
שמחים ביסורים 
עושין  משיבין,  ואינן  חרפתן  שומעין  עולבין,  ואינן  הנעלבין  ב(  פח,  )שבת  בחז"ל  כתוב 
השמש  כצאת  ואוהביו  לא(  ה,  )שופטים  אומר  הכתוב  עליהן  ביסורין  ושמחין  מאהבה 
בגבורתו. מה זה שמחים בייסורים, מהיכן מגיע העומק שאדם שמח בייסורים. הההבנה 
הפשוטה היא, שהוא שמח בתכלית של הייסורים, או מפני שזה יסורים לכפרת חטא, 
או צדיקים שהקב"ה מייסר אותם להגדיל שכרם, ואם כן נמצא שהוא אינו שמח בעצם 
היסורים, אלא במה שהם יביאו אותו. אך בלשון חז"ל מדוקדק, שהוא שמח בייסורים 

עצמם. 

אך לפי האמור הדברים מבוארים, תהליך שאני רואה את התכלית שלו, אפילו אם יכאב 
לי, אני יכול להיות שמח בו. אך דבר זה שייך דוקא כשאני רואה איך התכלית גלויה, 
בשעה שאני עובר את התהליך. אם התכלית עומדת לנגד עיני, או מכח שכלי, או מכח 
הכוונה  זה  אותו בשמחה.  עובר  אני  עובר,  שאני  מה  כל  אזי  הך.  היינו  שלימה,  אמונה 
בשמחים בייסורים, כלומר הוא שמח בעצם הכאב, כי הוא רואה את התכלית. אזי הוא 

רואה את התהליך, שהוא מביא לידי נקודת תכלית. וזה הגדרה שנקראת שמחה.

]במאמר המוסגר, רוב בני אדם אינם זוכים לזה, כי אדם יודע בשכל את דברי חז"ל, אבל 
הוא לא חי את הדברים, אך אם הם היו יודעים ידיעת אמת את התכלית, הם היו שמחים[.

בעומק בכל תהליך, יש שמחה בעצם התהליך. רק חסר לי מודעות בעומק משמעות 
התהליך, ולכן אני לא שמח בו. אבל מהי שמחה של גאולה, שמחה בעצם התהליך, זה 
שמחה שלימה. על זה נאמר )ישעיהו נה, יב( כי בשמחה תצאון ובשלום תובלון. השמחה 
לא תהיה רק מעצם הגאולה, אלא מכל התהליך של שית אלפי שנין של הגלות שהביאו 
אל הגאולה, זה תהליך ימות עולם, זהו השמחה השלימה, שמביאה לידי נקודת תכלית. 

ולכן נאמר עליה כי בשמחה תצאון.

שמחה בעצם ההיות 
עד כה היו דברינו על שמחה בהשגה, כי רוב בני אדם חיים בהשגה או באיבוד של השגה. 
השמחה הוא משיג יותר, עבירה, הוא מאבד את השגתו. אבל הוא חי בתהליך של השגה. 
לכן רוב בני אדם, על דרך כלל שתופסים מערכת שנקראת שמחה, היא שמחה במה 

שאני משיג. היא לא שמחה בעצם ההיות. 

השמחה בעצם ההיות, היא תכלית השמחה כולה. אבל זה לא קרוב להתגלות בנפשות, 
מחמת שהשמחה בעצם ההוויה זה דבר מאוד נעלם. מחמת שעצם הוויה של רוב בני 
האדם, נעלמת מעצמם. ולכן גם שמחה שהיא תולדת אותה הוויה, היא נעלמת על דרך 

כלל. 

תולדת הדברים היא ברורה מאוד. שמחה במה שאני משיג, היא לא שמחה תמידית. כי 
הרי כל השגה לאחר זמן, היא הופכת להיות )משלי ט, יז( מים גנובים ימתקו, כאשר יש 
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בלבבי משכן אבנה
דע את ביטחונך תפיסת חיים 
כתהליך מהווה יסוד לביטחון

התבוננות על הלכי הנפש בעוברה אירועים 
שינויים  לצלוח  אותה  מחשלת  קיצוניים 

עתידיים

תועליות בקניית תפיסת  ב׳  עד כה בארנו 
חיים כתהליך על מנת להתמודד עם פחדים: 
שלכאורה  לפנינו,  העומדים  אירועים  א. 
מפחידים אותנו מצד שהם נראים כהולכים 
יודע  ומי  החיים,  סדרי  את  לנו  לשנות 
יותר  נראה  אם  גם  למוטב,  או  לטוב  אם 
למוטב מאשר לטוב. על כל פנים האירוע 
לעצמו,  מפחיד  וכשינוי  כפרט  נתפס  אינו 
התפיסה  ב.  החיים.  בתהליך  כשלב  אלא 
האחדותית מסלקת את התפיסה הנפרדת, 
בס"ד  נבאר  עתה  לפחדים.  מצע  שמהווה 
מערכת  תיקון  במהלך  תוספת  נקודת 

השינויים שבנפש. 

ותקופות  חייו מצבים  בימי  עובר  אדם  כל 
וסבל. כך  לא קלות שעלולות לגרום צער 
שכל אחד נפשו התרגלה במידה מסויימת 
לעבור מעברים קטנים שהיא סובלת בהם 
הפחד  מידת  כן,  ואם  יחסית.  קל  סבל 
המתעוררת בנפש ביחס למעברים הרגילים 
ופוחתת  הולכת  הללו,  והידועים  המוכרים 

עם ההרגל. 

אולם כאשר היא עומדת בפני מצב מסוכן 
שעלול להביא עמו רמות סבל יותר קשות 
שהאדם פחות מורגל בהם, מערכת הפחד 
מתעוררת ביתר ׂשאת, מעיקה ומפריעה את 
ידוע  תפקוד הנפש. בין אם מדובר במצב 
מהידוע.  פחד  הוא  הפחד  כן  ואם  ומוכר, 
ובין אם המצב שעומדים בפניו אינו מוכר 
ואזי  רב,  שבו  שהסיכון  נראה  אך  וידוע, 

מתעורר פחד מהבלתי נודע. 

אך  שונות,  פחד  מערכות  שתי  שאלו  אף 
הוא  הפחד  נובע  ממנו  ההתחלתי  היסוד 

בס"ד
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נקודת החידוש השמחה חלה. כאשר אין את נקודת החידוש, השמחה 
מסתלקת. כל הרגלים אז זה בא מזמן לזמן. מזמן לזמן. לעומת זאת 

השמחה בעצם הוויה, זוהי שמחה תמידית.  

ההבדל המהותי בין שמחה שבאה מהשגת דבר חדש, לבין שמחה 
שבאה מעצם ההיות. שמחה שבאה מדבר חדש, היא מכריחה את 
מעצם  שבאה  שמחה  לא.  ולפעמים  שמחה  יהיה  שלפעמים  הדבר, 

ההיות, היא מכריחה שהשמחה תהיה תמידית. הא בהא תליא. 

ההשגה  כאשר  בהשגה,  באה  בדבר  שתלויה  שמחה  היא.  ההגדרה 
מעצם  היא  בדבר,  תלויה  שאינה  שמחה  נאבדה.  השמחה  נאבדה, 

ההיות. 

בעולם שבו אנחנו נמצאים, השמחה היא לרגלים. כל רגל זה מלשון 
לפרקים. שלשה רגלים, שלשה זמנים, זה שמחה לפרקים. כי השמחה 
במה היא, בהשגה החדשה. לעומת זאת השמחה הפנימית, שהיא גילוי 
כי בשמחה  יב(  נה,  )ישעיהו  בה  שנאמר  לעתיד לבוא,  של  השמחה 
תצאון, ובשלום תובלון, השמחה שלעתיד לבוא זו שמחה שלימה. לא 
שמחה שבאה לפרקים. כיוון שזו שמחה שבאה מעצם הוויה, השמחה 

שבאה מעצם הוויה היא מכריחה שהיא תהיה תמיד. 

בתוך הגלות אנחנו שמחים בשמחה המתחדשת. על כן כל השמחה 
שיש לנו בחג כמו שנאמר ושמחת בחגך, היא שמחה שבאה מיציאה 
מהגלות, ושרשה מתחיל מגאולת מצרים, אך )ברכות יב, ב( גאולת 

מצרים טפלה לגאולה העתידה, ששם השמחה היא שמחה שלימה.

 רכישת ספרי הרב:  ספרי אברמוביץ  משלוח ברחבי העולם 

דע את שמחתך · שמחת ההשגה  · פרק יג'
נתבאר לעיל באריכות שהשמחה בעצם, הוא 
התהליך שמגיע לידי סוף טוב. השמחה היא 
לא באחרית בלבד. אלא השמחה היא בעצם 
התהליך המתמשך, שמגיע לידי אחרית טובה.  

בודאי שכל אחד בפשטות מרגיש שהדברים 
קצת שונים, שהשמחה היא לכאורה בתוצאה 
את  לחדד  עכשיו  ננסה  בתהליך.  רק  ולא 
שהנפשות  הפשוטה  ההרגשה  מה  הדברים, 
מרגישות, מהי האמת, היכן הסתירות, והיכן 
נקודת התרופה.  נקדים לזה, יש שני כוחות 
בבריאה, יש כח שנקרא כוח ההוויה, ויש כח 
התנועה  כוח  התנועה.  כוח  שנקרא  בבריאה 
מקביל ליסוד כוח ההשגה, כמו שהאריך בזה 
הרב דסלר. יש את עצם הווית הדבר, ויש את 

ההשגה שהיא התנועה. 

והשגתי.  לי  היה  שלא  בהשגה?  שמחה  מהי 
במה  שמח  שאני  מה  השגה,  שבכל  נמצא 
לי. אלא  בזה שיש  הוא לא מתחיל  לי,  שיש 
הוא מתחיל בהכרח מזה שלא היה לי, ועכשיו 
התהליך  את  כולל  שהוא  הפתח,  זה  לי.  יש 
להשגה. השגה כל עניינה, דבר שלא היה לי, 
ועכשיו זכיתי להשיג אותו. וכשיש לי אותו אני 
שמח. אם כן במה אני שמח, במה שלא היה 
לי, בתהליך שהביא מהעדר להשגה, בעומק 

בזה אני שמח. 

לעומת זאת מהי שמחה בהויה. דבר שהיה לי 
ואני שמח בו, זה שמחה  ויש לי אותו,  אותו, 
שהוא  במה  שמחה  תופס  אדם  אם  בהוויה. 
השיג לגמרי, אז בעצם זה הפך להיות הוויה. 
רוב בני אדם בשעה שהם משיגים דבר, במה 
במה  שמחה  להם.  שיש  במה  שמחים?  הם 
שיש, זו שמחה של הוויה, זה לא שמחה של 

השגה. 

שמורגשת  הטעות  נקודת  את  נבין  עכשיו 
הרבה פעמים בנפשות, אם נשאל אותו במה 
אתה שמח, בזה שלא היה לך ויש לך, אתה 
שמח בתהליך, או אתה שמח במה שיש, מה 
אדם יענה על דרך כלל במבט הראשון, במה 
אני שמח, במה שיש. בעצם הוא מחפש את 
סוג שמחת ההוויה בהשגה, ולכן השמחה היא 

לא שמחה אמיתית. 

שמחה של השגה מה ענינה? תהליך. לא היה 
לי והגיע, עכשיו אני שמח במה שיש לי. אם 
אדם מנסה לשמוח בהשגת שמחה של הוויה, 

יש כאן ערוב פרשיות שנו כאן. 

הוויה  של  שמחה  לשמוח  מנסה  אדם  אם 
בהשגה, שמחה של השגה היא לזמן, שמחה 
לשמוח  מנסה  הוא  מתמדת.  היא  הוויה  של 
שמחה מתמדת בדבר של השגה. בהתחלה 
הוא שמח, ואחרי זה השמחה מפסיקה והוא 
לא מבין מה קרה. איפה ההטעיה? הוא מנסה 
שהיא  בשמחה  הוויה,  של  שמחה  לשמוח 

בעצם של השגה.  

השלימה  השמחה  דאכן  לציין  יש  ]אמנם 
נמצאת בהוויה עצמה. ועל זה נאמר )תהלים 
צז, יב( שמחו צדיקים בה׳, שהיא שמחה רק 
הבורא  שלם,  אחד  יש דבר  העולם.  בבורא 
שיש  השלימה  השמחה  זה  שמו,  יתברך 
לדרגת  אמורים  דברינו  עתה  אך  בהוויה. 
שמחה פחותה מזה, שהיא שמחה של השגה[.  

תהליך התנועה 
מה הם חלקי השמחה, שמתגלים במערכת 
 – בקצרה  הדברים  שורשי  תנועה.  שנקראת 
הבורא עולם ברא עולם, שית אלפי שנין הוי 
עלמא. זה תהליך. ימות עולם זה תהליך. מי 

ששמח בבריאה שהקב"ה ברא, אז הוא שמח 
בתהליכים. התהליך הוא מדרגת השמחה של 

העולם הזה. 

בשביל לשמוח בתהליך צריך להבין, מי שלא 
יכול  לא  תהליך,  היא  המציאות  שכל  מבין 
להיות שיהיה לו שמחה אמיתית בתהליכים. 
תופס  לא  הוא  הרי  שנולד,  בשעה  קטן  ילד 
תהליכים הוא תופס מסקנות. בן אדם קצת 
גודל, פתאום הוא רואה שצריך תהליך, ברוך 
ה׳ יש לו בר מצוה, צריך להזמין כבר שנה, 
לקלוט  מתחיל  הוא  תפילין.  קודם  שנתיים 
לאט לאט, יש תהליכים, הדברים לא נעשים 
זה תהליך. אבל הוא מקבל הרי  בבת אחת. 
לא  הוא  כן  על  בדיעבד,  כולו  התהליך  את 
מוכן להסכים אליו. מי שתופס שכל מציאות 
החיים הם תהליך, לא תפיסה שכלית בלבד, 
היא  המציאות  שכל  פנימית.  הכרתית  אלא 
תהליך, אזי מתיישב לו המציאות של תהליך 
בנפש, כאן יכול להתחיל להיות פתח בתהליך. 

הדרך שצריך האדם לתפוס את המבט הזה, 
אז  צעצוע,  רואה למשל  ילד קטן  יש  כאשר 
רק  רואה  הוא  אז  כדור,  כאן  יש  רואה  הוא 
כדור,  רואה  יותר מבוגר  כדור. כאשר אדם 
הוא  ככדור,  הכדור  את  רק  רואה  לא  הוא 
נוצר  הזה  שהכדור  מבין  הוא  תהליך.  רואה 
נוצר  שהוא  מבין  הוא  מקום,  שהוא  מאיזה 
חומרי  שיש  מבין  הוא  מקום,  שהוא  מאיזה 
שאדם  ככל  הדרך.  זה  על  וכן  שנוצרו,  גלם 
לעצמה.  הנקודה  את  רואה  הוא  קטן,  יותר 
ככל שאדם יותר גדול, הוא מקבל את ההיקף 

האמיתי שלה. 

דע  מסדרת  הבא  שבוע  בע"ה  המשך   ■
את שמחתך
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אחד, כמבואר - כל שינוי מוליד פחד בנפש.

ברם יש לנו ללמוד, כשם שההרגל להתמודד 
התקופתיים  השינויים  דרך  מעברים  עם 
הקטנים והקלים יחסית, ׳סינן׳ את התפיסה של 
השינוי וממילא הפחית את מידת הפחד. כך 
גם אם ׳נתרגל׳ את הנפש ׳לעבור׳ גם שינויים 
קיצוניים יותר, ממילא הנפש תלמד ׳לסנן׳ את 
נקודת השינוי שבדבר. כך שבעומדה בעתיד 
בפני אירועים קיצוניים, נקודת השינוי תוקטן, 

וממילא עוצמת התעוררות הפחד תפחת.

את  להעביר  לאדם  להציע  באנו  לא  כמובן, 
קיצוניים בפועל רק על מנת  עצמו בשינויים 
לתרגל את הנפש. אך ישנה עצה אחרת כיצד 
ואחת  אחד  כל  הנדרש.  התרגול  את  להׂשיג 
מבטן  מעבר  של  קיצוני  אירוע  עבר  מאיתנו 

אמו אל העולם החיצון הזה. 

כמו כן, כל אחד ואחת מאיתנו עתידים לעבור 
מצב קיצוני נוסף של מיתה, מעבר מהעולם 
הזה של נשמה לבושה בגוף גשמי, למצב בו 
פושטים מעלינו את הלבוש הגשמי, ומעבירים 
אותנו לעולם אחר בו הנשמה מולבשת בלבוש 

רוחני זך יותר. שני מעברים קיצוניים אלו הם 
שני צידי המטבע.

אנו  בו  למצב  עצמנו  את  להביא  נוכל  אם 
מרחם  המעבר  את  ציורי  באופן  משחזרים 
אימנו לעולם הזה, וכן אם נוכל להביט באותו 
בעברנו  עלינו  לבוא  העתיד  על  ציורי  אופן 
מתוך  זאת  וכל  הבא,  לעולם  הזה  מהעולם 
כשלבים  הללו  האירועים  את  שתופס  מבט 
ויתר  נפשנו.  של  המתמשך  החיים  בתהליך 
ולצייר  לחזור  הנפש  את  נרגיל  אם  כן,  על 
אזי  הקיצוניים,  אותן המעברים  על  ולהתבונן 
הנפש  ראשית,  פנים:  במספר  יועיל  הדבר 
חיים  עוד נדבך בבניין התפיסה של  מוסיפה 
כתהליך ולא כאירועים מקריים. שנית, הנפש 
על  גם  להביט  ומתרגלת  מתאמנת  כביכול 
בתהליך  כשלבים  קיצוניים  חיים  מעברי 
השינוי,  נקודת  את  מתמשך, דבר ש-׳מסנן׳ 
בעומדו  הפחד  מערכת  את  ומקטין  משקיט 
הנפש  את  מחסן  מחשל  זה  תרגול  בפניהם. 
נקודות  עם  הפגישה  לקראת  אותה  ומעצים 

מעבר קיצוניות נוספות במשך החיים. 

אתה  כרחך  ׳על   - אומרת  באבות   המשנה 

נוצר, ועל כרחך אתה נולד, ועל כרחך אתה 
חי, ועל כרחך אתה מת, ועל כרחך אתה עתיד 
המלכים  מלכי  מלך  לפני  וחשבון  דין  ליתן 
הקדוש ברוך הוא׳. למען האמת התהליך של 
מראשית  מתחילה  הישראלית  הנשמה  חיי 
ימות עולם בשעה שעלו במחשבה להיבראות, 
והנצח  הגמול  בעולם  נעלמת  ואחריתם 
בהתכללות באין סוף המאצילם. אנו לא נעסוק 
והמופשטות,  הנעלמות  ובאחרית  בראשית 
ולפשט את מלאכת  כיוון שמטרתנו להנמיך 
בניין הנפש ולקרבה לכל אדם, אף לאלו שלא 
קראו ולא שנו. תחילה נעסוק בחלק הראשון 
על  להתבונן  ראוי  כיצד  נלמד   - במשנה 
תקופת המעבר מהנקודה שהיינו עובר בבטן 
לצאת  שהוכרחנו  לנקודה  ועד  ונוצרנו,  אמנו 
משם ולהיוולד אל תוך מציאות העולם הזה. 
ולאחר מכן נעסוק ב-׳על כורחך אתה מת׳, 
תקופת  על  להתבונן  ראוי  כיצד  נלמד  שם 
מעבר קיצונית נוספת שכולנו עתידים לעבור 

בה , מעבר מהעולם הזה לעולם שאחרי. 

דע  מסדרת  הבא  שבוע  בע"ה  המשך   ■
את ביטחונך

נפש החיים - שער ד' ספר נפש החיים שער ד’ עם פירוש בלבבי משכן אבנה, 
עוסק לברר את עניינה ומהותה של התורה הקדושה, ואת יחס חיבורו של ה’אדם’ 

אליה, בכל מדרגותיה. וכן את מהות השפעתו של האדם על כל הבריאה כולה, 
כפי ערך חיבורו לתורה. וכן מבאר דרך מעשית כיצד יכין האדם את עצמו ללימוד 

התורה, על מנת
להתחבר אליה באופן הראוי. כלומר, בתורה ישנם מדרגות שונות, כגון: ידיעת התורה 

בבקיאות, עיון התורה, ה׳אור׳ שבתורה, ה׳מאור׳ שבתורה, גילוי הקב"ה שבתורה, 
ועוד ועוד. ומצד כך, האדם צריך להבין מהי המהות של כל מדרגה ומדרגה, ולאחר 

מכן, לברר האם וכמה ׳הוא׳ מחובר למדרגה זו, וכן כיצד עליו להתחבר אליה. 
ובהתאם לכך, נמדדת גם השפעתו של האדם על כל הבריאה כולה בעסקו בתורה, 

שהרי כל מדרגה משפיעה באופן שונה, כפי שבורר בדברי הנפש החיים.
562 עמודים

ספר עולם ברור הוא ליקוט של מאמרים, שכל מאמר מקיף ומברר נקודה 
אחת, בהלכות דעות וחובות הלבבות. המאמרים שבאו בספר זה, רובם נערכו מתוך 

סדרת שיעורים שניתנה במוצאי שבתות משנת תשע"ב - תשע"ח, בעיר בני ברק.
ספר זה נותן מבט שורשי ומעשי בדרך הישרה שיבור לו האדם. השיעורים

נמסרו באופן של בנין, וקטע מתחבר לקודמו, ועל כן נצרך עיון המקיף את כל
המאמר בשלימות, שימת לב וישוב דעת, להבנת הדברים בדקותם על בוריים.

בחלקו האחרון מופיעים שיעורים שנמסרו לאור תקופתנו, וכן שיחה נוגעת
לתקופתנו מאת הגה”צ רבי שמשון דוד פינקוס זצ”ל, היוצאת לאור לראשונה.
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בראשית, יח, כב – ואברהם עודנו עומד לפני ה׳. ופרש"י על 
אתר מחז"ל )ב"ר, וירא, מט, ז( וז"ל, והלא לא הלך לעמוד לפניו אלא 
הקב"ה בא אצלו ואמר לו )פסוק כ( זעקת סדום ועמורה כי רבה, והיה 
לו לכתוב וה׳ עודנו עומד לפני אברהם, אלא תיקון סופרים הוא זה, 
עכ"ל. ופירש במזרחי )שם( וז"ל, שאין זה דרך כבוד כלפי מעלה לומר 
וה׳ עודנו עומד וגו׳, עכ"ל, עיי"ש. וכתב בגור אריה )כי תבא, כח, ל( 
וז"ל, ולא שיהיו הסופרים ח"ו משנים ולתקן דבר בתוכו, חלילה לומר 
בלשון  תורה  שדברה  כמו  סופרים,  דרך  נוהגת  שהתורה  אלא  כך, 
בנ"א )ברכות, לא, ע"ב(, כך כתבה כמו שכותבין הסופרים ומתקנים 
בנ"א  והבן מאוד ששורש דברה תורה כלשון  הלשון לכבוד, עכ"ל. 
שדייקא  והיינו  אבינו.  אברהם  של  מדתו  שהיא  חסדו  ממדת  הוא 
זו נאמרה ביחס להפסק  כאשר הפסיק ופרש לעסוק בגמ"ח, לשון 
ועיין פחד  היא.  והיינו שעצם הלשון ממדת גמ"ח  דייקא,  של גמ"ח 

יצחק )סוכות, מאמר כ"א(.

תפלה,  לשון  שהוא  ברש"י  וכן  בתרגום  כתב  "עומד",  ביאור  והנה 
וא"כ "עודנו עומד"  תפלת העמידה, שתיקן אברהם תפלת שחרית. 
בעומק, שאף שהלך לעסוק בגמ"ח, להכנסת אורחים, מ"מ המשיך 
עדיין בתפלתו, כי תפלתו במדרגת גמ"ח, כי לא נתפלל עבור עצמו, 
אלא תפלתו חסד, להצלת סדום, ודו"ק. וז"ל הנצי"ב )רינה של תורה, 
שה"ש, ג, ד( ואברם עודנו עומד לפני ה׳, היינו עוד היה קשור בדביקות 
ואהבת ה׳, עכ"ל. ועיין אמרי אמת )וירא, תרע"ח, ד"ה ויאמר(. אולם 
במבי"ט כתב )שער התפלה, פרק יח( וז"ל, ואברהם עודנו עומד לפני 
ה׳ – כלומר שלא נתקררה דעתו במה שהקל עליהם בענין הצעקה, 
יכול  וראה שהיה  בסוף,  יהיה  מה  לראות  ית׳  עמד לפניו  ולזה  וכו׳, 
לגשת אליו ית׳ להליץ עוד טוב בעדם כיון שהוא ית׳ היה מקיל עליהם, 
ועיין באר מים  על סדום.  והיינו שהמשיך את מהלך תפלתו  עכ"ל. 

חיים על אתר, ומאור ושמש )וירא, ד"ה לכך(.

ועיקר צירוף השלם של אברהם שמדתו חסד לשכינה, ע"י שנתווסף 
לו אות ה׳, וכמ"ש בזהר )לך לך, צג, ע"א. והובא ברקאנטי, לך לך( 
דעד השתא לא אתגזר, וכד אתגזר עייל בהאי ה"א, ושכינתא שריא 
ביה, וכדין איקרי אברהם אבינו, והיינו דכתיב אלה תולדות השמים 
והארץ בהבראם, ותנא בה׳ בראם, ותנא באברהם. במאי קמיירי, "דא 

חסד ודא שכינתא, וכולא נחית כחדא".

ובכל  אבינו  לאברהם  היה  בת  סוד  ד"ה  רסו,  )אות  סודות  ובשושן 
שמה( כתב וז"ל, גרסינן במסכת חגיגה, דרש רבא, מאי דכתיב מה 
יפו פעמיך בנעלים בת נדיב – מה יפו פעמיהן של ישראל כשעולין 
לרגל, בת נדיב – בתו של אברהם אע"ה שנקרא נדיב, שנאמר נדיבי 
עמים נאספו עם אלהי אברהם, ולא אלהי יצחק אלא אלהי אברהם, 
שהיה תחלה לגרים. כבר התבאר שעליות ישראל לרגל היתה לתכלית 
ושכנתי  כדכתיב  במקדש,  שוכנת  היתה  אשר  שכינה  פני  לראות 
בתוכם, וכו׳. ולכך דרש יופי הפעמים לישראל העולים לרגל. בת נדיב 
הוא כינוי לשכינה שהיא בת לחסד, כענין וחוט של חסד משוך עליה. 
וכבר ידעת כי אברהם ע"ה ירש מדת החסד, וזהו אמרם בת היתה 
לאברהם ובכל שמה, ירצה בבת שכינה ובאברהם חסד יקרא הבת 
בכל, עיי"ש. ועיין ברית כהונת עולם )מאמר אילו של יצחק, פרק י"ג( 

שחסד לאברהם גימט׳ ש"כ, של שכינה, עיי"ש.

ועצום  גדול  לגוי  יהיה  היו  ואברהם   – יח  יח,  בראשית, 
)יומא, לח, ע"ב( א"ל רבינא לההוא  גוי הארץ. ואמרו  ונברכו בו כל 
מרבנן דהוה מסדר אגדתא קמיה, מנא הא מילתא דאמור רבנן זכר 
זכר צדיק לברכה, מדאורייתא מנא  צדיק לברכה, א"ל דהא כתיב 
וכתיב  עשה,  אני  אשר  מאברהם  אני  המכסה  אמר  וה׳  דכתיב  לך, 
הואיל  שכתב  ברש"י  הוא  וכן  ועצום.  גדול  לגוי  יהיה  היו  ואברהם 
והזכירו "ברכו" )ויש גורסים "סיפר בשבחו", עיין גור אריה על אתר(. 
ובעומק, עיקר הברכה היא בבחינת זכר צדיק – לברכה, והיינו שיהיה 
המשך למדרגת הצדיק דידיה. וכמ"ש )ב"ר, וירא, מט, ג( ואברהם היו 
יהיה – ר׳ תנחום בשם ר׳ ברכיה, בשרו שאין העולם חסר משלשים 
ר׳ אלכסנדרי מייתי לה  ור׳ אחא בשם  יודן  ר׳  צדיקים "כאברהם". 
מהכא, ואברהם היו יהיה, יו"ד עשר, וה׳ חמש, ויו"ד עשר, וה׳ חמש 
)ועיין סוכה, מה, ע"ב. וחולין, צב, ע"א(. וכתב בספר הגימטריות )לך 

לך, יב( וז"ל, ואברהם היו יהיה – צדיקים בעולם כאברהם, עיי"ש.

ועומק הדבר שלא פחות עלמא מן ל׳ צדיקים בכל עת ממש, יתבאר 
ע"פ מ"ש בזוה"ק )וירא, קה, ע"ב( ואברהם היו יהיה לגוי גדול ועצום, 
דקב"ה  בשעתא  דאפילו  לאודעה  בגין  אלא  הכא,  דא  ברכה  מ"ט 
יתיב בדינא על עלמא, לא אשתני, דהא יתיב בדינא על דא וברחמי 
יחסר  אילו  כי  והביאור,  חדא.  ובשעתא  חדא  ברגעא  וכלא  דא,  על 
צדיקים כאברהם, היינו שנחסר הארת החסד בעולם, שהיא מדתו של 
אברהם וישלוט מדת הדין. אולם כשם שאצלו ית׳, "יתיב בדינא על 
דא וברחמי על דא וכלא ברגעא חדא ובשעתא חדא", כן משתלשל 
בעולם שתמיד יהיה אור החסד מאיר אף בשעת הדין, ודו"ק, וזהו ע"י 
ל׳ צדיקים כאברהם. ולכך דייקא ביקש אברהם אולי ימצאון מנין של 
צדיקים בסדום ותנצל, וזהו אחר שהבטיחו הקב"ה שלא פחות עלמא 

מל׳ צדיקים "כאברהם", ודו"ק.

נתינה,  כי מדתו של אברהם חסד,  ומהות הברכה שיהיו כאברהם, 
בחינת מים כנודע, כמ"ש חז"ל, שעוזבים מקום גבוה ויורדים למקום 

נמוך. וזהו ממדותיו של אברהם כמ"ש באבות, רוח שפלה.

וכתב בשל"ה )ווי העמודים, עמוד התורה, פ"ה, ז( וז"ל, מצאתי בספר 
כנפי יונה )ח"ג, סימן מט( וז"ל, ולפי שהכעס בא מצד הגאוה, והיא 
קשה הימנו, מי שכועס כאילו עובד אל נכר )שבת, קה, ע"ב(, והגאוה 
הוא עצמו אל נכר. ולכן, להסיר הגאוה, צריך שיכוון בשם י"ה מלא 
כזה, יו"ד ה"ה, כי פשוטה י"ה עולה ט"ו, ומילוי של יו"ד ה"ה עולה 
ט"ו, ומלת גאוה עולה נמי ט"ו. וכתיב אשירה לה׳ כי גאה גאה, מה 
כתיב בתריה, עזי וזמרת י-ה, וכפל גאה גאה, חד לשם י"ה כפשוטה 
וחד למילואה וכו׳. וראיה שאברהם היה שונא הגאוה, רמז לן הכתוב 
ואברהם היו "יהיה", מלת יהיה מורה על "יה – יה", חד לפשוטה וחד 

למילואה, עיי"ש.

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

 בלבביפדיה אברהם
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ואתחנן | נת "ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ְׁשַמע ֶאל ַהֻחִּקים 
ְוֶאל ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַלֵּמד ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹות 
ה'  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאת  ִויִרְׁשֶּתם  ִּתְחיּו ּוָבאֶתם  ְלַמַען 

ֱאֹלֵהי ֲאבֵֹתיֶכם נֵֹתן ָלֶכם )דברים, ד, א(

נ-ת,  ולהיפך  נתינה.  לשון  תן,  נ-תן.  נתן, 
אופנים  בה  יש  שהנתינה  והיינו  נתיב,  מלשון 
שונים הנקראים נתיבים. וכאשר זהו פיזור של 
כי  נת-ץ,  לנתץ,  הנתיב  אזי מתהפך  קלקול, 
גמור.  פזור  להתפזר  דרכו  ניתץ  כאשר דבר 
שהחלקים  והיינו  נת-ק,  נתק,  בחינת  וזהו 
מחלוקת.  בחינת  וזהו  מזה.  זה  מנותקים 
נתינה  ד-תן.  דתן,  ועדתו,  קרח  בחינת  וזהו 
המתפזרת לד׳ קצוות. וזהו בחינת נתש, נת-
ש, נבדל ונפרד מהדבר. ודבר זה נגלה ביוסף 
שננתש ע"י אחיו, וכל זה נעשה בדותן, דו-תן. 
אס- אסנת,  את  נשא  למצרים,  ירד  וכאשר 
זהו  הראוי,  באופן  מחולק  כאשר  ואולם  נת. 
לחלקים.  הדבר  לנתח  נת-ח,  נתח,  בבחינת 
בו  לתת  שהדרך  תנ-ור,  תנור,  בחינת  וזהו 
לחמים רבים יחד )וכן של כמה בעלים יחד(, 

אולם כל אחד נבדל בתנור לעצמו. בתבנית 
לעצמו, תבנית, תנ-בית. 

היו  שתחלה  וחיה,  באדה"ר  הקלקול  ושורש 
ח-תן.  חתן,  אחדות,  וכלה,  חתן  במדרגת 
וכמ"ש  מזו,  זה  נבדלו  חטאו  כאשר  אולם 
שנה.  ק"ל  מאשתו  אדה"ר  שפרש  בעירובין, 
והשורש הדק לכך, הוא שורש יצירת האשה 
מן האיש בזמן שהיה בתרדמה, תנומה, תנו-
מה. ואזי תפרו להם עלי תאנה, תן-אה, לשון 
אהה, צער. וכן עשה להם הקב"ה כתנת עור 
וילבשם. כתנת, תנ-כת. והקלקול נעשה ע"י 
הנחש בבחינת נחש הנחשת, נחשת, נת-חש. 
בחינת  זוהמא,  בה  והטיל  חוה  על  נחש  ובא 
תורה  זה נסתלק במתן  וקלקול  זו-נת.  זנות. 
בחטא  וחזר  זוהמתן.  פסקה  מ-תן(,  )מתן, 
העגל. וע"ז כתיב ואתחנן לה׳ בעת ההיא וגו׳. 

אתחנן, אחנ-תן.

ותיקון הנפרדות הוא בחינת תמונה, תנ-מוה. 
וזהו  כאחד.  חלקים  צירוף  נגלה  שבתמונה 
התבונה  מהות  כי  תנ-בוה.  תבונה,  בחינת 

כמ"ש חז"ל אותיות בן והבת, והיינו צירוף כל 
הענפים, כי האב והאם הם שורש והבן והבת 

הענפים.

הענפים  העלאת  התיקון,  שלמות  ומהות 
תנ- תנופה,  בחינת  וזהו  לשורשם.  למעלה 
ופה. ושלמות זו נתגלתה תחלה ב"מתן" תורה, 
ואח"כ בבית המקדש, ששם עיקר דין תנופה. 
ואזי נתקן הבגדים של עלי תאנה וכתנת עור 
כנ"ל, ונעשה בגדים של כבוד ותפארת, בגדי 
מצפ-נת.  מצנפת,  שבהם  והגבוה  כהונה 
ונגלה בכללות עבודת המקדש, קרבנות, שיש 
והיינו שלא יבוא  נת-ור,  נותר,  של  דין  בהם 
במזבח  נעשה  זה  וכל  דקלקול.  נת-תן  לידי 

הנחשת, כנ"ל, לתקן את נחש – נחשת.

והשלמות הגמורה של חזרת הענפים לשורשם 
הוא בחינת איתן, אי-תן, שהוא מדרגת יחידה 
בשבוע  בע"ה  המשך   ■ כנודע.  שבנפש, 
הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד 

לעלון זה

]ביאור המהות של כל צירוף שני אותיות בלשון הקודש, ע"פ סדר רל"א שערים )עיין ספר יצירה פרק ב' 
משנה ב'(, לפי ערך המופיע בפרשת השבוע שיש בתוכו צירוף זה, ולפי זה ביאור כיצד מתראה צירוף זה 

בערך זה ובערכים נוספים שבתוכם מופיע צירוף זה[. 
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ערכים נוספים שבהם מופיע צירוף זה: 

אתחנןאסנתתמונהתכן
בגתנאגנותאגנתאתון
מסכנתכתנתיהונתןזנות

מפתןנאותמתנהמשענת
נפלאותנחתנחשתיםנותר
תאנהענתותתבןנפת

תנומהתמנתהתמונהתבנית
אגנותשונמיתתענךתענוג

חניתשבתוןנתחאחשתרנים
נתיןתניןנחתידותון
שמיניתבנותביתןפיתון
תיכוןתחנהפתשגןתימני
תנשמתמתנהתניםתענית
מתניהונכחתתאניהנתיב
נושנתענתותתחפנחספתן
נעותחתןנתנאלתן
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כתר

סוד אני – אין. עיין זוהר )פנחס, רנו, ע"ב(. ועיין פע"ח )שער הזמירות, 
רצ"ה תיבין,  אני(  )ר"ת  ה׳  אל נקמות  עד  מהודו  הג"הה:  וז"ל,  פ"א( 
עכ"ל. בחינת כתר – רצון. ועיין עץ חיים )ש"ו, פ"ד, מ"ת. שמ"ב, פ"א, 
מ"ב( וז"ל, ונקרא אני שהוא מלכות, ובבחינת שורש הנאצלים אשר בו 
שהוא בחינת כתר הוא הראשון ונקרא אי"ן שהוא אותיות אני, עכ"ל. 
ועיין מגן דוד )אות ת( וז"ל, וכבר ידעת כי אני רמז בשכינה, ולפעמים 
מלת אני רומז למעלה למעלה, וכן אמרו בספר התיקונין על הפסוק 
ראו עתה כי אני אני הוא, וכו׳, וכן מלת אני מתהפכת לאין, וע"כ סודה 
למעלה, עכ"ל. ועיין גר"א )תיקונים, תיקון כא( וז"ל, ואלו ב׳ יודי"ן הן 
אני ראשון ואני אחרון, אני אין, בכתר ומלכות, כאור ישר וכאור חוזר, 
עכ"ל. ועיין שערי אורה )שער העשירי(. וסוד אין, כתר – א. חכמה – י. 

בינה - נ, כנודע. ועיין שמן ששון )שער המצות, הקדמה(.

חכמה

עיין אוצרות חיים )שער הנקודים( וז"ל, וז"ס מ"ש בתיקונים, אני ישנה, 
אני שניה )אני שניה כנגד ה׳ ראשונה, אני ישנה כנגד ה׳ אחרונה(, כי 
החכמה היא ה׳ אחרונה, והיא שניה, עיי"ש. ועיין עץ חיים )ש"ח, פ"א, 
מ"ת(. ועיין תיקוני זהר )זהר חדש ספרא תנינא( ע"ב שמהן דאנון כללא 
דילהון, וה"ו אנ"י יה"ו, וחכמה לימנא, כד"א הרוצה להחכים ידרים. 
ע"כ. וכתיב והחכמה מאין תמצא, מן הכתר הנקרא אין, ואזי נעשה 
הפוך מאין לאני, וזהו היש שבחכמה. וזהו בחינת "וחדשות אני מגיד", 

ודו"ק. עיןי זוה"ק )דברים, שג, ע"א(.

בינה

־לב. ועיין צפנת פענח )בא( וז"ל, בא אל פרעה והתרה בו כי אני הכבד
תי את לבו. הכונה מה שמאר פרעה, לי יאורי ו"אני" עשיתני )יחזקאל, 
כט, ג(, תיבת אני גרם לו להכביד לבו, ועי"ז נסתלק אות י׳ ונשאר רק 

שתי אותיות מן אני – אין, עיי"ש. 

ועוד. עיין תיקונים )תיקון כא, נט, ע"ב( אני – בינה, אני אחד לבינה, 
ואני אחד למלכות.

המור  צרור  ועיין  נקם(.  ערך  יעקב,  קהלת  )עיין  בבינה  נקמה  ועוד. 
וז"ל, אני אנה אני, ר"ת, אל נקמות ה׳, אל  וישב ראובן(  )וישב, ד"ה 
נקמות הופיע, אל נקמות ה׳, עכ"ל. והוא מדברי האריז"ל. ועיין חומת 
אנך )תהלים, צד, ד"ה אל נקמות(. ועיין שער הפסוקים )וישב(. ועיין 
שער ההקדמות )לב, ע"א( אני בינה לי גבורה, ולא אמר אני גבורה, 
לרמוז כי אני בינה וכו׳. ועיין עץ חיים )שי"ג, פ"ב, מ"ת. ושט"ו, פ"ד. 
וידבר  וז"ל,  ויחי אדם(  )ד"ה  ועיין ספר הפליאה  פ"א, מ"ת(.  ושל"ח, 
אלהים אל משה ויאמר אליו אני ה׳, הכוונה כי אמרה הבינה שהיא 
אלקים אל משה שהיא הנצח, אני ה׳, אני האצלתי הת"ת, ואני האצלתי 

את העטרה הנקראת אלהים.

דעת

וכתיב  ה׳.  אני  כי  אתי,  לדעת  לב  להם  ונתתי  ז(  כד,  )ירמיה,  כתיב 
־)שמות, ו, ז( וידעתם כי אני ה׳. ועוד הרבה כיוצא בזה. ועיין מבוא לח

כמת הקבלה )ח"א, הקדמה( וז"ל, דעת גימט׳ תע"ד, גימט׳ אני – אין, 
במילוי, אל"ף נו"ן יו"ד – אל"ף יו"ד נו"ן, עכ"ל. ועיין שערי צדק )השער 
השני( וז"ל, "לא נודעתי להם", לא נודעתי אני בעצמי ובממשותי להם, 
שמחיצות המלבוש מפסקת, עכ"ל. ועיין פרי צדיק )שופטים, י( וז"ל, 
ברע"מ  וז"ש  מלכות,  כתר  איהו  עליון  אין, דכתר  אותיות  אני  תיבת 
הנ"ל, וכתר אתקרי מסטרא דאימא עילאה וכו׳, היינו ע"י תגו של יו"ד 
מופיע מכתר עליון ולחכמה ובינה, בסוד הדעת שהוא פנימיות מכתר 
יסד ברתא  יסד ארץ, באבא  יו"ד שהוא חכמה ובחכמה  וזהו  עליון, 

שהוא מדת מלכות, והוא יו"ד שכולל כל עשר אמירן, עכ"ל.

חסד

מים. וכתיב )בראשית, ו, יז( ואני הנני מביא את המבול, מים על הארץ.

ועוד. מידתו של אברהם. וכתיב )בראשית, כב, ב( ואני והנער נלכה. 
וגבי דוד כתיב )תהלים, פו, ב( שמרה נפשי כי חסיד אני. ועיין זוה"ק 
)דברים, קכו, ע"א( אמאי, כדי שאתחסד עם אני, דאתמר אני וה"ו, וי 

ליה למאן דפריש אני מן הוא. 

ועוד. מצד הקלקול לבן, היפך לבנינות החסד. וכתיב )בראשית, לא, 
מד( ועתה נכרתה ברית אני ואתה.. ועיין אם לבינה )אות האל"ף( וז"ל, 
והנה כבר נודע כי מקום יציאת רחל הוא בשליש העליון דת"ת בסופו, 
ועד שם יש ב׳ חסדים ושליש מכוסים. וכן חסד הוא הוי"ה, וב׳ הוי"ה 

ושליש עולה אני.

גבורה

אש. עיין ספר הפליאה )ד"ה וראה והבן דברים נוראים( וז"ל, וא"ל, אני 
משביעך כל מה שידעת במלת אני אמור לי, ואמר לי, מלאהו, מלאתי 
הציור והחיבור יו"ד ו"ו יו"ד, נו"ן, יו"ד )צורת אלף יו"י עיי"ש(, וא"ל מהו 
למדנו, וא"ל זהו מדה בתורה, י׳ פעמים ו׳, ו"פ י׳, ד׳ פעמים ו׳, הרי כאן 
קמ"ד, וכן עולה עוד שני יודי"ן, הרי כולם לב"ת, זהו לבת אש שנראה 
למשה מתוך הסנה, והב׳ ווי"ן והנו"ן עם ג׳ אותיות הוא סנה, זהו "אני" 

המורה לב"ת וסנ"ה, והכל דין, עכ"ל.

תפארת

שם הוי"ה. וכתיב )בראשית, טו, ז( אני הוי"ה. וכן במקומות רבים. ועיין 
רמ"ז )זהר, שמות( וז"ל, אני ה׳, ר"ל מדת אני בתוך ה׳, עיי"ש. 

ועוד. מדתו של יעקב. וכתיב )בראשית, כז, כד( ויאמר אתה זה בני 
עשו, ויאמר אני. 

ואני מתי מספר  ל(  )לד,  ושם  ואני אתנהלה לאטי.  יד(  )שם, לג,  וכן 
וגו׳, ונשמדתי אני וביתי. ושם )לז, י( הבוא נבוא אני ואמך ואחיך וגו׳. 
ועיין לקוטי תורה )לך לך( וז"ל, כבר ידעת כי שם הוי"ה בז"א, וז"ש 
אני ה׳, פירוש, אני ששמי נקרא ה׳, היינו ת"ת, ע"י מדה זו הוצאתיך 
מאור כשדים, כי תיבת אני מורה על עצם הוי"ה הוא ז"א, ובמכילתא 

דרשב"י מאן אני דא קב"ה, עכ"ל.

ועוד. עיין צפנת פענח )בא, ד"ה ובזה יובן( וז"ל, אם אני כאן הכל כאן, 
כי אם מתפאר )תפארת דקלקול( אז מסתלק י׳ מן אני, עכ"ל.
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נצח

נו"ה רגלין. ואני לשון לאן. וכמ"ש בצרור המור )וישב, ד"ה וישב ראובן( 
וז"ל, ואען ואומר בלשון מר, "אנה אני בא", ואנה אוליך חרפתי, כי אין 

לי התנצלות על חטאי.

ועיין ברית כהונת עולם )מאמר הסתר אסתיר, פי"ב( וז"ל, מספר אני 
עם ה"ו )עיין סוכה, מה, ע"א, אנ"י וה"ו( לחוד הוא כמספר חסד בלי 
הוא"ו דמלת חסדו. אך כאשר יאיר גם ה"ו הימנית בחינת נצח )בסוד 

־חסד – נצח, המשכתו( ויהיה מספרו חסדו, סוד אנ"י וה"ו, יהיה מס
פרם אלף ל"ז, כמנין שש מדות הראשונות כנזכר, והוא גימט׳ רקח 

מעשה רק"ח, עיי"ש בהרחבה.

וז"ל, ששם  ע"ב(  עה,  )ב"ב,  ים  ועיין אפיקי  נצחיות.  לשון  נצח  ועוד. 
הוי"ה מורה על נצחיותו ית׳ שהוא עצם הוי"ה, אני ראשון ואני אחרון, 
שהוא הוה תמיד, וכן צדיקים שיהיו קיימים לנצח יהיו נקראים בשמו 

הגדול ית׳, עכ"ל.

הוד

והוא,  אני  ואנוהו,  וז"ל,  ע"ב(  )קלג,  רש"י בשבת  ועיין  ונוי.  הוד  לשון 
ביטול,  לשון  הוד  וזהו  עכ"ל.  בדרכו,  להתדבק  כמותו  עצמי  אעשה 
שבטל אליו ועי"ז דבק בדרכיו, וזהו גופא הנוי. ועיין קהלת יעקב )ערך 

אני( וז"ל, אני גימט׳ הוד דאמא.

יסוד

ברית. כתיב )בראשית, ט, ט( ואני הנני מקים את בריתי אתכם וגו׳. 
ושם )יב( זאת אות הברית אשר אני נתן ביני וביניכם. וכן כתיב )שם, יז, 
א( אני "אל שדי", התהלך לפני והיה תמים וגו׳, אני הנה בריתי אתך. 
וכן )שם, לה, יא( אני אל שדי, פרה ורבה, גוי וקהל גוים יהיה ממך. 
ועיין זוהר )הקדמה, ו, ע"ב( אני יסוד דנוק׳, נקודת ציון שבה. ועיין זהר 

חדש )יתרו( אבל אני, דא רזא בברית קדישא, יסודא דעלמא.

־ועוד. עיין בית עולמים )דף קכח, ע"ב( וז"ל, וז"ס שם אני וה"ו שמז
כירים בערבה )סוכה, מה, ע"א(, וכו׳, והם יסוד ועטרה, מעטרה הוא 
סטרא דמלכות הדבוקה שם ונקראת אני כידוע, ושם וה"ו הוא ביסוד 
עצמו, גימט׳ טוב, דטוביה גניז בגויה, עכ"ל. ועיין זוהר )בראשית, כג, 

ע"א(.

מלכות

עיין עץ חיים )שמ"ב, פ"א, מ"ב( וז"ל, ונקרא אני שהוא המלכות, עכ"ל. 
ועיין אוצרות חיים )שער הנקודים(, ובעץ חיים )ש"ה, פ"ה. וש"ו, פ"ג, 
מ"ת(. וזהו מ"ש )סוכה, נג, ע"א( שאמר הלל, אם אני כאן הכל כאן, 
)זוהר, השמטות, בראשית, רסא, ע"ב(  ואם איני כאן מי כאן. ואמרו 
הוה רמיז ואמר, אי שכינתא דאקרי אני שריא כאן, הכל כאן דאקרי 

כל דאתי לאזווגא בה. וכתיב, אני בצדק אחזה פניך.

ועוד. בחינת שם. וכתיב )ישעיה, מב, ח( אני ה׳ הוא שמי. ועוד. עיין 
שער הכוונות )דרוש ויעבור, ד"א( וז"ל, אני אעביר כל טובי על שהיא 
המלכות הנקראת לאה, מלכות דתבונה. ועוד. מלכות עניא דלית לה 

מגרמא כלום. וכתיב כי עני ואביון אני.

נפש עשיה: כתיב )בראשית, יח, יז( המכסה אני מאברהם אשר אני 
ו( לפי מעשי אני נקרא. פעמים שאני נקרא  ג,  ואמרו )שמ"ר,  עשה. 

באל שדי, בצבאות, באלהים, בה׳, וכו׳.

וז"ל, הדם הוא הנפש, עתה )בשינה(  ועוד. עיין עץ חיים )ש"ה, פ"ה( 
מסתלק משם, ונאמר אני ישנה.

רוח אמרו )זוה"ק, בראשית, רכח, ע"א( אני בוכיה, דא רוח קודשא 
דאקרי אני.

נשמה כתיב )ישעיה, נז, טז( ונשמות אני עשיתי. ובזוהר )משפטים( כד 
מטא דוד לתליסר שנין וזכה בההוא יומא דעאל לארביסר, כדין כתיב 

־)תהלים, ב, ז( ה׳ אמר אלי בני אתה אני היום ילדתיך, מ"ט דהאי מק
דמת דנא לא הוה ליה ברא ולא שראת עליה נשמתא עלאה דהא בשני 
ערלה הוה, ובגין כך, "אני היום ילדתיך", היום ודאי ילדתיך, "אני" ולא 

סט"א כמה דהוה עד השתא.

חיה עיין קהלת יעקב )ערך אני( וז"ל, חיה יחידה עם הכולל גימט׳ אני. 
־אני ר"ת אור נשמה יתירה, עכ"ל. וכתיב )יחזקאל, כ, לג( חי אני ה׳. וכ

תיב )דברים, לב, לט( אני אמית ואחיה. ועיין זוהר )בראשית, כג, ע"א(. 
ועיין עוד בקהלת יעקב )ערך תורה( וז"ל, אני אמית ואחיה, כי מבחינת 
אני הוא סוד המיתה והתחייה, המיתה הוא סוד אני בסוד ויאסוף רגליו 
אל המטה, ה׳ מטה, ה׳ תתאה, מטתו של שלמה. והתחיה הוא סוד 
יה"ו, עיי"ש. ועיין פע"ח )שער הקדישים, פ"א(.  ועיין שמן ששון )שער 

המצות, הקדמה(.

וז"ל, אני, ר"ת, אור נפש יחידה,  יחידה עיין קהלת יעקב )ערך אני( 
וכו׳, הוא סוד אני ראשון ואני אחרון. אני רומז למלכות, בחינת אחרון 

וממנה נפש, אני ראשון בחינת יחידה כתר, עכ"ל.
■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד 
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כתב בעץ חיים )שער כה, דרוש ב, מ"ק( וז"ל, חו"ג הם ב׳ כתפין 
ב׳  ובין  כנודע,  עטרין  תרין  והם  ושמאל,  ימין  קו  שהם  דא"א, 
חו"ב  למעלה  שיש  ונמצא  ג"כ.  המזווגם  דעת  סוד  אלו  עטרין 
ודעת עליון, ולמטה מהם יש ב׳ עטרין ודעת תחתון. ואמנם להיות 
שאלו ב׳ עטרין ודעת הם תחת מוחין העליונים, לכן שלשתן נקרא 
בשם דעת המכריע, ע"ש דעת המכריע בין חו"ב עלאין, מוחין 
עליונים, והבן זה. והנה החו"ב עלאין נקרא "אחסנתא" דאו"א כי 
הם עליונים, וחב"ד תחתונים נקרא ב׳ עטרין דירית ז"א מאו"א, 

אך אינם אחסנתא דילהון, עכ"ל.
וכתב עוד להלן שם )שער כט, פ"ו, מ"ב( וז"ל, הנה נתבאר בענין 
ידים  פרקי  ומב׳  דא"א,  חו"ג  מלבישים  הם  כי  או"א  אצילות 
עליונים )של א"א( נעשה חכמה דאו"א, ומן ב"פ אמצעיים שהם 
דא"א נעשה  דת"ת  העליון  ומחצי  דאו"א,  בינה  הזרועות נעשה 
דא"א  דח"ג  תחתונים  ב"פ  נשארין  דאו"א.  גופו  תשלום  שאר 
נתבאר  זה  וכל  ז"א,  דיליה אשר הם נמשכין אל  שהם כתפים 
שם. ואמנם כי גם אלו התרין הכתפין נתלבשו תוך או"א במוח 
דילהון, ומשם נמשכו וניתנו בז"א, אך הענין הוא כי בודאי הוא 
שנמשך אל הז"א מוחין מצד כל אלו הבחינות כמ"ש, כי מב׳ 
מוחין  ב׳  דאו"א נמשכו  הידים דא"א אשר נעשה ממנו חכמה 
לז"א ונעשו בו חו"ב, ונקרא אחסנתא דאו"א, ומב׳ כתפין נעשו 
ב׳ חצאי הדעת שבו הנקרא חו"ג, ואלו נקרא תרי עטרין כמ"ש 
בע"ה. אך החילוק שיש בהם הוא זה, כי חו"ב שבו המשכין מב׳ 
פרקי הידים דא"א, אינו רק הארה אחת הנמשכת מהם אל הז"א 
ב׳ כתפין שהם סוד הדעת הם עצמן  ואינם הם עצמם, אמנם 
תרי כתפין היוצאין ונמשכין בדעת ולא הארה בלבד. אמנם אינן 
נמשכין רק עד אחר שנתלבשו באו"א תחלה, ואחר התלבשותם 
שם נתלבש בדעת דז"א עי" התלבשות באו"א. אמנם אלו נמשכין 
הם  דעתיק  דנ"ה  עלאין  ב"פ  כי  נודע  כי  והוא  דא"א.  זווג  ע"י 
עליונים  דידים שהם ח"ג דא"א, וב"פ  עליונים  נשמה תוך ב"פ 
דח"ג דא"א הם נשמה במוחין דאו"א בחכמה דילהון כנ"ל. ואז 
מזדווגים נ"ה דעתיק זה בזה ונכללין זה בזה נצח בהוד והוד בנצח, 

ויוצא טפה ההוא בח"ג דא"א, נצח בחסד והוד בגבורה, ואח"כ 
נמשכת טפה ההיא עד מזלא דדיקנא דא"א הח׳, ונתנו בזווג אל 
המזל הי"ג, ומשם נמשכת למוחין דחכמה דאו"א ומתרבה סוד 
מג׳ שהם  כלולה  ההיא  הטפה  ויוצאת  ומזדווגים,  דילהון  מוחין 
נ"ה דעתיק מב׳ פרקים ראשונים, וגם מחו"ג דא"א ותרין פרקין 
ראשונים, וגם מחכמה דאו"א, ואלו נעשים חו"ב דז"א. ואלו הב׳ 
נקרא באד"ר אחסנתא דאו"א, כי אלו ב"פ עליונים דנ"ה דעתיק 
ונחלתן  עצמן  מאו"א  חלק  הם  הידים,  פרקי  שהם  דא"א  וח"ג 
המגיע להם, כי מהם נעשה חכמה דאו"א כנ"ל, אלא שנמשכת 
דנ"ה  תתאין  מב"פ  וגם  דז"א.  חו"ב  ונעשו  בלבד  מהם  הארה 
כתפין  ב׳  שהם  דא"א  דח"ג  תתאין  לב"פ  טפה  נמשך  דעתיק 
דיליה, ואלו הב׳ כתפין אחר התלבשותן במוחין דא"א, ירדו הם 
עצמן בהתלבשותם תוך או"א כנ"ל ונעשין דעת לז"א ולא הארה 
ונקרא  עצמו,  דז"א  עצמן אחסנתא  אלו  כי  עצמותן,  רק  בלבד 
באד"ז רצ"ב, תרין עטרין דאחסנתא או"א לברייהו, עכ"ל. והיינו 
שמה שאצל או"א נקרא עטרין כאשר ניתן לז"א נקרא אחסנתא 
דיליה. ועיין עוד שער ההקדמות )דף סב, ע"א(. ועיין שמן ששון 

על אתר )אות ז(.
ירותא  פרוש  כי  דע  וז"ל,  נח(  )ישעיה,  הליקוטים  בספר  וכתב 
יורש  ואח"כ  הא"א,  מן  או"א  ירש  אשר  ירושה  הוא  אחסנתא, 
חו"ב.  בחינת  וזהו  עכ"ל.  עצמה,  ההיא  הירושה  מאו"א  הזעיר 
אולם לשון האדר"ז )רצא, ע"א( מאי ירותא, דא תרין עטרין דהוו 
"גניזין" בגויהו ואחסיתנו לבן וכו׳. וזהו בחינת הדעת. ועיין שערי 

רשב"י )שם(.
והטעם שנקראים "עטרין", כמ"ש בעץ חיים )שער כה, דרוש א, 
מ"ב( וז"ל, ומזה תבין למה הדעת נקרא תרין עטרין באדר"ז, כי 
נתלבשו  או"א, שבהם  )של  יסודות שלהם  ב׳ העטרות של  הם 

אורות אלו בנתינם לז"א(, עיי"ש.

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

מילון ערכים בקבלה · אחסנתא – עטרין

USA 718.521.5231 2>4>12  ■ 073.295.1245 ישראל

הרב איתמר שוורץ

בלבביפדיה מחשבה
יום ד' 20:30
רח' קדמן 4 

חולון
לפרטים 050.418.0306

בלבביפדיה עבודת ה'
יום ג' 20:30 בדיוק
רח' הרב בלוי 33 

 ירושלים
לפרטים 052.765.1571

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


