְק ֵרי ָ
ילאַּ .ב ָ
מו ַּדע ְל ֵע ָ
ְד ִּא ְש ְת ֹ
הוָה ַּק ְשיָא ִּממֵיהְ ,ו ַּא ְכ ְסיֵיה ְו ַּא ְט ְמ ֵריה
אחוהִּ ,מחום ְד ֲ
ינא ַּל ֲ
ִּד ָ
יך הואְ ,ו ַּא ְע ְב ֵריה
שא ְב ִּר ְ
קוד ָ
ְ
חו ֵתיהַּ .עד ְד ִּא ְת ַּער ְב ַּהאי
ְת ֹ
ףועא
אחוי ְב ִּש ָ
הו ָמא ַּר ָבאְ .ו ָכ ִּליל ַּל ֲ
נוק ָבא ִּד ְת ֹ
ש ְק ֵעיה ְב ְ
ִּמ ַּף ֵםיהְ .ו ַּ
הון ַּנ ְח ִּתין ִּנ ְש ָמ ִּתין
ומ ְמ ֹ
ַּםא ַּר ָבאִּ ,ד ְמ ַּב ֵןם ִּד ְמ ִּעין ִּע ָל ִּאיןִּ .
ְדי ָ
חוי.
או ְר ֹ
ינש ְלפום ֹ
א ָ
ְל ָע ְל ָמאֱ ,
וקין שהיה בעל דין הרג את הבל ,וה' העלה את נשמת קין למידת
הבינה של כוח הטומאה שבעולם הבריאה ,ואת נשמת הבל לשכינה,
שממנה מגיעות נשמות חדשות.
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קין טעם שהעולם צריך להתנהג בדין ,שכן סברו בית שמאי ,והבל סבר
שהעולם צריך להיות בחסד כבית הלל ,והרג קין להבל  -לבית הלל ,כמו
שכתוב בגמ' בשבת שבית שמאי נעצו חרב בבית המדרש שמי שלא יאמר
הלכה כמותם יהרג בחרב.
וקין קיבל את הארץ שהיא כוח הדין ,והבל את השמים שהם כוח
החסד ,וכשהבל מיתק את האדמה ,אמר לו קין מה אתה עושה באדמה
והרגו כמובא במדרש.

ע ִּבידו
ירין ִּאימוןִּ .מ ְת ַּס ְח ִּטין ָדא ְב ָדאְ ,ו ִּא ְת ֲ
ְו ַּאף ַּעל ַּגב ִּד ְט ִּמ ִּ
ָיב ָיא,
יעיָיא ַּחי ַּ
הון ְד ַּר ִּש ַּ
גופאַּ ,נ ְח ִּתין ִּנ ְש ָמ ְת ֹ
ָ
ומ ַּהאי
גופא ַּחד ֵ
ָ
רוי,
ח ָדא ַּס ְל ָקא ַּד ְע ָת ְך .א ָלא ָדא ְל ִּס ְט ֹ
ויהון ַּכ ֲ
ֹ
רוחאִּ .מ ַּת ְר ִּו
ָ
יפי
ַּת ִּק ֵ
הון ֵמ ַּהאי
ש ְל ֵפי ִּנ ְש ָמ ְת ֹ
יקיָיאִּ ,ד ְמ ַּ
ַּכ ִּאין ִּאימון ַּצ ִּד ַּ
רוי .ז ָ
ְו ָדא ְל ִּס ְט ֹ
א ָתר ְד ִּע ְט ִּרין ְו ִּכ ְת ִּרין
ישא ְד ִּא ְק ֵרי ָא ָדםְ ,ד ָכ ִּליל ֹכ ָלאֲ ,
גופא ַּק ִּד ָ
ָ
רו ָרא ְד ַּא ְת ְק ָלא (ס''א דאתכלא).
ישין ִּמ ְת ַּח ְב ָראן ַּת ָםןִּ ,ב ְצ ֹ
ַּק ִּד ִּ
יקיָיא( ,ס''א אתון חברייא) ְד ָכל ָהנֵי ִּמ ִּלין
ַּכ ִּאין ִּאימון ַּצ ִּד ַּ
זָ
ישין ִּע ָל ִּאין
רוח ְד ָכל ַּק ִּד ִּ
ַּ
ישא ִּע ָל ָאה,
רוח ַּק ִּד ָ
ישיןְ ,ד ִּא ְת ָמרו ְב ַּ
ַּק ִּד ִּ
יתין ְלהו,
ִּא ְת ַּכ ְל ָלן ֵביהִּ ,א ְת ַּג ְליָין ְלכוִּ .מ ִּלין ְד ִּע ָל ִּאין ְו ַּת ָת ִּאין ַּצ ְי ִּ
אריןְ ,מ ַּח ְצ ֵדי ַּח ְק ָלאְ ,ד ִּמ ִּלין ִּא ֵלין
יהון ְד ָמ ִּ
אר ֹ
ַּכ ִּאין ַּאתון ָמ ֵ
זָ
ינא
יכון ַּא ִּסין ְב ַּא ִּסיןֵ ,ע ָ
אר ֹ
ִּת ְנ ְדעון ְו ִּת ְס ַּת ְכלון ְבהוְ ,ו ִּת ְנ ְדעון ְל ָמ ֵ
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב,
וב ָה ֵני ִּמ ִּלין ִּת ְזכון ְל ָע ְל ָמא ְד ָא ֵתיֲ ,
ינאְ .
ְב ֵע ָ
יו ִּמין
גו'ְ .י ָיַּ :ע ִּתיק ֹ
בו ָת אל ְל ָבב ָך ְו ֹ
ש ֹ
ַּה ֵ
ָד ְע ָת ַּהי ֹום ו ֲ
(דברים ד) ְוי ַּ
ול ָע ְל ֵמי
יך ְש ֵמיה ְל ָע ַּלם ְ
א ֹל ִּהיםְ .ו ֹכ ָלא הוא ַּחדְ ,ב ִּר ְ
הוא ָה ֱ
ָע ְל ַּמיָא.
ואפי' שנשמת קין נסתרת ,מ''מ יוצאים ממנה נשמות הרשעים ,ומהבל
נשמות הצדיקים ,שנמצאות בשכינה.
אמר רשב''י שבלימוד הזוהר מקיים הפסוק ,וידעת היום והשבות אל
לבבך ,והיינו שהוא מביא את האדם לידיעה בה' ,ובכך הוא זוכה לעולם
הבא ממש.
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ילא.
ינא ִּע ָל ִּאין ְל ַּת ָתאְ ,ו ַּת ָת ִּאין ְל ֵע ָ
ח ֵמ ָ
עוןֲ ,
ָא ַּמר ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
יוק ָנא ְד ָא ָדםְ ,דהוא ִּתףונֵי ִּע ָל ָאהְ ,כ ָל ָלא
ִּע ָל ִּאין ְל ַּת ָתאִּ ,ד ְ
כ ְלהו( .חסר)
ְד ֻּ
עו ָלםְ ,ד ָכ ִּליל ִּשית
ֹ
סוד
אנאְ ,כ ִּתיב (משלי י) ְו ַּצ ִּדיק ְי ֹ
ָת ָ
שו ָקיו
ֹ
ח ָדאְ .ו ַּהאי הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,שיר השירים ה)
טופא ַּכ ֲ
ְב ַּק ְר ָ
שש.
םודי ֵ
ַּע ֵ
יעותא ְד ִּס ְפ ָראָ ,ב ָא ָדם ִּא ְת ְכ ִּלילו ִּכ ְת ִּרין ִּע ָל ִּאין,
ָ
אנא ִּב ְצ ִּנ
ְו ָת ָ
וכ ָלל.
וב ָא ָדם ִּא ְת ְכ ִּלילו ִּכ ְת ִּרין ַּת ָת ִּאיןִּ ,ב ְפ ָרט ְ
וב ְפ ַּרטְ .
ִּב ְכ ַּלל ִּ
יףונין
ִּ
יוק ָנא ְד ָכל ָה ֵני ִּת
ִּכ ְת ִּרין ִּע ָל ִּאין ִּב ְכ ַּללְ ,כ ָמה ְד ִּא ְת ַּמר ְב ִּד ְ
(ס''א דיוקנין)ִּ .ב ְפ ָרטְ :בא ְצ ְב ָען ִּד ְי ִּדןָ ,ח ֵמש ְכנגד ָח ֵמשִּ .כ ְת ִּרין
גופא ָלא
ָ
וכ ָללְ .ד ָהא
ַּת ָת ִּאיןְ ,בא ְצ ְב ִּעין ְד ַּר ְג ִּלין ְד ִּאימון ְס ָרט ְ
גופא.
וו ְב ָ
ה ֹ
וב ִּגין ָכ ְך ָלא ֲ
גופאְ .
ה ַּד ְייהוְ .ד ִּאימון ְל ַּבר ִּמ ָ
חזֵי ַּב ֲ
ִּא ְת ֲ
גופא ַּא ְע ִּדיו ִּמ ַּמ ְייהו.
ְד ָ
מעלת האידרא
אמר רשב''י שהו א רואה את כל המידות העליונות באות לכאן ,וכל
לומדי הזוהר ממש עולים לעולמות העליונים.
מידת היסוד היא כולל את שפע כל המידות חסד גבורה תפארת נצח
הוד יסוד.
אמר רשב''י שהאדם נחלק לב' ,גופו עליון וגופו התחתון ,ויש לו
תיקונים בכלל כמו שלמדנו ,ויש תיקונים יותר פרטיים כמו אצבעות הידים
וכו' ,וכן יש ברגליים כלל ופרט.
וכל מה שאמרו חז'' ל שיש כלל ופרט ודבר שיצא מן הכלל לא ללמד על
עצמו יצא וכו' ,הכל יש לדרוש בעניין זה.
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יום ַּההוא .א ָלא ַּר ְג ָליו
ִּאי ָה ִּכיַּ ,מאי (זכריה יד) ְו ָע ְמדו ַּר ְג ָליו ַּב ֹ
נוק ִּמין ְו ִּא ְקרון
ינין (ס''א דמארין) ְלמ ְע ַּבד ְ
יהון ְד ִּד ִּ
אר ֹ
גופאָ ,מ ֵ
ְד ָ
ינין ִּדי
יהון ְד ִּד ִּ
אר ֹ
ח ָדן ָמ ֵ
ומ ְת ַּא ֲ
יפיןִּ .
הון ַּת ִּף ִּ
ומ ְמ ֹ
ע ֵלי ַּר ְג ַּל ִּיםִּ .
ַּב ֲ
ְל ַּת ָתאְ ,ב ִּכ ְת ִּרין ַּת ָת ִּאין.
ישא( ,בדכר
גופא ַּק ִּד ָ
ילאִּ ,ד ְב ָ
אנאָ ,כל ִּאימון ִּתףונֵי ִּד ְל ֵע ָ
ָת ָ
ח ָדן ָדא ְב ָדא,
ומ ְת ַּא ֲ
יך ָדא ִּמן ָדאִּ ,
ונוקבא) ְכ ָל ָלא ְד ָא ָדםִּ ,א ְת ְמ ִּש ְ
ידין ְל ָדא
ָר ִּ
ש ְך ָד ָמא ְב ִּק ְט ִּפין ְדו ִּ
ְו ַּא ְשקון ָדא ְל ָדאְ .כ ָמה ְד ִּא ְת ְמ ָ
ח ָראְ ,ו ִּאימון ַּמ ְש ִּקין
א ָתר ַּא ֲ
א ָתר ָדא ְל ֲ
ול ָה ָכאֵ ,מ ֲ
ול ָדאְ ,ל ָה ָכא ְ
ְ
ה ִּרין
גופא (נ''א לגופא)ַּ .א ְש ְקיָין ָדא ְל ָדאְ ,מ ַּנ ֲ
(ס''א קסטין) ְד ָ
ֵיהון.
ומ ְת ָב ְר ָכאן ְב ִּגינ ֹ
כ ְלהו ָע ְל ִּמיןִּ ,
ָדא ְל ָדאַּ .עד ְד ַּא ְנ ִּהירו ֻּ
דף קמ''ג ע''ב
גופא,
אנאָ ,כל ִּאימון ִּכ ְת ִּרין (דף קמ''ג ע''ב) ְד ָלא ִּא ְת ְכ ִּללו ְב ָ
ָת ָ
יהון,
א ָבן ָכל ַּמאן ְד ִּי ְק ַּרב ְל ַּג ֵב ֹ
ומ ַּס ֲ
א ִּביןְ ,
ומ ָס ֲ
יקין ְ
כ ְלהו ְר ִּח ִּ
ֻּ
הון ִּמ ִּלין.
ְל ִּמ ְנ ַּדע ִּמ ְמ ֹ
אמר הזוהר אחרי שאמרנו שהרגליים הם לא נחשבות כחלק מן הגוף,
מדוע כתוב "ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים" ,שהפסוק מיחס את
הרגליים לה' ,אלא הרגלים הם כוח הדין לעשות דין ברשעים ,ויש דינים
ברגליים שמגיעים עד היכלות הטומאה ,כלומר שה' משתמש עימם ,אמנם
אינם חלק מעצמותו.
וכל תיקוני הגוף העליון המה מתקונים והמה באהבה ושלום אחד עם
חברו ,אבל תיקוני הרגליים המה בשנאה ותחרות.
עד כדי שהטומאה נאחזת ברגלים ואסור אפי' לחשוב עליהם או ללמוד
עליהם ,אמנם אם לומד בכדי לדעת מרוב חושך הטומאה את מעלת
הקדושה מותר שכן אמר הזוהר במפורש ,ש"יש יתרון לחכמה מן השכלות
כיתרון האור מן החושך" ,שכמו שאין מבינים מהו אור אלא א''כ רואים
את החושך ,כן אין מבינים מה היא תורת קדושה ,אלא א''כ רואים מה
היא חכמת הגוים.
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ומסופר על אחד מן האדמורים שכאשר הגיע להיכלות הגהינום בזוהר,
הוא לא רצה ללמודם ,בכדי שמחשבתו לא תחשוב על כזה דבר טמא.
שיש תוקף למחשבת האדם ,וידוע משפטו של מרן הבעש''ט שהיכן
שאדם חושב שם הוא נמצא.

ח ָכ ִּמים .א ָלא
הון ְל ַּג ֵבי ַּת ְל ִּמי ֵדי ֲ
יאוב ָתא ִּד ְל ֹ
ְ
אנאַּ ,מאי ִּת
ָת ָ
גופא.
ול ִּא ְת ַּכ ְל ָלא ְבהו ְב ַּההוא ָ
ישאְ ,
גופא ַּק ִּד ָ
ִּמחום ְד ָח ָמן ְבהו ָ
הון ִּב ְכ ָל ָלא
ית ֹ
ישין ְו ֵל ְ
ימאִּ ,אי ָה ִּכיָ ,הא ַּמ ְל ָא ִּכין ַּק ִּד ִּ
ְו ִּכי ֵת ָ
ישא,
גופא ַּק ִּד ָ
וון ְל ַּבר ִּמ ְכ ָל ָלא ְד ָ
יה ֹ
לום ִּאי ל ֱ
ש ֹ
גופאָ .לאְ .ד ַּחס ְו ָ
ְד ָ
ָיתו
וג ִּוי ֹ
וכ ִּתיב (דניאל י) ְ
ימיְ .
ישין ְו ָלא ִּמ ְת ַּק ְי ֵ
וו ַּק ִּד ִּ
ה ֹ
ָלא ֲ
ינ ִּים( .דניאל ט)
אות ֵע ַּ
בו ָתם ְמ ֵל ֹ
וכ ִּתיב (יחזקאל א) ְו ַּג ֹ
ְכ ַּת ְר ִּשישְ .
הון ִּב ְכ ָל ָלא
ית ֹ
יאלֻּ .כ ְלהו ִּב ְכ ָל ָלא ְד ָא ָדםַּ .בר ֵמ ָהנֵי ְד ֵל ְ
ְו ָה ִּאיש ַּג ְב ִּר ֵ
ה ַּד ְייהו.
א ָבן ָכל ַּמאן ְד ִּי ְק ַּרב ַּב ֲ
ומ ַּס ֲ
א ִּביןְ ,
גופאְ ,ד ִּאימון ִּמ ְס ֲ
ְד ָ
אנא,
ְו ָת ָ

ֻּכ ְלהו

אלא,
רוחא ִּד ְׂש ָמ ָ
ֵמ ָ

ְד ָלא

ִּא ְת ְב ָסם ְב ָא ָדם

ישאְ ,ו ָלא ִּא ְת ָד ָבקו ֵביה.
גופא ַּק ִּד ָ
ִּמ ְש ַּת ְכ ִּחיןְ ,ו ַּנ ְפקו ִּמ ְכ ָל ָלא ְד ָ
נוק ָבא
ילין ְב ְ
אסין ָע ְל ָמאְ ,ו ַּע ְי ִּ
א ִּבין ְו ַּא ְז ִּלין ְו ָט ִּ
וב ִּגין ָכ ְך ֻּכ ְלהו ִּמ ְס ֲ
ְ
ינא ַּק ְד ָמ ָאה ְד ִּא ְק ֵרי ַּק ִּין,
הו ָמא ַּר ָבאְ ,ל ִּא ְת ַּד ְב ָקא ְב ַּההוא ִּד ָ
ִּד ְת ֹ
ופ ְר ָחן
אסין ָכל ָע ְל ָמאַּ ,
אטין ְו ָט ִּ
ש ִּ
גופא ִּד ְל ַּת ָתאְ .ו ָ
ְד ָנ ִּפיק ִּב ְכ ָלל ְד ָ
יני ַּכ ְך ִּאימון ְל ַּברִּ ,מ ָכל
וב ִּג ֵ
גופאְ ,
ְו ָלא ִּמ ְת ַּד ְב ָקאן ִּב ְכ ָל ָלא ְד ָ
א ִּבין ִּאימוןְ .בהו ְכ ִּתיב (ויקרא יג)
ילא ְו ַּת ָתאִּ .מ ְס ֲ
ַּמ ִּש ְריָין ִּד ְל ֵע ָ
בו.
ש ֹ
מו ָ
חנה ֹ
ִּמחוץ ַּל ַּם ֲ
אמר הזוהר שמשום שהת''ח קדושים ,רוצים כוחות הטומאה לינק מהם,
וביאר האריז''ל שאין להם חייות אלא מקודשת ישראל ,ולכן הם רוצים
לינק מהם ,ולקחת את גופם משום שאין להם גוף ,ואמר הזוהר א''כ שמי
שאין לו גוף הוא טמא ,משום שרק מי שמושרש בגוף האדם העליון יש בו
קדושה ,ומשום שהוא מושרש בגוף האדם העליון גם לו יש גוף ,וכי
המלאכים שאין להם גוף הם טמאים ,וענה שודאי שיש להם גוף אלא
שאינו נראה משום שהוא רוחני ,אבל לשדים אין גוף כלל ,לא גשמי ולא
רוחני.
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כל כוחות הטומאה מחפשים מקום לשכון ,ואינם מוצאים והם הולכים
לשורש נשמת קין ,ומחפשים מזון וגם לא מוצאים ,ואינם ניזונים אלא
מגופות הצדיקים ,וחטאי הרשעים ,שמשום שהם חוטאים יש להם רשות
ליסר אותם ,עד שהם מעציבים אותם ,ושורים בגופם ,משום שהעצבות
היא מורה שכוח הטומאה שוכן בגוף האדם ,והשמחה מורה שכוח
השמחה שוכן בגוף האדם ,ולכן הזהירה התורה מאוד מאוד מאוד לעבוד
את ה' בשמחה.
וכן רבי נחמן מאוד הזהיר לעבוד בשמחה ,והדגיש שהעצבות היא
הס''א ,והיא גורמת גלות השכינה ,והיא זאת שהפילה את כל עובדי ה'
מעבודתם ,והדרך לשמחה ,שיש כפי מה שיכול יעשה ולא יותר מזה,
ויביט רק במעלותיו וידון עצמו לכף זכות תמיד ,ויעשה דברי שטות
ושמחה בצורה נכונה ובמקום הנכון.

ישא.
גופא ַּק ִּד ָ
ַּתיר ִּב ְכ ָל ָלא ְד ָ
רוחא ְד ִּא ְק ֵרי הבלְ ,ד ִּא ְת ָב ָןם י ִּ
וב ָ
ְ
גופאְ ,ו ָלא ִּמ ְת ַּד ְב ָקן.
ומ ְת ַּד ְב ָקן ְב ָ
ַּתירִּ ,
ח ָר ִּנין ְד ִּמ ַּב ְס ָמן י ִּ
ָנ ְפ ִּקין ַּא ֲ
ירא ְו ָנ ְפ ִּקין ֵמ ַּהאי ְכ ָל ָלא ְד ִּא ֵלין
א ִּו ָ
כ ְלהו ַּת ְליָין (ע''ו ע''ב) ַּב ֲ
ֻּ
ַּד ֵעי ְל ַּת ָתא
ומ ַּמ ְייהו י ְ
ילאִּ ,
ש ְמ ִּעין ֵמ ֵע ָ
ש ְמ ִּעין ַּמה ְד ַּ
א ִּביןְ .ו ַּ
ִּמ ְס ֲ
ְד ָק ַּא ְמ ֵרי ְלהו.
ילא ְכ ָל ָלא
יעותא ְד ִּס ְפ ָראֵ ,כיוָן ְד ִּא ְת ְב ָסמו ְל ֵע ָ
ָ
אנא ִּב ְצ ִּנ
ְו ָת ָ
ית ָאה,
נוק ָבאִּ .א ְת ַּח ָברו ִּז ְמ ָנא ְת ִּל ָ
ישאְ ,ד ַּכר ְו ְ
גופא ַּק ִּד ָ
ָ
ְד ָא ָדם,
מותא ְד ֹכ ָלאְ .ו ִּא ְת ְב ָסמו ָע ְל ִּמין ִּע ָל ִּאין ְו ַּת ָת ִּאין.
ְו ָנ ַּפק ִּא ְת ַּב ְן ָ
ישא.
גופא ַּק ִּד ָ
ילא ְו ַּת ָתאִּ ,מ ִּן ְט ָרא ְד ָ
ומ ָכאן ִּא ְש ָת ְכ ָלל ָע ְל ָמא ִּד ְל ֵע ָ
ִּ
גופא.
ָ
ח ָדן ָדא ְב ָדאְ ,ו ִּא ְת ָע ִּבידו ַּחד
ומ ְת ַּא ֲ
ומ ְת ַּח ְב ָרן ָע ְל ִּמיןִּ ,
ִּ
(ובגין דכלהו חד גופא ,שכינתא לעילא ,שכינתא לתתא,
ש ְל ָפא
ומ ַּ
קודשא בריך הוא לעילא ,קודשא בריך הוא לתתא') ְ
חזֵי א ָלא ַּחד( .ישעיה
כ ְלהו ָלא ִּא ְת ֲ
וב ֻּ
גופאְ .
ילא ְב ַּחד ָ
רוחאְ ,ו ַּע ְי ָ
ָ
דוְ .ד ֹכ ָלא הוא
בו ֹ
אות ְמ ֹלא ָכל ָה ָארץ ְכ ֹ
ו) ָקדש ָקדש ָקדש ְי ָי ְצ ָב ֹ
גופא.
ַּחד ָ
מהבל נוצרו מלאכים שהם טהורים ולא ממש ,טהורים ,והם שומעים את
גזירות השמים ומודעים אותם לאנשי הארץ בחלומם.
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אמנם ודאי שיש נשמות בני אדם מנשמת הבל ,אבל יש גם מלאכים
מסוג זה ,מנשמתו.
וכשנולד שת אזי הושתת העולם ונתקן ,והוא ייחד ותיקן את כל
העולמות ,ולכן אמרו בגמ' בשבת שעד ג' דורות הגר אינו נתקן.

אנאֵ ,כיוָן ְד ִּא ְת ְב ָסמו ָדא ְב ָדא( ,כתיב (שיר השירים א) תורי
ָת ָ
ח ֵמי.
ינא ְו ַּר ֲ
חרו ִּד ָ
זהב נעשה לך עם נקודות הכסף) ִּא ְת ָק ָ
וב ִּגי ֵני ַּכ ְך
כוראְ .
נוק ָבא ִּב ְד ָ
ְ
(אתבסמא דינא ברחמי) ְו ִּא ְת ַּב ְן ַּמת
ָלא ַּס ְל ָקא ָדא ְב ֹלא ָדאְ ,כ ַּהאי ָת ָמרְ ,ד ָלא ַּס ְל ָקא ָדא ְב ֹלא ָדא.
ֵינןַּ ,מאן ְד ַּא ִּסיק ַּג ְר ֵמיה ְב ַּהאי ָע ְל ָמא ִּמ ְכ ָל ָלא ְד ָא ָדם,
ְו ַּעל ַּהאי ָתנ ָ
ְל ָב ַּתר ַּכד ָנ ִּפיק ֵמ ַּהאי ָע ְל ָמאָ ,לא ָעיֵיל ִּב ְכ ָל ָלא ְד ָא ָדםְ ,ד ִּא ְק ֵרי
ישא .א ָלא ְב ִּאימון ְד ָלא ִּא ְקרון ָא ָדםְ ,ו ָנ ִּפיק ִּמ ְכ ָל ָלא
גופא ַּק ִּד ָ
ָ
גופא.
ְד ָ
ינא
קודות ַּה ָכסףְ ,ד ִּא ְת ְב ָסמו ִּד ָ
ֹ
עׂשה ָל ְך ִּעם ְנ
ָהב ַּנ ֲ
תו ֵרי ז ָ
ַּת ְניָאֹ ,
ח ֵמיְ .ו ַּעל ַּהאי ְכ ִּתיב( ,שיר
וו ֵביה ַּר ֲ
ה ֹ
ינאְ ,ד ָלא ֲ
ח ֵמיְ .ו ֵלית ִּד ָ
ְב ַּר ֲ
מו
תו ִּריםְ :כ ֹ
רוזיםַּ .ב ֹ
ח ִּ
ָאר ְך ַּב ֲ
תו ִּרים ַּצו ֵ
ַּי ְך ַּב ֹ
השירים א) ָנאוו ְל ָחי ִּ
רוזיםְ :כ ָמה ִּד ְכ ִּתיבִּ ,עם
ח ִּ
גו'ַּ .ב ֲ
ָהב ַּנ ֲעׂשה ָל ְך ְו ֹ
תו ֵרי ז ָ
ִּד ְכ ִּתיבֹ ,
יתא ִּא ְש ְת ַּכח
רו ִּנ ָ
נוק ָבאָ ,דא ַּמ ְט ֹ
ָאר ְךִּ ,ב ְכ ָל ָלא ְד ְ
קודות ַּה ָכסףַּ .צו ֵ
ֹ
ְנ
רוש ַּלם ִּד ְל ַּת ָתא (ס''א ומקדשא דכלא)
ילאִּ ,ו ְי ָ
שא ִּד ְל ֵע ָ
ֵבי ַּמ ְק ְד ָ
כוראְ ,ו ִּא ְת ָע ִּביד ְכ ָל ָלא
שאְ .ו ָכל ָדא ִּמ ְד ִּא ְת ְב ָס ַּמת ִּב ְד ָ
ומ ְק ְד ָ
ַּ
נותאִּ .ד ְב ַּג ִּויה
ימ ָ
נותאַּ .מאי ְמ ֵה ְ
ימ ָ
ְד ָא ָדםְ ,ו ָדא הוא ְכ ָל ָלא ִּד ְמ ֵה ְ
אנאַּ ,מאן
נותא( .שייך פרשת כי תצא) ְו ָת ָ
ימ ָ
ִּא ְש ְת ַּכח ָכל ְמ ֵה ְ
יבת ֵליה
ומיתָ .א ִּסיר ְל ֵמ ַּ
ְד ִּא ְק ֵרי ָא ָדםְ ,ו ִּנ ְש ְמ ָתא ַּנ ְפ ַּקת ִּממֵיהִּ ,
גופא,
ינה ַּעל ַּא ְר ָעאִּ ,מחום ְי ָק ָרא ְד ַּהאי ָ
יתאְ ,למ ְע ַּבד ֵליה ִּל ָ
ְב ֵב ָ
ָלין,
יקר ַּבל י ִּ
חזֵי ֵביה ְק ָל ָנאִּ ,ד ְכ ִּתיב( ,תהלים מט) ָא ָדם ִּב ָ
ְד ָלא ִּי ְת ֲ
ָליןַּ .מאי ַּט ְע ָמאִּ .מחום ְד ִּאי
ָקר ִּמ ָכל ְי ָק ָראַּ ,בל י ִּ
ָא ָדם ְדהוא י ָ
וו ִּב ְכ ָל ָלא
ה ֹ
ירי ָלא ֲ
מות ִּנ ְדמוַּ .מה ְב ִּע ֵ
של ַּכ ְב ֵה ֹ
ַּע ְבדון ָה ִּכיִּ ,נ ְמ ַּ
י ַּ
גופא
יריָ ,
ישא ,אוף ָה ָכא ִּכ ְב ִּע ֵ
רוחא ַּק ִּד ָ
ָ
חזֵי ְבהו
ְד ָא ָדםְ ,ו ָלא ִּא ְת ֲ
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חזֵי ֵביה
גופאְ ,דהוא ְי ָק ָרא ְד ֹכ ָלאָ ,לא ִּי ְת ֲ
ָ
רוחאְ ,ו ַּהאי
ָ
ְב ָלא
ְק ָל ָנא.
וכעת נתקנו הזכר והנקבה ,שבב' הלידות הראשונות יצא הם כל כוח
הטומאה ,כמו שיצא מאברהם ישמעל ויצחק עשיו ,ורק ביעקב נתקן
העולם ,וכן אמר הזוהר שאדם הראשון נתגלגל באברהם יצחק ויעקב,
ומבחינת אברהם ,ישמעל הוא בחינת קין ,ועשיו הוא בחינת הבל ,אמנם
יש הרבה מאוד נשמת ישראל מקין והבל ,ולמשל משה היה משורש הבל,
ויתרו משורש קין ,כמובא בהאריז''ל.
וחייב כל אדם לישא אישה בכדי לזווג את החסד בדין ,וללא זה אינו
נקרא אדם.
יש לבשם את הדין ברחמים וזו מהות האדם ,ועל זה נאמר "תורי זהב
נעשה לך עם נקודות הכסף" ,הזהב שנעשה מחום השמש הוא בחינת דין,
והכסף הוא מלשון כיסוף ואהבה ,הוא בבחינת רחמים.
ואדם שמת אין להלין אותו משום שיש לכבד את גופו ולא להחשיב את
גופו כבהמה שכמו שאין לו נשמה כעת ,כן גם לה אין נשמה תמיד.
ויש לחקור מי שאין לו בנים ואינו נקרא אדם האם מותר להלין אותו,
וכן מי שאין לו קרקע שאינו נקרא אדם כמובא בגמ' ביבמות האדם מותר
להלין אותו ,ועוד קשה יותר שהרי שכשהאדם מת אין לו לא קרקע ולא
אישה וא''כ הוא נקרא אדם ,אלא שצריך לומר שמשום שהייתה לו קרקע
זמן מה בחיותו,אזי נשמתו נקשרה לעניין זה ,ומה שמי שאין לו קרקע אינו
אדם ,משום שבקרקע שורה כוח השכינה ,ולכן היא מגדלת כל מה שנזרע
בתוכה ,וכי זה דבר מובן שאם זורקים גרעין לאדמה שיצא עץ מכך ,אלא
שיש כוח שמגדל את הנזרק בה ,וזו השכינה ,וכמו מי שלא נשא אישה
שהיא מבחינת השכינה אינו אדם ,כן מי שאין לו קרקע אינו אדם ,אמנם
יש לידע האם צריך את שניהם ,או שמספיק אחת מהם ,ויש להבין מדוע
העולם לא מקפיד שיהיה לכל אחד קרקע.

דף קמ''ד ע''א

גופא
יעותא ְד ִּס ְפ ָראָ ,כל ַּמאן ְד ָע ִּביד ִּלי ָנה ְל ַּהאי ָ
ָ
אנא ִּב ְצ ִּנ
ְו ָת ָ
גופא ְד ָע ְל ִּמיןְ .ד ָהא ְב ִּגין
ימותא ְב ָ
ָ
רוחאָ ,ע ִּביד ְס ִּג
ָ
ישאְ ,ב ָלא
ַּק ִּד ָ
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ישאְ ,ב ַּא ְר ָעא
ינה ְב ַּא ְת ָרא ַּק ִּד ָ
(דף קמ''ד ע''א) ָדאָ ,לא ָע ִּביד ִּל ָ
ָלין ָבה( ,ס''א דכתרא קדישא דמלכא בארעא דכתיב
ְדצדק י ִּ
גופא ְי ָק ָראִּ ,א ְת ְק ֵרי
ָ
(ישעיה א) צדק ילין בה) ִּמחום ְד ַּהאי
ירא( .הדא
ה ִּוי ְכ ַּחד ִּמן ְב ִּע ֵ
ינהֲ ,
יוק ָנא ְד ַּמ ְל ָכאְ .ו ִּאי ָע ִּביד ֵביה ִּל ָ
ִּד ְ
הוא דכתיב( ,תהלים מט) נמשל כבהמות (ע''כ) נדמו)
נות ָה ָא ָדם.
א ֹל ִּהים את ְב ֹ
ַּי ְראו ְבנֵי ָה ֱ
אנא( ,בראשית ו) ו ִּ
ָת ָ
נוק ָבא
(ס''א בני האלהים) ִּאימון (ס' ע''ב) ְד ִּא ְט ַּמרוְ ,ו ָנ ְפלו ְב ְ
ָלדו
וכ ִּתיב ְוי ְ
נות ָה ָא ָדם( ,האדם הידוע)ְ .
הו ָמא ַּר ָבא .את ְב ֹ
ִּד ְת ֹ
עו ָלם.
גו'ֵ .מ ַּההוא ְד ִּא ְק ֵרי ֹ
עו ָלם ְו ֹ
אשר ֵמ ֹ
בו ִּרים ֲ
ָלהם ֵה ָםה ַּה ִּג ֹ
ש ִּדין
רוחין ְו ֵ
ִּ
הון ַּנ ְפקו
חםִּ ,מ ְמ ֹ
שי ַּה ֵ
עו ָלםַּ .א ְנ ֵ
ֹ
ֵינן ְי ֵמי
ִּכ ְד ָתנ ָ
יעיָיא.
ְל ָע ְל ָמאְ ,ל ִּא ְת ַּד ְב ָקא ְב ַּר ִּש ַּ
וו ָב ָארץ.
ה ֹ
ח ָר ִּניןְ .ד ָלא ֲ
ילים ָהיו ָב ָארץְ ,ל ַּא ָס ָקא ִּא ֵלין ַּא ֲ
ַּה ְמ ִּפ ִּ
וו ָב ָארץ.
ה ֹ
א ֹל ִּהים ָלא ֲ
וו ָב ָארץְ .ב ֵני ָה ֱ
ה ֹ
ָא''ל ֲ
יליםַּ :ע ָז''א ְו ַּעז ֵ
ַּה ְמ ִּפ ִּ
ְו ָרזָא הוא ְו ֹכ ָלא ִּא ְת ַּמר.
מי שמשהה את המת ומלין אותו הרי הוא גורם שחלילה יתבזה האדם
העליון שהוא מידת התפארת ,שהאדם התחתון הוא מרכבה למידת זו ,וזה
מה שאמר רש''י ,משל למלך שהיה לו תאום ותלו אותו ,ואמר שלא ילינו
אותו שלא יאמרו שהמלך תלוי.
כתוב בתורה שבני האלוקים באו על בנות האדם ,היינו השדים שנעשו
מאדם הראשון ,והבנים שלהם הגיעו מגבורת מידת התפארת ,והם
מחטיאים את האנשים בחלומות הלילה.
הנפילים היו בארץ ,שהם ב' מלאכים שקטרגו על האדם שחטא ,ואמר
מדוע ה' ברא אותו ,וה' הוריד אותם להראות להם שהם גם יחטאו ,אבל
הגיבורים אינם בארץ אלא הם מלאכים בשמים.
בזוהר חדש ע' כ''ז ,מובא שבני אלוקים הם בני גדולים הדור ,וכן אנשי
השם.
והנפילים ,הם אדם וחוה ונפלו מהשמים.
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ׂשה את ָה ָא ָדם ָב ָארץ,
ַּי ָמ ֵחם ְי ָי ִּכי ָע ָ
ְכ ִּתיב (בראשית ו) ו ִּ
ַּי ָנחם ְי ָי ַּהאי ִּב ְז ֵעיר
ה ִּוי ָב ָארץ .ו ִּ
ילאְ ,ד ָלא ֲ
ְל ַּא ָס ָקא ָא ָדם ִּד ְל ֵע ָ
ַּי ְת ַּע ֵעב,
א ַּמר .א ָלא ו ִּ
בו ,וַּי ְע ַּצב ֹלא נ ֱ
ַּי ְת ַּע ֵעב אל ִּל ֹ
ַּא ִּסין ִּא ְת ַּמר .ו ִּ
סוקי ִּמ ַּםאן ְד ָלא
א ֵ
ע ָעבְ ,ד ֵביה ַּת ְליָיא ִּמ ְל ָתאַּ .ל ֲ
ִּאיהו ִּא ְת ֲ
בוְ .כ ַּמאן
בו ָלא ְכ ִּתיב ,א ָלא אל ִּל ֹ
בוְ ,ב ִּל ֹ
ע ָעב .אל ִּל ֹ
ִּא ְת ֲ
אריהְ ,ד ַּא ְחזֵי ַּהאי ְל ִּל ָבא ְד ָכל ִּל ִּבין.
ע ָעב (ומקבל) ְל ָמ ֵ
ְד ִּא ְת ֲ
א ָד ָמה
אתי ֵמ ַּעל ְסנֵי ָה ֲ
אשר ָב ָר ִּ
ו ַֹּיאמר ְי ָי א ְמחה את ָה ָא ָדם ֲ
דוי.
חו ֹ
ימא ָא ָדם ִּד ְל ַּת ָתא ִּב ְל ֹ
ילאְ .ו ִּאי ֵת ָ
גו'ְ .ל ַּא ָס ָקא ָא ָדם ִּד ְל ֵע ָ
ְו ֹ
ָלאו ְל ַּא ָס ָקא ְכ ָללִּ .מחום ְד ָלא ָק ִּאים ָדא ְב ָלא ָדא.
ה ָדא
ישאֲ .
ימא ְד ֹכ ָלאֹ ,כ ָלא ִּא ְת ָת ַּףן ְכ ֵמ ֵר ָ
ְו ִּא ְל ָמ ֵלא ָח ְכ ָמה ְס ִּת ָ
ש ַּכ ְנ ִּתי ָע ְר ָמהַּ .אל ִּת ְק ֵרי
א ִּני ָח ְכ ָמה ָ
הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,משלי ח) ֲ
ינ ִּתי (ס''א שיכנתי).
ש ַּכ ְנ ִּתי ,א ָלא ְש ִּכ ָ
ָ
ה ָדא הוא
ףונא ְד ָא ָדםָ ,לא ָק ִּאים ָע ְל ָמאֲ .
ְו ִּא ְל ָמ ֵלא ַּהאי ִּת ָ
וכ ִּתיב (בראשית ו) ְו ָנח
ָסד ָארץְ .
ִּד ְכ ִּתיב( ,משלי ג) ְי ָי ְב ָח ְכ ָמה י ַּ
ָמ ָצא ֵחן ְב ֵעינֵי ְי ָי.
ה' נצטער על שברא את האדם התחתון ,שמעיקר הדין האדם לא היה
צריך לרדת לעולם הגשמי אלא להישאר בעולם הרוחני ,אבל משום ששם
אין רע כ''כ ,משום כן אין בחירה ,לכן ה' הוריד אותו לעולם הזה כמובא
בזוהר ,אמנם הפגם היה רק במידת התפארת ,ולא במידות שמעליה,
שלשם לא מגיע הפגם.
אומר הזוהר שמה שכתוב שה' אמר שהוא ימחה את האדם ,אין הכוונה
רק האדם אלא את כל העולם כולו שנברא בשביל לשמש את האדם ,והיה
רצנו לעשות עולם חדש ,כמו שבאמת היה כמה עולמות לפני העולם הזה,
ור' נחוניא בן הקנה לומד שהם היו בפועל ממש ,אמנם האריז''ל אומר
שלא היו עולמות של בני אדם ,אמנם היו עולמות של מלאכים.
ואם לא שה' היה מתקן את הפגם ע''י מידת החכמה של מידת הכתר,
היה העולם נחרב כבתחילה ,היינו שהחכמה ,היא אור התורה ,והמאור
שבה מחזירם למוטב ,וכן ידוע שהחכמה מתקנת את כל התיקונים של כל
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החטאים ,משום שרק שהשכל מתישר מיד כל התאות בטלות כמו שאמר
הרמב''ם שבראש חכם לא שורה תאוה.
ואם האדם לא היה נתקן כל הבריאה הייתה מתבטלת ,משום שכל
העולם נברא בשביל האדם.

מו ָחאְ .ו ַּה ָח ְכ ָמה הוא ְכ ָל ָלא
מו ִּחין ַּת ְליָין ְב ַּהאי ֹ
כ ְלהו ֹ
אנאֻּ ,
ְו ָת ָ
ףונא
ימאְ ,ד ָבה ִּא ְת ָת ִּקיף ְו ִּא ְת ָת ַּףן ִּת ָ
ְד ֹכ ָלא הואְ .ו ָדא ָח ְכ ָמה ְס ִּת ָ
ה ָדא הוא
ַּיח ָבא ֹכ ָלא ַּעל ִּתףונֵיהָ ,כל ַּחד ְב ַּא ְת ֵריהֲ .
ְד ָא ָדםְ ,ל ִּא ְתי ְ
יטיםְ ,ד ִּאימון
ש ִּל ִּ
ׂש ָרה ַּ
עָ
עוז ל ָח ָכם ֵמ ֲ
ִּד ְכ ִּתיב( ,קהלת ז) ַּה ָח ְכ ָמה ָת ֹ
גוִּ ,ממֵיה ָק ִּאים
ףונא ִּד ְל ֹ
ימא ְד ָא ָדםְ .ו ָא ָדם הוא ִּת ָ
ףונא ְש ֵל ָ
ִּת ָ
רוחא( .הדא הוא דכתיב( ,שמואל א טז) כי האדם יראה
ָ
לעינים ויהוה יראה ללבב ,דאיהו בלגו לגו)
נותא ְד ֹכ ָלא,
ימ ָ
ימותא ְמ ֵה ְ
ָ
חזֵי ְש ֵל
ףונא ְד ָא ָדםִּ ,א ְת ֲ
וב ַּהאי ִּת ָ
ְ
ודמות ְכ ַּמ ְר ֵאה ָא ָדם
כור ְסיָיאִּ .ד ְכ ִּתיב( ,יחזקאל א) ְ
ְ
ְד ָק ִּאים ַּעל
א ָנש
ע ָננֵי ְש ַּמיָא ְכ ַּבר ֱ
ַּארו ִּעם ֲ
וכ ִּתיב (דניאל ז) ו ֲ
ָע ָליו ִּמ ְל ָמ ְע ָלהְ .
בוהיַּ .עד ָכאן
מו ִּהי ַּה ְק ְר ִּ
וק ָד ֹ
יו ַּמיָא ְמ ָטה ְ
הוָא ְו ַּעד ַּע ִּתיק ֹ
ָא ֵתה ֲ
ַּש ַּגח
ָדע ְוי ְ
חול ֵקיה ְד ַּמאן ְדי ַּ
ָ
ַּכ ָאה
ע ִּמין .ז ָ
ירן ַּט ֲ
וב ִּר ָ
ימאן ִּמ ִּליןְ .
ְס ִּת ָ
ארי
הוןְ .ד ִּמ ִּלין ִּא ֵלין ָלא ִּא ְת ְי ִּהיבו ,א ָלא ְל ָמ ֵ
הוןְ .ו ָלא ִּי ְט ֵעי ְב ֹ
ְב ֹ
ומ ַּח ְצ ֵדי ַּח ְק ָלאְ ,ד ָעאלו ְו ַּנ ְפקוִּ .ד ְכ ִּתיב( ,הושע יד) ִּכי
ְמ ִּדין ְ
ופו ְש ִּעים ִּי ָכ ְשלו ָבם.
ֵלכו ָבם ֹ
יקים י ְ
ש ִּרים ַּד ְר ֵכי ְי ָי ְו ַּצ ִּד ִּ
ְי ָ
עיקר האדם הרוחני והגשמי ,הוא חכמתו ,ולכן אין עני אלא מדעת ועני
נחשב כמת ,ודא קני מה חסר ,שמי שיש לו חכמה יש לו הכל ,וזו עיקר
מעלת האדם על הבהמה ,ומעלת ישראל על האומות שיש להם תורת
אמת.
והאדם האמיתי יושב על כסא ,כלומר שהוא מושל בכל ,אבל החוטא
מפחד אפי' מבהמות כמובא בגמ' בשבת.
והאדם האמיתי מגיע עד מידת הכתר ,דהיינו עד רצון ה' ,ששם הוא
עולם הנצח.
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ואמר רשב''י שעד כאן נתגלו סודות התורה ,שאפשר להתקדש על ידם,
ואפשר ללכת עימם לדרך שאינה נכונה ,ולומר שהסוד חולק על הפשט.
וכידוע שאמר הגר''א שהוא לא מצא מקום אחד שיש מחלוקת בין
הפשט לסוד ,חוץ מכך שלפי הסוד אין לעמוד בכל צדדי ד' אומת המתפלל
שלא מצא בזה טעם לפי הפשט.
וכן ישנם דברים דקים ,שיוכלים להגיע עימם לכפירה ,ולטעות ולחשוב
שהמידות הם האין סוף ,ולבקש מהם ,אלא צריך לכוין לפנימיות שלהם,
כידוע.

ילן,
עוןְ ,ו ָא ִּרים ַּק ֵליה ְו ָא ַּמרִּ ,אי ְב ִּמ ִּלין ִּד ָ
אנאָ ,ב ָכה ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
ָת ָ
ְד ִּא ְת ַּג ְליָין ָה ָכאִּ ,א ְת ְג ִּניזו ַּח ְב ַּריָיא ְב ִּא ָד ָרא ְד ָע ְל ָמא ְד ָא ֵתי,
הוָהְ ,ב ִּגין ְד ָלא ִּא ְת ַּג ְליָין
ש ִּסיר ֲ
ְו ִּא ְס ְת ָלקו ֵמ ַּהאי ָע ְל ָמא ,יָאות ְו ַּ
ְל ַּחד ִּמ ְבנֵי ָע ְל ָמאָ .ה ָדר ְו ָא ַּמרַּ ,ה ְד ִּרי ִּביְ ,ד ָהא ַּג ֵלי ָק ֵםיה
ילי
יק ָרא ִּד ִּ
ימיןְ ,ד ָהא ָלא ִּל ָ
ימא ְד ָכל ְס ִּת ִּ
יקיןְ ,ס ִּת ָ
יקא ְד ַּע ִּת ִּ
ְד ַּע ִּת ָ
יק ָרא ְד ַּח ְב ַּריָיא ִּא ֵלין,
יק ָרא ְד ֵבית ַּא ָבאְ ,ו ָלא ִּל ָ
יד ָנאְ ,ו ָלא ִּל ָ
ע ִּב ְ
ֲ
ןופא ְל ַּת ְר ֵעי
ַּעלון ְב ִּכ ָ
חויְ ,ו ָלא י ֲ
או ְר ֹ
א ָלא ְב ִּגין ְד ָלא ִּי ְטעון ְב ֹ
הוןְ ,ל ָע ְל ָמא
חול ִּקי ִּע ְם ֹ
ָ
ַּכ ָאה
יהון .ז ָ
יד ֹ
רויְ ,ו ָלא ִּי ְםחון ִּב ֵ
ַּס ְל ְט ֹ
ְד ָא ֵתי.
אמר רשב''י שיש צורך שימותו החברים ,כדי שיעלו מים נוקבין,
שכשנמת הצדיק עולה לשמים ,אזי כל העולמות מתחזקים מנשמתו,
ומתעוררים בשמחה ,חזר רשב''י ואמר שאין צורך לכך ,שהרי אמרתי את
הדברים לא לשם הנאה ,אלא לשם שמים ,ומסרתי את כל רצונותי לשם
שמים ,וממש מסרתי את נפשי לשם שמים ,וכן מחשבתי הייתה לשם
שמיים ,ומסירות נפש גם מעלה מין נוקבין ,כמו שמוסרים נפש בקריאת
שמע ,ואפי' שלא מתים בפועל ,ואין צורך למות בפועל כמו שמתו עשרה
הרוגי מלכות ,שהם מתו בכדי לעלות מים נוקבים.

ָת ָנאַּ ,עד ָלא ַּנ ְפקו ַּח ְב ַּריָיא ֵמ ַּההוא ִּא ָד ָראִּ ,מיתו (צ''ע ע''א
ֵיסאְ .ו ָחמו
ַּע ֹקבְ ,ו ִּר ִּבי ִּח ְז ִּקיָהְ ,ו ִּר ִּבי י ָ
יו ֵסי ַּב ִּר ִּבי י ֲ
ע''א) ִּר ִּבי ֹ
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ישין ְב ַּההוא ַּס ְר ָסאְ .ו ָא ַּמר
א ִּכין ַּק ִּד ִּ
לון ַּמ ְל ֲ
וו ַּנ ְט ִּלין ֹ
ה ֹ
ַּח ְב ַּריָיאַּ ,ד ֲ
לום ְג ֵז ָרה
ש ֹ
עון ִּמ ָלהְ ,ו ִּא ְש ְת ָככוָ .צוַּוח ְו ָא ַּמר ,ש ָםא ַּחס ְו ָ
ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
שאְ ,ד ִּא ְת ְג ֵלי ַּעל ְי ָד ָנא ַּמה ְד ָלא ִּא ְת ְג ֵלי
ע ָל ָנא ְל ִּא ְת ַּע ְמ ָ
ִּא ְת ְגזַּר ֲ
ַּי ִּהי
יניִּ ,ד ְכ ִּתיב( ,שמות לד) ו ְ
טורא ְד ִּס ַּ
ָ
יו ָמא ְד ָק ִּאים ֹמשה ַּעל
ִּמ ֹ
א ָנא ָה ָכאִּ .אי
גו'ַּ .מה ֲ
יום ְו ַּא ְר ָב ִּעים ַּל ְי ָלה ְו ֹ
שם ִּעם ְי ָי ַּא ְר ָב ִּעים ֹ
ָ
ע ָנשו.
ְב ִּגין ָדא ִּא ְת ֲ
לפתע מתו שלושה תנאים מהחבורא ,ולקחה אותם השכינה ,משום
שהשכינה רצתה שיהיה בפועל מים נוקבים ,כמו שהיה אצל י' הרוגי
מלכות ,זהו מחשבת השכינה ,ולכן היא לקחה אותם על זרעותיה ,אמנם
גם הם עצמם מתו מרוב שמחה ,כמו שמתו משום כן בני הארון ,מרוב
השתוקקות לה'.
וחשב רשב''י אולי משום שגילינו את הדברים האלו ,נענשנו ,שהרי אמר
ה' כי לא יראני האדם וחי ,ואפי' שאמר התנא דבי אליהו שיש שזוכים
לראות את פני ה' בעולם הזה ,מי שמצטער על גלות השכינה ומשים
שלום בין ישראל לשמים ,אולי לא עשינו כן בשלמות.

דף קמ''ד ע''ב

חול ָק ְך ְו ַּח ְב ַּריָיא,
ָ
ַּכ ָאה
עון ,ז ָ
ַּכ ָאה ַּא ְנ ְת ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
ש ַּמע ָק ָלא ,ז ָ
ָ
כון ַּמה ְד ָלא ִּא ְת ְג ֵלי ְל ָכל
ה ָד ְךְ ,ד ָהא ִּא ְת ְג ֵלי ְל ֹ
ימין ַּב ֲ
ִּא ֵלין ְד ַּק ְי ִּ
חזֵיְ ,ד ָהא ְכ ִּתיב,
א ָבל ָתא ֲ
ילא( ,דף קמ''ד ע''ב) ֲ
ילא ִּד ְל ֵע ָ
ֵח ָ
יהְ .ו ָכל ש ֵכן
ַּעיב ְד ָלת ָ
ירו י ִּ
וב ְצ ִּע ֹ
ַּןד ָמה ִּ
רו ְיי ְ
כו ֹ
(יהושע ו) ִּב ְב ֹ
ע ָתא ָדא ְד ִּא ְת ְנ ִּסיבו.
שֲ
הון ְב ַּ
ש ְת ֹ
ְד ִּב ְרעו ַּס ִּגי ְו ַּת ִּףיףִּ ,א ְת ָד ָבקו ַּנ ְפ ַּ
ימותא ִּא ְס ָת ָלקו( .דלא הוה כן
ָ
יהוןְ ,ד ָהא ִּב ְש ֵל
חול ֵק ֹ
ָ
ַּכ ָאה
זָ
לאינון דהוו קמייהו ,אמאי מיתו)
אמרה להם השכינה שודאי שאין להם שום אשם ,ונכון עשה בכך שגילה
את הדברים ,אלא שכשהאדם עושה דבר גדול ,ה' לפעמים לוקח את
נשמתו משום שזהו סים תפקידו ,אלא שכאן ה' הסכים לתת להם מתנת
חינם שיחיו בעולם הזה עוד שנים רבות ,אלא שהם מתו מרוב השתוקקות
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לה' ,שלא היה בהם כוח לעצור את נשמתם ,וכן מובא שרבי משה מפענו,
נפטר באמצע לימודו מרוב השתוקקות.

עוד ְד ִּא ְת ַּג ְליָין ִּמ ִּליןִּ ,א ְת ְר ִּגישו ִּע ָל ִּאין ְו ַּת ָת ִּאין,
אנאְ ,ב ֹ
ָת ָ
אתן ְו ַּח ְמ ִּשין ָע ְל ִּמין ְד ָהא ִּמ ִּלין
(דאינון רתיכין) ְו ָק ָלא ִּא ְת ַּער ְב ָמ ָ
יקין ְל ַּת ָתא ִּא ְת ַּג ְליָיןְ ,ו ַּעד (נ''א ועוד) ְד ִּא ֵלין ִּמ ְת ַּב ְן ָמן
ַּע ִּת ִּ
חר
יקהְ ,ו ִּא ְת ַּק ָ
ִּנ ְש ָמ ַּת ְייהו ְב ִּאימון ִּמ ִּליןַּ ,נ ְפ ָקא ִּנ ְש ָמ ַּת ְייהו ִּב ְנ ִּש ָ
ילא.
לון ְל ֵע ָ
א ֵכי ִּע ָל ֵאיְ ,ו ַּס ְל ִּקין ֹ
ְב ַּההוא ַּס ְר ָסאְ ,ו ַּנ ְט ִּלין ְלהו ַּמ ְל ֲ
ח ָרא ִּמן ַּק ְד ַּמת
אלן ְו ָלא ַּנ ְפקו ִּז ְמ ָנא ַּא ֲ
ַּא ַּמאי ִּא ֵליןִּ .מחום ְד ָע ֻּ
וֲ
ח ִּרי ֵני ָעאלו ְו ַּנ ְפקו.
כ ְלהו ַּא ֲ
ְד ָנאְ ,ו ֻּ
מבאר הזוהר מדוע אלו דווקא מתו ,משום שהם לא היו כ''כ ראוים
להיות במעמד זה ,ולכן הם לא יכלו לסבול את האור ולהישאר בחיים,
שמעמד הזה היה פתיחת פתח בתוך החומה הנשגבה ,ושבירת כל
הטומאה ע''י גיליו תורה ,זו ,שתמיד בעת שמתחילים לעשות דבר חדש
אזי כל הקושי משום שכל ההתחלות קשות ,אבל אח''כ אין בזה קושי או
סכנה ,שכן שאל הבית יוסף את המגיד שלו ,איך זה שאני עמל כ''כ לחדש
דבר תורה פלוני ,ואני שמעתי את אלמוני אומר את החידוש הזה ללא
שום עמל ,וענה לו שאחרי שאתה חידשת חידוש זה ,הרי הוא ירד לעולם
והוא כמים לנפש עיפה לכל נשמה ,ולכן המה אומרים אותו ללא עמל
ויגיעה ,אתה יגעתה כבר להוריד אותו לעולם.

ַּכ ָאה
יהון ְד ָהנֵי ְת ָל ָתאְ ,וז ָ
חול ֵק ֹ
ָ
ַּכ ָאה
עוןַּ ,כ ָמה ז ָ
ָא ַּמר ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
חול ָק ָנא ְל ָע ְל ָמא ְד ָא ֵתי ְב ִּגין ָדאָ .נ ַּפק ָק ָלא ִּת ְניָינות ְו ָא ַּמר,
ָ
יוםָ .קמו
א ֹל ֵהיכם ַּח ִּיים ֻּכ ְלכם ַּה ֹ
(דברים ד) ְו ַּאתם ַּה ְד ֵב ִּקים ַּב ְי ָי ֱ
עון
יחיןָ .א ַּמר ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
וו ִּמ ְס ַּת ְכ ֵלי ָס ִּליק ֵר ִּ
ה ֹ
א ָתר ַּד ֲ
ְו ַּא ְזלוְ .ב ָכל ֲ
סוי ְד ֻּכ ְלהו,
ה ִּרין ַּא ְנ ֹ
ַּהוו ַּנ ֲ
ינן .ו ֲ
ימהְ ,ד ָע ְל ָמא ִּמ ְת ְב ָר ְך ְב ִּג ָ
ְש ַּמע ִּמ ָ
ַּכ ִּלין ְב ֵני ָע ְל ָמא ְל ִּא ְס ַּת ְכ ָלא ְבהו.
וו י ְ
ה ֹ
ְו ָלא ֲ
מיד שמתו אלו הג' כל העולם נתמלא בריחות ,משום שנפתחו כל שערי
גן עדן שריחו רב ,כמובא בגמ' בשבת ,שכל ריח וריח ה' היה נותן בג''ע,
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וכן בגמ' בב'' מ בעניין הסיפור עם אליהו שהביא לתנא כמה עלים מגן עדן,
שהיו שוים כסף רב משום ריחם.
ופני הלומדים היו מאירים ,משום שחכמת אדם תאיר פניו ,והרי
התלמידים נעשים כבנים לרב ,כמו שפני רשב''י שהיה גלגול משה היו
מאירים כפני משה ,כך פני תלמידיו האירו באור רב.

עוןְ .ו ִּר ִּבי
ַּהוָה ַּח ֵדי ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
ׂש ָרה ָעאלוְ ,וש ַּבע ַּנ ְפקו ,ו ֲ
עָ
אנאֲ ,
ָת ָ
עון ְו ִּר ִּבי ַּא ָבא ִּע ֵםיה,
ָתיב ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
הוָה י ִּ
יו ָמא ַּחד ֲ
ַּא ָבא ָע ִּציבֹ .
הון
יתין ְל ֹ
וו ַּמ ְי ִּ
ה ֹ
עון ִּמ ָלהְ ,ו ָחמו ְל ִּא ֵלין ְת ָל ָתא ַּד ֲ
ָא ַּמר ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
ילאְ ,ב ִּגין ְי ָק ָרא
יזין ְו ִּא ָד ִּרין ִּד ְל ֵע ָ
ומ ַּח ְזיָין ְלהו ְג ִּנ ִּ
א ִּכין ִּע ָל ִּאיןְ ,
ַּמ ְל ֲ
מו ָנא ַּד ְכיָאַּ .נח ַּד ְע ֵתיה
א ַּפ ְר ְס ֹ
טורי ְד ֲ
לון ְב ֵ
ילי ֹ
ַּהוו ַּע ְי ֵ
הון .ו ֲ
ִּד ְל ֹ
ְד ִּר ִּבי ַּא ָבא.
היו עצבים לומדי החבורה על מיתת ג' מהחברים ,אבל לבסוף המה ראו
איך שמכניסים אותם בעולם העליון ומראים להם דברים גנוזים ונחמדים,
אזי עלתה שמחה בלב לומדי החבורה ,היינו שמשום שהראו להם דברים
נפלאים ,הוי אומר ששמחים בשמים בעוסקם בחכמת התורה הזו.
נכנסנו י' ללימוד החבורה ,ויצאו ז' ,והי' הם כנגד י' מידות ,ואין העולם
מוכרח לעמוד על י' מידות ,שהרי העולם הזה מונהג רק ע''י ז' מידות
כמובא בגמ' בחגיגה שהעולם עומד על ז' עמודים ,דהיינו ז' מידות,
שהתנאים האלו היה מרכבה אליהם.

עוןְ .ו ַּכד
יו ָמא ָלא ַּא ְעדו ַּח ְב ַּריָיא ִּמ ֵבי ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
אנאֵ ,מ ַּההוא ֹ
ָת ָ
עון ְמ ַּגלה ָר ִּזיןָ ,לא ִּמ ְש ַּת ְכ ִּחין ַּת ָםן א ָלא ִּאימון.
הוָה ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
ֲ
יני ְי ָיִּ .ד ְכ ִּתיב( ,זכריה
א ָנן ֵע ֵ
עוןִּ ,ש ְב ָעה ֲ
ארי ְלהו ִּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
ַּהוָה ָק ֵ
וֲ
יתא
א ָנן ִּש ָ
ד) ִּש ְב ָעה ֵאלה ֵעינֵי ְי ָי ְו ָע ָלן ִּא ְת ַּמרָ .א ַּמר ִּר ִּבי ַּא ָבאֲ ,
יע ָאה ְד ֹכ ָלאְ .ד ָהא
יע ָאהַּ .א ְנ ְת הוא ְש ִּב ָ
ה ָראן ִּמ ְח ִּב ָ
בו ִּצינֵיְ ,ד ַּנ ֲ
ֹ
יע ָאהִּ .ר ִּבי
יע ָאהְ .ד ֹכ ָלא ָת ֵלי ִּב ְש ִּב ָ
יתאַּ ,בר ִּמ ְח ִּב ָ
יומא ְל ִּש ָ
ֵלית ִּק ָ
יתא ִּממֵיה ִּמ ְת ָב ְר ִּכיןִּ ,ד ְכ ִּתיב,
כ ְלהו ִּש ָ
ש ָבתְ ,ד ֻּ
ארי ֵליה ַּ
הודה ָק ֵ
ְי ָ
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ש ָבת ַּל ְי ָי ֹקדש ,אוף ַּר ִּבי
ש ָבת ַּל ְי ָיֹ ,קדש ַּל ְי ָיַּ ,מה ַּ
(שמות כ) ַּ
ש ָבת ַּל ְי ָי ֹקדש.
עון ַּ
ִּש ְמ ֹ
לא עזבו החברים את רשב''י אחרי שראו כמה גדולה מעלתו ,הרי הוא
בעצמו אמר לחברים שהם לא העלו על דעתם שיתגלו כאן כאילו דברים
נפלאים ,והם אמרו לו שהוא כמו השבת שמפרנסת את ו' ימי השבוע,
והיינו שהוא כמו הקנה האמצעי של המנורה שכול נרות שמצידו נוטים
אליו ,וכנ''ל שהם כנגד ז' מידות שהעולם עומד עליהם.

אריה
ַּוה ָנא ַּעל ַּההוא ַּח ִּגיר ַּח ְר ָצןָ ,מ ֵ
עוןַּ ,תו ְ
ָא ַּמר ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
ילןְ ,ב ִּז ְמ ָנא ְד ִּא ְת ַּג ְליָין
א ַּמאי ָלא ִּא ְש ְת ַּכח ְב ֵבי ִּא ָד ָרא ִּד ָ
ׂש ְע ֵריֲ ,
ְד ַּ
ירין
פו ֵרי ְנ ִּה ִּ
ות ַּלת ַּק ְט ֹ
ישיןַּ .א ְד ָה ִּכיָ ,א ָתא ֵא ִּליָהוְ ,
ִּמ ִּלין ִּא ֵלין ַּק ִּד ִּ
יח ֹמר
עוןַּ ,מאי ַּט ְע ָמא ָלא ְש ִּכ ַּ
סויָ .א ַּמר ֵליה ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
ְב ַּא ְנ ֹ
לולא.
יו ָמא ְד ִּה ָ
אריהְ ,ב ֹ
יפא ְד ָמ ֵ
דוטא (ס''א בקרטמא) ְג ִּל ָ
ְב ַּק ְר ָ
יך
שא ְב ִּר ְ
קוד ָ
ְ
יו ִּמין ִּא ְת ְב ִּרירו ַּק ֵםיה
יך ִּר ִּבי ש ַּבע ֹ
ָא ַּמר ֵליהַּ ,חי ָ
ילתון ְב ֵבי
חן ִּע ֵםיהַּ ,על ָלא ַּע ִּי ְ
הואָ ,כל ִּאימון ְדיֵיתון ְו ִּי ְש ַּת ְכ ֻּ
פוי (ס''א נ''ל
ַּםין ָק ִּטיר ְב ַּכ ְת ֹ
ינא ְל ִּא ְש ַּת ְכ ָחא ,ז ִּ
וב ֵע ָ
כוןָ ,
ִּא ָד ָרא ִּד ְל ֹ
שכן צריך לומר,

ואנא הוה זמין תמן ,ובעינא קמיה

יו ָמא
יל ָנאְ ,ד ַּההוא ֹ
ָכ ְ
לאשתכחא ,וכדין קטיר בכתפוי) ְו ָלא י ִּ
נונא ָס ָבא
יך הואְ ,למ ְע ַּבד ִּנ ִּןין ְל ַּרב ַּה ְמ ָ
שא ְב ִּר ְ
קוד ָ
ְ
ש ַּד ְר ִּני
ָ
רוי,
ְו ַּח ְב ֹ

ְד ִּא ְת ְמ ָסרו

מו ָנא
ְב ַּא ְר ֹ

(ס''א

בקרוניא)

ְד ַּמ ְל ָכא,

יכ ָלא ְד ַּמ ְל ָכא,
כו ָת ָלא ְד ֵה ָ
ינא ְלהו ֹ
יש ָנא ְלהו ְב ִּנ ָןאְ ,ד ָר ֵמ ָ
ְו ַּא ְר ִּח ְ
יק ָנא
ַּא ִּס ְ
חה ַּס ְר ַּד ְש ֵכי .ו ֲ
ַּח ִּמ ָ
רויְ ,ד ִּמיתו ַּא ְר ָב ִּעים ו ֲ
ְו ִּא ְת ְק ָטרו ְב ִּק ְט ֹ
נו,
או ֹ
לון ְל ִּב ְק ַּעת ֹ
ינא (ס''א ואוליכנא) ֹ
רוי ְו ָר ֵמ ָ
נונא ְו ַּח ְב ֹ
ְל ַּרב ַּה ְמ ָ
ומיָיאְ ,ד ָלא ַּא ְכלו ְת ָל ָתא
ה ָמא ַּ
ינ ָנא ַּק ַּם ְייהו ָנ ֲ
ַּמ ְ
ְו ִּא ְש ְת ִּזיבוְ .וז ִּ
יל ָנא ִּמ ַּמ ְייהו.
יו ָמא ָלא ָב ִּד ְ
יו ִּמיןְ .ו ָכל ַּההוא ֹ
ֹ
שאל רשב''י מדוע אליהו שתמיד אנו לומדים יחד ,לא היה בחבורה
נפלאה זו ,שהרי אליהו מושרש בשכינה ויש כוח רב לתקן את השכינה
בתורתו.
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ואמר אליהו שודאי רצה לבוא ,אלא שהיה צריך להציל את רב המנונא
שנקלע לארמון של מלך ,והפלתי את החומה של הארמון ,והם גם נקלעו
בשברי החומה עם מ''ה שרים ,והייתי צריך להציל אותם ,וקשה שהרי זה
לקח רק זמן מה מדוע לא הגיע מיד אחרי זה ,ויש לומר שמי שלא היה
שניה אחת ,הוא כבר לא יכול להיכנס ,א' :משום שהכל הוא דבר אחד
שלם ואינו חלקים חלקים ,ב' :בכדי שלא יפריע ללומדים ויסירם
מדבקותם.
נראה שארמון זה היא חומה של כוח הטומאה ,שכל חומה היא בבחינת
מלכות ,שהרי היא חומה לעולם האצילות שלא יכנס כל זר ,אבל כאן הוא
מלכות שם כוח הטומאה להבדיל ,שהם רצו להפיל אותם ,וכן המ''ה
שרים הוא כמו שלמידת התפארת שהיא בלעה של השכינה ,יש מ''ה
כוחות ,שהוא שם הויה מלא באלפין כזה[ ,אין לומר בפה] יוד הא ואו הא,
כך להבדיל לזכר של כוח הטומאה יש מ''ה כוחות שהם המ''ה שרים.

ות ַּלת ִּמן
ְו ַּכד ַּת ְב ָנאַּ ,א ְש ַּכ ְח ָנא ַּס ְר ָסא ְד ָנ ְטלו ָכל ִּאימון ַּס ְמ ִּכיןְ ,
יך הוא,
שא ְב ִּר ְ
קוד ָ
חול ָקא ְד ְ
ָ
לוןְ .ו ָא ְמרו
יל ָנא ֹ
ש ִּא ְ
ַּח ְב ַּריָיא ֲע ָלהְ ,ו ָ
ַּכ ָאה
עוןְ ,וז ָ
ַּכ ָאה ַּא ְנ ְת ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
רוי .ז ָ
עון ְו ַּח ְב ֹ
לולא ְד ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
ֵמ ִּה ָ
ַּת ִּבין ַּק ָם ְךַּ .כ ָמה ַּד ְר ִּגין
חול ָקא ְד ִּאימון ַּח ְב ַּריָיא ְדי ְ
חול ָק ְךְ ,ו ָ
ָ
ינין
הו ִּרין ְז ִּמ ִּ
ינין ִּד ְנ ֹ
בו ִּצ ִּ
כון ְל ָע ְל ָמא ְד ָא ֵתיַּ .כ ָמה ֹ
ִּא ְת ָת ָקנו ְל ֹ
ה ָרא ְלכו.
ְל ַּנ ֲ
דף קמ''ה ע''א
ינ ְך ִּא ְת ַּע ָטרו ַּח ְמ ִּשין ִּכ ְת ִּרין ְל ִּר ִּבי ִּס ְנ ָחס
יו ָמא ֵדין ְב ִּג ָ
חזֵיֹ ,
ְו ָתא ֲ
טורי
ה ֵרי ְד ֵ
יל ָנא ִּע ֵםיה ְב ָכל ִּאימון ַּנ ֲ
א ִּז ְ
ַּא ָנא ֲ
מוך .ו ֲ
ָאיר ָח ְ
בן י ִּ
דוכ ֵתיהְ ,ו ִּא ְת ָת ַּףן( .ס''א ואנא
ְ
מו ָנא ַּד ְכיָאְ ,והוא ָב ִּריר
א ַּפ ְר ְס ֹ
ְד ֲ
טופא
יקיָיא ְב ַּק ְר ָ
טורין ַּצ ִּד ַּ
הא חזינא דהא בריר וכו') ָא ַּמר ֵליהְ ,ק ִּ
ַּתיר ִּמ ָכל
ש ָב ֵתי ,י ִּ
וב ְז ַּמ ֵמי ְו ַּ
ַּר ֵחי ִּ
ְד ִּע ְט ִּרין( ,דף קמ''ה ע''א) ְב ֵריש י ְ
יו ִּמין.
ְש ַּאר ֹ
ָא ַּמר ֵליהְ ,ו ַּאף ָכל ִּאימון ִּד ְל ַּברִּ ,ד ְכ ִּתיב( ,ישעיה סו) ְו ָהיָה ִּמ ֵדי
גו'ִּ .אי ִּא ֵלין ַּא ְתיָיןָ ,כל ש ֵכן
תו ְו ֹ
ש ַּב ֹ
ש ָבת ְב ַּ
ומ ֵדי ַּ
שו ִּ
ֹחדש ְב ָח ְד ֹ
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א ָב ָה ָתא
שוָ ,ל ָםהִּ .מחום ְד ִּמ ְת ַּע ְט ֵרי ֲ
יקיָיאִּ .מ ֵדי ֹחדש ְב ָח ְד ֹ
ַּצ ִּד ַּ
יע ָאה ְד ָכל
תוְ ,ד ִּמ ְת ַּע ָטר ְש ִּב ָ
ש ַּב ֹ
ש ָבת ְב ַּ
ומ ֵדי ַּ
ישאִּ .
יכא ַּק ִּד ָ
ְר ִּת ָ
יום
א ֹל ִּהים את ֹ
ַּי ָבר ְך ֱ
יו ִּמיןִּ ,ד ְכ ִּתיב( ,בראשית ב) ו ְ
יתא ֹ
ִּאימון ִּש ָ
גו'.
יעי ְו ֹ
ַּה ְח ִּב ִּ
ואמר אליהו שבאמת שהגעתי לכאן ,ראיתי את אור השכינה מעליכם,
וידעתי שאין להפריע לכם ,משום שאתם דבקים עכשיו ממש מאור
העליון.
אמר אליהו שבזכות רבי שמעון שהוא היה חתן של רבי פינחס ,זכה
רבי פינחס לאורות גדולים בשמים ,לאור חמישים שערי בינה ,וי''ג מידות
הרחמים שהם הי''ג נהרי אפרסמון ,משום שספר חרדים אומר שהאב של
האישה הוא כאב של החתן ,שהרי הכלה והחתן המה נשמה אחת ,וודאי
שאביו של רשב''י שקראו לו יוחאי זכה לאורות גדולים ,אלא באו לומר
לנו שאפי' חמיו זכה לכך.
שאל רשב''י את אליהו האם נשמות הצדיקים זוכים בשבת לאור
השכינה ,וענה לו שאפי' עמי הארצות זוכים לכך וכ''ש נשמות הצדיקים,
שהם נקראים שבת.
ושאלו משום שנשמתו בבחינת שבת כמו שאמרו התנאים לעיל ,ושאל
האם משום זה בכל יום הם יזכו לאור השכינה ,ואמר לו שאכן כן.

יתאְ ,ת ֵהא ִּמ ְת ַּע ָטר
יע ָאה ְד ִּש ָ
עוןְ ,ש ִּב ָ
ְו ַּא ְנ ְת הוא ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
יע ָאה,
דונין ְד ִּמ ְש ַּת ְכ ִּחין ִּב ְש ִּב ָ
ות ַּלת ִּע ִּ
ַּתיר ִּמ ֹכ ָלאְ .
ומ ְת ַּף ָדש י ִּ
ִּ
ינ ְך ְל ָע ְל ָמא ְד ָא ֵתי.
יקיָיא ְל ִּא ְת ַּע ְד ָנא ְב ִּג ָ
ינין ַּח ְב ַּריָיא ִּא ֵלין ַּצ ִּד ַּ
ְז ִּמ ִּ
כובדַּ .מאן
דוש ְי ָי ְמ ָ
ש ָבת ֹענג ִּל ְק ֹ
את ְל ַּ
וכ ִּתיב (ישעיה נח) ְו ָק ָר ָ
ְ
יו ָחאיְ ,ד ִּא ְק ֵרי ְמכו ָבד ְב ָע ְל ָמא
עון בן ֹ
דוש ְי ָיָ .דא ִּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
הוא ְק ֹ
וב ָע ְל ָמא ְד ָא ֵתי.
ֵדיןְ ,
עד כאן האדרא קדישא רבא.
אמר אליהו לרשב''י אתה שאתה גדול מכל ששת תלמידך ,ואתה
בבחינת שבת אליהם ,תזכה לאור ג' הסעודות ותפילות של שבת ,וכן
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תלמידך יזכו בו לעולם הבא ,דהיינו לאור השכינה התפארת והכתר ,ואמת
שאתה בבחינת שבת בעולם הזה וכ''ש בעולם הבא.
ודע שמה שכתוב לעיל שאליהו הגיע עם ג' אורות בידו ,הכוונה שהוא
בא לגלות לרשב''י וחבריו ,אשר הם יזכו בגן עדן להינות מג' מידות,
השכינה התפארת והכתר ,שהיא מידה שמי שמקבל ממנה ,הרי הוא
מתחיל כבר לחיות את חיי הנצח ,משום שהיא ממצעת בין העולם הזה,
לעולם הנצח ,שכן היא שיטת הרמח''ל.
ודע שאמר הזוהר שת''ח שהוא בבחינת שבת ,אין לבקש ממנו לעשות
מלאכה ,שעל זה נאמר " כל העושה מלאכה ביום השבת מות יומת" ,וודאי
שאין צורך לת'' ח לעשות מלאכה הכל פרנסתו מזומנת לו משמים,
שבשבת הלחם הוא בבחינת מן היורד משמים ,ולכן מכסים אותו מלמעלה
ולמטה ,וכן הרמח''ל מבאר שהלחם של שבת הוא כמן אשר נבלע
באיברים ,וזה העומק במה שרשב''י בבחינת שבת ,וכן כל ת''ח כחם בכל
מקום שהוא.

תם ונשלם בשבח גדול עד מאוד מאוד ,לבורא עולם.
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בס''ד

ה"אידרא זוטא"

[]215

"יהי אור"

הקדמה
הנה ביאור זה ,בכדי להקל על הלומד להתעסק במושגים אשר נצרכים
להקדמות רבות ,אלא הוא פירוש שמבוסס כמעט ורק על י' מידות וה'
עולמות ,שהם כנגד ה' חלקי הנשמה יחידה חיה נשמה רוח ונפש ,ושם
העולמות :אדם קדמון כשמו כן הוא שהוא הצלם אלוקים הראשון,
אצילות שבו נאצל אור ה' ,בריאה שבו נעשה אור ה' לנברא נפרד מעט
מה' ,יצירה שבו נעשו צורות [דהיינו מהות מוגבלת לעשות מלאכה
מסוימת] בכוחות ה' ,עשייה שבו נעשו הדברים גשמיים.
הכתב המודגש בכל מקום הוא תרגום של הארמית עם ביאור קצר
וקולע לדעת באיזה מקום ומידה מדבר רשב''י ,ושאר הביאור הוא תוספת
נופח להבין את עומק הדברים והגדרתם ,שזו מטרה שניה של חיבור זה,
להגדיר את הדברים ולא רק לומר באיזה מידה מדובר ,כגון שאם נכתוב
שאין ראש וסוף ,ננסה להבין מהו ראש ומהו סוף ומדוע אין וכו'.
חיבור זה הוא כהמשך לחיבורי על ה"אידרא רבא" ,והמעיין שם ישכון
כאן לבטח כפליים.
יתן ה' ויעשה חיבור זה שמחה בלומדים ,ויקרב אותם לבורא עולמים,
ויביא אותנו להבין את דרכו ,ולקיים את הדברים הלכה למעשה ,בין כמו
שאמרו חז''ל בכתובות ,שנקיים מה הוא רחום אף אתה רחום ,ועוד שנכוון
בתפילה

ובמצוות36

להוריד את האור מהמידת העליונות לשכינה ולהקים

אותה מן גלותה במהרה בימנו אמן.

3636

ב''ה יש תחת ידי את כל כוונות הרמח'' ל על כל החגים ראש השנה יום כיפור

סוכות חנוכה ופורים פסח ושבועות ,וכונות אלו קצרות וקלות עד מאוד ,עד שכמעט כל
אחד יכול לכונם ,ואינם מסובכות וארוכות ככונות הרש''ש ואפי' המה קיצור של כונות
האריז''ל ,ואין דבר העומד בפני הרצון.
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האידרא זוטא

עון ָב ָעא ְל ִּא ְס ַּת ְל ָקא ִּמן ָע ְל ָמא
יו ָמא ְד ִּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
אנא ְב ַּההוא ֹ
ָת ָ
ַּהוו ָק ֵמי
עון .ו ֲ
לויִּ .א ְת ְכ ָנשו ַּח ְב ַּריָא ְל ֵבי ִּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
ַּהוָה ְמ ַּס ֵדר ִּמ ֹ
וֲ
יתא.
ַּהוָה ַּמ ְליָא ֵב ָ
וש ָאר ַּח ְב ַּריָא .ו ֲ
ִּר ִּבי א ְל ָעזָר ְב ֵריה ְו ִּר ִּבי ַּא ָבא ְ
הקדמת רשב''י זצללה''ה
לפני פטירת רשב''י עלה ברצונו לבאר עוד דברים שלא ביאר בחייו,
והיינו משום שכתוב "ויאסף יעקב אל עמיו" ,וביאר הזוהר שכל חלקי
נשמת הנפטר מגיעים אליו בעת פטירתו ,ומבאר ליקוטי מוהר''ן משום
שכל נשמה יש לה ב' חלקים ,א :בעולם הזה .ב :בעולם הבא ,ובעת
הפטירה מגיע החלק של העולם הבא לעולם הזה ,ולכן אז הנשמה בגדולה
גדולה מאוד מאוד ,יותר מאשר כל ימיו.
ולכן רשב''י בעת פטירתו גילה דברים שלא גילה בעבר ,משום שאז
התקדש פי כמה וכמה.37

עון
יתאָ .ב ָכה ִּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
ַּח ָמא ְד ִּא ְת ְמ ֵלי ֵב ָ
עון ו ֲ
ינוי ִּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
ָקיף ֵע ֹ
ז ִּ
הוָה ִּר ִּבי ִּס ְנ ָחס בן
ֵינא ְב ֵבי ַּמ ְר ֵעיֲ ,
הו ָ
ח ָרא ַּכד ֲ
ְו ָא ַּמרְ .ב ִּז ְמ ָנא ַּא ֲ
או ִּריכו ִּלי ַּעד ַּה ְש ָתאְ .ו ַּכד
דוכ ָתאי ֹ
ְ
יר ָנא
ָאיר ַּק ָםאיְ .ו ַּעד ְד ָב ִּר ְ
י ִּ
הוָה ָעאל
ומ ַּע ְל ִּמין ָלא ִּא ְת ְס ָסקְ .ו ָלא ֲ
שא ִּמ ָף ָםאי ֵ
ַּת ְב ָנא ַּא ְס ַּחר א ָ
ינא ְד ִּא ְת ְס ַּסק ְו ָהא ִּא ְת ְמ ֵלי
ח ֵמ ָ
שותאְ .ו ַּה ְש ָתא ֲ
ַּבר ָנש א ָלא ִּב ְר ָ
עון ְו ָח ָמא ַּמה ְד ָח ָמא
ינוי ִּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
ַּת ֵביָ .ס ַּתח ֵע ֹ
וו י ְ
ה ֹ
יתאַּ .עד ַּד ֲ
ֵב ָ
ארו ִּר ִּבי א ְל ָעזָר ְב ֵריה
יתאָ .נ ְפקו ֻּכ ְלהו ְו ִּא ְש ְת ֲ
שא ְב ֵב ָ
ְו ַּא ְס ַּחר א ָ
ָתבו ַּא ַּב ָראי.
וש ָאר ַּח ְב ַּריָא י ְ
ְו ִּר ִּבי ַּא ָבאְ .
כשרשב'' י ראה שהבית מלא בתלמידי חכמים שבאו לשמוע את דברי
תורתו ,נצטער שכל הבא יכול לבוא ,והוי אומר שדבריו אינם ליחידי
סגולה ,ועוד שחשש כמו שאמרו בפרקי אבות שאין לאדם ללמד לתלמיד
דברי שאינו מבין ,שמא יטעה בהבנה ויבוא לטעות.
37

והנה לקמן רשב''י אומר שהיו היו טמונים בליבו החידושים ,וא''כ משמע שהוא כבר

ידע אותם ,אבל פירשתי שם ,שהכוונה שהם היו אצלו בכוח ולא בפעול.
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ואמר שמאז שעלה לשמים וסידר לו מקום בעולם העליון הייתה אש
עימו ועכשיו אינה ,שהשכינה שנקראת אש ,כמו שכתוב "כי ה' אלוקך אש
אוכלה הוא" ,הייתה עימו ,ועכשיו לא ,והיינו משום שהשכינה רצתה שלא
ירצה להשאר בעולם הזה ,אלא יבוא לעולם הבא.
וכן אומר הזוהר שהשכינה במדבר בצאת ישראל ממצרים ,הייתה
נראית להם מרחוק ,וכשהיו מגיעים היא הייתה מתרחקת עוד ,וכן חלילה,
והם היו רודפים אחריה ותאבים לה ,ובכך היא הביאה אותם להר סיני
וכו' ,וכן כאן השכינה הולכת מהצדיק בכדי שהוא יבוא עימה לעולם
הבא.
ומה שסידר לו מקום בעולם העליון ומאז הייתה האש עימו ,הנה עצם
סידור המקום בעולם העליון ,משום שהצדיקים כבר בעולם הזה המה
בעולם הבא ,ומשום שכתוב שהצדיקים יושבים ועטרה על ראשם ,כן
הייתה תמיד השכינה על ראש רשב''י בעולם הזה ,ולכן אמרו לו תלמידיו
כשהגיעו לבקרו  -אתה האלוקים ,והיינו משום שהשכינה הייתה עימו
תמיד ,אבל עכשיו שהוא ראה שאין השכינה עימו חשש שמא קיבל עולמו
בחייו ,ולכן נצטער מאוד ,אבל מיד חזרה השכינה ואמרה לו שהוא בן
עולם הבא.
לפתע הגיע שוב האש וכולם יצאו ,לבד מרבי אליעזר ורבי אבא ,משום
שאמר רשב''י בגמ' בסוכה שהוא ורבי אליעזר יכולים להציל את כל
העולם מן הדין ,ורואים שמעלתו הייתה גדולה עד מאוד.
ועוד שרבי אליעזר נשאר בכדי לירש את מעלת רשב''י שאין ירושה
טובה בעולם כמו ירושת נשמת האב לבן ,ירושת נשמה קדושה נשמה
מלאה תורה וקדושה.
ורבי אבא היה סופר ,הוא גם בן ,אבל אינו בן גשמי אלא בן רוחני ,כמו
שאמרו חז''ל שהתלמידים כבנים כמובא בגמ' בב''ב.

חזֵי ִּאי ָה ָכא ִּר ִּבי
עון ְל ִּר ִּבי א ְל ָעזָר ְב ֵריה ,סוק ֲ
ָא ַּמר ִּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
ֵתיב ְל ַּג ָבאי
לוי ְוי ִּ
יס ֵדר ִּמ ֹ
ימא ֵליה ִּד ַּ
א ָנא ְמ ָע ַּר ְב ָנא ֵליהִּ .א ָ
ִּי ְצ ָחק ְד ֲ
חול ֵקיה.
ָ
ַּכ ָאה
זָ
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יך ְו ַּח ֵדיָ .א ַּמר ָאן ִּאמון ַּח ְב ַּריָאָ .קם
ָתיב ְו ַּח ִּי ְ
עון ְוי ִּ
ָקם ִּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
ומ ַּצ ֵלי
עון ְ
דוי ִּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
ָקיף ְי ֹ
ַּתבו ָק ֵמיה .ז ִּ
לון ְוי ְ
ִּר ִּבי א ְל ָעזָר ְו ָא ִּעיל ֹ
ַּהוָה ַּח ֵדי ְו ָא ַּמרִּ .אמון ַּח ְב ַּריָא ְד ִּא ְש ְת ָכחו ְב ֵבי ִּא ָד ָרא
לו ָתא ו ֲ
ְצ ֹ
ארו ִּר ִּבי א ְל ָעזָר ְב ֵריה ְו ִּר ִּבי ַּא ָבא
כ ְלהו ְו ִּא ְש ְת ֲ
ִּי ְז ַּד ְםנון ָה ָכאָ .נ ְפקו ֻּ
יו ֵסי ְו ִּר ִּבי ִּחיָיאַּ .א ְד ָה ִּכי ָעאל ִּר ִּבי ִּי ְצ ָחקָ .א ַּמר
הודה ְו ִּר ִּבי ֹ
ְו ִּר ִּבי ְי ָ
תו ְס ָפא ָל ְך
חול ָק ְך ַּכ ָםה ֵחידו ָב ֵעי ְל ִּא ֹ
ָ
ֵאות
עון ַּכ ָםה י ֹ
ֵליה ִּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
פוי ְו ִּר ִּבי א ְל ָעזָר ָק ֵמיה.
ָתיב ִּר ִּבי ַּא ָבא ָב ַּתר ִּכ ְת ֹ
יו ָמא .י ִּ
ְב ָהאי ֹ
רשב''י הציל את רבי יצחק ממיתה ,ואמר לו שהוא יחיה עד שהוא
בעצמו [רשב''י] ישוב לעולם העליון ,ולכן עכשיו אמר לקרוא לרבי יצחק,
ויאמר לאנשי ביתו שהוא עובר מן העולם ,והיינו שכל עוד שרשב''י היה
בעולם הוא יכל להשאיר את רבי יצחק בעולם הזה ,משום שהוא היה
כתלמידו ,ותלמידיו היו עימו ,אבל עכשיו שרשב''י עצמו הולך ,אין כוח
לרבי יצחק להשאר בעולם.
רשב''י שמח ,משום ששמחת האדם אשר הוא עורך לבני אדם את דברי
תורתו ,כמובא בגמ' בעירובין ,ועוד שאמרו בגמ' ביבמות שתלמיד חכם
שאומר דבר תורה בעולם הזה ,ובני העולם הזה עוסקים בו לאחר מיתתו,
יש לו שמחה מכך גם בעולם הבא ,ולכן שמח רשב''י שיכול לגלות את
דברי תורתו ,ולא נלקח בטרם עת.
שאל רשב''י היכן כל התלמידי חכמים ,והיינו שהיה חפצו שיהיו עימו ז'
בכדי לעורר את ז' המידות העליונות ,שבתחילה המה היו י' ,ונפטרו ג'
באידרא רבא ,ומ''מ נשאר עימו יחד ז' כנגד ז' מידות ,שעיקר הנהגת
העולם הזה הוא ע''י ז' מידות.
ובתחילה כולם באו ,ואמר שישארו רק מי שהיה באידרא רבא ,והיינו
משום שחיבור זה הוא המשך של החיבור הגדול האידרא רבא ,ולכן רק מי
שהיה שם יהיה כאן ,ועוד שלא כל הבא ליטול יטול ,והיינו שבעת אשר
יורדים החידושים בפעם הראשונה לעולם ,אין הכל ראוים לשמוע אותם,
שידוע שכל חידוש וחידוש בפעם הראשונה קשה מאוד להורידו לעולם,
אבל לאחר מכאן כל אחד יכול לאומרו ,וזה מבאר על כמה דברים שאמרו
התנאים וכל כך התרגשו ,ולכאורה כל אחד יכול לאומרם ,אבל הפשט
כנ'' ל שבאמת אחרי שהם אמרו ודאי שכל אחד יכול לאומרם.
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רבי אליעזר ישב לפניו ,ורבי אבא לאחוריו ,והיינו שרבי אליעזר הבין
את הדברים בצורה כה גבוהה ,עד אשר אי אפשר לכותם מרוב עומקם
האין סופי ,כמו שמוספר על הגר''א האריז''ל ובעל הלשם שבו ואחלמה
זצ''ל ,אשר המה לא יכלו לכתוב את דברי תורתם ,משום שהם היו דברים
אשר אין להם תחילה וסוף.
אבל רבי אבא הבין את הדברים בצורה פחותה אשר אפשר לכותבם,
ולכן ישב מאחוריו ,וכן אמרו בגמ' בעירובין ,שסומכוס אמר שאם היה
יושב לפני רבי מאיר היה יותר חכם.

ַּא ָנא
עותא הוא .ו ֲ
ש ְע ָתא ִּד ְר ָ
עון ָהא ַּה ְש ָתא ַּ
ָא ַּמר ִּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
ישין
ןופא ְל ָע ְל ָמא ְד ָא ֵתיְ .ו ָהא ִּמ ִּלין ַּק ִּד ִּ
יעל ְב ָלא ִּכ ָ
ינא ְל ֵמ ָ
ָב ֵע ָ
ינ ָתאְ ,ד ָלא
ינא ְל ַּג ָל ָאה ַּק ֵםי ְש ִּכ ְ
ְד ָלא ָג ְליָאן ַּעד ַּה ְש ָתאָ ,ב ֵע ָ
וו
ה ֹ
ירן ֲ
יעותא ִּא ְס ָת ַּל ְק ָנא ֵמ ָע ְל ָמאְ .ו ַּעד ְכ ַּען ְט ִּמ ִּ
ָ
ֵימרון ְד ָהא ִּב ְג ִּר
י ְ
יעל ְבהו ְל ָע ְל ָמא ְד ָא ֵתיְ .ו ַּכ ְך ַּא ְס ַּד ְר ָנא ְלכוִּ ,ר ִּבי ַּא ָבא
ְב ִּל ָב ִּאיְ ,ל ֵמ ַּ
חשון ְב ִּל ַּב ְייהו.
וש ַּאר ַּח ְב ַּריָיא ְי ַּר ֲ
תובְ ,ו ִּר ִּבי א ְל ָעזָר ְב ִּרי ִּי ְל ֵעיְ ,
ִּי ְכ ֹ
ָתיב ִּר ִּבי א ְל ָעזָר ְב ֵריה ַּק ֵםיהָ ,א ַּמר
פויְ .וי ִּ
ָקם ִּר ִּבי ַּא ָבא ִּמ ָב ַּתר ַּכ ְת ֹ
א ָתרָ ,קם ִּר ִּבי א ְל ָעזָר.
ח ָרא ְי ִּתיב ְב ַּההוא ֲ
ֵליה קום ְב ִּריְ ,ד ָהא ַּא ֲ
אמר רשב''י שהוא עולה לעולם הבא ללא בושה ,ויש דברים שהיו
נסתרים בליבו ,ואמר לרבי אבא לבוא לפניו ,ורבי אליעזר ישב לפני רשב''י
ואמר לו שיקום ממקומו משום שהוא מוכן למשהו אחר [בהמשך באמת
הגיעו רב המנונוא ורבי פינחס ,ואולי להם היה מזמן המקום ,והנה שפאי'
נשמה רוחנית צריכה מקום].
רבי אבא חזר לפניו ,משום שרשב''י אמר שמ''מ דברי התורה צריכים
להתגלות לדור אחרון ,ולכן אמר שיהו כאן ג' דברים .א :יש מי שילמד את
הדברים בפיו ,והיינו שיש שיזכו להבין אותם בדור האחרון באר היטיב,
שהרי שאדם עורך את דברי התורה בפיו ,הרי הוא מבינם היטיב כמובא
בגמ' בעירובין .ב :יש מי שיאמר אותם רק בליבו ,והיינו שהיא דרגה
פחותה יותר .ג :יש מי שרק יוכל לקרוא את הדברים ואפי' לא לאומרם
בליבו ,והיא הדרגה השלישית.
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ומה שאמר שהוא נכנס לעולם הבא ללא בושה ,משום שידוע שהאדם
ירד לעולם הזה בכדי שיהנה ממעשה ידיו ,כמו שאמרו חז''ל בב''מ רוצה
אדם בקב שלו מתשעה קבים של חברו ,והיינו שאדם נהנה ממעשה ידיו,
אבל מי שמקבל ישירות לליבו את דברי התורה או כל דבר ,ללא שעמל
עליו בעצמו ,אין לו הנהאה מהדברים ,ולכן כשבא אליהו הנביא לגר''א
ללמדו רזי תורה ,מיאן הקדוש הגר''א ,הוא שלט בכוחות הפנימיים שלו
וידע שזה לא כדי ,אפי' שזה דבר עוצמתי שמעטים זוכים לכך.
וזה הטעם שהדורות האחרונים אינם מסופקים ,ומחפשים איזה דבר
שיספק אותם ,משום שאף אחד היום לא חורש ,לא מכבס ,לא מכין את
האוכל ,לא מחפש עצים להתחמם ,לא מביא מים מהבאר ,וכו' וכו' ,ולכן
האדם לא מחובר לסובב אותו ,וכן הוא בעניין הלימוד.

ָתיבָ .ס ַּתח ְו ָא ַּמר( ,תהלים קטו) ֹלא
עוןְ ,וי ִּ
ע ָטף ִּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
ִּא ְת ֲ
דומהֹ .לא ַּה ֵם ִּתים ְי ַּה ְללו יָה,
ָ
יו ְר ֵדי
ַּה ֵם ִּתים ְי ַּה ְללו יָה ְו ֹלא ָכל ֹ
יך הוא ַּחי
שא ְב ִּר ְ
קוד ָ
ְ
ַּדאיִּ ,אימון ְד ִּא ְקרון ֵמ ִּתיםְ ,ד ָהא
ָה ִּכי הוא ו ַּ
ארי ֵבין ִּאימון ְד ִּא ְקרון ַּח ִּייםְ ,ו ָלא ִּעם ִּאימון
ש ֵ
ִּא ְק ֵריְ ,והוא ָ
דומהְ ,ו ָכל
ָ
יו ְר ֵדי
סו ֵפיה ִּד ְק ָרא ְכ ִּתיבְ ,ו ֹלא ָכל ֹ
ְד ִּא ְקרון ֵמ ִּתיםְ .ו ֹ
שאנֵי ִּאימון ְד ִּא ְקרון
ארוןָ .
יה ָמם ִּי ְש ַּת ֲ
דומהַּ ,ב ֵג ִּ
ִּאימון ְד ַּנ ְח ִּתין ְל ָ
יהון.
יק ֵר ֹ
יך הוא ָב ֵעי ִּב ָ
שא ְב ִּר ְ
קוד ָ
ְ
ַּח ִּייםְ ,ד ָהא
דף רפ''ח ע''א
ע ָתא (דף רפ''ח ע''א) ָדא
שֲ
ש ְניָא ַּ
עוןַּ ,כ ָמה ַּ
ָא ַּמר ִּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
יכויְ .ו ַּה ְש ָתא,
ור ִּת ֹ
יך הוא ְ
שא ְב ִּר ְ
קוד ָ
ְ
ֵמ ִּא ָד ָראִּ .ד ְב ִּא ָד ָרא ִּא ְז ְד ַּמן
יקיָיא
יכי (הכא)ְ ,ו ָא ֵתי ִּעם ִּאימון ַּצ ִּד ַּ
יך הוא ֵה ִּ
שא ְב ִּר ְ
קוד ָ
ְ
ָהא
יך הוא
שא ְב ִּר ְ
קוד ָ
ִּד ְב ִּג ְנ ָתא ְד ֵעדןַּ ,מה ְד ָלא ִּא ְע ָרעו ְב ִּא ָד ָראְ .ו ְ
יליהְ ,כ ָמה ִּד ְכ ִּתיב
יק ָרא ִּד ֵ
ַּתיר ִּמ ָ
יקיָיא י ִּ
יהון ְד ַּצ ִּד ַּ
יק ֵר ֹ
ָב ֵעי ִּב ָ
יך הוא
שא ְב ִּר ְ
קוד ָ
ָרהְ ,ו ְ
בו ָדה ז ָ
ע ֹ
ומ ְפ ַּלח ְל ֲ
הוָה ְמ ַּק ֵטר ַּ
יר ְב ָעםְ ,ד ֲ
ִּב ָ
יבש
יאהִּ ,א ְת ְי ַּ
דו ְנ ִּב ָ
או ִּשיט ְי ֵדיה ָל ֳק ְב ֵלי ְד ִּע ֹ
יך ֵליהְ .ו ֵכיוָן ְד ֹ
או ִּר ְ
ֹ
בו ָדה
ע ֹ
גו'ְ .ו ַּעל ְד ָפ ַּלח ְל ֲ
ָדו ְו ֹ
יבש י ֹ
ַּת ַּ
ְי ֵדיהִּ ,ד ְכ ִּתיב( ,מלכים א יג) ו ִּ
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יאהְ .ו ַּה ְש ָתא
דו ְנ ִּב ָ
או ִּשיט ְי ֵדיה ְל ִּע ֹ
ָרה ָלא ְכ ִּתיב ,א ָלא ַּעל ְד ֹ
זָ
כ ְלהו ָא ָתאן ִּע ֵםיה.
ילןְ ,ו ֻּ
יק ָרא ִּד ָ
יך הוא ָב ֵעי ִּב ָ
שא ְב ִּר ְ
קוד ָ
ְ
אמר רשב''י שנאמר "לא המתים יהללו י'-ה" ,שרק מי שנקרא חי יכול
להלל את ה' ,ומי שמת נופל בגהינום ,אבל מי שנקרא חי הוא שונה ,משום
שה' רוצה בכבודו.
והיינו שספר הזוהר הוא עץ החיים ושאר התלמוד הוא בבחינת עץ
הדעת ,כמובא בזוהר פעמים רבות ,ונכון שהעולם הזה הוא עולם של עץ
הדעת ולכן יש לעסוק בתורה הפשט לדעת את ההלכה על בוריה ,מ''מ
העיקר הוא להכין את עצמו לעץ החיים לעולם הקדושה האמיתית ,ולכן
רשב''י אמר שהוא בבחינת חי ,וודאי שמי שעוסק בתורת הפשט הוא גם
אחוז בעץ החיים אבל בבחינה מועטת מאוד ,כמו שאמר רבי שמחה בונים
זצ''ל שהיום איננו מסוגלים לקבל את אור תורת הפשט ,ומה שנאמר
שהמאור שבה מחזירם למוטב הוא על תורה האמת ,וכן הגר''א אמר
שעסק הסוד מציל את האדם מן היצר הרע ,ובגמ' בקידשוין אמרו
שהתורה מצילה מן היצר הרע ,והגר''א אמר שהסוד בלבד מציל מן היצר
הרע ,והוי אומר שכל מעלות התורה כהיום ,הם בתורת הסוד.
ואמר ששונים מי שנקראים חיים ,דהיינו שאפי' שהם עוברים בגיהינום
כמו הרשעים ,מ''מ אינם נענשים שם כלל ,אלא הם באים להוציא את
הרשעים שחזרו בתשובה ,וזה בבחינת מה שאמרו חז''ל בגמ' בנדרים
שלעתיד ה' יוציא את החמה מנרתיקה וצדיקים נהנים בה ורשעים ישרפו
בה ,דהיינו שאפי' שהצדיקים בגיהנום מ''מ אינם נשרפים אלא נהנים.
אמר רשב''י שמעלת האידרא הזאת היא יותר מן האידרא הקודמת,
משום שעכשיו הגיעו הצדיקים עם ה' ,ואז הגיעו רק המלאכים עם ה'
לשמוע את דברי התורה ,והצדיקים חשובים לה' מכל.
והיינו שהצדיקים הם מפנימיות המידות והמלאכים מחיצוניות המידות
כמובא בהארזי''ל ,והוי אומר שהמלאכים הם חיצוניות לאדם ,הם באים
רק לשמשו ,אבל האדם שהוא בר בחירה הוא האהוב לה' ,משום שה'
מתעלה רק בעבודת הבר בחירה שרק היא נקראת עבודה ולא הכרח ,ועל
זה אמר המשורר "תנוז עוז לאלוקים" ודרשו חז''ל שאנחנו מחזקים את ידי
ה'.
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יפן
יקי ְג ִּל ָ
ח ָרנֵיה ע' ַּצ ִּד ֵ
נונא ָס ָבא ָה ָכאְ ,ו ַּס ֲ
ָא ַּמרָ ,הא ַּרב ַּה ְמ ָ
ישא,
יקא ַּק ִּד ָ
יה ָרא ְד ִּזיוָא ְד ַּע ִּת ָ
ה ִּרין ָכל ַּחד ְו ַּחד ִּמ ִּז ֲ
יט ִּריןְ ,מ ַּנ ֲ
ְב ִּע ְ
ָותאִּ ,א ֵלין ִּמ ִּלין
ימיןְ .והוא ָא ֵתי ְל ִּמ ְש ַּמע ְבח ְדו ָ
ימא ְד ָכל ְס ִּת ִּ
ְס ִּת ָ
ָתיבָ ,א ַּמרָ ,הא ִּר ִּבי ִּס ְנ ָחס בן ָי ִּאיר
הוָה י ִּ
ימאַּ .עד ְד ֲ
א ָנא ֵא ָ
ַּד ֲ
ָתבו
וו ַּת ָםןְ ,ו ָקמו ְוי ְ
ה ֹ
עזָעו ַּח ְב ַּריָיא ַּד ֲ
דוכ ֵתיהִּ ,א ְז ַּד ֲ
ְ
ָה ָכאַּ ,א ְת ִּקינו
ארו ַּק ֵםיה (נ''א
יתאְ .ו ִּר ִּבי א ְל ָעזָר ְו ִּר ִּבי ַּא ָבאִּ ,א ְש ָת ֲ
יסולי ֵב ָ
ֵ
ְב ִּש
עוןְ ,ב ִּא ָד ָרא ִּא ְש ֵת ַּכ ְח ָנא ְד ָכל
עוןָ .א ַּמר ִּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
עמיה) ְד ַּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
חו ָדאי,
א ָנא ִּב ְל ֹ
ימא ֲ
הוןַּ .ה ְש ָתא ֵא ָ
ַּא ָנא ִּע ְם ֹ
וו ַּא ְמ ֵרי ,ו ֲ
ה ֹ
ַּח ְב ַּריָיא ֲ
יו ָמא ֵדין.
חול ִּקי ֹ
ָ
ַּכ ָאה
לוליִּ ,ע ָל ִּאין ְו ַּת ָת ִּאין .ז ָ
יתין ְל ִּמ ִּ
כ ְלהו ַּצ ְי ִּ
ְו ֻּ
אמר רשב''י שהגיעו הצדיקים הגדולים רב המנונא סבא ורבי פינחס בן
יאיר ,ואמר שבפעם הקודמת כולם אמרו את דברי התורה ,אמנם עכשיו רק
הוא יאמר.
והיינו שאפי' מתוך הצדיקים ,הגיעו הצדיקים המעולים המושרשים
המידת הכתר העליונה ,שהיא מבחינת עולם הנצח.
ואמר שרק הוא יאמר את דברי התורה ,והיינו שאלו הם דברים עמוקים
עד מאוד ,שהנה ידוע שרשב''י הוא גלגול משה רבינו כמובא ברמח''ל
באדיר במרום ועוד ,ולכן מה שקרה למשה קרה לרשב''י ,והנה כתוב בגמ'
בנדרים שה' נתן את הפלפול שבתורה למשה ואת שאר התורה לעם
ישראל ,והיינו שעומק התורה הוא למשה רבינו ,וכן לרשב''י שהוא גלגולו,
וזה מה שאמר להם כאן שרק הוא יכול לגלות את דברי התורה האלה
שהם היו שמורים בליבו ,היינו בשכינה שנקרא לב ,ושורה בלב החכמים.

דו ִּדי ְו ָע ַּלי
א ִּני ְל ֹ
עון ְו ָא ַּמר( ,שיר השירים ז) ֲ
ָס ַּתח ִּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
ירא
יו ִּמין ְד ִּא ְת ְק ַּט ְר ָנא ְב ַּהאי ָע ְל ָמאְ ,ב ַּחד ְק ִּט ָ
תוָ .כל ֹ
שוק ֹ
ְת ָ
וב ִּגין ָכ ְך ַּה ְש ָתא ְו ָע ַּלי
יך הואְ ,
שא ְב ִּר ְ
קוד ָ
ִּא ְת ְק ַּט ְר ָנא ֵביה ְב ְ
יליהָ ,אתו ְל ִּמ ְש ַּמע
ישא ִּד ֵ
יע ָתא ַּק ִּד ָ
תוְ .דהוא ְו ָכל ִּס ָ
שוק ֹ
ְת ָ
ימא ְד ָכל
ישאְ ,ס ִּת ָ
יקא ַּק ִּד ָ
וש ָב ָחא ְד ַּע ִּת ָ
ימיןְ ,
ְבח ְדוָהִּ ,מ ִּלין ְס ִּת ִּ
ימיןָ ,ס ִּריש ְו ִּא ְת ְס ַּרש ִּמ ֹכ ָלאְ ,ו ָלא ָס ִּרישְ ,ד ָהא ֹכ ָלא ֵביה
ְס ִּת ִּ
ִּמ ְת ְד ַּבקְ ,והוא ִּמ ְת ְד ַּבק ְב ֹכ ָלא הוא ֹכ ָלא.
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אמר רשב''י שכל חייו היה דבק בה' ,ולכן ה' בא לשמוע את דבריו
תורתו אשר הוא דורש על מידת הכתר ,שהיא שורש כל העולם.
היינו שרשב''י היה דבק בה' ,עד שנעשה כחלק ממנו ,שידוע שיש ג'
עולמות תחתונים שאין ה' שורה בהם באופן תמידי ,אמנם בעולם הרביעי
שהוא עולם ששמו עולם האצילות ,ה' שורה בו תמיד ,ולכן המלאכים שם
שהם המידות ,נקראים האלוקים בעצמו ,משום שה' תמיד שורה בהם,
והם נעשו לו כגוף לנשמה ,ולכן הם כחלק ממנו ,וכן רשב''י שתמיד היה
דבק בה' הרי הוא נעשה כחלק ממנו.
והנה לכאורה ישנם הרבה מידות ,וא''כ איך הם נעשות לאחת,
התשובה משום שהנשמה של כולם אחת ,שהאין סוף נמצא בכל מידת
האצילות ולכן הם אחד ,וזה מה שאמר רשב''י שהוא דבק בעתיק שהוא
בבחינת האין סוף כידוע ,ולכן הוא דבר במקור השלמות.
והיינו שאיך שאדם דבק בה' בעולם הזה ,כן הוא דבק בו לעולם הבא,
ומשום שרשב''י דבק כל ימיו בה' ברצון הלב ,לכן ה' התגלה לו במידה
שלו שנקראת מידת הרצון שהיא מידת הכתר ,ולכן היא באה לשמוע את
דברי תורתו.

ימיןִּ ,א ְת ְת ַּקן ְו ָלא
ימא ְד ָכל ְס ִּת ִּ
יקיןְ ,ס ִּת ָ
יקא ְד ָכל ַּע ִּת ִּ
ַּע ִּת ָ
ימא ֹכ ָלאְ .ו ָלא ִּא ְת ְת ַּקןְ ,ב ִּגין ְד ָלא
ִּא ְת ְת ַּקןִּ .א ְת ְת ַּקןְ ,ב ִּגין ְל ַּק ְי ָ
יח.
ְש ִּכ ַּ
ףונויְ .ו ִּאימון
ֹ
ה ִּטין ִּמ ֵמיהִּ ,מ ִּת
הו ִּריןְ ,ד ַּל ֲ
ַּכד ִּא ְת ְת ַּקןַּ ,א ִּסיק ט' ְנ ֹ
ומ ְת ַּס ְש ִּטין ְל ָכל
ה ִּטיןְ ,ו ָא ְז ִּלין ִּ
ומ ְת ַּל ֲ
ה ִּרין ִּ
הו ִּרין ִּממֵיהִּ ,מ ְת ַּנ ֲ
ְנ ֹ
הו ִּרין ְל ָכל
ינא ְד ִּא ְת ַּס ְח ִּטין (דמתפשטין) ִּממֵיה ְנ ֹ
בוצ ָ
יברְ .כ ִּ
ִּע ָ
לוןָ ,לא
הו ִּרין ְד ִּמ ְת ַּס ְח ִּטיןַּ ,כד ִּי ְק ְרבון ְל ִּמ ְנ ַּדע ֹ
יברְ .ו ִּאימון ְנ ֹ
ִּע ָ
ישא( ,הוא)
יקא ַּק ִּד ָ
דויַּ .כ ְך הוא ַּע ִּת ָ
חו ֹ
ינא ִּב ְל ֹ
בוצ ָ
ִּ
יח א ָלא
ְש ִּכ ַּ
יח ַּבר ִּאימון
ימיןְ .ו ָלא ְש ִּכ ַּ
ימא ְד ָכל ְס ִּת ִּ
ינא ִּע ָל ָאהְ ,ס ִּת ָ
בוצ ָ
ִּ
ירןְ .ו ִּאימון ִּא ְקרון ְש ָמא
וט ִּמ ָ
הו ִּרין ְד ִּמ ְת ָס ְח ָטןְ ,ד ִּמ ְת ַּג ְליָיןְ ,
ְנ ֹ
וב ִּגין ָכ ְך ֹכ ָלא ַּחד.
ישאְ .
ַּק ִּד ָ
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ומה ְד ַּא ְמ ֵרי ַּח ְב ָר ָנא ְב ִּס ְפ ֵרי ַּק ְד ָמ ֵאיְ ,ד ִּאימון ַּד ְר ִּגין ְד ִּא ְת ְב ִּריאו,
ַּ
ףונין
ישא ִּא ְת ְג ֵלי ְבהוְ ,ב ָכל ַּחד ְו ַּחדִּ .מחום ְד ִּאימון ִּת ִּ
יקא ַּק ִּד ָ
ְו ַּע ִּת ָ
ינא
א ֵמ ָ
יד ָנא ְל ָה ֵני ִּמ ִּלין ְד ָהא ֲ
ישאָ .לאו ַּה ְש ָתא ִּע ָ
יקא ַּק ִּד ָ
ְד ַּע ִּת ָ
ינא ַּמה ְד ָלא ְי ַּד ְע ָנא ָה ִּכיְ ,ו ַּעד ַּה ְש ָתא
ַּח ֵמ ָ
ישא .ו ֲ
לון ְב ִּא ָד ָרא ַּק ִּד ָ
ֹ
יד ָנא ַּק ֵםי
חו ָדאי ַּא ְס ִּה ְ
א ָנא ִּב ְל ֹ
ַּא ְס ִּתים ְב ִּל ָב ִּאי ִּמ ָלהְ .ו ַּה ְח ָתא ֲ
שוט ְד ָאתו ְל ִּמ ְש ַּמע ִּמ ִּלין ִּא ֵלין.
ַּכ ֵאי ְק ֹ
ישאְ ,ו ָכל ָה ֵני ז ָ
ַּמ ְל ָכא ַּק ִּד ָ
ביאור מידת הכתר
מידת הכתר היא מנהיגה את העולם ,אבל אינה נגלית ,שהיא מנהיגה
את העולם בצורה נסתרת.
מידת הכתר הוציאה ט' אורות ,וכשמעמיקים באורות אלו רואים שהם
אור אחד ,וט' אורות אלו הם השם הקדוש.
והיינו שהיא הוציאה את שורש הט' מידות שתחת מידת הכתר,
שכידוע ישנם י' מידות שה' עימם מנהיג את העולם ,כתר חכמה בינה
חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות ,והנה הכתר היא שורש העולם
והיא הוציאה את שורש הט' מידות האלו ,שהנה ידוע שכל מידה נקראת
באחד מאותיות שם הויה ,החכמה באות י' של שם הויה ,הבינה באות ה',
החסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד ,שהם ו' מידות הם אות ו' של שם
הויה ,והמלכות היא אות ה' שניה של שם הויה .והנה שט' מידות אלו הם
שם הויה ,והכתר נרמז בקוץ הי' ,אבל הוא רק נרמז אבל בעצם אין שום
שם ודבר שיכול הגדירו מרוב מעלתו.
ובא רשב'' י לומר לנו שלא נחשוב שאם יש כל מיני פעולות בבריאה,
אזי כל פעולה היא חלילה אלוקים שונה ,ולכן אמר שכולם הם הקדוש
ברוך הוא.
ולא נחשוב שהוא חלילה וחס  -מורכב מכמה וכמה חלקים ,ולכן אמר
שכולם אחד ,שאין לומר שה' חלילה מורכב מכמה חלקים ,שא''כ היה
דבר לפני ה' ,דהיינו שכל דבר שמורכב מב' חלקים הרי הוא נעשה מב'
דברים שקדמו אליו כמובא בצמח צדק.
ולכן אמר שה' הוא אחד ,אלא שהוא משנה את העולמות לפי צורך
הנבראים ,אבל ודאי שלא אלו הם פעולתיו ,שהנה מכונת כביסה להבדיל
כל ההבדלות ,היא יכולה רק לכבס ולא לחמם ,וזה מהותה ,אבל ה' הכל
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יכול אינו כביכול מכבס ,משום שזה חלילה מהותו ,אלא אפי' שאין זה
מהותו הוא עושה את הדבר הזה ,וזה מה שאמרו המקובלים והזוהר שה'
הוא מרומם מעל כל מעשיו ,והוא פועל רק לצורך הנבראים ,ודו''ק.
אמר רשב''י נכון שהחברים דיברו בעניין מידת הכתר והכוחות שיצאו
ממנה ,מ''מ אין אנחנו עכשיו בעסק דבריהם ,אלא באתי לומר דברים
חדשים.
ונראה שרשב''י בא לומר לנו ,שכל המקובלים לפניו דיברו במידת
הכתר של עולם הבריאה ,אבל רשב''י בא לדבר במידת הכתר של עולם
האצילות ,ולכן אמר רשב''י וז''ל :ומה דאמרי חברנא בספרי קדמאי דאינון
דרגין דאתבריאו ועתיקא קדישא אתגלי בהו בכל חד וחד וכו' ,עכ''ל ,והנה
שאמר כאן דאתבריאו דהיינו שהם נבראים ולא נאצלים ,דהיינו שהם
בעולם הבריאה ולא בעולם האצילות ,אבל רשב''י בא לדבר במקום יותר
גבוה שלא השיגו הראשונים.
ודע שאפי' שאנחנו יודעים היום דברים רבים יותר מהראשונים ,אומר
הרמח'' ל שאנחנו יודעים ולא מבינים את עומקם ,אמנם הם ידעו דברים
מעט ,אבל על בוריים.

קול ְט ָרא
ְ
יומא.
ירותא ְו ִּס ָ
ָ
ָוראָ ,לאו ֵביה ִּש
ישא ִּחו ָ
גול ַּג ְל ָתא ְד ֵר ָ
ְ
יקיָיא ד' ְמ ָאה
ַּרתון ַּצ ִּד ַּ
וממֵיה י ְ
חט ְו ִּא ְת ְנ ִּהירִּ ,
פויִּ ,א ְת ְס ָ
ְד ִּק ְט ֹ
קול ְט ָרא ְד ִּק ְט ָפאְ ,ד ִּהיא
ְ
ןופין ְל ָע ְל ָמא ְד ָא ֵתיֵ .מ ַּהאי
ָע ְל ִּמין ְד ִּכ ִּ
יו ָמאְ ,ל ַּההוא ְז ֵעיר ַּא ְנ ִּסין,
ָוראָ ,נ ִּטיף ַּט ָלא ָכל ֹ
גול ַּג ְל ָתא ִּחו ָ
ְ
א ַּחיָיא ְל ִּז ְמ ָנא
יתיָיא ַּל ֲ
ינין ֵמ ַּ
וביה ְז ִּמ ִּ
ש ַּמ ִּיםֵ ,
א ָתר ְד ִּא ְת ְק ֵרי ָ
ַּל ֲ
ח ַּמ ִּים.
א ֹל ִּהים ִּמ ַּטל ַּה ָ
ְד ָא ֵתיִּ .ד ְכ ִּתיב( ,בראשית כז) ְו ִּיתן ְל ָך ָה ֱ
סוחיןְ .ו ָכל
ח ַּקל ַּת ִּ
ומ ַּההוא ְז ֵעיר ַּא ִּסיןָ ,נ ִּטיף ַּל ֲ
ישיהֵ ,
ְו ִּא ְת ַּמ ְליָיא ֵר ֵ
ירין ֵמ ַּההוא ַּט ָלא.
סוחיןְ ,נ ִּה ִּ
ח ַּקל ַּת ִּ
ֲ

עניין ד' מאות עולמות השכר

[]226

"יהי אור"
אמר רשב''י שיש מאחורי מידת הכתר ד' מאות צינורות שפע ,אשר הם
משפיעים לצדיקים ,ולשכינה ולמידת התפארת ,וע''י תהיה תחיית המתים.
רשב''י פתח לדבר מעניין העולם הבא ,משום שכל רצונו היה כבר
להיות שם ,כמו שאמר רשב''י בזוהר שאין לבכות על המת ,ואינו מבין
מדוע אנשים כ''כ עצבים על המת ,והרי אנחנו מאמינים שיש עולם הבא,
וא''כ מה מקום יש להצטער ,ואם משום שיש שצריכים להענש ,והרי
ממילא אח''כ יענשו ,ועוד שאין אחד מישראל שיענש שהרי אמרו חז''ל
בחגיגה ,שת''ח שעוסק בתורה אין אש שבגהינום שולטת בהם ,ועוד
הרבה דברים המובאים בחז''ל שהעושה אותם אין אש הגיהינום שולטת
בהם ,ולענ''ד אין נראים דברי הקדוש המקובל הרה''ג פתיה זצ''ל ,אשר
אמר בסיפרו "רוחות מספרות" שה' משכיח את התורה מלומד התורה
ואזי הוא יכנס לגיהנום ,זה אינו לענ''ד שהרי כתוב שהעוסק בתורה אין
אש שולטת בהם ,ואם יש להם להענש ,הרי האש כן תשלוט בהם שהרי
הם ישכחו את התורה שלהם ,ואם הם לא חטאו מדוע צריך שהתורה
תשמור עליהם והרי הם לא חטאו ,ודוחק עצום מאוד לומר שיש חטאים
קטנים שהתורה מגינה עליהם שלא משמע כך ,וכן מובא בזוהר שהאבות
בחרו בגלות בעולם הזה במקום גהינום בעולם העליון ,ורק הכופרים
בתורה ובתחיית המתים וכו' ,להם יש גהינום כמובא בראש השנה ,אבל
לשאר ,אין גהינום כלל.
ועוד שאין לזה הבנה מה שייך לומר שמשום שהוא שוכח את התורה
הרי הוא יכול להיכנס לגהינום ,והרי אין העיקר לזכור את הלימוד כמובא
במהרח''ו בשער המצוות ,אלא העיקר ללמוד ,ואם שוכח שוכח.
וכן הנשים אפי' שאינם עוסקות בתורה לא יכנסו לגיהנום ,שכבר אמר
אליהו הנביא ע''ה בגמ' ביבמות שבזכות שהם מביאות את בניהם ללמוד
תורה ועוזרות לבעליהם ,ודאי שיש להם שכר גדול ,ללא שום גהינום.

ימ ָאה,
ישא ָט ִּמיר ְו ָג ִּניזְ .ו ָח ְכ ְמ ָתא ִּע ָל ָאה ְס ִּת ָ
יקא ַּק ִּד ָ
ַּהאי ַּע ִּת ָ
יקאָ ,לא ִּא ְת ַּג ְליָיא
ַּדאי ְב ַּהאי ַּע ִּת ָ
גול ַּג ְל ָתא ִּמ ְש ְת ַּכח ,ו ַּ
ְ
ְב ַּההוא
ישאָ .ח ְכ ְמ ָתא
ישא ְל ָכל ֵר ָ
דויְ ,ב ִּגין ְד ִּאיהו ֵר ָ
חו ֹ
ישא ִּב ְל ֹ
א ָלא ֵר ָ
מו ָחא
מו ָחא ִּע ָל ָאהֹ .
ישאֵ ,ביה ָס ִּתיםְ ,ו ִּא ְק ֵרי ֹ
יהי ֵר ָ
ִּע ָל ָאהְ ,ד ִּא ִּ
ֵדע ֵליהַּ ,בר ִּאיהו.
ש ִּקיטְ .ו ֵלית ְדי ַּ
יך ְו ָ
ש ִּכ ְ
מו ָחא ְד ָ
ימאֹ .
ְס ִּת ָ
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דף רפ''ח ע''ב
ילא ִּמן ָדא.
גו ִּמן ָדאְ .ו ָדאְ ,ל ֵע ָ
ישין ִּא ְת ַּג ְל ָפןָ ,דאְ ,ל ֹ
ְת ַּלת ֵר ִּ
ימ ָאהְ ,ד ִּא ְת ַּכ ְןיָיאְ ,ו ָלאו ִּמ ְת ַּס ְת ָחא.
ח ָדאָ ,ח ְכ ְמ ָתא ְס ִּת ָ
ישא ֲ
ֵר ָ
ישיהִּ ,ד ְש ַּאר
ישא ְל ָכל (רישי) ֵר ֵ
ימ ָאהֵ ,ר ָ
ְו ָח ְכ ְמ ָתא ָדא ְס ִּת ָ
ישא,
יקא ַּק ִּד ָ
ישא ִּע ָל ָאהַּ ,ע ִּת ָ
מות( .בראשית קמ''ז ע''א) ֵר ָ
ָח ְכ ֹ
ישא
ישא( ,דף רפ''ח ע''ב) ֵר ָ
ישא ְד ָכל ֵר ָ
ימיןֵ .ר ָ
ימא ְד ָכל ְס ִּת ִּ
ְס ִּת ָ
ישא ָדאְ ,ד ָלא
הוֵי ְב ֵר ָ
ָדעְ ,ו ָלא ִּא ְת ְי ַּדעַּ ,מה ַּד ֲ
ישאְ .ו ֹלא י ַּ
ְד ָלאו ֵר ָ
סוכ ְל ָתנוְ .ו ַּעל ַּהאי ִּא ְק ֵרי,
ִּא ְת ְד ַּבק (לא) ְב ָח ְכ ְמ ָתאְ ,ו ָלא ְב ְ
צוא
יות ָר ֹ
קומ ָך( .יחזקאל א) ְו ַּה ַּח ֹ
(במדבר כד) ְב ַּרח ְל ָך אל ְמ ֹ
ָשוב.
ו ֹ
ישא ִּא ְק ֵרי ַּא ִּיןְ .ד ֵביה ַּת ְליָיא ַּא ִּיןְ .ו ָכל
יקא ַּק ִּד ָ
וב ִּגין ַּכ ְך ַּע ִּת ָ
ְ
ימ ָאה ָנ ְפ ִּקין( .תליין)
םו ָחא ְס ִּת ָ
ימיןִּ ,מ ֹ
ׂש ְע ֵריְ ,ו ָכל ִּאימון ִּנ ִּ
ִּאימון ַּ
חזֵי ְק ָד ָלא.
ףולאְ .ו ָלא ִּא ְת ֲ
יעין( ,ס''א יתבין) ְב ִּש ָ
כ ְלהו ְש ִּע ִּ
ְו ֻּ
עניין ראש הכתר וג' ראשים שבו
אמר רשב''י שרק ראש מידת הכתר נגלית ,ובראשה שורת החכמה
הסתומה שאין מי שישיג אותה חוץ ממנה ,ואמר שיש בכתר ג' ראשים,
אשר כלולים ,שהיא ראש אחד.
מובא בהארז''ל שכל שאר מידות של מידת הכתר אינם נגלות ,אלא הם
נעשו כנשמה לגוף שאר מידות ,חוץ מהכתר של מידת הכתר שהוא לא
נעשה כנשמה לשום מידה ,אלא הוא בעצמו מנהיג את העולם כפי אשר
מנהיג ,שכל עוד שהוא נעשה נשמה לאיזה מידה ,אזי כל השפע שהוא
משפיעה ,הוא בבחינת אותו גוף אשר שורה בו ,משא''כ שאין הוא נעשה
נשמה לשום מידה ,הוא מנהיג כפי אשר מהותו.
והחכמה הסתומה שכל העולם נעשה ממנה ,כמו שכתוב "כולם בחכמה
עשית" ,היא מלבישה את אור האין סוף בה כמובא בהארזי''ל.
והחכמה הזאת היא שורש הכל ,וממנה יוצא כל השפע ,וגם השערות,
שהם צינורות השפעה ,והכתר נקרא אין ,משום שהאין סוף שורה בו כנ''ל.
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ואין נראה בו עורף ,משום שכתוב "פנו אלי עורף ולא פנים" ,דהיינו
שפנים הם הנהגת הרחמים ,ועורף היא הנהגת הדין ,וכאן אמר שהכתר
והחכמה שבו ,מנהיגים את העולם רק ברחמים גדולים.

הוֵיֹ .כ ָלא ְב ֵחידו,
שא ְב ַּחד ֲ
יקא ַּק ִּדי ָ
ֹכ ָלא הואְ ,ב ִּגין ְד ַּהאי ַּע ִּת ָ
ח ִּמין
ילן ְד ַּר ֲ
ׂשר ְמ ִּכ ָ
ע ַּ
ח ֵמי ְל ָע ְל ִּמיןִּ .ב ְת ַּלת ֲ
ש ְניָא ֵמ ַּר ֲ
ְו ָלא ַּ
ימ ָאה ְד ֵביהִּ ,מ ְת ְס ַּרש ְת ַּלת
ִּא ְש ְת ַּכחְ .ב ִּגין ְד ַּהאי ָח ְכ ְמ ָתא ְס ִּת ָ
ש ִּליט (לון) ַּעל
לוןְ ,ו ָ
יקאָ ,כ ִּליל ֹ
ִּז ְמ ִּנין ְל ַּא ְר ַּבע ַּא ְר ַּבעְ .והוא ַּע ִּת ָ
ֹכ ָלא.
מחכמה זו נעשה הזקן ,משום שיש בה ג' שמות הויה ,שיש בהם י''ב
אותיות ,ועוד הויה אחת שכוללת את כל הד' כמובא ברמח''ל והיא
התיקון הי''ג.
ועניין הג' ראשים שבה ,הם ראש הכתר בעצמו ,ב :ראש החכמה .ג:
ראש הדעת שבין החכמה והכתר ,שהכתר הוא בבחינת כוח החסד,
והחכמה בבחינת כוח הדין ביחס לכוח החסד ,והדעת היא כוח הרחמים
שהיא ממצעת בין החסד לדין.
והנה בראש כל המידות יש מידות כתר חכמה ובינה ,אמנם כאן במקום
הבינה יש את הדעת ,משום שמשום שהאור כאן רב ,לא יכלה מידת
הבינה שהיא מהות הצמצמום והצורה ,שהרי ההבנה היא חילוק החומר
הנלמד לחלקים חלקים ,וכן הבינה היא זאת שיוצרת את הצורה ולכן
הניקוד של השם שלה הוא צירי כמובא בתיקונים ,משום שהוא זאת
שיוצרת את הצורה ,וכל צורה הוא צמצום ,ולכן היא לא יכלה לסבול את
האור הפשוט שאין בו שום צורה וצמצום כמובא בהאריז''ל ,ומשום כך
ירדה לגרון מידת הכתר ,שמהות הגרון הוא מקום צר מאוד ,וזה מורה
ששם באמת מתחילה הנהגת המצמצום ,ולכן היא שורה שם.

םו ָחא ,הוא
ׂש ְע ֵרי ְד ַּנ ְפ ֵקי ִּמ ֹ
גותא ְד ַּ
ַּחד ָא ְר ָחא ְד ָנ ִּהיר ְב ַּפ ְל ָ
יקיָיא ְל ָע ְל ָמא ְד ָא ֵתיִּ ,ד ְכ ִּתיב (משלי ד)
ירין ֵביה ַּצ ִּד ַּ
ָא ְר ָחא ִּד ְנ ִּה ִּ
גו'ְ .ו ַּעל ָדא ְכ ִּתיב( ,ישעיה נח) ָאז
נו ַּגה ְו ֹ
אור ֹ
יקים ְכ ֹ
ְו ֹא ַּרח ַּצ ִּד ִּ
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ה ִּרין ָכל ְש ַּאר ָא ְר ִּחיןְ ,ד ַּת ְליָין
ומ ַּהאי ָא ְר ָחא ִּמ ְת ַּנ ֲ
ִּת ְת ַּע ַּמג ַּעל ְי ָי'ֵ .
ִּב ְז ֵעיר ַּא ְנ ִּסין.
הנה באמצע שערות ראש מידת הכתר יש שביל שערות ,שהוא שביל
הרחמים הגדול ,וממנו מקבלים הצדיקים ומידת התפארת ,שהיא התורה,
ולכן הצדיקים שמקימים את התורה מקבלים את השפע שהיא מקבלת
ממידת הכתר ,ומעלת השביל האמצעי ,הוא משום שהנה יש שערות
בראש מידת הכתר לימין ושמאל ,וידוע שיותר מידי חסד אין זה טוב,
ויותר מידי דין אין זה טוב ,והחסד מיוחס תמיד לצד ימין והדין לשמאל
כמו שכתוב "מצפון [צד שמאל] תפתח הרעה" ,אבל האמצע הוא מעולה
מכל וממנו מקבלים הצדיקים ששמרו מצוות עשה שהוא בחינת חסד
בחינת צד ימין ,ולא תעשה שהם בחינת דין בחינת צד שמאל ,ולכן הם
מקבלים משביל זה שהוא כולל את כל השערות שבב' הצדדים.

ילאְ .ד ִּמ ְת ַּע ְט ִּרין
יקא ָס ָבא ְד ָס ִּביןִּ ,כ ְת ָרא ִּע ָל ָאהְ ,ל ֵע ָ
ַּהאי ַּע ִּת ָ
ינין ִּממֵיה
בו ִּצ ִּ
ה ִּריןְ .ו ָכל ְש ַּאר ֹ
ֵביה ָכל ִּע ְט ִּריןְ ,ו ִּכ ְת ִּריןִּ ,מ ְת ַּנ ֲ
ירא ְד ָלא
ינא ִּע ָל ָאהְ ,ט ִּמ ָ
בוצ ָ
ִּ
ה ִּטין (ומתנהרן)ְ .והוא ,הוא
ִּמ ְת ַּל ֲ
ִּא ְת ְי ַּדע( .וכל שאר בוצינין מניה מתלהטין ומתנהרין) (רצ''ב
ע''ב)
ישאְ .ו ַּההוא
ילן ְב ַּחד ֵר ָ
וכ ִּל ָ
ישיןְ ,
יקא ִּא ְש ְת ַּכח ִּב ְת ַּלת ֵר ִּ
ַּהאי ַּע ִּת ָ
ישא
יקא ַּק ִּד ָ
וב ִּגין ְד ַּע ִּת ָ
ילאְ .
ילא ְל ֵע ָ
ישא ִּע ָל ָאהְ ,ל ֵע ָ
(נ''א והוא) ֵר ָ
ילן
ה ִּרין ִּממֵיהְ ,כ ִּל ָ
ינין ְד ַּנ ֲ
בוצ ִּ
ִּ
ִּא ְת ְר ִּשים ִּב ְת ַּלת ,אוף ָה ִּכי ָכל ְש ַּאר
יקא ִּב ְת ֵרין.
יקא ִּא ְת ְר ִּשים ִּב ְת ֵריןְ .כ ָל ָלא ְד ַּע ִּת ָ
עודַּ ,ע ִּת ָ
ִּב ְת ַּלתֹ .
הוֵי
ישיְ .ו ַּההוא ַּד ֲ
ישא ְד ָכל ֵר ֵ
הוא ִּכ ְת ָרא ִּע ָל ָאה ְד ָכל ִּע ָל ִּאיןֵ ,ר ָ
ימין
יניןְ ,ס ִּת ִּ
בוצ ִּ
ִּ
ילא ִּמן ָדאְ ,ד ָלא ִּא ְת ְי ַּדעַּ .כ ְך ָכל ְש ַּאר
ְל ֵע ָ
ישא ִּא ְת ְר ִּשים ְו ַּא ְס ִּתים ְב ַּחדְ ,והוא ַּחד,
יקא ַּק ִּד ָ
עוד ַּע ִּת ָ
ִּב ְת ֵריןֹ .
יניןִּ ,מ ְת ַּק ְד ִּשיןִּ ,מ ְת ַּק ְח ִּרין,
בוצ ִּ
ִּ
ְו ֹכ ָלא הוא ַּחדַּ .כ ְך ָכל ְש ַּאר
ומ ְת ַּה ְד ִּרין ְב ַּחדְ ,ו ִּאימון ַּחד.
ִּ
אמר רשב''י שיש בכתר ג' מידות .א :מידת הכתר .ב :מידת החכמה
כנ''ל .ג :מידת העתיק שמעל מידת הכתר ,שהיא המלכות של עולם אדם
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קדמון שהוא עולם שמעל עולם האצילות .38ואפשר לומר שיש רק ב'
מידות הכתר ועתיק ,ואפשר לומר שהם רק מידת אחת  -כתר ,ולכן בכל
המידות בכל העולם שכולם יצאו מכאן ,יש את ג' הבחינות האלו ,ג' ב' א'.
כידוע שהג' הוא חסד לימין ,דין לשמאל ,ורחמים באמצע.
ויש שהם רק כזכר ונקבה חסד ודין ,ויש שהם רק דבר אחד חסד ודין
יחדיו ,שזו מעלה גדולה ביותר שהוא הכללות גמורה של החסד בדין,
וידוע שכל המידות הם זכר ונקבה כמו תפארת ומלכות ,חכמה ובינה,
אבל מידת הכתר היא זכר ונקבה יחדיו ,וקראו לזה חכמים בתלמוד
אדרוגינוס שהוא איש אשר הוא גם זכר וגם נקבה.

ישא
צון ִּא ְק ֵריְ ,ד ָהא ֵר ָ
ישאָ ,ר ֹ
יקא ַּק ִּד ָ
ִּמ ְצ ָחא ְד ִּא ְת ְג ֵלי ְב ַּע ִּת ָ
ימא,
טור ָנא ְב ִּס ָ
ְ
ילאְ ,ד ָלא ִּא ְת ְי ַּדע ָס ִּשיט ַּחד
ִּע ָל ָאה ָדא ָס ִּתים ְל ֵע ָ
עוָא ְד ָכל
וב ִּגין ְד ִּאיהו (נ''א דההוא) ַּר ֲ
ָאהְ ,ד ִּא ְת ְכ ִּליל ְב ִּמ ְצ ָחאְ .
יָ
יטא (ס''א אתגליף
בוס ָ
ע ִּויןִּ ,א ְת ְת ַּקן ְב ִּמ ְצ ָחאְ ,ו ִּא ְת ַּג ְליָיא ְב ִּ
ַּר ֲ
צון.
בפסיטא)ַּ ,האי ִּמ ְצ ָחא ִּא ְק ֵרי ָר ֹ
כ ְלהו ָע ְל ִּמין,
עוָא ְד ַּר ֲע ִּוין ִּא ְש ְת ַּכח ְב ֻּ
צון ָדא ִּא ְת ַּג ְליָיאַּ ,ר ֲ
ְו ַּכד ָר ֹ
סוי ִּד ְז ֵעיר ַּא ְנ ִּסין,
ה ִּרין ַּא ְנ ֹ
ומ ְת ַּנ ֲ
לו ִּתין ִּד ְל ַּת ָתא ִּמ ְת ַּק ְב ִּליןִּ ,
ְו ָכל ְצ ֹ
ינין ִּא ְת ַּט ְם ָרן ְו ִּא ְת ַּכ ְפיָין.
ח ֵמי ִּא ְש ְת ַּכחְ ,ו ָכל ִּד ִּ
ְו ֹכ ָלא ְב ַּר ֲ
עניין המצח של מידת הכתר
המצח של מידת הכתר נקרא רצון ,שפה מתגלה רצון הכתר.
ומובא בהאריז''ל שמידת היסוד של המלכות מעולם אדם קדמון שהוא
עולם מעל עולם האצילות ,מאיר במצח ולכן כאן השפע מתאסף ,משום
שדרך היסוד שהוא ברית האדם השפע יוצא.
וכן האריז''ל היה קורא במצח האדם את אשר יבוא עליו ,והנה שיש
מעלה גדולה למצח.
38

לעיל כתבתי שהג' ראשים שיש בראש זה הם כתר חכמה ודעת ,וזה נכון ,אמנם כאן

רשב''י פירש הבחנה נוספת.
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כאשר מצח זה מתגלה ,מתגלה רצון הרצונות ,ומאירים פני התפארת,
ומתקבלות התפילות.
משום שהרצון הוא מעל כל המידות ,הרצון יכול להביא את האדם
לדברים גבוהים ,כמובא ברמח''ל בפתיחה של הקל''ח ,שהדרך שמביאה
את האדם להיות צדיק ,היא שתמיד ירצה האדם להיות כמו כל הצדיקים
הגדולים ,וזה עניין הרצון ,האדם ברצון יכול לעשות הכל ,ולכן אפי' אם
כל המידות וכל המלאכים גזרו שאין מגיע לאדם זה מהומה ,מ''מ אם
מתגלה רצון ה' ,הכל ינתן לאדם.
ועוד שודאי אור חסד יש במצח זה ,ולכן סרים כל הבתי דינים שבמצח
מידת התפארת ,ושהדין בטל העולם שמח.

ינין
ידן ְד ָכל ִּד ִּ
לו ָתא ְד ִּמ ְנ ָחהְ ,דהוא ִּע ָ
ע ָתא ִּד ְצ ֹ
שֲ
ש ְב ָתא ְב ַּ
ְב ַּ
יניןְ ,ו ִּא ְש ְת ָכחו
ִּמ ְת ָע ִּריןִּ ,א ְת ַּג ְליָיא ַּהאי ִּמ ְצ ָחאְ ,ו ִּא ְת ַּכ ְפיָין ָכל ִּד ִּ
ינאָ ,לא
ש ָבת ְב ָלא ִּד ָ
וב ִּגין ָכ ְך ִּא ְש ְת ַּכח ַּ
כ ְלהו ָע ְל ִּמיןְ .
ח ִּמין ְב ֻּ
ַּר ֲ
יה ָמם ִּא ְש ְת ַּקע (ס''א
חא ְד ֵג ִּ
ַּא ִּפילו א ָ
ילא ְו ָלא ְל ַּת ָתא .ו ֲ
ְל ֵע ָ
תו ַּסף ִּנ ְש ְמ ָתא
ָיביָאְ .ו ַּעל ָדא ִּא ֹ
יחין ַּחי ַּ
אשתכך) ְב ַּא ְת ֵריהְ ,ו ַּנ ְי ִּ
ש ְב ָתא.
ְד ֵחדו ְב ַּ
בשעת תפילת המנחה מאיר זה המצח.
היינו שבכל יום בעת המנחה הוא זמן דין ,משום שהוא זמן ממשלת
מידת הגבורה ,שהרי בבוקר מושל כוח החסד ,ובצהריים הגבורה ,ובא
רשב''י וגילה מה שכבר נתגלה באידרא רבא ,שבעת המנחה מתעוררים
רחמים רבים בכדי להכניע את הדין.
ואפי' הגיהנום אינו פועל בשבת ,וישנה מחלוקת הזוהר תרומה ,האם
מי שחלל שבת נענש בגיהנום בשבת ,ומ''מ יש אומרים שאינו נענש ,וכן
נראה שרשב''י סובר.
והטעם שגיהנום נח ,משום שמתגלה הרצון העליון ,שכל רצון ה' הוא
להיטיב לנבראיו ,ולכן כל עונש ודין בטל ,משום שאין היא הטבה גמורה,
ואפי' שהוא לטובה ,מ''מ אין זו דרך ההטבה.
ולכן יש נשמה יתירה בשבת.
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כאן גילה הזוהר דבר נפלא ,שהנה כתבתי בספרי "ורוח על פני המים"
שמה שאמרו בגמ' בביצה שנתגלה למשה שכר שבת והוא הודיע את זה
לישראל ,ואין שום אומה יודעת את זה ,ושאלתי איזה סוד יש ביננו שרק
אנחנו יודעים ולא הגויים ,וכתבתי שהוא עניין הנשמה יתירה של שבת
שזה שכר שבת ,ומשה רבינו שהוא נשמה כללית של כל ישראל מתעבר
בכל אחד מישראל בשבת ,וכן ראיתי אח''כ בזוהר שבאמת משה נכנס
בכל אחד ואחד.
ויש עוד סוג נשמה יתירה ,שהיא נשמה מהשכינה.
אמנם כאן הזוהר מגלה שאפי' מהרצון העליון מגיעה הנשמה היתירה,
והנה נכון שבאמת נשמת משה נגנזה בהיכל הרצון שהוא בעולם הבריאה,
אבל הוא לא קשור למצח הרצון ,ועוד שהוא בעולם הבריאה שהוא
מתחת לעולם היצירה ,והנה שהיא נשמה חדשה ,והיא נשמה ממקום
שמגיעה נשמתו של משיח ,וזה מה שאמרו חז''ל בברכות ששבת היא
מעין עולם הבא ,והיינו שיש הארה מהכתר שמשם מגיעה נשמתו של
משיח ,אלא שהיא אחד משישים ,שהרי כאן מגיע האור מהיסוד שהוא
המידה השישית.

ש ְב ָתאְ ,ד ָהא ָכל
עוד ֵתי ְד ַּ
וב ֵעי ַּבר ָנש ְלמ ְח ֵדי ִּב ְת ַּלת ְס ָ
ָ
וב ֵעי ַּבר ָנש
נותאֵ ,ביה ִּא ְש ְת ַּכחָ ,
ימ ָ
נותאְ ,ו ָכל ְכ ָל ָלא ִּד ְמ ֵה ְ
ימ ָ
ְמ ֵה ְ
חדי
ול ֵמ ֵ
נותאְ ,
ימ ָ
עוד ֵתי ִּד ְמ ֵה ְ
יכל ְת ַּלת ְס ָ
ול ֵמ ַּ
תו ָראְ ,
ְל ַּס ְד ָרא ָס ֹ
ְבהו.
עוןַּ ,א ְס ַּה ְד ָנא ָע ַּלי ְל ָכל ִּא ֵלין ְד ָה ָכאְ ,ד ָהא ִּמן
ָא ַּמר ִּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
יכ ָנא
ֵיהון ָלא ִּא ְצ ְט ִּר ְ
וב ִּגינ ֹ
עוד ֵתיְ ,
יל ָנא ִּא ֵלין ג' ְס ָ
יו ָמאי ָלא ָב ִּט ְ
ֹ
יכ ָנאָ ,כל
ח ִּרינֵי ָלא ִּא ְצ ְט ִּר ְ
יו ֵמי ַּא ֲ
ַּא ִּפילו ְב ֹ
ש ְב ָתא .ו ֲ
יתא ְב ַּ
ע ִּנ ָ
ְל ַּת ֲ
ימ ָתאַּ .חד,
נותא ְש ֵל ָ
ימ ָ
ָכי ִּל ְמ ֵה ְ
ָכי ְבהו ,ז ֵ
ש ְב ָתאְ .ד ַּמאן ְדז ֵ
ש ֵכן ְב ַּ
ישאְ .ו ַּחד,
עוד ָתא ְד ַּמ ְל ָכא ַּק ִּד ָ
יתאְ .ו ַּחדְ ,ס ָ
רו ִּנ ָ
עוד ָתא ְד ַּמ ְט ֹ
ְס ָ
וב ַּההוא ָע ְל ָמא
ימיןְ .
ימא ְד ָכל ְס ִּת ִּ
ישאְ ,ס ִּת ָ
יקא ַּק ִּד ָ
עוד ָתא ְד ַּע ִּת ָ
ְס ָ
ינין ִּא ְת ַּכ ְפיָין
צון ַּכד ִּא ְת ַּג ְליָיאָ ,כל ִּד ִּ
ִּי ְז ֵכי ְבהו ְל ִּא ֵליןַּ .האי ָר ֹ
יהון.
חול ְש ֵל ֹ
ִּמ ְ
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וצריך לאכול ג' סעודות שהרי כל האמונה בה אשתכח [בו נמצאת].
נראה שהכוונה שכל האמונה היא עניין י''ג מידות רחמים ,שכן רשב''י
קרא להם באידרא רבא ,והנה ידוע שיש בהם ג' הויות שהם י''ב אותיות,
והנה הם בגמט' לחם ,והיינו שהלחם הרוחני מגיע משם ,והשפע הרוחני
ששם משתלשל בלחם הגשמי ,והנה בכונות השבת כותב הרמח''ל
שהלחם הוא בבחינת מן אשר נבלע באברים ,ולכן בסעודות השבת
כשאוכלים לחם ,אור הי''ג מידות רחמים מאיר באוכלו ,ולכן החמירו
חז''ל לאכול רק לחם בשבת.
רשב''י היה נזהר מאוד לאכול את הסעודות האלו ,ולכן הוא לא נצרך
לתענית חלום בשבת ,ועניין ג' הסעודות האלו ,הוא שפע מג' מידות ,א:
השכינה וזה בליל שבת .ב :התפארת וזה ביום שבת .ג :מידת הכתר וזה
בסעודה שלישית ,ומי שיאכל אותם יזכה בעולם הבא לקבל שפע
מהמידות האלו.
ביאר המתוק מדבש ,שבזמנם לא היו נזהרים בסעודות האלו ,וכאן בא
לומר שהוא כן היה נזהר.
ועוד יש לפרשו שיש לאוכלם דווקא בלחם ויש שאוכלים אותו בשאר
דברים ,ועוד יש לומר שרשב''י אמר בזוהר שאפי' בערב פסח שא''א לחם
הוא עסק בתורה שנקראת לחם.
ומשום שהשבת היא הכנה לעולם הבא ,מי שיהנה כאן יהנה שם.
וכתוב בזוהר שהמידות העליונות שמתלבשות באדם ,הם נהנות
מרוחניות המאכל ,ולכן ודאי שאם האדם מהנה אותם ,הם יהנו אותו.
ומי משמח את השבת השבת משמחת אותו ,ולכן הוא לא יחלום חלום
רע ,ועוד שעיקר השבת היא הארת השכינה שממנה מגיע כל חלום ,ולכן
ודאי שהוא לא יחלום חלום רע.

ףונא ַּחדְ ,כ ָל ָלא ְד ָכל
ישא ִּא ְת ְת ַּקן ְב ִּת ָ
יקא ַּק ִּד ָ
ףונא ְד ַּע ִּת ָ
ִּת ָ
ימ ָאהְ .כ ָל ָלא ְד ָכל ְש ָארְ ,ו ַּהאי
ףוניןְ .ו ִּהיא ָח ְכ ָמה ִּע ָל ָאהְ ,ס ִּת ָ
ִּת ִּ
ישאְ .ו ַּהאי
יקא ַּק ִּד ָ
מו ָחא ְד ַּע ִּת ָ
ימאְ .והוא ֹ
ִּא ְק ֵרי ֵעדן ִּע ָל ָאה ְס ִּת ָ
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ומ ַּהאי
ח ָראֵ .
שט ֵעדן ַּא ֲ
יברִּ ,ממֵיה ִּא ְת ְס ַּ
שט ְל ָכל ִּע ָ
מו ָחא ִּא ְת ְס ַּ
ֹ
ֵעדן ִּא ְת ְג ַּלף.
דף רפ''ט ע''א
יקא ְד ָלא
ישא ְד ַּע ִּת ָ
ימא ִּד ְב ֵר ָ
ישא ְס ִּת ָ
ְו ַּההוא (דף רפ''ט ע''א) ֵר ָ
הוָה ִּמ ְת ַּת ָףן
טור ָנא (ס''א גוונא)ְ ,ד ֲ
ְ
ִּא ְת ְי ַּדעַּ ,כד ָס ִּשיט ַּחד
מו ָחא (נ''א מצחא)ְ ,ו ִּא ְת ְג ַּלףְ ,ו ִּא ְת ְנ ִּהיר
ה ָראָ ,ב ַּטש ְב ַּהאי ֹ
ְל ִּא ְת ַּנ ֲ
יטא ָדאְ ,ב ַּהאי ִּמ ְצ ָחא.
בו ִּס ָ
יריןְ ,ו ַּא ִּסיק ְו ַּא ְר ִּשים ְכ ֹ
ְב ַּכ ָםה ְנ ִּה ִּ
שט
צון ִּא ְת ְס ַּ
צוןְ .ו ַּהאי ָר ֹ
הו ָראְ ,ד ִּא ְק ֵרי ָר ֹ
ְו ִּא ְת ְר ִּשים ֵביה ַּחד ְנ ֹ
יק ָנאְ ,ו ִּא ְק ֵרי חסד
ַּח ָבא ְב ִּד ְ
א ָתר ְד ִּמ ְתי ְ
יק ָנאַּ ,עד ַּההוא ֲ
ְל ַּת ָתא ְב ִּד ְ
צון ַּכד ִּא ְת ַּג ְליָיא,
וב ַּהאי ָר ֹ
נו ֵצר חסדְ .
ִּע ָל ָאהְ .ו ָדא ִּאיהו ֹ
ומ ְת ַּכ ְפיָין.
ינא ִּ
ארי ְד ִּד ָ
ִּמ ְס ַּת ְכ ִּלין ָמ ֵ
מוח החכמה נקרא עדן עליון.
והיינו שהנה גם מידת היסוד נקרא עדן וכן מידת החכמה ,שהנה כתוב
בתורה שיש גן עדן ,אבל בתורה מסופר רק על אחד מהם ,ובאמת שיש
שיהנו בגן עדן עליון שהוא ממידת הכתר.
מאירה במצח הרצון מידת היסוד של מלכות של אדם קדמון ,ובתוך
היסוד הזה ,מאיר החסד של מידה זו ,והיא גם מאירה בתיקון הזקן שנקרא
נוצר חסד.
היינו שבזקן יש ב' חלקים עיקריים ,א' תיקון נוצר ,ב' תיקון ונקה ,שהם
הזכר והנקבה של הזקן ,ולכן כאן אמר שתיקן זה מאיר במזל ונקה שהוא
עיקר הזקן.
ועניין הדבר שהשערות שעל הברית העליון הנ''ל ,המה עושים גם את
הזקן ,והם מאירים במידת החכמה של מידת הכתר שממנה נעשה הזקן.

ילןְ .ד ַּא ְש ְג ִּחין
ישאְ ,ת ֵרין ְב ַּחד ְש ִּק ָ
יקא ַּק ִּד ָ
ישא ְד ַּע ִּת ָ
ינוי ְד ֵר ָ
ֵע ֹ
ישן
יראְ ,ו ָלא ָנ ִּאיםִּ .ד ְכ ִּתיב( ,תהלים קכא) ֹלא יָנום ְו ֹלא ִּי ָ
ָת ִּד ָ
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ינין ַּעל
ישאְ ,ב ִּגין ַּכ ְך ָלא ִּאית ֵליה ְג ִּב ִּ
שו ֵמר ִּי ְׂש ָר ֵאלִּ ,י ְׂש ָר ֵאל ַּק ִּד ָ
ֹ
סותא.
ינאְ ,ו ָלא ְכ ָ
ֵע ָ
ילא (נ''א
ָורין ְד ֵע ָ
מו ָחא ִּא ְת ְג ִּליף ְו ָנ ִּהר ִּב ְת ַּלת ִּחו ִּ
ֹ
ַּההוא
ח ָדא ִּמ ְס ַּת ְחיָין ַּע ְי ִּנין ִּד ְז ֵעיר ַּא ְנ ִּסיןִּ ,ד ְכ ִּתיב,
ָורא ֲ
דעינא)ְ ,ב ִּחו ָ
ָורא
צות ב ָח ָלבְ .דהוא (נ''א בההוא) ִּחו ָ
ח ֹ
רו ֲ
(שיר השירים ה) ֹ
ינין.
בו ִּצ ִּ
ה ִּרין ִּל ְש ַּאר ֹ
ָורין ִּא ְס ַּת ְחיָין ְו ַּנ ֲ
וש ַּאר ִּחו ִּ
ַּק ְד ָמ ָאהְ .
עיני הכתר
הנה כאן עין שמאל נכללה בימין ,ואינו יושן לעולם.
היינו שעין שמאל היא בחינת כוח השגחה לדין ,שתמיד צד שמאל
מורה על דין ,וכאן הדין הוא רחמים גדולים ,ולכן העין שמאל נהפכה לעין
ימין.
ואינו ישן כלל ,היינו השכינה הוא סילוק ההשפעה ,ובא לומר שכאן אין
סילוק ההשפעה ,ואפי' שלפעמים נראה שאין רחמים גדולים בעולם ,זה
אינו ,ולפעמים איננו מבינים ,אבל תמיד יש רחמים גדולים.
משום שאין דין בעיניים אלו ,אין לה לא גבות ולא כיסוי.
הכיסוי ודאי שהוא מורה על עצימת העין ,ועצימת העין מורה על
הסרת ההשגחה.
ועניין הגבות ,הם שערות שלפעמים יכולות לכסות את העין ,ועל כן
אמר שכאן אין את השערות האלה.
מוח החכמה של מידת הכתר ,מאיר לעיני מידת הכתר ג' גוני לבן ,ואחד
מהם מושפע לתפארת ,והשאר לשאר המידות.
הלבן הוא גוון הרחמים הגמורים ,ויש כאן ג' גויני לבן אחד יותר לבן
מהשני ,והלבן הראשון מושפע לתפארת משום שהיא מידה שמנהיגה את
העולם ,ולכן צריך שיהיו בה הרחמים הגדולים ביותר ,ושאר הגוונים ,הם
לשאר המידות שפחות עיקריות בהנהגה.
וג' הגונים האלו ,הם בחינת הנהר היוצא ממוח החכמה הזה.
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מהעין מגיעים הרחמים ,ובמידת התפארת באמת יש ב' עיניים ,אחד של
רחמים ואחת של דין.
היינו שכבר אמר הליקוטי מוהר''ן שעיקר הראיה היא ההבנה דהיינו
המוח ,ודוגמא לדבר אם יעבירו לפני עיני האדם דבר במהירות רבה ,הוא
לא ידע מהו ,ואפי' שהוא ראה אותו ,מ''מ הוא לא יצליח להבין מהו,
ומשום שהעין היא מגיעה מהמוח והמוח הוא מוח רחמים ,לכן הם
משפיעות רחמים.
וכן העין משלחת את המראה למוח.

יפ ָנאְ ,ד ָהא י' ִּע ָל ָאה ,י' ַּת ָת ָאה .ה'
או ִּל ְ
יעותא ְד ִּס ְפ ָרא ֹ
ָ
ִּב ְצ ִּנ
ִּע ָל ָאה ,ה' ַּת ָת ָאה .ו' ִּע ָל ָאה ,ו' ַּת ָת ָאהָ .כל ִּא ֵלין ִּע ָל ִּאין,
יקא ַּת ְליָיןַּ .ת ָת ִּאיןִּ ,ב ְז ֵעיר ַּא ְנ ִּסין ִּאימוןָ .לאו ַּת ְליָין ,א ָלא
ְב ַּע ִּת ָ
יקא
ישא ַּת ְליָיןְ .ד ָהא ְש ָמא ְד ַּע ִּת ָ
יקא ַּק ִּד ָ
וב ַּע ִּת ָ
ִּאימון ַּמ ָםשְ .
א ָבל ִּא ֵלין ַּא ְתוָון ְד ַּת ְליָין
ִּא ְת ַּכ ְסיָיא ִּמ ֹכ ָלאְ ,ו ָלא ִּא ְש ְת ַּכחֲ .
יקאְ .ב ִּגין ְד ִּי ְת ַּק ְיימון ִּאימון ִּד ְל ַּת ָתאְ .ד ִּאי ָלאו ָה ִּכי ָלא
ְב ַּע ִּת ָ
ִּי ְת ַּק ְיימון.
בספר הצניעות למדו ,שיש אותיות י'ה'ו' במידת כתר שהם מחיים
ומעמידים את ה-י'ה'ו' של מידת התפארת ,ועיקר שם י'ה'ו' הוא בתפארת
משום שבכתר אין שום שם.
הנה שם י'ה'ו' הוא שם שמורה על כל ההנהגה ,י' מורה על כוח החסד
שהוא בבחינת מעיין וזו צורת הי' .ה' מורה על התפשטות הי' והיא מידת
הדין ,שהיא זאת שנותנת מקום לשפע להתארך ,שתמיד יש גוף ונשמה,
הגוף נותן מקום להארת הנשמה ,אין האור ניכר אלא מהחושך.
וו' היא מורה על התארכות השפע להשפיע ,היא מידת הרחמים ,משום
שאינו ממש חסדים כמו שהוא היה במקורו ,ומ''מ אין בו דין כלל ,ושם
מידות אלו ,הם חסד גבורה תפארת  -חסד דין ורחמים.
ובכתר אין שום שם ,ששם האדם מורה על מהותו והשגתו ,ואת מידה
זו א''א להשיג ולכן איננו יודעים את שמה.
וכן כידוע ששם השכינה הוא אדני.

[]237

"יהי אור"
ושם היסוד הוא אל חי או אל שדי  -נחלקו בכך תנאי הזוהר.
ושם הנצח והוד הוא צבאות ,של ההוד אלוקים צבאות ,של הנצח הויה
צבאות.
שם הויה בניקוד שבא חולם וקמץ ,הוא שם התפארת.
שהם אלוקים הוא שם הבינה.
שם אל הוא שם החסד.
שם אהיה הוא שם הבינה.
שם י'ה' הוא שם החכמה.
ולכתר אין שם ,אמנם יש שסוברים שהיא גם נקראת אהיה ,אמנם אין
זה שם פרטי שלה ,כנ''ל שאין לה שם ,משום שא''א להשיג בה.

ישא ָס ִּתים ְו ַּג ְל ָייאַּ .ההוא ְד ָס ִּתים ָל ֳק ְב ֵליה
וב ִּגין ַּכ ְךְ ,ש ָמא ַּק ִּד ָ
ְ
ימא ְד ֹכ ָלאְ .ו ַּההוא (אתגלייא בגיניה
ישאְ ,ס ִּת ָ
יקא ַּק ִּד ָ
ְד ַּע ִּת ָ
דתלייא) (ס''א דאתגלי בגיניה דההוא דאתגלייא) (דתלייא)
וב ִּגין ַּכ ְךָ ,כל ִּב ְר ָכאן ַּב ְעיָין ָס ִּתים ְו ַּג ְליָיאִּ .א ֵלין
ִּב ְז ֵעיר ַּא ִּסיןְ .
ימן ְד ַּת ְליָין (בעתיקא קדישא .תליין ,אמאי תליין
ַּא ְתוָון ְס ִּת ָ
(תליא) י' לקיימא י' דלתתא (ס''א ודאי בגולגלתא במצחא
בעיינין תליא י' (ס''א אמאי) אמא תליא לקיימא לי' דלתתא))
השם הקדוש הוא סתום ומגולה ,הסתום הוא הכתר והמגולה הוא מידת
התפארת.
השם הוא המידות העליונות ,והנה חיצוניות המידות היא מידת
התפארת ,אבל הפנימיות שלה ושל כל המידות היא מידת הכתר.
ולכן מברכים ברוך אתה בלשון נוכח ,ואשר קידשנו בלשון נסתר.
וכן מתפללים תפילת לחש ,ותפילה בקול ,סתום וגלוי.
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וכן אמרו חז''ל בב''מ ,ש-אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין,
משום שדבר שסמוי הוא מושגח ע''י מידת הכתר העליונה והברכה בו
רבה ,משא''כ דבר שאינו נסתר.

רוחא
ָ
נוק ָבא ְד ַּפ ְר ַּד ְש ָקא ְד ֵביהָ ,נ ִּשיב
חו ָט ָמאְ ,ב ְ
חו ָט ָמאְ ,ב ַּהאי ֹ
ֹ
נוק ָבא ְד ַּפ ְר ַּד ְש ָקאַּ ,ת ְליָיא
חו ָט ָמאְ ,ב ְ
וב ַּהאי ֹ
ְד ַּחיֵי ִּל ְז ֵעיר ַּא ִּסיןְ .
םו ָחא
רוחא ָנ ִּפיק ִּמ ֹ
ָ
ח ָרא ִּד ְל ַּת ָתאְ .ו ָדא
ימא ה' ַּא ֲ
ה'ְ ,ל ַּק ְי ָ
ינין ְל ִּמ ְנ ַּדע
רוחאְ ,ז ִּמ ִּ
ָ
וב ַּהאי
רוחא ְד ַּחיֵיְ .
ָ
ימ ָאהְ ,ו ִּא ְק ֵרי
ְס ִּת ָ
יחאִּ .ד ְכ ִּתיב( ,ישעיה יא) ְו ָנ ָחה
ָח ְכ ְמ ָתאְ ,ב ִּז ְמ ָנא ְד ַּמ ְל ָכא ְמ ִּש ָ
חו ָט ָמאַּ ,ח ִּיין ִּמ ָכל
גו'ַּ .האי ֹ
ינה ְו ֹ
וב ָ
רוח ָח ְכ ָמה ִּ
ַּ
רוח ְי ָי'
ַּ
ָע ָליו
חו ָט ָמא ִּד ְז ֵעיר ַּא ְנ ִּסין
ָותאְ .ב ֹ
רוחַּ .א ְסו ָ
ַּ
ימאַּ .נ ַּחת
ִּס ְט ִּריןֵ ,חדו ְש ֵל ָ
גו'.
סו ְו ֹ
שן ְב ַּא ֹ
(כמה דאוקימנא) ְכ ִּתיב( ,שמואל ב כב) ָע ָלה ָע ָ
חטם ָל ְך.
ות ִּה ָל ִּתי א ָ
ְו ָה ָכא ְכ ִּתיב (ישעיה מח) ְ
חוטם הכתר
מחוטם זה מגיעה רוח חיים למידת התפארת ,ובחוטם הזה ישנה אות ה',
בכדי להקים את ה' השניה ,ורוח חוטם זה יוצאת ממוח החכמה שבמידת
הכתר ,וברוח זו עתידים בני ישראל להתחכם לעתיד לבוא.
בחוטם זה שורה מלכות של אדם קדמון ,ולכן יש בו אות ה' ,ששם
השכינה הוא תמיד ה' ,והיא בכדי להקים את השכינה התחתונה.
וממוח זה מושפע למידת התפארת בכדי שהיא תקים את השכינה
מהגלות ,וממיעוטה.
ומכאן עתידים לקבל חכמה ,בבחינת "והריחו ביראת ה" ,שיש דברים
שהם דקים מאוד ,עד כדי שאמרו חז''ל בברכות שאין לך דבר שהנשמה
נהנית ממנו אלא הריח ,ואפי' שהנשמה נהנית מהיין גם כמו שאומר
הרמח''ל שיין וריח הם מזון הנשמה ,מ''מ היין הוא גם לגוף משא''כ
הבשמים שהם רק לחוטם ,ולכן החוטם מרמז על חכמה.
וכן אמרו חז'' ל ביבמות שעיקר פרצוף היכר האדם הוא החוטם שבו,
ואמר שלמה ש"חכמת אדם תאיר פניו" ,שהחכמה מתגלית בפנים ,וא''כ
בחוטם מתגלה רוב החכמה.
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בחוטם הכתר יש רק רחמים משא''כ בחוטם התפארת יש דין.
משום שהיא ממונת להנהיג את העולם ,ולכן יש בה דין ,שאין העולם
מתקיים אלא על הדין ,אבל בעולם הבא הכל רחמים.
ואפי' שהצמח צדק כותב שבעולם הבא הכל דין ,הוא דין ממותק
בבחינת יין משמח.

פומא,
או ִּקים ,ה' ְב ָ
ֵיבא ָס ָבאֹ ,
וב ִּס ְפ ָרא ְד ַּא ַּג ְד ָתאְ ,ד ֵבי ַּרב י ָ
ְ
ימא ָה ִּכיְ ,ו ָלא ִּא ְצ ָט ְר ָפא (ס''א אצטריכנא)ַּ ,אף
ְו ָה ָכא ָלא ִּמ ְת ַּק ְי ָ
חו ָט ָמא
ינא ְב ֹ
ינא ַּת ְליָאְ ,ו ִּד ָ
ַּעל ַּגב ִּד ְב ַּחד ַּס ְל ָקא ,א ָלא ְב ֵה' ִּד ָ
ימאָ ,הא ְכ ִּתיב ְו ֵאש ִּמ ִּסיו
סוְ .ו ִּאי ֵת ָ
שן ְב ַּא ֹ
ַּת ְליָאִּ ,ד ְכ ִּתיב ָע ָלה ָע ָ
חו ָט ָמא ַּת ְליָא.
רוגזָא ְב ֹ
אכלִּ .ע ָף ָרא ְד ְ
ֹת ֵ
ש ִּקיט ְו ָס ִּתים ִּמ ְת ַּת ְף ָנן.
מו ָחא ָ
ישאְ ,ב ֹ
יקא ַּק ִּד ָ
ףונין ְד ַּע ִּת ָ
ָכל ִּת ִּ
ףונין ִּד ְז ֵעיר ַּא ְנ ִּסיןְ ,ב ָח ְכ ָמה ַּת ָת ָאה ִּמ ְת ַּת ְף ָנןִּ .ד ְכ ִּתיב,
ְו ָכל ִּת ִּ
ַּדאיַּ .מה ֵבין
יתְ ,וה' ְכ ָל ָלא ְד ֹכ ָלא ו ַּ
(תהלים קד) ֻּכ ָלם ְב ָח ְכ ָמה ָע ִּׂש ָ
ח ֵמי.
גו ַּר ֲ
ח ֵמי ֹ
וד ָה ָכא ַּר ֲ
ינא ִּא ְת ַּער ִּמ ָמהְ .
ה' ְלה' .ה' ְד ָה ָכאִּ ,ד ָ
רב ייבא סבא אומר שהאות ה' הנ''ל היא בפה ולא בחוטם ,אמנם זה
נכון ולא ממש ,שודאי שהיא מתגלית גם בפה ,משום שכוח האף עובר גם
דרך הפה ,אבל היא בעיקר באף.
הפה והאף הם הכנסה והוצאה ,האף מכניס ,והפה מוציא ,כן האף
מריח ובודק את המעשים ,והפה גוזר מה יהיה ,אמנם האף בעצמו הוא גם
מעניש בנפיחת רוח כעס ,שה' מקיים את העולם ברוח ומענישו ברוח ,ולכן
אות ה' מקומה באף.
כל העולם מתקיים על החכמה ,של הכתר ושל התפארת ,אמנם בכתר
יש רחמים ובתפארת יש גם דין.
כאן היא עיקר הנהגת העולם ,חסד ודין ,טוב ורע ,עניין הבחירה ,לפני
החטא היינו אמורים לקבל שפע רק מהכתר ,אבל לאחר החטא אנחנו
מושפעים גם מהתפארת ממקום הדין ,אמנם לעתיד נאמר "והיה אור
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החמה כאור שבעת הימים" ,דהיינו כאור ז' מידות של מידת המלכות של
אדם קדמון ,אשר המה משפיעות למידת הכתר.
ואפי' שאות ה' התחתונה היא ממש דומה לעליונה ,מ''מ המקום גורם,
דהיינו שמקום ה' התחתונה ,הוא יותר עבה וגשמי באופן יחסי למקום ה'
העליונה ,ולכן ממילא הה' הזו מליאה בדין.

דף רפ''ט ע''ב

ָלא ְד ֹכ ָלא
ישאַּ ,ת ְליָא ָכל ְי ִּףירו ְד ֹכ ָלאַּ .מז ָ
יקא ַּק ִּד ָ
יק ָנא ְד ַּע ִּת ָ
ְב ִּד ְ
ירותא (נ''א מהאי מזלא יקירא)
ָ
ַּף
ָלא י ִּ
יק ָנאַּ ,מז ָ
ִּא ְק ֵריֵ .מ ַּהאי ִּד ְ
יחין
כ ְלהו ַּמ ְש ִּג ִּ
ָלי ִּע ָל ֵאי ְו ַּת ָת ֵאיֻּ .
יריןַּ ,מז ֵ
ַּף ִּ
(ממזלא יקירא) ְד ָכל י ִּ
זונֵי ְד ֹכ ָלא.
ָלא ַּת ְליָיא ַּחיֵי ְד ֹכ ָלאְ ,מ ֹ
ָלאְ .ב ַּהאי ַּמז ָ
ְל ַּההוא ַּמז ָ
ָלא,
עוָאְ .ב ַּהאי ַּמז ָ
ָלא ַּת ְליָין ְש ַּמיָא ְו ַּא ְר ָעאִּ .ג ְש ִּמין ְד ַּר ֲ
ְב ַּהאי ַּמז ָ
ָילין ִּע ָל ִּאין ְו ַּת ָת ִּאין.
ָלא ַּת ְליָין ָכל ַּחי ִּ
חותא ְד ֹכ ָלאְ .ב ַּהאי ַּמז ָ
ַּא ְש ָג ָ
(דף רפ''ט ע''ב)
יק ָנא
בותא ָט ָבאַּ ,ת ְליָין ְב ִּד ְ
יעיןְ ,ד ִּמ ְש ָחא ִּד ְר ָ
ׂשר ְנ ִּב ִּ
ע ַּ
ְת ַּלת ֲ
ימא ֻּכ ְלהו,
כ ְלהו ָנ ְפ ִּקין ִּל ְז ֵעיר ַּא ְנ ִּסיןָ .לא ֵת ָ
ירא ָדאְ .ו ֻּ
ַּף ָ
ָלא י ִּ
ְד ַּמז ָ
ינין.
א ָלא ִּת ְש ָעה ִּמ ַּמ ְייהוִּ ,מ ְש ַּת ְכ ָחן ִּב ְז ֵעיר ַּא ְנ ִּסיןְ ,ל ַּא ְכ ְסיָיא ִּד ִּ
דושי
בוראָ .כל ִּק ֵ
ףולא ַּעד ַּט ָ
ָלאַּ ,ת ְליָיא ְב ִּש ָ
(וכד) ַּהאי ַּמז ָ
יטותא
ָ
ָלאָ ,ס ִּשיט ְס ִּש
דוחא ֵביה ַּת ְליָיןְ .ב ַּהאי ַּמז ָ
דושין ִּד ְק ָ
ִּק ִּ
ישיןְ ,ד ָלא ִּא ְת ְי ַּדעְ ,ו ָלא
ישא ְד ָכל ֵר ִּ
קוט ָרא ִּע ָל ָאהַּ .ההוא ֵר ָ
ְד ְ
ַּד ִּעין ִּע ָל ִּאין ְו ַּת ָת ִּאיןְ .ב ִּגין ַּכ ְך ֹכ ָלא ְב ַּהאי
מו ַּדעְ ,ו ָלא י ְ
ִּא ְש ְת ֹ
ָלא ַּת ְליָיא.
ַּמז ָ
תיקוני הזקן של מידת הכתר
הי''ג מידות רחמים שהם המזל של מידת הכתר ,הם שורש כל
ההשפעות ובהם תלויים כל המזלות ,וט' תיקוני הזקן של מידת התפארת
נעשים מכאן.
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הנה אפי' שהמידות הם י' ,מ''מ מידות הרחמים הם י''ג ,וטעם הדבר
שבאמת עיקר הנהגת העולם הזה הוא בי' מידות ,אמנם המעבר בין
העולם הזה לעולם הנצח ועולם הנצח ,הוא תלוי בעוד ג' מידות ,ולכן
ישנם י''ג מידות רחמים ,וכן מובא ברמ''ק בפרדס רימונים בשם רב האי
גאון ,שיש אור הצחצחות שהם עולמות שמעל הי' מידות של העולם ,וזה
עומק הי''ג תיקונים בכל מקום ומקום ,ודו''ק.
ויש גם עניין של י''ב ,שיש י''ב מידות כמובא ברמח''ל בפתחי חכמה
ודעת ,וזה נעשה רק ע''י התחלקות המידות ,אבל ודאי שיש רק י' מידות,
וכתבתי שם בהגה שנראה שעניין הי''ב מידות הנ''ל הם עניין הי''ב
שבטים.
והנה הטעם שלמידת התפארת יש רק ט' מידות ,משום שהיא הנהגה
של העולם הזה ,ולכן אין לה את כוח החסד שהיא הויה שיש בה ד'
אותיות שהם ד' תיקונים ,וכן כתבתי בספרי "האידרא".
מזל זה יורד במשקל עד מידת התפארת ומזל זה נמשך הקשר העליון,
של מידת הכתר ,ולכן הכל תלוי בו.
עניין זה שהזקן ירד במשקל ,הוא שהזקן מוריד אור גדול רק כפי אשר
יוכלו התחתונים לסבול אותו ,ולא יותר מזה ,בכדי שלא ימותו או יצאו
מדעתם מרוב מעלת האור.
הנה ה"קשר" הוא כוח החיבור שבמידת הכתר יש חיבור גמור בין כוח
לכוח שבה ,ולכן כה גדולה מעלתה ,שהרי מה שהיו מידות של עמדו
ומתו ,הוא משום שלא היו מחוברות אחד לשניה ,ולכן המה לא יכלו
לסבול את האור ,שאין האור שורה אלא על דבר שלם ,ודבר שאינו שלם
לא יכול להכיל את האור ,ורק כלל הכל נעשים דבר שלם ,משום שכולם
רק חלקים חלקים.
ולכן מכאן מגיע כל השפע.

כ ְלהו ִּמ ְת ַּח ְב ָרן ְב ַּהאי
ינאִּ ,מ ְת ַּס ְח ָטןְ .ו ֻּ
א ֵמ ָ
ישין ַּד ֲ
יקנָא ָדא ,ג' ֵר ִּ
ְב ִּד ְ
ָלא
ירותאְ ,ב ַּהאי ַּמז ָ
ָ
ַּק
וב ִּגין ַּכ ְךָ ,כל ְי ִּקירו ְדי ִּ
ומ ְש ַּת ְכ ִּחין ֵביהְ .
ָלאִּ ,
ַּמז ָ

כולהו ַּת ְליָין ְב ַּהאי
ְ
יקא,
ַּת ְליָיאָ .כל ִּא ֵלין ַּא ְתוָון ְד ַּת ְליָין ְב ַּהאי ַּע ִּת ָ
ימא ַּא ְתוָון
ָלאְ ,ו ַּת ְליָין ֵביהְ ,ל ַּק ְי ָ
ומ ְת ַּח ְב ָרן ְב ַּהאי ַּמז ָ
יק ָנאִּ ,
ִּד ְ
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ימין
יקאָ ,לא ַּק ְי ִּ
ח ָר ִּניןְ .ד ִּא ְל ָמ ֵלי ָלא ְס ִּליק ִּא ֵלין ַּא ְתוָון ְב ַּע ִּת ָ
ַּא ֲ
יךְ ,י ָי' ְי ָי'ְ ,ת ֵרי
וב ִּגין ַּכ ְך ָא ַּמר ֹמשה ַּכד ִּא ְצ ְט ִּר ְ
ח ָר ִּניןְ .
ִּא ֵלין ַּא ֲ
ָלא ַּת ְליָיא ֹכ ָלא.
ַּוייהוְ .ד ָהא ְב ַּמז ָ
ע ָמא ְב ַּגו ְ
ופ ִּסיק ַּט ֲ
ימ ָנא (זימני)ָ ,
ִּז ְ
ַּכ ָאה
ומ ְת ַּכ ְפיָין ַּק ֵםיה .ז ָ
ָלאִּ ,מ ְת ַּכ ְן ֵפי ִּע ָל ֵאי ְו ַּת ָת ֵאיִּ ,
ֵמ ַּהאי ַּמז ָ
ָכי ְל ַּהאי.
חול ֵקיה ַּמאן ְדז ֵ
ָ
ימיןָ ,לא ַּא ְד ַּכרְ ,ו ָלא
ימא ְד ָכל ְס ִּת ִּ
ישאְ ,ס ִּת ָ
יקא ַּק ִּד ָ
ַּהאי ַּע ִּת ָ
ישא ִּע ָל ָאה ְל ָכל ִּע ָל ִּאיןָ ,לא ִּא ְד ַּכרַּ ,בר
וב ִּגין ְד ִּאיהו ֵר ָ
ִּא ְש ְת ַּכחְ .
ימא ֹכ ָלא.
גופאְ ,ל ַּק ְי ָ
ח ָדאְ ,ב ָלא ָ
ישא ֲ
ֵר ָ
זקן זה נעשה ע''י ג' המוחין של מידת הכתר ,ואותיות מידת הכתר
האירו בו בכדי להעמיד את התחתונים.
הנה בזקן זה יש י''ג תיקונים שהם נעשים מג' הויות שיש בכל אחת ד'
אותיות והם יחד י''ב ,והתיקון הי''ג הוא זה שמקבל את שפע שאר
התיקונים ואינו תיקון בפני עצמו.
והכ''ב אותיות מאירות בו ,י''ג מהם ממש קבועות בו ,ט' מהם מאירות
בזקן של מידת התפארת ,ולכן אמר שהאותיות האלו מאירות לתחתונים.
משום שזקן זה מקיים את העולם ,לכן משה רבינו הוריד ממנו את
השפע לבריאה.
היינו שזקן זה הוא היחיד שיכול להציל את העולם הזה מהמצב שהוא
נקלע אליו ,דהיינו מכוח הדין ,ולכן ממנו משה ביקש.
ונראה שע''י עסק התורה שנדרשת בי''ג מידות בברייתא של רבי
ישמעאל ,אזי גם שפע הזקן מתעורר להשפיע לעולם ,ומשה שהוא נשמת
התורה יכל לעשות כן.
מידת הכתר מרוב מעלתה היא מאוד נסתרת ,וכל גופה שהוא בכל עולם
האצילות ,הוא נסתר ומלובש בשאר מידות ,אבל ראשה שהוא מעל עולם
האצילות [ ,משום שעולם האצילות כבר מתחיל במידת החכמה שהיא
מידה שתחת מידת הכתר] ,לכן הוא נראה ,וראש מידה זו נזכר בנביא
"עתיק יומין יתיב על כורסייא ושער ראשי" וכו' ,וכן מובא באידרא שהוא
נרמז בשבועת ה' לאבות.
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ְו ַּהאי (נ''א דכל סתימין (ס''א בגין דאיהו) רישא (עלאה)
עלאין לכל עלאין ,לא אדכר ,אלא רישא חדא ,בלא גופא,
ףונוי ִּא ְת ָת ְף ָנן,
ֹ
לקיימא כלא .והוא) ָט ִּמיר ְו ָס ִּתים ְו ָג ִּניז ִּמ ֹכ ָלאִּ ,ת
שט ְו ִּא ְת ָת ַּףן ֹכ ָלא ְו ָנ ִּפיק
ימ ָאה ְד ֹכ ָלאְ ,ד ִּא ְת ְס ַּ
מו ָחא ְס ִּת ָ
ְב ַּההוא ֹ
מו ָחא
שט ְו ִּא ָת ַּקן ְו ִּא ְת ְכ ִּליל ֹכ ָלא ְב ֹ
חסד ִּע ָל ָאהְ ,וחסד ִּע ָל ָאה ִּא ְת ָס ַּ
ָורא ָדא ִּב ְנ ִּהירו ָדאָ ,ב ַּטש ַּמאן
ימ ָאה ָדאַּ .כד ִּא ְת ְת ַּקן ִּחו ָ
ְס ִּת ָ
מו ָחא
ֹ
ירא
ַּף ָ
ָלא י ִּ
מו ָחא ְו ִּא ְת ְנ ִּהירְ ,ו ַּת ְליָיא ִּמ ַּםז ָ
ֹ
ְד ָב ַּטשְ ,ב ַּהאי
יליןַּ .כד ִּא ְת ְנ ִּהיר
ות ֵרין ְש ִּב ִּ
שט ְו ָנ ִּהיר ִּל ְת ָל ִּתין ְ
ח ָראְ ,ד ִּא ְת ְס ַּ
ַּא ֲ
ישיןְ ,ו ַּחד
ישין ִּע ָל ִּאיןְ ,ת ֵרין ֵר ִּ
יראִּ .א ְת ְנ ִּהירו ג' ֵר ִּ
ַּף ָ
ָלא י ִּ
ָנ ִּהיר ִּמ ַּםז ָ
ילן ֵביה.
ָלא ַּת ְליָיןְ ,ו ִּא ְת ְכ ִּל ָ
וב ַּמז ָ
לוןְ .
ְד ָכ ִּליל ֹ
ִּמ ָכאן

ארי
ש ֵ
ָ

ְל ִּא ְת ַּג ְליָיא

ָקירו
י ִּ

יק ָנא,
ְד ִּד ְ

ְד ִּאיהו

ָלא
ַּמז ָ

ישא ְת ַּלת
יקא ַּק ִּד ָ
ימ ָאהְ .ו ִּאימון ִּמ ְת ָת ְק ָנן (ביה)ְ ,כ ָמה ְד ַּע ִּת ָ
ְס ִּת ָ
ה ָרן,
ישיןְ .ו ַּכד ִּא ְת ָנ ֲ
ישין ִּמ ְת ַּע ְט ִּרין ֵביהָ ,ה ִּכי ֹכ ָלא ִּב ְת ַּלת ֵר ִּ
ֵר ִּ
ישיןְ ,ת ֵרין ִּמ ְת ֵרין ִּס ְט ִּריןְ ,ו ַּחד
כ ְלהו ָדא ְב ָדא ִּב ְת ַּלת ֵר ִּ
ַּת ְליָין ֻּ
לון.
ְד ָכ ִּליל ֹ
עניין החכמה
ממוח החכמה של מידת הכתר ,יוצאים כל החסדים לעולם ,וכאשר צריך
לרדת חסד לעולם מתעורר הכתר שבכתר ומזדווג עם החכמה שבכתר,
ואזי יורדים חסדים לעולם ,ונעשים במידה החכמה ל''ב נתיבות חכמה.
כבר נתבאר שהחכמה של מידת הכתר היא בחינת הנקבה שלו ,והזכר
שבו הוא הכתר דכתר שהוא נקרא גולגולתא.
והנה הזוהר אומר כד אתתקן חוורא דא בנהירו דא בטש מאן דבטש
בהאי מוחא עכ''ל ,והיינו שהכתר הוא הזכר שבכתר ,והוא בביאה
ראשונה נותן בחכמה חסדים ,ואח''כ הוא מכה בו ואומר לו גדל ,דהיינו
שנעשה עוד זיווג ואזי השפע יוצא ,משום שאין האישה מתעברת מביאה
ראשונה כמובא בגמ' ביבמות.
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ומרוב האור שמתגלה אח''כ במידת החכמה מתגלים הל''ב שבילים
שבה ,שהם כ''ב אותיות וי' מידות כידוע.
האירו ג' ראשים אשר תלוים במזל וכלולים בו ,מכאן התחיל הזקן
להתגלות.
כאן רשב'' י התחיל לגלות בפעם הראשנה את עניין אבא ואימא ,שלא
גילה אותם באידרא רבא ,והרמח''ל מבאר שעיקר עניין אידרא זו היא
בשביל לחדש את עניין אבא ואימא ,אמנם לענ''ד נראה בעצם דברי
רשב'' י בהמשך שעיקר האידרא הזאת היא בשביל מידת התפארת.
וזה מה שאמר שיש ג' ראשים שהם חכמה בינה ודעת ,והדעת הוא כוח
כוח הזקן ,שתיקון נוצר מאיר באבא ,ותיקון ונקה מאיר באימא.
ויש להבין א :מדוע רשב'' י באמת לא גילה את עניין אבא ואימא ,והרי
לכאורה אין בו דבר נפלא יותר משאר הדברים.
ב :והרי בזוהר פעמים רבות דיברו על מידת החכמה ,ומדוע נאמר שרק
כאן נתחדש עניין זה ,ועל השאלה השניה יש לומר שמ''מ כאן נתפרט
ממש עניין חכמה ובינה.
ועל שאלה א' יש לומר שהרי עיקר שמנהיגות את העולם הם מידות
התפארת והשכינה ,והנה א'' א לעשות שום דבר במידות אלו אם לא
יודעים את שורשם ,והנה שורש מידות אלו הוא ,אבא ואימא  -חכמה
ובינה ,ומשום שלא נודע מה הם חכמה ובינה ,א''א לפעול שום דבר ע''י
תפארת ומלכות.
וא''ת א''כ מדוע רשב''י בכל זאת גילה זאת בסוף ימיו? התשובה יפה
עד מאוד ,שהרי אמרו בזוהר שאחרי שרשב''י הלך מן העולם נסתמו
מעינות החכמה ,ולכן אין חשש שאפי' שרשב''י גילה את מידות החכמה
והבינה ,שידעו את עומק הדברים ,אמנם רשב''י בימיו לא גילה את עולם
אדם קדמון ,משום שהוא עולם השכר והיה חשש שאפי' שצדיקי עולם
ימשיכו להם משם את שהשפע הנפלא ,אמנם האריז''ל גילה אותם משום
שבימיו כבר ממש נסתמה החכמה ואין חשש בגילויים ,אלא גילוים מורה
לנו את הנהגת ה'.
מכאן התחיל הזקן להתגלות ,משום שהחכמה והבינה הם אלו אשר
מגלים את הזקן.
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ישא.
יקא ַּק ִּד ָ
ימאַּ ,מאן ַּע ִּת ָ
ְו ִּאי ֵת ָ
מו ַּדע,
ילאִּ ,אית ְד ָלא ִּא ְת ְי ַּדעְ ,ו ָלא ִּא ְש ְת ֹ
ילא ְל ֵע ָ
חזֵיְ ,ל ֵע ָ
ָתא ֲ
ילן (ס''א
ישין ֵביה ְכ ִּל ָ
ות ֵרין ֵר ִּ
ְו ָלא ִּא ְת ְר ִּשיםְ ,והוא ָכ ִּליל ֹכ ָלאְ ,
ָינא,
וכ ֵדין ֹכ ָלא (חדא) ָה ִּכי ִּא ְת ְת ַּקןְ .ו ַּההוא ָלאו ְב ִּמ ְני ָ
תליין)ְ .
עותא ְד ִּל ָבאַּ ,על ָדא ִּא ְת ַּמר,
חוש ָבן א ָלא ִּב ְר ָ
ְו ָלא ִּב ְכ ָל ָלא ְו ָלא ְב ְ
שו ִּני.
ח ֹטא ִּב ְל ֹ
(תהלים לט) ָא ַּמ ְר ִּתי א ְש ְמ ָרה ְד ָר ַּכי ֵמ ֲ
ָלא,
ישאְ ,ד ִּא ְת ְנ ִּהיר ִּמ ַּםז ָ
יקא ַּק ִּד ָ
ירותא ִּא ְש ְת ַּכחֵ ,מ ַּע ִּת ָ
ָ
ש
א ָתר ְד ֵ
ֲ
יברְ .ו ָנ ְפ ָקא
ות ֵרין ִּע ָ
שט ִּל ְת ָל ִּתין ְ
הוא ְנ ִּהירו ְד ָח ְכ ְמ ָתאְ ,ד ִּא ְת ְס ַּ
ישא
יקא ַּק ִּד ָ
ומה ְד ַּע ִּת ָ
ימ ָאהִּ ,מ ְמ ִּהירו ְד ֵביהַּ .
מו ָחא ְס ִּת ָ
ֵמ ַּההוא ֹ
ירותא ִּמ ָםה
ָ
ש
יתא (ס''א בחכמתא)ָ ,דא ִּהיאְ .ו ֵ
ָנ ִּהיר ְב ַּק ְד ִּמ ָ
לון.
ח ָדא ָכ ִּליל ֹ
ישא ֲ
ישיןְ ,ו ֵר ָ
ְד ִּא ְת ַּג ְליָיא (הוי)ְ ,ו ִּא ְת ָע ִּביד ִּל ְת ַּלת ֵר ִּ
ה ִּרין ֹכ ָלא.
ומ ִּא ֵלין ַּנ ֲ
ְו ִּא ֵלין ְת ַּלת ִּמ ְת ַּס ְח ָטן ִּל ְז ֵעיר ַּא ְנ ִּסיןֵ ,
אמר הזוהר שיש את מידת המלכות של אדם הקדמון שהוא השורש של
עולם האצילות ,וא''א להשיג בה ,ואינה ממנין המידות של עולם
האצילות.
היא נקראת ראש שאינו ידוע ,א' :משום שלא ידוע מאיזה כוחות היא
עשויה עיין בהאריז''ל ,וביאור הדבר שאם ידעו ממה היא עשויה ,ידעו מה
כבר ניתקן ,משום שהיא נעשית מהכלים שנשברו לפני שנברא העולם,
וכאשר יתוקנו כולם יבוא משיח ,ולכן אינה ידועה.
ב :מבאר הפתחי שערים ששם מושרשים כל השאלות העמוקות של
צדיק ורע ,ידיעה ובחירה ,וכו'.
והיא אינה ממנין המידות משום שהיא מאוד רוחנית עד כדי שהיא לא
נקראת מידה ,שכידוע שבעולם אדם קדמון אין כלים ממש ,אלא שהם
נקראים כלים בהשאלה.
והרה''ג ארלנעגר אמר בחבורא קדושה ,שעניין הפורים הוא לא ידוע,
והוא מושרש כאן.
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החכמה היא המידה הראשונה שנגלית שמאירה ממידת הכתר ,ויש בה
ג' ראשים ,39שהם חכמה בינה ודעת ,והם מאירים למידת התפארת.
כמו שידוע שמידת הכתר לפעמים אינה ממנין הי' מידות ,משום שהאין
סוף שורה בה ,עד כדי שיש שקראו אותה האין סוף כידוע ,ולכן היא נקרא
ראשית כמו שכתוב "ראשית חכמה יראת ה" ,וכל עיקר מהותה כמבואר
ברמח''ל הוא בכדי להשפיע למידת הכתר ,ובמקום מידת הכתר מונים את
מידת הדעת ,שהנה מידת הדעת היא פנימיות מידת התפארת ,ויש פעמים
שאין אנחנו מונים אותה משום שהיא נשמה שתפארת ואינה מידה
בבחינת גוף ,ויש פעמים שאנחנו מונים ,משום שהנשמה שלה ביחס
למידת הכתר היא גם גוף.

ה ָראְ ,ד ָנ ִּגיד ְו ָנ ִּפיק
ִּא ְת ְג ִּליף ַּהאי ָח ְכ ְמ ָתאְ ,ו ַּא ִּסיק ַּחד ַּנ ֲ
ישא ִּד ְז ֵעיר ַּא ְנ ִּסין,
ְל ַּא ְש ָק ָאה ִּג ְנ ָתא ְו ָע ִּייל (נ''א ועיילן) ְב ֵר ָ
גופאְ ,ו ַּא ְש ֵקי
ָ
יך ְו ָנ ִּגיד ְב ָכל
ומ ַּת ָםן ִּא ְת ְמ ִּש ְ
מו ָחא ִּ
ְו ִּא ְת ָע ִּביד ַּחד ֹ
יו ֵצא
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,בראשית ב) ְו ָנ ָהר ֹ
יעאןֲ .
ָכל ִּאימון ְנ ִּט ָ
גו'.
קות את ַּה ָגן ְו ֹ
ֵמ ֵעדן ְל ַּה ְש ֹ
ישא ִּד ְז ֵעיר
ש ְך ְו ָע ִּייל ְב ֵר ָ
תו ִּא ְת ְג ִּליף ַּהאי ָח ְכ ְמ ָתאְ ,ו ִּא ְת ְמ ַּ
ח ָרא (ההוא אחרא)ַּ .ההוא ְנ ִּהירו
מו ָחא ַּא ֲ
ֹ
ַּא ְנ ִּסיןְ ,ו ִּא ְת ָע ִּביד
יכן ִּא ְת ְג ִּליפוִּ ,מ ְת ַּח ְב ָרן ְב ַּחד
ְד ִּא ְת ַּמ ְח ָכא ִּממֵיה ִּא ֵלין ְת ֵרין ְמ ִּש ָ
מות
הו ֹ
תו ְת ֹ
יראִּ ,ד ְכ ִּתיב( ,משלי ג) ְב ַּד ְע ֹ
יקא ְד ֵב ָ
ישא ְד ָע ִּמ ָ
ֵר ָ
ח ָרא,
מו ָחא ַּא ֲ
ֹ
ישא ִּד ְז ֵעיר ַּא ְנ ִּסיןְ ,ו ִּא ְת ָע ִּביד
ִּנ ְב ָקעוְ .ו ָע ִּייל ְב ֵר ָ
ומ ְליָיא ָכל ִּאימון ִּא ָד ִּרין
גופאַּ ,
ָ
גו
יך ְו ָע ִּייל ְל ֹ
ומ ַּת ָםן ִּא ְת ְמ ִּש ְ
ִּ
ח ָד ִּרים
וב ַּד ַּעת ֲ
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,משלי כד) ְ
גופאֲ .
ְו ַּא ְכ ַּס ְד ִּרין ְד ָ
ִּי ָם ְלאו.
החכמה השפיעה למידת הבינה דרך יסודה ,והבינה העבירה את שפע
החכמה לתפארת ונעשה לו שפע זה מוח ,אשר מתפשט לכל הגוף.

39

אין הכוונה לחכמה בינה ודעת של מידת החכמה עצמה ,אלא כפשוטו מידות בינה

ודעת שהם ממניין הי' מידות.
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שכידוע מידת החכמה היא זכר ,ומידת הבינה נקבה ,ולכן החכמה
משפיעה לתפארת והבינה למלכות ,אמנם כתוב בזוהר במקום אחר
שהחכמה יסדה את השכינה ,וידוע מכל האריז''ל שהבינה מיסדת את
התפארת ,וא''כ לכאורה ישנה סתירה ,אבל התשובה היא שאבא מקיים
בכל זמן וזמן את השכינה ,משום ששפע אבא מתארך יותר משפע
התפארת ,והאריז''ל מגדיר את זה בשפתו שיסוד החכמה מתארך יותר
מיסוד התפארת ומאיר לשכינה.
והבינה משפיעה תמיד לתפארת ,אמנם באמת אבא יסד את התפארת
ואימא את השכינה ,שזכר יצר את הזכר ונקבה יצרה את הנקבה.
ובעניין מה שכתב שהמוח מתפשט לכל הגוף ,הוא דבר פשוט שהרגל
נעה רק משום פקודת המוח ,ולולי שהיה חלק מהמוח ברגל ,לא יכלה
הרגל לנוע ,ורק משום שיש התפשטות של המוח ברגל ,יכולה הרגל לנוע
בפקודת המוח.
וידוע שלפני חטא האדם הראשון ,אפי' הרגל הייתה שומעת רואה
מדברת וטועמת ,דהיינו שבכל איבר ואיבר היו כל הה' חושים ,ואחרי
חטאו פסק עניין זה ,וזה מה שאמר כאן שמוח מתפשט בגוף ממש.
שוב החכמה השפיעה עוד כוח למידת התפארת ונעשה בו מוח שני,
שהוא החלק של החסד שבמוח הדעת.
שכידוע שהחכמה והבינה משפיעות ב' מיני שפע ,א' שלהם ,ב' ממה
שהם קיבלו מהכתר בכדי לתת לתפארת ,ולכן יש למידת התפארת ד'
מוחין ,ב' של הכתר ,וב' אחד של החכמה ואחד של הבינה ,והם חכמה
בינה ודעת שיש בו חסד וגבורה.
וכוח הדעת הוא נשמה של ו' המידות של מידת התפארת ,חסד גבורה
תפארת נצח הוד יסוד ,ומשה רבינו היה מרכבה למידה זו ,וידוע שמידת
התפארת הוא שורש התורה ,ומשום שמשה רבינו נשמת מידה זו ,לכן
הוא גם נשמת התורה ולכן הוא זה שגילה את סוד התורה בעולם ,שהרי
רשב''י הוא גלגול משה רבינו כמובא ברמח''ל ועוד.

דף ר''צ ע''א
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ימ ָאהְ ,ד ָנ ִּהיר
מו ָחא ִּע ָל ָאה ְס ִּת ָ
ה ִּריןִּ ,מ ְמ ִּהירו ְד ַּההוא ֹ
ְו ִּא ֵלין ַּנ ֲ
שר ָדא
ָלא (עתיקא קדישא)ְ .ו ֹכ ָלא ָדא ְב ָדא ַּת ְליָיןְ .ו ִּא ְת ְק ַּ
ְב ַּמז ָ
יקא,
מו ָדע ְד ֹכ ָלא ַּחדְ ,ו ֹכ ָלא הוא ַּע ִּת ָ
ְב ָדאְ ,ו ָדא ְב ָדאַּ ,עד ְד ִּי ְש ְת ֹ
הו ִּרין,
(דף ר''צ ע''א) ְו ָלא ִּא ְת ְס ַּרש ִּממֵיה ְכלוםִּ .א ֵלין ְת ַּלת ְנ ֹ
ה ִּרין ִּל ְב ִּניןְ .ו ֹכ ָלא
א ָב ָהןְ .ו ִּא ֵלין ַּנ ֲ
ח ָר ִּניןְ ,ד ִּא ְקרון ֲ
ְנ ִּה ִּרין ִּל ְת ַּלת ַּא ֲ
עוָוןֹ ,כ ָלא
עוָוא ְד ַּר ֲ
יקאַּ ,ר ֲ
א ָתר ַּחדַּ .כד ִּא ְת ַּג ְליָיא ַּהאי ַּע ִּת ָ
ָנ ִּהיר ֵמ ֲ
ימ ָתא.
ָנ ִּהיר ְו ֹכ ָלא ִּא ְש ְת ַּכח ְב ֵחדו ְש ֵל ָ
ב' מוחין של מידת התפארת מאירים ממוח הכתר.
היינו שב' מוחין של מידת התפארת הם מוחין של חסד וגבורה של
מידת הכתר כנ''ל ,משום שלמידת התפארת יש ב' תפקידים ,א :להנהיג
את העולם הזה ,ולכן יש בו שפע של מידות חכמה ובינה .ב :להנהיג את
העולם הזה בהנהגה שתביא אותו לעולם הבא ,ולכן יש בו ב' כוחות
ממידת הכתר שהיא הכוח הממצע בין העולם הזה לעולם הבא.
אלה מאירים לאבות ואלה לבנים והכל אחד.
כלומר שמידות החכמה בינה ודעת של מידת התפארת ,מאירים
למידות תפארת חסד וגבורה של מידת התפארת ,שאברהם יצחק ויעקב
היו מרכבה למידות אלו ,שאברהם היה איש חסד משום שהיה מארח
אורחים ,ולכן הוא היה מרכבה למידת החסד ,יצחק היה מרכבה לגבורה
משום שהוא הסכים למות על קידוש ה' בעקדה ,יעקב היה איש הרחמים
משום שהוא היה עוסק בתורה שהיא כוח הרחמים ,שיש בה מותר שהוא
בחינת חסד ,ואסור שהוא בחינת דין ,ורחמים הם כללות חסד וגבורה.
והאבות כלומר מידות חסד גבורה ותפארת ,מאירים לבנים ,שהם
מידות נצח הוד יסוד ,שמשה אהרון ויוסף היו מרכבות למידות האלו ,והם
בנים משום שהם מנהיגים הנהגה פחותה מהנהגת האבות ,וכל אלו
מאירים ממידת הכתר ,ולכן אמר שמידת הכתר היא שורש העולם ,ולכן
כשהיא משפיעה כל העולם מלא בחסד ,משום שכל העולם תלוי בה ,ולכן
מה שקורא בה קורא בכולם.
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ש ְך ֵמ ֵעדן ִּע ָל ָאה,
ַּהאי ָח ְכ ְמ ָתא ִּא ְק ֵרי ֵעדןְ ,ו ַּהאי ֵעדן ִּא ְת ְמ ַּ
יקא
ירותאִּ .ד ְב ַּע ִּת ָ
ָ
ש
ומ ַּהאי ֵעדןִּ ,א ְק ֵרי ֵ
ימיןֵ .
ימ ָאה ְד ָכל ְס ִּת ִּ
ְס ִּת ָ
הוֵי ֵביה
וב ִּגין ְד ָלא ֲ
יומאְ .
ירותא ְו ִּס ָ
ָ
ש
הוֵי ֵ
ָלא ִּא ְק ֵריְ ,ו ָלא ֲ
יומאָ ,לא ִּא ְק ֵרי ַּא ָתהְ .ב ִּגין ְד ִּא ְת ַּכ ְסיָיא ְו ָלא
ירותא ְו ִּס ָ
ָ
ש
ֵ
ירותא ִּא ְש ְת ַּכח ִּא ְק ֵרי ַּא ָתה,
ָ
ש
א ָתר ְד ֵ
ומ ֲ
ִּא ְת ַּג ְליָיאְ .ו ִּא ְק ֵרי הואֵ .
ְו ִּא ְק ֵרי ָאבִּ .ד ְכ ִּתיב( ,ישעיה סג) ִּכי ַּא ָתה ָא ִּבינו.
ֵיבא ָס ָבאְ ,כ ָל ָלא ְד ֹכ ָלאְ ,ז ֵעיר ַּא ְנ ִּסין ִּא ְק ֵרי
ְב ַּא ַּג ְד ָתא ְד ֵבי ַּרב י ָ
ש ִּסירְ .ו ַּה ְש ָתא
ישא ְד ִּא ְת ַּכ ְסיָיאִּ ,א ְק ֵרי הואְ .ו ַּ
יקא ַּק ִּד ָ
ַּא ָתהַּ .ע ִּת ָ
ירותא ִּא ְש ְת ַּכחַּ ,א ָתהַּ .אף ַּעל ַּגב
ָ
ש
א ָתר ָדא ְד ֵ
ינן ַּב ֲ
ָק ֵר ָ
א ָב ָהן.
ירותאְ ,ו ִּא ְק ֵרי ָאבְ .והוא ָאב ַּל ֲ
ָ
ש
הוֵי ֵ
ְד ִּא ְת ַּכ ְסיָיאִּ ,ממֵיה ֲ
ישאִּ ,ד ְכ ִּתיב (איוב כח) ְו ַּה ָח ְכ ָמה
יקא ַּק ִּד ָ
ְו ַּהאי ָאב ָנ ִּפיק ֵמ ַּע ִּת ָ
מו ַּדע.
וב ִּגין ָכ ְך ָלא ִּא ְש ְת ֹ
ֵמ ַּא ִּין ִּת ָם ֵצאְ .
החכמה היא התחלת המידות הנגלות יחסית ,אבל הכתר אינו ידוע ואין
בו תחילה וסוף ,ולכן הכתר נקרא הוא ,והחכמה נקראת אתה.
הכתר היא המידה שהאין סוף שורה בה ,ולכן היא גם בבחינת אין סוף,
ולכן לא שייך לקרוא לה מידה ,דהיינו דבר מצומצם ,אבל החכמה היא רק
מלבוש לאין סוף ,אינה כביכול כגוף לאין סוף אלא רק מלבוש ,ולכן אינה
כ''כ טפלה אליו ,ולכן יש לה שם בפני עצמה ,והיא נקראת התחלת
המידות.
מה שבכתר אין התחלה וסוף ,הוא משום שכל סוף מורה על צמצום
משום שנפסק השפע ,והפסק השפע הוא צימצום השפע ,וכן התחלה
מורה על צמצום משום ,שיש לשאול מדוע עד עכשיו השפע לא הושפע,
ולכן אנחנו אומרים שהשפע היה תמיד היה.
אמנם יש להבין מה הכוונה שהשפע תמיד היה ,והנה ודאי שהעולם
הזה הגשמי לא תמיד היה ,אבל ודאי שהוא היה לעולם ,והכוונה
שהתגשמותו נעשית בזמן מה ,אבל הכוח הרוחני שנתגשם היה מעולם,
וכל הבריאה הוא התגשמות הרוחניות ,והרוחניות הזו תמיד תמיד הייתה,
שיש דברים שאין להם התחלה ,כמו שאומר הזחו''א [מובא בספרי הרה''ג
יעקב הדס שליט''א ,והחזו'' א מביא את זה בסוף משניות של סדר טהרות],
שאחד ועוד אחד ששוה שתים ,זה היה מעולם ,ולא היה זמן שזה נברא,

[]251

"יהי אור"
שיש דברים שאין להם בריאה ,וזו הדרך שצריך לדרוך בה ולהבין מדוע
אין בריאה לעולם ,אבל לענ''ד אין לומר שלמעלה אין זמן ,ואין התחלה
וסוף משום שאין זמן ,א :משום שאין החזו''א מסביר זאת כך .ב :משום
שמובא באדיר במרום שעניין הזמן הוא התחלקות השפע לזמנים זמנים,
וכאשר כל השפע מושפע ביחד ,אז זה נחשב ומוגדר שאין כאן זמן ,משום
שהכל מושפע יחד ,אבל ודאי שבופעל גם כאן יעבור הזמן ,כגון שביום א'
בעולם העליון השפע של כל הימים שני שלישי וכו' ,נמצא ,אבל ודאי
שמבחינת עצם מחוג השעון יעבור כאן יום ,ויש לעיין בליקוטי מוהר''ן אם
סובר שלמעלה אין זמן ממש ,שאומר שיש מקומות שאלף שנה שם הוא
כמו יום אחד כאן ,כמו שבחלום יכולים לעבור שבעים שנה אפי' שכאן
הוא כמה שניות ,ואומר שם שיש מקום שעוברים זמנים רבים ברגע מועט,
עד שיש מקום שזמן מועט ,עוברים זמנים רבים ,אבל לענ''ד גם שם כמו
המשל ,שודאי שזה רק עניין של הרגש ,כמו בחלום ,שודאי שבפועל
עוברים כמה שניות ,אלא שההרגשה הייתה של כמה שנים ,וזה עניין של
הרגש ,כמו שכתוב בתורה לגבי יעקב "ויהיו בעיניו כימים אחדים ,וזה
עניין של הרגשה ששבע שנים נעשים כימים אחדים.
ומה שאמר שהכתר נקרא הוא ,פעמים בזוהר קוראים לבינה הוא,
ופעמים קוראים לכתר הוא ,והיינו משום שהבינה היא גם נקרא אהיה כמו
הכתר ,והיינו שהיא מוציאה את אור הכתר בפועל.
ומה שאמר שהחכמה נקראת אתה ,הנה תמיד בזוהר הבינה נקראת
אתה ,אלא שיש לומר שהכוונה על יחוד חכמה ובינה ,שא'ת' הם כ''ב
אותיות שהחכמה משפיעה לבינה ,שהרי הל''ב נתיבות חכמה ,הם כ''ב
אותיות וי' מידות ,ות' של אתה הוא הבינה שהיא סוף המידות השכליות.
רב ייבא סבא היה קורא למידת התפארת אתה ,משום שממנה מתחיל
הגילוי ,ואומר רשב''י שנכון שממנה מתחיל הגילוי ממש ,מכל מקום
החכמה גם נגלית מעט ולכן היא זאת שנקראת אתה.
היינו שיש שהיו מונים את י' המידות ,רק את ט' המידות של מידת
התפארת ,והמידה העשירית היא השכינה ,ורשב''י אמר שאנחנו לא
מונים כך את המידות ,אלא אנחנו מתחילים למנות מהחכמה ,והנה ודאי
שיש גם מידות מעל החכמה ואפשר למנות מעל ,אלא שאנחנו סוברים
להתחיל למנות מכאן ,משום שכאן הוא התחלת ההנהגה ממש ,ורב ייבא
סבא סבר שמ'' מ משום שעיקר ההנהגה הוא בתפארת והחכמה רק מכינה
את ההנהגה ,לכן יש לנו למנות מהתפארת ולא מהחכמה ,והיינו שנחלקו,
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האם מונים מהכוח שמכין את ההנהגה ,או מעצם ההנהגה עצמה ,ויתכן
שרב ייבא סבא לא ידע כ''כ בעניין חכמה ובינה ,ולכן הוא לא מנה משם,
ורק רשב''י שחידש זאת באידרא זו ,הוא ידע היטיב את עניין החכמה
והבינה ,ולכן הוא התחיל למנות מהחכמה.

א ֹל ִּהים ֵה ִּבין ַּד ְר ָכהַּ ,ד ְר ָכה ַּמ ָםש.
חזֵיְ ,כ ִּתיב (איוב כח) ֱ
ָתא ֲ
קו ָמה ַּמ ָםשְ .ו ָכל ש ֵכן ַּד ְר ָכה.
קו ָמהְ ,מ ֹ
ָדע את ְמ ֹ
א ָבל ְוהוא י ַּ
ֲ
(מקומה ממש .ולא דרכה .מקומה ממש .וכל שכן דרכהְ ).ו ָכל
ישא.
יקא ַּק ִּד ָ
ימא ֵביה ְב ַּע ִּת ָ
ש ֵכן ַּההוא ָח ְכ ָמה ִּד ְס ִּת ָ
ות ֵרין
ירותא ְד ֹכ ָלאִּ ,ממֵיה ִּמ ְת ַּס ְח ָטן ְת ָל ִּתין ְ
ָ
ש
ַּהאי ָח ְכ ָמה ֵ
ילת ְבע ְׂש ִּרין
יתא ְבהו ִּא ְת ְכ ִּל ַּ
או ַּר ְי ָ
ילין( .שבילין ולא ארחין) ְו ֹ
ְש ִּב ִּ
וב ַּהאי
א ָב ָהןְ .
ירןַּ .האי ָח ְכ ָמה ָאב ַּל ֲ
א ִּמ ָ
ות ֵרין ַּא ְתוָוןְ ,ועׂשר ֲ
ְ
וב ִּגין ָדאָ ,ח ְכ ָמה ִּע ָל ָאה
יומא ִּא ְש ְת ַּכחְ .
ירותא ְו ִּס ָ
ָ
ש
ָח ְכ ָמהֵ ,
א ָב ָהןֹ .כ ָלא ָלא
שט ָח ְכ ָמהִּ ,א ְק ֵרי ָאב ַּל ֲ
ָח ְכ ָמה ַּת ָת ָאהַּ .כד ִּא ְת ְס ָ
ִּא ְת ְכ ִּליל א ָלא ְב ַּהאי( .ס''א כד מתפשטן חכמות ,אתקרי אב
לאבהן .כלא לא אתכליל אלא בהאי) ִּד ְכ ִּתיב( ,תהלים קד)
ית.
כ ָלם ְב ָח ְכ ָמה ָע ִּׂש ָ
ֻּ
"אלוקים הבין" רק את "דרכה"" ,והוא" דהיינו מידת הכתר ,ידעה גם
"את מקומה" ,וכל שכן שאת "דרכה".
היינו שאלוקים הוא מידת התפארת שהיא נקראת אלוקים ביחס למידת
הכתר ,והתפארת מבינה רק את דרך ה' ,ולא את עצמותו ,אבל הכתר
יודע את עצמות האין סוף ,וכ''ש שהחכמה שבו יודעת ,משום שהאין סוף
שורה בכתר ,ואין סוף הוא עניין המקום כמו שאמרו חז''ל שהוא מקומו
של עולם ואין העולם מקומו.
החכמה היא שורש התורה.
הנה התורה מגיעה ממידת התפארת כידוע ,אמנם השורש של התורה
הוא במידת החכמה ,והיינו משום שיש בתורה חוק ,ושכל ,החוק הוא
ממידת התפארת ,שהם ציוים נכונים אשר יביאו את האדם לדרך הנכונה
ולזכות בחיי אמת ,אמנם יש גם בתורה שכל אלוקי שהמעמיק בו יזכה
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להתקרב ממש לאור ה' ,וזה עניין החכמה שבתורה ,שהיא עניין עסק
הזוהר ,והוא פנימיות התורה.
הכ''ב האותיות הם מהות התורה ,התורה אינה רק ספר ,אלא הספר
הוא מספר את מהות הכוחות העליונים ,ויותר מזה ,אפי' בספר הגשמי
שורה קדושה רוחנית ,וכמו שאומר האריז"ל שכשמביטים בעת ההגבהה
בספר תורה ,אור התורה מאיר מאוד על המביט בה ,וכתב כתב הב''ח
שיש לסופר לומר את המילה בעת שכותבה ,בכדי שהבל פיו ישרה על
האות ,והנה שיש קדושה ממשית על אות הספר תורה.

ידן הוא ְל ַּג ָל ָאה,
ַּדאי ִּע ָ
דויְ ,ו ַּח ֵדיָ ,א ַּמר ,ו ַּ
עון ְי ֹ
ָקף ִּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
ז ַּ
ישא,
יקא ַּק ִּד ָ
ע ָתא ְד ַּע ִּת ָ
שֲ
אנאְ ,ב ַּ
ע ָתא ָדאָ .ת ָ
שֲ
יך ְב ַּ
ְו ֹכ ָלא ִּא ְצ ְט ִּר ְ
ימיןָ ,ב ָעא ְל ַּא ְת ְק ָנא ֹכ ָלאַּ ,א ְת ִּקין ְכ ֵעין ְד ַּכר
ימ ָאה ְד ָכל ְס ִּת ִּ
ְס ִּת ָ
נוק ָבא ָלא ִּא ְת ְקיָימו ,א ָלא
א ָתר ְד ִּא ְת ְכ ִּלילו ְד ַּכר ְו ְ
נוק ָבאַּ .ב ֲ
ְו ְ
נוק ָבא.
ח ָרא (ס''א כעין דכר) (אלא בדכר) ִּד ְד ַּכר ְו ְ
יומא ַּא ֲ
ְב ִּק ָ
ישא,
יקא ַּק ִּד ָ
ְו ַּהאי ָח ְכ ָמה ְכ ָל ָלא ְד ֹכ ָלאַּ ,כד ָנ ְפ ָקא ְו ִּא ְת ְנ ִּהיר ֵמ ַּע ִּת ָ
שטְ ,ו ַּא ִּסיק
נוק ָבאְ .ד ַּהאי ָח ְכ ָמה ִּא ְת ְס ַּ
ָלא ִּא ְת ְנ ִּהיר א ָלא ִּב ְד ַּכר ְו ְ
ינה ֵאם.
נוק ָבא .הואָ ,ח ְכ ָמה ָאבִּ .ב ָ
ינהְ ,ו ִּא ְש ְת ַּכח ְד ַּכר ְו ְ
ִּמימֵיה ִּב ָ
ינ ְייהו ֹכ ָלא
וב ִּג ַּ
נוק ָבאְ .
ינהְ ,ב ַּחד ַּמ ְת ְק ָלא ִּא ְת ָקלוְ ,ד ַּכר ְו ְ
וב ָ
ָח ְכ ָמה ִּ
ימין.
נוק ָבאְ ,ד ִּא ְל ָמ ֵלא ַּהאיָ ,לא ִּמ ְת ַּק ְי ִּ
ִּא ְת ְקיָים ִּב ְד ַּכר ְו ְ
אמר רשב''י שאין דבר בעולם שמתקיים ללא זכר ונקבה ,וכל זכר ונקבה
מתקימים רק ע''י הזכר והנקבה שמעליהם ,ולכן החכמה שהיא כוח הזכר,
הוציאה את הבינה שהיא כוח הנקבה.
הנה התורה בעצמה כתבה "לא טוב היות האדם לבדו" ,ודרשו בגמ'
שאין לא טוב אלא רע ,דהיינו שלא נאמר שלא טוב ,אבל גם לא רע ,לא -
אלא רע לאדם שהוא ללא אישה ,איש הוא רק חצי והאישה היא החצי
השני ,איש הוא כוח החסד והוא אינו מתקיים אלא א''כ יש לו להיכן
להשפיע ,מהות החסד היא להשפיעה אם הוא אינו משפיע ,הרי הוא עצב
ומחוסר הנאה ,אין לו מה לעשות הוא מרגיש ריקני ,האדם חייב להשפיע,
האישה היא זאת שמקבלת זאת המהות שלה ,זה מחיה אותה ,השלמות
של הזכר והנקבה היא השלמות היחידה.
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איש הוא חסד והוא ממתק את גבורת האישה.
חסד ללא גבורה הרי הוא עומד על מקומו ,רק הגבורה שהיא כוח האש
ממריצה את כוח החסד לעשות את פעולתה ,החסד הוא פסיבי הוא
בבחינת דומם ,כמו מים שיכולים לעמוד לעולם ,האש היא היא תמיד
מתפשטת אפי' על שטח שאינו מדרון.
לכן החכמה בראה את הבינה ,וכן התפארת והמלכות הם זכר ונקבה,
וכן הכתר בעצמו הוא זכר ונקבה שצד ימין שלו זכר ,וצד שמאל שלו נקבה
כידוע.

א ָב ָהןִּ ,א ְת ַּח ָברו ָדא ְב ָדא,
ירותא ָדא ָאב ְל ֹכ ָלאָ ,אב ְל ֻּכ ְלהו ֲ
ָ
ש
ֵ
ונ ִּהירו ָדא ְב ָדא( .חכמה אב .בינה אם( .משלי ב) כי אם לבינה
ְ
נותאְ .ב ַּא ַּג ְד ָתא
ימ ָ
או ִּלידוְ ,ו ִּא ְת ַּס ְש ַּטת ְמ ֵה ְ
תקרא) ַּכד ִּא ְת ַּח ָברוֹ ,
ינה .א ָלא ַּכד ִּא ְת ַּח ָבר ָדא
ֵיבא ָס ָבאָ ,ה ִּכי ָתאנֵיַּ ,מהו ִּב ָ
ְד ֵבי ַּרב י ָ
וב ִּגין ָכ ְך,
ידתְ .
או ִּל ַּ
יקת ֵבןְ ,ו ֹ
יו''ד ְב ֵה''אִּ ,א ְת ַּע ְב ַּרתְ ,ו ַּא ִּס ַּ
ְב ָדאֹ ,
ַּוייהו
ימותא ְד ֹכ ָלאִּ .א ְש ְת ָכחו ַּת ְרו ְ
ָ
ינה ִּא ְק ֵריֵ ,בן ָי''הְ ,ש ֵל
ִּב ָ
ףונ ְייהו ִּא ְש ְת ַּכח
ַּוייהוְ .כ ָל ָלא ְד ֹכ ָלאְ .ב ִּת ַּ
ובן ְב ַּגו ְ
ְד ִּמ ְת ַּח ְב ָרןֵ ,
ימותא (נ''א בן י''ה ,תרווייהו דמתחברן ,ובן בגווייהו.
ָ
ְש ֵל
ָאם.
בתקונייהו אשתכחו שלימותא דכלא כללא) ְד ֹכ ָלאָ ,אב ו ֵ
ובת.
ֵבן ַּ
התחברו אבא ואימא והולידו את תפארת ומלכות ,ורב ייבא סבא ,רמז
את זה בשם הבינה שי'ה' הם חכמה ובינה ששם החכמה הוא י' ושם הבינה
הוא ה' ,ונשאר בן שהוא מידת התפארת.
כל מהות הבינה שהיא אות ה' של שם הויה ,להכין את התפארת
והמלכות ,ולכן אות ה' היא ד' ו' ,דהיינו שד' היא השכינה ,והו' ,הוא שם
של מידת התפארת שהיא בן השכינה.
הבינה היא כמו האב והאם של המידות האלו.
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יו ִּניןְ ,ד ָעאלו
ישי ע ְל ֹ
יהבו ְל ַּג ָל ָאהַּ ,בר ְל ַּק ִּד ֵ
ִּמ ִּלין ִּא ֵליןָ ,לא ִּא ְת ְי ִּ
יך הואְ ,ד ָלא ָס ָטאן ְבהו
שא ְב ִּר ְ
קוד ָ
חוי ְד ְ
ַּד ִּעין ָא ְר ֹ
ְו ַּנ ְפקוְ ,וי ְ
ש ִּרים ַּד ְר ֵכי ְי ָי'
אלאִּ .ד ְכ ִּתיב( ,הושע יד) ִּכי ְי ָ
ינא ְו ִּל ְׂש ָמ ָ
ימ ָ
ִּל ִּ
ָכי ְל ִּמ ְנ ַּדע
חול ֵקיהְ ,ד ַּמאן ְדז ֵ
ָ
ַּכ ָאה
גו' .ז ָ
יקים ֵי ְלכו ָבם ְו ֹ
ְו ַּצ ִּד ִּ
ימין ִּאימון
חויְ ,ו ָלא ָס ֵטיְ ,ו ָלא ִּי ְט ֵעי ְבהוְ .ד ִּמ ִּלין ִּא ֵלין ְס ִּת ִּ
או ְר ֹ
ֹ
ינאָ .לא
בוצ ָ
ירין ְבהוְ ,כ ַּמאן ְד ָנ ִּהיר ִּמ ְמ ִּהירו ְד ִּ
יו ִּנין ְנ ִּה ִּ
ישי ע ְל ֹ
ְו ַּק ִּד ֵ
ִּא ְת ְמ ָסרו ִּמ ִּלין ִּא ֵלין ,א ָלא ְל ַּמאן ְד ָעאל ְו ָנ ִּפיקְ .ד ַּמאן ְד ָלא ָעאל
ישא,
יקא ַּק ִּד ָ
ְו ָנ ַּפקַּ ,טב ֵליה ְד ָלא ִּא ְב ֵריְ .ד ָהא ַּג ְליָא ַּק ֵםי ַּע ִּת ָ
מותא
ימיןְ ,ד ִּמ ִּלין ִּא ֵלין ְנ ִּה ִּרין ְב ִּל ָבאיְ ,ב ַּא ְש ְל ָ
ימא ְד ָכל ְס ִּת ִּ
ְס ִּת ָ
יך הואְ .ו ִּא ֵלין ְב ַּני ְד ָה ָכאְ ,י ַּד ְע ָנא
שא ְב ִּר ְ
קוד ָ
וד ִּחילו ְד ְ
ימותא ְ
ָ
ִּד ְר ִּח
כ ְלהו.
ירן ְב ִּא ֵלין ִּמ ִּליןְ ,ו ָלא ְב ֻּ
ְבהו ְד ָהא ָעאלו ְו ַּנ ְפקוְ ,ו ִּא ְת ְנ ִּה ָ
חול ִּקי
ָ
ַּכ ָאה
יך .ז ָ
ימותא ְכ ָמה ְד ִּא ְצ ְט ִּר ְ
ָ
ְו ַּה ְש ָתא ִּא ְת ְנ ִּהירו ִּב ְש ֵל
הוןְ ,ב ַּההוא ָע ְל ָמא.
ִּע ְם ֹ
אמר רשב''י שהם דברים עמוקים ורק מי שעלה ויצא מבין מהם ,ואשרי
בני שזכו לכך.
היינו שידיעה כזו של כל סדר המידות ,מביאה את האדם להבנה
אמיתית של קשר המידות בעולם העליון ,ויש רשעים שיכולים להשתמש
בזה לרע.
ואמר שתלמידיו הם בניו כמו שאמרו חז''ל שתלמיד האדם הוא כבנו,
עד כדי שאמר הזוהר שת'' ח שנפטר בלא בנים אינו נענש ואין אישתו
צריכה ליבום ,ושואל א'' כ מדוע בכל זאת יש לייבם את אשת התלמיד
חכם ,וענה שיש כאלו שאין להם אח שייבם אותם ,ולכן הם מגיעים
באשת התלמיד חכם הזה ,והנה כאן מודגש העניין שתורת החכם היא
כבניו ,וב מיוחד מי שמבין את תורתו ולומדה ממנה ,הרי הוא נעשה לבנו.
ומי שנכנס למקום הטומאה ויצא ,הרי הוא בעל תשובה ,ולכן הוא יכול
לעסוק בעומק התורה ,משום שהתשובה היא ממידת הבינה ,וכן הזוהר
מגיע ממידת הבינה כמובא.

דף ר''צ ע''ב
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ישאְ .ו ָכל ַּמה
יקא ַּק ִּד ָ
א ֵמי ָנא ְד ַּע ִּת ָ
עוןָ ,כל ַּמה ַּד ֲ
ָא ַּמר ִּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
ינא ִּד ְז ֵעיר ַּא ְנ ִּסיןֹ .כ ָלא ַּחדֹ ,כ ָלא הוא ַּחד ִּמ ָלהָ .לא (דף
א ֵמ ָ
ַּד ֲ
יך ְש ֵמיה ְל ָע ַּלם
יך הוא ְב ִּר ְ
ירודאְ .ב ִּר ְ
ר''צ ע''ב) ַּת ְליָיא ֵביה ִּס ָ
ול ָע ְל ֵמי ָע ְל ִּמין.
ְ
אמר רשב''י שכל מה שאמרתי בעניין הכתר ובעניין התפארת ,אין אלו
חלילה ב' אלוקויות ,אלא הכל דבר אחד.
היינו שבא רשב''י לומר לנו שלא נחשוב שיש ב' מידות באופן פשוט,
אלא הכל מידה אחד ,אלא שהיא מנהיגה את העולם בב' הנהגות פעמים
ברחמים ופעמים בדין ,וזה הוא כלל בכל המידות ,שהם כמו אדם שיש לו
ראש עין אוזן וכו' ,בעין רואה ובאוזן שומע ,ואין אלו ב' אנשים נפרדים,
אפי' שיש אנשים שתפקידם לשמוע ויש שתפקידם לראות ,אבל באדם
נעשה כל זה והוא איש אחד.

יו''דְ ,ד ַּת ְליָיא
ירותא ָדא ְד ִּא ְק ֵרי ָאבִּ ,א ְת ְכ ִּליל ְב ֹ
ָ
ש
חזֵיֵ ,
ָתא ֲ
ימא
ח ָר ִּנין .י' ְס ִּת ָ
יו''ד ָכ ִּליל ַּא ְתוָון ַּא ֲ
וב ִּגין ָכ ְךֹ ,
ישאְ .
ָלא ַּק ִּד ָ
ִּמ ַּםז ָ
יפא ְד ֹכ ָלא.
ישא ְו ֵס ָ
ח ָרן .י' ֵר ָ
ְד ָכל ַּא ְתוָון ַּא ֲ
ְו ַּההוא ָנ ָהר ְד ָנ ִּגיד ְו ָנ ִּפיקִּ ,א ְק ֵרי ָע ְל ָמא ְד ָא ֵתיְ ,ד ָא ֵתי ָת ִּדיר ְו ָלא
ַּכ ָאה ְל ַּהאי ָע ְל ָמא ְד ָא ֵתי,
יקיָאְ ,לז ָ
דונא ְד ַּצ ִּד ַּ
ָס ִּסיקְ .ו ַּהאי הוא ִּע ָ
ְד ַּא ְש ֵקי ָת ִּדיר ְל ִּג ְנ ָתאְ ,ו ָלא ָס ִּסיקָ .ע ֵליה ְכ ִּתיב (ישעיה נח)
ימיוְ .ו ַּההוא ָע ְל ָמא ְד ָא ֵתיִּ ,א ְב ֵרי
אשר ֹלא ְי ַּכ ְזבו ֵמ ָ
מו ָצא ַּמ ִּים ֲ
וכ ֹ
ְ
יו ֵצא ֵמ ֵעדן
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,בראשית ב) ְו ָנ ָהר ֹ
יו''דֲ ,
ְב ֹ
קות את ַּה ָגן .י' ָכ ִּליל ְת ֵרין ַּא ְתוָון ו''ד.
ְל ַּה ְש ֹ
אות י' היא כוללת את כל האותיות ,והיא ראש תוך וסוף ,דהיינו שהיא
כוללת גם את הכתר וגם את הבינה.
הנה ידוע שכל מילה שמתחילים לכתוב תמיד מתחילים לכתוב אותה
מנקודה ,ולכן אמר כאן שאות י' היא כלל כל האותיות.
ועוד הוא כפשוטו שהחכמה היא היא שורש האותיות ,ואפי' שהם
מורשות בבינה כמו שידוע ,מ''מ שורשם בחכמה.
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ובא רשב''י כאן לבאר את אות י' של שם הויה.
אות י' משפיעה לגן עדן שהיא מידת הבינה.
אות י' יש בה את עצמותה ,ויש את המילוי שבה ,כזה :יוד ,והם אותיות
ו' ד' ,שהם שמות התפארת והשכינה.
הנה עיקר ההנאה בגן עדן לדעת חלק מהמפרשים ,היא החכמה
והתורה ,וכן מובא בזהור שתלמידי חכמים בעולם העליון עוסקים בתורה
וסודותיה ,וכן מובא ברמח''ל בקל''ח פתחי חכמה ,ולכן החכמה היא זאת
שמשפיעה לגן עדן ,שהיא מידת הבינה ,ועצם גן עדן היא מידת הבינה
שהיא מידת השמחה ,שהרי ממידת הבינה מגיעה השמחה העושר
והאושר.
אמנם יש שסוברים שעיקר הגן עדן הוא עניין השירה וכן סובר רבי
נחמן ,ועל זה אומר הפסוק "עם זו יצרתי לי תהליתי יספרון" ,ואומר שאין
לומר שרק מי שהיה חכם בתורה יזכה לגן עדן ,שאם כן מה יעשו עמי
הארצות הקטנים והנשים ,ואלו שמתו על קידוש ה' ,אמנם אפשר לומר
שילמדו אותם שם ,אלא שכנראה דחה את זאת ,משום שהרי כל מה
שירדנו לעולם הזה הוא בכדי שנהנה ממעשה ידינו ואם ילמדו אותם שם
יהיה להם לחם בושה [ היינו שאדם מתבייש לקבל ולהנות ממש שלא טרח
עליו ,ועוד שרוצה אדם בקב שלו מתשעה קבים של חברו] ,אלא שיש
להקשות ,שהרי יש להם מעשים טובים אלא שהם לא מביאים את עצם
השכר ,כלומר שאין להם חכמה אלא מעשים טובים ,וא''כ יש בזכות
המעשים הטובים ללמד אותם חכמה ,ויש לעיין בכך ,וכנראה שרבי נחמן
סבר שמ''מ אין זה מעשה ידיו ואין זה קב שלו ,שרצוי הוא לאדם מתשעה
קבים של חברו ,ודו''ק.
אות י' גם כוללת את התפארת ומלכות שהם אלו שנהנים בגן עדן,
כלומר שכל מי שעסק בתורה ונעשה חלק ממידת התפארת שממנה
התורה ,וכל מי שעשה מעשים טובים והתפלל ,אזי הוא נכלל בשכינה,
שני אלו זוכים להיות בגן עדן.

יו''ד.
ילן ְב ֹ
א ַּמאי ו''ד ְכ ִּל ָ
ֵינןֲ ,
ֵיבא ָס ָבא ָתנ ָ
ְב ַּא ַּג ְד ָתא ְד ֵבי ַּרב י ָ
ח ָרא,
יעה ְד ִּג ְנ ָתא (ס''א ודאי) ָדאִּ ,א ְק ֵרי ו'ִּ .אית ִּג ְנ ָתא ַּא ֲ
א ָלא ְנ ִּט ָ
ומ ַּהאי ו'ִּ ,א ְש ַּת ְקיָיא ד'( .דאיהי ארבעה ראשים)
יהי ד'ֵ .
ְד ִּא ִּ
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גו'ַּ .מאי ֵעדןָ .דא ָח ְכ ָמה
יו ֵצא ֵמ ֵעדן ְו ֹ
ְו ַּה ְיינו ָרזָא ִּד ְכ ִּתיבְ ,ו ָנ ָהר ֹ
חם ִּי ָס ֵרד ְו ָהיָה
ומ ָ
קות .את ַּה ָגןָ ,דא הוא ו'ִּ .
ִּע ָל ָאהְ ,ו ָדא י'ְ .ל ַּה ְש ֹ
יו''ד.
אשיםָ ,דא הוא ד'ְ ,ו ֹכ ָלא ָכ ִּליל ְב ֹ
ְל ַּא ְר ָב ָעה ָר ִּ
רב ייבא סבא אומר ,שאותיות ו'ד' כלולות באות י' ,משום שאות ו' היא
נטיעה של הגן ,ואות ד' היא השכינה שממנה יוצאים ד' נהרות.
הנה התפארת הוא פרי של העולם העליון ,אבל השכינה היא בעצמה
נחל אשר מחיה את שאר העולמות ,היא בעצמה שורש כל העולמות של
התחתונים והמלאכים ,ולכן היא נכללת במידת הכתר ששמה אני ושם
הכתר הוא אין ,והיפוך אותיות אני הוא אין כידוע ,והיינו שהיא כלולה
בשורש כל העולמות ,ועל זה נאמר סוף מעשה ,שהיא השכינה ,שהיא
מביאה את בני האדם העושים מעשים טובים ,במחשבה תחילה ,שהיא
מידת המחשבה דהיינו החכמה שהיא כוללת בתוכה את מידת הכתר
שבתוכה שורה האין סוף ברוך הוא.

ירותא ְד ֹכ ָלא,
ָ
ש
א ָב ָהןֵ .
וב ִּגין ַּכ ְךִּ ,א ְק ֵרי ָאב ְל ֹכ ָלאָ .אב ַּל ֲ
ְ
יתא ְד ֹכ ָלאִּ ,ד ְכ ִּתיב( ,משלי כד) ְב ָח ְכ ָמה ִּי ָבנה ָב ִּית.
(אקרי) ֵב ָ
וכ ִּתיב( ,תהלים קד) ֻּכ ָלם
(מהאי י' שירותא וסיומא דכלא) ְ
יתְ .ב ַּא ְת ֵריהָ ,לא ִּא ְת ַּג ְליָיאְ ,ו ָלא ִּא ְת ְי ַּדעִּ .מ ְד ִּא ְת ַּח ָבר
ְב ָח ְכ ָמה ָע ִּׂש ָ
יםא ְכ ָל ָלא ְד ֹכ ָלאָ ,בה
וב ִּגין ָכ ְך ִּא ָ
יםא ְ
יםא ִּא ְת ְר ִּמיז ְב ִּא ָ
ְב ִּא ָ
יומא ְד ֹכ ָלא( .חכמה אקרי)
ירותא ְו ִּס ָ
ָ
ובה ִּא ְת ְר ִּמיזִּ ,ש
ִּא ְת ְי ַּדע ָ
ְד ָבה ָס ִּתים ֹכ ָלא.
החכמה נקראת אב ובית ,היא כוללת את הכל אבל היא לא נגלית ,אבל
הבינה מגלית את פעולתיה.
הנה עניין אב ובית ,הם שורש וקיום ,דהיינו שאב הוא שורש הבן ,אבל
הבן חי ללא מקום שבו הוא יתקיים ,ולכן כשהאב נותן לו בית אזי יש לו
מקום שבו הוא מתקיים.
אמנם חכמת ה' נסתרת ,יש אומרים בכדי שלא תופר הבחירה ,משום
שאם אנחנו נהיה כל כך חכמים נדע שהכל לטובה ,ונדע שכל רע הוא
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שטות ואבדון ולעולם הזה יש ריבון ,ולכן ה' הסתיר מאיתנו עד לעתיד
לבוא את החכמה ,אבל לעתיד לבוא נאמר "ומלאה הארץ דעה את ה".
אבל הבינה מגלית את פעולת ה' בעולם ,שהנה הבינה היא הבנת
החכמה ,החכמה היא ידיעת החומר הנלמד ,והבינה היא הבנתו כמובא
בגר''א ,ולכן כשהחומר האלוקי מוסתר מאיתנו אין אנחנו יכולים לעשות
דבר בחכמה ,אבל מי שידבק כל היום באלוקים אזי הוא ידע את חכמת
ה' ,וע''י גילוי הבינה הוא יבין את כל מה שה' עושה ,ועל אדם שכל היום
דבק באלוקיו ,אין חשש שידע את חכמת ה' ,שאין לך ביטול הבחירה כמי
שכול היום דבק באלוקיו ,ועל זה אמרו חז''ל שאם רואה אדם שיצרו
מתגבר עליו מושכהו לבית המדרש.

ינא
א ֵמ ָ
יז ָנאְ ,ו ָלא ֲ
ישאַּ .עד ַּה ְש ָתא ָר ִּמ ְ
ְכ ָל ָלא ְד ֹכ ָלאְ ,ש ָמא ַּק ִּד ָ
יד ָנא ִּמ ְת ַּג ְל ִּפין ִּס ְט ִּרין ,י'ָ ,כ ִּליל ְב ַּהאי
יו ִּמיןְ .ו ָה ִּא ָ
ָכל ִּא ֵלין ֹ
ינה .ו''הִּ ,א ֵלין ְת ֵרין ְב ִּנין,
ינן ִּב ָ
יםאְ ,ו ָק ֵר ָ
ָח ְכ ָמה .ה' ָדא ִּא ָ
יו''ד
ינה ִּא ְת ְכ ִּליל ִּמ ֹכ ָלאֹ .
ֵינןְ ,ד ִּב ָ
יםאְ .ו ָהא ָתנ ָ
ְד ִּמ ְת ַּע ְט ָרן ֵמ ִּא ָ
ָא''ם ְד ִּאימון
ינהָ ,א''ב ו ֵ
ומ ְס ִּקין ֵב''ןְ .ו ַּה ְיינו ִּב ָ
יםאַּ ,
ְד ִּמ ְת ַּח ְב ָרא ְב ִּא ָ
ַּוייהו.
י''הֵ ,בן ְב ַּגו ְ
בא רשב''י ומגלה שד' מידות אלו מושרשים בשם הויה ,חכמה באות י'
של שם הויה ,בינה באות ה' ,תפארת באות ו' ,שכינה באות ה'.
החכמה באות י' משום שהיא לא נגלית כמו האות י' שאין בה צורה
אלא היא נקודה.
בינה באות ה' משום שהוא התרחבות של אות י' ,שהרי יש אות י'
בקצה האחורי של אות ה' ,ומתארכים ממנה ב' קוים לשמאל ,ומערב,
ועוד קו אחד אשר בתוכה שהוא עצם מידת התפארת שהיא קו השפע
שמתארך.
ו' הוא התפארת שיש בו ו' מידות ,חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד,
ועוד שצורתו כך על כך שהוא מתארך ,והיינו שהשפע הוא אות י'
והתפארת ממשיכה אותו לעולם שלנו.
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ה' ,היא השכינה שהיא מגלה את מלכות ה' בעולם ,כמו שהבינה מגלה
את מלכות ה' בעולם העליון.

א ַּמאי ִּא ְק ֵרי
בונהֲ ,
ינהְ ,ו ִּא ְק ֵרי ְת ָ
ַּה ְש ָתא ִּאית ְל ִּא ְס ַּת ְכ ָלאִּ ,ב ָ
ַּנ ָקא ִּל ְת ֵרין
ש ֲע ָתא ְדי ְ
ינה .א ָלא ְתבו ָנה ִּא ְק ֵריְ ,ב ַּ
בונהְ ,ו ָלא ִּב ָ
ְת ָ
בונהְ .ד ֹכ ָלא
ע ָתא ִּא ְק ֵרי ְת ָ
שֲ
וב''תְ ,ד ִּאימון ו''הְ ,ו ַּה ִּהיא ַּ
ְב ִּניןֵ ,ב''ן ַּ
וב''תִּ ,אימון ו''הְ .ו ֹכ ָלא ַּחד ְכ ָל ָלא,
ָכ ִּליל ְב ִּא ֵלין ַּא ְתוָוןֵ ,ב''ן ַּ
בונה.
ְו ַּה ְיינו ְת ָ
עניין הבינה
שואל הזוהר מדוע פעמים קוראים הפסוקים ["כי אם לבינה תקרא
לתבונה תתן קולך"] למידת הבינה תבונה ,ועונה שכאשר הבינה מניקה
את התפארת והמלכות ,אזי היא נקראת תבונה ,שתבונה היא בת בן ,ו-ו'ה'
שהם שמות התפארת והמלכות.
הנה יש מצב שהבינה משפיעה לתפארת והתפארת משפיעה לשכינה,
אמנם יש פעמים אשר הבינה בעצמה משפיעה גם לשכינה וגם לתפארת,
ויש שמשפיעה רק לשכינה ,והנה כשהיא משפיעה גם לשכינה וגם
לתפארת אזי נאמר שב' מלכים משתמשים בכתר אחד ,וכהיום ,אין נעשה
כ''כ עניין זה שהרי נתמעטה הלבנה ,אבל לעתיד "והיה אור הלבנה כאור
החמה" ,ולכן כמעט בכל עת הגלות הבינה משפיעה לתפארת והיא
משפיעה לשכינה כמו איש ואישה ,שכן אמרו בגמ' ביבמות שעיני אישה
נשואה לבעלה ועיניו למי שאמר והיה עולם.
ויש זמנים שנעשית הנסירה ,כלומר שאין הבינה משפיעה לתפארת
אלא רק לשכינה ,ואזי נתקנת השכינה ונעשית ממש שלמה והיא מגיעה
להזדווג עם התפארת ,שכל עוד שהיא לא ננסרת ,היא כמו אדם וחוה,
שחוה הייתה מאחוריו ולא יכלה להפרד ממנו ,ולחיות בפני עצמה ,היא
הייתה כמו תפוח שצריך את העץ ,ולא יכלה לבוא מידי פעם ולקבל מה
שהיא צריכה וללכת לה לדרכה.
והנה החלק התחתון של הבינה ,נכנס בראש התפארת או השכינה,
ובתוך החלק הזה ישנם אורות גדולים שהם המוח של התפארת והשכינה
כידוע ממרן האריז''ל.
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ףונא
נונא ָס ָבא ָא ַּמרִּ ,ד ְש ֹל ֹמה ַּמ ְל ָכאִּ ,ת ָ
ְב ִּס ְפ ָרא ְד ַּרב ַּה ְמ ָ
ָתי ֵמ ַּהאי
ָפה ַּר ְעי ִּ
ַּק ְד ָמ ָאה ְד ַּג ֵלי ְו ָא ַּמר( ,שיר השירים א) ִּה ָמ ְך י ָ
נוק ָבא ִּד ְל ַּת ָתאְ .ו ִּאימון
יהי ְ
ָינאִּ ,א ְק ֵרי ַּכ ָלהְ ,ד ִּא ִּ
הואְ .ו ִּתףו ָנא ִּת ְני ָ
נוק ָבא ִּד ְל ַּת ָתא ִּאימוןָ ,לאו ָה ִּכיְ .ד ֵה''א
ַּוייהו ְל ַּהאי ְ
ְד ַּא ְמ ֵריְ ,ד ַּת ְרו ְ
ַּק ְד ָמ ָאה ָלא ִּא ְק ֵרי ַּכ ָלהְ .ו ֵה''א ַּב ְת ָר ָאהִּ ,א ְק ֵרי ַּכ ָלהְ ,ל ִּז ְמ ִּנין
יאין ִּאימון,
יעין (לזמנין סגיאין)ְ .ד ָהא ִּז ְמ ִּנין ַּס ִּג ִּ
(ידיען) ְי ִּד ִּ
ימהְ .ב ַּההוא ִּז ְמ ָנא ְכ ִּתיב,
כורא ָלא ִּא ְת ַּח ָבר ִּע ָםהְ ,ו ִּא ְס ַּת ָלק ִּמ ָ
ִּד ְד ָ
ע ָתא
שֲ
טומ ָא ָתה ֹלא ִּת ְק ַּרבְ .ב ַּ
ְ
חה ְב ִּנ ַּדת
(ויקרא יח) ְואל ִּא ָ
ורא ָב ֵעי ְל ִּא ְת ַּח ְב ָרא ִּע ָםהְ ,כ ֵדין ִּא ְק ֵרי
ודכ ָ
נוק ָבאְ ,
ְ
ְד ִּא ְת ַּד ְכ ַּאת
יםאָ ,לא ַּא ְפ ִּסיק
ַּכ ָל''הְ .כ ַּכ ָל''ה ַּמ ָםש ַּא ְתיָיא( .אבל) ַּהאי ִּא ָ
ש ְריָיןָ .לא ַּא ְפ ִּסיק
ַּוייהו ְל ָע ְל ִּמיןְ ,ב ַּחד ָנ ְפ ִּקיןְ ,ב ַּחד ַּ
עותא ְד ַּת ְרו ְ
ְר ָ
וב ִּגין ָכ ְך ְכ ִּתיב ְו ָנ ָהר ֹי ֵצא
ָדא ִּמן ָדאְ ,ו ָלא ִּא ְס ְת ַּלק ָדא ִּמן ָדאְ .
מו ָצא ַּמ ִּים
וכ ֹ
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיבְ ,
יו ֵצא ָת ִּדירְ ,ו ָלא ַּא ְפ ִּסיקֲ .
ֵמ ֵעדןֹ ,
עותא ְד ַּא ְחוָה
ָתיִּ ,ב ְר ָ
וב ִּגין ָכ ְך ְכ ִּתיב ַּר ְעי ִּ
ימיוְ .
אשר ֹלא ְי ַּכ ְזבו ֵמ ָ
ֲ
א ָבל ָה ָכא ִּא ְק ֵרי ַּכ ָלה,
ימותא (שלימתא)ֲ .
ָ
דותא ְש ֵל
ח ָ
ש ְריָיןְ ,ב ַּא ֲ
ַּ
יהי
כורא ְל ִּא ְת ַּח ְב ָרא ִּע ָםהִּ ,היא ַּכ ָלהְ ,כ ַּכ ָלה ִּא ִּ
ְד ַּכד ָא ָתא ְד ָ
ַּא ְתיָיא ַּמ ָםש.
שלמה המלך ע''ה אמר ב' פסוקים ,א" :הנך יפה רעייתי" ,ב" :אחותי
כלה" ,ומבאר רב ייבא סבא שאחד מהם נאמר על השכינה שנקראת כלה,
ואחד מהם נאמר על הבינה ,שנקראת רעייתי ,והשכינה אינה תמיד עם
התפארת משום שיש זמן שהדין גובר ,ואינה מקבלת את שפע החסד
מהתאפרת ,ולכן היא נקראת כלה משום שאמר הזוהר ש"רעים" ,הכוונה
על אבא ואימא חכמה ובינה ,שאינם נפרדים לעולם ,אבל כלה היא
השכינה ,שהיא נפרדת מבעלה מידי פעם ,ולכן הלבנה מאירה רק יום
אחד בחודש ,וכן בפעם בג' שנים [בערך] מעברים את השנה בכדי שימי
הלבנה והחמה יהיה שוים.
וכשהיא אינה עם בעלה נאמר "ואל אישה בטומאת נידתה לא תקרב",
והיינו השכינה היא אשת התפארת ,וכאשר הדין שולט בה ,זה נחשב
שהיא נידה ,ואין להשפיעה לה בזמן זה בכדי שהשפע לא יבלע בטומאה,
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כמו שאסור להוליד בנים בעת הנידות בכדי שהולד לא יצא טמא ,אבל
לעתיד יהיו הנשים טהורות ללא שום טומאה משום ש"את רוח הטומאה
העביר מן הארץ".
אמנם מידות החכמה והבינה לעולם מחוברות.
היינו משום שהנה השכינה היא שורש העולם הגשמי ,ולכן יש פעמים
שהדין גובר ,משום העונות ,ולכן היא נעשית כנידה כביכול ,אבל הבינה
היא שורש גן עדן העליון ,שכולו טהרה וקדושה ולכן היא לעולם לא נידה,
ולכן הזקנות אינם טמאות משום שכל זקן הוא מרכבה למידות עליונות
אלו ,ולכן הם נקראים רעים ולא חתן וכלה ,שכלה הוא מלשון כליון
והשתוקקות ,שמשום הפירוד שנעשה לזמן נעשה החיבור הגדול ,שרק
משום החושך רואים את האור ,אבל אבא ואימא הם רעים ,החיבור שם
פחות אבל הוא תמידי ,משום שאין שם טומאה שתפסיק את הזיוג.

נוק ֵבי ָס ִּריש ְש ֹל ֹמה.
ףונין ְד ְ
וב ִּגין ָכ ְךְ ,ת ֵרי (ויחי רמ''ב) ִּת ִּ
ְ
ָינא
ףונא ִּת ְני ָ
ימאְ .ו ִּת ָ
יהי ְס ִּת ָ
ימאְ ,ב ִּגין ְד ִּא ִּ
יתא ְס ִּת ָ
ףונא ְד ַּק ְד ֵמ ָ
ִּת ָ
ול ָב ַּתר ַּת ְליָא ָכל ְש ָב ָחא
כולי ַּהאיְ .
ֵ
ַּתירְ ,ו ָלא ָס ִּתים
ָס ִּריש י ִּ
ילאִּ .ד ְכ ִּתיב( ,שיר השירים ו) ַּא ַּחת ִּהיא ְל ִּא ָםה
ְב ַּה ִּהיא ִּד ְל ֵע ָ
יםא ִּמ ְת ַּע ְט ָרא ְב ִּע ְט ָרא
יהי ִּא ָ
וב ִּגין ְד ִּא ִּ
יו ַּל ְד ָתהְ .
ָב ָרה ִּהיא ְל ֹ
יו''ד ָלא ַּא ְפ ִּסיק ִּמ ָמה ְל ָע ְל ִּמיןִּ ,א ְת ְי ִּהיב
עותא ְד ֹ
ור ָ
ְד ַּכ ָלהְ ,
ָיביָא,
שותה ָכל ֵחירו ְד ַּע ְב ִּדיןָ .כל ֵחירו ְד ֹכ ָלאָ .כל ֵחירו ְד ַּחי ַּ
ִּב ְר ָ
ע ֵליכם.
יום ַּהזה ְי ַּכ ֵסר ֲ
ְל ַּד ָכ ָאה ְל ֹכ ָלאִּ .ד ְכ ִּתיב( ,ויקרא טז) ִּכי ַּב ֹ
יו ֵבל ִּהיא.
ש ָנה ֹ
ח ִּמ ִּחים ָ
וכ ִּתיב (ויקרא כח) ְו ִּק ַּד ְשתם ֵאת ְש ַּנת ַּה ֲ
ְ
שיו.
ש ָר ָ
ש ַּלח ָ
יובל ְי ַּ
יו ֵבלְ .כ ָמה ְד ַּא ְת ָא ֵמר (ירמיה יז) ְו ַּעל ַּ
ַּמאי ֹ
ִּמחום ַּההוא ָנ ָהר ְד ָא ֵתי ְו ָנ ִּגיד ְו ָנ ִּפיקְ ,ו ָא ֵתי ָת ִּדירְ ,ו ָלא ָס ִּסיק.
משום שהבינה אינה נגלית והשכינה כן ,שלמה המלך ביאר יותר את
עניין השכינה ,אמנם לאחר מכן אמר שהכל תלוי בבינה" ,אחת היא
לאימה" ,והבינה היא כוח החירות ,היא משפיעה את המחילה ביום כיפור,
היא משפיעה את שפע שיחרור העבדים ביובל.
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כמה שהמידות יותר גבוהות הם יותר רוחניות ופחות מוגדרות ,ולכן
א''א לדבר בהם יתר מידי ,אבל אפשר לומר שהם בעל איכות אין סופית
ותו לא אפשר לדבר בהם.
הבינה שהיא השלמות האלוקית ,היא מכפרת על כל פשע ,משום
שאורה הרב מסיר וממתק את הדין של החטא ,היא מעל הנהגת העולם
הזה ,שלטוב מגיע טוב ולרע מגיע רע ,אבל הבינה בכוח תשובת האדם
היא מטהרת אותו אפי' שמעשיו רעים ,היא מביאה את הנהגת העולם
הבא לעולם הזה.

דף רצ''א ע''א

ינה ִּת ְק ָרא
ְכ ִּתיב (דף רצ''א ע''א) (משלי ב) ִּכי ִּאם ַּל ִּב ָ
א ַּמאי
ינה ִּת ְק ָראֲ ,
קול ָךֵ .כיוָן ְד ָא ַּמר ִּכי ִּאם ַּל ִּב ָ
בונה ִּת ֵתן ֹ
ַּל ְת ָ
ינה
ינאֵ .הי ִּמ ַּמ ְייהו ִּע ָל ָאהִּ .ב ָ
א ֵמ ָ
בונה .א ָלא ֹכ ָלא ְכ ָמה ַּד ֲ
ַּל ְת ָ
ַּוייהו.
ובן ְב ַּגו ְ
ָאםֵ ,
ובן .י''הָ :אב ו ֵ
ָאם ֵ
ינה ָאב ו ֵ
בונהִּ .ב ָ
ִּע ָל ָאה ִּמ ְת ָ
ָאם,
ובת ,ו''הְ .ו ָלא ִּא ְש ְת ַּכח ָאב ו ֵ
בונהֹ :כ ָלא ְכ ָל ָלא ִּד ְב ִּניןֵ ,בן ַּ
ְת ָ
ַּדאי (ס''א בבינה .ובתבונה ודאי אימא)
יםא ו ַּ
דא ָ
יםא ִּ
בא ָ
א ָלא ִּ
יעא ָע ַּל ְייהוְ ,ו ָלא ִּא ְת ַּג ְליָיאִּ .א ְש ְת ַּכח ִּד ְכ ָל ָלא ִּד ְת ֵרין ְב ִּנין,
ְר ִּב ָ
ינהְ .ו ַּכד ָב ֵעי
ובןִּ ,א ְק ֵרי ִּב ָ
וכ ָל ָלא ְד ָאב ֵאם ֵ
בונהְ .
ִּא ְק ֵרי ְת ָ
ְל ַּא ְכ ְל ָלא ֹכ ָלאְ ,ב ַּהאי ִּא ְת ְכ ִּליל.
בינה הוא בן י''ה ,תבונה הוא בן בת ו'ה'.
היינו שבינה הוא בן י''ה' ,היינו שאבא ואימא יחד משפיעים למידת
התפארת והיא משפיעה לשכינה ,אבל תבונה הוא שפע פחות שרק הבינה
משפיעה ,ועוד שאין זיוג אלא כל אחד מקבל שפע בפני עצמו ,ולא על זה
אמר שלמה "טובים השניים מן האחד".

ָד ַּעתְ .ב ִּגין ְד ַּהאי ֵבן
ינה ו ַּ
ובןִּ ,א ְקרון ָח ְכ ָמה ִּב ָ
ָאם ֵ
ְו ַּהאי ָאב ו ֵ
דותא
ה ָ
בוי ְו ִּא ֵםיהִּ ,א ְק ֵרי ַּד ַּעתְ ,דהוא ַּס ֲ
א ֹ
ימ ִּנין ַּד ֲ
ָנ ִּטיל ִּס ָ
כו ִּרי
בוכ ָראִּ .ד ְכ ִּתיב( ,שמות ד) ְב ִּני ְב ֹ
ְ
ַּוייהוְ .ו ַּהאי ֵבןִּ ,א ְק ֵרי
ְד ַּת ְרו ְ
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חול ִּקיןְ .ו ַּכד ִּא ְת ַּר ֵבי
ָ
בוכ ָראָ ,נ ִּטיל ְת ֵרין
ְ
וב ִּגין ְד ִּא ְק ֵרי
ִּי ְׂש ָר ֵאלְ .
חול ִּקין,
ָ
ובין ַּכ ְךְ ,ת ֵרין
ובין ַּכ ְך ֵ
חול ִּקיןֵ .
ָ
רויָ ,נ ִּטיל ְת ַּלת
ְב ִּע ְט ֹ
הוֵי,
ה ִּכי (ס''א חד) ֲ
חול ִּקין ֹכ ָלא ַּחד ִּמ ָלהְ .ו ַּהאי ְו ַּהאי ֲ
ָ
ות ַּלת
ְ
ָרית.
בוי ְו ִּא ֵםיה י ִּ
רותא ְד ָא ֹ
ְי ָ
וו
ה ֹ
ות ֵרין ִּע ְט ִּרין ַּד ֲ
יםיהְ ,
בוי ְו ִּא ֵ
א ֹ
ח ַּס ְנ ָתא ַּד ֲ
רותא ָדאַּ .א ֲ
ַּמאי ְי ָ
הוָה ָג ִּניז
בויֲ ,
א ֹ
ח ִּסינו ְל ֵבן ָדאִּ .מ ִּן ְט ָרא ַּד ֲ
ַּוייהוְ ,ו ַּא ֲ
יזין ְב ַּגו ְ
ְג ִּנ ִּ
יםאַּ ,חד ִּע ְט ָרא
ומ ִּן ְט ָרא ְד ִּא ָ
ְב ַּגוֵויה ַּחד ִּע ְט ָראְ ,ד ִּא ְק ֵרי חסדִּ .
ה ִּרין
לוןְ .ו ַּכד ַּנ ֲ
ישיהְ ,ו ָא ִּחיד ֹ
בורהְ .ו ֻּכ ְלהו ִּמ ְת ַּע ְט ִּרין ְב ֵר ֵ
ְד ִּא ְק ֵרי ְג ָ
ישאְ .ו ֹכ ָלא ָנ ִּטיל ֵבן
ילין ְד ֵר ָ
ָאם ָע ֵליהֻּ ,כ ְלהו ִּא ְקרון ְת ִּפ ִּ
ִּא ֵלין ָאב ו ֵ
ָהיב ִּל ְב ַּר ָתא.
גופאְ .ו ַּהאי ֵבן י ִּ
ָ
חט ְב ָכל
ָדאְ ,ו ָי ִּרית ֹכ ָלאְ ,ו ִּא ְת ְס ַּ
ָרית ְו ָלא ְב ַּר ָתא.
וב ַּר ָתא ִּממֵיה ִּא ְתזָןְ .ו ַּעל ָכל ָס ִּנים ִּמ ָכאןְ ,ב ָרא י ִּ
ְ
וממֵיה ִּא ְתזָן ְב ַּר ָתאְ .כ ָמה
ול ִּא ֵםיה ְו ָלא ְב ַּר ָתאִּ .
אבוי ְ
ָרית ַּל ֲ
ְב ָרא י ִּ
זון ְל ֹכ ָלא ֵביה( .ואי תימא כל האי והאי
ומ ֹ
ִּד ְכ ִּתיב( ,דניאל ד) ָ
אקרון צדיק וצדק בחד אינון וחד כלא).
ַּתיר.
ומ ְת ַּח ְב ָרן ָדא ְב ָדאְ .ו ָאב ָט ִּמיר י ִּ
ילן ִּ
ָאםְ ,כ ִּל ָ
ָהנֵי ָאב ו ֵ
ָקירו
ישא ,י ִּ
ָלא ַּק ִּד ָ
ישאְ ,ו ַּת ְליָא ִּמ ַּםז ָ
יקא ַּק ִּד ָ
ְו ֹכ ָלא ָא ִּחיד ֵמ ַּע ִּת ָ
יתאְ ,כ ָמה
ָאםְ ,מ ַּת ְף ִּנין ֵב ָ
יריןְ .ו ִּא ֵלין ָאב ו ֵ
ַּק ִּ
(יקירא) ְד ָכל י ִּ
כו ָנן
בונה ִּי ְת ֹ
וב ְת ָ
ינא ִּד ְכ ִּתיב( ,משלי כד) ְב ָח ְכ ָמה ִּי ָבנה ָב ִּית ִּ
א ֵמ ָ
ַּד ֲ
וכ ִּתיב (משלי כב) ִּכי
ָקר ְו ָנ ִּעיםְ .
הון י ָ
ח ָד ִּרים ִּי ָם ְלאו ָכל ֹ
וב ַּד ַּעת ֲ
ְ
ָנ ִּעים ִּכי ִּת ְש ְמ ֵרם ְב ִּב ְטנ ָך( .הני כללא דכלא ,כמה דאמינא
ותליין ממזלא קדישא יקירא).
מידת הכתר שהיא בן החכמה ובינה ,נקראת דעת מלשון הודעה ,משום
שהיא מעידה על אבא ואימא שהם הוריה ,שהרי היא דומה להם ,ויש לה
ב' כוחות משום שהיא הבן הבכור כמו שכתוב "בני בכורי ישראל",
ולפעמים יש לה ג' כוחות.
העולם הזה אינו שונה מהעולם העליון ,הוא מעיד על העולם העליון,
העולם העליון הוא המשך של העולם הזה ,כפי שאדם קשור כאן לה' כן
הוא יהיה קשור שם לה' ,ואמר מרן הרה''ג שך זצ''ל ,שאם אדם רוצה
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לדעת אם הוא קשור לה' ,שיתבונן מה חלומותיו שאם חלומתיו חלומות
של קדושה ,ידע שנשמתו קדושה ועתידו מזומן לטוב ,ואם לא ...
וכן כתוב ברמ''ק שמי שחולם שהוא נמצא בבתי כניסיות ומדרשות ,או
שהוא עוסק בתורה בחלומו ,ודאי שנשמתו במקום קדושה ומי שלא....
ולכן העולם הזה מעיד על העולם העליון.
מידת התפארת מקבלת גם את השפע שלה וגם את השפע של מידת
השכינה ,והיא זאת שנותנת לה את השפע ,משום שהיא כוח החסד
והשכינה היא כוח הגבורה ,ולכן כשהגבורה עוברת דרך התפארת ,הרי
היא נמתקת וטוב לעולם.
ויש בה עוד כוח שלישי שהוא כלול מב' חסד וגבורה ,שכוח זה מגיע
ממידת הכתר אלא שהוא עובר ורק עובר דרך החכמה והבינה ,שודאי כל
כוח מגיע מהכתר ואפי' מלמעלה יותר ,אלא שיש שכשהוא עובר דרך
חכמה ובינה הוא מקבל את מהות החכמה והבינה.
התפארת נקראת בכור ישראל ,משום שעם ישראל מושרש במידה זו,
ועם ישראל נקרא בכור ה' ,ולכן הוא מקבל פי שתיים ,דהיינו גם בעולם
הזה וגם בעולם הבא ,אמנם הגויים מקבלים רק בעולם הזה.
התפארת שהוא בן החכמה והבינה מקבלת ב' מתנות שהם היו
מאוכסנות אצל אבא ואימא ,אמנם הם באמת ניתנו לה ממידת הכתר,
והתפארת מקבל גם ב' כוחות מאבא ואימא עצמם ,והם הד' פרשיות של
תפילין ,והבת מקבלת ממנו ונזונת ממנו ,אמנם הבן הוא זה שיורש.
התפארת מקבל ד' מוחין שהם ד' פרשיות של תפילין ,ולכן כשמניח
האדם את התפילין יש לו לכוין ב' כונות שהם אחד ,א :שיכון שהוא
מעורר שינתנו התפילין על ראש התפארת ,וזה מה שאמרו בגמ' בברכות
שהקב''ה מניח תפילין .ב :שיתנו לו עצמו מוחין של קדושה.
אבל השכינה אינה מקבלת את השפע ,משום שאם היא הייתה מקבלת
את השפע ,אזי אנחנו לא היינו צריכים לעבוד את ה' ,משום שהיינו
מקבלים את כל השפע ,ולכן לה אין שפע ,אלא מזונות דהיינו עזרה מה',
אבל מ''מ את עיקר העבודה אנחנו צריכים לעשות.
והטעם הדבר שמ''מ עובר שפע הכתר דרך חכמה ובינה ,בכדי שמ''מ
נוכל לקבל את השפע הזה ונבין אותו ,משום שעניין האין סוף נשגב
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מהבנתנו ,ולכן צריך השפע לעבור דרך החכמה והבינה בכדי שנבין במה
מדובר.

ינא ֹכ ָלאְ .ו ָכל ָה ֵני ִּמ ִּלין,
עוןְ ,ב ִּא ָד ָרא ָלא ָג ֵל ָ
ָא ַּמר ִּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
לון ְל ָע ְל ָמא
ינא ְל ַּא ְט ְמ ָרא ֹ
וב ֵע ָ
וו ַּעד ַּה ְש ָתאָ ,
ה ֹ
ירין ְב ִּל ָבאי ֲ
ְט ִּמ ִּ
ש ִּאיל ָל ָנאְ ,כ ָמה ִּד ְכ ִּתיב( ,ישעיה
ְד ָא ֵתיִּ ,מחום ְד ַּת ָםן ְשא ְל ָתא ָ
גו'ְ ,ו ָח ְכ ָמה
ָד ַּעת ְו ֹ
שועות ָח ְכ ָמה ו ָ
ֹ
חוסן ְי
מונת ִּעת ָך ֹ
א ַּ
לג) ְו ָהיָה ֱ
יך הוא ְב ַּהאיָ ,הא ְב ָלא
שא ְב ִּר ְ
קוד ָ
עותא ְד ְ
יניְ ,ו ַּה ְש ָתא ְר ָ
ַּב ְעיָין ִּמ ִּ
רוי.
ןופא ִּאיעול ַּק ֵםי ַּס ְל ְט ֹ
ִּכ ָ
רשב'' י אמר שהוא תכנן לומר את חדושים אלו בעולם העליון ,אלא
שרצון ה' היה שהוא יאמר אותם בעולם הזה ,ולכן תהיה לו שמחה שהוא
יכנס ללא בושה לעולם העליון.
הנה אמרו חז''ל כמו שיש מצווה לומר דבר הנאמר ,כן יש מצווה שלא
לומר שדבר שלא נאמר ,והנה דברים אלו רשב''י טען שאין לאומרם ,אבל
אחרי שהוא ראה שה' הגיע אפי' עם הצדיקים ,סימן שה' רוצה שהוא
יאמר אותם בעולם הזה ,שהנה רצונו באמת היה לאומרם כאן ,שהנה כל
צדיק שמגיע לעולם העליון הרי הוא דורש את תורתו אשר חידש ולמד
בחייו ,ונראה שהטעם הוא בכדי להודיע את גדולתו בעולם העליון כמו
שאמרו חז''ל בנדרים שבמקום שאין מכירים אותך מותר לך להודיע את
גדולתך ,ולכן הצדיק דורש את תורתו בעולם העליון ,ורשב''י את הדברים
שאסור לומר כאן ,ע''כ הוא היה צריך לאומרם בעולם בעליון ,ועד שהוא
היה אומרם ,הייתה לו בושה ,משום שהיו חושבים שאין הוא יודעם,
ולאומרם כאן הוא לא יכל ,מפני שאסור לאומרם ,אבל אחרי שהוא זכה
שה' הסכים לו לאומרם בעולם הזה ,הרי שמחה הייתה לו.

עות ַּו ַּדאי .הוא ַּה ַּד ַּעת.
עות ְי ָי'ֵ .ד ֹ
ְכ ִּתיב (שמואל א ב) ִּכי ֵאל ֵד ֹ
ח ָד ִּרים ִּי ָם ְלאו( .בגין
וב ַּד ַּעת ֲ
ְב ַּד ַּעת ָכל ַּס ְל ְט ֹרי ִּא ְת ַּמ ְליָיןִּ .ד ְכ ִּתיבְ ,
ירא ָא ִּזיל ְב ַּגוֵויה,
ח ָרא ָלא ִּא ְת ַּג ְליָאְ ,ד ָהא ְט ִּמ ָ
כך) ַּד ַּעת ַּא ֲ
מו ָחא ֹכ ָלא.
שט ְב ֹ
מו ִּחיןְ ,ו ִּא ְת ְס ַּ
ְו ִּא ְת ְכ ִּליל ֵביהַּ .ד ַּעת ָנ ִּהיר ְב ֹ
(במוחא ,בגופא כלא ,כי אל דעות יי')
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עות,
עות ְי ָי'ַּ ,אל ִּת ְק ֵרי ֵד ֹ
ֵינןִּ ,כי ֵאל ֵד ֹ
ְב ִּס ְפ ָרא ְד ַּא ַּג ְד ָתא ָתנ ָ
חול ִּקין,
ָ
דותא ִּד ְת ֵרין
ה ָ
דותא ְד ֹכ ָלאַּ ,ס ֲ
ה ָ
א ָלא ֵעדותְ .דהוא ַּס ֲ
ַּע ֹקבְ .ו ַּאף ַּעל ַּגב
ְכ ָמה ְד ַּא ְת ָא ֵמר (תהלים עח) ַּויָקם ֵעדות ְבי ֲ
ח ָראָ .ה ָתם
ונא ַּא ֲ
יעותא ְב ַּג ְו ָ
ָ
מוה ְב ִּס ְפ ָרא ִּד ְצ ִּנ
או ְק ָ
ְד ַּהאי ִּמ ָלהֹ ,
הוֵיַּ ,כד ַּא ְס ִּתים ִּמ ָלה.
ש ִּסירְ ,ו ֹכ ָלא ֲ
ְב ַּא ְת ֵריה ְש ִּליםָ ,ה ָכא ֹכ ָלא ַּ
עניין הדעת
יש את מידת הדעת שהיא מתפשטת בגוף ,אמנם יש גם דעת עליונה,
שהיא אינה מתפשטת ,אלא היא עומדת ליחד את החכמה והבינה.
הדעת היא נשמת התפארת ,משה רבינו היה מרכבה אליה ,הדעת
העליונה ,היא גם בעצם מידת התפארת ,והיא גם נמצאת בין החכמה
והבינה ,ומיחדת אותם ,הזוהר קורא לה מזלא ,היא מגיע מכוח הזקן
העליון ,מפני שהדעת היא תולדה של החכמה ,ומשום שהזקן נולד
מהחכמה ,הזקן נקרא דעת.
הדעת היא מלשון עדות ,ומידת התפארת נקראת עדות ,על כך שהיא
מעידה שהיא מקבלת שפע מחכמה ובינה ,ואפי' שבספר הצניעות פירשו
שרק התפארת של התפארת נקרא דעת ולא כל הו' מידות של מידת
התפארת ,שם דיברו בשלמות של הדעת ,אבל אמת שהיא גם מתפשטת
בכל הגוף של מידת התפארת שיש בה את ו' המידות שהם חסד גבורה
תפארת נצח הוד ויסוד.
בספר הצניעות דיברו בשורש הדברים ,ולכן אמרו שיעקב שעליו נאמר
"עדות ביעקב" ,הוא רק מידת התפארת עצמה ממש ,ולא שאר המידות
כגון חסד וכו' ,וזה רק משום ששם דיברו בשורש הדברים ,אבל אמת
שהדעת גם מתפשטת בכל גוף התפארת ,והראיה על כך ,שאנחנו קוראים
לכל הו' מידות תפארת ,ולא מצינו שאנחנו קוראים לכל הו' מידות נצח
וכו' ,אלא מכאן מוכח שהתפארת משפיעה שפע לכל הו' מידות.

ימןְ ,ו ִּאימון
ילןֹ ,כ ָלא ְבהו ְס ִּת ָ
כ ְלהו ְבהו ְכ ִּל ָ
ָאםֻּ ,
ַּהאי ָאב ו ֵ
ימןֵ .ביה
יקיןֵ .ביה ְס ִּת ָ
יקא ְד ָכל ַּע ִּת ִּ
ישאַּ ,ע ִּת ָ
ָלא ַּק ִּד ָ
ימן ְב ַּמז ָ
ְס ִּת ָ
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יך ְש ֵמיהְ ,ל ָע ַּלם
יך הואְ ,ב ִּר ְ
הוֵיְ .ב ִּר ְ
ילןֹ .כ ָלא הואֹ ,כ ָלא ֲ
ְכ ִּל ָ
ול ָע ְל ֵמי ָע ְל ִּמין.
ְ
דף רצ''א ע''ב
ישיןִּ ,מ ִּלין ְד ָלא ָס ָטאן
כ ְלהו ִּמ ִּלין ַּק ִּד ִּ
ָכל ִּמ ִּלין ְד ִּא ָד ָרא ָיאותְ ,ו ֻּ
ימיןְ ,ו ִּא ְת ַּג ְליָין ְל ִּאימון
אלאֻּ ,כ ְלהו ִּמ ִּלין ִּד ְס ִּת ִּ
ינא ְו ִּל ְׂש ָמ ָ
ימ ָ
ִּל ִּ
וו ִּמ ְת ַּכ ְסיָין ִּא ֵלין
ה ֹ
ְד ָעאלו ְו ַּנ ְפקוְ ,ו ֹכ ָלא ָה ִּכי הואְ .ו ַּעד ַּה ְש ָתא ֲ
יל ָנא ְל ַּג ָל ָאהְ ,ו ַּה ְש ָתא ִּא ְת ַּג ְליָיןְ .ו ַּג ֵלי ַּק ֵםי (מלכא)
ִּמ ִּלין ְד ָד ִּח ְ
יד ָנא,
ע ִּב ְ
וד ֵבית ַּא ָבא ֲ
ילי ְ
יק ָרא ִּד ִּ
ישאְ ,ד ָהא ָלא ִּל ָ
יקא ַּק ִּד ָ
ַּע ִּת ָ
עודָ ,הא
יד ָנאְ .ו ֹ
ע ִּב ְ
רוי ֲ
ןופא ָק ֵמי ַּס ְל ְט ֹ
א ָלא ְב ִּגין ְד ָלא ִּאיעול ְב ִּכ ָ
שוט ְד ָה ָכא
ַּכ ֵאי ְק ֹ
יך הוא ְו ָכל ָהנֵי ז ָ
שא ְב ִּר ְ
קוד ָ
ינאְ ,ד ְ
ח ֵמ ָ
ֲ
ינא ְד ֻּכ ְלהו ַּח ָדאן
ח ֵמ ָ
ִּמ ְש ַּת ְכ ָחןֻּ ,כ ְלהו ִּמ ְס ַּת ְכ ִּמין ַּעל ְי ָדיְ .ד ָהא ֲ
ינין (דף רצ''א ע''ב) ְב ַּההוא
כ ְלהו ְז ִּמ ִּ
יליְ ,ו ֻּ
לולא ִּד ִּ
ְב ַּהאי ִּה ָ
חול ִּקי.
ָ
ַּכ ָאה
ילי ,ז ָ
ילולא ִּד ִּ
ָ
ָע ְל ָמא ְב ִּה
עניין התפארת
החכמה והבינה הם כלל תפארת ומלכות שהם שורש העולם ,והחכמה
והבינה נכללים בי''ג מידות הרחמים.
החכמה נכללת במזל נוצר ,והבינה במזל ונקה ,משום שמזל נוצר הוא
הכוח הזכרי של הזקן ,וכן החכמה היא מידת זכרית ,ומזל ונקה הוא הכוח
הניקבי של הזקן וכן הבינה היא מידה נקבית.
החכמה והבינה שהם בחינת עולם הבא ,משפיעים לנו את שפע הי''ג
מידות רחמים שהם כוח של עולם הבא ,ולכן הם שוברים כל דין בעולם
הזה.
רשב''י אמר שדברי האידרא רבא נכונים ,אבל אלו יותר עמוקים ,והוא
אומר אותם כאן לשם השם ,ולא להנאת עצמו.
הנה אין לאדם לחדש חידושים להנאת עצמו ,וכ''ש וכ''ש שאין לו לחש
רזי תורה שהם מקימים את השכינה להנאת עצמו ,אלא להנאת השכינה,
שכל מה שה' גילה לנו את דברי עומק התורה בעולם הזה ,הוא רק בכדי
שיהיה לנו כוח להקים את השכינה מן הגלות ,ולכן אמר רשב''י "בדא
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יפקון מן גלותא" ,משום שרק הזוהר הוא זה שיוכל לעורר את רחמי מידת
הבינה שמשם כוח הרוחני של הזוהר מגיע ,ולהקים את השכינה מן הגלות
בקרוב אמן.

ינא
בוצ ָ
ִּ
ישא,
ינא ַּק ִּד ָ
בוצ ָ
ִּ
ָא ַּמר ִּר ִּבי ַּא ָבאַּ ,כד ִּסיֵים ִּמ ָלה ָדא
ח ָדאָ .א ַּמר,
יךָ .ב ָעא ְל ַּג ָל ָאה ִּמ ָלה ֲ
וב ָכה ְו ַּח ִּי ְ
דויָ ,
ִּע ָל ָאהָ ,א ִּרים ְי ֹ
שותא.
ָה ִּבין ִּלי ְר ָ
יו ָמאיְ ,ו ַּה ְש ָתא ָלא י ֲ
ְב ִּמ ָלה ָדא ִּא ְצ ָט ַּע ְר ָנא ָכל ֹ
הוָה
ָותיהְ ,ו ָס ִּגיד ְת ַּלת ִּז ְמ ִּניןְ ,ו ָלא ֲ
ָתיבְ ,ו ָר ִּחיש ְב ִּׂש ְפו ֵ
ִּא ְת ָת ַּףףְ ,וי ִּ
סומא
ָ
א ְת ֵריהָ ,כל ש ֵכן ֵביהָ .א ַּמר,
ָכיל ַּבר ָנש ְל ִּא ְס ַּת ְכ ָלא ַּב ֲ
י ִּ
בוע ְך ָנ ִּפיק ְו ָלא
בוע ְךַּ .מ ָ
ָכית ְל ָכל ַּהאיָ ,לא ַּא ְנ ִּגיבו ַּמ ָ
סומאְ ,דז ִּ
ָ
וכ ִּתיב (ישעיה
יו ֵצא ֵמ ֵעדןְ .
ינן (בראשית ב) ְו ָנ ָהר ֹ
ע ָל ְך ָק ֵר ָ
ָס ַּסקֲ .
ימיו.
אשר ֹלא ְי ַּכ ְזבו ֵמ ָ
מו ָצא ַּמ ִּים ֲ
וכ ֹ
נח) ְ
יב ָנא
ימ ָנאָ ,ת ִּא ְ
יו ִּמין ְד ָק ֵא ְ
יד ָנא ַּא ְס ַּה ְד ָנא ָע ַּליְ .ד ָכל ֹ
ָה ִּא ָ
יו ָמא ָדא( ,נ''א רעותא לגלאה רזא דא) ְו ָלא ָס ִּליק
ח ֵמי ֹ
ְל ֵמ ֱ
ע ָטר ַּהאי
יד ָנאְ ,ד ָהא ְב ִּע ְט ָרא ָדא ִּמ ְת ֲ
עותי (ס''א בידי)ַּ ,בר ָה ִּא ָ
ִּב ְר ִּ
יך הוא,
שא ְב ִּר ְ
קוד ָ
ינא ְל ַּג ָל ָאה ִּמ ִּליןַּ ,ק ֵםיה ְד ְ
יו ָמאְ .ו ַּה ְש ָתא ָב ֵע ָ
ֹ
יו ָמא ָלא ִּי ְת ַּר ָחק
ישי (ברישיה)ְ .ו ַּהאי ֹ
ְד ָהא ֻּכ ְלהו ִּמ ְת ַּע ְט ִּרין ְב ֵר ֵ
שותי
ִּ
יו ָמא ָדא ִּב ְר
ח ָראְ .ד ָהא ָכל ֹ
יו ָמא ַּא ֲ
דוכ ֵתיהְ ,כ ֹ
יעל ְל ְ
ְל ֵמ ַּ
ןופא
ינא ְל ַּג ָל ָאה ִּמ ִּליןְ ,ב ִּגין ְד ָלא ִּאיעול ְב ִּכ ָ
ש ֵר ָ
ימאְ .ו ַּה ְש ָתא ָ
ַּק ְי ָ
ימא.
ינא ֵא ָ
ש ֵר ָ
ְל ָע ְל ָמא ְד ָא ֵתיְ .ו ָהא ָ
אמר רבי אבא שרשב''י רצה לגלות דבר מסוים ולא נותנו לו רשות
לגלותו ,הרים את ידיו בכה וצחק ,והתפלל והשתחווה ג' פעמים בכדי
שתנתן לו הרשות ,ולא יכל אדם להסתכל בו ,ואמר שהוא היום שכל ימיו
הוא ציפה לומר את הדבר הזה ,ואמר שהיום השמש לא תשקע עד אשר
יסיים את דבריו.
הנה רשב''י גילה בהמשך [שהוא מה שאמר שיש לו כאן לגלות וכל
ימיו ציפה לכך] שהצדיק האמיתי ממתק את דיני השכינה והוא מגן על כל
דורו ,וציפה דווקא לסוף ימיו משום שאמרו בגמ' בחגיגה שה' לא מאמין
בצדיקים עד יום מותם ,מחשש שיסורו מדרך ה' ,וכן אמרו חז''ל ,אל
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תאמן בעצמך עד יום מותך" ,ולכן רשב''י נזהר לומר את זה בימיו שהוא
זה שמגן על כל הדור ,אבל כשהגיע יומו האחרון ,הוא בא ופרסם את
מעלת הצדיק אשר הוא מגן על דורו.
הנה כבר היה היום קרוב לשקיעה ,ורצון ה' היה שרשב''י יפטר מן
העולם בעת חסד ,ואין רצון ה' לשנות את הטבע ולעצור את השמש ,ולכן
רשב''י אמר שלא נותנים לומר את סיום דבריו ,ומשום כך התפלל רשב''י
למידת הכתר שיש בה ג' ראשים ראש שאינו ידוע ,כתר וחכמה ,וביקש
מי''ג מידות הרחמים שיעשו לו נס מעל הטבע ,ומשום שצדיק גוזר ה'
מקיים ,מיד כן נעשה והשמש לא שקעה ,ונשאר לרשב''י זמן לחדש את
חידושיו.
והרים את ידיו ,כמו שכתוב בזוהר שיש להרים את הידים בתפילה
ובכך מעוררים את כל י' המידות העליונות שיתעוררו לרחם עלינו ,וכן
בכה משום ששערי דמעות לא ננעלו כמובא בברכות ,וכן שמח ,משום
שאין מתפללים אלא מתוך שמחה כמובא בשבת ועוד.
וכאשר התפלל לא יכל אדם להביט בפיו ובמקומו ,כמו שאמר האריז''ל
למהרח''ו שהטעם שכואבות לו עיניו ,הוא משום שהוא מביט עליו בעת
אשר עושה יחודים גדולים ונוראים ,וכן כאן כאשר רשב''י התפלל שכינה
הייתה עימו ,ולא יכל אדם להביט בפניו.
רשב''י ציפה כבר לראות את פני ה' בעולם העליון ,הוא תמיד היה תאב
לשכינה ,ואפי' שהשכינה הייתה עימו תמיד ,כמו שלמדנו בתחילת
האידרא הזו ,אשרי מי שתאב כל ימיו להידבק ביוצר כל.

אמת
כון ִּכ ְסא ָך חסד ְו ֱ
ומ ְש ָסט ְמ ֹ
כּ ְִּתיב( ,תהלים פט) צדק ִּ
חוי (ס''א
או ְר ֹ
ח ֵמי ֹ
ימאִּ ,י ְס ָת ַּכל ְב ַּהאיְ ,ל ֵמ ֱ
יךַּ .מאן ַּח ִּכ ָ
ְי ַּק ְדמו ָסנ ָ
ינין ְד ִּמ ְת ַּע ְט ִּרין ְב ִּכ ְת ִּרי
שוטִּ ,ד ִּ
ינין ִּד ְק ֹ
ישא ִּע ָל ָאהִּ ,ד ִּ
דינוי) ְד ַּק ִּד ָ
ינא ִּע ָל ָאה,
בוצ ָ
ה ִּרין ִּמ ִּ
ינין ַּנ ֲ
בוצ ִּ
ִּ
כ ְלהו
ינא ְד ֻּ
ח ֵמ ָ
ִּע ָל ִּאיןְ .ד ָהא ֲ
ה ָרא( .נ''א וכלהו אינון
יריןֻּ ,כ ְלהו ַּד ְר ִּגין ְל ִּא ְת ַּנ ֲ
ירא ְד ָכל ְט ִּמ ִּ
ְט ִּמ ָ
הו ָרא ִּד ְב ָכל ַּד ְר ָגא ְו ַּד ְר ָגאִּ ,א ְת ַּג ְליָיא
וב ַּההוא ְנ ֹ
דרגין לאתנהרא) ְ
הו ָרא ָדא,
הו ָרא ָדא ִּב ְנ ֹ
ידןְ ,נ ֹ
א ִּח ָ
הו ִּרין ֲ
ַּמה ְד ִּא ְת ַּג ְליָיאְ ,ו ֻּכ ְלהו ְנ ֹ
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שן ָדא ִּמן
ה ִּרין ָדא ְב ָדאְ ,ו ָלא ִּמ ְת ָס ְר ָ
הו ָרא ָדאְ ,ו ַּנ ֲ
הו ָרא ָדאִּ ,ב ְנ ֹ
ונ ֹ
ְ
ָדא.
ףוני ַּמ ְל ָכאִּ ,כ ְת ֵרי
ינאְ ,ד ִּא ְקרון ִּת ֵ
ובוצ ָ
ִּ
ינא
בוצ ָ
ִּ
הו ָרא ְד ָכל
ְנ ֹ
גוְ ,ו ָלא
גו ְל ֹ
הו ָרא ִּד ְל ֹ
ַּמ ְל ָכאָ ,כל ַּחד ְו ַּחדָ ,נ ִּהיר ְו ָא ִּחיד ְב ַּההוא ְנ ֹ
וב ִּגין ָכ ְך ֹכ ָלא ְב ַּחד ַּד ְר ָגא ִּא ְס ְת ַּלקְ ,ו ֹכ ָלא ְב ַּחד
ִּמ ְת ְס ַּרש ְל ַּברְ .
וש ֵמיה ַּחד הוא.
ע ָטרְ ,ו ָלא ִּמ ְת ְס ַּרש ָדא ִּמן ָדאִּ ,איהו ְ
ִּמ ָלה ִּא ְת ֲ
גו,
גו ְל ֹ
הו ָרא ִּד ְל ֹ
בושא ְד ַּמ ְל ָכאְ .נ ֹ
הו ָרא ְד ִּא ְת ַּג ְליָיאִּ ,א ְק ֵרי ְל ָ
ְנ ֹ
ש ְריָא ַּההוא ְד ָלא
וביה ַּ
הו ָרא ָס ִּתיםֵ ,
(בההוא נהורא הוא מה) ְנ ֹ
ִּא ְת ְס ַּרש ְו ָלא ִּא ְת ַּג ְליָיא.
ימא
ישא ְס ִּת ָ
יקא ַּק ִּד ָ
ה ִּרין ֵמ ַּע ִּת ָ
הו ִּריןַּ ,נ ֲ
בוצינֵיְ ,ו ֻּכ ְלהו ְנ ֹ
ִּ
כ ְלהו
ְו ֻּ
הו ִּרין
כ ְלהו ְנ ֹ
ינא ִּע ָל ָאהְ .ו ַּכד ִּמ ְס ַּת ְכ ָלןֻּ ,
בוצ ָ
ִּ
ימין,
ְד ָכל ְס ִּת ִּ
ינא ִּע ָל ָאהְ ,ד ַּא ְט ָמר ְו ָלא
בוצ ָ
ִּ
ְד ִּא ְת ַּס ְח ָטןָ .לא ִּא ְש ְת ַּכח ַּבר
ִּא ְת ַּג ְליָיא.
יני
בוצ ֵ
ִּ
שוט,
ףוני ְק ֹ
שוטִּ ,ת ֵ
בושי ְק ֹ
יקרְ ,ל ֵ
בושין ִּד ַּ
ְב ִּאימון ְל ִּ
כור ְסיָיא ְד ַּמ ְל ָכא,
ףונא ְד ְ
יניןִּ ,ת ָ
בוצ ִּ
ִּ
שוטִּ ,א ְש ְת ָכחו ְת ֵרין
ְק ֹ
ְו ִּא ְקרון

צדק

ומ ְש ָסט.
ִּ

ְו ִּאימון

ירותא,
ָ
ש
ֵ

ימותא,
ָ
וש ֵל
ְ

ְב ָכל

ילא ְו ַּת ָתאְ ,ו ֹכ ָלא
ינין ִּד ְל ֵע ָ
וב ָהנֵי ִּמ ְת ַּע ְט ִּרין ָכל ִּד ִּ
נותאְ .
ימ ָ
ְמ ֵה ְ
ינן ָלה,
ול ִּז ְמ ִּנין ָק ֵר ָ
ָס ִּתים ְב ִּם ְש ָסטְ .וצדק ֵמ ַּהאי ִּמ ְש ָסט ִּא ְתזָןְ .
ש ֵלם.
ומ ְל ִּכי צדק מל ְך ָ
(בראשית יד) ַּ
כ ְלהו ִּב ְש ִּלימוְ .ד ַּהאי
ח ֵמיֻּ ,
ינין ִּמ ִּם ְש ָסטֻּ ,כ ְלהו ַּר ֲ
ַּכד ִּמ ְת ָע ִּרין ִּד ִּ
ינין ִּמ ְת ַּת ְף ִּניןְ ,ו ֻּכ ְלהו ַּנ ְח ִּתין ְל ָע ְל ָמא
ְמ ַּב ֵןם ְל ַּהאי צדקְ ,ו ִּד ִּ
נוק ָבא,
ע ָתא ְד ִּמ ְת ַּח ְב ָרן ְד ַּכר ְו ְ
שֲ
וכ ֵדין (אקרי) ַּ
ח ֵמיְ .
ִּב ְש ִּלימוְ ,ב ַּר ֲ
ָותא.
ובח ְדו ָ
ח ֵמיְ ,
כ ְלהו ְב ַּר ֲ
ְו ָכל ָע ְל ִּמין ֻּ
כורא
וד ָ
ְ
שא,
א ַּבת ַּמ ְק ְד ָ
חו ֵבי ָע ְל ָמאְ ,ו ִּא ְס ַּת ֲ
ֹ
ְו ַּכד ַּא ְס ִּגיאו
ש ְריָא ְל ַּא ְת ָע ָרא ,וַּוי ְל ָע ְל ָמא
יפא ַּ
נוק ָבאְ ,ו ִּח ְויָא ַּת ִּף ָ
ְ
ִּא ְת ְר ַּחק ִּמן
יקין ִּמ ְת ָע ִּרין
ילי ְט ִּר ִּ
ח ִּב ֵ
ְד ִּמ ְתזָן ְב ַּההוא ִּז ְמ ָנא ֵמ ַּהאי צדקַּ .כ ָמה ֲ
ַּכ ִּאין ִּמ ְס ַּת ְל ִּקין ֵמ ָע ְל ָמאְ .ו ָכל ַּכ ְך ָל ָםהְ .ב ִּגין
ְב ָע ְל ָמאַּ ,כ ָמה ז ָ
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ומ ְש ָסט ָלא ָק ֵרב ְבצדק ָדאְ .ו ַּעל
נוק ָבאִּ ,
ְ
כורא ִּמן
ְד ִּא ְת ְר ַּחק ְד ָ
ַּהאי ְכ ִּתיב( ,משלי יג) ְויֵש ִּנ ְססה ְב ֹלא ִּמ ְש ָסטְ ,ד ִּמ ְש ָסט ִּא ְת ְר ַּחק
ח ָרא.
א ָתר ָא ֳ
ַּנ ָקא ֵמ ֲ
ֵמ ַּהאי צדקְ ,ו ָלא ִּא ְת ַּב ְס ָמאְ ,וצדק י ְ
כתוב " צדק ומשפט מכון כסאך חסד ואמת יקדמון פניך" ,ומבאר רשב''י
שכל המידות מקדמות את פניו של ה' ,דהיינו שכולם מקושרות אחד בשני,
עד מידת הכתר שהאין סוף שורה בתוכם ,והאין סוף הוא פנימיות כל
המידות ,וכל המידות הם חיצוניות איליו ,ואין שום פירוד בין המידות
כלל ,אלא הם כגוף ונשמה.
והנה מידת המשפט היא מידת התפארת ,ומידת הצדק היא מידת
השכינה ,וכאשר השפע מגיע ממשפט שהיא התפארת יש רחמים בעולם,
וכאשר הוא מגיע מצדק יש דינים בעולם ,ומשפט שהוא התפארת ממתק
את דיני הצדק שהיא השכינה.
רשב''י גילה איך כל המידות מאוחדות ,ולא נחשוב שחלילה יש פירוד
בניהם ,שלא נאמר שאם יש פעולות רבות יש ח''ו אלוקים רבים ,וכן שלא
נחשוב שיש מידות של דין ,ושייך בה' דין ,ולכן אמר שכולם קשורות
במידת הרחמים הגדולה והכל רחמים ,ולבסוף יראו איך הכל היה לטובה
כמובא ברמח''ל פעמים רבות.
וכן גילה שצדק היא השכינה ,שאפי' שיש בה דינים רבים ,הכל בצדק
ואמת ,ומשפט היא מידת התפארת שהיא משפיעה רחמים בצורה נכונה,
לא מידי חסד משום שברוב טובה בוגדים הבנים ,ולא דין רב משום
שבלחץ נשברים הקטנים.
כאשר אין מידת התפארת משפיעה לשכינה ,אזי הדין יונק ממנה ,ולא
חלילה מהשכינה של עולם האצילות ,אלא מהשכינה של העשייה בסופו,
שהיא הכוח של הקדושה האחרון.
והאריז''ל מבאר שהכוונה שיש את מאה ועשרים צירופי אלוקים,
ומסופם יונקים כוחות הטומאה.

ימי
יתי ִּב ֵ
ְו ַּעל ָדא ָא ַּמר ְש ֹל ֹמה ַּמ ְל ָכא( ,קהלת ז) את ַּה ֹכל ָר ִּא ִּ
גו'ָ ,הבל ָדא( ,ס''א ל''ג הבל דא)
קו ְו ֹ
או ֵבד ְב ִּצ ְד ֹ
ה ְב ִּלי יֵש ַּצ ִּדיק ֹ
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ילאְ ,ד ִּא ְקרון ַּא ֵסי ַּמ ְל ָכאְ ,ו ָדא ִּאיהו
ה ָב ִּלים ִּד ְל ֵע ָ
ח ָדאֵ ,מ ֲ
ָהבל ֲ
ינויְ ,כ ִּתיב יֵש ַּצ ִּדיק
ישאְ ,ד ַּכד ִּהיא ִּמ ַּת ְע ָרא ְב ִּד ֹ
כותא ַּק ִּד ָ
ַּמ ְל ָ
וב ִּגין
קוַּ .מאי ַּט ְע ָמאִּ .מחום ְד ִּמ ְש ָסט ִּא ְת ְר ַּחק ִּמצדקְ .
או ֵבד ְב ִּצ ְד ֹ
ֹ
ָכ ְך ִּא ְק ֵריְ ,ויֵש ִּנ ְססה ְב ֹלא ִּמ ְש ָסט.
ז' הבלים מקימים את העולם ,שהם ז' מידות קדושות ,והמלכות גם
נקראת הבל ,ועל זה אמר שלמה "את הכל ראיתי בימי הבלי יש צדיק
אובד בצדקו" ,משום הדין שיש בשכינה.
כשיש דין הצדיק אובד ,בכדי שלא יראה ברעה ,בכדי שלא יגן על דורו,
בכדי להיות כפרה לכל הדור ,כמו שהיה בעת י' הרוגי מלכות שלא היה
כוח לשכינה ,ולכן נשמתם עלתה למרום וחזקה את השכינה.
וכבר אמרו חז''ל שאין הצדיק אובד אלא לעירו ,אבל לעצמו יש רק
שמחה ,כעין מרגלית שאובדת שהיא אובדת רק לבעליה ,ולה דבר לא
קרה.

דף רצ''ב ע''א

שא
קוד ָ
ימא ְד ְ
ַּכ ָאה ִּע ָל ָאה ְב ָע ְל ָמאְ ,ר ִּח ָ
חזֵיַּ ,כד ִּא ְש ְת ַּכח ז ָ
ָתא ֲ
ָכיל ָע ְל ָמא
דוי ,י ִּ
חו ֹ
א ִּפילו ַּכד ִּא ְת ָער צדק ִּב ְל ֹ
יך הואֲ ,
ְב ִּר ְ
יק ֵריהְ ,ו ָלא ִּמ ְס ָת ֵפי
יך הוא ָב ֵעי ִּב ָ
שא ְב ִּר ְ
קוד ָ
ָבא ְב ִּגינֵיהְ .ו ְ
ְל ִּא ְש ְתז ָ
יומיה,
ימא ְב ִּק ֵ
ַּכ ָאה ָלא ַּק ְי ָ
ינאְ .ו ַּכד ַּההוא ז ָ
(דף רצ''ב ע''א) ִּמן ִּד ָ
יקם ֵביהָ .כל ש ֵכן ְבצדק.
ָכיל ְל ֵמ ָ
א ִּפילו ִּמ ִּם ְש ָסטְ ,ו ָלא י ִּ
ִּמ ְס ָת ֵפי ֲ
יתא ָא ַּמר( ,תהלים כו) ְב ָח ֵנ ִּני ְי ָי' ְו ַּנ ֵן ִּני.
ָד ִּוד ַּמ ְל ָכאְ ,ב ַּק ְד ִּמ ָ
א ִּפילו ֵמ ַּהאי צדקְ ,ו ָכל
יניןֲ ,
ינא ִּמ ָכל ִּד ִּ
א ָנא ָלא ִּמ ְס ַּת ֵפ ָ
ְד ָהא ֲ
חז ה
א ִּני ְבצדק א ֱ
יד ָנא ֵביהַּ ,מה ְכ ִּתיב( .תהלים יז) ֲ
א ִּח ְ
ש ֵכן ַּד ֲ
ינויָ .ב ַּתר ְד ָחב,
יקם ְב ִּד ֹ
ינא ְל ֵמ ָ
ַּדאיָ .לא ִּמ ְס ַּת ֵפ ָ
יךְ ,בצדק ו ַּ
ָפנ ָ
א ִּפילו ִּמ ִּם ְש ָסט ִּמ ְס ָת ֵפיִּ ,ד ְכ ִּתיב( ,תהלים קמג) ְו ַּאל ָת ֹבא
ֲ
ְב ִּמ ְש ָסט את ַּע ְבד ָך.
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חזֵיַּ ,כד ִּמ ְת ַּב ְן ָמא ַּהאי צדק ִּמ ִּם ְש ָסטְ ,כ ֵדין ִּא ְק ֵרי ְצ ָד ָקה.
ָתא ֲ
ְו ָע ְל ָמא ִּמ ְת ַּב ְן ָמא ְבחסדְ ,ו ִּא ְת ַּמ ְליָא ִּממֵיהִּ .ד ְכ ִּתיב( ,תהלים לג)
ומ ְש ָסט חסד ְי ָי' ָמ ְל ָאה ָה ָארץ.
או ֵהב ְצ ָד ָקה ִּ
ֹ
ֵינא ִּמ ְצ ַּט ֵער ַּעל ָע ְל ָמאְ ,ד ָלא
הו ָ
יו ָמ ִּאי ֲ
ַּא ְס ַּה ְד ָנא ָע ַּליְ ,ד ָכל ֹ
בויְ .כ ָמה ִּד ְכ ִּתיב,
הו ֹ
ש ְל ֹ
יו ִּקיד ָע ְל ָמא ְב ַּ
ינוי ְדצדקְ ,ו ָלא ֹ
ע ַּרע ְב ִּד ֹ
יֱ
ול ָה ְל ָאהְ ,כפום ָכל ַּחד,
יהִּ .מ ָכאן ְ
ח ָתה ִּפ ָ
ומ ֲ
(משלי ל) ָא ְכ ָלה ָ
ירין
וז ִּע ִּ
ַּכ ִּאיןְ ,
ירא ִּע ְמ ָקאְ ,ו ָהא ְב ָד ָרא ָדא ִּאית ֵביה ז ָ
ְכפום ֵב ָ
יויָן.
אנאֵ ,מ ַּא ְר ָב ָעה ִּז ְ
ִּאימון ִּדיקומון ְל ַּא ָג ָנא ַּעל ָע ְל ָמאְ ,ו ַּעל ָע ָ
ידן ִּמ ָלי ָדא ְב ָדא,
א ִּח ָ
(ס''א על עלמא ,ועלינא בעיין)ַּ .על ֵכן ֲ
ימא ְד ָכל
ישאְ ,ס ִּת ָ
יקא ַּק ִּד ָ
ימין ְב ַּע ִּת ָ
שן ִּמ ִּלין ִּד ְס ִּת ִּ
ומ ְת ָס ְר ָ
ִּ
ידן ִּא ֵלין ְב ִּא ֵליןִּ .מ ָכאן ְל ָה ְל ָאהִּ ,מ ִּלין ִּד ְז ֵעיר
א ִּח ָ
יך ֲ
ימיןְ ,ו ֵה ְ
ְס ִּת ִּ
ימין ְב ִּל ָבאי,
וו ְס ִּת ִּ
ה ֹ
ַּא ְנ ִּסיןִּ ,אימון ְד ָלא ִּא ְת ַּג ְליָין ְב ִּא ָד ָראִּ .אימון ַּד ֲ
ְו ַּת ָםן ָלא ִּא ְת ָקנו( .עד כאן סתימן מלין) ַּה ְש ָתא ִּא ְת ְת ָקנו
חול ִּקי,
ָ
ַּכ ָאה
כ ְלהו .ז ָ
ירין ֻּ
וב ִּר ִּ
ימיןְ ,
כ ְלהו ִּמ ִּלין ְס ִּת ִּ
ְו ִּא ְת ַּג ְליָיןְ ,ו ֻּ
רותא ָדאִּ ,ד ְכ ִּתיב( ,תהלים קמד) ַּא ְש ֵרי ָה ָעם
ַּרתו ְי ָ
ְו ִּאימון ְדי ְ
גו'.
לו ְו ֹ
ש ָכ ָכה ֹ
אמר רשב''י שהצדיק שנפטר בעת זעם ,הוא רק צדיק שלא מושלם ,אבל
המושלם עושה שלום בכל ,ולכן בעת רשב''י ע''ה לא הייתה אפי' קשת
פעם אחת ,ואפי' שהקשת היא דבר טבעי ,מ''מ אפשר שהאנשים לא
ישימו לב לכך ,או שיש לומר שמ''מ הטבע הזה כפוף באופן מוחשי לאור
העליון.
אמנם החוטא מפחד אפי' ממידת התפארת.
משום שאפי' שמידת התפארת היא מידה של רחמים ,מ''מ יש בה דין,
ואין בה משוא פנים ,ועליה נאמר "לא ישא פנים ,,אבל על מידת הכתר
נאמר "ישא ה' פניו אליך" ,וביארו חז''ל בברכות שמשום שעם ישראל
מדקדק במצוות יותר מאשר ציוה אותם ה' ,ה' נושא להם פנים.
אמר רשב''י שבימיו הדור היה מוגן בין צדיק בין רשע ,אבל מהיום
הצדיקים מועטים ולכן כל אחד לפי מעשיו כן יבוא עליו.
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רשב'' י היה בבחינת משה רבינו אשר היה נושא את כל העם ,והוא
נשמה כללית ,אבל מהיום הוא לא התגלה בהתגלות כה גדולה ,אלא
בהתגלות מועטת ,ולכן תמשיך הבחירה ,שהנה אמרו בזוהר בתיקונים
חדשים שמשה רבינו היה ללא בחירה ,ומשה רבינו הוא מנהיג שמושך
את כל הדור אחריו ,ולכן הוא גרם שלא יבוא שום דין אפי' על החוטאים,
וכן גרם רשב''י ,אבל בעת פטירתו פסק עניין זה.

יףוניָ ,ה ִּכי הוא.
ידןְ ,ב ִּת ֹ
א ִּח ָ
יקא ֲ
ָאם ְב ַּע ִּת ָ
ימ ָנאָ ,אב ו ֵ
או ִּק ְ
ַּהאי ְד ֹ
ימין ַּת ְליָין( ,נ''א נפקין)
ימ ָאה ְד ָכל ְס ִּת ִּ
םו ָחא ְס ִּת ָ
ְד ָהא ִּמ ֹ
ח ָדן ֵביה( .ואף על גב דעתיקא קדישא אתתקן בלחודוי)
ומ ְת ַּא ֲ
ִּ
הוֵי,
דוי ,הוא ֲ
חו ֹ
יקא ִּב ְל ֹ
ְו ַּכד ִּי ְס ַּת ְכלון (בכל) ִּמ ָליֹ .כ ָלא הוא ַּע ִּת ָ
ףונין ֵביה( .בס''י לא נמצא אחידן ביה
ְוהוא ְי ֵהאְ .ו ָכל ָה ֵני ִּת ִּ
סתימן לא מתפרשן מניה מוחא סתימאה לא אתגלייא ולא
ָלא,
מו ָחא ַּנ ְפקוִּ ,א ְת ְכ ִּלילו ְב ַּמז ָ
ָא''ם ֵמ ַּהאי ֹ
תליא ביה) ָא''ב ו ֵ
ישא ַּת ְליָיא
יקא ַּק ִּד ָ
ידןְ .ז ֵעיר ַּא ְנ ִּסיןְ ,ב ַּע ִּת ָ
א ִּח ָ
וביה ֲ
וביה ַּת ְליָיןֵ ,
ֵ
חול ֵקיה ְד ַּמאן ְד ָעאל
ָ
ַּכ ָאה
ימ ָנא ִּמ ֵלי ְב ִּא ָד ָרא .ז ָ
או ִּק ְ
ְו ָא ִּחידְ .ו ָהא ֹ
ומאן ְד ָלא
אלאַּ .
ינא ְו ִּל ְׂש ָמ ָ
ימ ָ
או ְר ִּחין ְד ָלא ִּי ְס ֵטי ִּל ִּ
ְו ָנ ִּפיקְ ,ו ִּי ְנ ַּדע ֹ
ש ִּרים
וכ ִּתיב (הושע יד) ִּכי ְי ָ
ָעאל ְו ָנ ַּפקַּ ,טב ֵליה ְד ָלא ִּא ְב ֵריְ .
ַּד ְר ֵכי ְי ָי'.
אמר רשב'' י שעד עכשיו הוא דיבר מעיקר במידות הראשונות שהם כתר
חכמה בינה ,שהכל בהם ממש מאוחד אחד בשני ואין בהם אפי' דימוי של
פירוד ,אבל מעכשיו הוא ידרוש במידת התפארת שהוא לא כ''כ גילה
אותה.
באידרא רשב''י לא העמיק כ''כ בעניין התפארת ,משום שבימיו לא
הייתה כ''כ בחירה כנ''ל שלא היה מי שנענש בימיו ,אבל עכשיו שהוא
נפטר ,לכן הוא יבאר את מידת התפארת ,שהיא המידה שמנהיגה את
העולם הזה שהוא עולם הבחירה ,ולכן יש בה טוב ורע ,והוא מה שאמר
לעיל שיש לו דבר לגלות וכל ימיו ציפה לגלות את זה.
חכמה ובינה הם חלק ממידת הכתר ,אמנם התפארת הוא רק תלוי
במידת הכתר אבל הוא לא היא ממש ,והיינו שמידת התפארת מלבישה
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על מידת הכתר מטבורה ומטה ,ולכן היא מקבלת חלק מהמוחין ממנה,
אבל החכמה והבינה הם ממש חלק מהכתר העליון.

יו ָמא ְב ַּהאי ְק ָראִּ ,ד ְכ ִּתיב,
ֵינא ָכל ֹ
הו ָ
עוןִּ ,מ ְס ַּת ֵכל ֲ
ָא ַּמר ִּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
יד ָנא
ע ָנ ִּוים ְו ִּי ְׂש ָמחוְ .ו ָה ִּא ָ
(תהלים לד) ַּב ְי ָי' ִּת ְת ַּה ֵלל ַּנ ְפ ִּשי ִּי ְש ְמעו ֲ
ַּדאיְ ,ד ָהא ִּנ ְש ָמ ִּתי ֵביה
ִּא ְת ְקיָים ְק ָרא ֹכ ָלאַּ .ב ְי ָי' ִּת ְת ַּה ֵלל ַּנ ְפ ִּשי ו ַּ
לותא
וב ִּא ְש ַּת ְד ָ
ה ָטאֵ ,ביה ִּא ְת ַּד ְב ַּקת ְו ִּא ְש ַּת ְד ַּלת ְ
ידאֵ ,ביה ַּל ֲ
א ִּח ָ
ֲ
יקיָיא,
ע ָנ ִּוים ְו ִּי ְׂש ָמחוָ ,כל ָה ֵני ַּצ ִּד ַּ
ָדא ִּת ְס ָת ַּלק ְל ַּא ְת ָר ָהאִּ .י ְש ְמעו ֲ
שא
קוד ָ
ְ
ַּכ ִּאין ְד ַּא ְתיָין ַּה ְש ָתא ִּעם
ישאְ ,וז ָ
יב ָתא ַּק ִּד ָ
ְו ָכל ְב ֵני ְמ ִּת ְ
ש ְמ ִּעין ִּמ ַּליְ ,ו ַּח ָדאןְ .ב ִּגין ַּכ ְך( ,תהלים לד)
כ ְלהו ַּ
יך הואֻּ ,
ְב ִּר ְ
ַּח ָדיו.
מו י ְ
רו ְמ ָמה ְש ֹ
ונ ֹ
ַּג ְדלו ַּל ְי ָי' ִּא ִּתי ְ
רשב''י כל ימיו היה מצפה להדבק בה' ,ולשמח את תלמידיו ,וכן באמת
נתקיים בו דבר זה ,שרצון יראיו יעשה יגעת ומצאת תאמין ,אין דבר
העומק בפני הרצון ,האדם עושה מעט ועוזרים לו הרבה ,כפי אשר ירצה
האדם כך יבוא עליו בין טוב בין....
ורצה שתורתו תשאר בעולם הזה בכדי ששפתותיו יתעוררו לדבר את
דברי התורה גם כשהוא יהיה בקברו.

אשר ָמ ְלכו
ָס ַּתח ְו ָא ַּמרְ ,כ ִּתיב( ,בראשית לו) ְו ֵאלה ַּה ְם ָל ִּכים ֲ
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,תהלים מח) ִּכי ִּה ֵמה ַּה ְם ָל ִּכים
דוםֲ .
א ֹ
ְבארץ ֱ
ינין
א ָתר ְד ִּד ִּ
דוםַּ .ב ֲ
א ֹ
א ָתרְ .בארץ ֱ
עדוְ ,ב ָאן ֲ
נו ֲ
ַּח ָדיוֹ .
עדו ָע ְברו י ְ
נו ֲ
ֹ
לו ְך ַּת ְח ָתיוֵ .ה ָםה
ַּי ְמ ֹ
ָמת ו ִּ
ַּח ָדיוִּ ,ד ְכ ִּתיב ַּוי ָ
ח ִּדין ַּת ָםןָ .ע ְברו י ְ
ִּמ ְת ַּא ֲ
הלו נ ְח ָסזוְ ,ד ָלא ִּא ְת ְקיָימו ְב ַּא ְת ַּר ְייהוְ ,ב ִּגין
ָראו ֵכן ָת ָמהו ִּנ ְב ֲ
שורויָ ,לא
ֹ
ישא ְו
קונין ְד ַּמ ְל ָכא ָלא ִּא ְת ָקנוְ ,ו ַּק ְר ָתא ַּק ִּד ָ
ְד ִּת ִּ
ִּא ְז ְד ָמנו.
גו'ְ ,ד ָהא ֻּכ ְלהו ָלא
ש ַּמ ְענו ֵכן ָר ִּאינו ְו ֹ
אשר ָ
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיבַּ ,כ ֲ
ֲ
ש ְריָא
כוראְ ,ד ַּ
ימת ַּה ְש ָתאְ ,ב ִּס ְט ָרא ִּד ְד ָ
ִּא ְת ְקיָימוְ ,ו ִּהיא ִּא ְת ַּק ְי ַּ
שם
ירו ָסעו ְו ֵ
שם ִּע ֹ
ה ַּדר ְו ֵ
לו ְך ַּת ְח ָתיו ֲ
ַּי ְמ ֹ
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב ,ו ִּ
ִּע ָםהֲ .
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ַּדאי ְכ ָמה
ָהב ו ַּ
ָהבֵ .מי ז ָ
יט ְב ֵאל ַּבת ַּמ ְט ֵרד ַּבת ֵמי ז ָ
תו ְמ ֵה ַּ
ִּא ְש ֹ
ימ ָנא ְב ִּא ָד ָרא.
או ִּק ְ
ְד ֹ
דף רצ''ב ע''ב
לו ְך
ַּי ְמ ֹ
נונא ָס ָבא ִּא ְת ַּמר ,ו ִּ
ְו ַּהא ְב ִּס ְפ ָרא ְד ַּא ַּג ְד ָתא ְד ַּרב ַּה ְמ ָ
ַּדאיְ ,כ ָמה ְד ַּא ְת ָא ֵמר( ,ויקרא כג) ְס ִּרי ֵעץ
ה ַּדר ו ַּ
ה ַּדרֲ .
ַּת ְח ָתיו ֲ
סות ְת ָמ ִּרים.
יט ְב ֵאלְ ,כ ָמה ְד ַּא ְת ָא ֵמר ַּכ ֹ
תו ְמ ֵה ַּ
שם ִּא ְש ֹ
ָה ָדרְ .ו ֵ
נוק ָבא.
יהי ְד ַּכר ְו ְ
וכ ִּתיב( ,תהלים צב) ַּצ ִּדיק ַּכ ָת ָמר ִּי ְפ ָרחְ ,ד ִּא ִּ
ְ
א ָתר ְד ַּט ְר ִּדין ֹכ ָלא
יאת ַּבת ַּמ ְט ֵרדַּ ,בת ֵמ ַּההוא ֲ
ַּהאי ִּא ְת ְק ִּר ַּ
נוש ע ְר ָכה
א ֹ
ָדע ֱ
וכ ִּתיב (איוב כח) ֹלא י ַּ
ְל ִּא ְת ַּד ְב ָקאְ ,ו ִּא ְק ֵרי ָאבְ .
יםאְ ,ד ִּמ ִּן ְט ָר ָהא
ְו ֹלא ִּת ָם ֵצא ְבארץ ַּה ַּח ִּייםָ .ד ָבר ַּא ֵחרַּ ,בת ֵמ ִּא ָ
ָהב,
יניןְ ,ד ַּט ְר ִּדין (דף רצ''ב ע''ב) ְל ֹכ ָלאַּ .בת ֵמי ז ָ
ח ִּדין ִּד ִּ
ִּמ ְת ַּא ֲ
ינא.
וב ִּד ָ
וניןְ .בחסד ְ
ָנ ָקא ִּב ְת ֵרין ַּא ְנ ִּסיןִּ ,ד ְנ ִּהירו ִּב ְת ֵרין ַּג ְו ִּ
ְדי ְ
עניין שבירת העולמות
לפני שנברא העולם היה ה' בורא עולמות ,ומרוב הדין שהיה בהם הם
לא יכלו לעמוד ונשברו ,היינו כמו שאם האדם לומד דבר עמוק ואינו יכול
להבינו הרי הוא פוסק מללמוד ,ולכן צריך שילמדו אותו דברים קלים ,כן
המידות האלו לא יכלו לקבל את האור ,משום שהם לא היו זכות בשביל
האור הזה ,האור היה דבר אחד והם דבר אחר ,האור היה אור של אהבה
ושלום ורעות ,אבל במידות האלו היה פירוד ועצבות כמובא ברמח''ל.
אומר רשב''י שכאשר נזדווגו המידות זכר בנקבה ,ובא הזכר העליון,
מהעולם העליון שלפני עולם האצילות ,ואז נמתקו המידות.
היינו שאין תיקון אלא בזכר ונקבה ,ולפני שנברא העולם הזה היו כל
המידות בבחינת נקבה ,אבל לאחר מכן הגיע האור הנקבה ,וזה הוא סדר
הדברים שקודם תבוא הנקבה ,ולכן אמרו חז''ל בב''ב שבת תחילה סימן
יפה לבנים.
אמנם בעניין הזוג עצמו הזכר יותר גדול מהנקבה כמובא בהאריז''ל.
שהגיע מלך הדר ואישתו מהיטבאל בת מי זהב ,אזי נמתקו הדינים ,מים
הם כוח החסד כמו שמים מגדלים צמחים ,וזהב הם כוח הדין ,שהרי הזהב
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נעשה מחום השמש שהוא כוח הדין ,ולכן כאשר לבת יש בן זוג ,יש מיתוק
הדינים.

וב ִּגין
יחין ַּא ְנ ִּסין ְב ַּא ְנ ִּסיןְ ,
וו ַּמ ְש ִּג ִּ
ה ֹ
ַּעד ָלא ִּא ְב ֵרי ָע ְל ָמאָ ,לא ֲ
ףונא
ח ָרבוְ ,ו ָע ְל ִּמין ַּק ְד ָמ ֵאי ְב ָלא ִּת ָ
ַּכ ְךָ ,ע ְל ִּמין ַּק ְד ָמ ֵאי ִּא ְת ֲ
צו ִּציןְ ,כ ַּהאי
יקין ִּנ ֹ
ףונאִּ ,א ְק ֵרי ִּז ִּ
הוָה ְב ִּת ָ
ִּא ְת ָע ִּבידוְ .ו ַּההוא ְד ָלא ֲ
אומ ָנאַּ ,מ ְר ֵצ ָפא (ס''א מרזפתא)ַּ ,כד ַּא ְכ ִּתש ְב ָמ ָנא (בראשית
ָ
יקין
יברְ ,ו ִּאימון ִּז ִּ
יקין ְל ָכל ִּע ָ
קנ''ו ע''א) ְד ַּפ ְר ְז ָלאַּ ,א ִּסיק ִּז ִּ
ע ִּכין ְל ַּא ְל ָתרְ .ו ִּא ֵלין ִּא ְקרון
יריןְ ,ו ַּד ֲ
ונ ִּה ִּ
יטין ְ
ְד ָנ ְפ ִּקיןָ ,נ ְפ ִּקין ְל ִּה ִּ
ח ָרבו ְו ָלא ִּא ְת ְקיָימוַּ .עד ְד ִּא ְת ָת ַּקן
וב ִּגין ַּכ ְך ִּא ְת ֲ
ָע ְל ִּמין ַּק ְד ָמ ֵאיְ .
נותיה.
אומ ֵ
אומ ָנא (ד''א מאנא) ְל ָ
ָ
ישאְ ,ו ָנ ִּפיק
יקא ַּק ִּד ָ
ַּע ִּת ָ
ינא ַּא ִּסיק
בוצ ָ
ילן( ,דניצוצא) ְד ִּ
יתא ִּד ָ
ֵינא ְב ַּמ ְת ִּנ ָ
ְו ַּעל ַּהאי ָתנ ָ
יקין
יקין (שמות רנ''ד ע''ב ,בראשית ק''ז ע''ב סתרי תורה) ָב ִּז ִּ
ִּז ִּ
יבר.
(נ''א דבוצינא אפיק זיקין ניצוצין) ִּל ְת ַּלת ְמ ָאה ְוע ְׂש ִּרין ִּע ָ
ומיתו ְל ַּא ְל ָתרְ .ל ָב ַּתר ָנ ִּפיק
יקיןָ ,ע ְל ִּמין ַּק ְד ָמ ֵאי ִּא ְקרוןִּ ,
ְו ִּאימון ִּז ִּ
נוק ָבאְ ,ו ָה ֵני
נותיהְ ,ו ִּא ְת ְת ַּףן ִּב ְד ַּכר ְו ְ
אומ ֵ
אומ ָנא (ס''א מאנא) ְל ָ
ָ
יקין
ִּז ִּ

עכו
ְד ִּא ְת ַּד ֲ

ומיתו,
ִּ

ַּה ְש ָתא

ִּא ְת ְקיָים

ֹכ ָלא.

ינא
בוצ ָ
ִּמ ִּ

יקין
יפאְ ,ד ָב ַּטשְ ,ו ַּא ִּסיק ִּז ִּ
ישא ַּת ִּף ָ
יצו ָצאַּ ,ס ִּט ָ
ינותאָ ,נ ַּפק ִּנ ֹ
ְד ַּק ְר ִּד ָ
ירא ַּד ְכיָא,
א ִּו ָ
ומ ְת ָע ְר ֵבי (ד''א ומתדכי) ַּב ֲ
ִּ
ָע ְל ִּמין ַּק ְד ָמ ֵאי,
ְו ִּא ְת ְב ָסמו ָדא ְב ָדא.
עד שלא נברא העולם ,אפי' שבמידת עתיק היו זכר ונקבה ,מ''מ הם לא
היו מביטים אחד לשני פנים בפנים ,עד שלאחר מכן במידת הכתר שהיא
החלק התחתון של מידת עתיק ,שמידת עתיק היא החלק התחתון של
המלכות של אדם קדמון ,והכתר היא המידה הראשונה בעולם האצילות,
ובכתר יש כבר זכר ונקבה לימין ושמאל ,וזה בחינת תיקון מעט ,אמנם
לפני כן היו המידות מתבררות ,שהרע היו נופל מהם לעולמות התחתונים
והטוב היה נשאר בעולמות העליונים.
היו שלוש מאות ועשרים כוחות שהם היו ז' מידות שמנהיגות את
העולם ,שהרי כל מידה נקראת אדם וז' פעמים אדם הם בגמט' ש''ך ,והם
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הש''ך דינים ,עד שהחסד והגבורה של מידת הכתר התחילו בפעולתם
לתקן את הגבורות ולמתק אותם בחסדים.

רוחא ְד ָג ִּניז
ים''אְ ,ו ַּההוא ָאב הואֵ ,מ ָ
ַּכד ִּא ְת ַּח ָבר ַּא ָב''א ְו ִּא ָ
יצו ָצאְ ,ד ָנ ִּפק
ֵיראְ ,ו ַּא ְכ ִּליל ְל ִּנ ֹ
או ָ
יו ִּמיןֵ ,ביה ִּא ְת ְג ִּניז ַּהאי ֲ
ְב ַּע ִּתיק ֹ
יםאְ .ו ַּכד ִּא ְת ַּח ָברו
עוי ְד ִּא ָ
ינותא ְד ָג ִּניז ְב ֵמ ֹ
ינא ְד ַּק ְר ִּד ָ
בוצ ָ
ִּמ ִּ
יפא,
גול ַּג ְל ָתא ַּחד ַּת ִּף ָ
ְ
ַּוייהוְ ,ו ִּא ְת ְכ ִּלילו ָדא ְב ָדאָ .נ ִּפיק
ַּת ְרו ְ
רויָ ,דא ְב ִּס ְט ָרא ָדאְ ,ו ָדא ְב ִּס ְט ָרא ָדאְ .כ ָמה
חט ְב ִּס ְט ֹ
ְו ִּא ְת ָפ ַּ
ישין ִּא ְש ְת ָכחו ְב ַּחדַּ ,כ ְך ֹכ ָלא ִּא ְז ְד ַּמן
ישא ְת ַּלת ֵר ִּ
יקא ַּק ִּד ָ
ְד ַּע ִּת ָ
ינא.
א ֵמ ָ
ישיןְ ,כ ָמה (רפ''ח ע''ב) ַּד ֲ
ִּב ְת ַּלת ֵר ִּ
ָורא
ישא ִּחו ָ
גול ַּג ְל ָתא ִּד ְז ֵעיר ַּא ְנ ִּסיןָ ,נ ִּטיף ַּט ָלא ֵמ ֵר ָ
ְ
ְב ַּהאי
וממֵיה ִּמ ְתזָן
חזֵי ִּב ְת ֵרי ְגוָונֵיִּ .
(ואחיד ליה)ְ ,ו ַּההוא ַּט ָלא ִּא ְת ֲ
ח ִּנין ָמ ָנא
גול ַּג ְל ָתא ָדאַּ ,ט ֲ
ומ ַּהאי ַּט ָלא ְד ְ
ישיןֵ .
סוחין ַּק ִּד ִּ
ַּח ְק ָלא ְד ַּת ִּ
א ַּחיָיאְ .ו ָלא
ינין ֵמ ַּתיָיא ַּל ֲ
וביה ְז ִּמ ִּ
יקיָיא ְל ָע ְל ָמא ְד ָא ֵתיֵ ,
ְל ַּצ ִּד ַּ
ִּא ְז ְד ַּמן ָמ ָנא ְד ָנ ַּפל ֵמ ַּהאי ַּט ָלאַּ ,בר ַּההוא ִּז ְמ ָנא ְב ִּז ְמ ָנא ְד ָא ְזלו
א ָתרַּ .מה ְד ָלא
יקא ְד ֹכ ָלאֵ ,מ ַּהאי ֲ
ִּי ְׂש ָר ֵאל ְב ַּמ ְד ְב ָראְ ,וזָן ְלהו ַּע ִּת ָ
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,שמות טז) ִּה ְנ ִּני ַּמ ְמ ִּטיר ָלכם
ִּא ְש ְת ַּכח ְל ָב ַּתרֲ .
ח ָמ ִּיםְ .כ ָמה ְד ַּא ְת ָא ֵמר (בראשית כז) ְו ִּיתן ְל ָך
לחם ִּמן ַּה ָ
ח ָרא
גו'ַּ .האי ְב ַּההוא ִּז ְמ ָנאְ .ל ִּז ְמ ָנא ַּא ֲ
ח ַּמ ִּים ְו ֹ
א ֹל ִּהים ִּמ ַּטל ַּה ָ
ָה ֱ
יך הואְ .ו ָהא
שא ְב ִּר ְ
קוד ָ
ְ
נו ָתיו של ָא ָדם ַּק ֵםי
זו ֹ
ֵינןָ ,ק ִּשים ְמ ֹ
ָתנ ָ
זונֵיָ ,לאו
ומ ֹ
ַּדאיְ .ו ַּעל ֵכן ְב ֵני ַּחיֵי ְ
ָלא ו ַּ
ָלא ַּת ְליָיא ְב ַּמז ָ
ְב ַּמז ָ
ָלא ַּת ְליָיא ִּמ ְל ָתאְ ,ו ֹכ ָלא ַּת ְליָין
כותא ַּת ְליָיא ִּמ ְל ָתא ,א ָלא ְב ַּמז ָ
ִּב ְז ָ
ימ ָנא.
או ִּק ְ
ָלאְ ,כ ָמה ְד ֹ
ְב ַּהאי ַּמז ָ
יצירת התפארת
החכמה ובינה קבלו כוח של חסד וגבורה ממידת הכתר ויצרו את מידת
התפארת החדשה ,הממותקת בחסד וגבורה יחדיו ולא רק בגבורה.
הנה אמרנו לעיל שהתפארת תלוי במידת הכתר ,ומשום שבמידת
הכתר יש חסד וגבורה ,זכר ונקבה ,כן עכשיו במידת התפארת כך יהיה,
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אלא שבתחילה כנ''ל העולם נוצר ממידת עתיק שהיא המלכות של אדם
קדמון ,שהיא נקראת ארץ ,והיא הארץ שעליה נאמר בתורה "והארץ
הייתה תוהו ובוהו" ,ולכן נחרבו המלכים ,עד אשר נעשה התיקון ונבראו
זכר ונקבה יחדיו מיתוק החסדים בגבורות ,ועניין זה של השבירה היה
צריך להיות ,בכדי שיהיה קלקול ויהיה לנו מה לתקן ,ואזי נהנה ממה
שאנחנו עשינו ולא יהיה לנו בושה לקבל.
הנה התפארת מקבל ט''ל אורות ממידת הכתר ,ובאורות אלו ניזונו
ישראל במדבר ,משום שמהם נעשה הטל ,ומהם השכינה ניזונות בגלות,
ומהם המלאכים ניזונים ,ומהם יקומו המתים ,עניין הט''ל אורות ,שהוא טל
התחיה ,הוא שם הויה כזה :יוד הא ואו ,שהוא בגמט' ט''ל.
אמנם מאז שפסק הטל אין המזון מגיע מהכתר אלא ממידת התפארת
והשכינה ,דהיינו ממידת הנצח שבה כוח המזון כמובא בכוונות האריז''ל
של שמונה עשרה ,ולכן קשים מזונות האדם ,משום שהחיים ופרנסה ובנים
תלויים במזל העליון ,ואפי' שלא אמרו חז''ל קשים בנים כקריעת ים סוף
ולא קשים החיים כקריעת ים סוף ,הכל בכלל ובכל שכן.

גול ַּג ְל ָתא.
בוא ָע ְל ִּמיןַּ ,נ ְט ִּלין ְו ַּס ְמ ִּכין ַּעל ַּהאי ְ
ִּת ְש ָעה ַּא ְל ִּפין ִּר ֹ
ירא ַּד ְכיָא ִּא ְת ְכ ִּליל ְב ֹכ ָלאֵ ,כיוָן ְדהוא ָכ ִּליל ִּמ ֹכ ָלא ְו ֹכ ָלא
א ִּו ָ
ְו ַּהאי ֲ
ילן
הו ִּרין ְכ ִּל ָ
סוי ִּל ְת ֵרין ִּס ְט ִּריןִּ ,ב ְת ֵרי ְנ ֹ
שטו ַּא ְנ ֹ
ִּא ְת ְכ ִּליל ֵביהִּ ,א ְת ְס ָ
ישאֹ ,כ ָלא אר ְך
יקא ַּק ִּד ָ
סויְ ,ב ַּא ְנ ִּסין ְד ַּע ִּת ָ
ִּמ ֹכ ָלאְ .ו ַּכד ִּא ְס ָת ָכלו ַּא ְנ ֹ
ַּא ַּס ִּים ִּא ְק ֵריַּ .מאי אר ְך ַּא ַּס ִּים( .אריך אפים מבעי ליה) א ָלא ָה ִּכי
ָותא
א ָבל אר ְך ַּא ַּס ִּיםַּ ,א ְסו ָ
ָיביָאֲ .
יך ַּא ֵסיה ְל ַּחי ַּ
ֵינןְ ,ב ִּגין ְד ָא ִּר ְ
ָתנ ָ
ָותא ְב ָע ְל ָמא ,א ָלא ְב ִּז ְמ ָנא
ְד ַּא ְנ ִּסיןְ .ד ָהא ָלא ִּא ְש ְת ַּכח ַּא ְסו ָ
ְד ַּא ְש ְג ִּחין ַּא ְנ ִּסין ְב ַּא ְנ ִּסין.
כל הט' מידות [ כתר חכמה בינה חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד של
מידת התפארת עצמה ,שהרי לכל מידה יש לה עצמה י' מידות ,ובתפארת
יש ט' מידות והמלכות היא המידה העשירית שלה] נכללות בכוח החסד
של מידת הכתר אשר נמצאת בראש מידת התפארת,

ופניה של מידת

התפארת נעשו כב' חציים ,חצי מהפנים הם חסדים ,וחצי גבורות,
וכשהכתר מביט בפני התפארת יש רחמים לעולם.
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התפארת הוא כלל החסד והגבורה ,משום שהוא מנהיג את הנהגהת
הבחירה שיש בה טוב ורע ,עשה ולא תעשה ,חיים ומוות.
עניין הראייה הוא נראה בבת יענה שהיא שוברת את הביצה של ע''י
הראייה ,וכן מעניין רות שכל מקום שהייתה מביטה היה מתברך ,וכן
מובא במלבי'' ם שרע העין שולח כוח ארסי מעינו ומקלל את הנראה.

ימא ְת ַּלת,
הו ִּריןְ .ו ִּאי ֵת ָ
ירין ְת ַּלת ְנ ֹ
גול ַּג ְל ָתאְ ,נ ִּה ִּ
ח ָל ָלא ְד ְ
ַּב ֲ
ות ֵרין
בוי ְו ִּא ֵםיהְ ,
א ֹ
ח ַּס ְנ ֵתיה ַּד ֲ
ינאַּ ,א ֲ
א ֵמ ָ
ַּא ְר ַּבע ִּאימוןְ ,כ ָמה ַּד ֲ
ישא.
ישיהְ ,ו ִּאימון ְת ִּפ ִּלין ְד ֵר ָ
כ ְלהו ְב ֵר ֵ
הוןְ ,ד ִּמ ְת ַּע ְט ָרן ֻּ
יזין ִּד ְל ֹ
ְג ִּנ ִּ
גול ַּג ְל ָתא.
ח ָל ֵלי ְד ְ
אלין ִּב ְת ַּלת ֲ
ה ִּרין ְו ָע ִּ
רויְ ,ו ַּנ ֲ
ְל ָב ַּתר ִּמ ְת ַּח ְב ָרן ְב ִּס ְט ֹ
גופא.
ומ ְת ַּס ְח ִּטין ְב ָכל ָ
רויִּ ,
ָנ ְפ ִּקין ָכל ַּחד ְב ִּס ְט ֹ
לון,
ית ָאה ָכ ִּליל ֹ
ומו ָחא ְת ִּל ָ
ֹ
מו ֵחי.
ֹ
ְו ִּא ֵלין ִּמ ְת ַּח ְב ִּרין ִּב ְת ֵרי
ְו ָא ִּחיד (ואינון תפלין דרישא .ואלין מתחברין בתרי מוחי.
ומוחא תליתאה כליל לון ,ונהרין ועאלין בתלת חללי
דגולגלתא .לבתר נפקין כל חד בסטרוי ,ומתפשטין בכל גופא.
וב ַּהאי ִּס ְט ָרא,
ְ
והאי מוחא תליתאה אחיד) ְב ַּהאי ִּס ְט ָרא
ח ָדא.
ילן ַּכ ֲ
גופאְ ,ו ִּא ְת ָע ִּביד ִּמ ֵמיה ְת ֵרי ְגוָונֵי ְכ ִּל ָ
ָ
חט ְב ָכל
ומ ְת ָס ַּ
ִּ
סויְ .והוא
יםא ְגוָונֵי ְד ַּא ְנ ֹ
סויְ ,ו ַּא ְס ִּהיד ְב ַּא ָבא ְו ִּא ָ
ומ ַּהאי ָנ ִּהיר ַּא ְנ ֹ
ֵ
ִּא ְק ֵרי ַּד ַּעתְ ,ב ַּד ַּעת (ס''א בדא) ְכ ִּתיב( ,שמואל א ב) ִּכי ֵאל
א ָבל
ילותֲ .
ע ִּל ֹ
לו ִּנ ְת ְכנו ֲ
גו'ְ ,ב ִּגין ְד ִּאיהו ִּב ְת ֵרי ְגוָונֵי ֹ
עות ה' ְו ֹ
ֵד ֹ
ימ ָאהָ ,לא ִּנ ְת ְכנוַּ .מאי ַּט ְע ָמא ִּנ ְת ְכנו ְל ַּהאי.
ישא ְס ִּת ָ
יקא ַּק ִּד ָ
ְל ַּע ִּת ָ
וכ ִּתיב (שמואל ב כב) ִּעם ָח ִּסיד
חול ֵקיְ ,
ְ
ָרית ְת ֵרין
ְב ִּגין ְדי ִּ
גו'.
ִּת ְת ַּח ָןד ְו ֹ
דף רצ''ג ע''א
ַּגד
או ִּקימו ַּח ְב ַּריָיאִּ ,ד ְכ ִּתיב( ,בראשית כט) וַּי ֵ
ֹ
שוט
ְו ָהא ִּב ְק ֹ
ַּגדָ ,הא
יה הוא .וַּי ֵ
א ִּחי ָא ִּב ָ
ַּע ֹקב (דף רצ''ג ע''א) ְל ָר ֵחל ִּכי ֲ
יֲ
מוהְ ,ד ֹכ ָלא ָרזָא ְד ָח ְכ ְמ ָתאְ .ו ִּכי בן ִּר ְב ָקה הוא .בן ִּר ְב ָקה,
או ְק ָ
ֹ
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ְו ָלא ְכ ִּתיב בן ִּי ְצ ָחק .רמזְ ,ו ֹכ ָלא ְר ִּמיזָא ְב ָח ְכ ְמ ָתאְ .ו ַּעל ַּהאי
וב ִּגין ָכ ְך ְכ ִּתיב,
נותאְ .
ימ ָ
חזֵי ְמ ֵה ְ
וביה ִּא ְת ֲ
ִּא ְק ֵרי ְש ִּלים ְב ֹכ ָלאֵ .
ַּיאמר.
ַּע ֹקבְ ,ו ָלא ְכ ִּתיב ו ֹ
ַּגד י ֲ
וַּי ֵ
ח ָל ֵלי
אלין ַּב ֲ
ישאְ ,ו ָע ִּ
ה ִּרין ְב ִּע ְט ָרא ְד ֵר ָ
ָהנֵי ְגוָו ֵניְ ,כ ָמה ְד ַּנ ֲ
א ִּחיד ְבהו.
גופא ִּא ְת ֲ
גופאְ ,ו ָ
ָ
גול ַּג ְל ָתאָ .ה ִּכי ִּמ ְת ַּס ְח ִּטין ְב ָכל
ְד ְ
ָיאן ֵליהְ ,ד ָהא
ימאָ ,לא ִּנ ְת ְכנוְ ,ו ָלא י ָ
ישא ְס ִּת ָ
יקא ַּק ִּד ָ
(אבל) ְל ַּע ִּת ָ
ֹכ ָלא ְב ַּחד ִּא ְש ְת ַּכחֵ ,חידו ְל ֹכ ָלאַּ ,ח ִּיים ְל ֹכ ָלאָ .לא ַּת ְליָיא ֵביה
ַּדאי.
ילות ו ַּ
ע ִּל ֹ
לו ִּנ ְת ְכנו ֲ
א ָבל ְב ַּהאיֹ ,
ינאֲ .
ִּד ָ
יש בראש מידת הכתר ג' מידות ואפי' שידוע שיש לה ד' מידות ,א :כוח
החכמה והבינה .ב :כוח החסד והגבורה של מידת הכתר ,מ''מ יש להם רק
ג' כלים ,משום שלחסד והגבורה יש רק כלי אחד ,בכדי שיהיה יחוד בין
החסד והגבורה.
וזה עניין הש' שבתפילין של ג' ראשים ,ושל ד' ראשים כמובא בזוהר.
והם ב' אותיות של צלם ,שהנה אותיות צלם ,הצ' היא ט' מידות אשר
נשמת התפארת ,ל' הם הג' הנ''ל ,המ' הם הד' הנ''ל כמובא בהאריז''ל.
כתוב "כי אל דעות ה' לא נתכנו עלילותיו" ,וקוראים לו ,והיינו שבדעת
יש ב' חלקים חסד וגבורה כנ''ל ,וכתוב עלילות בלשון רבים ,וכתוב לו,
דהיינו למידת התפארת שיש בה חסד וגבורה ,ואפשר להשיג בה ,אבל
הכתר אין בה שום דין ,וא''א להשיג בו ולכן כתוב לא ,שבו אין ב' חלקים
חסד ודין ,וגם א''א להשיג בו.
ולכן יעקב אמר שהוא בן רבקה ולא בן יצחק ,רבקה היא כוח הדין
כמובא בזוהר ,ובא לומר שיש בו מכוח הדין ,כמו שאמרנו לעיל.
ומשום שהיה בו מכוח הדין ,הוא יכל לנצח את לבן ,משום שאין הדין
נמתק אלא בכוח הדין.
אורות המוח מתפשטים בכל הגוף ,והיינו שהמוח הוא המנהיג את של
הגוף ועצבי המוח מתפשטים בכל הגוף ,וכן ישנם גידים בתוך העצמות
שהמה מהמוח כמובא בהאריז''ל.
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ישאַּ ,ת ְליָין ָכל ִּאימון ִּר ְבוָון ְו ַּא ְל ִּפין (קוצי)
גול ַּג ְל ָתא ְד ֵר ָ
ְב ְ
ידן ָדא
א ִּח ָ
ומ ְס ַּת ְב ִּכין ָדא ְב ָדאֲ ,
אוכ ִּמיןִּ .
ָ
ׂש ְע ִּריןְ ,ד ִּאימון
קו ֵצי ְד ַּ
ִּמ ֹ
ישיה
ידן ִּב ְנ ִּהירו ִּע ָל ָאה ִּד ְמ ַּע ֵטר (דמתעטר) ְב ֵר ֵ
א ִּח ָ
ְב ָדאַּ ,ד ֲ
ימין,
םו ָחא ְד ִּא ְת ְנ ִּהיר ֵמ ַּא ָבאְ .ל ָב ַּתר ָנ ְפ ִּקין ִּני ִּמין ַּעל ִּנ ִּ
ומ ֹ
ֵמ ַּא ָבאִּ ,
ידן,
א ִּח ָ
כ ְלהו ֲ
מו ֵחיְ .ו ֻּ
ומ ְש ַּאר ֹ
יםאִּ ,
ישיה ֵמ ִּא ָ
ִּמ ְמ ִּהירו ְד ִּמ ְת ַּע ָטר ְב ֵר ֵ
ידן ֵמ ַּא ָבאְ ,ב ִּגין ְד ִּאימון ִּמ ְת ָע ְר ִּבין
א ִּח ָ
ׂש ְע ֵרי ַּד ֲ
ומ ְס ַּת ְב ֵכי ְב ִּאימון ַּ
ִּ
ומ ְס ַּת ְב ִּכין ָדא ְב ָדא.
ָדא ְב ָדאִּ ,
יכן
מו ָחא ִּע ָל ָאהְ .ו ֻּכ ְלהו ְמ ִּש ָ
גול ָתאְ ,ב ֹ
גול ְ
ידן ְב ְ
א ִּח ָ
כ ְלהו מ ֹו ֵחי ֲ
ְו ֻּ
מו ָחא( ,אחידן במוחי)
ח ָל ֵלי ְד ֹ
(דאתמשכן) ִּא ְת ַּמ ְח ָכן ִּמ ְת ַּלת ֲ
ע ִּמין ְו ָר ִּזין,
א ָבאְ .ב ָכל ִּאימון ַּט ֲ
ִּמ ְת ָע ְר ָבן ָדא ְב ָדאְ ,ב ַּד ְכיָא ִּב ְמ ָס ֲ
מו ֵחי ְר ִּמיזֵי (כך נמצא בס''י)
כ ְלהו ֹ
וב ִּגין ָכ ְך ֻּ
ומ ְת ַּג ְליָיןְ .
ימין ִּ
ְס ִּת ִּ
אלין
ישאְ ,ו ָע ִּ
הו ִּרין ְב ִּע ְט ָרא ְד ֵר ָ
יך ְוכו'ְ ,כ ָמה ִּד ְנ ֹ
א ֹלה ָ
ְב ָא ֹנ ִּכי ְי ָי' ֱ
גול ַּג ְל ָתא.
ח ָל ֵלי ְד ְ
ַּב ֲ
שערות התפארת
שערות התפארת יוצאות ממוח החכמה והבינה והדעת ,והם מסובכות זה
בזה ,דהיינו בכדי לכלול את כוח הדין בכוח החסד ,ולכן אפי' בכוח החסד
שבהם יש מעט דין ,והשערות הם צינורות השפע ,והם אור היוצא מהמוח,
ולכן אישה שמוחה הוא מכוח הדין ,צריכה לכסות את השער בכדי שלא
יתגלו הדינים שלה ,ויש שסוברים שרק מעת הביאה יש לה לכסות ,משום
שאז הבעל נותן לה בזיוג ה' גבורות ואזי מתרבים בה הגבורות ,ויש
שסוברים שאפי' כבר בחופה יש לה לכסות את השער.
כל מוחי הכתר נאחזים בכלי הכתר עצמו ,ודרך הגולגולת יוצאים
השערות ,ובכל שערה ושערה תלויים מצוות וטעמים ורזים ,ולכן ב"אנכי
ה" שהם כנגד מידת הכתר תלויים כל המצוות.
הנה השערות הם מקורות שפע ,בכל שערה תלויה מצווה ,אפי'
שהמצוות תלויים ברמ''ח איברים כמובא בתיקונים ,מ''מ הם גם נאחזים
בשערות ,משום שהשערות הם אור מקיף ובכל מצוות יש את האור מקיף,
שהוא נעשה ע''י הברכה ,ויש אור האור עצמו הפנימי ,שהוא עצמם
המצווה כמובא בכוונת התפילה ,והוא מושרש בגוף מידת התפארת
ברמ''ח אבריה ובשס''ה גידיה.
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אוד ִּניןְ .ו ָהא
אוכ ִּמיןַּ ,ח ְפיָין ְו ַּת ְליָין ְל ִּס ְט ָרא ְד ְ
ָ
קו ִּצין
ָכל ִּאימון ֹ
וש ָמע.
ימ ָנאְ ,ד ְב ִּגין ָכ ְך ְכ ִּתיב( ,מלכים ב יט) ַּה ֵטה ְי ָי' ָא ְז ְנ ָך ֲ
או ִּק ְ
ֹ
אודנֵיה ָל ֳק ְב ֵליה,
ְ
ַּר ִּכין ַּמ ְל ָכא
ימ ָנאַּ ,מאן ְד ָב ֵעי ְדי ְ
או ִּק ְ
ֹ
ִּמ ָכאן
נויְ ,ו ִּי ְש ַּמע ֵליה
אוד ֹ
ְ
ׂש ְע ֵרי ֵמ ַּעל
ישיה ְד ַּמ ְל ָכאְ ,ו ִּי ְפנה ַּ
ְי ַּס ְל ֵסל ְב ֵר ֵ
ַּמ ְל ָכא ְב ָכל ַּמה ְד ָב ֵעי.
או ְר ָחאְ ,ב ָא ְר ָחא ְד ַּע ִּתיק
ֹ
ח ָדא ַּחד
ׂש ְע ֵריִּ ,מ ְת ַּא ֲ
גותא ְד ַּ
ְב ַּפ ְל ָ
יתא( ,ואתמנן
או ַּר ְי ָ
ףודי ֹ
חוי ְד ִּפ ֵ
או ְר ֹ
שן ִּממֵיה ָכל ֹ
יו ִּמין ,ו ִּמ ְת ָס ְר ָ
ֹ
קו ָצא,
קו ָצא ְו ֹ
יל ָלא ַּת ְליָין ְב ָכל ֹ
יב ָבא ִּו ָ
יהון ִּד ָ
אר ֹ
עלייהו) ָכל ָמ ֵ
ה ָדא
ַּד ִּעין ִּאימון ָא ְר ִּחיןֲ .
ָיביָאְ ,ד ָלא י ְ
ְו ִּאימון ַּמ ְפ ִּר ִּשין ִּר ְש ָתא ְל ַּחי ַּ
א ֵפ ָלהְ .ו ָכל ִּא ֵלין ַּת ְליָין
ש ִּעים ָכ ֲ
הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,משלי ד) דר ְך ְר ָ
ימ ָנא ְב ִּאימון
או ִּק ְ
יפיןְ .ו ֹ
וב ִּגין ָכ ְך ֻּכ ְלהו ַּת ִּף ִּ
יפיןְ ,
קו ִּצין ַּת ִּף ִּ
ְב ֹ
יהון ְד ַּמ ְת ְק ָלא( ,ס''א דרחימותא) ִּד ְכ ִּתיב,
אר ֹ
ח ָדן ָמ ֵ
יען ִּא ְת ַּא ֲ
ְש ִּע ָ
אמתְ .ו ָכל ַּכ ְךְ ,ב ִּגין ְד ַּמ ְש ִּכין
חות ְי ָי' חסד ו ֱ
(תהלים כה) ָכל ָא ְר ֹ
מו ָחא.
יטי ְד ֹ
ימין ִּד ְר ִּה ֵ
םו ִּחין ְס ִּת ִּ
ִּמ ֹ
מו ָחא ְב ִּאימון
חויֵ ,מ ַּחד ֹ
או ְר ֹ
וב ִּגין ָכ ְך ִּמ ְש ַּת ְכ ֵחי ָכל ַּחד ְכפום ֹ
ְ
יהון ְד ַּמ ְת ְק ָלא( ,דרחימותא)
אר ֹ
יעןִּ ,א ְת ַּמ ְח ָכן ָמ ֵ
קו ִּצין ְש ִּע ָ
ֹ
אמת.
חות ְי ָי' חסד ו ֱ
ִּד ְכ ִּתיב ָכל ָא ְר ֹ
יפיןִּ ,א ְת ַּמ ְח ָכן ְו ַּת ְליָין
קו ִּצין ַּת ִּף ִּ
ֹ
ָינאְ ,ב ִּאימון
םו ָחא ִּת ְני ָ
ִּמ ֹ
א ֵפ ָלה ֹלא
ש ִּעים ָכ ֲ
יל ָלא ִּד ְכ ִּתיב ְבהו דר ְך ְר ָ
יב ָבא ִּו ָ
יהון ִּד ָ
אר ֹ
ָמ ֵ
לו ַּמר ָלא
ירי .א ָלא ֹלא ָי ְדעוְ ,כ ֹ
שלוַּ .מאי ָקא ַּמ ְי ֵ
ָדעו ַּבםה ִּי ָכ ֵ
יְ
שלוַּ .אל ִּת ְק ֵרי ַּבםה ,א ָלא
ַּד ִּעיןְ ,ו ָלא ָב ָעאן ְל ִּמ ְנ ַּדעַּ ,בםה ִּי ָכ ֵ
יְ
יםאַּ .מאי ִּס ְט ָרא
ח ִּדין ִּב ְס ַּטר ְד ִּא ָ
שלוְ .ב ִּאימון ְד ִּמ ְת ַּא ֲ
יםא ִּי ָכ ֵ
ְב ִּא ָ
יל ָלא.
יב ָבא ִּו ָ
יהון ִּד ָ
אר ֹ
ח ָדן ָמ ֵ
יפא ִּמי ֵמה ִּמ ְת ַּא ֲ
בורה ַּת ִּף ָ
יםאְ .ג ָ
ְד ִּא ָ
יתאִּ ,א ְת ַּמ ְח ָכן
קו ִּצין ְד ִּאימון ְבא ְמ ָצ ִּע ָ
ית ָאהְ ,ב ִּאימון ֹ
םו ָחא ְת ִּל ָ
ִּמ ֹ
ירין ְו ָלא
ידין (דמארין)ְ .ו ִּא ְקרון ַּא ִּסין ְנ ִּה ִּ
יהון ְד ִּמ ִּ
אר ֹ
ְו ַּת ְליָין ָמ ֵ
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יךְ .ו ֹכ ָלא ִּא ְש ְת ַּכח
וב ָהנֵי ְכ ִּתיב (משלי ד) ַּס ֵלס ַּמ ְע ַּגל ַּר ְגל ָ
יריןְ .
ְנ ִּה ִּ
ישא.
ׂש ְע ֵרי ְד ֵר ָ
קו ִּצין ְד ַּ
ְב ִּאימון ֹ
השערות מכסות את אוזני מידת התפארת ,ובכדי שתשמע התפילה יש
לסלסל בשערות בכדי שיסורו מן האוזניים.
השערות ארוכות וכאשר מסלסלים אותם הם נעשות קצרות כנראה
בחוש ,והוא רומז לנו שיש לעסוק בתורה ולקשר את השערות במוח
העליון ,בכדי שתשמע התפילה ,ולכן אמרו חז''ל שע''י לימוד התורה
מקבלת התפילה ,והיינו שלימוד התורה מקשר את השערות במוח ומחזיר
אותם לשם ,ואזי האוזניים גלויות ומתקבלת התפילה.
באמצע השערות יש שביל של שערות שמואר מהשביל של השערות של
מידת הכתר ,ושם היא שורש התורה ,בשערות תלויים מלאכי דין ,ויש
להיזהר מהם.
השביל הוא התיקון הי''ג של השערות שהרי התורה נדרשת בי''ג
מידות ,והוא התיקון שכולל את כולם.
בכל השערות יש בעלי דין ורחמים ,שהם מביטים על מעשי האדם,
משום שכן במוחות התפארת יש בהם מעט דין ,ולכן יוצאים מהם מלאכי
דין ,ולכן הלויים שהם מורשים בכוח הדין ,מגלחים את השערות שלהם,
וכתוב בתיקונים שמי שאיש חסד יש לו להאריך את השערות שלו ,ומי
שאיש גבורה יש לו לספר אותם ,ומי שאיש ממוצע בין חסד וגבורה ,יש לו
לגדל שער בינוני ,והיינו כנ''ל שהשערות הם כוח המוח ,ולכן הנזיר אינו
מגלח את שערותיו בכדי שכוח המוח שלו ישאר עימו.
ממוח החכמה יוצאים בעלי רחמים ממוח הבינה בעלי דין ,וממוח הדעת
יוצאים מלאכים ממוצעים בין חסד לדין.
שהעולם הזה שהוא עולם הבחירה יש בו ג' חלקים ,צדיקים בינונים,
ורשעים ,שהם עניין הג' ספרים שנפתחים בראש השנה.

גול ַּג ְל ָתאִּ ,מ ְצ ָחא ְל ִּא ְת ַּס ְף ָדא (ס''א לאתפקרא)
ִּמ ְצ ָחא ְד ְ
יהוןְ .ו ַּכד ַּהאי ִּמ ְצ ָחא ִּא ְת ַּג ְליָיאִּ ,מ ְת ָע ִּרין
עו ָב ֵד ֹ
ֹ
ָיביָא ַּעל
ַּחי ַּ
יהוןַּ .האי ִּמ ְצ ָחא
עו ָב ֵד ֹ
יניןְ ,ל ִּאימון ְד ָלא ִּמ ְת ַּכ ְן ִּפין ְב ֹ
יהון ְד ִּד ִּ
אר ֹ
ָמ ֵ
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יקא ְב ַּהאי
ע ָתא ְד ִּא ְת ַּג ְליָיא ִּמ ְצ ָחא ְד ַּע ִּת ָ
שֲ
וב ַּ
ַּור ָדאְ .
סומ ָקא ְכו ְ
ָ
צון ִּא ְק ֵרי
ע ָתאֵ ,עת ָר ֹ
שֲ
ָורא ְכ ַּת ְל ָגאְ .ו ַּה ִּהיא ַּ
ִּמ ְצ ָחאִּ ,א ְת ַּה ְד ַּרת ִּחו ָ
ְל ֹכ ָלא.
ָכי מ ַּצח,
ֵיבא ָס ָבא ָא ַּמר ,מ ַּצח .ז ֵ
ְב ִּס ְפ ָרא ְד ַּא ַּג ְד ָתא ְד ֵבי ַּרב י ָ
יקאְ .ו ִּאי ָלאוַּ ,א ְש ֵדי ח' ֵבין ְת ֵרין ַּא ְתוָוןְ ,כ ָמה ְד ַּא ְת
ִּמ ְצ ָחא ְד ַּע ִּת ָ
מו ָאב.
א ֵתי ֹ
ומ ַּחץ ַּס ֲ
ָא ֵמר (במדבר כד) ָ
ווְ .ו ַּאף
ה ֹ
צופיןְ .ו ַּכ ָםה ְנ ָצ ִּחים ֲ
ימ ָנאְ ,ד ִּא ְק ֵרי נ ַּצח ְב ַּא ְתוָון ְר ִּ
או ִּק ְ
ְו ֹ
ח ָרא ִּא ְס ְת ַּלקְ ,ו ִּאית
ח ָרא (באתרא) ְבנ ַּצח ָא ֳ
ַּעל ַּגב ְדנ ַּצח ַּא ֲ
ע ָתא
שֲ
ש ְב ָתא ְב ַּ
וב ִּגין ְד ַּ
גופאְ .
ָ
ח ָר ִּנין ְד ִּמ ְת ַּס ְח ִּטין ְב ָכל
ְנ ָצ ִּחים ָא ֳ
ישא
יקא ַּק ִּד ָ
יניןַּ ,ג ְליָא ַּע ִּת ָ
לו ָתא ְד ִּמ ְנ ָחהְ ,ב ִּגין ְד ָלא ִּי ְת ַּער ִּד ִּ
ִּד ְצ ֹ
ינין ִּא ְת ַּכ ְפיָין ְו ִּא ְש ְת ָככו ְו ָלא ִּא ְת ָע ִּבידו.
יליהְ ,ו ָכל ִּד ִּ
ִּמ ְצ ָחא ִּד ֵ
דף רצ''ג ע''ב
יפין
יניןְ ,ל ָכל ִּאימון ְד ַּח ִּע ִּ
ְב ַּהאי ִּמ ְצ ָחא ַּת ְליָין כ''ד ָב ֵתי ִּד ִּ
ָדע ֵאל ְויֵש
יכה י ַּ
יהוןְ .כ ָמה ִּד ְכ ִּתיב( ,תהלים עג) ְו ָא ְמרו ֵא ָ
עו ָב ֵד ֹ
ְב ֹ
יוןְ .ו ָהא ע ְׂש ִּרים ִּאימון ,ד' (דף רצ''ג ע''ב) ָל ָםה.
ֵד ָעה ְבע ְל ֹ
ילא.
ינא ְל ַּת ָתאְ ,ד ַּת ְליָין ִּמ ְל ֵע ָ
יתות ֵבית ִּד ָ
יהון ְדד' ִּמ ֹ
ָל ֳק ְב ֵל ֹ
ינא ִּע ָל ָאהַּ ,עד
ישין ֵבי ִּד ָ
ע ִּנ ִּ
וב ִּגין ָכ ְך ָלא ַּמ ֲ
ְו ִּא ְש ָת ָארו ע ְׂש ִּריןְ .
יהון ְדכ' ָב ֵתי
ַּש ִּלים (נ''א עשרין) ְו ַּס ְל ָקא ְלכ' ְש ִּניןָ ,ל ֳק ְב ֵל ֹ
ְדי ְ
יהון ְדכ''ד ְס ָפ ִּרים
ֵינןָ ,ל ֳק ְב ֵל ֹ
ילן ָתנ ָ
ימ ָאה ִּד ָ
יתא ְס ִּת ָ
ינאְ .ב ַּמ ְת ִּנ ָ
ִּד ָ
יתא.
או ַּר ְי ָ
ילן ְב ֹ
ְד ִּא ְת ְכ ִּל ָ
מצח התפארת
מצח התפארת הוא מצח שמעניש את הרשעים ,אמנם כאשר מאיר בו
מצח הכתר מתמתק בו כל הדין ונעשה לרחמים.
משום שהמוח הוא לפני המצח ולכן פעולת המוח מתגלית במצח ,וכן
האריז''ל היה קורא במצח האדם משום שאור הנפש מאיר במצח.
אמנם מצח הכתר הוא מצח של רחמים משום שהמוח שבו הוא מוח
של רחמים.
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ואפי' שאין במצח חור כמו בעין ובאוזן וכו' ,מ''מ יש כאן גילוי אור
כנ''ל.
רב ייבא סבא אומר שכשהדין גובר נותנים את הח' של מצח בין צ'ומ'
ונעשה "ומחץ פאתי אויב" ,וכן מצח הוא נצח ,ואפי' שיש מידת הנצח,
מ''מ גם המצח הוא כוח הנצח שמתפשט בגוף ,ובשבת שהוא זמן רמחים,
לכן מאיר הכתר במצח התפארת וממתק אותו.
כאן גילו לנו חז''ל את עניין חילוף סדר האותיות או חילוף אות באות
המוקדמת לה ,וכן הבעש''ט היה יודע להפך אותיות ואם נגזר מיתה
חלילה על אדם ,היה עושה ממת תם ,והצדיקים שיודעים את שורש
האותיות יודעים את הדברים האלו.
והנה את סדר האותיות אפשר לידע והוא מובא בספרי שיר לדוד ועוד,
מספר שורשי השמות ,והנה אם אות מ' היא בתפארת ות' בשכינה ,אזי יש
לזווג את השכינה בתפארת ות' מתחברת למ' ונעשה תם במקום מת ,אבל
ודאי שאין זה מספיק בשביל לעשות מעשה.
שבת היא מעין עולם הנצח שהוא מתחיל במידת הכתר ,ולכן בעת זו
מושפע כוח החסד וממתק כל דין.
במצח יש כ''ד בתי דינים המענישים את הכופרים בה' ,ושואל רשב''י
שמספר עשרים מובן ,משום שהם י' מידות של רחמים וגבורה ,אבל מהו
עניין הד' ,ואין לומר שהם עניין ד' שמות הויה ,שהרי הם כוח החסד
הגמור ,ולכן אמר שהם כנגד ד' מידות בית דין ,שהם ד' אותיות הויה
אשר מתלבשות בד' אותיות אדני אשר מתלבשות בד' קליפות להעניש
את הרשעים.
ויש אומרים שהם כנגד כ''ד ספרי תורה ,והיינו שמי שכופר בתורה
התורה מענישה אותו.

ָיביָא.
ינין ְד ָלא ִּמ ְס ַּת ְם ִּרין ִּמ ַּמ ְייהו ַּחי ַּ
ישאִּ ,אימון ַּע ְי ִּ
ינין ְד ֵר ָ
ַּע ְי ִּ
וב ִּגין ָכ ְך ִּא ְקרו (שיר השירים ה)
ימיןְ .
ימין ְו ָלא ַּנ ְי ִּ
ינין ְד ַּנ ְי ִּ
ַּע ְי ִּ
תונו
יו ִּניםְ .כ ָמה ְד ַּא ְת ָא ֵמר( ,ויקרא כה) ְו ֹלא ֹ
יו ִּניםַּ .מאי ֹ
יניו ְכ ֹ
ֵע ָ
אמרו ֹלא ִּי ְראה
ַּי ְ
יתוְ .ו ַּעל ָדא ְכ ִּתיב( ,תהלים צד) ו ֹ
ע ִּמ ֹ
ִּאיש את ֲ
ףונא ְד ַּעל
גו'ִּ .ת ָ
ה ֹלא ִּי ְש ָמע ְו ֹ
נו ַּטע ֹאזן ֲ
ה ֹ
וכ ִּתיב (שם) ֲ
גו'ְ .
ָי''ה ְו ֹ
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ע ִּרין ַּת ְליָין
ׂש ֲ
עורא ְש ִּליםֵ .מ ִּאימון ַּ
ש ְע ָרן ְב ִּש ָ
ׂש ְע ֵרי ְד ִּמ ְת ַּ
ינאַּ ,
ֵע ָ
ימי
וכ ֵדין ַּק ְי ֵ
חותאְ ,ל ַּא ָג ָחא ְק ָר ָבאְ .
ארי ְד ַּא ְש ָג ָ
אלף ְוז' ְמ ָאה ָמ ֵ
ינין.
ומ ְת ַּס ְק ִּחין ַּע ְי ִּ
יהון ִּ
חול ְש ֵל ֹ
כ ְלהו ִּמ ְ
ֻּ
ח ָדן ְבהוְ .ואלף (וד' מאה)
ינין ִּמ ְת ַּא ֲ
יניןְ ,ג ִּב ִּ
סותא ְד ַּעל ַּע ְי ִּ
ְכ ָ
סותא
ח ָדן ְבהוְ ,ו ִּאימון ִּא ְקרון ְכ ָ
יסין ִּא ְת ַּא ֲ
ארי ְת ִּר ִּ
ִּר ְבוָון ָמ ֵ
יני ְי ָי'ָ ,לא ַּס ְק ִּחיןְ ,ו ָלא ִּא ְת ָערון,
יניןְ .ו ָכל ִּאימון ְד ִּא ְקרון ֵע ֵ
ְד ַּע ְי ִּ
יניןִּ ,מ ְת ָס ְר ִּשין ִּאימון ַּת ָת ֵאי
סותי ִּד ְג ִּב ִּ
ַּבר ְב ִּז ְמ ָנא ְד ִּא ֵלין ְכ ֵ
א ָתר
ָה ִּבין ֲ
יני ַּת ָת ֵאי ֵמ ִּע ָל ֵאיְ ,וי ֲ
שן ְג ִּב ֵ
ע ָתא ְד ִּא ְת ָס ְר ָ
שֲ
וב ַּ
ֵמ ִּע ָל ֵאיְ .
ינ ֵתיה
ח ָ
יניןְ ,ו ִּא ְת ַּחזֵי ְכ ַּמאן ְד ִּא ְת ַּער ִּמ ֵ
ְל ַּא ְש ְג ָחא ִּמ ְת ַּס ְף ִּחין ַּע ְי ִּ
יחאְ ,ו ִּא ְס ָת ָחן
ינא ְס ִּק ָ
ינין ְו ָח ָמא ְל ֵע ָ
חרו ַּע ְי ִּ
(משנתיה)ִּ .א ְס ַּת ֲ
ינין
יהון ְד ִּד ִּ
אר ֹ
יליהְ .ו ַּכד ִּא ְס ַּת ְחיָיןִּ ,א ְת ַּכ ְפיָין ָמ ֵ
ָורא ִּד ֵ
ְב ִּחו ָ
ישן ְי ָי'
עורה ָל ָםה ִּת ַּ
ָ
וב ִּגין ָכ ְך ְכ ִּתיב( ,תהלים מד)
ְל ִּי ְׂש ָר ֵאלְ .
גו'.
יצה ְו ֹ
ָה ִּק ָ
עיני מידת התפארת
עיני התפארת הם מלשון הונאה ,משום שהרשעים חושבים שה' אינו
משגיח ,עד שבא עליהם הדין.
גבו ת העינים הם צינורות שפע של מלאכי השגחה על מעשי הרשעים,
וכאשר מגיע את הדין ,המה סרים מעל העיניים ,והעין מכלה אותם ,כמו
שאמרו חז''ל בשבת נתן בו עיניו ונעשה גל של עצמות.
עיני ה' הם כוח ההשגחה שבו ,ולא שחלילה יש בו עין גשמית או שום
דבר זה ,אלא היא כוח רוחני שיש בכוחו לראות ,שהרי גם בשר העין שלנו
הוא לא זה שרואה ,אלא הכוח הרוחני שבה הוא זה שגורם את הראיה.
ולכל שערה ודבר בגופנו יש יעוד ,ולכן מבאר הזוהר מה עניין גבות
העיניים בעולם העליון.
עפעפי העין המה מכסים את העין בכדי שלא תקבל שפע מאור עיני
הכתר ,אמנם כאשר נפתחים העינים אזי הם מקבלות אור גדול ומתמתקות
באור הרחמים.
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והיינו שרצון התפארת להביט במקום היופי והרחמים ,אלא שלפעמים
אין לו להביט משום שיש לעשות דין ברשעים ,אבל כאשר ה' רואה
שהיצר גובר ואנחנו אנוסים בכל העבירות ,מיד עיני התפארת מביטים
בעיני הכתר ונעשים לרחמים.
העפעפים המה גורמות לעין שלא להביט בעין הכתר ,ואז מגיע הדין
שהוא סילוק המוחין שהוא עניין השינה ,ולכן צעק דוד "עורה למה תישן
ה".
אמנם חז''ל תיקנו שלא לומר עניין זה במקדש משום שזה נראה חלילה
גישום בעולם העליון למי שלא מבין את עומק הדברים.

ירין ד' ָב ֵתי
יניןֵ .מ ִּאימון ְנ ִּה ִּ
ונין ִּא ְת ַּח ְזיָין ְב ִּאימון ַּע ְי ִּ
ַּא ְר ַּבע ַּג ְו ִּ
חותא
מו ָחא .ז' ְד ִּא ְקרון ֵעינֵי ה'ְ .ו ַּא ְש ָג ָ
יטי ֹ
ה ִּרין ִּב ְר ִּה ֵ
יליןְ ,ד ַּנ ֲ
ִּד ְת ִּפ ִּ
ימ ָנא ְב ִּא ָד ָרא,
או ִּק ְ
ינאְ .כ ָמה ְד ֹ
אוכ ָמא ְד ֵע ָ
ָ
(נפקא) ַּנ ְפ ֵקיִּ ,מ ְגוָון
ונין
ינ ִּיםְ .ו ִּאימון ַּג ְו ִּ
ִּד ְכ ִּתיב( ,זכריה ג) ַּעל אבן ַּא ַּחת ִּש ְב ָעה ֵע ָ
ה ִּטין ְב ִּס ְט ַּר ְייהו.
ִּמ ְת ַּל ֲ
ינאְ .ו ִּאימון
חותא ְל ִּד ָ
ארי ְד ַּא ְש ָג ָ
ח ָר ִּניןָ ,מ ֵ
או ֲ
ןומ ָקאָ ,נ ְפ ִּקין ֹ
ִּמ ָ
טות ְב ָכל ָה ָארץ.
שו ְט ֹ
יני ְי ָי' ְמ ֹ
ִּא ְקרון( ,דברי הימים ב טז) ֵע ֵ
ירו ָקאָ ,נ ְפ ִּקין
ינאִּ .מ ֹ
שו ְט ִּטיםְ .ב ִּגין ְד ֻּכ ְלהו ִּד ָ
טותְ ,ו ֹלא ְמ ֹ
שו ְט ֹ
ְמ ֹ
ובין ִּבישִּ .ד ְכ ִּתיב
עו ָב ִּדיןֵ ,בין ַּטב ֵ
ימין ְל ַּג ָל ָאה ֹ
ח ָר ִּניןְ ,ד ַּק ְי ִּ
או ֲ
ֹ
יני
יניו ַּעל ַּד ְר ֵכי ִּאישְ .ו ִּא ֵלין ִּא ְקרון( ,זכריה ד) ֵע ֵ
(איוב לד) ִּכי ֵע ָ
טותְ .ב ִּגין ְד ִּאימון ִּל ְת ֵרין
שו ְט ֹ
שו ְט ִּטיםְ ,ו ֹלא ְמ ֹ
שו ְט ִּטיםְ .מ ֹ
ְי ָי' ְמ ֹ
ח ֵמיָ ,כל ִּאימון
ָוראָ ,נ ְפ ִּקין ָכל ִּאימון ַּר ֲ
ול ִּבישֵ .מ ִּחו ָ
ִּס ְט ִּריןְ ,ל ָטב ְ
וכ ֵדין
ְ
או ָט ָבא ְלהו ְל ִּי ְׂש ָר ֵאל.
ָט ָבאןְ ,ד ִּמ ְש ַּת ְכ ֵחי ְב ָע ְל ָמאְ ,ל ֹ
ח ָמא ָע ַּל ְייהו.
ָוניְ ,ל ַּר ֲ
ִּא ְס ַּת ְחיָין (נ''א אסתחרן) ָכל ִּאימון ְת ַּלת ְגו ֵ
יש בעין ד' גונים ,ומגוון השחור יוצאים שבעה מלאכים המשפיעים
לשכינה ,משום ששחור הוא כוח שמראה על דין ,על העדר אור ,והשחור
שבעין הוא מרכז העין ומרכז הראיה ,ועל זה נאמר "שחורה אני ונאווה",
היינו שאני מקבלת מהשחור שבעין.
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מהאדום יוצאים מלאכי דין ,ומהירוק יוצאים מלאכים אשר מביטים גם
על הטוב וגם על הרע ,ומהלבן שבעין יוצאים מלאכי רחמים אשר ממתקים
את כל ג' הגונים הנ''ל.
אדום ולבן הם חסד ודין ,ירוק הוא כוח הרחמים ,אשר הם גוברים על
כל הדין ,כמו שאמרו חז''ל בשבת שאפי' שיש לאדם מלאך אחד מתוך
אלף מלאכים ,אשר מליץ עליו טוב ,הרי הוא יוצא זכאי בדין ,ולכן אמר
רשב''י שהלבן ממתק את כל הדינים.

ונין ִּמ ְת ָע ְר ִּבין ָדא ְב ָדאְ ,ו ִּא ְת ַּד ְב ָקן ָדא ְב ָדאָ .כל ַּחד
ִּא ֵלין ַּג ְו ִּ
ילן ֵביה ַּכד
וראְ ,ד ֻּכ ְלהו ְכ ִּל ָ
יליהַּ ,בר ֵמ ִּח ָו ָ
או ִּזיף ְל ַּח ְב ֵריה ִּמ ְגוָו ֵני ִּד ֵ
ֹ
ַּכ ִּלין ָכל
ונין ִּד ְל ַּת ָתאָ ,לא י ְ
יךְ ,והוא ָח ֵפי ַּעל ֹכ ָלאָ .כל ַּג ְו ִּ
ִּא ְצ ְט ִּר ְ
ירו ָקא.
סומ ָקא ְו ִּל ֹ
אוכ ָמא ְל ָ
ָוראְ ,ל ָ
לון ִּחו ָ
ח ָרא ֹ
ְבנֵי ָע ְל ָמאְ ,ל ַּא ְס ֲ
ָורא.
ח ָדן ְו ִּא ְס ַּת ְחיָין ְב ִּחו ָ
כ ְלהו ִּא ְת ַּא ֲ
חותא ַּחדֻּ ,
ְו ָה ָכא ְב ַּא ְש ָג ָ
ָורא ְל ַּא ְש ָג ָחא,
ונין ְד ִּחו ָ
ינוי ָלא ִּמ ְש ַּת ְכ ִּכיןַּ ,בר ַּכד ַּב ְעיָין ַּג ְו ִּ
ְג ִּב ֹ
כ ְלהו ְגוָונֵיְ .ו ִּאי ִּאימון ָלא
א ָתר ְל ַּא ְש ָג ָחאְ ,ל ֻּ
ָה ִּבין ֲ
ינין י ֲ
ְב ִּגין ִּד ְג ִּב ִּ
ימין,
ינין ָלא ַּק ְי ִּ
ול ִּא ְס ַּת ְכ ָלאְ .ג ִּב ִּ
ַּכ ִּלין ְל ַּא ְש ְג ָחא ְ
א ָתרָ ,לא י ְ
ָה ִּבין ֲ
יֲ
ימותא (שלימתא) ,א ָלא ַּס ְק ִּחין
ָ
ח ָדא ְש ֵל
ע ָתא ֲ
שֲ
ְו ָלא ִּמ ְש ַּת ְכ ִּכין ַּ
יחא ְד ָק ֵאי ָע ַּל ְייהוְ .ו ַּעל
ינא ְס ִּק ָ
ופ ְק ִּחיןִּ ,מחום ֵע ָ
ְו ַּס ְת ִּמיןַּ ,ס ְת ִּמין ַּ
ימ ָנא.
או ִּק ְ
ָשובְ .ו ָהא ֹ
צוא ו ֹ
יות ָר ֹ
ָדא ְכ ִּתיב( ,יחזקאל א) ְו ַּה ַּח ֹ
אין העולם יכול למתק את כוח הדין שבעין ,אבל כשהתפארת מביטה
בכתר הגוון הלבן גובר על כל הגונים ,והיינו כאשר מתעורר התפארת
לרצון העליון בכוח זה שהתחתונים רוצים לעשות את רצון ה' ,אזי מיד
הכל נעשה לבן ,כמו שאמר הפסוק שה' עושה מהעונות האדומים לבנים.
וצריך שגם בעין התפארת יהיה צבע לבן ,שללא הלבן שבתפארת לא
היה מאיר הלבן שבכתר ,שאין שפע יורד מלמעלה ללא התעוררות
מלמטה ,כמו שאמר הנביא לשונמית שתביא כדי שמן ,וכי לא יכל הנביא
לעשות כדים ,אלא שהשמן לא היה מגיע ללא התעוררות של הכלים
שמכילים אותו.
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עפעפי העיניים אינם פתוחות תמיד בכדי שלא יאירו עיני הכתר בעיני
התפארת ,אמנם הם נסגרות ונפתחות ,בכדי שכל דין שיהיה בעולם יהיה
בו רחמים ,משום שאין שום דין שיש בו רע ,אלא הכל לטובה.
והנה שכל הדין קיים ,רק משום שהכתר אינו יכול להאיר משום
המחסום אשר ישנו בין עין התפארת לכתר ,וזה כלל גדול שה' תמיד
מאיר ,אלא שהמחסום הוא זה שחוסם את האור ,והוא עניין המחיצה של
ברזל שבין ישראל לאביהם שבשמים.

וכ ִּתיב
א ָנןְ ,
שֲ
רוש ַּלים ָנוה ַּ
ינה ְי ָ
יך ִּת ְרא ָ
ְכ ִּתיב (ישעיה לג) ֵעינ ָ
גו'ְ .ד ָהא
ח ָנה ְו ֹ
יך ָבה ֵמ ֵר ִּשית ַּה ָ
א ֹלה ָ
(דברים יא) ָת ִּמיד ֵעי ֵני ְי ָי' ֱ
וב ִּגין ָכ ְך
ָלין ָבהְ .
רוש ַּלם ַּב ְעיָא ֵכןִּ ,ד ְכ ִּתיב( ,ישעיה א) צדק י ִּ
ְי ָ
גו',
יון ְב ִּם ְש ָסט ִּת ָסדה ְו ֹ
יוןִּ .ד ְכ ִּתיב( ,ישעיה א) ִּצ ֹ
רוש ַּל םְ ,ו ָלא ִּצ ֹ
ְי ָ
ח ֵמי.
ְד ֹכ ָלא ַּר ֲ
ימא ְד ֹכ ָלא.
ישאְ ,ס ִּת ָ
יקא ַּק ִּד ָ
ינא ְד ַּע ִּת ָ
ינ ְך ְכ ִּתיבֵ ,ע ָ
יךֵ ,ע ָ
ֵעינ ָ
חזֵי.
ול ִּבישְ ,כ ָמה ְד ִּא ְת ֲ
יך ָבהְ ,ל ָטב ְ
א ֹלה ָ
ַּה ְש ָתאֵ ,עינֵי ְי ָי' ֱ
(לסומקא ולירוקא .והכא באשגחותא חדא ,כלהו אסחרן
ואסתחיין בחוורא .גבינוי לא משתככין ,בר כד בעיין גוונין
יומא ָת ִּדירְ .ו ָה ָתם ֵעינ ָך
לאשגחא) ְב ִּגין ָכ ְך ָלא ִּא ְת ְקיָימו ְב ִּק ָ
ח ֵמיִּ .ד ְכ ִּתיב( ,ישעיה נד)
רוש ַּל םֹ ,כ ָלא ְל ָטבֹ ,כ ָלא ְב ַּר ֲ
ינה ְי ָ
ִּת ְרא ָ
א ַּק ְב ֵצ ְך.
דו ִּלים ֲ
ח ִּמים ְג ֹ
וב ַּר ֲ
ְ
העין של דין מביטה על השכינה בכוח המצומצם ביותר שבה ,שהוא
המלכות של המלכות שבה שבסוף עולם העשייה ,והוא נקרא ירושלים
ולא ציון.
מה שכתוב לפעמים בפסוקים עין בלשון יחיד ופעמים עיניים בלשון
רבים ,הוא משום שעיני הכתר נקראים עין ,משום שעין שמאל שלה
נכללת בעין ימין שלה ,אמנם עיני התפארת נקראים עיניים ,משום שאחת
מהם עין רחמים ,ואחת מהם עין דין.
משום שהתפארת היא מידת ההשגחה ולכן יש בה דין ,אמנם הכתר
היא מידת הנצח העליון והכל שם רק שכר וחסד ,ולכן יש שם רק רחמים.
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דף רצ''ד ע''א

ח ָנהֵ .מ ֵר ִּשית ָח ֵסר א'
יך ָבה ֵמ ֵר ִּשית ַּה ָ
א ֹלה ָ
ָת ִּמיד ֵעי ֵני ְי ָי' ֱ
ילא
ול ֵע ָ
אשית ְב ָאלףַּ .מאן ִּהיאֵ .ה''א ִּד ְל ַּת ָתאְ .
ְכ ִּתיבְ ,ו ָלא ֵר ִּ
ח ַּמ ִּים ארץ ִּת ְפארת ִּי ְׂש ָר ֵאלַּ .מאי
יך ִּמ ָ
ְכ ִּתיב( ,איכה ב) ִּה ְש ִּל ְ
ח ַּמ ִּים ארץִּ .מחום ִּד ְכ ִּתיב( ,ישעיה נ) ַּא ְל ִּביש
יך ִּמ ָ
ע ָמא ִּה ְש ִּל ְ
ַּט ֲ
ונא
רותאְ ,ב ַּג ְו ָ
ינין ְב ַּק ְד ָ
ש ַּמ ִּים ַּק ְדרותְ ,ו ַּע ְי ִּ
(דף רצ''ד ע''א) ָ
אוכ ָמא ִּא ְת ָחפו.
ָ
רוש ַּלם ִּא ֵלין ֵעי ֵני ְי ָי',
א ָתר ִּמ ְס ַּת ְכ ִּלין ִּב ְי ָ
ח ָנהֵ ,מ ָאן ֲ
ֵמ ֵר ִּשית ַּה ָ
ינא
ינא ְב ָלא ָאלףְ ,ו ִּד ָ
ח ָנהְ ,דהוא ִּד ָ
ירשֵ ,מ ֵר ִּשית ַּה ָ
ופ ַּ
ָחזַּר ֵ
ינא ַּמ ָםשְ .ו ַּעד
א ָחד ִּמ ִּן ְט ָר ָהאַּ ,אף ַּעל ַּגב ְד ָלאו הוא ִּד ָ
ִּא ְת ֲ
ינא ִּא ְש ְת ַּכחְ .ד ָהא ְכ ִּתיב,
ַּדאי ִּד ָ
ש ָנה ו ַּ
ח ִּרית ָ
ש ָנהַּ ,א ֲ
ח ִּרית ָ
ַּא ֲ
ח ָנה.
ח ִּרית ַּה ָ
ָלין ָבהְ ,ד ִּהיא ַּא ֲ
(ישעיה א) צדק י ִּ
אשוןְ ,ד ַּכרְ .ב ָאלף ָס ִּתים ְו ָג ִּניז
ֹ
דוי ִּא ְק ֵרי ִּר
חו ֹ
חזֵי ,א' ִּב ְל ֹ
ָתא ֲ
ח ָראִּ ,א ְק ֵרי
א ָתר ַּא ֲ
ַּמה ְד ָלא ִּא ְת ְי ַּדעַּ .כד ִּא ְת ַּח ָבר ַּהאי ָאלף ַּב ֲ
ימא ְד ִּא ְת ַּח ָב ָראָ .לא .א ָלא ִּא ְת ַּג ְליָא ֵביהְ ,ו ָנ ִּהיר
אשיתְ .ו ִּאי ֵת ָ
ֵר ִּ
אשיתָ ,לא ַּא ְש ַּגח
ַּא ִּפילו ְב ַּהאי ֵר ִּ
אשית .ו ֲ
וכ ֵדין ִּא ְק ֵרי ֵר ִּ
ֵליהְ ,
א ָבל ֵמ ֵר ִּשית
יראֲ .
ימת ָת ִּד ָ
הוַּת ְב ַּהאיִּ ,א ְת ַּק ָי ַּ
רוש ַּלםְ ,ד ִּא ְל ָמ ֵלא ֲ
ִּב ְי ָ
יון ֵה ָמה
אשון ְל ִּצ ֹ
ֹ
ול ָע ְל ָמא ְד ָא ֵתי ְכ ִּתיב( ,ישעיה מא) ִּר
ְכ ִּתיבְ .
גו'.
ִּה ָמם ְו ֹ
כתוב "עיני ה' אלוקך בה מרשית" ,ללא א' ,משום שאור הכתר ששמו
אהיה שמתחיל בא' לא מאיר בתפארת שתאיר לשכינה ,ולכן כתוב סמוך
לזה" ,הפיל משמים ארץ" ,שהשכינה שנקראת ארץ אינה מחוברת לשמים
שהם מידת התפארת ,ששמים הם אש ומים ,אש הוא כוח הדין משום
שהיא מכלה כל דבר ,ומים הם כוח החסד משום שהם מגדלים כל דבר,
והתפארת היא כלולה מחסד ודין.

[]292

"יהי אור"
והטעם שאין השכינה עם התפארת משום שעיני התפארת מלאים בדין,
והדין הוא בחינת עננים המכסים על העיניים ,כמו שכתוב "אלביש שמים
קדרות".
הדין נאחז בשכינה שהיא נקראת "אחרית שנה" ,היינו משום שכל מידה
נקראת שנה ,ובכל מידה החלק האחרון שבה היא השכינה ,ולכן בה הדין
גובר משום שהוא בסוף כל האור.
ולכן בכל שנה בסופה יש דין כמו שאמרו חז''ל במגילה" ,תכלה שנה
וקללותיה".
א' היא שורש כל האותיות ,משום שהיא האות הראשונה ,והיא רומזת
על הכל ,דהיינו שי' העליונה בא' היא כוח החסד ,והתחתונה היא כוח
הדין ,והו' שבאמצע הוא כוח הרחמים ,שזה כל מהות העולם חסד רחמים
ודין.
והא' אינה מחוברת ממש עם התפארת אלא מאירה בה ,ואפי' זה לא
נעשה שא''כ לא היה נחרבת ירושלים ,וה' רצה לכלות את חמותו בעצים
ואבנים של ירושלים ולא חלילה בעמו ,כמובא בגמ' בקידושין.
אבל לעתיד נאמר "ראשון לציון הנה" ,והיינו שיאיר ה' בציון בכוח
"ראשון" ,דהיינו בכוח הכתר העליון ,שעל זמן זה נאמר "והיה אור
החכמה כאור שבעת הימים" ,דהיינו כאור ז' המידות של המלכות של
אדם קדמון כמובא בהאריז''ל.

צופא ֵביה
צופאָ .כל ַּס ְר ָ
ףונא ְד ַּפ ְר ָ
חו ָט ָמא ִּד ְז ֵעיר ַּא ְנ ִּפיןִּ ,ת ָ
ֹ
ימ ָאה
ישא ְס ִּת ָ
יקא ַּק ִּד ָ
חו ָט ָמא ְד ַּע ִּת ָ
חו ָט ָמא ָדאָ ,לא ְכ ֹ
מו ַּדעֹ .
ִּא ְש ְת ֹ
יקאַּ ,ח ִּיים ְד ַּח ִּיים ְל ֹכ ָלאְ .ד ָהא
חו ָט ָמא ְד ַּע ִּת ָ
ימיןְ .ד ֹ
ְד ָכל ְס ִּת ִּ
רוחין ְד ַּח ִּייןְ ,ל ֹכ ָלאְ .ב ַּהאי ְז ֵעיר ַּא ְנ ִּסין
ִּ
נוק ִּביןָ ,נ ְפ ִּקין
ְ
ִּמ ְת ֵרין
גו'.
סו ְו ֹ
שן ְב ַּא ֹ
ְכ ִּתיב( ,שמואל ב כב) ָע ָלה ָע ָ
ָונא
ידן ֵביהְ ,ב ָכל ְגו ָ
א ִּח ָ
ְב ַּהאי ְת ָנ ָנא ָכל ְגוָו ֵני (תרי גווני) ֲ
ידן ְב ַּההוא
א ִּח ָ
ינא ַּק ְשיָאַּ .ד ֲ
יהון ְד ִּד ָ
אר ֹ
ידן ַּכ ָמה ָמ ֵ
א ִּח ָ
ָונאֲ ,
וגו ָ
ְ
ְת ָנ ָנא( .ובגין כך) ְו ָלא ִּמ ְת ַּב ְן ִּמין ֻּכ ְלהו ,א ָלא ִּב ְת ָנ ָנא ְד ַּמ ְד ְב ָחא
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יח ַּח.
יח ַּה ִּמ ֹ
ָרח ְי ָי' את ֵר ַּ
ִּד ְל ַּת ָתאְ .ו ַּעל ָדא ְכ ִּתיב( ,בראשית ח) ַּוי ַּ
רוח.
ינאַּ ,נ ַּחת ַּ
ארי ִּד ָ
מותא ְד ָמ ֵ
יח ַּחִּ .א ְת ַּב ְן ָ
ַּמהו ַּה ִּמ ֹ
חוטם התפארת
חוטם זה הוא שורש כל הפנים ,אינו כחוטם הכתר שהוא רק של רחמים,
אלא כאן יש גם דין כמו שכתוב "עלה עשן באפו".
היינו שהחוטם הוא כוח של החיים משום שמשם נושם האדם ,אמנם
האדם העליון אינו צריך לנשום משום שיש לו חיים ,אלא הוא מריח
במעשי התחתונים ,וכן הוא נושב רוח של רחמים או דין כפי המעשים.
וכן אמרו ביבמות שאין מעידים על האדם על אם ראו את חוטמו.
אין התפארת מניחה את הדין ,אלא בריח המזבח התחתון ,משום
שהריח הוא דבר שהנשמה נהנית ממנו ,ואפי' שהתחתונים לקחו את
הכוח העליון במעשים הרעים ,מ''מ הם עכשיו משיבים את הנפש ,ועוד
שכל המלאכים של הדין ,שלקחו את השפע של עם ישראל ,הם מחזירים
אותו ,משום שאנחנו נותנים להם את ריח הבשר ,וה' לוקח את ריח הנפש
של הבהמה ,שיש בנפש הבהמה נשמות מגולגלות.
ועוד יש לומר שהמזבח התחתון היא השכינה שנקראת מזבח ,וכשהיא
שרה לה' ,היא מעוררת רחמים על ישראל.

יח ַּה ָף ְר ָבן ָלא ְכ ִּתיב ,א ָלא את
יח ַּח ,את ֵר ַּ
יח ַּה ִּמ ֹ
ָרח ְי ָי' את ֵר ַּ
ַּוי ַּ
ח ָדן
חו ָט ָמאְ ,ו ָכל ְד ִּא ְת ַּא ֲ
ידן ְב ֹ
א ִּח ָ
בוראן ַּד ֲ
כ ְלהו ְג ָ
יח ַּחְ .ד ֻּ
יח ַּה ִּמ ֹ
ֵר ַּ
ח ָדאִּ ,ד ְכ ִּתיב
ח ָדן ַּכ ֲ
בוראן ִּמ ְת ַּא ֲ
ְבהוֻּ ,כ ְלהו ִּמ ְת ַּב ְן ָמןְ .ו ַּכ ָםה ְג ָ
תוְ .ו ַּהאי
יע ָכל ְת ִּה ָל ֹ
ַּש ִּמ ַּ
בורות ְי ָי' י ְ
ֹ
(תהלים קו) ִּמי ְי ַּמ ֵלל ְג
חא ְד ַּא ְכ ָלא ָכל ְש ַּאר א ִּחיןְ .ב ַּחד
נוק ָבא ָנ ַּפק א ָ
ְ
חו ָט ָמאֵ ,מ ָחד
ֹ
ות ָנ ָנא ְד ַּמ ְד ְב ָחא.
חא ְ
נוק ָבא ְת ָנ ָנאְ .ו ַּהאי ְו ַּהאי ִּא ְש ְת ַּכח ְבא ָ
ְ
ישאְ ,ו ִּא ְש ְת ַּכ ְך ֹכ ָלאַּ .ה ְיינו ְד ִּא ְת ַּמר
יקא ַּק ִּד ָ
ְו ִּא ְת ַּג ְליָיא ַּהאי ַּע ִּת ָ
חטם ָל ְך.
ות ִּה ָל ִּתי א ָ
(ישעיה מח) ְ
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שטְ .ו ִּא ְק ֵרי אר ְך ַּא ַּס ִּים.
ומ ְת ְס ַּ
יךִּ ,
ישא ָא ִּר ְ
יקא ַּק ִּד ָ
חו ָט ָמא ְד ַּע ִּת ָ
ֹ
ש ֵרי ָנ ִּפיק ִּב ְב ִּהילוְ ,ו ִּא ְת ָע ִּביד
חו ָט ָמאְ ,ז ֵעירְ .ו ַּכד ְת ָנ ָנא ָ
ְו ַּהאי ֹ
ינא
א ֵמ ָ
יקאְ .ו ֹכ ָלא ְכ ָמה ַּד ֲ
חו ָט ָמא ְד ַּע ִּת ָ
ומאן ְמ ַּע ֵכב ְל ַּהאיֹ .
ינאַּ .
ִּד ָ
ערו ַּח ְב ַּריָיא.
ְב ִּא ָד ָראְ ,ו ִּא ְת ֲ
בחוטם אחד יש אש ובשני עשן ,ואש ועשן המזבח משקיטים את החוטם,
ע''י שהכתר מאיר בו ,משום שהכתר הוא זה שמביא את הנהגת הרחמים
והחסדים ,וחוטם הכתר ממתק את החוטם הזה ,שכל דבר תחתון מעורר
את העולם העליון.
חוטם הכתר הוא ארוך ,דהיינו שאינו ממהר לכעוס ,ואינו כועס לעולם,
וחוטם התפארת הוא קצר משום שהוא ממהר לכעוס ,משום שהיכן שיש
דין ורוגז אין מיתון ונחת ,אלא הכל נעשה מיד ,וכאשר הדין רוצה לצאת
חלילה ,חוטם הכתר ממתק אותו ,אם יש זכות לתחתונים.
וכהיום שאין אנחנו רואים שהחוטא נענש מיד ,הוי אומר שההנהגה
היא ממקום גבוה ביותר ,ממידת הכתר ,ולכן אמרה התורה "אנכי הסתיר
אסתיר פני מהם" ,היינו שההנהגה תהיה מהכתר שהוא נסתר עד מאוד,
והחושך שישנו הוא משום שאין אנחנו משיגים בו ,אבל אם היינו משיגים
היינו יודעים כמה גדולה מעליתנו.

נוק ֵביֵ .מ ַּחד ְת ָנ ָנא
או ִּקים ָה ֵני ְת ֵרי ְ
נונא ָס ָבאֹ ,
וב ִּס ְפ ָרא ְד ַּרב ַּה ְמ ָ
ְ
אלא,
וׂש ָמ ָ
ינא ְ
רוחא ָט ָבאְ .ד ִּאית ֵביה ְי ִּמ ָ
יחא ְו ָ
ומ ַּחד ַּנ ְי ָ
חאֵ .
ְוא ָ
נוק ָבא
וב ְ
נוןְ .
לו ַּכ ְל ָב ֹ
יח ֹ
וכ ִּתיב (ס''א דכתיב) (הושע יד) ְו ֵר ַּ
ְ
נוק ָבא ָה ִּכי,
ומה ְב ְ
פוחיםַּ .
יח ַּא ֵס ְך ַּכ ַּת ִּ
ְכ ִּתיב( ,שיר השירים ז) ְו ֵר ַּ
ש ִּסיר ָק ָא ַּמר.
ָכל ש ֵכן ֵביהְ .ו ַּ
יח ַּח ִּב ְת ֵרי ִּס ְט ֵריַּ ,חד
יח ַּחַּ .ה ִּמ ֹ
יח ַּה ִּמ ֹ
ָרח ְי ָי' את ֵר ַּ
ומה ְד ָא ַּמר ַּוי ַּ
ַּ
ימיןְ ,ד ַּהאי
ימא ְד ָכל ְס ִּת ִּ
ישא ְס ִּת ָ
יקא ַּק ִּד ָ
יחאְ ,ד ִּא ְת ַּג ְליָיא ַּע ִּת ָ
ַּנ ְי ָ
מותא ְל ֹכ ָלאְ .ו ַּחד ִּא ְת ַּב ְןמו ָתא ִּד ְל ַּת ָתא,
יחא ְו ִּא ְת ַּב ְן ָ
הוא ַּנ ְי ָ
וב ִּגין ְד ִּאיהו ִּמ ְת ֵרין ִּס ְט ִּריןְ ,כ ִּתיב
חא ְד ַּמ ְד ְב ָחאְ .
ְב ַּההוא ְת ָנ ָנא ְוא ָ
יח ַּחְ .ו ֹכ ָלא ִּב ְז ֵעיר ַּא ְנ ִּפין ִּא ְת ַּמר.
ִּנ ֹ
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רב ייבא סבא חידש שבנחיר ימין של חוטם התפארת יש ריח טוב,
ובנחיר שני אש ועשן ,ונכון אמר ,משום שאין לומר שיש כאן רק דין,
שא''כ בטלה הבחירה ,אפי' שהאף מורה על חרון אף ,מ''מ יש לומר
שהוא מורה על מאריך אף ,אמנם רשב''י סבר בתחילה וכן אמר בפירוש
שכשאין הדין צריך לבוא מיד חוטם הכתר ממתק את חוטם התפארת,
אלא שרב ייבא סובר שבחוטם התפארת עצמו יש ב' חלקים.
מה שכתוב "ניחוח" בלשון רבים ,הכוונה שמיתוק הדין של התפארת
מגיע מב' מקומות ,א' ממידת הכתר ,ב' מהמזבח התחתון.
והיינו שכל דבר צריך התעוררות התחתונים ,ואז נעשה ההשפעה
בעליונים ,וזה עניין כל המצוות ,והטעם שצריך את התעוררות התחתונים,
משום שזה עניין הבחירה ,אדם הראשון רצה את הבחירה בכדי שהוא
יעשה בעצמו את המצוות ,ויהנה משכר מעשה ידיו ,ולא יהנה ממה שהוא
לא טרח עליו ,משום שאדם מתבייש להינות ממה שהוא לא טרח עליו,
ואדם נהנה יותר ממעשה ידיו ,יותר ממעשה ידיהם של אחרים.

ַּוייהו ַּס ְל ִּקין ְל ַּחדִּ .ד ְכ ִּתיב,
ובישְ .ו ַּת ְרו ְ
אוד ִּניןְ ,ל ִּמ ְש ַּמע ַּטב ִּ
ְ
ְת ֵרי
יליה,
גו ִּד ֵ
גו ְב ֹ
אוד ָנא ְל ֹ
ְ
וש ָמע.
(מלכים ב יט) ַּה ֵטה ְי ָי' ָא ְז ְנ ָך ֲ
מו ָחא,
ע ָלא ְב ֹ
ימיןְ ,ב ִּגין ְד ִּי ְת ַּע ָכב ָק ָלא ְל ַּא ֲ
ימין ַּע ִּק ִּ
ַּת ְליָיא ִּב ְר ִּש ִּ
הוֵי ִּב ְב ִּהילוָ ,לא
מו ָחאְ ,ו ָלא ִּב ְב ִּהילוְ ,ד ָכל ִּמ ָלה ַּד ֲ
ַּב ִּחין ֵביה ֹ
ְוי ְ
ימ ָתא.
הוָה ְב ָח ְכ ְמ ָתא ְש ֵל ָ
ֲ
יהון ְד ַּג ְד ִּפיןְ ,ד ַּנ ְט ִּלין ָק ָלא
אר ֹ
אוד ִּנין ִּא ֵלין ַּת ְליָין ָכל ָמ ֵ
ֵמ ְ
ֵמ ָע ְל ָמאְ ,ו ֻּכ ְלהו ָה ִּכי ִּא ְקרון ָא ְזנֵי ְי ָי'ִּ ,ד ְכ ִּתיב ְבהו( ,קהלת י) ִּכי
יך את
יו ִּל ְ
ח ַּמ ִּים ֹ
עוף ַּה ָ
גו'ִּ .כי ֹ
ףול ְו ֹ
יך את ַּה ֹ
יו ִּל ְ
ח ַּמ ִּים ֹ
עוף ַּה ָ
ֹ
יכא ָה ָכאְ ,ד ָהא
קול ִּא ָ
ףולַּ ,האי ְק ָרא ַּק ְשיָאַּ ,ה ְש ָתא ַּמאי ֹ
ַּה ֹ
ע ָך ְכ ִּתיב,
ע ָך מל ְך ַּאל ְת ַּק ֵללְ ,ב ַּמ ָד ֲ
ישא ִּד ְק ָרא ְכ ִּתיב ַּגם ְב ַּמ ָד ֲ
ֵר ָ
יך את
יו ִּל ְ
ח ַּמ ִּים ֹ
עוף ַּה ָ
ע ָמא ִּכי ֹ
גו'ַּ .מאי ַּט ֲ
וב ַּח ְד ֵרי ִּמ ְש ָכ ְב ָך ְו ֹ
ְ
יכא ָה ָכא ָק ָלא.
ףולְ ,ו ָהא ֵל ָ
ַּה ֹ
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אוזן התפארת
ישנם ב' אוזנים ימין ושמאל ,והשמאל נכללה בימין ,ויש באוזנים
צינורות מעוגלים בכדי שהקול יתעכב בכניסתו למוח ,בכדי שיבחינו אם
קול זה הוא קול טוב או לא.
האף הוא צינור ישר ומיד עולה או יצא ממנו מה שיוצא ,ולכן יש דעה
שב' הנחריים הם של דין ,משום שכל דבר שנעשה במהירות הם מכוח
הדין ,כמו שכמו בתורה שעם ישראל יצא בחיפזון ממצרים ,ומובא בתורה
שהגאולה העתידה לא תהיה כך ,משום שאז תהיה טהרה שלמה ,אבל
האוזן הוא מבחינה ופועלת בישוב הדעת ,ולכן ב' האוזניים נוטות לכוח
הרחמים.
האוזן היא כוח ששומע את התפילות את קולות הזעקה ושאר דברים,
הקול הוא דבר חיצוני שיכול להיות שהוא דיבור טוב והכוונה בו רעה ,לכן
יש להבחין האם הוא באמת קול טוב ,משא''כ האף הוא עניין הריח אין
ריח רע מגיע מדבר טוב ולהפך ,ולכן כך היא פעולתו.
כתוב " גם במעדך אל תקלל מלך כי עוף השמים יוליך את הקול" שואל
רשב''י איך עוף השמים יוליך את הקול ,והרי הוא מקלל רק במדע שלו
דהיינו המוח שלו ,וא''כ איזה קול יש כאן ,אלא אומר רשב''י חידוש נפלא
ואמיתי שאין מחשבה שאדם חושב ,שאין מוציא אותה בשפתיו ,והדיבור
עולה ובוקע רקיעים ומגיע עד אוזני המלך העליון ,ע''י המלאכים
שנקראים עוף השמים.
הנה בזוהר נזכר שאין מעלה למחשבה אלא לדיבור ,אבל כאן גילה
רשב''י שנכון שאין מעלה למחשבה מצד עצמה ,אבל כל מחשבה לבסוף
מגיעה לדיבור ומעלתה גדולה ,כל מה שאדם חושב הוא לבסוף אומר
אותו ,ואם לא עכשיו אז מחר ,ואם לא מחר אז למועד מאוחר יותר,40
המחשבה היא כמו יצירת דבר ,וכל דבר שנוצר לבסוף מתגלה ,כמו שכל
עובר שבבטן אימו לבסוף יוצא לאויר העולם.

40

יש לי ספק בכך ,האם באותו שניה שהוא חושב או אומר כך בשפתיו ,או שלאחר

זמן.
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וכל דיבור בוקע רקיעים ,משום שהמלאכים מעלים אותו ,ואפי' שיש
רקיעים ,דהיינו כוחות הטומאה אשר רוצים לעצור כל דיבור קדוש ,או
כוחות קדושה אשר רוצים לעצור כל דיבור רע ,מ''מ הכל עולה לה'.

דף רצ''ד ע''ב

בוי,
ַּדאי ָכל ַּמה ְד ָח ִּשיב ַּבר ָנשְ ,ו ָכל ַּמה ְד ִּי ְס ְת ַּכל ְב ִּל ֹ
א ָלא ו ַּ
ָותיהְ ,והוא (ואף על גב
ָלא ָע ִּביד ִּמ ָלהַּ ,עד ְד ַּא ִּסיק ֵליה ְב ִּׂש ְפו ֵ
דאיהו) ָלא ִּא ְת ְכוָון ֵביהְ .ו ַּה ִּהיא ִּמ ָלה ְד ַּא ִּסיקִּ ,מ ְת ְב ַּק ָעא
ירא( ,דף רצ''ד ע''ב) ְו ַּא ְז ָלא ְו ַּס ְל ָקא ְו ָט ָסא ְב ָע ְל ָמא,
א ִּו ָ
ַּב ֲ
ארי ְד ַּג ְד ִּפין,
ְו ִּא ְת ָע ִּביד ִּממֵיה ָק ָלאְ .ו ַּההוא ָק ָלא ַּנ ְט ִּלין ֵליה ָמ ֵ
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,דברים
נויֲ .
אוד ֹ
ְו ַּס ְל ִּקין ֵליה ְל ַּמ ְל ָכאְ ,ו ָע ִּייל ְב ְ
ַּי ַּחר
קול ִּד ְב ֵריכם( .במדבר יא) ְו ִּי ְש ַּמע ְי ָי' ו ִּ
ה) ְו ִּי ְש ַּמע ְי ָי' את ֹ
סו.
ַּא ֹ
שא
קוד ָ
ְ
עותא ְד ָב ֵעי ַּבר ָנש ִּמ ַּף ֵםי
וב ָ
לו ָתא ָ
וב ִּגין ָכ ְךָ ,כל ְצ ֹ
ְ
לון,
ָותיהְ ,ד ִּאי ָלא ַּא ִּסיק ֹ
יך הואָ ,ב ֵעי ְל ַּא ָס ָקא ִּמ ִּלין ְב ִּׂש ְפו ֵ
ְב ִּר ְ
עותאְ .ו ֵכיוָן ְד ִּמ ִּלין ָנ ְפ ִּקין,
עותיה ָב ָ
לו ָתאְ ,ו ָלאו ָב ֵ
לו ֵתיה ְצ ֹ
ָלאו ְצ ֹ
לון ַּמאן
יראַּ ,ס ְל ִּקין ְו ָט ִּסין ְו ִּא ְת ָע ִּבידו ָק ָלאְ ,ו ָנ ִּטיל ֹ
א ִּו ָ
ִּמ ְת ַּב ְף ִּעין ַּב ֲ
ישא
ישאְ ,ב ֵר ָ
לון ְל ַּא ְת ָרא (נ''א לכתרא) ַּק ִּד ָ
ֹ
ְד ָנ ִּטילְ ,ו ָא ִּחיד
ְד ַּמ ְל ָכא.
ולכן צריך להתפלל בפה ,משום שאם לא כן אין התפילה תפילה.
רשב'' י כאן גילה שהמעלה היא רק לדיבור ולא למחשבה ,וקשה שהרי
אמר לעיל שכל מחשבה לבסוף נעשית דיבור ואיך כאן אמר שאין מעלה
למחשבה אלא לדיבור ותפילה שאינו בדיבור אינה תפילה ,התשובה
שנכון שכל מחשבה לבסוף תעשה לדיבור ,אבל היא דיבור שיצא ללא
תשומת לב ,ועל זה אמר שלמה "גם בלא דעת נפש לא טוב" ,דבר שיוצא
ללא דעת ,אינו עושה רושם כ''כ לפני ה' ,אמר הנביא "תנה בני ליבך לי",
העיקר הוא מחשבת הלב הדעת והרצון.
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והטעם שצריך להפלל בפה ,ואין מספיק לרצות או לחשוב ,משום
שאדם הראשון ביקש מה' שאינו רוצה לקבל שום דבר ללא תמורה ,ולכן
ללא תפילה אין השפע מגיע ,ולכן צריך להתפלל ,ורבי נחמן כותב
שהתפילה היא כלי קיבול לשפע והוא כנ''ל.
והנה מה שאמרנו שאין ה' מקשיב למחשבה אלא לדיבור ,אפי' שאמרו
בגמ' בקידושין שמחשבה טובה ה' מצרפה למעשה ,מ''מ היא עצמה אינה
כלום ,אלא כשאדם עושה מעשה ללא מחשבה ,ה' מביא את המחשבה
ההיא ללא המעשה ,ומצרף אותה למעשה הזה ללא מחשבה.
אמנם על הצדיקים נאמר "רצון יראיו יעשה" ,אפי' שהם רק רוצים,
משום שיש להם מצוות רבות ,וזכותם רבה וגדולה.

אוד ִּניןְ ,ו ַּההוא ִּא ְק ֵרי ַּנ ַּחל
יפא ְל ְ
מו ֵחיָ ,נ ִּטיף ְנ ִּט ָ
ִּמ ְת ַּלת ַּח ָל ֵלי ְד ֹ
רותא
לו ַּמרְ ,כ ָ
ְכ ִּריתְ .כ ָמה ְד ַּא ְת ָא ֵמר( ,מלכים א יז) ַּנ ַּחל ְכ ִּריתְ ,כ ֹ
ה ָרא,
ימאְ ,ו ִּא ְש ְת ַּאב ְב ַּההוא ַּנ ֲ
ע ִּק ָ
אוד ִּניןְ .ו ָק ָלא ַּע ִּייל ְב ַּההוא ֲ
ְד ְ
וכ ֵדין ִּא ְת ַּע ָכב ַּת ָםןְ ,ו ִּא ְת ְב ִּחין ֵבין ַּטב ְל ִּביש.
יפאְ .
ְד ַּההוא ְנ ִּט ָ
ומאי ַּט ְע ָמא
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,איוב לד) ִּכי ֹאזן ִּמ ִּלין ִּת ְב ָחןַּ .
ֲ
יפא,
ה ָרא ִּד ְנ ִּט ָ
ֹאזן ִּמ ִּלין ִּת ְב ָחןִּ .מחום ְד ִּא ְת ַּע ָכב ָק ָלא ְב ַּההוא ַּנ ֲ
וב ִּגין ָכ ְך ִּא ְת ְב ִּחין ֵבין
אוד ִּניןְ ,ו ָלא ַּע ִּייל ִּב ְב ִּהילוְ .
ימותא ְד ְ
ָ
ע ִּק
ַּב ֲ
יך ִּי ְט ַּעם
כולַּ .מאי ַּט ְע ָמא ֵח ְ
א ֹ
יך ִּי ְט ַּעם ל ֱ
ַּטב ְל ִּביש( ,שם) ְו ֵח ְ
גופאְ ,ו ַּעל ָדא
כולְ .ב ִּגין ְד ִּי ְת ַּע ָכב ַּת ָםןְ ,ו ָלא ַּע ִּייל ִּב ְב ִּהילו ְב ָ
א ֹ
לֱ
יקא ִּל ְמ ִּרירו.
ִּי ְט ַּעם ְו ִּי ְת ְב ָחןֵ ,בין ְמ ִּת ָ
ינין.
נוק ָבא ְד ַּע ְי ִּ
ח ָר ִּניןְ ,
או ֲ
נוק ִּבין ֹ
אוד ִּניןַּ ,ת ְליָין ְ
נוק ָבא ְד ְ
ְב ַּהאי ְ
נוק ָבא
חו ָט ָמאֵ .מ ַּההוא ָק ָלא ְד ַּע ִּייל ְב ְ
נוק ָבא ְד ֹ
ְ
פומא.
נוק ָבא ְד ָ
ְ
יניןְ ,ו ַּנ ְב ִּעין ִּד ְמ ִּעין.
נוק ֵבי ְד ַּע ְי ִּ
יך ַּע ִּייל ְל ְ
אוד ִּניןִּ ,אי ִּא ְצ ְט ִּר ְ
ְד ְ
חו ָט ָמא ְד ַּפ ְר ַּד ְש ָקא,
נוק ָבא ְד ֹ
יךַּ ,ע ִּייל ְל ְ
ֵמ ַּההוא ָק ָלא ִּאי ִּא ְצ ְט ִּר ְ
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,במדבר יא)
חא ֵמ ַּההוא ָק ָלאֲ .
ומ ְס ֵקי ְת ָנ ָנא ְוא ָ
ַּ
יךַּ ,ע ִּייל
ַּת ְב ַּער ָבם ֵאש ְי ָי'ְ .ו ִּאי ִּא ְצ ְט ִּר ְ
סו ו ִּ
ַּי ַּחר ַּא ֹ
ְו ִּי ְש ַּמע ְי ָי' ו ִּ
ומ ִּליל ְו ָגזַּר ִּמ ִּלין (נ''א גזרין)
פומאַּ ,
נוק ָבא ְד ָ
ַּההוא ָק ָלא ְל ְ
גופא
ָ
אוד ִּניןַּ .ע ִּייל ְב ָכל
ֵמ ַּההוא ָק ָלאֹ .כ ָלא ֵמ ַּההוא ָק ָלא ְד ְ
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ְו ִּא ְת ְר ִּגיש ִּממֵיה ֹכ ָלא( .ס''א כמה תלייא) (וכלא תלייא) ְב ַּהאי
צור
לויַּ .על ָדא ְכ ִּתיב( ,תהלים לד) ְנ ֹ
ַּכ ָאה ַּמאן ְד ָנ ִּטיר ִּמ ֹ
אוד ָנא .ז ָ
ְ
יך ִּמ ַּד ֵבר ִּמ ְר ָמה.
וׂש ָפת ָ
שו ְנ ָך ֵמ ָרע ְ
ְל ֹ
מו ֵחי.
ילן ִּאימון ֹ
יעה ִּא ְת ְכ ִּל ָ
וב ְש ִּמ ָ
יעהִּ .
אוד ָנא ָק ֵרי ֵביה ְש ִּמ ָ
ְ
ַּהאי
ָח ְכ ָמה ִּא ְת ְכ ִּליל ֵביהִּ ,ד ְכ ִּתיב( ,מלכים א ג) ְו ָנ ַּת ָת ְל ַּע ְב ְד ָך ֵלב
שו ֵמ ַּע
ֹ
ינהְ ,כ ָמה ְד ַּא ְת ָא ֵמר (שמואל א ג) ַּד ֵבר ִּכי
שו ֵמ ַּעִּ .ב ָ
ֹ
א ָנ ְחנו( .ובהני תליין כלא)
שו ְמ ִּעים ֲ
ֹ
ַּע ְבד ָך( .מלכים ב יח) ִּכי
א ָמ ָרי( .משלי
ַּד ַּעתְ ,כ ָמה ְד ַּא ְת ָא ֵמר( ,משלי ד) ְש ַּמע ְב ִּני ְו ַּקח ֲ
אוד ָנא
ְ
אוד ִּנין ְב ַּהאי
סון ִּא ָת ְךָ .הא ֹכ ָלא ַּת ְליָין ְב ְ
ומ ְצ ֹו ַּתי ִּת ְצ ֹ
ב) ִּ
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב,
יניןֲ .
יחא ְד ַּע ְי ִּ
ופ ִּק ָ
עותין ְ
וב ִּ
לו ִּתין ָ
ַּת ְליָין ְצ ֹ
ור ֵאהָ .הא ֹכ ָלא
יך ְ
וש ָמע ְס ַּקח ֵעינ ָ
(מלכים ב יט) ַּה ֵטה ְי ָי' ָא ְז ְנ ָך ֲ
ֵביה ַּת ְליָיא.
מהמוח יורד כוח לח אשר בוחן את הדבר הנשמע ,אם טוב או רע הוא.
משום שצריך המוח העליון לדעת אם להכניס דבר זה לתוכו ,או שהוא
דבר טמא ואין לו להכניס את זה לתוכו אלא לפלוט ,שאין רע בהיכל ה'.
דבר לח הוא דבר אשר בולע כל אויר.
האוזן היא מרכז הגוף ,ואם הדבר הנשמע צריך להגיע לעיניים ,הרי הוא
הולך לעיניים ויורדים מהם דמעות ,ואם לאף הרי הוא מגיע לאף ויצא
ממנו אש ועשן ,ואם לפה ,הרי הוא מגיע לפה והפה גוזר מה שגוזר.
כן אמרו בגמ' בב''ק שמי שחרש את חברו ,הרי הוא צריך לשלם לו
כאליו הרגו ,משום שהאוזן היא הכלי המרכזי בגוף ,יש דברים שצריך
לראות אותם וללא ראיה ,אין לה' להעניש כביכול ,ויש דברים אשר כבר
נראו ,ויוצא עליהם קצף האף ,ויש דברים שקצף כבר יצא עליהם ואזי נגזר
מפי ה' מה שיהיה עליהם לעולם ,וזה בין טוב ובין רע ,שבתחילה ה' מביט
במעשה האדם ולאחר מכן הרי הוא נותן לו נחת רוח ,ואח''כ הוא גוזר
עליו שהוא יהיה עימו לעולם לטוב כל הימים.
וכתב הליקוטי מוהר''ן שמקול האדם אפשר לדעת מה הוא ,משום שכל
האדם מגלה את הפנימיות שלו ,שהרי הדיבור הוא כוח המלכות של
האדם כידוע ,והמלכות היא זאת שמגלה את פעולות הגוף.
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האוזן מקושרת למוח החכמה הבינה והדעת כמובא בפסוקים ,והיא זאת
ששומעת את קול התפילה.
רשב'' י בא לומר לנו שיש כאן שמיעה של דעת בינה וחכמה ,היא הבנה
כללית בינה היא הבנה פרטית ,ודעת היא הבנה מתוך הבנה ,והיינו
שפעמים נשמע שאדם עשה דבר לא טוב ,אבל בהבנה הכללית שומעים
שזה נכון שכך עשה ,כגון שהוא העליב את חברו ,אבל בשמיעה הכללית
מתברר שהוא עשה את זה בכדי לעורר את חברו לשוב בתשובה ,ולולי זה
הוא לא היה שב ,והיה מאבד את עולמו ,וכן על זה הדרך ,ולכן צריך שכל
המוחין האלו יתערבו בנושא השמיעה.

אוד ָנאַּ ,ת ְליָין ָר ִּזין ִּע ָל ִּאיןְ ,ד ָלא ָנ ְפ ִּקין ְל ַּברְ ,ב ִּגין ָכ ְך
ְ
ְב ַּהאי
ימין ֵביה ,וַּוי ְל ַּההוא ְמ ַּגלה
גוְ .ו ָרזָא ְד ָר ִּזין ְס ִּת ִּ
ימא ְל ֹ
ע ִּק ָ
ִּהיא ֲ
לון,
גו ָנ ִּטיל ֹ
ימותא ִּד ְל ֹ
ָ
ַּע ִּק
אוד ָנא ָכ ִּניש ָר ִּזין ,ו ֲ
ְ
וב ִּגין ְד ַּהאי
ָר ִּזיןְ .
ימין ְב ָא ְר ַּח ְייהו ,א ָלא ְל ִּאימון ְד ָלא
ע ִּק ִּ
ָלא ַּג ֵלי ָר ִּזין ְל ִּאימון ַּד ֲ
יתו
וב ִּר ֹ
יר ָאיו ְ
סוד ְי ָי' ִּל ֵ
ה ָדא הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,תהלים כה) ֹ
ימיןֲ .
ַּע ִּק ִּ
חוי ְו ַּנ ְט ֵלי (ונטרי) ִּמ ִּלין.
יעםְ ,ד ַּנ ְט ֵלי ָא ְר ֹ
הו ִּד ָ
ְל ֹ
לון ִּב ְב ִּהילו,
ילין ֹ
ימין ְב ָא ְר ַּח ְייהוַּ ,נ ְט ֵלי ִּמ ִּלין ְו ַּע ְי ִּ
ע ִּק ִּ
ְו ִּאימון ַּד ֲ
ח ָר ִּניןִּ ,מ ְת ַּס ְת ִּחין ֵביה,
נוק ִּבין ַּא ֲ
א ָתר ְל ִּא ְת ַּע ְכ ָבאְ .ו ָכל ְ
ְו ֵלית ְבהו ֲ
ָיבי ָד ָרא,
פומאְ .ו ִּא ֵלין ִּא ְקרו ַּחי ֵ
נוק ָבא ְד ָ
ַּעד ְד ָנ ְפ ִּקין ִּמ ִּלין ְב ְ
ילן ְת ָנןְ ,כ ִּאילו ָק ִּטיל
יתא ִּד ָ
יך הואְ .ב ַּמ ְת ִּנ ָ
שא ְב ִּר ְ
קוד ָ
נואי ְד ְ
ְׂש ֵ
ָרהְ .ו ֹכ ָלא ְב ַּחד ְק ָראִּ ,ד ְכ ִּתיב,
בו ָדה ז ָ
ע ֹ
וכ ִּאלו ָס ַּלח ְל ֲ
גוב ִּריןְ ,
ְ
א ִּני ְי ָי'.
מוד ַּעל ַּדם ֵרע ָך ֲ
ע ֹ
(ויקרא יט) ֹלא ֵת ֵל ְך ָר ִּכיל ְב ַּעם ָך ֹלא ַּת ֲ
ישא ִּד ְק ָראְ ,כ ִּאילו ָע ַּבר ַּעל ֹכ ָלא.
ַּמאן ְד ָע ַּבר ַּעל ַּהאי ֵר ָ
דף רצ''ה ע''א
א ַּמן
יקיָיאְ ,ד ָע ַּל ְייהו ְכ ִּתיב( ,משלי יא) ְונ ֱ
יהון ְד ַּצ ִּד ַּ
חול ֵק ֹ
ָ
ַּכ ָאה
זָ
א ָתר
הון ֵמ ֲ
רוחא ִּד ְל ֹ
ָ
ַּדאיְ ,ד ָהא
רוח ו ַּ
ַּ
א ַּמן
רוח ְמ ַּכןה ָד ָבר .נ ֱ
ַּ
ימן ָדא
רוח ִּא ְקרוןְ .ו ִּס ָ
ַּ
א ַּמן
וב ִּגין ָכ ְך נ ֱ
ישא ִּא ְש ְת ִּליףְ ,
ִּע ָל ָאה ַּק ִּד ָ
ָדוע ְד ִּנ ְש ָמ ֵתיהָ ,לאו ִּאיהו
ימ ָנאַּ ,ההוא ִּד ְמ ַּגלה ָר ִּזיןְ ,בי ַּ
או ִּק ְ
ֹ
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א ָתר
וב ִּגין ָכ ְך ֵלית ֵביה ָרזָאְ ,ו ָלא ֵמ ֲ
ישאְ .
גופא ְד ַּמ ְל ָכא ַּק ִּד ָ
ִּמ ָ
גופא ְד ַּמ ְל ָכא,
ְד ָרזָא הואְ .ו ַּכד ִּתיסוק ִּנ ְש ָמ ֵתיהָ ,לא ִּא ְת ַּד ְב ָקא ְב ָ
ְד ָהא ָלא ַּא ְת ֵריה הוא .וַּוי ְל ַּההוא ַּבר ָנש ,וַּוי ֵליה ,וַּוי ְל ִּנ ְש ָמ ֵתיה.
יקיָיאִּ ,ד ְמ ַּכ ִּןין ָר ִּזיןָ ,כל ש ֵכן ָר ִּזין ִּע ָל ִּאין
יהון ְד ַּצ ִּד ַּ
חול ֵק ֹ
ָ
ַּכ ָאה
זָ
יך הוא( .רזין עלאין דמלכא קדישא) ָע ַּל ְייהו ְכ ִּתיב,
שא ְב ִּר ְ
קוד ָ
ְד ְ
ירשו ָארץ( .דף רצ''ה
עו ָלם ִּי ְ
יקים ְל ֹ
כולם ַּצ ִּד ִּ
ָ
(ישעיה ס) ְו ַּע ֵם ְך
ע''א)
האוזן שומעת את רזי התורה ,והיא שומרת אותם ואינה מציאה אותם
לאוזן אחרת ,לאיש שאינו ראוי.
האוזן שומעת את הדברים ,ומי שהוא איש ראוי הדברים העמוקים
מחיים אותו ,ואינו פולט אותו בעל כורחו ,משום שהוא חייו ,אבל מי
שאינו ראוי הרי הוא פולט את מה ששמע ,משום שהוא דבר שאינו קשור
אליו ,ועוד שהדבר תורה בעצמו מקשקש בו ורוצה לצאת משום שאינו
מסוגל לשכון במקום רשעים.
מי שאינו ראוי הרי הוא שומע כל דבר בבהלה ,ואם כך הוא באוזנו
שהיא עקומה בכדי לשמעו כל דבר במיתון ,כל שכן שפיו ועיניו וחוטמו
פתוכים לרווחה והרי הוא מדבר על כל אחד פכי רצונו בין טוב ובין רע,
והרי הוא הולך רכיל.
איברי האדם המה מקומות ליציאת השפע האלוקי שבו ,אין לאדם
להוציא שפע אלוקי לבטלה ,וכל שכן לא לעשות עימו דברים רעים ,לאדם
יש להיות שכול בדעתו ,לדעת כל דבר בעומקו בכדי שלא יגיע לטעות ,אם
נעביר לפני האם חפץ במהירות הוא לא יבין מה הוא ראה ,משום שאפי'
שאדם רואה הוא גם צריך להבין מה שהוא רואה ,ואפי' שהוא מבין הוא
צריך להבין לעומק הדברים ,ולדון כל אדם לכף זכות.
אמר רשב''י שהצדיק אין מגלה סודות ,אלא שומרים.
הנה ודאי שיש שיש בדורות אלו לעסוק בזוהר הקדוש ולגלות אותו לכל
מאן דבעי ,כלומר מי שיתחזק מהדברים וידבק בה' ,בין לקטנים בין
לגדולים ,אלא מה שרשב''י אמר שאין לגלות הם רזי התורה ,אשר הם
עומק סודות רשב''י שאין איתנו יודע מה אין לגלות ,ורשב''י בעצמו אמר
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שעתיד לימוד הפשט להפוך לנגלה ,וודאי שתורת הנגלה מותר לכל ,אלא
שאין ללמדה לגוי ,ולמי שיעשה עימה דברים לא טובים.
ומה שכתוב שאין עוסקים במרכבה ביחיד אלא א''כ הוא חכם ומבין
מדעתו ,או שאין עוסקים ברזי התורה אלא מגיל חמישים ועוד מעלות
רבות כמובא בגמ' בחגיגה ,הוא כמו שמפרש שם הרבינו עובדיא בר
טנורא ,שהוא לימוד שמות הקדוש ל עלות לשמים ולראות את המלאכים
המשרתים את פני ה' במרום ,שזה מה שעשו ד' שנכנסו לפרדס ,ואין זה
קשור ומחובר כלל וכלל לדברים אלו.

דותא ַּעל ַּמה
ה ָ
בוס ָמא( .כלהו) ַּס ֲ
רו ִּבין ְד ְ
סויִּ ,כ ְת ִּרין ַּת ְק ֹ
ַּא ְנ ֹ
דותא.
ה ָ
וב ֹכ ָלא ַּת ְליָא ַּס ֲ
דותא ְבהו ַּת ְליָאְ .
ה ָ
ינאְ ,ד ָהא ַּס ֲ
א ֵמ ָ
ַּד ֲ
דותא ְל ַּא ָבא
ה ָ
סומ ָקאַּ ,ס ֲ
ָורא ְו ָ
בוס ָמאִּ ,חו ָ
רו ֵבי ְד ְ
א ָבל ָה ֵני ַּת ְק ֹ
ֲ
יתא
לוןְ .ו ָהא ְב ַּמ ְת ִּנ ָ
ָרית ְו ָא ִּחיד ֹ
דותא ְל ַּא ְח ְס ָנא ְדי ִּ
ה ָ
יםאַּ .ס ֲ
ְו ִּא ָ
ילן ֵביה
סומ ָקאְ ,ו ִּא ְת ְכ ִּל ָ
ָורא ְל ָ
ימ ָנאַּ ,כ ָמה ָס ְר ֵסי ֵבין ִּחו ָ
או ִּק ְ
ילן ֹ
ִּד ָ
ָורא.
ח ָדא ְב ִּס ְט ָרא ְד ִּחו ָ
ַּכ ֲ
ָורא ַּעל
יקאַּ ,ח ְפיָיא ַּההוא ִּחו ָ
ָורא ְד ַּע ִּת ָ
ַּכד ִּא ְת ְנ ִּהיר ִּמ ְנ ִּהירו ְד ִּחו ָ
ָאר ְי ָי'
וכ ֵדין ְכ ִּתיב( ,במדבר ו) י ֵ
סומ ָקאְ .ו ֻּכ ְלהו ִּב ְנ ִּהירו ִּא ְש ְת ַּכחְ .
ָ
ינין ְב ָע ְל ָמאִּ ,א ְש ְת ָכ ַּחת
יאיןַּ ,ת ְליָין ִּד ִּ
ָיבין ַּס ִּג ִּ
יךְ .ו ַּכד ַּחי ִּ
ָס ָניו ֵאל ָ
שט ְב ַּא ְנ ִּסיןְ ,ו ָח ָפא
סומ ָקא ִּא ְת ְס ַּ
ירותא ְב ֹכ ָלא (ס''א בעלמא)ְ .ו ָ
ָ
ְס ִּג
וכ ֵדין ְכ ִּתיב
ינאְ .
וכ ֵדין ֹכ ָלא ִּא ְש ְת ַּכח ְב ִּד ָ
ָוראְ .
ָכל (נ''א על) ִּחו ָ
ׂשי ָרע( .בגדי קנאה כתיב (ישעיה נט)
עו ֵ
(תהלים לד) ְס ֵני ְי ָי' ְב ֹ
דותא הוא ְב ֹכ ָלא.
ה ָ
וב ִּגין ָדא ַּס ֲ
בגדי נקם) ְו ֹכ ָלא ְב ַּהאי ַּת ְליָיאְ ,
פני התפארת
בפנים יש לבן ואדום ,שזה מעיד שהוא שילוב חסד וגבורה חכמה ובינה,
מחכמה ובינה ,ומהכתר העליון ,שהרחמים גוברים אזי האדום נכלל בלבן,
בכוח הארת פני הכתר בפני התפארת ,וכשהדין גובר אזי כל הפנים
אדומות לעשות דין ברשעים.
"חכמת אדם תאיר פניו" ,הרמח''ל מבאר שפנים הם מלשון פנימיות,
הם מעידות אלא מה ששוכן בפנים.
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משום שמידת התפארת היא מידת ההנהגה לכן ,יש בה לבן ואדום חסד
ודין ,וכשהיא דבקה בעולם העליון  -במידת הכתר ,אזי הכל נהפך
לרחמים ,וכשהיא דבקה בעולם התחתון הכל נהפך לדין ,וכן כשהאדם
דבק בה' הכל נהפך לרחמים ,אבל כשהוא דבק בתאוות העולם הזה הכל
נהפך לדין חלילה.

יסין ְמ ַּח ָכאן ְל ָהנֵי ְגוָונֵיְ ,מ ַּצ ָסאן ְל ָה ֵני
ארי ְת ִּר ִּ
ַּכ ָמה ְו ַּכ ָםה ָמ ֵ
ירין ְגוָו ֵניָ ,כל ָע ְל ִּמין ֻּכ ְלהו ְב ֵחדוְ .ב ִּז ְמ ָנא ְד ָנ ִּהיר
ְגוָונֵיַּ .כד ְנ ִּה ִּ
סומ ָקא ֹכ ָלא
חזֵי ְב ָ
ונאְ .ו ַּכד ִּא ְת ֲ
ָוראֹ ,כ ָלא ִּא ְת ָחזו ְב ַּההוא ַּג ְו ָ
ִּחו ָ
ונא.
ָה ִּכי ִּא ְת ָחזו ְב ַּההוא ַּג ְו ָ
ישא
ָאהֵ ,מ ֵר ָ
חז ָ
יק ָנא ְל ִּא ְת ֲ
ארי ִּד ְ
ש ִּ
בוס ָמאַּ ,
רו ִּבין ְד ְ
ְב ִּא ֵלין ַּת ְק ֹ
אוכ ִּמין
ָ
ע ִּרין
ׂש ֲ
בוס ָמאַּ ,
רו ָבא ְד ְ
אוד ִּניןְ ,ו ָנ ִּחית ְו ַּס ִּליק ְב ַּת ְק ֹ
ְד ְ
ש ִּסירִּ .מ ְש ָחא
יבר ַּת ִּףיףַּ ,
ש ִּסירְ .כ ִּג ָ
ףונא יָאה ַּ
יק ָנאְ ,ב ִּת ָ
ְד ִּד ְ
יק ָנא ִּד ְז ֵעיר ַּא ְנ ִּפין
יקאְ ,ב ַּהאי ִּד ְ
יק ָנא ִּע ָל ָאה ְד ַּע ִּת ָ
ִּד ְרבות ְד ִּד ְ
חזֵיְ ,ו ָנ ִּהיר.
ִּא ְת ֲ
פנים אלו מאירים לבעלי הרחמים בעת רחמים ,ומאירים לבעלי הדין
לתת להם את כוח הדין ,בעת זעם חלילה.
ידוע שאמרו בזוהר שהטעם שיש פסיק בין "לא" ל"תגנוב" בעשרת
הדיברות ,בכדי שיהיה מותר לפעמים לגנוב ,ומבאר שם הזוהר שכשאדם
מביט על הצד יק הוא לוקח חלק מנשמתו הטהורה אשר שורה על פניו,
כמו שאומר האריז''ל שכשהאדם מביט על דבר מה ,נשמתו הולכת אל
הדבר הנראה ודבקה וחוזרת לעיניו ,וכאשר היא דבקה בדבר הנראה היא
מתאחזת בו ונשארת מעט ממנה שם ,ומעט מהדבר הנראה חוזר עימה,
ולכן כשבעלי הרחמים מביטים בפנים העליונות ,הרי חסד ורחמים באים
עליהם.
בחלק התחתון של הלחיים מתחיל הזקן ששערותיו שחרות ,לכסות
אותם ,וזה גבורתו.
הנה עניין הזקן הוא צינורות ההשפעה אשר מכניעים את החיצונים,
ועוד שהוא מכסה את הפנים שלא כל הפנים יהיו גלויות ,משום שהפנים
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הוא האור המגולה ,והנה החלק של הפנים העליון מגולה ,אבל החלק
התחתון של הלחיים מכוסה משום שהוא פחות נעלה מהחלק העליון,
וכדי שלא יתאחזו בו החיצונים ,לכן הוא מכוסה.
ושערותיו שחורות שזה מורה שיש בהם את כוח הדין להכניע את
החיצונים ,אבל שער זקן הכתר לבן שבלבנים משום שכולו רחמים.

ףונין ִּא ְש ְת ַּכחְ .ו ַּכד ִּמ ְש ָחא ִּד ְרבות,
יק ָנאְ ,בט' ִּת ִּ
ש ִּסירו ְד ַּהאי ִּד ְ
ַּ
יק ָנא,
ישא ָנ ִּהיר ְב ַּהאי ִּד ְ
יקא ַּק ִּד ָ
יק ָנא ְד ַּע ִּת ָ
יעין ְד ִּד ְ
ׂשר ְנ ִּב ִּ
ע ַּ
ִּד ְת ַּלת ֲ
כ ְלהוְ .ו ִּי ְׂש ָר ֵאל ָס ָבא
וכ ֵדין ִּמ ְת ָב ְר ִּכין ֻּ
ףוניןְ .
ִּא ְש ְת ָכחו כ''ב ִּת ִּ
ימן( ,בראשית מח) ְב ָך ְי ָב ֵר ְך ִּי ְׂש ָר ֵאלָ .כל
ִּמ ְת ָב ְר ָכא ְב ַּהאיְ ,ו ִּס ָ
יףונין
ִּ
ישאְ ,ד ֻּכ ְלהו ִּמ ִּת
ימ ָנא ְב ִּא ָד ָרא ַּק ִּד ָ
או ִּק ְ
יק ָנא ָדאֹ ,
ףונין ְד ִּד ְ
ִּת ִּ
ינא ְל ַּג ָל ָאהַּ ,מה ְד ָלא ִּא ְת ְג ֵלי
ישא ִּא ְת ָקנוְ .ו ָה ָכא ָב ֵע ָ
יקא ַּק ִּד ָ
ְד ַּע ִּת ָ
ןופא( .הא כל תקונין דדיקנא
יעל ְב ָלא ִּכ ָ
ַּת ָםןְ ,ב ִּגין ְל ֵמ ַּ
אוקימנא דכלהו מתיקונין דדיקנא (דעתיקא) עתיקא קדישא
אוקימנא באדרא קדישא)
זקן התפארת
בזקן התפארת ישנם ט' תיקונים ,וכשהוא מקבל שפע מזקן הכתר יש ב'
עוד י''ג תיקונים שהם יחד כ''ב תיקונים ,ובאמת שאפי' הט' תיקונים שלו
הם מכוח הכתר.
הנה הט' תיקונים הם ב' שמות הויה אשר יש בכל אחת ד' אותיות,
ועוד שם הויה שאינו משפיע ,אלא הוא מקבל את שפע הח' תיקונים,
והזקן של הכתר הוא ג' הויות ,אשר יש בהם י''ב אותיות ועוד הויה אחת
שמקבלת את השפע ,וג' ההויות הם אחת של חסד ,אחת של גבורה
ממותקת בכדי להכניע את החיצונים ,ואחת של רחמים ,ובתפארת יש ב'
הויות אחת של רחמים ואחת של גבורה להכניע את החיצונים.
והכ''ב תיקונים הם כ''ב אותיות התורה ,שכל אות היא עולם שלם
אשר יש בו כוח להכניע את החיצונים.
ובאמת כל זקן התפארת הוא ממידת הכתר ,כמו שכתבתי באידרא,
שיש פעמיים בתורה את מידות הרחמים ,א :בכי תשא ,שיש יש את י''ג
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מידות הרחמים .ב :ב' בשלח ,ששם יש רק ט' מילים של רחמים ,שהם י''ג
תיקונים ,והכתר משפיע אותם להתפארת ,אמנם גם את י''ג המידות הוא
משפיע לתפארת ,אלא כשהוא רוצה להשפיע מעט רחמים ,הוא משפיע
את המידות של פרשת שלח שהם רק ט' תיקונים ,וכאשר יש רחמים
גדולים הוא משפיע גם את י''ג מידות הרחמים ,ולו עצמו יש את י''ג
מידות של מיכה הנביא שהם "מי אל כמוך ,נושא עון ,ועובר על פשע,
לשארית נחלתו ,ולא החזיק לעד אפו ,כי חפץ חסד הוא ,ישוב ירחמהו,
יכבוש עונותינו ,ותשליח במצלות ים כל חטאתם ,תתן אמת ליעקב ,חסד
לאברהם ,אשר נשבעת לאבותינו ,מימי קדם".
ּבּוצי ָנא
ַ
יצו ָצא
ָפק ַההּוא ַנ ֹ
יתא ַאימּון ,ט' ַא ְקרּוןַ .תּקּו ָנא ַק ְד ָמ ָאה ,נ ַ
ַש ָ
ָחית
אּוד ַניןְ ,ונ ַ
ְ
קו ַצין ְד ַעל
חות ֹ
ישאַ ,מ ְת ֹ
ע ָרא ְד ֵר ָ
שֲ
חות ַ
ּוב ַטש ַּב ְת ֹ
ינּותאָ ,
ְד ַק ְר ַד ָ
ישא ָלא
יקא ַק ַד ָ
פּומאָ .הא ַתּקּו ָנא ָדא ֵמ ַע ַת ָ
ישא ְד ָ
אּוד ַנין ַעד ֵר ָ
ַמ ַּק ֵםי ַפ ְת ָחא ְד ְ
ּבּועא
ישאְ ,ו ַת ְליָיא ַממֵיּה ַההּוא ַמ ָ
יקא ַק ַד ָ
ָלא ְד ַע ַת ָ
ָגיד ַמז ָ
ַא ְש ְת ַכחֶ ,א ָלא ַכד נ ַ
ירא ַד ְכיָאַ ,ההּוא
א ַו ָ
ילת ַּב ֲ
יםא ַא ְת ַמ ְש ָכא ְו ַא ְת ְכ ַל ַ
ְד ָח ְכ ְמ ָתא (חסר)ַ ,כד ַא ָ
א ָחד ָדא ְּב ָדא,
ַפ ַקתְ ,ו ַא ְת ֲ
אלת ְונ ְ
יצו ָצא ָע ַ
יםא (חסר)ְ ,ו ַנ ֹ
ָקיט ַא ָ
ָורא נ ַ
ַחּו ָ
ידת ַחד ַתּקּו ָנא.
ְו ַא ְת ָע ַב ַ
אומר הזוהר שיש ו' תיקונים ,והם נקראים ט'.
התיקון הראשון של הזקן ,הוא שיוצא מאור הפנים מתחת שערות
הראש ,שערות קטנות מהאוזן ועד הפה ,ואור זה כלול מאור וכלי ,מכוח
הגבורה של עתיק ומכוח החסד ,אבל זה כוח שהיה אצל החכמה והבינה,
ולא ישר הגיע מעתיק.
הנה לשכינה באמת יש רק ו' תיקונים ,אבל למידת התפארת יש ט',
והטעם שהם מ''מ רק ו' כמו שאומר הזוהר ,משום שט' התיקונים הם ב'
שמות הויה ,אשר בכל אחת יש ד' אותיות ,ועוד הויה אחת שכוללת את
כל השפע שהיא מקבלת את השפע מכל התיקונים.
והנה בשם הויה יש ג' אותיות שמשפיעות ,ואות אחת שמקבלת שהיא
אות ה' אחרונה ,ולכן מתוך ח' תיקונים יש רק ו' תיקונים ,וזה מה שאמר
שיש רק ו' תיקונים ,אבל הם נקראים ט' משום שאנחנו כוללים את הכוח
המקבל את השפע.
כבר נתבאר שאין השפע מגיע ישר מעתיק משום שהוא שפע שאין
מושג לנו ,ולכן הוא עובר דרך החכמה והבינה בכדי שיהיה לנו בו חכמה
בינה והשגה.

[]316

"יהי אור"
והתיקון הראשון הם שערות שמקשרות את האוזן לפה בצורה חיצונית,
בכדי שמה שתשמע האוזן יגזור הפה.

ח ָדא.
יך ַּס ְל ָקא ָדא ַּעל ָדאְ ,ו ִּא ְת ַּכ ְןיָא ַּחד ִּמ ַּף ֵםי ֲ
ְו ַּכד ִּא ְצ ְט ִּר ְ
ח ָמאְ .ו ַּעל
נוק ִּמיןְ .ו ַּחד ְל ַּר ֲ
ְ
יךַּ ,חד ְלמ ְע ַּבד
וב ִּגין ָכ ְך ֹכ ָלא ִּא ְצ ְט ִּר ְ
ְ
ימ ָנא.
או ִּק ְ
יק ָנא ָד ִּוד ַּמ ְל ָכאְ ,כ ָמה ְד ֹ
ַּהאי ָת ִּאיב ְל ַּהאי ִּד ְ
יתא ִּר ְבוָון ְד ַּת ְליָין ְבהו,
ףונין ִּא ְש ְת ָכחוִּ ,ש ָ
יק ָנא ט' ִּת ִּ
ְב ַּהאי ִּד ְ
ע ֵרי
ׂש ֲ
יתא ְד ַּת ְליָיןַּ ,ת ְליָין ְב ַּ
גופאְ .ו ִּא ֵלין ִּש ָ
ָ
ומ ְת ַּס ְח ִּטין ְב ָכל
ִּ
ות ַּלת ֵמ ַּהאי
בוס ִּמיןְ .ת ַּלת ֵמ ַּהאי ִּס ְט ָראְ ,
רובא ְד ְ
חות ַּת ְק ָ
ִּד ְת ֹ
ילא
ח ָר ִּניןַּ .חד ְל ֵע ָ
יק ָנאַּ ,ת ְליָין ְת ַּלת ַּא ֲ
ירותא ְד ִּד ְ
ָ
ָק
ובי ִּ
ִּס ְט ָראְ .
בוראְ .ו ָכל ָה ֵני
ע ִּרין ְד ַּת ְליָין ַּעד ַּט ָ
ׂש ֲ
ות ֵרין ְב ִּאימון ַּ
ְב ִּׂש ְפוָוןְ ,
הוןְ ,ב ִּאימון
יתא ,ג' ִּמ ָכאן ְוג' ִּמ ָכאןִּ ,א ְת ַּמ ְח ָכן ְו ַּת ְליָין ֻּכ ְל ֹ
ִּש ָ
גופא.
ומ ְת ָס ְח ִּטין ְב ָכל ָ
ׂש ְע ֵרי ְד ַּת ְליָין ִּ
ַּ
ַּתיר ִּמ ֻּכ ְלהוְ ,כ ִּתיב
יק ָנא י ִּ
ָקירו ְד ִּד ְ
וב ִּגין ְד ָה ֵני ְת ָל ָתא ִּאימון ְבי ִּ
ְ
אתי יָה,
ישאִּ .ד ְכ ִּתיב( ,תהלים קיח) ִּמן ַּה ֵם ַּצר ָק ָר ִּ
ְבהו ְש ָמא ַּק ִּד ָ
ימ ָנא ְב ִּא ָד ָראִּ ,מן
או ִּק ְ
יראְ .ו ָהא ְד ֹ
ָע ָנ ִּני ַּבמ ְר ָחב יָהְ ,י ָי' ִּלי ֹלא ִּא ָ
א ָתר
יק ָנא ְל ִּא ְת ַּס ְח ָטאְ ,דהוא ֲ
ש ֵרי ִּד ְ
א ָתר ְד ָ
אתי יָהֵ ,מ ֲ
ַּה ֵם ַּצר ָק ָר ִּ
ש ִּסיר הוא.
אוד ִּניןַּ ,
ְ
(ס''א דחיק) ָר ִּחיק ִּמ ַּף ֵםי
יש בזקן זה ב' סוגי שערות אחד לעשות דין ,ב' לעשות רחמים.
משום שיש בזקן כוח של חסד וגבורה של הכתר ,לכן יש בו ב' כוחות,
ואינם רק אור וכלי כנ''ל ,אלא הם ב' שערות בפני עצמם ,אחת של חסד
ואחת של רחמים ,משום שגם שעושים דין ,יש לעשותו ברחמים ,שמא יש
צדיקים בין הרשעים ,וכן שעושים רחמים יש לעשותם בדין ,שמא יש שם
רשעים.
יש בזקן ג' תיקונים מצד ימין ,וג' מצד שמאל ,ואחד בשפתיים ,וב' בב'
חלקי הזקן שמארך ,אחד בצד החיצוני שלו שהוא המזל הזכרי ,ואחד בצד
הפנימי שהוא המזל הנקבי.
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ועיקר האור הוא מג' אלו האחרונים ,ולכן אמר דוד בט' תיקוני הזקן
אשר הזכיר אותם במזמור "מן המצר" ,בג' מט' אלו שם ה' ,משא''כ בשאר
התיקונים אין שם ה'.
וודאי שג' אלו יותר עיקריים ,משום שהשפתיים ודאי שהם עיקר ,משום
שמהם יוצא הדיבור ,וכן המזלות עיקריים ,משום שדרכם עובר השפע.

או ִּקים,
ֵיבא ָס ָבאָ ,ה ִּכי ָא ַּמר ְו ֹ
וב ִּס ְפ ָרא ְד ַּא ַּג ְד ָתא ְד ֵבי ַּרב י ָ
ְ
ירותא ְד ִּדי ְק ָנא ֵמחסד ִּע ָל ָאהִּ ,ד ְכ ִּתיב( ,דברי הימים א כט)
ָ
ש
ְד ֵ
ארי,
ש ֵ
גו'ְ .ו ֹכ ָלא הואְ ,ו ָה ִּכי ָ
בורה ְו ַּה ִּת ְפארת ְו ֹ
דולה ְו ַּה ְג ָ
ְל ָך ְי ָי' ַּה ְג ָ
ארי,
ש ֵ
אוד ִּניןָ ,ה ִּכי ָ
ְ
ומ ַּף ֵםי
יק ָנאִּ ,
ְו ִּת ְש ָעה ִּא ְת ַּמ ְח ָכן ְו ַּת ְליָין ְב ִּד ְ
ימ ָנא.
או ִּק ְ
ח ָראְ ,כ ָמה ְד ֹ
א ָתר ָא ֳ
ימין א ָלא ַּב ֲ
יומא ָלא ִּמ ְת ַּק ְי ִּ
ְו ִּק ָ
דף רצ''ה ע''ב
ישאְ .ו ָכל ָהנֵי
ָלא ַּק ִּד ָ
ח ֵמיִּ ,א ְת ַּג ְליָיא ַּמז ָ
יך ָע ְל ָמא ְל ַּר ֲ
ְו ַּכד ִּא ְצ ְט ִּר ְ
ח ֵמי ִּמ ְש ַּת ְכ ֵחי.
כ ְלהו ַּר ֲ
ירא ִּד ְז ֵעיר ַּא ְנ ִּסיןֻּ ,
ַּף ָ
יק ָנא י ִּ
ףונין ִּד ְב ִּד ְ
ִּת ִּ
נוק ִּמין
ְ
וכ ֵדין ַּע ְב ִּדין
ינאְ ,
ינאִּ ,מ ְת ַּח ְזיָיא ִּד ָ
יך ְל ִּד ָ
ְו ַּכד ִּא ְצ ְט ִּר ְ
יהון ְד ִּי ְׂש ָר ֵאלְ ,ל ִּאימון ְד ָע ִּקין ְלהו( .דף רצ''ה ע''ב) ָכל
ׂש ְנ ֵא ֹ
ְל ַּ
ינהוִּ ,מחום ְד ֹכ ָלא ְב ַּהאי
ׂש ְע ֵרי ְד ַּת ְליָין ִּא ְ
יק ָנאְ ,ב ִּאימון ַּ
ְי ִּקירו ְד ִּד ְ
ַּת ְליָין.
יפין,
ישין ַּת ִּף ִּ
כ ְלהו ְק ִּש ִּ
יק ָנא ִּד ְז ֵעיר ַּא ְנ ִּפיןֻּ ,
ׂש ְע ֵרי ְד ִּד ְ
ָכל ָהנֵי ַּ
ישא ִּא ְת ְג ֵלי.
ָלא ַּק ִּד ָ
ע ָתא ְד ַּמז ָ
שֲ
יניןְ ,ב ַּ
ִּמחום ְד ֻּכ ְלהו ַּא ְכ ְסיָין ְל ִּד ִּ
ארי
חזֵי ְכ ִּג ָבר ַּת ִּףיףָ ,מ ֵ
יק ָנא ִּא ְת ֲ
ְו ַּכד ָב ָעא ְל ַּא ָג ָחא ְק ָר ָבאְ ,ב ַּהאי ִּד ְ
וכ ֵדין ָמ ִּריט ַּמאן ְד ָמ ִּריטְ ,ו ַּא ְג ִּליש ַּמאן ְד ַּא ְג ִּליש.
ַּנ ְצ ָחן ְק ָר ַּביָאְ .
רב ייבא אמר שכוח הזקן מתחיל מכוח החסד ,וזה נכון שכוח הזקן
מתחיל מחסד ,אבל באמת לבסוף המה משנות את הסדר לצורך ההנהגה,
כמו שאמר האריז''ל שפעמים יש תיקון שהוא יותר מעולה והוא במקום
יותר נמוך בפנים של מידת התפארת.
ועיין בביאור הסולם באופן אחר.
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כשהזקן משפיע רחמים ,אזי הכתר משפיע עליו רחמים ,ויש רחמים
בעולם ,וכשהוא מעניש את הרשעים שונאי ישראל ,אזי הוא לבדו עושה
את הדין ,משום שהכתר אינו משפיע כוח לעשות דין ,משום שהוא כולו
רחמים ,והדין נעשה ע''י שמסלק ה' את השפע ,וממילא אין חיים
לתחתונים ,משום שכל אדם ואדם וכל דבר בעולם ,חי רק ע''י החיים שה'
נותן לו ,וברגע שחייו אינם איתו ,הרי הוא כאבן דומם.
בעת אשר זקן התפארת כופה את הדינים הכתר משפיע לו שפע רחמים,
שכפיית הדין אינו דין אלא רחמים ,וכאשר הוא עושה מלחמה ,אזי
נתלשים כמה שערות ,דהיינו שעניין השפעת הדין ,הוא מריטת השערות
של הזקן ,וכן של השערות ראש נתלשות ,ש"אגליש" [הנאמר כאן בדברי
הזוהר] הוא מלשון גבחת כמובא בביאור הסולם ,והיינו שאפי' שערות
הראש ,נופלות על הרשעים ,וכל שכן שערות הזקן.

ע ָתא
שֲ
ָינאְ ,ב ַּ
א ָמ ָרן ֹמשה ִּז ְמ ָנא ִּת ְני ָ
ףוניןֲ ,
ָהנֵי ִּת ְש ָעה ִּת ִּ
יסר
ח ֵמיְ .ד ַּאף ַּעל ַּגב ִּד ְת ֵל ָ
כ ְלהו ַּר ֲ
לון ֻּ
יך ְל ָא ַּה ְד ָרא ֹ
ְד ִּא ְצ ְט ִּר ְ
ָונא ַּת ְליָיא ִּמ ְל ָתאְ ,ד ָהא ָלא יֵיעול
א ָמ ָרן ַּה ְש ָתאְ ,ב ַּכו ָ
ףונין ָלא ֲ
ִּת ִּ
ה ָדא
ָלא ִּא ְת ְכוָוןְ ,ו ַּא ְד ַּכר ֵליהֲ .
ְב ָהנֵי ִּתףו ִּנין ְל ַּא ְד ְכ ָרא ,א ָלא ְב ַּמז ָ
הוא ִּד ְכ ִּתיב( ,במדבר יד) ַּע ָתה ִּי ְג ַּדל ָנא ֹכ ַּח ְי ָי'ַּ .מאן ֹכ ַּח ְי ָי'.
ילא ָדא,
ימיןְ .ד ִּח ָ
ימא ְד ָכל ְס ִּת ִּ
ישאְ ,ס ִּת ָ
ָלא ַּק ִּד ָ
ַּההוא ְד ִּא ְק ֵרי ַּמז ָ
ָלא ָת ֵליְ .ו ֵכיוָן ְד ָא ַּמר ֹמשה ָדאְ ,ו ַּא ְד ַּכר ָדא,
ונ ִּהירו ָדאִּ ,מ ַּםז ָ
ְ
ףוניןְ ,ד ַּת ְליָין ִּב ְז ֵעיר ַּא ְנ ִּסין.
ְו ִּא ְת ְכוָון ֵביהָ ,א ַּמר ָהנֵי ִּת ְש ָעה ִּת ִּ
ָלא
ינאְ .ו ַּעל ָדא ֹכ ָלא ְב ַּמז ָ
כ ְלהוְ ,ו ָלא ִּי ְש ְת ַּכח ִּד ָ
ַּנ ִּהירו ֻּ
ְב ִּגין ְדי ְ
ָת ֵלי.
ׂש ְע ֵרי (ס''א לאתערבא) ְל ִּא ְת ָע ָרא
ש ָראן ַּ
יק ָנא ַּכד ָ
ַּהאי ִּד ְ
ארי ָנ ַּצח ְק ָר ִּבין.
יבר ָמ ֵ
יבר ַּת ִּףיף ְכ ִּג ָ
חזֵי ְכ ִּג ָ
(לאתארכא)ִּ ,א ְת ֲ
ימ ָאהְ .כ ָמה ְד ַּא ְת
יקא ְס ִּת ָ
שח ִּד ְרבות ֵמ ַּע ִּת ָ
יק ָנאָ ,נ ִּגיד ְמ ַּ
ְב ַּהאי ִּד ְ
ָקן ְז ַּקן
יו ֵרד ַּעל ַּהז ָ
טוב ַּעל ָה ֹראש ֹ
ָא ֵמר( ,תהלים קלג) ַּכחמן ַּה ֹ
ה ֹרן.
ַּא ֲ
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משה בפרשת שלח אמר את הט' תיקונים האלו ,ומ''מ הוא התכוון
להמשיך להם שפע מי''ג מידות הרחמים הגדולים ,משום שכל תיקון כאן
נכלל בכמה תיקונים בכתר ,ולכן אפי' שהוא לא אמר את כל תיקוני
הכתר ,מ''מ משום שהוא התכוון ,ובאמת תיקוני התפארת כוללים בתוכם
את כל תיקוני הזקן ,הרי זה נחשב כאילו הוא אמר את כולם ,ובכך מתורץ
איך הואילה מחשבתו של משה ,משום שמחשבתו הייתה עם דיבור ,וכן
ראיתי בסידרו של הרה''ג בינג מבני ברק ,שכל כונה צריכה להיות כלולה
בדיבור.
כוח התפארת הוא בזקן ,ומשום כשדוד היה נחלם בשונאיו ,הוא היה
מתפלל לזקן זה שישפיע לו את כוח הנצחון.

סומ ִּקין
ָ
כ ְלהו
ׂש ְע ֵרי ָלא ַּח ְפיָין ַּעל ִּׂש ְפוָוןְ ,ו ִּׂש ְפוָון ֻּ
ִּא ֵלין ַּ
ש ִּמיםִּׂ .ש ְפוָון
שו ַּ
ֹ
תו ָתיו
ַּור ָדאִּ .ד ְכ ִּתיב( ,שיר השירים ה) ִּׂש ְפ ֹ
ְכו ְ
וביש,
שן ָח ְכ ְמ ָתאְ .ב ִּאימון ִּׂש ְפוָון ַּת ְליָין ַּטב ִּ
בורהְ ,מ ַּר ְח ָ
שן ְג ָ
ְמ ַּר ְח ָ
רותאְ ,ד ַּכד
יהון ְד ַּא ְת ָע ָ
אר ֹ
ומו ָתאֵ .מ ִּא ֵלין ִּׂש ְפוָון ַּת ְליָין ָמ ֵ
ֹ
ַּחיֵי
ינאְ ,ב ָכל
ח ִּשין ִּא ֵלין ִּׂש ְפוָוןִּ ,מ ְת ָע ִּרין ֹכ ָלא ְל ִּמ ְגזַּר (מארי) ִּד ָ
ְמ ַּר ֲ
יריןִּ .ד ְכ ִּתיב,
ינין( ,דמדוריהון בהון ,ובגין כך) ְד ִּא ְקרון ִּע ִּ
ָב ֵתי ִּד ִּ
גו'( .ובמימר קדישין
אמר ְו ֹ
וב ֵמ ַּ
ירין ִּס ְת ָג ָמא ְ
ֵרת ִּע ִּ
(דניאל ד) ִּב ְגז ַּ
שאלתא)
ַּמאי ִּעירְ .ב ִּס ְפ ָרא ְד ַּא ַּג ְד ָתאְ ,כ ָמה ְד ַּא ְת ָא ֵמר( ,שמואל א כח)
ילאְ ,ב ִּגין
ינין ְל ִּאימון ְד ָלא ִּא ְת ְר ִּחימו ְל ֵע ָ
ע ִּרין ִּד ִּ
ַּי ִּהי ָער ָךְ .ד ִּמ ְת ֲ
וְ
ארי ְד ָבבו( ,ס''א להו) (בכלהו) ְו ִּעם
ָכ ְך ִּמ ְת ָע ִּרין ִּא ֵלין ְד ִּאימון ָמ ֵ
ינאְ ,ו ַּעל ָדא ִּא ְקרון ִּעיר ְו ַּק ִּדיש
ח ֵמי ְו ִּד ָ
ָכל ָדא ִּב ְת ֵרי ְגוָו ֵני ְב ַּר ֲ
ח ֵמי.
ינא ְו ַּר ֲ
ִּד ָ
רוחא ְד ָנ ִּפיק ִּמן
ָ
חזֵי סו ָמא ַּכד ִּא ְת ְס ַּתח.
וב ִּא ֵלין ִּׂש ְפוָוןִּ ,א ְת ֲ
ְ
חטִּ ,מ ְת ַּל ְב ִּחין
סומאֵ ,ביה ִּמ ְת ַּל ְב ִּחין ַּכ ָמה אלף ְו ִּר ְב ָבןְ .ו ַּכד ִּא ְת ְס ַּ
ָ
כ ְלהו סה ְי ָי' ִּא ְקרוןַּ .כד ִּמ ִּלין ָנ ְפ ִּקין ִּמן
ימנֵיְ .ו ֻּ
יאן ְמ ֵה ְ
ֵביה ְנ ִּב ָ
כ ְלהו ִּת ְמנֵי ָס ֵרי ַּא ְל ִּפין
ה ִּרין ְל ֻּ
ח ִּשין ְב ִּׂש ְפוָוןִּ ,מ ְת ַּנ ֲ
ומ ְת ַּר ֲ
סומאִּ ,
ָ
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ילין,
וש ִּב ִּ
או ְר ִּחין ְ
ֵיסר ֹ
ח ָדאְ ,ב ַּת ְמנ ָ
כ ְלהו ַּכ ֲ
ָע ְל ִּמיןַּ ,עד ְד ִּמ ְת ַּק ְט ִּרין ֻּ
מו ְד ָען.
ְד ִּא ְש ְת ֹ
ישן ְמ ַּמ ֵלל ַּר ְב ְר ָבן
פומא ָדא( ,בדא) ְב ִּל ָ
ְו ֹכ ָלא ְמ ַּח ָכאן ְל ָ
כו
עוט ָראְ .ו ַּעל ָדא ְכ ִּתיב( ,שיר השירים ה) ִּח ֹ
יה ָרא ְב ְ
יט ָרא ְד ִּט ֲ
ְב ִּק ְ
כוְ .כ ָמה ְד ַּא ְת ָא ֵמר( ,איוב לד)
ַּדאיַּ .מאי ִּח ֹ
ַּמ ְמ ַּת ִּףיםַּ ,מ ְמ ַּת ִּףים ו ַּ
ומיָיא
חא ַּ
ומ ִּים .א ָ
ח ַּמ ִּדיםֵ ,אש ַּ
לו ַּמ ֲ
כ ֹ
כולְ .ו ֻּ
א ֹ
יך ִּי ְט ַּעם ל ֱ
ְו ֵח ְ
ייורוי( ,בציורוי) ְד ָהא
ֹ
ָאן ְב ִּצ
ִּמ ְת ַּת ְק ָנן( ,ס''א מתדבקין ויאן) י ָ
ח ָדא.
ְגוָונֵי ִּמ ְת ַּח ְב ָרן ַּכ ֲ
שפתי התפארת
השפתיים פנויות משערות ,בכדי שהדיבור יצא לרווחה ,ויתגלה אור
השפתיים ,משום שאור השפתיים ממתק את ההבל היוצא מהם כמובא
בהאריז''ל ,ומהם יוצאים כל הגזרות הטובות והרעות ,כמו שכתוב "ובגזרת
עירין פתגמים".
הנה השתפים הם ב' שפות עליונה ותחתונה ,העליונה היא כוח
הרחמים ,התחתונה היא כוח הדין.
עיר הוא מלשון דין ,וקדיש [כמו שכתוב בפסוק "עיר וקדיש מן שמיא
נחית"] הוא כוח החסד ,משום שמידת התפארת היא מנהיגה את העולם
הזה שהוא עולם הבחירה שיש בו טוב ורע ,ולכן יש בה את ב' הכוחות
האלו.
רוח הפה ,משפיעה למידת היסוד ,אשר היא משפיעה לשכינה ,וכן היא
משפיעה לשאר מלאכים ,וכן היא משפיעה לנביאים את כוח רוח הנבואה,
כמובא בהאריז''ל בשער רוח הקודש ,שכוח הנבואה הוא מגיע מהבל
אלוקי אשר מתגלה בנביא ,שהרי כל הבל הוא מעצמות ה' ,וודאי שה'
הוא כולו שכל קדוש ,ואינו גוף חלילה שאין בה מחשבה בכל חלק וחלק
שבו.
כולם מצפים לרוח פה זה.
היינו כמו שכתוב "ויפח באפו רוח חיים" ,וכמו שכתוב "בדבר ה' שמים
נעשו" ,וביאר הבעש''ט שהדיבור של ה' אינו מצווה למלאכים שיעשו
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השמים ,אלא עצם הדיבור של ה' מקיים את השמים ,ומקיים אותם,
הדיבור של הוא מעצמותו של ה' ,ולכן כולם מצפים לפה זה.

ידין (גליפין)
רוי ְג ִּל ִּ
ימןְ ,ד ִּמ ְת ַּג ְל ָפן ְב ִּע ְט ֹ
כוְ ,ב ַּא ְתוָון ְר ִּש ָ
ִּח ֹ
ומ ַּה ְע ֵדא ַּמ ְל ִּכין,
רון .א'ְ ,ד ָט ִּריד ַּמ ְל ִּכין( ,דניאל ב) ְ
אחה''ע ַּב ָג ֹ
חא
ומ ָה ֵקם ַּמ ְל ִּכין .ח'ְ ,ד ָט ִּריד ְו ָנ ִּחיתְ ,ו ָס ִּליק ְו ָע ִּטירָ ,כ ִּביש ְבא ָ
ְ
נוק ָבא
חט ְל ְ
נוק ָבאִּ ,א ְת ְס ַּ
ימאָ ,ס ִּטיר ְל ְ
יקה ְד ִּא ָ
רוחא .ה' ְי ִּנ ָ
ָג ִּליף ְב ָ
ישא( ,עד דמתקטרי) ִּמ ְת ַּק ְט ֵרי
יאוב ָתא ְד ַּק ְר ָתא ַּק ִּד ָ
ְ
ַּר ָבאְ ,ב ִּת
םור
ַּא ְת ִּרין ָדא ְב ָדאְ .כ ָמה ְד ַּא ְת ָא ֵמר( ,שיר השירים ד) ַּהר ַּה ֹ
יטין
יפ ָסאְ ,ר ִּה ִּ
יפא ְב ִּט ְ
יפ ָסאְ ,ג ִּל ָ
יה ָרא ְד ִּט ְ
בו ָנה .ע' ִּט ֲ
ִּג ְב ַּעת ַּה ְל ֹ
יפין.
רוחין ְג ִּל ִּ
רוי ְל ִּ
ח ָדןְ ,ל ִּס ְט ֹ
ע ָנ ִּפין ִּמ ְת ַּא ֲ
ַּד ֲ
ְו ָהא ְב ָרזֵי ְד ַּא ְתוָון ִּד ְש ֹל ֹמה ַּמ ְל ָכאִּ ,א ְת ַּע ָטרו ִּא ֵלין ַּא ְתוָון ד',
כול( ,איוב ו)
א ֹ
יך ִּי ְט ַּעם ל ֱ
יך ְכ ָמה ְד ַּא ְת ָא ֵמר ְו ֵח ְ
בד' גיכ''ק ַּב ֵח ְ
ׂשה
עֵ
וכ ִּתיב (ישעיה לב) ְו ָהיָה ַּמ ֲ
גו'ְ .
ֵא ֵכל ָת ֵפל ִּמ ְב ִּלי מ ַּלח ְו ֹ
הי ָ
ֲ
תוקים
ומ ִּ
ומ ָסז ָרב ְ
ָהב ִּ
ח ָמ ִּדים ִּמז ָ
לום( .תהלים יט) ַּהמ ֱ
ש ֹ
ַּה ְע ָד ָקה ָ
ַּדאי.
גו'ְ .מתו ִּקים ו ַּ
ְו ֹ
גו'ַּ .א ְס ַּה ְד ָנא ָע ַּלי ְד ָכל
ָד ִּוד ַּמ ְל ָכא ָא ַּמרַּ ,גם ַּע ְב ְד ָך ִּנ ְז ָהר ָבהם ְו ֹ
יו ָמא ַּחד
יו ָמאי ִּא ְז ְד ַּה ְר ָנא ְבהוְ ,ד ָלא ְל ַּא ְט ָע ָאה ְבהוַּ ,בר ֹ
ֹ
ינא
בוצ ָ
ִּ
ינא
ַּח ֵמ ָ
רו ְניָא ,ו ֲ
יר ָנא ִּע ְט ֵרי ַּמ ְל ָכאִּ ,ב ְמ ַּע ְר ָתא ְד ֵמ ֹ
ְד ָע ִּט ְ
חא
ְדא ָ

ה ָטא
ִּמ ְת ַּל ֲ

סותיָא
ַּא ְ

רו ְניָא
ְד ֵמ ֹ

(נ''א

דמערתא),

יק ָנא
ש ִּב ְ
יו ָמא ִּא ְז ָד ַּה ְר ָנא ְב ַּד ְע ָתאי ְבהוְ ,ו ָלא ָ
ַּע ָנאֵ .מ ַּההוא ֹ
עז ְ
ְו ִּא ְז ַּד ֲ
יקא ְד ַּמ ְל ָכא,
חול ֵקיה ַּמאן ְד ִּא ְז ְד ַּהר ִּב ְמ ִּת ָ
ָ
ַּכ ָאה
יו ָמאי .ז ָ
לון ָכל ֹ
ֹ
וראו ִּכי
עמו ְ
חזֵיַּ .על ָדא ְכ ִּתיב( ,תהלים לד) ַּט ֲ
ְו ָט ִּעים ְבהו ִּכ ְד ַּק ֲ
גו'.
חמו ְב ַּל ְח ִּמי ְו ֹ
וכ ִּתיב (משלי ט) ְלכו ַּל ֲ
גו'ְ .
טוב ְי ָי' ְו ֹ
ֹ
כאן הזוהר מבאר את סדר ה' מוצאות הפה ,והנה אותיות אחה"ע ,הא'
היא מקימה ומורידה מלכים ,הח' הוא כוח האש והרוח ,ה' היא בינה
שמניקה את השכינה ,ע' הם כל ענפי התפארת ,כמו שידוע ששם הכתר
הוא אהיה ,ושם החכמה הוא כשמה כן הוא ששמה מתחיחל באות ח' ויש
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בה חסד וגבורה כידוע ,וה' היא בינה שכידוע שהיא אות ה' השניה של
שם הויה היא הבינה ,וידוע שהיא זאת שבונת את השכינה ,ואות ע' היא
מידת התפארת שיש בה ז' מידות שהם שבעים כוחות של מידת
התפארת ,שהם שבעים פנים לתורה.
שלמה המלך מבאר שאותיות אחה''ע מתחברות באותיות גיכ''ק שהם
אותיות הגרון ,ואחה''ע הם אותיות החיך ,שהגרון והם הם התפשטות
החכמה והבינה ,והלשון היא כוח הדעת ,וזה עניין זיוג הנשיקין ,משום
שיש בגרון ובחיך ובלשון את כוח ההולדה ,וכתוב "חיך יטעם לאכול",
"היאכל תפל מבלי מלח"" ,והיה מעשה הצדקה שלום"" ,הנחמדים מזהב
ומפז מתוקים מדבש ונופת צופים" ,והיינו שפסוק א' שהוא מדבר על החיך
הוא כוח החכמה שהיא כוח הרחמים ,ופסוק ב' הוא כוח הבינה שבגרון
שהיא כוח הגבורה ולכן כתוב כאן מלח שהוא מכוח הדין ,ופסוק ג' הוא
רומז על הלשון שהיא כוח הרחמים שעושים שלום בין חסד לגבורה,
ומהכל ביחד נעשה דבר מתוק ,ולכן כל צבא השמים מצפים לפה קדוש
זה.
דוד המלך אמר "גם עבדיך נזהר בהם" ,וכונתו הייתה על הזיוג הזה ,וכן
רשב''י אמר שהוא כל ימיו נזהר בזיוג קדוש זה ,ופעם לא נזהר ובאמת אש
הגיע מן השמים למקום לימודו ,ומאז נזהר בכך ביותר ,והטעם שחשב
שאין לו כ''כ צורך לכוין עניין גבוה זה ,והראו לו מן השמים ,שהוא גדול
הדור והכל תלוי בו.
והעניין שכל זיוג של יסוד ביסוד ,קודם לו זיוג של נשיקין ,שהוא כוח
הפנימי של הגוף ,וזיוג היסודות הוא זיוג חיצוני שיוצר את הגוף.

דף רצ''ו ע''א
ישא
כורא ְב ַּד ַּעתְ ,ו ִּא ְת ַּמ ְליָין ַּא ְכ ַּס ְד ִּרין ְו ִּא ָד ִּריןֵ ,מ ֵר ָ
שט ְד ָ
ִּא ְת ְס ַּ
וב ֹכ ָלא.
עוי ְ
רו ֹ
וד ֹ
דוי ְ
גופאְ ,מ ַּח ֹ
ָ
שט ְב ָכל
ש ֵריְ ,ו ִּא ְת ְס ַּ
גול ַּג ְל ָתא ָ
ְד ְ
ה ָטא ְו ַּא ִּסיק
ינותאְ ,ו ַּל ֲ
ינא ְד ַּק ְר ִּד ָ
בוצ ָ
יצו ָצא ְד ִּ
רויִּ ,א ְת ְד ַּבק ִּנ ֹ
חו ֹ
א ֹ
ֵמ ֲ
ונ ִּהירו
רויְ ,
ימא ִּמ ָכל ִּס ְט ֹ
ח ָדאְ ,ס ִּת ָ
ֻּל ַּג ְל ָתא ֲ
(דף רצ''ו ע''א) ג ְ
רוי
יפן ָבהְ ,ו ִּא ְת ַּד ְב ַּקת ְב ִּס ְט ֹ
מו ֵחי ְג ִּל ָ
ֹ
(ס''א ונחיתו) ִּד ְת ֵרי
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יו ָנ ִּתי ַּת ָם ִּתיַּ ,אל
כוראְ .ב ִּגין ַּכ ְך ִּא ְת ְק ֵרי (שיר השירים ה) ֹ
ִּד ְד ָ
ַּדאי.
או ָמ ִּתי ו ַּ
ִּת ְק ֵרי ַּת ָם ִּתי א ָלא ְת ֹ
ָוני (ס''א גווני בגו גווני),
ילן ֵביה ְגו ֵ
נוק ָבא ְכ ִּל ָ
רוי ְד ְ
ע ֹ
ׂש ֲ
ַּ
בורה
אש ְך ָכ ַּא ְר ָג ָמןִּ .א ְת ְק ַּטר ְג ָ
ְכ ִּד ְכ ִּתיב( ,שיר השירים ז) ְו ַּד ַּלת ֹר ֵ
רוי
נוק ָבא ְב ִּס ְט ָר ָהאְ ,ו ִּא ְת ַּד ְב ַּקת ְב ִּס ְט ֹ
בוראןְ ,ו ִּא ְת ַּס ְח ַּטת ְ
ח ֵמש ְג ָ
ַּב ֲ
כורא.
ִּד ְד ָ
מידת השכינה  -המלכות
התפשט הדעת של התפארת בגוף ,ומכוח הגבורה שבו נעשית השכינה,
מאחוריו.
השכינה היא כוח שמקבל את כל השפע ומעביר אותו לתחתונים ,היא
שורש עם ישראל.
השכינה נעשית מאחורי התפארת שהוא צד הדין ,משום שאין בה שום
אור ,והטעם שהרי עם ישראל צריך לבוא לעולם הזה ריק ממצות ,בכדי
לעשות אותם בעצמו ולקבל עליהם את השכר.
ויש זמנים אשר עם ישראל מגיע למקום הרחמים ,ואז השכינה מגיעה
לצד הפנים של מידת התפארת והם עומדים פנים בפנים ,דהיינו שפני ה'
אל עם ישראל ,ופני עם ישראל לה'.
שערות השכינה בצבע ארגמן ,והיא נעשית מאחורי התפארת מה'
גבורות.
הנה יש למידת התפארת ,ה' כוחות חסד כנגד ה' ספרי תורה ,וכן יש
לשכינה ה' גבורות כנגד ה' ספרי תהילים ,והם כוחה ,שמהם היא עשויה.
ושערותיה בצבע אדום עם גונים מרובים ,משום שממנה כוח הדין
מושפעים לעולם ,יש פעמים שהדין רב ולכן מושפע גוון אדום חזק ביותר,
ויש פעמים שמגיע כוח דין פחות והוא צבע אדום חלש יותר.

יאת ְל ִּא ְת ַּח ְב ָרא ִּע ֵםיה ַּא ִּסין
רויְ .ו ָא ִּת ַּ
שא ִּמ ִּן ְט ֹ
ַּעד ְד ִּא ְת ָס ְר ָ
יפ ָנא,
או ִּל ְ
גופא ַּמ ָםשֵ .מ ָה ָכא ֹ
ְב ַּא ִּסיןְ .ו ַּכד ִּמ ְת ַּח ְב ָרן ִּמ ְת ַּח ְזיָין ַּחד ָ
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ח ֵמיְ .ו ַּכ ְך
גופאְ ,ו ֻּכ ְלהו (וכלא איהו) ַּר ֲ
חזֵי ְס ַּלג ָ
דויִּ ,א ְת ֲ
חו ֹ
ְד ַּכר ִּב ְל ֹ
גופא ַּמ ָםשְ ,ו ָה ִּכי
חזֵי ֹכ ָלא ַּחד ָ
ח ָדאִּ ,א ְת ֲ
נוק ָבאְ .ו ַּכד ִּמ ְת ַּח ְב ָרן ַּכ ֲ
ְ
גופא,
נוק ָבאֹ ,כ ָלא הוא ַּחד ָ
הוא .אוף ָה ָכאַּ ,כד ְד ַּכר ִּא ְת ַּח ָבר ְב ְ
גופא ְש ִּלים ִּמ ְת ָב ְר ָכן.
כ ְלהו ִּמ ָ
ְו ָע ְל ִּמין ֻּכ ְלהו ְב ֵחידוְ ,ד ָהא ֻּ
שהו.
ַּי ַּק ְד ֵ
ח ָבת ו ְ
יום ַּה ַּ
ְו ַּה ְיינו ָרזָא( ,שמות כ) ַּעל ֵכן ֵב ַּר ְך ְי ָי' את ֹ
יתא ִּא ְת ַּד ְב ַּקת
רו ִּנ ָ
גופא ְש ִּליםְ ,ד ָהא ַּמ ְט ֹ
ְד ָהא ִּא ְש ְת ַּכח ֹכ ָלא ְב ַּחד ָ
גופא ַּחדְ .ו ַּעל ֵכן ִּב ְר ָכאן ִּמ ְש ַּת ְכ ִּחין ְב ַּהאי
ָ
ְב ַּמ ְל ָכאְ ,ו ִּא ְש ְת ַּכח
גופא,
נוק ָבאִּ ,א ְק ֵרי ְס ַּלג ָ
ומ ָה ָכאַּ ,מאן ְד ָלא ִּא ְש ְת ַּכח ְד ַּכר ְו ְ
יו ָמאֵ .
ֹ
א ָתר ְש ִּלים,
ירא ,א ָלא ַּב ֲ
ַּח ֵס ָ
ימא ו ֲ
ש ְריָא ְב ִּמ ָלה ְס ִּג ָ
ְו ֵלית ִּב ְר ָכ ָתא ַּ
ופ ְלגות ִּמ ָלה ָלא ִּא ְת ְקיָים
ְב ִּמ ָלה ְש ִּליםְ ,ו ָלא ְב ַּפ ְלגות ִּמ ָלהַּ ,
ְל ָע ְל ִּמיןְ ,ו ָלא ִּא ְת ָב ְר ָכן ְל ָע ְל ִּמין.
בעת זמן הרחמים מגיעה השכינה אל מול פני התפארת ,שאז יש זיווג,
וע''י זיוג יש תולדות ,ורק אז יש שלמות לזכר ,משום שאיש ללא אישה
אינו שלם ,והמפרשים מבארים משום שרק ע''י הבנים האיש והאישה
נעשים שלמים.
אמנם יש מפרשים שבעצם זה שהאיש והאישה נישאים ,נעשית בהם
שלמות ,משום שהבעל הוא בעל מידות חסד ,אמנם דעותיו אינם כך,
והאישה היא רכה בדעותיה ומידותיה אינם כן ,ולכן אחד משלים את
השני ,זה מה שאמר באידרא שדיני הזכר רכים בראשו וקשים ברגליו,
ודיני הנקבה רכים בראשה וקשים ברגליה.
שבת היא זמן הרחמים משום שאז יש זיוג בעולמות.
כן אמרו חז''ל בכתובות שעת הזיוג הוא בשבת ,וכן מובא בהאריז''ל
שעת הזיוג הגדול הוא בשבת ,ולכן בשבת יש קדושה גדולה ,משום
שמהזיוג מגיעים לעולם הזה נשמות יתירה לכלל עם ישראל ,ויש ג' זיוגים
בשבת ,בלילה וזה הנפש יתירה ,ביום וזה הרוח יתירה ,ובצהריים ,וזה
הנשמה יתירה.

ימ ָנא ִּמ ֵלי,
או ִּק ְ
ֹ
כורא הואְ .ו ָהא
מוי ִּד ְד ָ
נוק ָבאֹ ,כ ָלא ִּמ ֹ
נוי ְד ְ
ֹ
ח ָדן ָכל ִּאימון
נוק ָבא ִּמ ְת ַּא ֲ
ְ
מו ְד ָען ֵבי ֵני ַּח ְב ַּריָיאֵ .מ ַּהאי
ְו ִּא ְש ְת ֹ
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כ ְלהו.
יאת ֵאם ְל ֻּ
ובה ָת ִּביןְ ,ו ִּהיא ִּא ְת ְק ִּר ַּ
ַּנ ִּקיןָ ,
ִּד ְל ַּת ָתאִּ .מ ָמה י ְ
גופא ִּמ ָמה (ס''א לגנתא וכל גנתא
גופאְ ,ו ָכל ָ
ח ָרא ֵאם ְל ָ
ְכ ָמה ְד ַּא ֲ
ח ָר ִּנין ִּד ְל ַּת ָתא.
כ ְלהו ַּא ֲ
ַּנ ָקאַּ .כ ְך ַּהאי ֵאם ְל ֻּ
מנה) י ְ
חו ִּתי ָא ְתִּ .אית ָח ְכ ָמה ְו ִּאית
א ֹ
מור ַּל ָח ְכ ָמה ֲ
א ֹ
ְכ ִּתיב( ,משלי ז) ֱ
ח ָרא ְו ַּעל ָדא
ירא ְל ַּג ֵבי ַּא ֲ
נוק ָבאִּ ,א ְת ְק ֵרי ָח ְכ ָמה ְז ֵע ָ
ָח ְכ ָמהְ ,ו ַּהאי ְ
גו'.
ש ַּד ִּים ֵאין ָלה ְו ֹ
חות ָלנו ְק ַּט ָמה ְו ָ
ְכ ִּתיב( ,שיר השירים ח) ָא ֹ
חזֵי
ַּדאי ְק ַּט ָמה ִּא ְת ֲ
חות ָלנו ְק ַּט ָמה ,ו ַּ
ש ְךָ .א ֹ
לותא ִּא ְת ְמ ַּ
ְד ָהא ָדא ְב ָג ָ
יאה ִּהיאְ ,ד ָהא ִּהיא ְש ִּלימו ְד ָנ ִּטיל ִּמ ֹכ ָלא.
א ָבל ַּר ְב ְר ָבא ִּהיאְ ,ו ָס ִּג ָ
ֲ
ש ַּדיְ ,ד ָהא ַּמ ְליָין
לותְ .ו ָ
ש ַּדי ַּכ ִּם ְג ָד ֹ
חו ָמה ְו ָ
א ִּני ֹ
ְכ ָמה ִּד ְכ ִּתיב( ,שם) ֲ
ה ִּרין ַּר ְב ְר ִּבין ְד ַּנ ְפקו
לותְ ,ד ִּאימון ַּנ ֲ
ַּנ ָקא ְל ֹכ ָלאַּ .כ ִּם ְג ָד ֹ
ִּאימון ְלי ְ
יםא ִּע ָל ָאה.
ֵמ ִּא ָ
יופי השכינה מהזכר ,והיא אם לכל עולמות התחתונים ,וכן [אין לומר
בפה] להבדיל "לילית" היא אם לגשמיות ,והיא מביאה את בשר האדם,
שכידוע הבשר של האדם הוא מכוח הנ''ל ,שהיא הייתה אישתו הראשונה
של אדם הראשון ,ולכן נאמר לנחש "ועפר תאכל כל ימי חייך" ,דהיינו את
בשר האדם שנקרא עפר ,כמו שכתוב "כי עפר אתה ואל עפר תשוב" ,ולכן
אפי' כל הצדיקים שעה אחת לפני תחיית המתים ,גופם ירקב ויעשה להם
גוף חדש כמובא בגמ' בשבת.
והטעם שיופי השכינה מהזכר ,משום שבה יש רק את כוח הדין ,והזכר
נותן בה את כוח הרחמים ,ולכן הוא זה שעושה אותה כלי כמובא בחז''ל
בסנהדרין ,שמהות הכלי הוא להכיל בתוכו אור ,וכן האישה ללא החסד
היא כלי רק ללא תוכן ,ורק כשמגיע אור החסד הוא נעשה נשמה לגופה,
ועוד שהיא כוח הגבורה אשר הוא מתפשט ומתפשט עד אשר נעשה
לכלום כידוע ,שזה מהות האש ששורפת ושורפת עד אשר שוקטת ,ולכן
היא צריכה את כוח החסד שימתק את הדין ,ואזי הדין נעשה עזר לחסד,
משום שבחסד אין את כוח הפעולה ,אלא הוא כדומם ,אבל כוח הדין נותן
בו את התעוזה לפעול ללא הרף.
השכינה נקראת חכמה קטנה ,משום שיש חכמה גדולה ,בגלות היא
קטנה ,אבל באמת היא גדולה.
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ידוע שמידת החכמה היא זאת שמיסדת את מידת השכינה ,ולכן
השכינה נקראת על שמה ,והנה בגלות האור אבד מעט ,ולכן עם ישראל
והשכינה בגלות ,אבל באמת היא גדולה ,משום שאפי' שיש גלות מ''מ
מעלתינו גדולה ,וזה מה שכתוב שיאמרו הגויים לעתיד לבוא" ,הגדיל ה'
לעשות עם אלה" ,עם עם ישראל שאמרו "אלה אלוקך ישראל" ,אפי'
שהיו חוטאים מ''מ הגדיל ה' לעשות עימהם טוב ,ולכן היינו שמחים.
שהכל הוא רק הסתר ,דהיינו שרק איננו יודעים את מעליתנו ,אבל
מעלתינו גדולה מאוד ,כמו שאמר האריז''ל למהרח''ו ,וכן מובא בגמ'
ביומא שיש אומרים שאנחנו יותר גדולים מהראשונים.
והחידוש שהשכינה היא מהחכמה ,הוא שסוף מעשה דהיינו השכינה
שהיא מושלת על עולם העשייה ,במחשבה תחילה ,דהיינו שהכל מושרש
בחכמה ,שאפי' הגשמיות המוחלטת מושרשת במקום הגבוה ביותר ,משום
שכל מעשה תחתון מעורר מאוד את המעשה העליון ,אפי' הגשמיות הזו
היא הייתה במחשבת הבורא שתהיה ,והיא צריכה להיות ,וא''א בלעדיה,
שרק הריחוק שלנו מה' ,הוא גורם לנו שנרצה אותו כמובא בצמח צדק,
ורק ע''י החושך יודעים את מעלת האור כמובא בספר קהלת ,ורק ע''י
שיש חושך וה' עושה אור ,יודעים שה' שולט גם על החושך כמובא
ברמח''ל.

ח ָס ָנאְ .ו ַּכד
ָרותא ְד ַּא ֲ
אלאְ ,בי ָ
וׂש ָמ ָ
ינא ְ
ימ ָ
כורא ִּב ִּ
שט ְד ָ
תו ִּא ְת ְס ַּ
גופאְ ,ו ִּא ְת ָע ִּביד
ָ
ְגוָונֵי ִּא ְת ַּח ְברוִּ ,א ְק ֵרי ִּת ְפארתְ .ו ִּא ְת ְת ַּףן ָכל
תו ִּהי ַּת ְט ֵלל
חו ֹ
ש ִּסיר ְויָאה( ,דניאל ד) ְת ֹ
יל ָנא ַּר ְב ְר ָבאְ ,ו ַּת ִּףיףַּ ,
ִּא ָ
זון ְל ֹכ ָלא ֵביה.
ומ ֹ
עו ֵפי ְש ַּמיָאָ ,
דורון ֹ
ֹ
סו ִּהי ְי
וב ַּע ְנ ֹ
ֵחיוַּת ָב ָראְ ,
יתה
אלא ִּמ ָ
ינא ַּח ִּיים וָחסדִּ ,ב ְׂש ָמ ָ
ימ ָ
אלאִּ .ב ִּ
וׂש ָמ ָ
ינא ְ
עוי ְי ִּמ ָ
רו ֹ
ְד ֹ
עויִּ ,א ְת ָת ַּףן ְב ַּד ַּעתְ ,ו ִּא ְת ַּמ ְליָין ָכל ַּא ְכ ַּס ְד ִּרין ְו ִּא ָד ִּרין,
בורהֵ .מ ֹ
וג ָ
ְ
ח ָד ִּרים ִּי ָם ְלאו.
וב ַּד ַּעת ֲ
ינאִּ ,ד ְכ ִּתיב( ,משלי כד) ְ
א ֵמ ָ
ְכ ָמה ַּד ֲ
ינ ְייהו ְת ֵרין
ח ָדן ֵב ַּ
ומ ְת ַּא ֲ
שו ִּקיןִּ .
ֹ
גופאִּ ,ב ְת ֵרין
ָ
שט
תו ִּא ְת ְס ָ
ילא
ורבות ְו ֵח ָ
ְ
כוראְ .ד ָכל ִּמ ְש ָחא
יעי ִּד ְד ָ
ות ֵרין ֵב ֵ
ְ
כוליָין,
ְ
הון
ָילין ְד ָנ ִּפיקִּ ,מ ְמ ֹ
גופאְ ,בהו ִּא ְת ְכ ַּנשְ ,ד ָכל ַּחי ִּ
ָ
(דדכורא) ְד ָכל
אות( ,דכל
וב ִּגין ָכ ְך ִּא ְקרון ְצ ָב ֹ
ש ְריָין ֹכ ָלא ְבפום ַּא ָםהְ .
ָנ ְפ ִּקיןְ .ו ַּ
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גופא ,בהו אתכנש ,ושריין כלא בפום אמה .ובגין כך אקרון
צבאות ,דכל חיילין (דנפקי) דנפיק ,מנהון נפקי) ְו ִּאימון נ ַּצח
דוָ''ד
וב ִּגין ָכ ְך ְי ֹ
אותְ .
הודְ ,צ ָב ֹ
דוָ''ד .נ ַּצח ְו ֹ
הודִּ .ת ְפארתְ ,י ֹ
ְו ֹ
אות.
ְצ ָב ֹ
"גוף" התפארת
נתפשטו בו כוח החסד והגבורה שהם ב' ידיו אשר נעשו מכוח החסד
והגבורה של מידת הכתר ,וגופו חיבר ביניהם ,ובתוך גופו שורה הדעת.
היינו שהמידות העליונות הם כסדר גוף האדם ,מידת הכתר היא כראש
האדם ,החכמה היא מוח הימני של האדם ,הבינה היא כמוח השמאלי של
האדם ,הדעת היא כמוח האחורי של האדם ,החסד כיד ימין ,הגבורה כיד
שמאל ,התפארת כמו הגוף ,הנצח כמו רגל ימין ,ההוד כמו רגל שמאל,
היסוד כמו הברית ,המלכות כמו העטרה שעל הברית והאישה.
וזה מה שאמרו כאן שנעשו בו ב' ידיים ,והתפארת שהוא הגוף ממצע
בין החסד לגבורה ,ואברהם היה מרכבה לחסד יצחק לגבורה ,ויעקב
לתפארת שהוא ממצע בין ב' האבות ,ולכן ממנו בלבד יצאו י''ב השבטים
משום שהוא השלמות.
ונשמת התפארת היא מידת הדעת אשר היא במעיו ,שהיא עומק
התורה כמו שכתוב "ותורתך בתוך מעי" ,ומשה רבינו היה מרכבה אליה,
ולכן דווקא הוא נותן התורה ,וכן בכל דור גדול הדור הוא חלק מנשמת
משה ולכן הוא נותן התורה של אותו דור ,ולכן אמרו חז''ל בראש השנה
שמואל בדורו כמשה בדורו.
מידות המצח וההוד מקבלות מב' הבצים של הברית וב' הכליות שפע,
והם משפיעות אותו ליסוד ,ושם מידות הנצח וההוד הוא צבאות ,היינו
שיש ב' הנהגות כמובא בפתחי שערים ,א' של חסד גבורה תפארת ,שהם
הנהגה של האבות ,ב' הנהג ה של דור המדבר שהיא פחותה מהנהגת
האבות ,והיא הנהגה של נצח הוד יסוד ,שמשה אהרון ויוסף היו מרכבה
למידות האלו.
ועניין הכליות הם הכוח שיועץ לאדם מה לעשות ,כמו שאמרו חז''ל
כלוית יועצות.
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והביצים הם חדרי הכוח של הברית ,והברית היא הכוח שמעביר את
השפע לשכינה ,ולכן יוסף שהיה מרכבה אליה ,הוא זה שזן את כל העם,
שכל אחד בעולם הוא מעשה השכינה ,והיינו שבכך הוא השפיע לשכינה.
ושם הנצח וההוד הוא צבאות ,משום שיש שם מלאכים רבים
שהמלאכים נקראים צבאות כמובא בגמ' בחגיגה ,אבל במידות החסד
גבורה והתפארת אין שם רק אלוקות.

סוד.
גופאְ ,ו ִּא ְק ֵרי ְי ֹ
יומא (נ''א כסותא) ְד ָכל ָ
כוראִּ ,ס ָ
ַּא ָםה ִּד ְד ָ
כורא ְל ַּג ֵבי
יאוב ָתא ִּד ְד ָ
ְ
נוק ָבאְ .ו ָכל ִּת
ְו ָדא הוא ַּד ְר ָגא ִּד ְמ ַּב ֵןם ְל ְ
יוןְ .ד ָה ָתם
א ָתר ְד ִּא ְק ֵרי ִּצ ֹ
נוק ָבאְ ,ל ֲ
סוד ַּע ִּייל ְל ְ
נוק ָבאְ ,ב ַּהאי ְי ֹ
ְ
וב ִּגין ָכ ְךְ ,י ָי'
נוק ָבאְ ,כ ֵבית רחם ְל ִּא ְת ָתאְ .
סותא ְד ְ
א ָתר ְכ ָ
הוא ֲ
סוד.
אות ִּא ְק ֵרי ְי ֹ
ְצ ָב ֹ
לוַּ .כד
שב ֹ
מו ָ
יון ִּאוָה ְל ֹ
ְכ ִּתיב (תהלים קלב) ִּכי ָב ַּחר ְי ָי' ְב ִּצ ֹ
ע ֵלי
ח ְב ַּרת ְב ַּמ ְל ָכא ַּא ְנ ִּסין ְב ַּא ְנ ִּסיןְ ,ב ַּמ ֲ
יתאְ ,ו ִּא ְת ֲ
רו ִּנ ָ
שת ַּמ ְט ֹ
ִּא ְת ָס ְר ַּ
יך הוא
שא ְב ִּר ְ
קוד ָ
ְ
ָתיב
וכ ֵדין י ִּ
גופאְ ,
ש ְב ָתאִּ .א ְת ָע ִּביד ֹכ ָלא ַּחד ָ
ַּ
יך ְש ֵמיה
ישאְ ,ב ִּר ְ
כור ְסיֵיהְ .ו ִּא ְק ֵרי ֹכ ָלא ְש ָמא ְש ִּליםְ ,ש ָמא ַּק ִּד ָ
ְב ְ
יו ָמא ָדא,
יק ָנא ַּעד ֹ
ְל ָע ַּלם ְל ָע ְל ֵמי ָע ְל ִּמיןָ .כל ִּא ֵלין ִּמ ִּלין ְס ִּל ְ
ַּכ ָאה
ְד ִּא ְת ַּע ָטר ְבהו ְל ָע ְל ָמא ְד ָא ֵתיְ ,ו ַּה ְש ָתא ִּא ְת ַּג ְליָין ָה ָכא ,ז ָ
חול ִּקי.
ָ
זיוג תפארת ומלכות
מידת היסוד היא המידה שמעבירה את השפע לשכינה ,ליסוד שלה
שנקרא ציון.
והיינו שבגוף האדם יש כוחות רבים חסד גבורה תפארת וכו' ,והיסוד
הוא מרכז את כל סוגי השפע ובכך נעשה דבר מושלם ,ולכן כל אדם
שנברא מזיוג היסוד עם השכינה ,יכול לעשות דברים רבים ,אבל הלאכים
שאינם נעשים ממידת היסוד ,אין להם אלא תפקיד אחד ,ולכן אין להם
בחירה ,שהרי רק מי שיכול לעשות מה שהוא חפץ הוא בר בחירה.
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בעת שבת השכינה והתפארת מתחברים ,ואזי הם נקראים בשם שלם,
שהוא שם הויה אלוקים ,דהיינו שכל הדין נכפף לחסד ,שזה כל רצונו של
הבורא עולם ,שנמתק את הדין בחסד ,ולכן ההלכה היא כבית הלל שהם
היו אנשי חסד כמובא בזוהר ,אפי' שבית שמאי היו יותר חכמים ,לא בכך
חפץ ה' ,אלא ה' חפץ ברחמנות הלב ,ורצונו להיטיב ,כמובא בגמ'
בעירובין.

דף רצ''ו ע''ב

יתאַּ ,כד ִּא ְת ַּח ְב ַּרת ִּעם ַּמ ְל ָכאָ ,כל ָע ְל ִּמין ִּמ ְת ָב ְר ָכן,
רו ִּנ ָ
ַּהאי ַּמ ְט ֹ
כורא ָכ ִּליל
ָותא ְד ֹכ ָלא( .דף רצ''ו ע''ב) ְכ ָמה ִּד ְד ָ
ְו ִּא ְש ְת ָכחו ְבח ְדו ָ
גופא
ָ
יומא ְד ָכל
ירותא ִּב ְת ָל ָתאַּ .כ ְך ֹכ ָלא ָה ִּכיְ ,ו ִּס ָ
ָ
ש
ִּב ְת ָל ָתאְ ,ו ֵ
יתא ָלא ִּמ ְת ָב ְר ָכא ,א ָלא ִּב ְכ ָל ָלא ִּד ְת ָל ָתא ִּא ֵלין,
רו ִּנ ָ
ומ ְט ֹ
ָה ִּכיַּ ,
א ָתר ְד ִּא ְק ֵרי ֹקדש
ומ ְת ָב ְר ָכא ַּב ֲ
ומ ְת ַּב ְן ָמא ִּ
סודִּ ,
הוד ְי ֹ
ְד ִּאימון נ ַּצח ֹ
שם ִּצ ָוה ְי ָי' את
ַּה ֳף ָד ִּשים ִּד ְל ַּת ָתאִּ .ד ְכ ִּתיב( ,תהלים קלג) ִּכי ָ
וב ִּגין ָכ ְך ֵלית
ילא ְו ַּת ָתאְ .
ַּה ְב ָר ָכהְ .ד ָהא ְת ֵרין ַּד ְר ִּגין ִּאימון ְל ֵע ָ
ה ָנא ַּר ָבאְ ,ד ָא ֵתי ִּמן ִּס ְט ָרא ְדחסד.
יעל ַּת ָםןַּ ,בר ַּכ ֲ
שותא ְל ֵמ ַּ
ְר ָ
ילא ,א ָלא ַּההוא ְד ִּא ְק ֵרי חסד,
א ָתר ִּד ְל ֵע ָ
ְב ִּגין ְד ָלא ַּע ִּייל ְל ַּההוא ֲ
ומ ְת ָב ְר ָכא ַּהאי ֹקדש
נוק ָבאִּ .
ְ
ומ ְת ַּב ְן ַּמת
ְו ַּע ִּייל ַּב ֹףדש ַּה ֳף ָד ִּשיםִּ ,
רוש ַּלםְ ,ת ֵרין ַּד ְר ִּגין
יון ִּו ְי ָ
יוןִּ .צ ֹ
א ָתר ְד ִּא ְק ֵרי ִּצ ֹ
גוֲ ,
גו ְל ֹ
ַּה ֳף ָד ִּשים ְב ֹ
יון
יוןִּ ,ד ְכ ִּתיב( ,ישעיה א) ִּצ ֹ
ינאִּ .צ ֹ
ח ֵמיְ ,ו ַּחד ִּד ָ
ִּאימוןַּ ,חד ַּר ֲ
ָלין ָבה ְכ ָמה
רוש ֵליםִּ ,ד ְכ ִּתיב( ,ישעיה א) צדק י ִּ
ְב ִּמ ְש ָסט ִּת ָסדהְ .י ְ
ימ ָנא.
או ִּק ְ
ְד ֹ
ינן ְלהו
נוק ָבאָ ,ה ָכא הואְ ,ו ָק ֵר ָ
ְ
כורא ְל ַּג ֵבי
יאוב ָתא ִּד ְד ָ
ְ
ְו ָכל ִּת
כ ְלהו ָע ְל ִּמיןְ ,ו ֻּכ ְלהו ִּמ ְת ָב ְר ָכןַּ .האי
ְב ָר ָכהְ ,ד ִּמ ַּת ָםן ַּנ ְפ ֵקי ִּב ְר ָכן ְל ֻּ
ילין ַּת ָםןְ ,ב ַּההוא
כורא ַּע ְי ִּ
א ָתר ִּא ְק ֵרי ֹקדשְ .ו ָכל ֳק ָד ִּשים ִּד ְד ָ
ֲ
ַּד ְר ָגא

ינא,
א ֵמ ָ
ַּד ֲ

ְו ֻּכ ְלהו

ַּא ְתיָין

ישא
ֵמ ֵר ָ

ִּע ָל ָאה

גול ַּג ְל ָתא
ְד ְ

ש ְריָין ֵביהְ ,ו ָנ ִּגיד ַּה ִּהיא ְב ָר ָכה
מו ֵחי ִּע ָל ֵאיְ ,ד ַּ
כוראִּ ,מ ִּן ְט ָרא ְד ֹ
ִּד ְד ָ
אותְ .ו ָכל ַּההוא ְנ ִּגידו
גופאַּ ,עד ִּאימון ְד ִּא ְקרון ְצ ָב ֹ
ָ
יפי
ש ְי ֵ
ְב ָכל ַּ
אות,
שי ַּת ָםןְ ,ו ַּעל ָדא ִּא ְקרון ְצ ָב ֹ
גופאִּ ,מ ְת ַּכ ְמ ֵ
ָ
ְד ִּא ְת ְנ ִּגיד ִּמ ָכל
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אות ְד ִּע ָל ִּאין ְו ַּת ָת ִּאין ַּת ָםן ָנ ְפ ִּקיןְ .ו ַּההוא ְנ ִּגידו ָב ַּתר
ְד ָכל ְצ ָב ֹ
ָורא,
ישאֹ ,כ ָלא ִּחו ָ
סוד ַּק ִּד ָ
ש ְריָין ֵליה ְב ַּההוא ְי ֹ
ְד ִּא ְת ְכ ִּנישַּ ,ת ָםן ַּ
ְב ִּגין ָכ ְך ִּא ְק ֵרי חסדְ .ו ַּההוא חסד ַּע ִּייל ְל ֹקדש ַּה ֳף ָד ִּשיםִּ ,ד ְכ ִּתיב
עו ָלם.
שם ִּצוָה ְי ָי' את ַּה ְב ָר ָכה ַּח ִּיים ַּעד ָה ֹ
(תהלים קל''ג) ִּכי ָ
כוח הזכר הוא בג' ג' ,כגון חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד וכו' ,והיינו
שהכוח האמצעי שהוא התפארת או היסוד הוא זה שמחבר בין החסד
לגבורה ,אבל בשכינה הכל רק ב' ב' ,משום שאמרו חז''ל בנידה שדעתה
קלה ,וביאר הזוהר שיש לה רק חצי דעת ,וכן יסוד הנקבה קצר ,ואם אין
לה דעת שלם אין לה גם תפארת שלם ,ולכן אין לה שום חיבור של חסד
וגבורה ,אבל כאשר התפארת מתחבר עימה הוא נותן לה את כוח הרחמים
ממידות נצח הוד ויסוד ,ומתחברים החסד והגבורה ,ואזי היא נתקנת.
והיזוג נעשה בתחילה בקודש הקודשים ,שהוא היכל השביעי מלמטה
למעלה בעולם הבריאה שהוא עולם שתחת האצילות ,ובעת הגלות
השכינה יורדת להיכל זה.
וקודש הקודשים התחתון שבעולם הזה הוא כנגד העליון ,ולכן כשהכהן
למטה נכנס ,הוא ממתק את דיני השכינה משום שהוא מכוח החסד ,ונמתק
החלק שבשכינה הנקרא ציון ,אבל ירושלים לא נמתק.
היינו שיש בכל מידה ומידה י' מידות ,וכן בשכינה ,והנה יש בה יסוד
ומלכות ,והנה היסוד שלה ממותק ,אבל המלכות שלה עדיין אינה
ממותקת עד ביאת משיח ,ולכן אמר כאן שירושלים אינה מתוקנת
בחסדים עדיין.
אור טיפת הזיוג מגיע ממוח התפארת שיש בו כוח חסדים וגבורה
מהחכמה הבינה והכתר ,ומגיע כוח זה דרך נצח והוד ויסוד לשכינה ,משום
שהכוח צריך לעבור טחינה ,דהיינו למתק את דיני הבינה וגבורת הכתר,
בכדי שיהיו רק חסדים וגבורות ממתקות לשכינה ,כמו שאמרו חז''ל
בחגיגה שיש רחיים שטוחנות מן לצדיקים.
ועל זה נאמר "כי שם ציוה ה' את הברכה חיים עד העולם".
כי שם היינו בקודש הקודשים ששם אבן השתיה ,שממנה כל העולם
הושתת.
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ימר ַּח ִּייםַּ ,עד
ישא ְל ֵמ ַּ
ינא ַּק ִּד ָ
בוצ ָ
ִּ
ָא ַּמר ִּר ִּבי ַּא ָבאָ ,לא ִּסיֵים
ַּא ָנא ָכ ַּת ְב ָנאָ ,ס ַּב ְר ָנא ְל ִּמ ְכ ַּתב ְט ֵפיְ ,ו ָלא
לוי ,ו ֲ
ְד ִּא ְש ְת ָככו ִּמ ֹ
יל ָנא
ָכ ְ
הוָה י ִּ
הוָה ָס ִּגיְ ,ו ָלא ֲ
הו ָרא ֲ
ישאִּ ,ד ְנ ֹ
יפ ָנא ֵר ָ
ָק ְ
ְש ַּמ ְע ָנאְ .ו ָלא ז ִּ
ארי ְו ָא ַּמר
ַּע ָנאְ ,ש ַּמ ְע ָנא ָק ָלא ְד ָק ֵ
עז ַּ
ְל ִּא ְס ַּת ְכ ָלאַּ .א ְד ָה ִּכי ִּא ְז ַּד ֲ
ח ָרא,
גו'ְ .ש ַּמ ְע ָנא ָק ָלא ַּא ֲ
נות ַּח ִּיים ְו ֹ
וש ֹ
ָמים ְ
(משלי ג) אר ְך י ִּ
גו'.
ש ַּאל ִּמ ְם ָך ְו ֹ
(תהלים כא) ַּח ִּיים ָ
הוָה ַּמאן
יתאְ ,ו ָלא ֲ
חא ִּמן ֵב ָ
יו ָמאָ ,לא ַּא ְפ ִּסיק א ָ
ָכל ַּההוא ֹ
סוח ָרנֵיהָ .כל
הוָה ְב ֲ
חא ֲ
הו ָרא ְוא ָ
ָכילו ִּד ְנ ֹ
ְד ָמ ֵטי ְל ַּג ֵביהְ ,ד ָלא י ִּ
חא,
ינאָ .ב ַּתר ְד ָא ִּזיל א ָ
יל ָנא ַּעל ַּא ְר ָעאְ ,ו ָג ֵע ָ
יו ָמא ָנ ִּפ ְ
ַּההוא ֹ
ישא ֹקדש ַּה ֳף ָד ִּשיםְ ,ד ִּא ְס ְת ַּלק ִּמן ָע ְל ָמא,
ינא ַּק ִּד ָ
בוצ ָ
ינא ְל ִּ
ח ֵמ ָ
ֲ
יכין.
סוי ַּח ְי ִּ
יניהְ ,ו ַּא ְנ ֹ
ש ִּכיב ַּעל ְי ִּמ ֵ
ע ָטף ָ
ִּא ְת ֲ
פטירת רשב''י זצללה''ה
רבי אבא אמר שרשב''י לא הספיק לומר "חיים עד העולם" ומיד נפטר,
משום שאם היה אומר חיים עולם עולם ,היה מתברך לחיות לעולם כמו
אליהו ,משום שהוא היה מושלם ,וגופו היה זך מהמערה ,וכל אותו היום
לא פסקה האיש ,איש לא קרב לרשב''י ,ונפלתי לארץ ,משום שהשכינה
הייתה שם ונפלתי על פני על גבי הקרקע לכבוד השכינה ,ולסוף היום
רשב''י עלה לשמים ,ושכב על צד ימין ,שהוא צד הרחמים ,וחיוך היה על
פניו ,ואמרו בגמ' בכתובות שאם המת מחייך סימן טוב הוא לו.

יכ ָנא
ַּא ָנא ָל ִּח ְ
לון ,ו ֲ
דוי ְו ָנ ִּשיק ֹ
ָקם ִּר ִּבי א ְל ָעזָר ְב ֵריהְ ,ו ָנ ִּטיל ְי ֹ
ָכילו ְל ַּמ ְל ָלא.
לויָ .בעו ַּח ְב ַּריָיא ְל ִּמ ְב ֵכיְ ,ו ָלא י ִּ
חות ַּר ְג ֹ
ַּע ְפ ָרא ִּד ְת ֹ
שארו ַּח ְב ַּריָיא ְב ִּב ְכיָהְ ,ו ִּר ִּבי א ְל ָע ָזר ְב ֵריה ָנ ִּפיל ְת ַּלת ִּז ְמ ִּניןְ ,ו ָלא
ָ
וו,
ה ֹ
סומיהְ .ל ָב ַּתר ָס ַּתח ְו ָא ַּמרַּ ,א ָבא ַּא ָבאְ .ת ַּלת ֲ
ֵ
ָכיל ְל ִּמ ְפ ַּתח
י ִּ
אסיןִּ ,מ ְש ַּת ְף ָען
ָתאִּ ,צ ֳס ָראן ָט ִּ
חזָרוַּ .ה ְש ָתא ְתנוד ֵחיו ָ
ַּחד ִּא ְת ֲ
ש ְתיָין ָד ָמא.
ַּםא ַּר ָבאְ ,ו ַּח ְב ַּריָיא ֻּכ ְלהו ַּ
נוק ָבאן ְדי ָ
ְב ְ
ישא
ינא ַּק ִּד ָ
בוצ ָ
ִּ
לוי ְו ָא ַּמרַּ ,עד ַּה ְש ָתא
ָקם ִּר ִּבי ִּחיָיא ַּעל ַּר ְג ֹ
ע ָלןַּ .ה ְש ָתא ָלאו הוא ִּע ָדן ,א ָלא
ִּמ ְס ְת ַּכל (ס''א משתדל) ֲ
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יק ֵריהָ .קם ִּר ִּבי א ְל ָעזָר ְו ִּר ִּבי ַּא ָבאַּ ,נ ְטלו ֵליה
ְל ִּא ְש ַּת ְד ָלא ִּב ָ
יק ָרא
ְב ִּט ְ

יק ָלא,
ְד ִּס ְ

ַּמאן

ָח ָמא

(ס''א

ערעורא

וערבוביא)

יחין ְס ִּליקו ֵביה
הוָה ָס ִּליק ֵר ִּ
יתא ֲ
בוביָא ְד ַּח ְב ַּריָיאְ ,ו ָכל ֵב ָ
ִּע ְר ְ
פוריֵיהְ ,ו ָלא ִּא ְש ְת ַּםש ֵביה ,א ָלא ִּר ִּבי א ְל ָעזָר ְו ִּר ִּבי ַּא ָבא.
ְב ְ
יסין ִּד ְכ ַּפר ִּצ ֳס ִּרי ְו ַּט ְר ָדאן ְבהו (ס''א
ארי ְת ִּר ִּ
ומ ֵ
יקיןָ ,
ָאתו ְט ִּר ִּ
יריןְ ,ד ָח ִּשיבו ְד ָלא
וחין ִּב ְק ִּט ִּ
רו ְניָאַּ ,צ ְו ִּ
דצפרי וטרדיא והוו) ְבנֵי ְמ ֹ
הוָה
חא ֲ
יראְ .וא ָ
א ִּו ָ
הוָה ָס ִּליק ַּב ֲ
סוריָיאֲ ,
ְ
ִּי ְת ְק ַּבר ַּת ָםןָ .ב ַּתר ְד ָנ ַּפק
ילולא ְד ִּר ִּבי
ָ
ש ְמעו ָק ָלא ,עולו ְו ָאתוְ ,ו ִּא ְת ְכ ָנשו ְל ִּה
ָל ִּהיט ַּק ֵםיהָ ,
בו ָתם.
לום יָנוחו ַּעל ִּמ ְש ְכ ֹ
ש ֹ
ָבא ָ
עון( ,ישעיה נז) י ֹ
ִּש ְמ ֹ
ש ְמעו ָק ָלא ִּב ְמ ַּע ְר ָתא ,זה ָה ִּאיש ַּמ ְר ִּעיש
ַּכד ָעאל ִּל ְמ ַּע ְר ָתא ָ
יעא ִּמ ְש ַּת ְכ ִּכין (ס''א
כותַּ ,כ ָמה ִּס ְט ִּרין ִּב ְר ִּק ָ
ָה ָארץ ַּמ ְר ִּגיז ַּמ ְמ ָל ֹ
יו ָחאי,
עון בן ֹ
ינ ְךְ ,ד ָנא ִּר ִּבי ִּש ְמ ֹ
יו ָמא ֵדין ְב ִּג ָ
ולא משתכחין) ְב ֹ
ילא ְו ַּת ָתא.
חול ֵקיה ְל ֵע ָ
ָ
ַּכ ָאה
יו ָמא .ז ָ
אריה ִּמ ְש ְת ַּבח ֵביה ְב ָכל ֹ
ְד ָמ ֵ
יזין ִּע ָל ִּאין ִּמ ְס ַּת ְמ ָרן ֵליהָ ,ע ֵליה ִּא ְת ַּמר (דניאל יב) ְו ַּא ָתה
ַּכ ָמה ְג ִּנ ִּ
ָמין.
גו ָר ְל ָך ְל ֵקץ ַּהי ִּ
מוד ְל ֹ
ע ֹ
נוח ְו ַּת ֲ
ֵל ְך ַּל ֵףץ ְו ָת ַּ
זוטא
ישא ָ
ַּעד ָכאן ַּה ִּא ְד ָרא ַּק ִּד ָ
רבי אליעזר נישק את ידיו ,כמובא בהאריז''ל בכוונות שבת  -שהרוצה
לקבל ברכה יש לו לנשק את ידי המברך בכדי למתק את הדינים
שבאצבעות.
רבי אבא נישק את העפר ,משום שהשכינה הייתה במקומו ולכן נישק
אותה ,בכדי ליהיה זיוג נשיקין.
רצו החברים לבכות ולא יכלו ,משום שהתגלה אור נפלא ,עד אשר הוא
לא ניתן לדיבור.
רבי אליעזר נפל ג' פעמים ,משום שהוא קיבל את נשמתו רוחו ונפשו
של אביו ,שהבן יורש את אביו ,וכשנכנסו בו כוחות אלו ,הרי גופו נזעזע.
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ואמר שהיו ג' וחזרו לאחד ,משום שכל כוח רבי אליעזר ורבי אבא ,היה
רק משום רשב''י וכשהוא הלך הלך כל כוחו עימו ,גם של רבי אבא וגם
של רבי אליעזר.
עכשיו ילכו ציפורי השמים ,שהם התלמידי חכמים המגיעים בציפורים
לשמוע את דברי תורתו של רשב''י ,כידוע.
והחברים ישתו דם ,דהיינו שכוח הדין חלילה יכול להתרבות בעולם,
שהרי בימי רשב''י אפי' קשת לא נראתה בעולם.
רבי חייא אמר שאין עכשיו הזמן לבכות אלא לקבור את רשב''י ,משום
שאין הנשמה נכנסת לעולם העליון ,אלא כשהגוף נכנס לקבר ,משום
שכשהגוף בקבר והנפש במקום מנוחה ,הרוח והנשמה מתקשרים ועולים
עד שער השמים ,משום שאין הרוח פועלת ללא הנפש ,ואין הנשמה ללא
הרוח כמובא בהאריז''ל.
הבית נתמלא בריח גן עדן ,משום שכולם באו מגן עדן ללות את רשב''י.
ורק רבי אבא ורבי אליעזר נשאו את המיתה ,משום שכולם היו ביחס
לרשב''י כטמאים.
כולם רצו שרשב''י יקבר אצלהם ,ומיד מיטתו של רשב''י ריחפה באויר,
ובת קול אמרה באו לשמחת רשב''י בעולם העליון.
כולם רצו שרשב''י יהיה אצלם שהצדיק אפי' במיתתו מביא רחמים על
העולם ועל מקומו.
רשב''י הוא בבחינת ארון נושא את נושאיו ,והוא לא מת לעולם ,ולכן
אפי' במותו הוא נשא את עצמו ,כמו שהאריז''ל ציוה לתלמידיו שלא
יטבילו אותו אלא הוא ירד למים לבד ויעלה.
בת קול אמרה לכל מלאכי מעלה והצדיקים ,שיבואו לשמוח בשמחת
רשב''י ,משום ששמחת רשב''י היא שמחת האין סוף ,ומי לא יבוא לשמוח
כזו שמחה.
רשב''י שורש כל הבריאה ,משום שהוא גלגולו של משה רבינו שהוא
נותן התורה היא שורש הבריאה.
ביום שנפטר בטל הדין ,משום שהצדיק נפטר מתעוררים כל מעשיו
הטובים בבחינת שכרו שבעולם העליון ,וכשנר מאיר כולם נהנים מאורו,
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וכשריח מבשם כולם נהנים מריחו ,וכן מסופר בשם הבעל שם טוב,
שכשהב''ח נפטר צננו את הגיהינום לארבעים יום.
ועל רשב''י נאמר שיזכה לקץ הימין ,שדניאל שאל את ה' אם הוא ילך
לקץ ימים ,שהוא כוח הדין ,או הימין שהוא כוח הרחמים ,ואמר לו ה'
שהוא יזכה לקץ הימין ,וכן זה מה שנאמר כן לרשב''י.
ויהי רצון שיתעוררו עלינו רחמי אור עליון של יום זה ,ויבוא משיח
צדקנו בקרוב ,אמן.

תם ונשלם בשבח גדול מאוד לבורא
עולם.
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"נר ה' נשמת אדם"
לע''נ

41

משורר ישראל דוד המלך ע''ה
שר הזוהר רשב''י ע''ה.
מגלה צפונות האריז''ל ע''ה.
מגלה עמוקות הרמח''ל ע''ה.
מחכמי ישראל מוהר''ן ע''ה.
מורי ורבי הגאון הגדול חכימא דיהודאי ר' יהודה בן שמעון זיידל שפירא זללה''ה.
סבינו היקר טוב הלב ורב המעשים מר הלל בן ישראל אינגבר זללה''ה.
סבינו היקר איש המעשים הדגול מר יוסף בן פרידה זללה''ה.
סבינו היקר איש ישר ועניו שימח אלקים ואדם מר יעקב בן פרחה זללה''ה.
סבינו היקר מלא במעשים ,מר אברהם בן דוד אפל זללה''ה.
ומרתו היקרה שנתנה את חייה למען קדושת ארץ ישראל ,מרת ויולט בת שושנה
ע''ה.
להרה''ג בעל תורה וחסד אברהם יקותיאל צבי בן להרה''ג שמחה דוד יצחק
טייטלבוים זללה''ה.
דודינו היקר שנלקח ביסורים בטרם עת ,אריה בן רחל זללה''ה.
מר אברהם בן חיים איש מעשים ,ומרתו היקרה נעמי בת יוסף זללה''ה.
תהי נשמתם צרורה בצרור החיים ,במעלות הצדיקים ,אמן.

41

יש עניין שעולה הנשמה גם אחרי המיתה ,כמו שאמרו חז''ל שאין לת''ח מנוחה לא

בעולם הזה ולא בעולם הבא.
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