
חילוק בשורש השמחה  
מה  לפי  מאוד,  עמוקה  נקודה  יש  הפורים,  ימי  של  שמתגלה בשמחה  בגילוי 
שנתבאר, בימי המועדים מתגלה, שהתפיסה הפשוטה היא עצבות. והמועדים 
מביאים שמחה. בפורים מתגלה שהתפיסה הפשוטה היא, שמחה. זה הבדל עצום 
אני שמח,  עדיין, בתוך מהלכי החטא. מדוע  ונורא. מערכת המועדים נמצאת 
מפני שיש לי במה לשמוח, בגאולתם של ישראל. כי הנפשות הם אלו ששמחים, 
כשיש להם את סיבת השמחה. אך בפורים שמתגלה מערכת שנקראת שמחה, 

מה הסיבה של השמחה, אין סיבה. 

הפוסקים אומרים את זה לדינא. שבפורים לא נאמר דין שאין מערבין שמחה 
אתה  במה  בחגך,  ושמחת  במועד.  לשמוח  דין  שיש  במועד  דווקא  בשמחה. 
דאין מערבין שמחה בשמחה.  ולא באשתך,  נאמר בחגך  כן  ועל  בחג,  שמח? 
גם  ושמחה, אפשר לשמוח בכל דבר. אפשר  ימי משתה  נאמר  אבל בפורים 
להתחתן. וכנודע הגאון רבי שלמה זלמן אורייבך זצ"ל עשה כן למעשה, שהוא 

התחתן בפורים. 

בין  הפוכות לגמרי.  שתי תפיסות  כאן  שיש  עכשיו,  שנתבאר  מה  של  העומק 
מערכת שמחת המועדים למערכת שמחת הפורים. מערכת שמחת המועדים, 
מגלה שהסיבה הפשוטה היא עצבות. אך במה צריך לשמוח? בגאולת מצרים. 
אפשר להוסיף עוד הרבה דברים. אבל התפיסה היא, הוציאנו מאפילה לאורה, 
משעבוד לאור גדול. אך בפורים נאמר בחז"ל )מגילה יד, א( אכתי עבדי אחשוורוש 
אנן, אם כן למה אנחנו שמחים, כי מתגלה תפיסה של הסיבה הפשוטה הזו, צריך 

סיבה למה להיות עצוב. אנחנו שמחים כי אנחנו שמחים. 

בפורים נאמר )מגילה ז, ב( חייב איניש לבסומי עד דלא ידע. אם כן מהיכן מגיעה 
השמחה, היא לא יכולה להיות בגלל שדעתי עומדת כך, וכך. אם כן מדוע אני 

שמח? כי אני שמח. 

לפי המבואר עולה, מה ההיות של האדם, שמח או עצוב, שאר המועדים מגדירים 
האדם עצוב, וצריך סיבה לשמוח. אך פורים מגדיר, אתה שמח כי אתה שמח. 

על כן מרבים בשמחה מתחילת החודש, כי זה לא תלוי בסיבה למה לשמוח.  

מוסיף  אני  מרבה,  אני  של שמחה  ריבוי  איזה  מרבים בשמחה,  אדר  משנכנס 
סוג חדש של שמחה. מה הסוג החדש של השמחה? אני שמח כי אני שמח. זה 
הריבוי של השמחה. בכל השנה כולה האדם שמח, כי יש לו סיבות למה לשמוח. 
אך כשנכנס אדר אני מרבה בשמחה, מהו אותו ריבוי של שמחה? כי השמחה 
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בלבבי משכן אבנה
דע את ביטחונך ביטחון עצמי

שלוש תפיסות בביטחון: מופשט, מולבש, 
נפרד 

עסקנו הוא בכוח הביטחון העצמי שקיים 
ביטחה  של  רגש  לו  ונותן  האדם  בנפש 
החיים,  מישורי  בכל  היציבות  בהתמדת 
כגון: יציבות נפשית, משפחתית, כלכלית, 
חברתית וכו׳. וכן מעניקה לו רגש ביטחה 
הוא  ניגש  אשר  עת  בכל  הצלחה  של 
להוציא את פעולותיו מהכוח אל הפועל. 

הכרות  או  תפיסות  שלוש  ישנן  בכללות 
נסמך  מה  על  אדם  בני  בנפשות  שונות 
את  שואבים  הם  מהיכן  ביטחונן,  ונשען 
הכוח לבטוח שיהא טוב ולא הפכו. אותן 
מדרגות  שלוש  מולידות  תפיסות  שלוש 
אמונה   - מופשט  א.  הביטחון:  במידת 
וביטחון שלמים ומוחלטים בקב"ה בלבד, 
לשום  התייחסות  ללא  גמורה  בהפשטה 
של  באורו  ביטחון   - מולבש  ב.  לבוש. 
הנפש  תכונות  תוך  המתלבש  הקב"ה 
השורשיות הפנימיות, הכישרונות, היכולות 
ופועל  לאדם  העניק  הוא  אותן  והכוחות 
מתוכן. ג. נפרד - ביטחון ב-׳כוחי ועוצם 
ידי׳, שהאדם מזהה ותופס את כשרונותיו 
לו  השייכים  נפרדים  עצמיים  ככוחות 
ית"ש.  הבורא  לאור  כלבוש  ולא  עצמו, 
בפסקה זו נבאר מהו עניינם של כל אחד 

מהתפיסות הללו.

יכולות  מעניק  הקב"ה  ואדם  אדם  לכל 
וחוקק  הוא מטביע  לו,  הסגוליים  וכוחות 
בנפשו.  לו  הייחודיים  וכישרונות  תכונות 
מנת  על  בו  ניתנו  אלו  שורשיות  תכונות 
שבהם הוא ייׂשם ויממש את ייעודו אשר 
קונו  את  בהם  לעבוד  בבריאתו  לו  נועד 

ית"ש. 

בס"ד
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שלעצמה, זה עצם טבע הנשמה, אם אין את הנקודה של חטא. 
כשהקב"ה ברא את עולמו, כולם נבראו בשמחה. מה שהביא 
אותם לעצבות, חטא. בפורים, משנכנס אדר מרבין בשמחה, אז 
מכוח מה אני מרבה בשמחה, עצם ההיות זה נקודת השמחה. 

כשהדברים  האדם,  בנפש  האלה  הדברים  את  כשמבינים 
מי  שם  מעט,  לו  ומאירים  האדם,  של  נפשו  נקלטים בעומק 
שממשיך את אותה הארה לכל השנה, הוא חי באופן לגמרי 

שונה.

שמחת היות הנפש
נקודת שורש הדברים היא ברורה מאוד, מה מגלה לנו חודש 
אדר, וימי הפורים. האדם שמח כי הוא שמח, כשנבוא להבין 
את זה בלשון מאוד קצרה במעמקי הנפש, יש מערכת שעוברת 

מסיבה למסובב, מסיבה למסובב, וכל הזמן 
סיבה למה. אך  יש  לכל דבר  חלילה.  חוזר 
יש מערכת של נפש, שהמערכת מגלה את 
ההיות. למה היא שמחה? כי היא שמחה. אין 

סיבה למה. כי זו עצם המציאות. 

השמחה המצויה היא, כל דבר שמביא את 
שמח.  האדם  את  עושה  לשלמות  האדם 
וכשאדם רוצה סיבה למה לשמוח, הוא צריך 
של  בהיות  יש שמחה  אך  לשלמות.  להגיע 
צריכה  לא  היא  כמו כשהאש חמה  האדם, 
סיבה, למה להיות חמה. וכן המים לחים, הם 
לא צריכים סיבה למה להיות לחים וקרים. 

אלא זה הייעוד שלהם.  

בה׳,  צדיקים  שמחו  יב(  צז,  )תהלים  נאמר 
טעמים  ועוד  לה׳,  התקרבו  הם  כי  שמחים  לא  הם  בעומק, 
רבים, אלא לפי שהתגלה להם אור ההוויה שזה אורו יתברך 
שמו, זה עצם ההיות, הם אינם שמחים מחמת סיבה כל שהיא. 
עוז וחדוה במקומו )דברי הימים א טז, יז(, בעומק זה לא רק 

הגדרה של במקומו, זה הגדרה של עצם ההיות כולו שמחה. 

לילה ויום  
נחזור לבאר ביתר ביאור, מה ההבדל בין היסוד של התפיסה 
ההבנה  ראשית  שנה.   שנקראת  לתפיסה  יום,  שנקראת 
חל בשתי  לעיל שהקלקול  שנתבאר  כפי  והברורה,  הפשוטה 
כל  שנה.  נעשה  ושהיום  אלף.  יהיה  שהא׳  חל  הוא  תפיסות, 
עם  ישנו  תיקון.  היא  אחדות,  כל  אך  קלקול,  היא  התפרטות 
אחד מפוזר ומפורד בין העמים, אם הוא מפורד, זה הקלקול. 
אבל אם הוא אחד זה תיקון.  חז"ל )מגילה יג, ב. אסתר רבה 
ז, יב( דרשו על הפסוק ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, או שישנו 

מהמצוות. או אלוקיהם של אלו ישן. זה היינו הך, אבל בעומק. 
זו מערכת שנקראת שנה. מצד כך, כל תפיסה שנקראת שנה 
היא מאותו שורש שנקרא שינה. אם אין שינה, אין שנה. ואם 

יש שינה, יש שנה. 

שורש השינה נאמר בתורה )בראשית ב, כא( ויפל ה׳ אלוקים 
האדם,  אל  ויביאה  מצלעותיו,  אחת  ויקח  האדם,  על  תרדמה 
לא  אחרת  שנה.  שנקרא  בפועל  מהלך  להתחדש  יכל  מאז 
יכל להיות מהלך שנקרא שנה בבריאה. כל מה שהיה, זה חל 
מאותו מקום שהוא עדיין ישן, באותו מקום יכול לחול תפיסה 
שנקראת שנה. היא הייתה השנייה, והוא הראשון והיא השנייה. 
תפיסה  מתחילה  והיא  שני,  שנקראת  תפיסה  מתחילה  היא 
שנקראת שנה, שינה, שני. הכול שורש אחד. ומשם מתחיל כל 

תולדות חטא אדם הראשון.  

לפי זה הדברים ברורים, ישנו נמצא במדרגת 
שנה. מפוזר ומפורד בין העמים, שהיא עלתה 
ממדרגת א׳, למדרגת אלף. זה ישנו עם אחד 
מפוזר, ומפורד בין העמים. התיקון לזה הוא 
מה שנאמר )אסתר ד, טז(, לך כנוס את כל 
תשתו  ואל  תאכלו  ואל  עלי  וצומו  היהודים, 
ונערותי  אני  ואף  ויום,  לילה  ימים  שלושה 
אצום, על מה היה הצום? הצום היה על לצאת 
משנה ליום. לכן צומו עלי שלושה ימים, לילה 
ימי בראשית  להחזיר את התפיסה של  ויום. 
על  יום.  בוקר,  ויהי  ערב  ויהי  בה:  שנאמר 
עקירה  זה  אבל  ימים.  שלושה  צמו  הם  זה 

מהתפיסה שנקראת שנה. 

מתי היו השלושה ימים, מבואר בחז"ל )מגילה 
ישנו  היתה  המן  טענת  הרי  לכאורה  היו בפסח.  א( שהם  טו, 
אכילת  של  מצוה  עוד  ביטל  מרדכי  למה  כן  אם  מהמצוות, 
מצות, הגם דכתבו המפרשים הטעם דיש כוח בשב ואל תעשה 
זה הפתרון, אלא  וכי  ביאור  צריך  עדיין  בחכמים לעקור, אך 
למערכת  שנה,  שנקראת  חוזרים ממערכת  הם  הדבר,  כוונת 

שנקראת יום. 

הפורים,  כוח  של  שהמציאות  הוא,  הדבר  הגדרת  כן,  אם 
שמתגלה כמערכת של שמחה, המערכת של השמחה יוצאת 
שינה.  שנקראת  ממערכת  יוצאת  שנה,  שנקראת  ממערכת 
דר.  א׳  ל-  לאדר.  וחוזרת  שני,  שנקראת  ממערכת  יוצאת 
הפורים בפרטות,  בימי  שחלה,  השמחה  מערכת  פנימיות  זה 

ובכללות מראש חודש אדר. 

 ■ המשך בע"ה שבוע הבא מסדרת דע את שמחתך

השמחה 
המצויה 
היא, כל 

דבר שמביא 
את האדם 
לשלמות 
עושה את 
האדם שמח 

דע את ביטחונך פחד כנגד ביטחון
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הקב"ה  כי  ומפורסם  שידוע  כמו  אולם 
בראשית,  מעשה  תמיד  יום  בכל  מחדש 
ומבואר בדברי רבותינו שכל נבראי העולם 
התמדת מציאותם כוחם ופעולתם מחודשת 
יתברך  הקב"ה  מאת  רגע  ובכל  יום  בכל 
ויתעלה שמו לעד. כך גם בכלל זה תוקפן 
והיכולות התכונות והכשרונות  של הכוחות 
ונפעלים  מתמידים  ואדם  אדם  כל  של 
מכוחו ית"ש. התכונות משמשות כעין לבוש 

לקב"ה שמתלבש בהן ופועל מתוכן.

הידיעות  את  לבו  אל  להשיב  שעמל  אדם 
הראשונים:  בפרקים  בהם  שעסקנו 
שהקב"ה עשה עושה ויעשה לכל המעשים, 
מעשיו  וכל  אליו,  להתנגד  שיכול  כוח  ואין 

האדם  של  ופעולותיו 
נפעלים מכוחו של הקב"ה 
המתלבש בו ופועל דרכו. 
מפעולותיו,  פעולה  ובכל 
ממהלכי  מהלך  ובכל 
חייו הוא משתדל להקטין 
ולבטל  לבטש  למעט 
החיצונית  התפיסה  את 
הגורמים  שכביכול   -
הטבעיים  וההשתדלויות 
הם אלו שפועלים מכוחם 
העצמי. אט אט הוא קונה 
את  להפשיט  היכולת  את 
הטבעיים  הלבושים  כל 
את  ומסתירים  הסוככים 
האמת הצרופה כי הקב"ה 

הכוח  הוא  העושה,  הוא  הפועל,  הוא  לבדו 
ומעמיק  ומרחיב  מוסיף  הוא  כך  היחיד. 
האמונה  מדרגת  את  ויותר  יותר  בליבו 
רק  הגמורה  וההישענות  הביטחון  השלמה 

על אבינו שבשמים לבדו.

את  העולם  בורא  שיסיר  עת  לעתיד לבוא, 
נוכל  אותו.  ומסתירים  המעלמים  המסכים 
להתמיד בעבודת האמונה, ולבקוע על ידה 
בנפשותינו.  ביותר  הפנימית  לנקודה  עד 
שם האדם תופס את עצמו כבטל ומבוטל 
רק  שם  שמו,  ויתעלה  יתברך  למציאותו 
שום  ללא  הקב"ה נמצא, בהפשטה גמורה 
עטיית מלבושים - ׳אין עוד מלבדו׳ כפשוטו. 
את  להנהיג  ית"ש  רצונו  עתה  לעת  אולם 
הללו  השנים  אלפי  בששת  השפל  עולמנו 
בהנהגה נסתרת. ולכן אין באפשרותו של אף 
ולעלות עד למדרגה הנוראה  אדם להעפיל 
בשלמות  וביטחון  אמונה  של  זו  והנעלה 
אלא רק בחלקיות לפי 
נפשו.  כלי  וזּכות  עמלו 
אמנם  האף  כן,  על 
שתמיד ראוי לכל אדם 
להקדים לכתחילה את 
עמל האמונה התמימה 
לבדו,  ית"ש  בבורא 
ולהגדיל  בה  להרבות 
תחומה עד לקצה גבול 
לעולם  אך  יכולתו. 
חלקים  בנפש  ישארו 
שעדיין אין אור האמונה 
בהם,  מאיר  העליונה 
עבודת  הללו  ובחלקים 
פנים  מקבלת  האדם 

אחרות.

הארץ דעה  בה תמלא  קץ  עת  עד  לפיכך, 
בינתיים  לבדו,  והנשגב  הנורא  השי"ת  את 
בזמן הנהגת הבחירה עבודת האדם לבנות 

בסיס  על  שלו  העצמי  הביטחון  כוח  את 
והכוחות אותן  התכונות, המידות, הסגולות 
ית"ש   הוא  ובהם  בנפשו,  הקב"ה  הטביע 
ה-׳אני׳  הן  הן  אלו  תכונות  ופועל.  מתלבש 
לו לאדם. כאשר  האמיתי שהקב"ה העניק 
האמיתי  ה-׳אני׳  מתוך  ופועל  חי  האדם 
יכול לשאוב ביטחון אמת. אולם  שלו, הוא 
אלא  לעצמן,  תכונות  הן  אין  אלו  תכונות 
אלו תכונות שעל גביהן האדם נשען, אך הן 
ית"ש, שמתמיד  על הבורא  עצמן משענתן 

את קיומן ומשפיע את כוחן בכל עת.

התמודדות  בפני  ניצב  האדם  כאן  אולם 
שניה במערכת האמונה והמודעות הפנימית 
בנפשו: האם בעת פעולתו הוא מאמין מכיר 
רק  הם  השורשיים  שכוחותיו  לכך  ומודע 
המקיים  הקב"ה  של  הפנימי  לכוח  לבוש 
ומחיה אותם ופועל מתוכם, או שמא הכרה 
גם  מזכרונו.  ונשכחת  מליבו  נעדרת  זו 
ההגדרות  את  רבותינו  בדברי  שלמד  אדם 
באדם  מתלבש  שהקב"ה  כאן,  הנאמרות 
והוא מאמין לדבריהם. ברם  ופועל מתוכו, 
להאמין בהם  והרצון  חז"ל  לדברי  ההודאה 
בעבודת  להתחיל  כניסה  נקודת  רק  הם 
ולהחדיר את אור האמונה  הקודש להפנים 
וההכרה הזו לחדרי הלב, עד שיעשו לידיעה 
חיה קבועה ותמידית בנפש. אך עד לקניין 
רצוא  של  לתנודות  נתון  האדם  זו,  מעלה 
בעת  ובמודעותו  בהכרתו  באמונתו  ושוב 
למולבש,  מודע  שהוא  פעמים   - פעולותיו 
מבלי  הלבוש  עם  רק  פועל  שהוא  ופעמים 

לתת ליבו למולבש.

■  המשך בע"ה שבוע הבא מסדרת דע 
את ביטחונך

דע את ביטחונך פחד כנגד ביטחון

הקב״ה 
עשה עושה 
ויעשה לכל 
המעשים, 
ואין כוח 
שיכול 
 להתנגד 

אליו

ניתן להשיג בחנויות ספרים 
הנבחרות בארץ כבר השבוע
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ב"ב, קסה, ע"א – אמר ר׳ עמרם אמר רב, שלש עבירות 
לשה"ר,  תפלה,  ועיון  עבירה,  הרהור  יום,  בכל  מהן  ניצול  אדם  אין 
יהודה אמר רב, רוב  לשה"ר סלקא דעתך, אלא אבק לשה"ר. א"ר 
אבק  אלא  ס"ד,  הרע  והכל בלשה"ר, בלשון  ומיעוט בעריות,  בגזל, 

לשה"ר.

ומהו אבק לשה"ר, כתב הרמב"ם )דעות, פ"ז, ה"ד( וז"ל, ויש דברים 
שהן אבק לשה"ר, כיצד, מי יאמר לפלוני שיהיה כמות שהוא עתה, 
לשה"ר.  אבק  זה  הרי  שונאיו  חבירו בפני  המספר בטובת  וכל  וכו׳, 
ועיין שו"ע )או"ח, קנ"ו(, ונושאי כלים, מג"א )סק"ב(, ומחצית השקל 
)סק"ב(, משנ"ב )סק"ד(, ועוד. ועיין ירושלמי )פאה, פ"א, ה"א(. ועיין 

חפץ חיים )כלל ט׳(, ובבאר מים חיים )שם(. ושם )ב, ב(.

ואיתא בחומת אנך )דברים, א( וז"ל, אלה הדברים אשר דבר משה אל 
כל ישראל – אלה, ר"ת אבק לשון הרע )ר"ת זה מצוי מאוד ברבותינו(, 
דבזה נכשלין כולן, כמ"ש וכלן באבק לשה"ר. אל כל ישראל, דכלן 
נכשלין באבק לשה"ר, עכ"ל. וכן הוא בפנים יפות על אתר. ובחידת 

שמשון )ויקרא(.

יותר  בעומק  אולם  ויחיד.  יחיד  כל  נכשלים,  "כולן"  בפשטות  והנה 
זהו נתגלה בכלל כולו יחד, כמ"ש בפנים יפות )כי תשא, ל, כג( וז"ל, 
שכל מה שנתאחרו במדבר מ׳ שנה, היה בעון "מרגלים", שהוא אבק 
לשה"ר, כענין לא "רגל" על לשונו )תהלים, טו, ג(, לכך אמר כשעלו 
)כמ"ש בערכין,  והועיל להם הקטורת  זה,  מן המדבר נטהרו מחטא 
טז, ע"א, שקטורת מכפרת על לשה"ר( לכפר אפילו על אבק לשה"ר, 
עכ"ל, עיי"ש. וזהו המקום שכלל ישראל נכשלו באמירה או בקבלת 

אבק לשה"ר כולן )זולת יהושע וכלב(.

ובדקות, קטרת של כל השנה מכפרת על לשה"ר, וקטרת של יוה"כ 
שהיא "דקה מן הדקה", כעין אבק, מכפרת על אבק לשה"ר. ושורש 
דברים אלו נתבארו בדברי המהר"ל )נתיבות עולם, נתיב הלשון, פי"א. 
ועיין עוד במהר"ל, דרוש לשבת תשובה, שם מבואר בהרחבה( וז"ל, 
אותו  ונותן  חוזר  שהיה  הדקה,  מן  דקה  היה  ביוה"כ  הקטורת  ולכך 
למכתשת שיהיה דקה מן הדקה. ולכך היה כפרה זאת דווקא ביוה"כ, 
כי בשאר ימים אין להביא כפרה זו, שהרי אמרז"ל )ב"ב, הנ"ל( כי אין 
אדם ניצול מחטא )בכל יום, דייקא, אף יוה"כ, ודו"ק( אבק לשה"ר, 
וכו׳, ומאחר שהאדם מוכן אל חטא הזה ואין ניצול מזה, א"כ לא שייך 
כפרה כל השנה, רק ביוה"כ שהאדם נחשב כמו מלאך, ומהצד הזה 
יש הסרה לחטא הזה שהוא אבק לשה"ר, אבל לא מצד שהוא אדם, 
עכ"ל. והבן שיש גדר ש"כולן", כל הנפשות באבק לשה"ר, וזהו כל 
וזהו כללות הזמן, אף ביוה"כ. וביוה"כ  יום",  ויש גדר "בכל  ישראל. 
ודו"ק  ונכללים כל הימים,  מתגלה התיקון, שבו נכללים כל ישראל, 
היטב. וביוה"כ מתגלה רחמים, אבינו "אב" הרחמן. תיקון אבק, אב-

ק, כמ"ש בבן יהוידע.

ובעומק כל אדם אינו ניצול אף יעקב שהוא דמות תם – אדם, החקוקה 
– שהעלו  ויאבק  וז"ל,  ג(  אור,  תורה  )וישלח,  וכמ"ש בשל"ה  בכסא. 
אבק עד כסא הכבוד, כלומר הקטרוג מאבק העבירה מאיש כמוהו 

החקוק בכסא.

קודש  ברית  באות  לשה"ר,  אבק  בפה.   – הרע  לשון  דקות.  וביתר 
)כידוע ברית הלשון והמעור, זה כנגד זה(, ר"ת אבק כנ"ל, ששם נעשה 

בחינת אבק, עיין קהלת יעקב )ערך אבק(.

זבחים, יט, ע"א – עפר מהו שיחוץ )לגבי לבישת בגדי כהונה 
שבעינן שיהיו על בשרו ולא יהא דבר חוצץ בין בשרו לגופו(, עפר ודאי 

חייץ, אלא אבק עפר מהו.

והיפוכו,  בו דבר  יש  אולם אבק  וקשה,  עב  הוא דבר  כי עפר  והיינו 
מלשון  אבק  נקרא  מאידך  אולם  פורח".  "כאבק  מפורר  הוא  מחד 
"אביק", וכלשון רמ"מ משקלוב )ביאורי הזוהר, ח( קשה מאוד להסיר 
וכדברי  עכ"ל.  בו ברגליו, אבק שברגליהם,  ואביק  עד שנדבק קצת 
מלשון  הש"ס  בלשון  רבות  פעמים  שאבק  לעיל,  שהוזכרו  הרמב"ן 

"ויחבק", חיבוק, חיבור. 

שהוזכר  ע"ז  אבק  )מלבד  בע"ז  הוא  דקלקול,  חיבור  אבק,  ושורש 
שייך  וז"ל, בע"ז  סא(  אות  אור,  תורה  )תענית,  כמ"ש בשל"ה  לעיל(, 
לשון מיאבק, אביק, וכן הוא במסכת ע"ז פרק אין מעמידין )לג, ע"א(, 
בישראל ההולך לתרפות אפילו בחזרה אסור, דאביק ביה. ועל זה בא 
והפירוש  עגל.  בגימט׳  על אבק, אבק  צוח  וי-אבק,  "ויאבק",  הרמז, 
חז"ל  כמ"ש  לבנים,  שהגיעו  החורבנות  )הם  אבק  לשון  שהוא  השני 
עז, סג( רומז על חטא בית שני, שנאת חנם שבאה מלשה"ר,  )ב"ר, 
וכו׳, וג"כ רומז, ויאבק וי-אבק, צווח וי על "אבק", ר"ת אקמצא בר 
קמצא, עכ"ל. והבן שלפירוש ראשון אבק לשון חיבוק, דיבוק. וללשון 
שני אבק לשון פרוד, פזור, ודו"ק היטב. והבן שמצד מה שאבק הוא 

דיבוק, הוא חוצץ. ומצד מה שאבק פזור, אינו חוצץ, ודו"ק.

ובדקות יותר, אבק של אפר, של אש, כולו פרור. ואבק של עפר יש בו 
צד אחדות, וצד פירוד. עיין לשם )חלק הביאורים, שער טנת"א, פ"ה, 
אות לה(. וספר הדע"ה )ח"ב, דרוש ד, ענף כב, סימן ב(. וכבר הוזכר 
לעיל לשון הזוה"ק )בראשית, קע, ע"א( אבק טפל לעפר. מה בין עפר 
לאבק, דא אבק דאשתאר מן נורא ולא עבד איבין לעלמין. עפר דכל 

איבין נפקי מינה, עיי"ש.

והנה שורש אבק שהוא חוצץ, הוא בעגל )גימט׳ אבק, כנ"ל(, שבקשו 
ונעשה  א(,  )שמות, לב,  ילכו לפנינו"  אלהים אחרים אשר  לנו  "עשה 
בינם  ממוצע  שבקשו  וכנודע  לקב"ה.  ישראל  בין  וחציצה  מחיצה 
חציצה  העגל  ונעשה  כלה(.  יט, שבת  דרוש  דוד,  כסא  )עיין  לקב"ה 
בינם לקב"ה. וזהו דוקא בע"ז שהוא אבק בחינת "אביק" כנ"ל בשם 
השל"ה. אולם בעבודת הקודש נסתפקו אם הוה חציצה אם לאו. וכל 
שאינו  הרמב"ם  פסק  ובדיעבד  לן,  שמספקא  במקדש  בעבודה  זה 
חוצץ. אולם בתרומה אינו חוצץ, כמ"ש המאירי )חגיגה, כ, ע"ב(. ולגבי 
תפילין כתב הבן איש בחי בעוד יוסף חי )וירא( וז"ל, ואפילו אבק עפר 

יזהר לנקותו, והוא בעיא בגימ׳ זבחים, עכ"ל. 

בחוץ,  שנמצאים  חוץ,  מלשון  חיצונים  נקראים  החיצונים  ובעומק, 
ומלשון חציצה. וכתב בספר הפליאה )ד"ה ודע שהמכנסים רומזים( 
ומשתחוים לאבק  כיון בעצמו שהם מלאכים חיצונים  ואברהם  וז"ל, 
רגליהם, הם השרים החיצונים הנקראים אבק "ההיקף", עכ"ל. והיינו 
בין  מחיצה  ונעשה  הדבר,  את  ולהקיף  בחוץ  להיות  האבק  טבע  כי 

הדבר למה שחוצה לו.

■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד 
לעלון זה

 נושאים בפרשה ]רל"א שערים[בלבביפדיה אבק
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וישב - חנוכה | כ-נ כנען, 
וכנו, כנ-ו, כלי  כיור  כנ-ען. כ-נ בחינת 
יותר  ובהרחבה  הדבר.  נמצא  גביו  שעל 
כל  העמדת  והיינו  כנ-הה,  הכנה,  לשון 

הנצרך לדבר, שהם הכלים לדבר.

חנוך  וכמ"ש  חיו-נך,  חינוך,  בחינת  וזהו 
יסור  לא  יזקין  כי  גם  דרכו  ע"פ  לנער 
ממנה. כי כל ימי הקטנות הם זמן הכנה 
ונודע,  והן בחינת "כן" לגדלות.  לגדלות, 
כן ר"ת כלים – ניצוצות, ועדיין חסר אור.

והשורש לכך בתוה"ק שנביאים כתובים 
חומשי  לחמשה  ה"כן"  הם  נ"ך,  ר"ת 
עולם,  במדרגת  ומשתלשל  תורה. 
אסתכל באורייתא וברא עלמא, שהעולם 
שיה-כנ.  השכינה,  להשראת  "כן"  הוא 
מו- מכון,  לשבתך",  "מכון  בבחינת 

חוה-נך,  חנוכה,  זהו  זמן  ובבחינת  כן. 
יתגלה  "וכן" ללעת"ל, שאז  שהוא הכנה 
בשלמות האור הגנוז. ובמדרגת נפש, זהו 

לגילוי  "כן"  הוא  שהאנכי  אי-נכ,  אנכי, 
הקב"ה, ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר 
אלא בתוך כל אחד ואחד, בתוך האנכי. 

אנכי הוי"ה מתגלה באנכי הנברא. 

ועיקר גילוי זה היה במדרגת מ"ת, שהקב"ה 
אוזן  המקבלים,  ומצד  הוי"ה,  אנכי  אמר 
ששמעה בהר סיני, ובפרטות תנוך האזן, 
האוזן  סתמה  לא  שהתנוך  תו-נך,  תנוך, 
להיפך  אלא  ע"ב(,  ה,  בכתובות,  )כמ"ש 
נעשה "כן" לשמיעה של אנכי. ואז במ"ת 
כנ-ה,  כהן,  לבחינת  ישראל  כל  זכו 
וכמ"ש "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים", 
וזהו לגילוי אלוקות בבחינת נוכח פני ה׳, 
נכ-וח. כי היו בטלים אליו ית"ש, בבחינת 

כניעה, כנ-יעה.

אולם בחטא העגל נפלו ממדרגתם, נפלו 
ממדרגת אנכי, למדרגת נכה, נכ-ה. וזהו 
מכח הערב רב שאינם ישראל אלא נכרי, 
למדרגת  וחזרו  נכ-של.  ונכשלו,  נכ-רי. 

"נבוכים הם בארץ", נבוך, נכ-בו. ונעשו 
חזרה  וזה מעין  מסכנים, מסכן, מס-כן. 
וחזרה  נכ-ה,  נכה",  ל"פרעה  למצרים, 

לערי מסכנות, כנ-מסות שבמצרים.

מש-כן.  המשכן,  נעשה  תיקון  ולצורך 
)כהן,  כהונה  בבגדי  הכהנים  עבודת  ובו 
כנ-ה, כנ"ל(, כתונת, כנ-תות. ומכנסים, 

כנ-מסים.

ושלמות התיקון לעת"ל כמ"ש )ישעיה, ל, 
א( ולא יכנף עוד מוריך. יכנף, כנ-יף. וזהו 
ארץ  ואזי  כנ-ור.  כנורו,  ע"י  דוד  הארת 
לישראל,  "כן"  כנ"ל, שהוא  כנ-ען  כנען, 
ואמרו  הארצות.  לכל  ותתפשט  תתעלה 
שבעה  עליו  והקמנו  ע"ב(  נב,  )סוכה, 
רועים. ושמונה נסיכי אדם )נסיך, נכ-סי(, 
נסיכי אדם מאן נינהו, שבעה רועים, דוד 

באמצע, עיי"ש.

נכתב על  הבא  בע"ה בשבוע  ■ המשך 
ידי הרב שליט”א במיוחד לעלון זה

 נושאים בפרשה ]רל"א שערים[

חנוכהכנףכינהאנכי
יכנףמכנסיםיכנהיכניה

נוכלנבכינבוכהנבוכדנאצר
נכדנכבדנדכאנכאה
נכסנכמרכתנתנכון
תכניתכתנתנסיךנכרי
כונןאדרכניםנסךכנור
כבשןיהויכיןהכוןאכן
כןכידוןכושןכהן

מכוןלכןכשרוןכשלון
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אור א"ס
עיין לשם )דע"ה, ח"א, דרוש ב, סימן ב( כי כל היחודים והזווגים הוא 
לעולם רק ע"י אור א"ס לבד, וכמ"ש אליהו זל"ט, ואנת הוא דקשיר 
לון ומייחד לון. ועיין לקוטי תורה )שה"ש(. וגילוי זה ע"י אליהו עצמו, 

ודו"ק.

לשליח,  נמסרו  לא  ע"א( שלש מפתחות  קיג,  )סנהדרין,  אמרו  ועוד. 
של חיה, ושל גשמים, ושל תחיית המתים. אולם אצל אליהו נמסר לו 
מפתח גשמים מעין הבורא ית"ש. ועיין רש"י )שם( שלא נמסרו לשליח 
אחד ביחד. ועיין תוס׳ )שם( שפעמים נמסרו לשעה כגון אליהו. ועיין 
ועיין בהג"ה בספר מהר"ש  )שם(.  ועיין באר שבע  )שם(.  במהרש"א 
)סימן  החדשות  ציון  בנין  שו"ת  ועיין  נמסרו.  שבחו"ל  )ויצא(  מבעלז 
כו(. ועיין פרשת דרכים )דרך השם, דרוש כא(. ועיין ליקוטי מהרי"ל 
)תצוה(. ועוד. אליהוא בן ברכאל. עיין ספר המפואר )בהעלותך( שהוא 
אליהו הנביא. א- בתחילתו, א – בסופו. אל – שמו של הקב"ה, יה"ו 

חותמו שבו עולמות חתומים וכל אשר בהם.

צמצום
עבדו  אליהו  בימי  ולכך  לע"ז.  הפנוי, שורש  חלל  שורש שע"י נעשה 

רובם ככולם ע"ז.

ועוד. מצרים, מיצר, מקום שכל הויתו צמצום. ואמרו )תענית, י, ע"א( 
ת"ר, מצרים ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה. והיינו שזהו 
שיעור הצמצום דקדושה, ד׳ אמות של הלכה, ואצל כל אדם ד׳ אמות 
קונות לו, שהוא גבולו כדי פישוט ידיו ורגליו. וכשמתפשט למצרים 
ערות הארץ, זהו ד׳ מאות פרסה. ואמרו )קידושין, מ, ע"א( רב כהנא 

־הוה קמזבין דיקולי, תבעתיה ההיא מטרוניתא, א"ל איזיל אקשיט נפ
שאי, סליק וקנפיל מאיגרא לארעא, אתא אליהו קבליה, א"ל אטרחתן 
ד׳ מאות פרסה, א"ל מי גרם לי עניותא, יהב ליה שיפא דדינרי. והבן 
צמצום.   – המיצר  מן  יציאה  כלומר,  פרסה,  מאות  ד׳  אליהו  שבא 
ושיפא דדינרא שנתן לו שורשו בביזת מצרים. ועיין אוצר המדרשים, 

שאצל אליהו כל העולם כולו ד׳ אמות.

קו
אמרו )ברכות, לא, ע"ב( ואמר רבי אלעזר, אליהו הטיח דברים כלפי 
שמואל  אמר רבי  אחורנית.  את לבם  הסבת  ואתה  שנאמר,  מעלה, 
ואשר  דכתיב  לאליהו,  לו  והודה  הקב"ה  שחזר  מנין  יצחק,  רבי  בר 
הרעותי. והבן שבסוד ג׳ קוים, יש שורש דשורש לבחירה, אולם בקו 
אחד אין אפשרות אחרת בלתי הארת הקו. נמצא ג׳ קוים – בחירה. 
קו אחד – ידיעה שלמעלה מן הבחירה. והבן שאליהו לא טעם מיתה, 
ואמרו )עיין ע"ז, כ, ע"ב. עיין פירוש החייט על מערכות האלוקות, פ"י( 
אליהו מביאו  אליהו,  לידי  נבואה מביאו  נבואה,  לידי  קדושה מביאו 
לידי תחיית המתים. והבן שאצל אליהו מאיר אור הקו תדיר, ולכך לא 
מת, כי שורש הדק של המיתה הוא בכך שהקו לא מתפשט עד סוף 
עיגול תחתון. וזהו האזור החגור במתניו, שגם במקום המיתה יש אזור 

ששורשו קו שמתעגל.

עיגולים
בחינת  אליהו,  עד שיבא  מונח  יהא  ועוד רבות(  ע"א,  ג,  )ב"מ,  אמרו 

עיגול, חומה ששומר. והבן שכוחו של אליהו גופא משמרו.

ועוד. כתיב )מלכים, ב, ב, ח( ויקח אליהו את אדרתו "ויגלם", כרכה 
בצורת עיגול, כעין גלימא.

יושר
אמרו )ברכות ג, ע"א( תניא, א"ר יוסי, פעם אחת הייתי מהלך בדרך 
ז"ל  אליהו  בא  להתפלל,  ירושלים  מחורבות  אחת  לחורבה  ונכנסתי 
וכו׳, באותה שעה למדתי ממנו שלשה דברים,  לי על הפתח  ושמר 
למדתי שאין נכנסין לחורבה )קו שמאל(, ולמדתי שמתפללין בדרך )קו 
אמצע – דרך ישרה(, ולמדתי שהמתפלל בדרך מתפלל תפלה קצרה 

)קו ימין(. יושר – ג׳ קוים.

שערות
שערות נמצאים מראש האדם עד רגליו, מקיפים כל קומתו. ואמרו 
)ב"ב, קכא, ע"ב( ת"ר, שבעה קפלו את כל העולם כולו, מתושלח ראה 
אדם, שם ראה מתושלח, יעקב ראה את שם, עמרם ראה את יעקב, 
אחיה השילוני ראה את עמרם, אליהו ראה את אחיה השילוני ועדיין 
קיים. והבן שלכך היה לאליהו אדרת שער, כי זה כוחו להקיף את כל 
העולם. ועיין ספר הלכות הכסא )הלכות מלאכים( אליהו דומה עצמו 
לדב להטריד ר׳ חייא ובניו )בב"מ(, ולמה לדוב, לפי שהדוב בעל שער, 
וכתיב באליהו )מלכים, ב, א, ח( איש בעל שער, וכשאמרו לאלישע 
)שם, ב, כג( עלה קרח עלה קרח יצאו ב׳ דובים. ולא היה אליהו באותה 
ילק"ש  ועיין  שעיר.  איש  עשו  ועוד.  כך.  להם  אלא נדמה  דוב  שעה 
)וישלח, קלג( מיד הקב"ה תופס לשרו )של עשו( בציצת ראשו, ואליהו 

שוחטו, ודמו ניתז על בגדיו וכו׳. ועיין ספר המפואר )בהעלותך(.

אזן
־הארת אזן לשון איזון, מבטל כל הספיקות, דכשאין איזון נעשה ספי

קות. וזהו כח אליהו לברר כל הספיקות )עיין להלן ערך קטן נצח(.

חוטם
)גיטין, ע, ע"א( א"ל אליהו לר׳ נתן, אכול שליש ושתה שליש  אמרו 
והנח שליש, לכשתכעוס תעמוד על מילואך. ועיין ספר הקנה )ד"ה ענין 
יראת המקום( ובנביא מוחזק אומר אליו תשמעון, אפילו אמר לעבור 
על כל התורה אפילו בקום ועשה אליו תשמעון, ובלבד שיהא צורך 
שעה, כמו אליהו בהר הכרמל שצוה לשחוט קדשים בחוץ, כי יש זמן 

שהקלקול עושה תיקון גדול. ולכך עורבים פרנסו את אליהו.

ועוד. אמרו )ברכות, ו, ע"ב( ההוא גברא דקא מצלי אחורי בי כנישתא 
ולא מהדר אפיה לבי כנישתא, חלף אליהו, חזייה, אידמי ליה כטייעא, 
והבן שעיקר  וקטליה.  א"ל כדו בר קיימת קמי מרך, שלף ספסרא 
גילוי פנים החוטם שבו, כמ"ש )יבמות, קכ, ע"א( אין מעידין אלא על 
פרצוף פנים עם החוטם. ולכך הפנים נקראים אפיה, לשון אף, חוטם. 
נופל מדרגת  וכאשר  זהו שורש שם פנים, לשון חוטם, אף.  ובעומק 
פנים למדרגת אחור, נעשה ע"י החוטם, שחל בו חרון אף, חרון מלשון 
ואזי  וזהו בחינת ההוא גברא שלא מהדר אפיה לבי כנישתא,  אחור. 
נגלה חרון אף, אחור, ולכך שלף ספסרא וקטליה. ובחינת אחורים זו 
נתגלתה שנשתמש בה אליהו במה שאמר ובקש )מלכים, א, יח, לז( 
ענני ה׳ ענני וידעו העם הזה, כי אתה הוי"ה האלקים, ואתה הסבת את 
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ועוד. אמרו )ברכות כט, ע"ב(  לבם אחרנית. 
־א"ל אליהו לרב יהודה אחוה דרב סלא חסי

דא, לא תרתח ולא תחטי.

פה
־אליהו גימ׳ בן, כנודע. בחינת מילוי הוי"ה בגי

מט׳ ב"ן. והוא ד׳ פעמים אחד, עולה ב"ן. ושם 
ב"ן כנגד מלכות, בחינת אות ד׳. ועיין ברכות 
)ד, ע"ב( שאמרו, תנא, מיכאל באחת, גבריאל 
כנ"ל.  דייקא,  ארבע  בארבע.  אליהו  בשתים, 
וגילוי פה באליהו מתגלה כמ"ש )תענית, טו, 
ע"א( מי שענה את אליהו בהר הכרמל. ושם 
אמרו )יז, ע"א( גבי אליהו תפלה כתיב, צעקה 
לא כתיב, ענני ה׳ ענני לשון צעקה הוא. ועיין 
ב"ן,  סוד  אליהו,  ב(  )מלכים,  תורה  ליקוטי 
והוא מ"ן, לכן עולה מתתא לעילא. ועיין שער 
הכוונות )כוונת ק"ש, דרוש א( דע כי אליהו יש 
בו בחינות נשמות נדב ואביהוא כנודע, והנה 
הם מבחינת קין שהוא בחינת הנפש הנקרא 

מלכות )ושורשה מלכות – פה(.

סוד  ע"ב(  )יב,  רז"ל  מאמרי  שער  עיין  ועוד. 
מ"ש על פומא דאליהו אתגזר וכו׳, כי אליהו 
ז"ל נפרש מבנ"א ונעשה מלאך, לא נשאר לו 

־כח לפתוח ולחדש בתורה להיות כי לא בש
כלל,  בעליונים  תורה  נשארה  ולא  היא,  מים 
וע"כ איננו יכול זולתי לספר לת"ח התחתונים 
הת"ח  של  עליונה  בישיבה  שמתחדש  ממה 
העליונים הגדולים, לכן אמר על פומא דאליהו 
אתגזר, האמנם הת"ח יש להם יכולת לפתוח 

ולחדש בתורה כל מה שיראה להם.

)ל"ו( אם ללצים  ועוד. כתב בשער הגלגולים 
הוא יליץ ולענוים יתן חן, ר"ת אליהו ח"י. כי 
יהיה  משה,  של  מתורגמן  היה  אהרן  השתא 
לך לפה, ולעת"ל באחרית הימים, יחזור משה 

בגלגול, ואליהו יהיה לו לפה, עיי"ש.

עינים - שבירה
אליהו גימ׳ ב"ן, שבשם זה היה השבירה והוא 

מתקן שבירה זו, ולכך לא מת.

ועוד. אמרו )מו"ק, כו, ע"א( א"ל ר׳ יוחנן אליהו 
חי הוא, א"ל כיון דכתיב ולא ראהו עוד, לגבי 
דידיה כמת דמי. והיינו מת לגבי ראיה. ואמרו 
)חגיגה, ט, ע"ב( א"ל אליהו וכו׳, מלמד שחזר 
הקב"ה על כל מדות טובות ליתן לישראל ולא 

מצא אלא עניות. עין – עני. 

ועוד. אליהו לא טעם טעם מיתה.

עתיק
כגון אלו אליהו בא  ע"א(  ע,  )קידושין,  אמרו 

די אלו  כגון  ולקרב,  לרחק  ולטהר,  ־לטמא 
והבן  שנטמעה נטמעה.  משפחה  אבל  דעינן, 
את  ומרחיק  הרחוק  את  מקרב  עתיק  שכח 
הקרוב, מעתיק ממקום למקום. וזהו תכונתו 

־של אליהו שנעתק ממקום למקום בד׳ פסי
עות כמ"ש בפ"ק דברכות. ועיין ספר הלכות 
המלאכים(  הלכות  מגרמזיא,  )לר"א  הכסא 

שלו לו  ויש  הרבה,  על  ממונה  ז"ל  ־ואליהו 
חים הרבה, שהרי כשנימולים בשבת בהרבה 
מקומות איך יהיה בכאן ובכאן אם יש תחומין 

־למעלה מעשרה טפחים, אלא שיש לו שלו
חים תחתיו.

מילתא,  תליא  בעתיקא  שקי"ס  כשם  ועוד. 
ויקח  כן כתיב אצל אליהו )מלכים, ב, ב, ח( 
אליהו את אדרתו ויגלם ויכה את המים ויחצו.

אריך
כאשר יש הארת אריך יש רוב שפע. והארה 
כג,  )תענית,  כמ"ש  אליהו,  בידי  האירה  זו 
בידו.  גשמים  שמפתחות  אליהו  כשני  ע"א( 
אף,  חרון  מפני  צמצום  היה  בפועל  אולם 
דלא  אליהו,  שני  מה  ע"א(  קו,  )ב"מ,  כמ"ש 
)פרק  הגלגולים  ספר  ועיין  כלל.  תבואה  הוי 
נב( הנה אליהו בגימ׳ שני פעמים הוי"ה, והנה 
בא"א  ואחד  בז"א  אחד  הם  ה׳  ה׳  כי  ידעת 
נשמתו  שזיכוך  וכו׳,  רבא,  באדרא  כמבואר 
של אליהו היתה כ"כ זכה, שראה הכל והשיג 
אותם האורות שנתגלו אור ש"ע נהורין דא"א 
אנפוי  מתארכין  שאז  זעיר  באנפי  המאירים 
ג"כ דזעיר אנפין והוא נקרא ג"כ א"א שנוטל 
ארך מש"ע נהורין. והבן שלא מת כי היה לו 

אריכות ימים לעולם.

אבא
ענן  ע"א( רב  )קו,  ועיין כתובות  אב בחכמה. 
הוה רגיל אליהו דאתי גביה, דהוה מתני ליה 
שע"י  )עיי"ש  הכי  דעבד  כיון  דאליהו,  סדר 
יתיב  איסתלק,  ליתמי(  אחר  של  דין  הוקדם 
הוה  אתא  כי  ואתא,  רחמי  ובעא  בתעניתא 
מבעית ליה בעותי, ועבד תיבותא ויתיב קמה 
סדר  דאמרי  והיינו  סידריה,  ליה  דאפיק  עד 

שתור והבן  זוטא.  אליהו  וסדר  רבה  ־אליהו 
תו התגלתה ע"י רב ענן שאמר ענני ה׳ ענני, 
)יז, ע"א(, שהוא לשון תפלה.  כמ"ש בתענית 

ותורתו ותפלתו חד הם. 

יצירה, הק )פירוש לספר  עיין ראב"ד  ־ועוד. 
דמה( רבו של אליהו )אב בחכמה(, מלתיאל 
)מלכות(. וכן הוא בספר הפליאה )ד"ה דע לך 

בני פעם אחת(.

אמא
כתיב )מלכים, א, יז, כג( ויקח אליהו את הילד 
ויורדהו מן העליה ויתנהו לאמו, ויאמר אליהו 

ראי חי בנך.

ז"א
בחינת שם מ"ה, ועיקרו וא"ו, וט"ל הוא בחינת 
ועיין תענית  אורות.  כנודע, בסוד ט"ל  מילוי, 

־)ג, ע"א( וכי מאחר )שטל( דלא מיעצר אשת
בועי למה ליה, הכי קא"ל, אפילו טל דברכה 

נמי לא אתי.

כנודע.  הוי"ה  של  וא"ו  אות  כנגד  ז"א  ועוד. 
שהוא  אליה  ובסוף  )ח"ט(  השכל  אור  ועיין 
שלם אליהו )נעשה מאליה אליהו(. וסופו הוא 
קשר וא"ו של השם עמו. ועיין ספר הפליאה, 

־אליהו בגימ׳ בהמה. והיינו שכולל אדם ובה
מה )ובפרטות בגימ׳ כלב כנודע(.

י"ב.  לכל  שורש  קצוות,  י"ב  ו"ק,  ז"א  ועוד. 
מאי  ודרש,  אליה  ר׳  ישב  הבהיר,  ועיין ספר 
דכתיב ה׳ מלך ה׳ מלך ה׳ ימלוך לעולם ועד, 
אלא זהו שם המפורש שניתן בו רשות לצרף 
ואני  ולהזכיר דכתיב ושמו את שמי על בנ"י 
אברכם, והוא שם של י"ב אותיות בשם של 
ברכת כהנים יברך ה׳ וגו׳, והם י"ב, וכו׳, ובשם 
המפורש מע"ב אותיות, ובשם המפורש שהוא 
י"ב שמות שמסר הקב"ה למסמריה העומד 

־לפני הפרגוד, והוא מסרם לאליהו בהר הכר
מל, ובהם נתעלה ולא טעים טעם מיתה.

נוק׳
יתיחד אדם עם  )קידושין, פ, ע"ב( לא  אמרו 
עם  מתייחדת  אחת  אשה  אבל  נשים,  שתי 
שני אנשים. ובגמ׳ שם, מ"ט תנא דבי אליהו, 

הואיל ונשים דעתן קלה עליהן.

ועוד. עיין ספר הפליאה )ד"ה ונהר יוצא מעדן( 
לעולם הטל יורד עד העטרה )נוק׳( שהוא טל, 
לל"ט,  מתהפך  הוא  כדאים  אינם  בנ"א  ואם 
כי העטרה הוא הדין והוא מהפכו, והכי אמר 
אליהו ז"ל, יתהפך הט"ל ויהיה ל"ט. ■ המשך 
הרב  ידי  על  נכתב  הבא  בשבוע  בע"ה 

שליט”א במיוחד לעלון 
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נא לציין מספר פקס שזמין תמיד, או את מספר התא-הקולי של הפקס[

הנקראת  ספירה  שהוא  אבא,  ה(  ענף  א,  )שער  חיים  העץ  ז"ל 
אבא  וז"ל,  מ"ת(  פ"א,  לז,  )שער  להלן  כתב  וכן  עכ"ל.  חכמה, 
הוא נקרא חכמה סתם דאצילות, עכ"ל. ובשער הכללים )פ"ב( 
כתב וז"ל, מנקודה של חכמה נעשה פרצוף אחד שלם מי"ס, ואז 
נקרא אבא, עכ"ל. וזהו שורשו של פרצוף אבא, ספירת החכמה 
לקח  אבא  פרצוף  יותר  אולם בפרטות  אבא.  שהפכה לפרצוף 
לקחה  מ"ה  שם  של  חכמה  כי  ב"ן,  שם  חכמה שבבחינת  רק 
א"א לחלקו, כמו שמבואר בעץ חיים )שער ט, פ"ו, מ"ב( וז"ל, 
וא"א לקח כל החכמה דמ"ה, וה׳ אחרונות דכתר דב"ן, וכן אבא 
לקח חכמה דב"ן וחצי בינה דמ"ה, עכ"ל. ובפרטות יותר אבא 
לקח לחלקו רק ז"ת דחכמה דב"ן, כמ"ש בעץ חיים )שער יב, 
פ"א, מ"ת( וז"ל, והנה העתיק לקח משם מ"ה בחינת כתר כולו 
שהם הטעמים, ומב"ן לקח ה"ר של כתר שלו שהם ג"כ בחינת 
כי  נמצא  וכו׳,  ג"ר דחכמה דב"ן,  )עתיק(  לקח  ועוד  הטעמים, 
נשארו לחכמה עצמה, ז"ת, ומהם נעשה אבא, וזה שאמר בזוהר, 
חכמה, משם  של  ולמטה  כי מחסד  בחסד,  ותליא  אחיד  אבא 
מתחיל אבא, עכ"ל. ובפרטות יותר עיין שם )שער יד, פ"א, מ"ת( 
בביאור הספיקות אם לקח עתיק פנים או אחור, ולפ"ז ספק מה 

לקח אבא, עיי"ש היטב.
הוא  דמ"ה,  בינה  חצי  בחינת  מ"ה  משם  לקח  שאבא  ומכיון 
זו  ובבחינה  דחכמה.  "בינה"  בחכמה,  "הבן"  לבחינת  השורש 
במדת מה הבינה גבוה מן החכמה, כי החכמה משם ב"ן, והבינה 
בא"א, שלקח חכמה ממ"ה  כבר  והשורש תחלתו  מ"ה.  משם 
)כלשון העץ  כי ה"ר דב"ן לקח עתיק  וה"ת דכתר דב"ן,  כולו, 
חיים, שער יב, פ"א, מ"ת(. ונמצא שחלקו של שם ב"ן גבוה יותר 
מחלקו של שם מ"ה בא"א, כי שם ב"ן מן הכתר שבו, ושם מ"ה 

מחכמה שבו.
ולסיכום וחידוד הדברים כתב בעץ חיים )שער כ, פ"י( וז"ל, גם 

תבין איך כל אבא הוא חכמה, או חכמה דב"ן או חכמה דבינה 
דמ"ה, עכ"ל.

והנה בפרצוף אבא שורה אור א"ס. וכמו שביאר בעץ חיים )שער 
מב, פי"ג, מ"ת( וז"ל, כנגד האצילות כתיב כולם בחכמה עשית, 
כי כל האצילות כולו נעשה בסוד חכמה. וביאור הענין הוא, דע 
כי אור העליון המאיר מן המאציל, הוא מתגלה באבא הנקרא 
חכמה. והוא מתעלם ומתלבש בתוכו בלי שום מסך אחר, משום 
אמנם  חכמה.  הנקרא  המחשבה  עד  א"ס,  אתגליא  הכא  דעד 
הוא  אבא  אבל  מתגלה,  ממש  א"ס  אור  אין  ולמטה  מחכמה 
מתפשט ומתלבש תוך כל האצילות, והוא המחיה אותם )בבחינת 
אבא – חכמה – חיה, כנודע(, וכו׳. אבל ביאור הענין, דע כי אור 
עד  ולכן  מחיצות,  בלי  גדול  בהתרחבות  אבא  עד  הגיע  העליון 
אבא הנקרא חכמה, "הכל בחכמה", אבל מאבא ולמטה נתוסף 
ז"א,  תוך  ואמא  אמא,  תוך  התלבש  אבא  כי  והוא,  אחד,  שינוי 
ואמנם אור עצמות אבא ממש הוא מתפשט תוך אמא )אולם לא 
אור א"ס(, ואמא אינה מעברת האור אל ז"א דרך מסך ומחיצה 
כלל, אלא דרך חלון, שהוא בחינת היסוד שלה המולבש תוך ז"א, 
אמנם עצמות אור אבא ממש מתפשט תוך ז"א, וכו׳, עכ"ז אינם 
מקבלים אותו רק דרך חלון, שהוא פי היסוד דאמא כנ"ל, אבל 
האור בעצמו אינו משתנה כלל. וזהו הענין כולם בחכמה עשית, 
כי כל האור העליון הוא באבא ממש בהתרחבות גדול, ומשם 

ולמטה מקבלין ממנו כולם דרך חלון, עכ"ל. 
והבן שתחלה נקרא חכמה, שם תואר לעצמו. ואח"כ נקרא אבא, 
וזהו ההגדרה  שם תואר לאחרים, כמו שביאר בפתחי שערים, 

שמקבלים ממנו כולם, ודו"ק.

שליט”א  הרב  ידי  על  נכתב  הבא  בשבוע  בע"ה  המשך   ■  
במיוחד לעלון 

מילון ערכים בקבלה פרצוף אבא

יותר מ-5670 שיעורים במערכת

ישראל 073.295.1245 ■  ארה"ב 718.521.5231

הרב איתמר שוורץ

אנציקלופדיה מחשבה
חולון יום ד' 20:30
 משפ' אליאס 
רח' קדמן 4

לפרטים 050.418.0306

אנציקלופדיה עבודת ה'
יום ג' 20:30 בדיוק
ישיבה ראשית חכמה

רח' בן ציון אטון 8 הר 
חוצבים

info@bilvavi.net  כדי לקבל את המילון מההתחלה, אנא בקש לכתובת


