
 

 

 

 כוכביא דשרביטא
 כרך ד, פרשת ויחי, עמ' תס"ט

 

ִביָטא,   ַשרְּ ַבָיא דְּ רּון כֹּכְּ ִאקְּ ִסיֲהָרא, דְּ ַאֲחָדן ַשֲעָרָהא דְּ חֹות ִאינּון ֵחיָווָתא, ִמתְּ תְּ
ִביט ַמָמש ַשרְּ  .דְּ

 
: כוכבא דשביט, כוכב היורד כחץ ברקיע, : רש"י מבאר )ברכות נ"ח:(הקדמה

 כאן , ראה צילוםכשבט, שהוא יורה ונראה כמו שפותח רקיעממקום למקום, וארוך 
כאן  תחזה רקיע דרך הקריעה כרומח.. רב הונא אמר, וילון הוא דמקרע ומבהמשך
כמו מקל ) שרביטהיינו, כוכב בעל  הוא נקרא בשם "כוכבא דשרביטא", בזוהר, 

של  . ביארנו את הסוגיא הזו בהרחבה בכרך ה'הנמשך מאחורי הכוכב, כמו זנב(
 אכן, התמונה בהמשך מראה צילום של השרביט הארוך, הסדרה "צבא השמים".

,  את הזנב מאחוריו המוביל ,אשר בראשו נמצא כוכב ,נקרא כיום בשם "הזנב" והוא
לכן, "כוכבא דשרביטא", פירושו הוא הכוכב בעל השרביט,  ."השרביט" היינו, את

כלל זנב מאחוריהם. חשוב  רואים להבדיל מכוכבים רגילים בשמים, אשר לרובם אין
לציין, כי השרביט הוא דווקא הזנב, והכוכב נמצא בראשו, ומוביל מאחוריו את 

 השרביט )ראה הסבר בהמשך(. 
 

שערות מתואר כמו  ,היינו, הזנב שמאחורי הכוכב ,בסוגיא שלפנינו בזוהר, השרביט
הזהר הוא,  הנמשל של .הנמצא בתנועה ברקיע השמים ,כוכבההמתבדרות מאחורי 

הנמשכות מאחורי ראשה של המלכות,  ארוכות שערותהזנב הוא אוסף של  כאילו
אבל,  , דרך הטלסקופ., למשל, במציאותהוא אדמדם, כפי שרואים ואשר צבעם

חלילה לחשוב, שזנב הכוכב הוא השערות של המלכות ממש, אלא, מה שאנו רואים 
המופשטת של המלכות,  הרוחנית ציאות בשמים, הוא המשל בלבד, של התמונהבמ

 .שהרי לא יראני האדם וחי
 

 מתוק מדבש
 

המתוארים  ,תחת אותם החיות הקודש שבעולם העשיה תחות אינון חיוותאואמר עוד 

נאחזים שערות האדומים של המלכות  מתאחדן שערהא דסיהרא, לפני כןבזהר 

לעולם הרוחני של  ל בלבד,, כמשן את הצבע האדמדם של הזנבכפי שרואים בתמונה כא, דעשיה

הנקראים כוכבים של שרביט, ר"ל בהם  דאקרון כוכביא דשרביטא, (המלכות ספירות

בהם מושרשים, היינו, בכוכבים כי  ,)נראה לנו נ.ו. מושרשים ומהם יוצאים אלו הכוכבים
כפי שהיה  כוכבים של המלכות, של המלכות, ולא השערות מהם יוצאים אלוו האלה, מושרשים

לפי שמכים כמו בשרביט ממש, כי אלו הכוכבים  דשרביט ממש ,כאן( ן אולי לחשובנית

, משפיעים כוחם לגדל את הזהב ואבנים טובות אדומות ,כשמתנוצצים ,דשרביט

 בעזרת בארץ הכוכב בכח כמי שמכה ה, וההתנוצצות באכדוגמת צבעי הזנב של השביט

הב ואבנים טובות אדומות, כדברי , שמצווה את הארץ לגדל את הז, כמו שוטשלו שרביטה

 .המתוק מדבש



 


