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 איל 
 אילו של יצחק 

עיקר    איל,  –איל   וחיה,  המדרגכבש,  היא  אילת  רבותינו,  שאומרים  כמו  יצחק  מדרג,  של  תו 

, ואברהם אבינו, וכמו שנאמר בעקידה, שבתחילה הרי, שואל יצחק את אברהם, "ואיה השה לעולה"

הוא אומר לאברהם    ש ברוךה", ובסיפא של העקידה, לאחר שהקדו"אלקים יראה לו הש  –אומר לו  

  איל "והנה    –אבינו ע"י המלאך, "אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה", אברהם אבינו רואה  

'אחר',   מהו  רבותינו  בדברי  ביאורים  וכמה  כמה  יש  אחר',  'איל  בקרניו",  בסבך  נאחז  אבל,  אחר 

זה',  לעומת  'זה  הוא  והאיל  איל,  אחר,  דבר  כאן  עומד  יצחק,  של  במקומו  ליצחק,  ביחס  כלומר, 

 מקביל למדתו של יצחק. 

"והעלהו  יצחק,  את  לעקוד  שבמקום  כמה  עד  עצמם,  מתוך  וביה,  מיניה  מוכרחים  והדברים 

הדבר ברור  בקרניו',  בסבך  נאחז  אחר  'איל  הוא  שהעולה  מתגלה  זה  במקום  לא   לעולה",  שזה 

 מקרה, שבמקומו של יצחק יש 'איל אחר', אלא האיל עומד במקומו של יצחק עצמו. 

 שורש שופר דלעתיד   –איל יצחק  
ויתר על כן כידוע, כמו שמובא בפרקי דרבי אליעזר, שמאותו איל, מכל אבר ואבר שלו, יש לו  

יש א ומקרנו של אותו איל, הוא השורש לשופר, בכללות הרי,  ת העשרה טעמים שורש ללעתיד, 

מה  שזה  יצחק,  עקידת  כנגד  הוא  שהשופר  מהם,  ואחד  שופר,  בתקיעת  גאון  סעדיה  רב  שמנה 

שאנחנו מזכירים בזכרונות, "עקידה שעקד אברהם את יצחק בנו ע"ג המזבח, לעשות רצונך בלבב  

 שלם". 

ועוד, שבאחרי  בירושלמי  חז"ל  שאומרים  כמו  דלעתיד,  לשופר  שורש  הוא  כן,  על  יתר  ת אבל 

הימים, עתידים בני ישראל להסתבך בעבירות כמו אותו איל שנאחז בסבך בקרניו, ואזי יבוא אותו  

, יתגלה השופר " והלך בסערות תימן  וה' אלוקים בשופר יתקעקרן של אילו של יצחק, ובו יתקיים "

 שמכחו יאיר האור של הגאולה.
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ב הוא  איל  במדרגוא"כ,  הגילוי  עיקר  בפרטות,  אבל  יצחק,  של  מה  ה  זה  הדבר,  של  ערכין 

בבחינת   יש קרן תחתונה  האיל,  באיל, הקרנו של  הגבוה  האיל, שזה המקום  שמתגלה בקרנו של 

שמצות   ופאה,  שכחה  לקט  שנמצ  פאהמצות  מה  הקרן   אהוא  זהו  בקרן,  שנמצא  מה  בצד, 

"עלה אלקים    –התחתונה, ויש את הקרן העליונה, שזו הקרן שתוקעים בשופר, שזה צורת השופר  

הגאולה ב של  השורש  זהו  יצחק,  של  אילו  של  וקרנו  התקיעה,  מתגלה  לעילא  שמתתא  תרועה", 

 העתידה במהרה בימינו. 

מקם של דברים, "הנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו", אומרים רבותינו, מהו "בסבך", מכח  ווע

הדברים  איזה סבך הוא היה נאחז? לא מכח הסבך של אילן הוא היה נאחז, שזה צד אחד של ביאור  

אבל ביאור נוסף, מהו "איל אחר נאחז בסבך", בסבך של שערותיו של עצמו, בשער של האיל   –

 עצמו הוא נסתבך. 

שורש  וזה  בשערותיו,  נאחז  שהוא  מה  יצחק,  של  אילו  של  ההגדרה  עומק  כאן  שמונח  וברור, 

של  סבך  אותו  את  מקריבים  כלומר,  יצחק,  של  במקומו  שמוקרב  זה  הוא  והוא  שבו,   הסבך 

 שערותיו, זה גופא עומק כח ההקרבה שמתגלה בעקידת יצחק. 

 יצירת אדם ה"מכה בפטיש" שכולל את כל העשרה מאמרות 
כל   ופשוטה,  ברורה  מלשון    שערובלשון  נברא    עשר,הוא  שבהם  מאמרות  ה"עשרה  את  יש 

 העולם", והמאמר העשירי לפי רוב דברי רבותינו הוא "ויאמר אלקים נעשה אדם", שהאדם נברא, 

 מהמאמר העשירי. 

 וא"כ, האדם שהוא האחרון למעשה בראשית, הוא ה"מכה בפטיש" של כל המעשה בראשית. 

שאר בוהרי   מהגדרת  שונה  בפטיש  מכה  מלאכת  על  חייב  שהאדם  ההגדרה  שבת,  מלאכות 

המלאכות, בכל מלאכה ומלאכה שהוא עושה, הוא חייב על אותה מלאכה, אבל במלאכה של מכה  

אין ההגדר ע"ז בפטיש,  וכן  חייב על המלאכה עצמה כפשוטו, כזורע, חורש, קוצר,  ה שלה שהוא 

זה   על הכל,הדרך, אלא גדר מלאכת מכה בפטיש עניינו, שהוא משלים את כל הדבר, והוא חייב  

לא מלאכה פרטית, אלא זה מלאכה שכל יסודה היא השלמת הדבר בבחינת 'אין המלאכה נקראת  

ה בפטיש', הוא חייב על גמר הכל, שהכל נקרא על שמו, וא"כ, אלא על שם גומרה', ולפיכך ה'מכ

 הוא חייב על הכל, הוא לא חייב על הפרט, אלא הוא חייב על הכל. 

למעשה  "אחרון  צרתני",  וקדם  "אחור  בראשית,  למעשה  הבריאה האחרונה  אדם שהוא  וא"כ, 

ומה שהוא מתגלה כ"אחור" בשע  היינו  בראשית" כמו שדורשים חז"ל בגמ' בסנהדרין,  יצירתו,  ת 
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הבריאה, ולכן הוא כולל את כל מציאות הבריאה, צורת כל    שהוא ה"מכה בפטיש" של כל מציאות

הבריאה כולה היא צורת אדם, כדברי האבות דרבי נתן כידוע, ויצירת האדם, היא ה"מכה בפטיש" 

והארץ "ויכולו השמים  יצירת האדם נאמר  ואחרי  ונגמר המעשה הבראשית,  וכל   שמכחה הושלם 

אבל    –צבאם", כילה מלאכתו ביום השביעי, שזה לאחר יצירת האדם, אדם וחוה, שהם שני יצירות  

 בזה, הוא כילה מלאכתו, זהו מציאות של "מכה בפטיש" שמתגלה בעומק יצירת האדם. 

נברא   הוא  להמתבאר,  בעומק,  אבל  העשירי,  מהמאמר  נברא  שהאדם  אף  על  כן,  על  ואשר 

שכיו  מאמרות',  שהוא  מה'עשרה  מוגדר  זה  לכן  הבריאה,  מציאות  כל  של  בפטיש'  'מכה  שהוא  ן 

 נברא מכל העשרה מאמרות כולם. 

ידועים עד מאד הדברים שמובאים בר"ן, לגבי מטבע התפילה שאנחנו אומרים בראש השנה, 

ביום  נברא  יום ראשון, שהרי האדם  לא  זה  ליום ראשון", שלכאו'  זכרון  היום תחילת מעשיך  "זה 

למעש הוא שישי  הדבר  שגדר  נקרא  זה  לכן  היצירה,  עיקר  שהוא  מחמת  וכפשוטו,  בראשית,  ה 

מעשיך זכרון   תחילתשהאדם הוא התחילה למעשה בראשית מצד חשיבותו וזהו המטבע 'זה היום  

 ליום ראשון'. 

 מכח קריאת השמות של אדה"ר   –זה היום תחילת מעשיך  
בפטיש' ש ה'מכה  הוא  להמתבאר, מחמת שהאדם  בעומק  זמן  אבל  כל  כולה,  הבריאה  כל  ל 

שאין את ה'מכה בפטיש' של הדבר, א"כ, אין גדר שהדבר יש לו מציאות של קיום, חסר לו את  

על הדבר  מדרג זמן שלא חל  כי כל  כולם,  והרי לכן קרא האדם שמות לכל הנבראים  ת ה'שם', 

המלכות של    'שם', א"כ, לא הושלם הדבר, והדוגמא הבהירה לכך, זה בגדר מלכות, שנאמר לגבי

מלך   גדר של  לו  אין  דוד,  טיבעו של  יצא  בעולם", שכיון שלא  טיבעך  יצא  לא  "עדיין  דוד המלך 

לכן לא היה לו גדר    אין לו גדר של יציאת שם בפועלש –גמור, כלומר, במה שלא יצא טבעו בעולם  

אדם  ולכן "ויקרא האדם שמות", מה שה  .השלמת כל דבר ודבר הוא ביצירת השםשל מלך גמור ש

קורא שמות, כלומר, הוא חוקק את ההשלמה של הדבר, את ה'מכה בפטיש' של הדבר, ועל ידו  

ים את כל מציאות הדברים, ולכן  הושלם בריאת כל דבר ודבר, כלומר, הוא ה'מכה בפטיש' שמשל

וקריאת  דו האדם,  יצירת  קודם  כי  ראשון",  ליום  זכרון  מעשיך  תחילת  היום  "זה  מוגדר  זה  קא 

ם קרא לכל הנבראים כולם, חסר בעצם המציאות של כל דבר ודבר, ולכן זה מוגדר השמות שהאד

 "זה היום תחילת מעשיך זכרון ליום ראשון". 
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זהו  העולם,  נברא  שבהם  מאמרות  העשרה  כל  את  בתוכו  חובק  האדם  שנתבאר,  כמו  ומ"מ 

 הגדר של מציאות העשרה. 

 שערו של אדם בבחינת עשר 
ומת אדם, בחלק העליון של האדם שזהו ראשו של האדם, והשורש של הדבר שזה מתגלה בק

השערות יוצאים  המח,  שממותרי  ממוחו  שיוצא  מה  מהראש,  ראשית    עשר,  –שער    ולמעלה  זה 

מקום   עד  למטה,  ועד  האדם,  של  קומתו  האדם,    עקבו תחילת  של  הקומה  צורת  זה  האדם,  של 

משתלשל עד מקום התחתון  מהעשרה מאמרות שנברא העולם, ונברא האדם, משערו שהוא עשר,  

 של האדם. עקבושהוא מקום 

 עשר   –נים תלויים ועומדים" בשער  ו "בינ 
העשרה ימים שמראש השנה ועד יום הכפורים, ברור הדבר, כמו שכבר הוזכר, "צדיקים נכתבין  

נחת רשעים  ולשלום,  טובים  לחיים  לאלתר  ועומדים,  מונחתמין  תלויים  ובינונים  למיתה,  לאלתר  ין 

כמו שנאמר במשנה בסנהדרין    הבינונים ועומדים?  תלויים  גדר הם  ועומדים, מאיזה  תלויים  שהם 

, כמו שהוזכר, זהו גדר של 'בינונים עשר  –שער  בשער, כלומר,    ה'אבשלום נתלה בשערו', הוא נתל

, זה  בשער, בעשרהם תלויים     תלויין ועומדין', הם תלויים ועומדים עשרה ימים, במה הם תלויים?

 ם תלייתם, כמו אבשלום שניתלה בשערו. גופא מקו

כיון שהאדם אינו רק המאמר העשירי   –ולפי מה שהוזכר קודם לכן, דקדוק הדברים הוא כך  

של מציאות הבריאה, אלא האדם הוא כל ה'עשרה מאמרות שבהם נברא העולם', שכל המאמרות 

המאמרות, שבכל יום    הם מציאותו של האדם, ולכן בכל יום ויום מעשרת הימים האלה, מאיר בהם 

הוא   ברוך  הקדוש  שמעיקרא  צדיקים  שאצל  אלא  בראשית,  ממעשה  אחד  מאמר  בו  מאיר  ויום 

צדיקים   עם  ביום ראשון,    כחוט השערה,מדקדק  ולשלום  טובים  לחיים  נחתמים לאלתר  לכן הם 

שביום ראשון נחתמים אצלם כל העשרה, זה אצל צדיקים שהקב"ה מדקדק איתם כחוט השערה,  

א בשערם אבל  תלויים  להיות  ממשיכים  הם  השערה,  כחוט  איתם  מדקדק  לא  שהוא  בינונים  צל 

תם מדרגעשרה ימים, ובכל יום ויום יש שורש של שורש של דין באחד מהעשרה מאמרות, ביחס ל

 שלהם, עד היום העשירי שהוא כלל הכל, יום שכולו רחמים. 

ה כנגד כח העשרה של מציאות  אבל מ"מ א"כ, זהו עומק הדבר שחל כח של העשרה ימים האל

 האדם, שהם העשרה מאמרות שמהם נברא האדם.
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מכח שכל קריאת שם מתחיל במציאות המלכות, ש'יצא טבעך בעולם' זה גדר של שם,    אודייק

ראשון של העשרה ימים האלה נאמר בו "שתמליכוני עליכם", שזה קריאת   כמו שהוזכר לכן ביום

ו אנחנו עוסקים השתא, אילו של יצחק, ההמלכה, הקריאת שם, "ובמה, בשופר", שזה השופר שב

גונז בתוכו את כל מציאות הנבראים  יצירת האדם, שמכחה הוא חובק בתוכו,  שם, שהיא שורש 

 כולם, זה תחילת הימים האלה של עשרת ימי תשובה, שבראשם ראש השנה, "שתמליכוני עליכם". 

  –ם  ת ה'אחד' שהוא שורש לעשרה, בינונימדרג   –צדיקים  
 ת העשרה מדרג 

אבל בעומק יותר, "עשרה מאמרות שבהם נברא העולם" כלשון המשנה באבות, "והלא במאמר  

יכול להיבראות, אלא, כדי ליתן שכר טוב לצדיקים, שמקיימים את העולם שנברא בעשרה   אחד 

 עשרה מאמרות".באת העולם שנברא מאבדין מאמרות, וכדי ליפרע מן הרשעים ש

הוא   כאשר  יכל הצדיק,  העולם  כפשוטו,  אז  מאמרות,  בעשרה  שנברא  העולם  את  מקיים 

להיבראות במאמר אחד, אבל הוא נברא בעשרה, והוא מקיים את העולם של העשרה, אבל ברור  

כך   לא  למה   –שזה  העשרה  את  מחזיר  הוא  העשרה,  של  העולם  את  מקיים  הוא  כאשר  צדיק, 

א  ה"במאמר  אחד,  במאמר  להיבראות  יכל  שהעולם  שהוזכר שנאמר  כמו  להיבראות",  יכול  חד 

פעמים רבות מאד, ב'בכח', הוא נברא במאמר אחד, ב'בראשית', שם כבר הכל גנוז, כדברי רש"י  

שביום ראשון הכל נברא, ובפועל, כל יום ויום יוצא הדבר לפועל, יש מציאות של עשרה, והצדיק,  

ם את העולם שנברא בעשרה  כידוע מאד, הוא מקיי  מה,  –כח  אותיות    חכמה   ת החכם,מדרגשזהו  

מאמרות, הוא מקיים ומאיר בו את העומק שהפנימיות שלו שהוא ה"יכול להיבראות במאמר אחד", 

זה הכח שמתגלה מכח מציאות עבודת הצדיקים, זהו "ליתן שכר טוב לצדיקים שקיימו את העולם 

ש הפנימי  שהשורש  מגלים,  שהם  בעשרה,  עולם  קיימו  הם  מאמרות",  בעשרה  הוא  שנברא  לו, 

 ת הצדיקים. מדרגה"יכול להיבראות בכח", זה 

כי הם מגלים   –ולכן הם נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים טובים ולשלום, ביום ראשון, כלומר  

עשרה" ששם שורש הדבר שיש עשרה מאמרות בפועל, הם  באת ה'אחד', הם לא נמצאים ב"נברא  

ב דבקים  זה  מדרגלא  'בפועל',  של  שצרמדרגה  הבינונים  שבו  ת  הם  ואם  ימים,  עשרה  יכים, 

ת הצדיקים ביום  מדרגבתשובה, א"כ, הם משיבים את הכל ל'אחד', "והוא באחד ומי ישיבנו", אלא  

', זה דראשון שבו הם נחתמים, מחמת שנתגלה בהם החקיקה הפנימית של ה'יכול' של ה'יום אח 

 ב'יום אחד'.  –גופא העומק שהם נכתבים ונחתמין לאלתר ביום ראשון  
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תו של יצחק, הרי "נכתבין ונחתמין לאלתר לחיים טובים  ולשלום",  מדרגה הזו, זה  מדרגעיקר הו

וכמו שהובא בתוס' כידוע, לגבי מה שדנו הראשונים על איזה דין זה קאי, ואומר התוס', שזה בדין  

רואים  אנחנו  הרי  השאלה,  מכח  ולשלום,  טובים  לחיים  לאלתר  נכתבין  הם  שבו  הבא,  עולם  של 

 קים מתים במשך השנה, ואנחנו רואים שרשעים חיים, אלא, שזה קאי על הדין של עולם הבא. שצדי

 שם של עולם הבא   –ת יצחק  מדרג 
כידוע עד מאד,  מדרגזה   יצחק  שהקדוש ברוך הוא השרה שמו עליו בחייו,    ישחק,  –יצחק  ת 

כ, אצלו כבר יש "פחד יצחק", ה'שמו בחייו' נתגלה מחמת שהוא נעשה עוור, שהוא חשוב כמת, וא"

ת עולם הבא בעולם הזה, ועל אף שכמו מדרגמעין עולם הבא כאן בעולם הזה, יצחק הוא כבר ב

שאומרת הגמ' בסוף פ"ק דב"ב "שלושה הטעימן הקדוש ברוך הוא בעולם הזה מעין עולם הבא,  

מן  של עולם הבא, ולא רק בבחינת 'הטעי  שםאברהם יצחק ויעקב", אבל בפרטות, מי ששורה עליו  

"השרה עליו  שם של עולם הבא,הקדוש ברוך הוא בעולם הזה מעין עוה"ב', זהו יצחק, ששורה עליו 

זה מכח השם שהזכרנו, שזה ה'מכה בפטיש', כל זמן שהאדם נמצא כאן    –שמו"  הקדוש ברוך הוא  

בעולם, הוא נמצא עדיין במהלכי אמצע מהלך הדבר, הוא לא השלים את הדבר, אז חסר בקריאת 

אבל כאשר הוא השלים את העולם, זה ההבחנה של "יצא בשם טוב", "טוב שם משמן טוב  שם,  

האדם,   של  באחרית  שמתגלה  כולם,  על  שעולה  טוב"  ה"שם  זהו  הולדו",  מיום  המות  יום  וטוב 

ת עולם הבא, ולכן כח  מדרגוביצחק, זה מתגלה כבר בחייו, שבחייו עצמו הוא כבר השלים ועלה ל

 ה של יצחק. מדרגההשם שבו, חל בו, זה 

 הצחוק של העשרה   –יצחק  
השם   ביאור  הוזכר,    יצחקולפי"ז  שכבר  כמו  י',עצמו,  צחק  זהו  כל    שיצחק  נקרא    יצחקהרי 

"צחוק עשה לי אלקים כל השומע יצחק לי", הרי מעיקרא נאמר    צחוק,ה של  מדרגיצחק מכח ה

"כל    על שם  יצחקהם קראו לו  עשה לי אלקים", וא"כ, הם יכלו לקרוא לו גם "צחוק", ולמה    "צחוק

כלומר, עומק הצחוק שמתגלה ביצחק,    צחק י',  –יצחק  השומע יצחק לי", אבל בעומק, הוא נקרא  

 זה הצחוק של העשרה, הוא מגלה שהכל בפנימיות הוא 'אחד'. 

'הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל', כמו שאומרים חז"ל ששלמה המלך אמר 'הבל 

בראשית, ולכן הוא אומר ז' פעמים הבל, על כל שבעה ימי בראשית, בבחינת    הבלים' על כל מעשה

כביכול, "קרא קטיגור [תיגר] על מעשה בראשית", אבל בעומק, מה שהוא אמר 'הבל', הוא אמר 
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'הבל' על העולם שנברא בעשרה, והוא מגלה את המציאות של ה'אחד', ועיקר הגילוי הזה מתגלה 

 , כמו שנתבאר. 'י –יצחק, צחק  תו של מדרגב

ה'מכה בפטיש' של העשרה נסיונות שחובק    –קידת יצחק  ע 
 בתוכו את כולם 

היינו שזה   עולה,קרבן    –י'    אלאותיות    אילולפי"ז, ברור הדבר, "איל אחר נאחז בסבך בקרניו",  

, כלומר, הוא מעלה את  י'את ה  –ואת מה הוא מעלה    אל...הוא עולה    י'עולה למעלה, ומה עולה? ה

ה'אחד', והרי   א',ה של המדרגהעשרה ל  י'ת המדרגהוא מעלה את    איל,זה אותיות    א',לי'  מהדבר  

ת עקידת יצחק מצד העשרה נסיונות שנתנסה אברהם אבינו, כמו  מדרגלפי רוב שיטות הראשונים,  

שמבואר במשנה באבות, העקידה היה הנסיון העשירי, כלומר, זה לא שהעקידה היה נסיון עשירי,  

גיעו לעשירי, אלא לפי מה שמתבאר, מציאות העשירי שבדבר,  נסיון ועוד נסיון, עד שהשהיה עוד  

כמו שביצירת אדם שנברא במאמר העשירי, הוא ה'מכה בפטיש' של כל העשרה המאמרות, שהם 

הוא,  הדבר  גדר  אבינו,  אברהם  שנתנסה  נסיונות  בעשרה  גם  כך  העשירי,  שם  על  נקראים  כולם 

טיש', שחובק בתוכו את כל העשרה נסיונות  שהשורש של הניסיון העשירי, היינו שהוא ה'מכה בפ

העשירי, , על שם הנסיון  י'   –צחק    –יצחק  שאברהם נתנסה בהם קודם לכן, וע"ש כן, הוא נקרא  

נקרא   הוא  כן  ע"ש  מאמרות,  לעשרה  שמקבילים  נסיונות,  העשרה  כל  את  בתוכו   יצחק, שחובק 

 . זה שורש מציאות העקידהצחק י', 

 י'   –צחוק  ה   –ידת יצחק  ביחס לל   –שינוי השם דאברהם  
  –ובדקות, כל שורש לידתו של יצחק, נעשה משינוי השם, 'אברם אינו מוליד, אברהם מוליד'  

'שרי אינה מולידה, שרה מולידה', וא"כ, שורש כל מציאות לידתו של יצחק, הוא מכח שינוי השם, 

ם שחל באברהם  זה לא רק סתם, שינוי השם כפשוטו, אלא עומק השינוי שם שבדבר, השינוי הש

השמים   תולדות  "אלה  אדם,  ביצירת  שהתגלה  היצירה  שורש  של  מציאות  אותו  בהם  חל  ושרה, 

נברא    בהבראם"והארץ   באברהם  'באברהם',  אלא  'בהבראם',  תקרי  אל  חז"ל,  שדורשים  כמו 

העולם, "הביטו אל צור חוצבתם" וגו', "אחד קראתיו" היחס של האבות והאמהות שנאמר באברהם  

לומר, מתגלה השורש של ה'קרא שמות' שהיה באדם הראשון, וזה מה שנאמר באברהם  ושרה, כ

ואברכך   גדול  לגוי  ואעשך  ומבית אביך אל הארץ אשר אראך,  וממולדתך  "לך לך מארצך  אבינו 

ל שמו מאברם לאברהם, והאגדלה שמך' דוהיה ברכה", 'ואגדלך שמך', כלומר, נתג  ואגדלה שמך
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וזהו "אחד היה אברהם", שנאמר באברהם, כלומר,   –צירה של ה'אחד'  היינו, שהוא דבק בשורש הי 

שהעשרה  מגלה  הוא  אלא  העשירי,  המאמר  את  מגלה  רק  לא  שהוא  היצירה,  של  השורש  זה 

 –מאמרות הם מכח ה"אחד היה אברהם", מתגלה השורש שכל העשרה גנוזים במציאות ה"אחד"  

 ה של "בהבראם", "באברהם נברא העולם".מדרגזהו ה

"באברהם"   נקרא    –ועיקר השורש של  לאברהם   אברהם"בהבראם", מה שהוא  ביחס  לא  זה 

ומה שהוא נקרא אברהם, 'אברם אינו מוליד,    רם,  –אב    –אברם  עצמו, אברהם לעצמו, הוא נקרא  

עיקר   מוליד',  מציאות    האברהםאברהם  שורש  זה  ל"מוליד",  וביחס  ל"מוליד",  ביחס  זה  שבו, 

 שבאברהם הוא כשורש ללידתו של יצחק. ם שהדבר, שכל שינוי ה

מהמאמר   נברא  והאדם  מאמרות,  בעשרה  העולם  את  יצר  הוא  ברוך  הקדוש  דקה,  ובלשון 

דע מאין "כך, יש כח של יצירת אדם באדם, שהוא כח ההולדה, והאדם מוליד מכח    העשירי, מעין

כלומ אחת,  מטיפה  נולד  הוא  אלא  טיפין",  "מעשרה  נולד  לא  הוא  מטיפה",  נולד באת  הוא  ר, 

 מה"בכח" של המאמר אחד, זה גדר יצירתו של אדם. 

יבמה,  של  אופן  לנו  יש  אבל  ובביאה,  בשטר  בכסף  ניקנית  שהאשה  הדבר  שורש  וזהו 

ליבום   נופלת  היא  ע"י   –שמדאורייתא  לכונסה  יכול  שהוא  דרבנן  תקנה  ויש  עליה",  יבא  "יבמה 

אשונה, זהו גדר הדבר, כלומר, הזיקה מאמר, כלומר, מתגלה שורש המאמר של שורש הבריאה הר

 אחד', והמאמר מוציא אותו מהכח לפועל.  –שחלה בנפילתה ליבום, זהו ה'כח 

'אברם  ליצחק,  דייקא ביחס  זה  אבל מכל מקום, שורש הדבר, קומת שורש "אברהם מוליד" 

אות של  אינו מוליד, אברהם מוליד', ביחס ללידתו של יצחק, וביחס ללידתו של יצחק, יש את המצי

ה של "איל מדרגכמו שנתחדד, זה עומק ה א', לל... שעולה  י', שזה האילה י', –צחוק דבר, שנולד ה

 אחר נאחז בסבך בקרניו". 

השורש הזה שמתגלה ביצחק, יש פסולת הרי ביצחק, שהפסולת שיוצא מיצחק   –ולהבין ברור  

וכדברי רבותינו, בספר ברית כהונת עולם,   כל ארבעה תיבות  בסבך",  "איל אחר נאחז  הוא עשו 

עולים   זהו ,  400הללו,  ברור הדבר]  שונה, אבל  באופן  זה  הנ"ל מקביל את  [הספר  וברור הדבר, 

'ארבע מאות איש עמו', שזהו כחו של עשו, הפסולת שיוצא מיצחק, כמו שהוזכר 'איל אחר נאחז  

נאחז, בסבך של שערותיו, הסבך של   הוא  באיזה סבך  בקרניו',  האיל, שהוא  ש   שערותיו בסבך  ל 

 שעיר'. עומד במקומו של יצחק, זהו הפסולת של עשו, שהוא 'איש 

יש שני שעירים,   יום הכפורים, ביום הכיפורים  ועד  ימים האלה, שמראש השנה  בסוף העשרה 

כמובן שיש בזה פנים   –שעיר אחד לה', ואחד לעזאזל, מה ההבדל בין שעיר לה', לשעיר לעזאזל  
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י מעיקרא הדין של השעירים הוא, שהם צריכים להיות שווים בקומה  רבות, אבל בפנים אחד, הר

לים עליהם גורלות, אבל, כאשר חל 'גורל אחד לה' ואחד לעזאזל', ה'אחד לה'', זה יובמראה, ומט

 שעיר לה', זה שעיר שהוא בגדר עולה כליל. 

לחצי הגיע  הגמ', שעד שלא  וכמו שאומרת  גזירה,  ארץ  אל  נשלח  לעזאזל,  ההר,    אבל השעיר 

 כבר נתפרקו איבריו, כלומר, יסודו, הוא מציאות של פירוד. 

 , עשרה שחוזר לאחד ' שעיר אחד לה 
ה של 'יהיו חטאיכם כשנים  מדרגזה ההבדל בין שעיר לה', לשעיר לעזאזל, בשעיר לה' מתגלה ה

חל   לא  הזה,  הדבר  שעיקר  ילבינו',  אלא על  כשלג  למיתה,  לאלתר  ונחתמין  שנכתבים  הרשעים 

בא    עיקרו זה  ועל  בשער,  תלויים  הבינונים  שנתבאר,  שכמו  ועומדים',  תלויים  ה'בינונים  על  חל 

בהם   שיתקיים  לה',  אחד  מיד  "ה'שעיר  תשובה,  עשו  "אם  ילבינו",  כשלג  כשנים  חטאיכם  יהיו 

מתגלה  הדבר  ועיקר  תשובה,  הבעלי  הם,  שהם  ולשלום",  טובים  לחיים  לאלתר  ונחתמין  נכתבין 

כפר", ומצד סדר העבודה שמוציא לפועל את ה"עיצומו של יום", עיקר הגילוי ב"עיצומו של יום מ

לה'" שמתגלה שביום   ה"אחד  גדר  זה  לה'",  זהו ה"שעיר אחד  וכל העשירי שמתגלה  חוזר,  , הכל 

 לאחד. ימים האלה, חוזר  עשרהה

שואלים   וכבר  לחיים,  נכתבין  תשובה  עשו  שאם  בינונים  של  התשובה  גדר  זה  שהוזכר,  וכפי 

אחד, ר עוד מעשה  יוסיפו  שהם  בזה  סגי  ולא  תשובה,  יעשו  שהבינונים  נצרך  מדוע  כידוע,  בותינו 

זכויות", אבל   יהיו "מחצה על מחצה", אלא "רובו  יוסיפו עוד מעשה אחד, הם כבר לא  שאם הם 

אם מוסיפים עוד מעשה אחד, א"כ, זה באותו תפיסה של התפרטות, אבל    –ביאור אחד לדברים  

תשובה, ש"תשובה קדמה לעולם", ותשובה עוקר למפרע כעין עקירת נדר ע"י חכם,   אם הם עושים

וכמו"כ בתשובה, כמו שאומרים חז"ל, "תשובה קדמה לעולם", שהיא  שעוקר את הנדר למפרע, 

עוקרת למפרע, כלומר, מה שהיא "קדמה לעולם", היינו שהיא נוגעת ב"אחד", היא נוגעת ב"יכול  

יקא, בכדי להיחתם לחיים טובים ולשלם, בבחינת "שעיר אחד לה'", לא להיבראות באחד", לכן די 

לה'", כח התשובה,   אחדסגי בעוד מעשה מדין "רובו זכויות", אלא נצרך שיהיה מציאות של "שעיר  

 "שעיר אחד לה'". שזהו מציאות התשובה, שמשיב את הכל ל"אחד", "והוא באחד ומי ישיבנו", זה ה

 הפירוד הגמור מקום    –שעיר אחד לעזאזל  
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שנשלח לארץ גזירה, ועד שלא הגיע לחצי   שעיר אחד לעזאזל,אבל מהצד ההפוך שבדבר, זה  

זה הגילוי של מהות השעיר, כלומר, השעיר   ההר, נתפרקו איבריו, כלומר, מה שנתפרקו איבריו, 

לך  שהמקום המרובה ביותר שיש בקומת אדם, זה השערות, שאין  שער,הופך להיות ריבוי, בבחינת  

שזהו ם, שני נקבי חוטם,  ימקום של ריבוי  יותר גמור מהם, יש את האיברים, שני אזנים, שני עיני

ההתפרטות לשנים שבאיברים, ועיקר ההתפרטות מתגלה באדם במקום האצבעות, ה' וה', ה' וה'  

 של ההתפרטות שקיימת בקומת האדם.  העשרבידים, וה' וה' ברגליים, זה מקום 

מורה היא אינה באיברים, אלא במותרי המח, שזה מקום השערות שבאדם,  אבל, ההתפרטות הג

 שם מקום הריבוי הגמור. 

גזירה, מה שעד שלא הגיע לחצי ההר נתפרקו איבריו, מתגלה   וכאשר השעיר נשלח אל ארץ 

שבו, מתגלה מקום ההתפרטות שבו, מקום הפירוד שבו שיש בו    השערשבו, מתגלה    השעירכאן  

 תפרטות. את עומק נקודת הה

 ר אחד לעזאזל".יזה ההבדל המהותי בין ה"שעיר אחד לה'" ל"שע

ולפי"ז, שורש ה"שעיר אחד לה'" הוא בעקידת יצחק, ב"איל אחר נאחז בסבך בקרניו", שנאחז  

, זה השורש של "שעיר אחד לה'", ובכל שנה השעיר  שורש  שער  כמו שהוזכר,  שערו,בסבך של  

"שעיר אחד לה'" בזמן שבית המקדש היה קיים, מעוררים   ושנה ביום הכיפורים, כאשר מקריבים

את העקידה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו, הניסיון העשירי, מקביל לו, היום העשירי, שהוא  

ת העשרה גם יחד, זה מדרגעי"כ, מצרפים את כל    –יום הקדוש יום הכיפורים, שמקבילים אהדדי  

 ". בקרניוהשורש של "איל אחר נאחז בסבך 

 ת האם מדרג חזרה ל   –רת חטא העגל שביוה"כ  כפ 
הדבר, ברור  בו    אם,ריא  טבגימ  איל  ולפי"ז,  שניתנו  "יום  היא  הגדרתו  הרי,  הכיפורים  יום  כל 

ותקנח צואת בנה",   אםחטא העגל, בבחינת פרה אדומה "תבוא ה  לעלוחות שניות", שהוא כפרה  

מקנחת, זה חיצוניות הדברים,    כפשוטו, "תבוא האם ותקנח צואת בנה", מחמת שהבן לכלך, האם

הרי בשעה שהעובר היה במעי אמו, הרי הוא "אוכל   –אבל בפנימיות הדברים, כוונת חז"ל הוא כך  

ממה שאמו אוכלת, ושותה ממה שאמו שותה", וכאשר הוא אוכל ממה שאמו אוכלת, ושותה ממה 

 שותה, ממילא אין לו את מקום הפסולת של הצואה שיוצאת. שאימו 
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'תבוא האם ותקנח צואת בנה", היא לא מקנחת אותו מדין ולד לעצמו, שאחר שהוא   זה נקרא

יצא לאויר העולם, והיא מניקתו, או כשהוא גדל מעט ואוכל, היא צריכה לקנח צואת בנה, זה מצד 

 המקום של הפסולת, זה מהמקום התחתון, ממקום הנפילה.

בנ צואת  ותקנח  האם  "תבוא  כשנאמר  העליון,  מהשורש  בחינת  אם  ה",  אבל  כמו    אילהיא 

חוזר בחזרה למקורו, לשורשו, שיצירת הולד היא    א',-י' לשהוזכר,   ומתאחד, א"כ העובר  שחוזר 

  אם,שנוצר ולד, לכן האם נקראת    בארבעים יום  טיפה אחת,  –א'    אםבארבעים יום, זה הגדר של  

יום, בארבעים  שנוצר  הוולד  וצורת  אחת,  מטיפה  היצירה  שורש  נמצא  שם  או    כי  זכר  הוא  ואם 

ל חוזר  יום הללו, כאשר הוא  נגזר בארבעים  'תבוא  מדרגנקיבה,  נאמר  ע"ז  ותקנח',    האםת האם, 

ת האם, וכשהוא חוזר לשם, מתגלה שהוא חוזר למקום שאין את  מדרגכלומר, הוא חוזר לתפיסת  

 המציאות של הפסולת. 

י שלא שייך,  א ד', בוודכל פסולת, השורש שלה הוא במקום ההתפרטות, ב'אח   –וברור הדבר  

ההתפרטות   ובמקום  פסולת,  שיהיה  כן,    –בעצם,  על  יתר  אבל  קדושה,  של  התפרטות  שייך 

דקלקול,   התפרטות  של  מקום  להיות  הופכת  היא  לתתא,  יורדת  היא  כאשר  הזו,  ההתפרטות 

'לחם שנבלע באיברים', ומעין כך, אילו  את הוהדוגמא הבהירה, כאשר אכלו   מן במדבר, זה היה 

וחי לעולם  אכ כלומר, לא היה מציאות של פסולת, אלא הכל היה    –ל אדם הראשון מעץ החיים 

 נבלע במציאות איבריו של האדם. 

במקום   ההתפרטות,  במקום  ששורשו  הרע,  במקום  היא  הפסולת,  מציאות  שורש   הרעוא"כ, 

הרע,   שם מקום ההתפרטות שלרע,    –שער", ש'  שבתיבת "  רעבמקום הפירוד, זה ה  רעוע,מלשון  

היוצא   פסולת  של  מציאות  שיש  ורע,  טוב  הדעת  מעץ  אכילה  של  הגמורה  הפסולת  שמה  ומונח 

 מגופו של האדם. 

הכיפורים,   יום  זה  אחד",  ולא  יוצרו  "ימים  אחד",  "יום  הכפורים,  יום  של  ההארה  עומק  וא"כ, 

חד" של שהוא יום אחד של הקדוש ברוך הוא, כמו שדורשים חז"ל כידוע, כלומר, מתגלה בו ה"א

נמצא  שם  שבדבר,  ההתפרטות  מקום  קודם  שהיא  הדבר  לנקודת  האחד,  לשורש  החזרה  מקום 

 מקום תפיסת העקידה. 

 מקום האיחוד דיעקב ועשו, ומקום פירודם 
וכמו   מזה,  זה  שנבדלים  יעקב,  ואת  עשיו,  את  יש  ההתפרטות  במקום  יותר,  בעומק  אבל 

יעקב שאומרים רבותינו כידוע מאד, על הפסוק שנאמר בנב יא עובדיה "כי אח עשיו ליעקב, את 
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"את   נאמר  ובענפים  ליעקב"  עשו  אח  "כי  לזה  זה  אחין  הם  שנאתי", שבשורש  עשיו  ואת  אהבתי 

 יעקב אהבתי ואת עשיו שנאתי". 

גלה בהם המציאות שהם מחוברים יחד אהדדי, כאשר עשו ויעקב היו במעי רבקה, על  איפה מת

ב הבנים  "ויתרוצצו  נאמר  שם  שגם  היצירה אף  בשורש  אבל  ה'",  את  לדרוש  ותלך  וגו'  קרבה 

אל לצאת,  רוצים  שהם  "ויתרוצצו",  של  גדר  בהם  שהיה  לפני  עוד  העיבור,  הראשונה,  בתחילת  א 

רבקה, הארבעים יום שהם שורש יצירת הולד    –  אםובעיקר בארבעים יום הראשונים, שזה בחינת ה

ת גילוי הדבר של "כי אח עשיו  מדרגקר נאמר  אז, יעקב ועשיו היו מאוחדים, ועל הזמן הזה בעי  –

 ליעקב". 

 ת ה"ויתרוצצו" שבעיבור יעקב ועשו מדרג   –שני השעירים  
ההארה החיצונית שמתגלה ביום הכיפורים היא, שיש שעיר אחד לה', ושעיר אחד לעזאזל, וכמו 

שה" ה  שעירשנתבאר,  של  המקום  זה  לה'",  ל  עשראחד  זאחדשחוזר  לעזאזל",  אחד  ו"שעיר  ה  , 

בבחינת   איברים,  נתפרקו  בהר  שכשנופל  הנפילה,  של    שער,  –עשר  מקום  מציאות  שנעשה 

 התפרטות. 

ושורש התיקון הוא "תבוא האם ותקנח צואת בנה", ההארה מגיעה מה"תבוא האם", מהמקום 

 שבו הם נמצאים בעיבור. 

לומר,  אבל ב"בפועל" של הדבר, שם זה מתגלה כבר באופן של "ויתרוצצו הבנים בקרבה", כ

זהו עיבור שכבר חל בו ה"ויתרוצצו הבנים בקרבה", "זה הולך לדרכו וזה הולך לדרכו", זה שעיר 

 לה', וזה שעיר לעזאזל. 

אבל, "בשופר גדול יתקע", והשופר הזה, כמו שהזכרנו את דברי חז"ל בירושלמי ובמדרשים, זה 

שרשם    ערה בשי"ן, שס' וש'שהתימן", שזה    בסערותשופרו של אילו של יצחק, עליו נאמר "והלך  

כאשר יהיה 'בשופר גדול יתקע',    –אחד, [שערה משערות ראשו של אדם], אז מתגלה לעתיד לבוא  

ה יעלה  אז  שלם,  גילוי  של  מציאות  ממדרגיהיה  למעלה  אחד  מדרגה  ושעיר  לה'  אחד  ה'שעיר  ת 

הר ציון לשפוט את  בלעזאזל' כפשוטו, שזה יהיה תחילת הגילוי לעתיד, וע"ז נאמר "ועלו מושיעים  

 הר עשו".
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 גילוי ה"אח עשיו ליעקב"   –ה העליונה  מדרג ב 
אבל בעומק, לאחר מכן, "והיתה לה' המלוכה", שיחזור ה"תמליכוני עליכם" בשלימות, אז יאיר 

עומק ההארה, כבר ביום ראשון דראש השנה, ואז, לא יהיה הסוף דעשרת הימים, בשעיר אחד לה'  

ולא יהיה את    א',שחוזר ל   י'של ה  איל,זור הדבר לשורש ההארה של הושעיר אחד לעזאזל, אלא יח 

  400ריא  טהפסולת שיוצא מיצחק, שזה עקידת יצחק שאינה שלימה, 'איל אחר נאחז בסבך' שבגימ

כמו   השער,  של  בסבך  נאחז  והוא  עשו,  של  מציאותו  שורש  של  עמו"  איש  מאות  "הארבע  שהם 

 אח עשו ליעקב", משורש עומק נקודת הדבר.  שנתבאר, אלא יחזור ויתגלה העומק של "כי

 ת אורך הלידה שבגאולה העתידה מדרג ת צירי לידה ו מדרג 
עכשיו,   נמצאים  אנחנו  שבה  הגאולה  של  לידה"  ה"צירי  את  יש  העתידה,  שבגאולה  הגדר  זה 

פעם   עוד  מתגלה  אז  שבהם,  החיצונית  מהתפיסה  מתגלים  הם  כאשר  האלה,  לידה"  וה"צירי 

בקרבה", שבצירי לידה עצמם מתגלה ה"ויתרוצצו הבנים בקרבה", עשו לעומת "ויתרוצצו הבנים  

 מציאותו של יעקב. 

אבל כאשר יהיה האור של הלידה, האור של הלידה, הוא לא יאיר רק, אור של לידה כפשוטו,  

שהם יצאו, וכל אחד הולך לדרכו, אלא זה יאיר את עומק ההארה של שורש היצירה של המ' יום 

זה תורה שניתנה ביום הכיפורים לארבעים יום, שהיא מאירה את ה"ארבעים" בשורש, הראשונים, ש

 שהוא עוד לפני נקודת ההתפרטות. 

לבוא   שלעתיד  יתקע",  גדול  "בשופר  לחרותינו",  גדול  בשופר  ה"תקע  מכח  יהיה  והשלימות 

 יושלם ויאיר האור בשלימות, כל ה"עשרה" יחזור למציאות ה"אחד".

 מאוחדים ומצורפים יחד.  אחד, –אח ו ליעקב", שם נאמר "כי אח עש

מכח כך יאיר עומק ההארה של "והיתה לה' המלוכה", "ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד", 

יום שבתוכם אנחנו נמצאים עכשיו, זה  יחזור חזרה למציאות האחד, זה כל מהלך הארבעים  הכל 

הול יצירת  שורש  של  יום"  ל"ארבעים  לחזור  יום",  לחזור  ה"ארבעים  ללאםד,  והארבעים ,    אחד 

שהוזכר, והסיפא של הארבעים יום זה העשרה ימים, עד יום הכפורים שהוא האחרית שבדבר, אבל 

,  מ'   –הא'  של    איל,כל הארבעים יום שאנחנו נמצאים בהם בימים האלה, הם עומק ההארה של ה

 חד ושמו אחד". להחזיר הכל לשורש היצירה למציאות האחד הגמור, "ביום ההוא יהיה ה' א

 


