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וזו היא הספירה הנקראת גם היא תפארת, וצריך אתה לדעת מה עניין תפארת. כבר 

הודענוך כי שם יהו"ה יתברך הוא גוף האילן, ובו העיקר ובו הכול מתייחד, והענפים 

מכאן ומכאן מתאחזים בו, והוא יתברך פועל בכול ומושל בכול. וכשהוא דן את בריותיו 

כפי יושר משפטו, כבר הודענוך שהוא מתלבש מלבוש הראוי לאותה ופועל בהם 

הפעולה. ואם מתלבש מלבוש של חסד, יוצא הדין להטיב את הבריות, כמו שהודענוך בשער זה. לפיכך 

נקרא בכל שם ושם ובכל כינוי וכינוי כפי שהשעה ראויה. וכל אותן המלבושים והכינויין נקראים תפארת. 

וכתיב: כי הלבישני , )שמות כח, ד( ת בגדי קדש לאהרן אחיך לכבוד ולתפאר"תהלא תראה כתוב: ועשי

וכתיב: לשום אבלי ציון לתת להם פאר ), ישעיהו סא, י( בגדי ישע מעיל צדקה יעטני כחתן יכהן פא"ר

ועל דרך זה פקח עיניך ואלו הן תפילין.  )יחזקאל כד, יז( תחת אפר (שם). וכתיב: פארך חבוש עליך

וראה למה נקראת ו', קו האמצעי שהוא שם יהו"ה יתברך, תפארת: לפי שהוא כלל הכול, והוא המושל 

בכול, והוא המתלבש בכל השמות כפי שרואה שהשעה ראויה, ואותם המלבושים נקראים תפארת, מה 

בכל הכינויין כל השמות ושאין אחת משאר הספירות יכולה להיקרא כן, לפי שאין לך ספירה מלתבשת ב

  .שם יהו"ה יתברך כמו

 )(שערי אורה, שער חמישי
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 אמונה אל משפט דרכיו כל כי פעלו תמים הצור): ד, לב דברים( השלום עליו רבנו משה שאמר מה והוא

 העין את העלים, המשפט על עבור הוא כך הנה, במשפט רוצה הוא ברוך שהקדוש כיון כי', וגו עול ואין

 בתכלית מעלליו וכפרי כדרכיו איש לכל שיתן צריך, רוצה הוא משפט אם כן על. החובה מן כמו הזכות מן

 ל"ז שפירשו), ד, לב דברים( הוא וישר צדיק עול ואין אמונה אל, והיינו, למוטב בין לטוב בין, הדקדוק

  .להמלט ואין מעניש הוא חטא כל ועל דן הוא הכל ועל המדה היא כך כי, ולרשעים לצדיקים): ספרי(

  

? דבר כל על בדין לדקדק צריך פנים כל שעל כיון, עומדת היא למה הרחמים מדת, כן אם, תאמר ואם

 אין כן פי על ואף. וכלל כלל זולתו עומד היה שלא, עולם של קיומו היא הרחמים מדת, ודאי, התשובה

 המתנה בלי לחטאו תיכף מיד יענש שהחוטא ראוי היה, ממש הדין שורת לפי כי, וזה, לוקה הדין מדת

 תיקון יהיה ושלא, שמו יתברך הבורא פי שממרה למי כראוי, אף בחרון יהיה עצמו שהעונש וגם, כלל

 את האדם שרצח הרי? נעשה כבר והחטא עיות אשר את האדם יתקן איך, באמת הנה כי, כלל לחטא

  .המציאות מן העשוי המעשה להסיר היוכל? הזה הדבר לתקן יוכל איך, שנאף הרי, חברו

  

 מן יכחד ולא לחוטא זמן שיתן, דהינו: שזכרנו דברים השלשה הפך הנותנת היא הרחמים מדת, אמנם

 שתחשב, גמור בחסד לחוטאים תנתן ושהתשובה, לכלה עד יהיה לא עצמו ושהעונש, כשחטא מיד הארץ

 ושב רעתו על ומתבונן בו ומודה חטאו את מכיר השב שבהיות, דהיינו, המעשה כעקירת הרצון עקירת

 ומשתוקק חפץ והיה לגמרי מתנחם שהוא ממש הנדר כחרטת דמעיקרא גמורה חרטה עליו ומתחרט

 להבא אותו ועוזב הדבר נעשה שכבר על חזק צער בלבו ומצטער ההוא הדבר נעשה היה לא שמעולם

 הכתוב שאמר מה והוא. לו ומתכפר הנדר כעקירת לו יחשב, מרצונו הדבר עקירת הנה, ממנו ובורח

 ומתנחם מצטער שעכשיו במה ונעקר מהמציאות ממש סר שהעון, תכפר וחטאתך עונך וסר): ז, ו ישעיה(

  .למפרע שהיה מה על

  

 יש שהרי, לגמרי הדין מכחיש שאינו חסד הוא הנה פנים כל על אך, הדין משורת שאינה ודאי חסד וזה

 אריכות וכן. והצער הנחמה עתה בא ממנו שנהנה וההנאה בחטא שנתרצה הרצון שתחת, בו לתלות צד

 ברא כענין: חסד דרכי שאר כל וכן. תקון פתח לו לפתוח קצת סבלנות אלא, החטא על ויתרון איננו הזמן

, החכמים בדברי המוזכרים), כז, ז רבה קהלת( הנפש ככל נפש מקצת או), א, קד סנהדרין( אבא מזכה

 בהם יש כבר כי, הדין מדת ממש ומכחישים מתנגדים לא אך, כמרובה המעט את לקבל הם חסד דרכי

, לגמרי הדין נגד היה זה, עליהם ישגיח שלא או כלום בלא עבירות שיותרו אך. אותם להחשיב הגון טעם

 הדרכים מן אחד ואם. כלל להמצא אפשר אי זה כן על, בדברים אמיתי ודין משפט היה לא כבר כי

): א"ה ב"פ תענית( ל"ז אמרו וכן. ריקם תשוב לא הדין שמדת ודאי, להמלט לחוטא ימצא לא שזכרנו



 הזהר לבלתי בו להתפתות שיוכל פיתוי עיניו לפקוח הרוצה לאדם שאין, נמצא. דילה וגבי אפיה מאריך

  .הדקדוק תכלית בהם ולדקדק הזהירות בתכלית במעשיו

  )מסילת ישרים(
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 וחבורות כיתים כיתים השרת מלאכי נעשו הראשון אדם את לבראות ה"הקב שבא בשעה :סימון ר"א

 צדק ,נפגשו ואמת חסד" דכתיב הוא הדא, "יברא" אומרים ומהם "יברא אל" אומרים מהם - חבורות

  :)פה תהלים("נשקו ושלום

  ,חסדים גומל שהוא - יברא :אומר חסד

  ,שקרים שכולו - יברא אל :אומר ואמת

  ,צדקות עושה שהוא - יברא :אומר צדק

  ,קטטה דכוליה - יברא אל :אומר שלום

  .)ח דניאל("ארצה אמת ותשלך" דכתיב הוא הדא, לארץ והשליכו אמת נטל ?ה"הקב עשה מה

 אמת תעלה ?שלך אלטיכסייה תכסיס מבזה אתה מה ,העולמים רבון :ה"הקב לפני השרת מלאכי אמרו

  .)פה תהלים('תצמח מארץ אמת' דכתיב הוא הדא ,הארץ מן

  ).ה, ח רבה בראשית(

  

4  

, גבורה נקרא הדין ומדת, סתם חסד נקרא חסד כי האמת חכמי ליודעי שידוע מה על הטעם אמרתי והנה

 על וגם? הן אמת לאו הראשונים וכי), כ' ז מיכה' (ליעקב אמת תתן, 'אמת נקרא ורחמים דין והשיתוף

, גמור וויתור הוא לבדו חסד כי, בפשוטות יתבאר לעיל המבואר פי שעל ואמרתי. תפארת שנקרא מה

 אמת יקרא איך כן אם, לקיים יכול אינו לבדו דין וגבורה, כביכול אמת של אינו דכיסופא נהמא הוא כן אם

 בלי באמת והטוב הקיום לשניהם מאמת אמת הוא ורחמים דין השיתוף אבל, ומציאות קיום לו שאין כיון

, מתפאר אינו בושת שיש דבמה, מתפאר הרי הכיסופא שנסתלק כיון, תפארת נקרא ולכך, חסרון שום

, ותפארת אמת וישראל יעקב מדת ולכך, לכך כדאי אינו אם שבראתי בריה ראו מתפאר אינו י"הש וגם

 ולכך'), ה ו"פל ר"ויק( חסרון שום בלי שלמה מטתו יעקב כי), ג ט"מ ישעיה' (אתפאר בך אשר ישראל'

 והבן, יחסר לא המזג אבל, לבד הגבורה וכן, שעה לפי הוא לבד החסד כי, נצח ימשך תפארת ממדת

  ".נפלאים דברים הם כי זה

 :).נד שרה חיי , תלמיד החוזה מלובלין,משה ישמח(


