
כי  עומק נקודת הקלקול שמונחת בשמחה, 
בשעה שאדם בא לכלות ולצאת מהגוף של 
של  הקיום  עצם  את  מעורר  הוא  אז  העצב, 
זה  לחול.  צריך  כך  ובין  כך  שבין  השמחה, 
אדם,  בני  אצל  שחלה  השמחה  של  הניצוץ 
לא  זה  מדוע  אבל  מגופם.  לצאת  שמנסים 
בהתגלות  באמת  שמחים  לא  הם  כי  אמת, 
שמחים  הם  אלא  יסודות.  השלש  של 
מאיפה  אבל  העפר.  של  ההסתלקות  בעצם 
הנפש  כי  השמחה?  של  ההתנוצצות  נובעת 
במעמקיה מרגישה, שברגע שיסתלק העפר, 
אז מה יקרה, הוא חוזר לשלוש יסודות. שלוש 
בני  אותם  אבל  שמחה.  הוא  יסודו  יסודות 
אבל  מהגוף,  לצאת  שמנסים  בשעה  אדם 
סוף כל סוף זה יציאה כמימרא, אבל בעצם 
הם נשארו במדרגת גוף, אז בעצם אין להם 
שזה  יסודות  השלש  של  אמיתית,  התגלות 
שורש השמחה. מצד כך הם נשארים בנקודת 
העצב. נמצא שהשמחה שלהם היא בעומק, 
כולה דמיונות. זה לא שזה שמחה לזמן ולאחר 
זמן היא פגה. אלא גם בזמן שהוא שמח, זה 
שמחה מעלמא דדמיון, זה לא שמחה באמת. 
שמחה באמת זה שמחה במה שיש. שמחה 

במה שהיה ונסתלק, זה לא שמחה. 

ששמחים  אדם,  בני  אותם  אצל  קורה  מה 
שמחה בגוף? בהרגשה שהם הצליחו לצאת 
את  מאיר  המקיף  האור  וכביכול  מהגוף, 
הם  משם  שמחה,  שבהם  יסודות  השלוש 
מנסים לשמוח. אבל לפי האמת הרי הם לא 
השלש  ולכן  לרגע,  בריחה  זה  מהגוף,  יצאו 
יסודות לא יכולות להתגלות, כי הם לא יצאו 
לגמרי מהגוף. הרי שזה בעצם הארה רחוקה 
מאוד של שמחה, שאין לה על מה לחול. לכן 
לא  זה  זמן  באותו  וגם  במימרא,  שמחה  זה 
גילוי  לא שמחה של  זה  כי  אמיתית,  שמחה 

השלש יסודות, בלי יסוד העפר. 
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בלבבי משכן אבנה
דע את ביטחונך התמודדות עם פחדים מהנודע ומהלא 

תיקון הפחד מהנודע
היא  מהעבר  קושי  אירועי  חווית  של  מקולקלת  תפיסה  כי  שהבנו  כמה  עד 
את  שהׂשכלנו  כמה  עד  וכן  מהעתיד.  הפחדים  כל  את  המוליד  השורש 
פחד.  נולד  היה  לא  מתוקנת,  צורה  נחווה  היה  האירוע  שאילו  בכך  ההיגיון 
ומעוררים  ופוקדים  בנפש  נצרבו  שכבר  לפחדים  התרופה  כי  נבין  ממילא 
רק  שוב,  החוויות  אותן  את  ולחוות  לחזור  דווקא  היא  לפחדים,  האדם  את 
בהסבר.  ונרחיב  שהתבאר,  כפי  המתוקנת,  בצורה  אותם  לחוות   הפעם 

לאחר שאדם ישב התבונן חקר והבין בצורה ברורה מהו בדיוק הדבר שקרה 
בעברו שגורם לו לפחד ממנו בעתיד. הוא מייחד לעצמו זמן של שקט, זמן בו 
הוא יושב בדד ומתכונן לעבוד עם עצמו לתקן את שורש הפחד. הוא מנסה 
להפעיל את כוח הדמיון ולשחזר באמצעותו כאילו אותה תקופת הקושי עוברת 
עליו כעת. הוא מעביר בעיני רוחו את הלך הדברים כפי שאירעו שלב אחרי 
שלב, ועל כל שלב מהשלבים הוא מחבר את עצמו לבורא עולם. הוא מנסה 
לדלות כמה שיותר כוחות של אמונה עמוקה וברורה שכל מה שקורה איתו הם 
מעשיו של הקב״ה בכבודו ובעצמו. הוא שואל את עצמו - ׳אתה מאמין באמת 
כי הקב״ה הוא זה שעושה את מה שנעשה איתך?׳. ואזי הוא מחדד את ההכרה 
באמונה הפשוטה - וודאי מי שעושה לי את מה שנעׂשה איתי זה רק הקב״ה. 
וכן בכל שלב הוא שואל את עצמו - ׳למה הקב״ה עושה לי את זה? האם אני 
מאמין שבאמת הוא עושה את זה לטובתי?׳. ואזי הוא מחדיר לעומק הלב את 
האמונה שוודאי כל מה שהקב״ה עושה איתו הוא לטובתו, להשלימו, לתקנו, 
לישרו להצלחתו. וכן הוא שואל את עצמו - ׳האם ברור לי שהקב״ה עושה את 
זה מתוך אהבה אלי? האם אני באמת מרגיש בלב שלי שהשי״ת אוהב אותי?׳, 
זאת  עושה  הקב״ה  שוודאי  ברורה  בהרגשה  לבו  את  למלא  מנסה  הוא  ואזי 
 מתוך אהבה גמורה אליו, והוא עצמו מרגיש נאהב וגם אוהב לאביו שבשמים. 

זאת מדובר כאשר האירוע מהעבר שגורם לפחדים בעתיד ברור לגמרי,  כל 
האדם זוכר היטב מה הדבר שקרה עמו והביא אותו לפחדים הידועים לו. ברם 
ישנם פעמים שהוא לא זוכר וגם לא מצליח להיזכר מי ומה בדיוק היה הדבר 
שגורם לו כעת לפחד ממצב מסוים. אך על כל פנים, די מבורר לו מהו הדבר 
ממנו הוא מפחד כעת או מהו המצב שמעורר בו את הפחד החזק. כמו כן, 
ישנם מצבים שהבירור מעלה כי הגורם לפחד הוא לאו דווקא אירוע שקרה 
אחר  ראה אדם  אלא מדובר בפחד שנחקק בלב מחמת שהוא  עצמו  לאדם 
לאנשים  שקרה  רע  על דבר  שמועה  שמע  שהאדם  מצבים  ישנם  וכן  סובל. 
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במקום אחר, ובאותה העת הוא מקבל 
 - מקולקלת  בצורה  הדברים  את 
נכנסים בו פחדים וחרדות שחס ושלום 
בו.  ויפגעו  הרעות  אותן  עליו  יבואו   לא 

  
כך או אחרת, לאחר שהוברר מהו הדבר 
שגורם את הפחד פועלים באותה הדרך 
שוב  ומציירים  משחזרים  שהסברנו. 
בכוח הדמיון את התחושות שעברו עליו 
בשעה שהוא הביט על סבלו של פלוני, 
או שהוא חוזר בדמיונו לאותה שעה בה 
או  רעה,  שמועה  אותה  את  לו  סיפרו 
שהוא פשוט משחזר את המצב שידוע 
לו שגורם לו לפחד גם מבלי להבין מה 
נעשה  והשחזור  מעברו.  לכך  הסיבה 
מתוך עומק של אמונה ואהבה לקב״ה. 
ומחדיר לעצמו את  ומשנן  האדם חוזר 
עושה  עשה  הקב״ה  וודאי,   - האמונה 
ויעשה לכל המעשים, וכל מה שהקב״ה 
עושה הכל מכל כל רק לטובת הנבראים. 
הקב״ה אוהב את כל נבראיו. הוא יודע 
מעשיו  וכל  חי,  כל  סתרי  תעלומות 
מושגחים בדקדוק עצום להביא את כל 
דרך  על  המושלם.  לתיקונם  הנבראים 
כלל אין לנו הבנה ברורה בהנהגתו של 
הקב״ה לא הקרובה ובטח שלא הבנת 
הנסתרות בהנהגתו. אבל אנו מאמינים 
ְוֵאין  שהדיין דן דין אמת - ׳ֵאל ֱאמּוָנה 
הגם  כן,  ואם   . הּוא׳  ְוָיָׁשר  ַצִּדיק  ָעֶול 
שפלוני נראה במצב ממש עלוב וקשה, 
על אף ששמענו דברים  לו.  ומר  סובל 
מחרידים שקרו לאלמוני, ואנו מרגישים 
נורא נוראות, שרק לא יבוא עלינו כאלו 
זוועות. אולם עלינו להתחזק באמונה - 
הקדים  ודאי  הוא  צדק.  פועל  הקב״ה 
תרופה למכה. וממכה עצמה הוא עושה 
שראינו  כך  עצם  אולי  ותרופה.  רטיה 
נועד  אחרים  של  על סבלם  שמענו  או 
ותו  שלנו,  הלב  עקמומיות  את  ליישר 
נועד לכך שנרחם עליהם  או אולי  לא. 
שום  אין  מקום,  מכל  בעדם.  ונתפלל 
סיבה לפחד - ׳אולי גם לי יקרה...׳, כי 
אנו מאמינים שאין מקרה בעולם, שום 

דבר לא קורה במקרה, אלא הכל מכוון 
מאמינים  אנו  גמור.  בדקדוק  ומושגח 
לחז״ל - ׳אין יסורים בלא חטא׳, ממילא 
שנתייסר  סיבה  אין   - חטא  אין  אם 
אין  יסורים. ממילא  יהיו  לא  בייסורים, 
טעם לפחד שמא מה שראינו או שמענו 
קשור  לא  זה  כי  עלינו,  יבוא  מאחרים 
הדברים  את  מעביר  הוא  וכך  אלינו. 
עצמו  את  ושואל  שלב,  אחר  שלב 
את  לעצמו  ומחדד  שאלות,  אותן  את 
הבורא,  בהשגחת  האמוניות  ההכרות 
כמו  הנבראים.  ושכל פעולותיו לטובת 
כן, הוא מגלה את תחושות הלב לעצם 
היותו נאהב לבוראו, ומוציא לפועל את 
רגשות האהבה שלו לאביו שבשמיים.  

לאחר שחזור סיבת הפחד עם תפיסה 
ויורדת  מתקלפת  כבר  שכזו,  חוויתית 
שכבה נכבדת מקליפת הפחד העוטה 
מפחדים.  פחות  כבר  ואנו  הלב,  על 
את  בדמיון  ולצייר  שוב  לחזור  אפשר 
להתחזק  ושוב  שוב,  השלבים  אותן 
באמונה, בהכרה שהכל לטובה ומתוך 
אהבת הבורא לנבראיו. פעם, ופעמיים 
פעם  כל  שצריך.  כמה  וארבע,  ושלוש 
עוד שכבה מקליפת הפחד,  מתקלפת 
על  מתגברת  האמונה  שלבסוף  עד 
ממעטת  או  אותן  ומוחקת  החששות 
וממזערת אותן למידה הפחותה ביותר 
מרגיש  האדם  שכזו  חזרה  שניתן. בכל 
כי החקיקה של הפחד הולכת ונחלשת, 
אביר  יותר  ונעשה  הולך  ולעומתה לבו 

אמיץ וחזק.

פחד מהלא נודע
פנימי  פחד  הוא  נודע  מהלא  פחד 
עלום הנובע מנקודה שגבוהה מהׂשגתו 
השכלית של האדם. לפיכך הוא מרגיש 
ממה  יודע  אינו  הוא  אבל  הפחד,  את 
הוא מפחד. הוא חש כי הנפש שלו אינה 
רגועה, היא מפוחדת. אך לו עצמו אין 
שום דרך שכלית להבין מה קורה איתו, 

וגם לא דרך לבטא את הדברים בפיו. 
שפל  במצב  אנשים  ישנם  כן,  על  יתר 

נודע,  מכך, הם סובלים פחדים מהלא 
אך הם עצמם אינם מודעים לכך שהם 
כל  בהם  שניכרים  אלא  מפחדים. 
חריגות  ותופעות  חיצוניים  סימנים  מיני 
הנובעות מחמת הפחד מהלא נודע: הם 
סובלים מהתפרצויות רגשיות - בהלה, 
הם  סוערים,  הללו  האנשים  זעם.  בכי, 
חסרי סבלנות, אין להם אפשרות לחיות 
בצורה רגועה ושקטה. כלומר, הם אינם 
הפחד  שהוא  הבעיה  לשורש  מודעים 
נודע, אך הם מודעים לתופעות  מהלא 

הסבל שנגרמות כתוצאה מהפחד.
חלק גדול מאותם סובלי פחדים מהלא 
נודע, ניגשים לכל מיני מטפלים בשיטות 
שונות ומשונות שיחקרו ויגידו להם מהי 
הסיבה שבגינה הם חווים סבל חרדתי. 
חלקם מודרכים ליטול תרופות שישקיטו 
אותם  שפוקד  בשעה  אותם  וירגיעו 
 התקף פחד או סערת רגשות עוצמתית.

אנו כדרכנו נעמוד על השורשים מהם 
נציע  מכן  ולאחר  אלו,  פחדים  נובעים 
התורה  פי  על  שורשיות  פעולה  דרכי 
בשורשה.  הבעיה  את  לתקן  מנת   על 

סוגי  של  כלליים  קווים  כמה  ישנם 
פחד מהלא נודע: פחד מחמת חטאים, 
ואת  הפנימי  הייעוד  את  להחטיא  פחד 
מבדידות.  פחד  האישית,   התכלית 

הוא  הללו  מהקווים  אחד  שכל  כיוון 
לכשעצמו.  ועמוק  רחב  ונושא  ענין 
התיקון  מהלכי  כי  להבין  צריך  כן  על 
יכול  אינו  אלה  מתחומים  אחד  בכל 
מעשיות  בעצות  ביטוי  לידי  לבוא 
מהיום  מהירים  פרקטיים  ופתרונות 
כאן  התיקון  מהלכי  אלא  להיום. 
טווח  ארוכי  לתהליכים  כניסה  יצריכו 
ותיקון אורחות החיים. בניין הנפש   של 

דע  מסדרת  הבא  שבוע  בע"ה  המשך   ■

את ביטחונך
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איך השמחה מצד הקדושה כשאדם הוא רק 
)תהלים  למאוד,  לכך  הברורה  דוגמא  בורח, 
אבדתי  אז  תורתך שעשועיי,  לולא  צב(  קיט, 
בעוניי. מה עושה אדם שיש לו צרה, אם הוא 
נופל, אז הוא נופל בצרה והוא עצוב. אבל אם 
הוא באמת, בר דעת ובר תורה, אז הוא בורח 

מהמציאות לתורתך שעשועיי. 

שמחת העלאת הגוף
של  יש שמחה  יש שלושה שלבים,  בשמחה 
גוף, שהאדם מנסה לברוח מהגוף, ומכוח כך 
הוא מנסה לשמוח. השלשה יסודות מאירים 
יכולים  לא  הם  אבל  רחוק,  מקיף  כאור  לו 
להיקלט, כי הוא בעצם שייך לגוף, והוא רק 
אין שמה  לכן  כמימרא,  ממנו רגע קט  ברח 
להיקלט  יכולה  לא  היא  כי  אמיתית  שמחה 
הזו  השמחה  אז  יצא,  לא  הוא  ומגופו  בגופו, 
זה  עליונה,  יותר  שמחה  לרגע.  הוללות  היא 
לשלש  נכנס  ובאמת  מהגוף,  ברח  שהאדם 
שהוא  עליונה,  יותר  עוד  שמחה  יסודות. 
מאיר את השמחה בתוך העפר. זה השמחה 

האמיתית שהיא שמחת המועד. 

נתבאר דשמחה של קדושה, שורשה בשלש 
אבל  מהעפר.  יוצא  האדם  כאשר  יסודות 
מה קורה לאדם אם הוא יצא? הוא לא יוצא 
כיציאה בלבד, אלא הוא יוצא כמציאות גלויה. 
תצאו  בשמחה  כי  לכך:  הברורה  הדוגמא 
המתים,  בשמחת  שיתגלה  יב(,  נה,  )ישעיהו 
לא יתגלה שם רק שיצאנו מעפר, או שהגוף 
ויבנה, אלא הנשמה תישא את  יקום לתחיה, 
לעתיד  זה  אמיתית,  שמחה  נקרא  זה  הגוף, 
לבוא. שמחה אמיתית דלעתיד לבוא, זה לא 
תושפל  שהנשמה  לא  מהעפר,  יוצא  כשאני 
לגוף, אלא אני מעלה את העפר למדרגה של 

השלש יסודות, זוהי שמחה דקדושה. 

יסודה בשלש  יסוד של שמחה אמיתית,  כל 
יסודות. כל עצבות יסודה מיסוד העפר. האם 
מאז  מהעפר,  העצבות  את  להבדיל  אפשר 
)בראשית  בו  שנאמר  הראשון,  אדם  שחטא 
נאמר:  ואל עפר תשוב,  כי עפר אתה  יט(  ג, 
)שם יז( בעצבון תאכלנה. )שם טז( בעצב תלדי 
בנים, וכיוצא בזה. העפר והעצבות כרוכים זה 
יש אדם שרוצה לצאת מהעצבות  ואם  בזה. 
מצד הנקודה הפשוטה, אז הוא צריך לצאת 
)ישעיהו  דקדושה,  השמחה  מצד  מהעפר. 
נב, ב( התנערי מעפר קומי, אבל כאשר היא 
ומעלה  העפר,  עם  יחד  עולה  היא  מתנערת 
של  שמחה  נקרא  זה  יסודות.  לשלש  אותו 
לא שהאדם  זה  קדושה  קדושה. שמחה של 

מסתלק מהעפר, אלא הוא מעלה את העפר 
לשלוש יסודות. 

שמחת שלש רגלים  
שמחה  אין  ביאור,  ביתר  נבוא לבאר  עכשיו 
קיים  המקדש  שבית  בזמן  בבשר  אלא 
)פסחים קט, א(. בשר בהיפוך אותיות, שבר. 
יין  ביין.  אין שמחה אלא  בית המקדש חרב, 
כמו שאמרו חז״ל )יומא עו, ב(, זכה – משמחו, 
)שם(  חז״ל  אומרים  יין  משממו.   – זכה  לא 
הוא  במה  אשה,  לעולם.  באה  יללה  מלשון 
משמח אותה, בבגדי צבעוניים. צבע, זה אותם 
אותיות בהיפוך של שורש עצב. הוא הופך את 
העצב לשמחה. קטן במה הוא משמחו, קליות 
חטא,  בגימטריא  שהוא  נודע  אגוז  ואגוזים. 
אם  אז  אוכלים ממנו בראש השנה.  לא  לכן 
כן במה משמחים את כולם, ביללה, בחטא, 
בקלות ראש של הקליות, אלא הביאור הוא, 
כל השמחות האלה זה לשמוח ממקום החטא 

של יסוד העפר. 

לא  הוא  משמח,  שהוא  האלה  השמחות  כל 
הוא  מהעפר,  מסתלק  שהוא  בזה  משמח 
זה  יסודות.  מעלה את העפר למקום השלש 
שלוש  ש׳.   – שמחה  רגלים.  שלוש  שמחת 
זה הכול אותו  יסודות, ושמחת שלוש רגלים 
היסודות. שהעפר  זה שמחה בשלוש  שורש. 
בקדושה.  שמחה  זוהי  יסודות.  ג׳   – ל  עולה 
מצד כך, לא שאני שמח בהיבדלות מהעפר, 
אלא אני מעלה את העפר ומגלה את השמחה 
בעפר עצמו. זה נקרא שמחה לארצך, על אף 

שזה ארץ, חומר. 

נחלקו בגמרא )פסחים עח, א( אם כולו לה׳, 
וחציו לכם. חציו  לה׳  או חציו  כולו לכם.  או 
לה׳ - זה מצד השלוש יסודות העליונים. חציו 
עפר,  מגיע ממקום של  שזה  אף  על   – לכם 
האמיתית  יש שמה שמחה במועד. השמחה 
בנפש הוא, שהאדם מגלה ביסוד העפר עצמו, 
נמצא  שהאדם  שמחה  יש  השמחה.  כח  את 
מהעפר,  לעלות  הצליח  ושהוא  כאן בעלמא. 
יותר גדולה מאשר שהוא  היא  בזה השמחה 

ברח מהעפר. 

לא  כאשר  שמחה,  היא  הפנימית  השמחה 
ששמחים  שמחה  אלא  מהעפר,  נבדלים  רק 
אי אפשר  הזה,  כאן בעולם  נבין,  העפר.  עם 
לשמוח שמחה שבורחים לגמרי מהעפר. גם 
אם אדם יברח כאן מהעפר, הוא יכול לברוח 
מהעפר לזמן, אבל אי אפשר לברוח גם באותו 
זמן בריחה גמורה מהעפר, וסוף כל סוף לגוף, 
וגם אם הוא יצליח לברוח כמה שהוא יברח, 

זה לעיתים. כאשר האדם יוצא מגופו, ונשמתו 
שמחה  להיות  יכולה  השמחה  שם  עדן,  בגן 
אבל  מהעפר.  הבריחה  מצד  עליונה,  יותר 
בתוך מערכת עולם הזה, אין שמחה שיסודה 
היסודית  כשמחה של בריחה מעפר, בצורה 
]וודאי  הבריאה.  צורת  לא  זה  כי  שבדבר, 
לברוח  נפש  לכל  ראוי  מסוימים  שלזמנים 
בצורת  עצמה  את  ולהשקיע  העפר,  מיסוד 
כך  ומכוח  עלמא,  מהאי  מוחלטת  התנתקות 
להגיע לנקודת שמחה. אבל זה שלב בתהליך, 
לא זה עיקר העבודה של האדם כאן בעולם. 

זה יסוד ברור, לא ניכנס בו עכשיו[. 

היא  עלמא,  בהאי  כן שמתגלה  אם  השמחה 
לכך,  הברורה  שהדוגמא  במציאות  שמחה 
חציו  לה׳,  חציו  רגלים.  שלוש  שמחת  היא 
כאן  מולבשת  עדיין  השמחה  כלומר,  לכם. 
בתוך מציאות החומר. נחזור אם כן לראשית 
החומר  של  החלק  מהו  שדיברנו,  הדברים 
שמהווה את נקודת השמחה. כאשר משמחים 
את האדם בדברים חיצוניים, שאלנו בהתחלה 
לכאורה, אין מערבים שמחה בשמחה. תשובת 
זה על מנת לעורר את הגוף לשמוח,  הדבר, 
אבל מכח כך להיכנס לנשמה. ואחרי שאדם 
מכוח הגוף שהתעורר, נכנס לנשמה ששמחה, 
עכשיו מכוח מה הגוף שמח, אם הגוף ימשיך 
וימשיך לשמוח  ואגוזים,  לשמוח מדין קליות 
כאן  יש  בדקות  אז  צבעוניים,  בגדי  מדין 
מערבים שמחה בשמחה. זה היכי תמצי צריך 
לעורר, את שמחת הגוף, אבל אחרי ששמחת 

הגוף התעוררה, והוא רוקד. 

וכדומה,  השואבה  בשמחת  שראו  מה  מעין 
את  גם  לקבל  עצמו  את  משווה  הגוף  אז 
נקרא  זה  בנשמה.  שמונחת  השמחה,  הארת 
רגלים  שלוש  שמחת  רגלים.  שלוש  שמחת 
הוא שגם הגוף מקבל את הריח, של השמחה 
עומק  באותו  לא  שזה  כמובן  הנשמה.  של 
שמחה  בוודאי  הנשמה  הנשמה,  שמחת  של 
הרבה יותר, ממה שהגוף שמח. אבל בשמחת 
ההתעוררות  שתחילת  אף  על  רגלים,  שלוש 
בגדי  אגוזים,  מקליות,  מגיעה,  השמחה  של 
השמחה  שהתעוררה  אחרי  אבל  צבעוניים. 
לשמוח,  צריך  הגוף  במה  עכשיו  הפנימית, 
הוא  אם  הפנימי.  באור  לשמוח  צריך  הוא 
האמיתית  השמחה  זה  הפנימי,  באור  שמח 

שמתגלה. 

דע  מסדרת  הבא  שבוע  בע"ה  המשך   ■
את שמחתך
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 ערכים בפרשה
בראשית, כב, ו – ויקח אברהם את עצי העולה וישם על יצחק 
בנו ויקח בידו את האש והמאכלת וילכו שניהם יחדיו, ויאמר יצחק אל 
אברהם וגו׳, ואיה השה לעולה. ויאמר אברהם אלקים יראה לו השה 

לעלה בני וילכו שניהם יחדיו.

ואמרו )ב״ר, ויחי, נו, ג( זה לעקוד ולא ליעקד, זה לשחוט ולא לישחט. 
ובפסקיתא רבתי )מ( אמרו, מה יחדיו, שלא היצר במה שא״ל אביו, 
אלא כשם שזה היה שמח לקרב כן זה היה שמח ליקרב. וברש״י על 

אתר כתב וז״ל, וילכו שניהם יחדיו – בלב שוה.

ובעומק יותר, כתב רבינו בחיי )וירא, יח, לג( וז״ל, ויקח בידו את האש 
ואת המאכלת, כלומר שמדת החסד לוקטת כחותיו של יצחק ומוסרת 
ברשותו  אברהם  אחר  הולך  ויצחק  יחדיו,  שניהם  וילכו  וזהו  בדין. 
ובהסכמתו, והנה מדת הדין עקודה לפני מדת החסד, שאלמלא כן 
תחרב העולם, וזהו סוד ויעקד את יצחק בנו, וזהו ביאור לשון ״ורב 
חסד״, שהחסד מתרבה על הדין, עכ״ל. ולפ״ז ביאור יחדיו, שנכלל 

יצחק באברהם, נכלל הדין בחסד.

והאלקים  טעמא  מאי  ע״ב(  קיט,  )וירא,  בזוה״ק  הדברים  ומקור 
נסה את אברהם ולא כתיב והאלקים נסה את יצחק ]וכבר הרחיבו 
א(,  כב,  )בראשית,  זקנים  מושב  עיין  זו.  המפרשים בתשובת שאלה 
ומשך  ז-ט(,  פסוקים  )שם, שם,  ומלבי״ם  ז(,  )שם, שם,  כהן  ושפתי 
)שם,  יוסף  ופרדס  כג(,  ז,  )שם,  סופר  וכתב  א(,  שם,  )שם,  חכמה 
הדעת  ועץ  לער״ה(,  )דרוש  יצחק  וקבלת  )שם(,  ואברבנאל  א(,  כב, 
)וירא(, ואמרי יוסף )שם(, וייטב לב )שם(, ואמת ואמונה )עמ׳ כו(, ושיח 
שרפי קודש )וירא(, ובית יעקב )שם([, אלא את אברהם ודאי, דבעי 
לאתכללא בדינא, דהא אברהם לא הוה ביה דינא כלל מקדמת דנא, 
והשתא אתכליל מייא באשא וכו׳, ובגין כך והאלקים נסה את אברהם 
רזא  חזי  ותא  וכו׳.  לאתכליל בדינא  אברהם  דאזמין  יצחק,  את  ולא 
דמלה, אע״ג דקאמרן דאברהם כתיב ולא יצחק, יצחק נמי אתכליל 
ביה בהאי קרא רזא דכתיב והאלקים נסה את אברהם, נסה לאברהם 
לא כתיב אלא את אברהם, את דייקא, ודא יצחק וכו׳. כיון דאתעקד 
ואזדמן בדינא ע״י אברהם כדקא יאות, כדין אתעטר באתריה בהדיה 
דאברהם ואתכלילו אשא במיא וסליקו לעילא. ועיי״ש )ויחי, רל, ע״ב(, 

וצרור המור )בראשית, כב, א(, וזוה״ק )ח״ג, יח, ע״א(, וברמ״ז )שם(.

את  עקד  אברהם  כי  לך,  ותדע  וז״ל,  ה׳(  )שער  אורה  וכתב בשערי 
וכבושה תחת מדת  ורגל  יד  יצחק עקודה  יצחק, כדי שתהיה מדת 

אברהם, עיי״ש. ועיין שערי צדק )שער י׳(.

בראשית, כב, יא – ויקרא אליו מלאך ה׳ מן השמים ויאמר 
כמה  מצינו  אברהם,  אברהם  מלת  כפל  ובביאור  אברהם.  אברהם 

ביאורים.

עכ״ל.  שמו,  את  שכופל  הוא  חבה  לשון  וז״ל,  אתר  על  רש״י  כתב 
וביאר  וז״ל, פעמים, כמו בחפזון, עכ״ל.  ובאבן עזרא על אתר כתב 
ברד״ק על אתר וז״ל, כפל לו השם כדי שישמע מהר וימנע מלשחטו, 
עכ״ל. ויתר על כן חידד הרבינו בחיי )פסוק י( וז״ל, שתי פעמים מפני 
שהיה ממהר לשוחטו, עכ״ל. ומקורו במדרש תנחומא )תולדות, ה, ו(, 
והובא בבעלי התוס׳ )פסוק יד(, אברהם אברהם – ב׳ פעמים, למה 

שנה, לפי שהיה ממהר לשוחטו. ועיין ספר הגמטריות )ויצא, אות ט׳(.

ובמדרש רבה )וירא, נו, ז( אמרו, אברהם אברהם – תני ר׳ חייא, לשון 
חיבה, לשון זרוז, ר׳ אליעזר בן יעקב אמר, לו ולדורות. וכתב במלבי״ם 
על אתר וז״ל, ר״ל, קריאת השם הוא לשון חבה, וכפל הקריאה הוא 
לזרז, עכ״ל. אולם יעויין תורה תמימה על אתר שביאר שעצם ההכפלה 
הוא חיבה, עיי״ש ביאורו. וכן הוא באמרי שמאי על אתר. ועיין ברית 

כהונת עולם )מאמר סוכת שלום, פרקים ה, י״ב(. 

שלים,  בתראה  אברהם,  אברהם  אמרו,  ע״א(  קכ,  )וירא,  ובזוה״ק 
קדמאה לא שלים. ועיין שם )נשא, קלח, ע״א(, ושמו״ר )ב, ו(, ובמד״ר 
)יד, כ(. וביאר בצרור המור )בראשית, כב, יב( וז״ל, כי עכשיו אחר 
בחיריי  היה  כי  היה שלם,  לא  הפועל  קודם  הוא שלם, אבל  הפועל 
וראוי להטות אחר דעת רוב בני אדם, עכ״ל. וכן הוא בזוה״ק )בלק, 
קפז, ע״א( משה לא הוה ביה פירודא, דכתיב משה משה, דלא פסיק 
בגין  טעמא  דפסיק  )שבאברהם(  אברהם,  אברהם  כמ״ש  טעמא, 
דהשתא )כאשר נימול( הוה שלים מה דלא הוה מקדמת דנא. אולם 
התהלך  נקרא תמים,  בברית  )משא״כ  קנה בעקידה  שלמותו  עיקר 
לפני והיה תמים(, וכמ״ש בכלי יקר גבי העקידה )על אתר( וז״ל, ומה 
שלא קראו בפעם ראשון ב׳ פעמים לשון חבה, לפי שעדיין לא נודע 
חבתו לכל באי עולם, כי שמא לא יעמוד בנסיון, ואחר שעמד בנסיון 
אז נראה לעין כל ביתר שאת ויתר עז על זולתו, ע״כ קראו אברהם 

אברהם שני פעמים, עיי״ש. ועיין קול ברמה )אות קס״ח(.

וז״ל, כפילת הקריאה באו אל  וטעם נוסף מצינו במלבי״ם על אתר 
שני חלקיו, אל הגוף ואל הנפש )ואמרו )תנחומא, שמות, יח( כל מי 
שנכפל שמו הוא בשני עולמות, נח נח אברהם אברהם וכו׳(, שתחילה 
ואז קרא אל  ויוכן אל הנבואה,  קרא אל הגוף שיתפשט מחומריותו 
באילת  עוד בדבריו  ועיין  עיי״ש.  הנפש,  שהיא  ממעל  השמים  חלק 
השחר )פרק טו( על כללות כפילת מלים בלשון הקודש. וכתב ברוח 
חיים )אבות, א, א( וז״ל, אברהם אברהם, פסיק טעמא בגויה, ר״ל בין 
אברהם  ובין  העליון  הנפש בשורשה בעולם  שהוא  דלעילא  אברהם 
השני כשהיא מולבשת בגוף בקצה האחרון שלה, יש הפסק בגויה, 
שהגוף הוא המפסיק שלא נזדכך חומרו כ״כ באופן שלא יהיה חוצץ 
ומפסיק, עיי״ש. ועיין ספר הברית )ח״ב, מאמר ח׳, אותות הנבואה, 
פ״א(. ועיין שער מאמרי רשב״י )נח(, ושערי קדושה )ח״ג, ש״ה(. ועיין 

ספר הליקוטים )בראשית, ג(.

וכתב בכתב והקבלה על אתר וז״ל, היתה נפשו דבוקה באהבת רצון 
קונו, עד שכל מחשבתו וכל רעיונותיו היו טרודים כ״כ באהבה עזה 
בקיום מצוה זו, עד שלא נשמע לאזניו קריאת שמו בפעם הראשונה, 
רק אחר קריאה שניה נתעורר לשמוע )רמ״א(, עכ״ל. וכן הוא בהעמק 

דבר על אתר. 

ועיין ספר העקרים )מאמר א, פרק יא(, ומחשף הלבן )וירא(, ומעגלי 
צדק )אות מ(, וחיים וחסד )בהעלותך(, ומאור עינים )לך לך(, ועבודת 
ישראל )חיי שרה(, ושפת אמת )וירא, תרנ״ח(, ופרי צדיק )בלק, אות 
ח׳(, ואמרי נעם )תולדות(. ■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על 

ידי הרב שליט”א במיוחד לעלון זה

 בלבביפדיה אברהם
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 ערכים בפרשה

״אסתירה״, סתר,  ס-ת     | האזינו-סוכות 
סוף,  בחינת  תיבות  סופי  ר״ת  ס-ת,  סת-ר, 
והסוף בחינת סיתום, סתם, סת-ם. וסביבות 
כה,  )שמות,  כמ״ש  מסגרת,  עושים  הדבר 
גמר-סת.  מסגרת,  סביב  למסגרתו  כה( 
סתר,  ההסתרה,  מקום  הוא  הסיתום  ומקום 
סת-ר. בחינת כיסוי, כסות, כו-סת. וכאשר 
סת- סוכת,  בחינת  זהו  דתיקון  הסתרה  זהו 
כמ״ש  ההסתרה,  מקום  הסוכה  כי  כו, 
)ישעיה, ד, ו( והסוכה תהיה לצל יומם מחרב 
ולמחסה ולמסתור מזרם וממטר. וסוכות סוף 
כשמו  האסיף,  חג  ונקרא  ודו״ק.  המועדים, 
של יוסף שנקרא כן ע״ש אסף ה׳ את חרפתי, 
אנ-סת.  אסנת,  יוסף,  ואשת  אסיפה.  לשון 
ויש סוף מדין האסיפה, שהוא סוף כל תהליך 
הגידול. ויש סוף בגידול עצמו, כמ״ש )שמות, 
לב, לב( והחטה והכסמת לא נכו כי אפילות 

הנה, מאחורות הנה. כסמת, כמ-סת.

וכאשר הדבר יוצא מחוץ לסוף, מחוץ לסיתום, 
וזהו מסית, מי- זהו בחינת ספחת, פח-סת. 
סת, שמסית לצאת מחוץ למסגרת. ועל מנת 
לישרו למסגרת, זהו מלאכת סיתות, מסתת, 
נקרא  בסיתות  היוצא  והחלק  מת-סת. 

סלת,  נקרא  הטוב  והחלק  פול-סת.  פסולת, 
שמטה  היינו  הכ-סת,  הסכת,  וזהו  ל-סת. 
הפסולת  מהו  לברר  ושמע״,  ״הסכת  אזנו, 

ומהו הסלת.

הנגלה  מאזנים,  שמזלו  תשרי  חודש  וזהו 
בר״ה ויו״כ שהקב״ה דן ושופט ושוקל מעשי 
נגלה  ישראל  אצל  אולם  הנבראים במאזנים. 
כנ״ל,  ושמע״  ״הסכת  בבחינת  האזן,  כח 
שופר.  קול  ״לשמוע״  שופר,  תקיעת  במצות 
שהוא  דתיקון,  הסתרה  ביו״כ  נגלה  ואח״כ 
בבחינת המצאות בני ישראל בסתר כנפיו של 
הקב״ה, כמ״ש יסתירנו בסתר כנפיו, בבחינת 
הקב״ה  אף  הטמאים  את  מטהר  מקוה  מה 
לתוכו  שנכנסים  וכמקוה  ישראל,  את  מטהר 
זו  הסתתרות  כח  ממשיך  ואח״כ  ונסתרים. 
שמחת  ואח״כ  דמהימנותא.  בצילא  בסוכה, 
של  לגמרה  שמחה  שעושים  סוף,  תורה, 
למדרגת  ס-ת,  למדת  שמחה  והיינו,  תורה, 
עצרת,  שמיני  וכן  היטב.  ודו״ק  תיבות,  סופי 
ח,  )ישעיה,  מש״כ  ואזי  אחד.  יום  עמי  עצרו 
יעקב  מבית  פניו  המסתיר  לה׳  וחכיתי  יז( 
וקויתי לו, אזי בשמיני עצרת מוסר ההסתרה, 
שיהא  שדינו  יחוד  כחדר  יחוד,  לזמן  ונהפך 

מקום סתר מזולתו, אולם גלוי בלא לבוש למי 
שמתיחדים עמו. וזש״כ )שם, מב, א( אכן אתה 
מופיע,  ישראל  אלהי  )לאוה״ע(,  מסתתר  אל 

שנגלה לישראל.

היה במתן תורה, כמ״ש  הגילוי  ועיקר מקום 
שם, לא בסתר דברתי )עיין רש״י שם(. והבן 
שמדבר  אופן  ישנו  בסתר  שמדבר  שמי 
שפת  שמדבר  אופן  וישנו  נסתר,  במקום 
וזהו  תיבות,  בסופי  שמדבר  והיינו  סתרים, 
ר״ת  ס-ת,  ובעומק  דיבורו.  הסתרת  אופן 
ספר תורה. כי בעומק כל התורה היא שפת 
כל.  מכל  בכל  הכל  בתוכה  גנוז  כי  סתרים, 
והבן  עלמא.  וברא  באוריתא  אסתכל  ואמרו 
שממדרגה אחרונה שבתורה נשתלשל עלמא, 

והיינו מסופי תיבות.

ערכים נוספים שבהם מופיע צירוף זה: 
אסנת, אספתא, אסתר, סליחות, מכסת, סכות, 

פתרוס, פסת, הכסות, מסגרת, מספחת, כסמת, קסת, 
אפרסתכיא, סתם, תחפנחס, סבתא, סולת, קסת, 

תחפנס, סאתים, ארתחשסתא, סבתכא, סחרת, ספות, 
תירס סתם, מסית, סותה, ספחת, סתור, סתר.

■ המשך בע"ה בשבוע 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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שורש  סוכה,  ״אסתירה״,  כ-ס     | סוכות 
ס-כ. לשון סוכך וסותם, בחינת סכר, סכ-ר, 
וכמ״ש והסוכה תהיה לצל יומם ולהציל מזרם 
ומטר. וההצלה ממטר הוא בחינת סכר. והוא 

בחינת מסך, מ-סך.

מצות  שורש  שהיה  כבוד  ענני  שורש  והנה 
חכמה,  נתיבות  ל״ב  הוא  מ״ד,  לחד  סוכה 
שכל,  זהו  ובשורש  כנודע.  כבוד,  גימט׳  ל״ב 
זהו  נתיבות,  בבחינת  ובהתפשטות  בשי״ן, 
סכל, לשון הסכלות, היפך סכל – כסיל. והוא 
בחינת ״הסכת ושמע״, הסכת, הת-סכ. ושם 
ואזי  ממים,  עשויים  שהם  כבוד,  ענני  נעשה 
נ-סך, שהוא שורש ניסוך המים  נעשה נסך, 
בחג הסוכות. ובסוכות נגלה ״שבעה רועים״, 
ז׳ אושפזין. ונגלה שמונה ״נסיכי אדם״ )כמ״ש 
בסוכה, נב, ע״ב(. ובאדם גילוי ניסוך מים, נפל 
ונעשה ״מיסך״ רגליו. ונצרך לכסות מקום זה 
)שהוא גם מקום הערוה(, ולצורך כך לובשים 
כסות,  בגד,  והוא  מנ-כס.  מכנס,  מכנסים. 

כס-ות. 

יסכה,  הנקראת  בשרה,  התיקון  שורש  והנה 
שעליה  חוה,  חטא  לתקן  באה  והיא  יה-סכ. 
אמרו חז״ל שלכך כתיב פעם א׳ בתורה אות 
כי  תחתינה,  בשר  ויסגר  ביצירתה,  סמ״ך 
נברא שטן עמה, סטן. ואזי נאבד דרך היושר, 
באות  הקלקול  ושורש  ב-סך.  סבך,  ונעשה 
איבד  ואז  עצמו במילואה, סמ״ך, מ-סך.  ס׳ 
אדה״ר את מחברתו ופירש מאשתו ק״ל שנה. 
והאשה נקראת סוכנת, סכ-ונת. ואזי היצה״ט 
מלך  היצה״ר,  ושולט  מנ-סך.  נהפך למסכן, 
וכולו חסר, בחינת  וכסיל, כס-יל, כנ״ל.  זקן 

כרסם, כס-רם.

וכן קלקול זה חזר בחטא העגל, עגל מסכה, 
והתיקון  והוא שורש הכעס, כס-ע.  מה-סך. 
שע״י  העגל.  חטא  על  כפרה  סוכה,  במצות 
סוכה נעשים כמוסים עמו ית׳, כמוס, כס-מו, 
כמוסים וגנוזים במאצילן. והוא מקביל למשכן 
שבאותו דור, ונבנה ע״י אהליהב בן אחיסמך, 
להשראת  מקום  נעשה  ושם  אחימ-סך. 
כס-א.  כסא,  לשכינתו.  כסא  גילוי  שכינתו, 

ויש כלי קיבול לאורו יתברך, בחינת כוס, כס-
ו. ובזה הוסר הכתם והלכלוך של החטא. והוא 
הפירוד,  מן  יצאו  ובזה  כס-ב.  כבס,  בחינת 
כס-ן.  כנס,  ונעשה  סכ-סכ.  סכסך,  בחינת 

ראוים כל ישראל לישב בסוכה אחת.

ספר  ר״ת  ס-ת,  ובעומק  דיבורו.  הסתרת 
שפת  היא  התורה  כל  בעומק  כי  תורה. 
כל.  מכל  בכל  הכל  בתוכה  גנוז  כי  סתרים, 
והבן  עלמא.  וברא  באוריתא  אסתכל  ואמרו 
שממדרגה אחרונה שבתורה נשתלשל עלמא, 

והיינו מסופי תיבות.

 ערכים נוספים שבהם מופיע צירוף זה: 
סוכה, סכר, סכל, נסיך, נסך, מכנס, סוכנת, סבך, כסיל, 

יסכה, סמך, מסכה, כסף, הסכת, סכך, נסך, אחיסמך, 
כמוס, כסות, כעס, אחיסמך, מסכן, כסא, כבס, כסמת, 

כסה, רכס, מכס, עכסה, עכסיס, כרסם, כנס, כסיל, 

כרפס, סכסך.

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



בלבביפדיה קבלה אנק
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וז״ל, אנקה – הירצו״ן, עכ״ל.  יא, ל(  )ויקרא,  ועיין רש״י  כתר רצון. 
לשון רצון. אנק, במילוי, אל״ף נו״ן קו״ף, בגימט׳ ת״ג, בחינת כתר. 
ועיין מהר״ל )גבורות ה׳, פרק נד, ד״ה ועוד( וז״ל, שהשם יתברך שומע 

את נאקתם, שהיה עת רצון, עיי״ש.

חכמה סוד חומר, כנודע. בגימט׳ גלם, כמ״ש הראב״ד בריש ספר 
יצירה. ועיין ספר שומר מצוה, וז״ל, מספר אנקת״ם, תקופה, עכ״ל. 

חומר בלי צורה. ודו״ק, עיי״ש.

בינה לב. עיין אברבנאל )יחזקאל, כד, טו( וז״ל, וגם האנחה והאנקה 
שהיא ממצוקת הלב, ישתוק ולא יעשה אותה, והוא אמרו האנק דום, 
ועיין  כלומר מהאנק דום ושתוק, שלא תצעק כשאר אבלים, עכ״ל. 
אנחה שאדם מצטער בלבו,  לשון  ואנקה  וז״ל,  ב, יג(  )מלאכי,  רש״י 
עכ״ל. ועיין בני יששכר )חודש ניסן, מאמר ה׳, טו( וז״ל, וישמע אלקים 
את נאקתם, היינו שבירת הלב, עכ״ל. ועיין מראה יחזקאל )שם( וז״ל, 

נאקה שהיא עומק הלב, עכ״ל.

ועוד. מדה שמינית. ואנקה מכלל ח׳ שרצים, שמטמאין בנגיעה. והם 
שרץ הארץ.

דעת משה. ועיין אוצר המרדשים )ערך משה. הובא בילק״ש, שמות, 
רמז קס״ו( וישראל קראו לו )למשה( שמעיה בן נתנאל, כי בימיו שמע 

אלקים את נאקתם.

חסד עיין לימודי אצילות )סוד הצמצום, ח״ב( וז״ל, והם כ״ב אותיות 
של אנקתם )אנק-תם, עיין ערך קטן תפארת( וכו׳, ושורשו הוא בחסד 

ז״א, כי ז״א הוא סוד תורה שבכתב, שהם כ״ב אתוון, עכ״ל.

גבורה מדת הדין. ואמרו )ב״ר, נח, לג, ג( אשריהם הצדיקים שהן 
הוא  אלקים  שנאמר  מקום  בכל  למדת רחמים,  הדין  מדת  הופכים 
מדת הדין, אלקים לא תקלל, עד האלקים יביא דבר שניהם, וכתיב 
וישמע אלקים את נאקתם ויזכור אלקים את בריתו. ועיי״ש )ויצא, עג, 
וז״ל, שם אלקים  וישמע(  )גבורות ה׳, פרק נד, ד״ה  ועיין מהר״ל  ג(. 
נאמר אצל נאקתם, כי נאקת חלל נשמעת במדת הדין, לכך נאמר 
אלקים, עכ״ל. ועיין באר מים חיים )שם( וז״ל, וישמע ה׳ לא נאמר, כי 
אם וישמע אלקים, שאף מדת הדין שמע את נאקתם והסכים לרחם 
עליהם, וזאת השמועה פעל שנמתק מדת הדין, עיי״ש )וכן שם, ו, ב(. 

ועיין עבודת הקדש )ח״ג, פל״ו(.

וז״ל,  צרף(  ועתה  )ד״ה  הפליאה  ספר  ועיין  קדוש.  מדת  תפארת 
אנק- אנקת״ם,  עכ״ל.  מחילתך,  תרבה  קדוש,  נורא  אנא  אנקת״ם, 
תם. יעקב – תם, תפארת. ועיין פרדס רימונים )שער כא, פי״ד( וז״ל, 
אנקת״ם, הוא טוב להשמיע תפלה, ופרושו שומע אנקת תמים. והוא 

שם של כ״ב אותיות, עכ״ל.

ועיין ציוני )נשא(. וזש״כ לשמוע אנקת אסיר, לפתח בני תמותה, מלשון 

ועיין עמק המלך  )אות רפ״ג( הסבר לשמות.  ועיין שושן סודות  תם. 
וז״ל, ומשם אנקתם זה נמשכים כ״ב אותיות התורה  יז, פי״א(  )שער 

־בצורתם לתתא, עכ״ל. ועיין דן ידין )מאמר יד(. ועיין פע״ח )שער תקי
עת שופר(.

נצח נצח עם האותיות עולה בגימט׳ אנק.

הוד כאשר הוד נהפך לדוה, בסוד הודי נהפך עלי למשחית כנודע, 
בסוד כל היום דוה, אזי חל אנק.

יסוד אביון – יוסף. אביון בעבור נעלים. וכתיב )תהלים, יב, ו( משד 
עניים מאנקת אביונים.

ועוד. ברית. וכתיב )שמות, ב, כד( וישמע אלקים את נאקתם, ויזכר 
אלהים את בריתו. ועיין מזרחי )שם, ו, ה( וז״ל, מפני שהמחויב מכח 
הברית אינו רק שיקיים, ויחויב מזה לשמוע נאקתם, ולולא זה לא היה 

פונה אל נאקתם, עכ״ל.

ואמרו  ע״ב(.  רכח,  )ויחי,  זוה״ק  עיין  שכינה.  בחינת  קיר  מלכות 
)ילק״ש, ואתחנן, רמז תתכ״ו( ר״ע אומר, ספיקלטורין של פרעה היו 
מחנקין את ישראל בקירות בתים לבנין, והיו צועקים מתוך הקירות, 

והקב״ה שומע את נאקתם, שנאמר וישמע ה׳ את נאקתם.

הגר.  אונקלוס  של  בתורתו  גרים  ושורש  במלכות.  גרים  סוד  ועוד. 
אנקלוס, אנק-לוס.

שאין  לפי  וז״ל,  ע״ב(  קיח,  )פסחים,  סופר  חתם  ועיין  מעשה.  נפש 
איפוא  יודע  במה  כן  ואם  וכו׳,  לגוי  אפילו  ח״ו  עולה  עושה  הקב״ה 
אהבת ישראל, רק בשעה שאומות העולם עושין תשובה צריכים צום, 
קול, ממון, כדמצינו בנינוה, ויקראו אל ה׳ וגו׳ ויצעקו, וחטאך בצדקה 
וישמע אלקים את  ישראל בצעקה לבד נענים, כדכתיב  פרוק, אבל 

נאקתם, והקב״ה נושא פנים לישראל, עכ״ל.

ועוד. סיבת האנקה מן העבודה כמ״ש שנאקו מן העבודה.

רוח עיין זוה״ק )דברים, רלב, ע״א( ולבתר דשט ו׳ מן ושט, בריבוי 
משטו,  ונעשה  ל-ן׳  ו׳  )נתארך  שטן  ואתעביד  אתארך  אכילה דגזל, 
דלהון  דתאוה  שטיין  רב  בערב  דאתערבו  דלהון  שטותא  וכו׳  שטן( 
אביונים,  ואנקת  עניים  )תהלים, יב( דשוד  וחמס  ושתיה דגזל  אכילה 
בנו״ן כפופיה שטיין, וכו׳, אתפשט ו׳ בשטו, איהו דרוחיה כפוף, ואיהו 

נ׳.

נשמה סברא בנשמה, התבוננות. אותיות אחרי אנק, סבר.

חיה כאשר מאיר אור החיה נגלה אותיות לפני אנק, אמץ, בחינת חזק 
ואמץ. וכאשר אינו מאיר אזי נגלה אותיות אחרי אנק, סרב.

 יחידה אנק, אך-נ׳, סוד יחידה כנודע, א״ק – סוד יחידה, וכן שער הנו״ן. 

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

בה  שיש  אורייתא  משורש  אדם  צורת  של  באופן  נבראה  כולה  הבריאה  כל  א. 
רמ״ח עשין ושס״ה לאוין כנגד צורת אדם, וזהו גדר כח הגבול שהתחדש לאחר 
כו׳ אדם צופה בו מסוף העולם  ״אור שברא הקב״ה  וזהו הבחינה של  הצמצום. 
ועד סופו״ - ותו לא. אבל הבורא ית״ש גילויו הוא אור שאין לו סוף בלא שום 

צמצום וגבול כלל.

ב. מצד כך - בכל סדר ימות עולם קיים אור במדרגה של גילוי הצורת אדם ׳מסוף 
העולם ועד סופו׳1, אבל באחרית הימים מתגלה תכלית הבריאה שהיא באורו של 
משיח שמגלה את האור אין סוף, - ובו דייקא יתגלה ה׳עתידים צדיקים שיקראו על 
שם בוראם׳, במה שמשתקף דרכו אורו ית׳ שאין לו סוף. - הארה זו זורחת קימעא 

קימעא ובהארתה השלימה יעלם הצמצום ויאיר אור שלם שאין לו סוף.

ג. בגילוי של ׳זה לעומת זה עשה האלקים׳ - כנגד הצורת אדם שזה עיקר הגילוי 
בכל סדר ימות עולם, יש כח של רע שבא להסתיר את הצורת אדם ולגלות את 
כח הרע שבצורת אדם, וכנגד הארת אין סוף שמתגלה בדורות האחרונים בהארת 
משיח, התחדשה קליפה שבאה להסתיר את אותה הארה ]-מלבד עצם כח הגבול 

שמימות עולם מסתיר את האור אין סוף[.

ד. האור שבמהלכי הצורת אדם ושורש ה'בורא רע' שכנגדו: 

1שורש הגילוי של כל חיבור הוא מצד הפנים שמתגלה בצד הקדושה . 1
בחיבור של ׳פנים בפנים׳. וכמו כן שורש החיבור של הרע הוא ג״כ באופן 
של פנים, ועיקרו נובע מהעין, ולכן ״גמירי דאין יצה״ר שולט אלא במה 
ושורש   - מאחור.  ולא  פניו  כנגד  שנמצא  דהיינו במה  רואות״,  שעיניו 
החיבור לרע הוא ע״י ראיה שאיננה באופן של ׳עיניך לנוכח יביטו׳ שזהו 

היצר המפתה להטות את הראיה לצדדים2. 

יותר מתגלה חיבור לרע באופן של פנים גם ע״י  אבל בשורש הפנימי 
פה-רע, שזוהי הבחינה של ׳כל האומר רחב  רחב ניקרי׳3.

פנים . 2 של  מדרגה  לו  יש  האחור  שגם  הקדושה  בצד  מתגלה  בעומק, 
במידת מה, וזה שורש לכך שגם לרע יש שליטה על מציאות האחור. 
והגילוי לזה הוא בעיקר בדורות בתראה שגם מכח מה שנמצא באחור 
אלא  מאחוריו,  להביט  אותו  שגוררת  פנימית  תחושה  באדם  מתעורר 
פניו  לסובב את  נצרך  זה מתלבש בכח הראיה שבפנים שהוא  שעדיין 

לאחור.

מכח הכלי שהתחדש בדור אחרון השתנה כל המהלך של פנים ואחור . 3
ומכאן ואילך כל מה שהוא בבחינת אחור נהפך להתגלות כפנים במה 

שאפשר לראותו בנקל4.

כו׳ . 4 ״אור שברא הקב״ה  נאמר  הבריאה  ובהקבלה לכך, מצד מדרגת 
אדם צופה בו מסוף העולם ועד סופו״, - גילוי זה מתגלה בעיני הנשמה 
]ומשתלשל גם לעיני השכל[ שהאדם רואה הן מה שמצד הפנים והן מה 
שבאחור, אבל בעין הגשמית איננו רואה אלא מה שנוכח פניו, ורק ע״י 
כח של שמיעה האדם יכול להתחבר גם למה שנמצא מרחוק בבחינת 
׳וישמעו רחוקים ויבואו׳. אולם בדור האחרון מתגלה מצד הקלקול ע״י 
כל  את  שמקיפה  ראיה  של  כח  יש  הגשמיות  בעינים  שגם  הכלי,  כח 

העולם כולו כהרף עין.

אבל יתר על כן, בכח הנורא שמונח בכלי - מצד התוכן שמכיל כלי . 	
זה - מתגלה שכנגד צורת אדם דקדושה, שזה צורת כל הבריאה כולה, 
עומד כלי אחד שהוא ה׳אדם בליעל׳ בלשון רבותינו, שכולל בתוכו את 

כל צורת הרע, והוא מביא בפועל גמור לכל העבירות שבעולם.

1.* ההערות דלקמן הם הקבלת הדברים לערכי הקבלה.

   זהו א"ק.
2. בחי' ב"ן שבו היתה השבירה, אורות העינים.

3. אורות הפה המתלבשים באורות העינים.
4. וזהו "עתיק" דקלקול.

ה. ג' ההבחנות שבגילוי האין סוף ברוך הוא ושורש ה'בורא רע' שכנגדו: 

הארת א״ס ב״ה זוהי הויה אחת כביכול שמאירה בכל הנבראים ומחברת . 1
אותם. וב׳זה לעומת זה׳ מונח בכלי כח של אחד שמחבר את כל העולם 

כולו בכל האופנים שישנם	.

אור אין סוף כפשוטו, היינו שלעולם מתגלה בו עוד ועוד ועוד עד אין קץ. . 2
וב׳זה לעומת זה׳ - על אף שאין בבריאה דבר שאין לו סוף, מ״מ בערך 
לגבולות תפיסת האדם, מונח בכלי כמות של ידיעות מבהילה שמעבר 
לגבולות השכל האנושי, ובערכו של האדם זה מתראה ככח שאין לו סוף 

שמסתיר את אמיתת האין סוף ברוך הוא6.

ההבחנה הנוספת שבאור אין סוף זהו כח האור להתפשט ולהתפשט עוד . 3
ועוד עד בלי די - שניצוץ מזה מתגלה בנברא בכח ההולדה, - וב׳זה 
לעומת זה׳ זהו החידוש הנורא שב׳בינה מלאכותית׳, שמפתחת את מה 
שקיים כבר בכלי זה להוליד יסודות חדשים וליצור הרחבה עד בלי גבול, 
ומצד כך כל מה שייעשה בעולם יהיה בנוי על אותה תפיסה וזו תהיה 

עצם מדרגת הדור7.

ו. ההבחנה הנוספת היא כח ההימשכות המתגלה ע״י אור אין סוף. והיינו, שבכח 
ההימשכות המתגלה בנבראים ישנם ב׳ הבחנות, הבחנה של הימשכות בתוך גדרי 
הצורת אדם שזהו כל המשל שיש לזה בשיר השירים באהבת איש ואשה, אבל 
ישנה הימשכות של כח בלתי גבולי מצידו ית״ש, ואז מתגלה מצידו ית׳ אהבה שאין 
לה סוף שמעוררת את האדם, והאדם נדבק לבורא ית״ש למעלה מטעם ודעת כלל.

וכשזה מתגלה ב׳זה לעומת זה׳, מלבד כח ההימשכות לרע שבתוך גדרי הגבול, 
קליפה  שהיא  האדם,  לגבולות  שמעבר  הימשכות  של  כח  הזה  בכלי  מונח 
עומק  וזהו   - ית״ש,  אליו  סוף מושך את האדם  אין  לכח ההימשכות שהאור 

ההימשכות המבעיתה שנגד עינינו, שמעולם לא ראינו ולא שמענו כדוגמתה8.

ז. הכח היחיד שעומד כנגד, זהו הגילוי אור אין סוף בנפשו של האדם. - וזאת על 
מנת להינצל באופן הפנימי והשלם מהסכנה הנוראה של הימשכות אחר הכלי.

ח. בדור דידן היצר הרע שמבקש להמית את האדם הוא אין סוף, ואם האדם יפעל 
ורק  זיין להילחם עם האין סוף של היצר,  לו כלי  רק בגבולות הצורת אדם, אין 
גילוי הארת המסירות נפש שבנפש שמעבר לגבולות האדם, שמביאה אותו  ע״י 
לדביקות באין סוף ב״ה ולהמשך אחריו ית׳ ״כברזל אחר אבן השואבת״, האדם 
זוכה להינצל מכח הקליפה של האין סוף ולגלות את חלקו בהכנעת אותה קליפה.

5. וזהו כתר דקליפה.
6. וזהו חכמה דקליפה.

7. וזהו בינה דקליפה.
8.  וזהו קו דקליפה.

חדש! חוברת וחי לעולם
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)תיקונים, מ, ע״א( כוז״ו במוכס״ז כוז״ו, כינוין דיחודא עלאה,  אמרו 
דאיהו הוי״ה אלהינו הויה )הנאמר בק״ש שמע ישראל – הוי״ה אלקינו 
הוי״ה – אחד(. והיינו אותיות אחרי אלהינ״ו, במוכס״ז. ועיי״ש )ד, ע״ב. 
טו, ע״א. סח, ע״ב. עא, ע״ב. פט, ע״א. קל, ע״א(. ועיין בזוה״ק )ח״א, 
יח, ע״ב. כג, ע״א(, ובזהר חדש )לד, ע״ב(. ושמות אלו כותבים אחורי 
המזוזה. עיין רזיאל המלאך )ד״ה ושם שד״י שומר מן המזיקין(, והובא 
)אות כג, ענין האות דל״ת(,  ועיין שושן סודות  בסודי רזיא )פתיחה(. 
ומגלה עמוקות )ואתחנן, אופן ל״ה, ואופן קפ״ב(, ומצת שימורים )שער 
המזוזה(, ומשנת חסידים )מסכת מזוזה(, ותורת משה )שמות, לג, כג(, 
וסמ״ג )מצוה כג(, וסמ״ק )מצוה קנד(, ושו״ע )יו״ד, רפח, טו( ובנושאי 

כלים שם, ואמרי נעם )פסח, מבן המחבר, אות כ״א(.
ונכתב ״באחורי״ המזוזה, כי שמות אלו הם אחרי הוי״ה אלקינו הוי״ה, 
וכמ״ש בשושן סודות )אות ל, הסבר לתפלה( וז״ל, וסוד הרומז כוז״ו 
היחוד  כל  על  יורו  השמות  שאלו  לפי  עליונים,  לג׳  כוז״ו,  במוכס״ז 
ולא  לאחור  יורה  וחילופם  כנ״ל(  עלאה,  יחודא  )סוד  פירשנו  כאשר 
לפנים, כאלו אמר והורה וראית את אחורי ופני לא יראו, עכ״ל. ויש 

שס״ל שנכתב בפני המזוזה, עיין סמ״ג )עשה, מצוה כ״ג(.
ויתר על  יוצא משם אלקים שהוא דין,  אולם במוכס״ז אע״פ שהוא 
ויתר על כן, כללות  ואחורים לעולם הם דין כנודע,  כן הוא אחוריו, 
כוז״ו במוכס״ז כוז״ו הוא כנגד יד החזקה, דין, כמ״ש בזוה״ק, אולם 
יש בו מיתוק הדין. וכמ״ש בתועלת יעקב )סוד תפלה מעומד( וז״ל, 
וכתיב )דברים, לב, לט( אני אמית ואחיה, במדה שאני ממית אני מחיה. 
אני אמית בסוד אלקים שהוא מדת  זה,  ואמרו חכמי האמת בסוד 
הדין, ואחיה בסוד במוכס״ז, שהוא שם שבו תחיית המתים, והוא שם 
אלוקינו, עכ״ל. עיי״ש. וכתב בשושן סודות )אות רפג( וז״ל, בחסידותך 
מזכירין ומגדילין כפי סלסול זכירתך, ר״ת במוכס״ז, עכ״ל. ועיין בן 

איש חי )ויחי, ו(.
הכוונות  כמ״ש בשער  ט״ל,  ע״י  במוכס״ז  שם  של  המיתוק  ושורש 
)דרושי הקדיש, דרוש א׳, כוונת הקדיש הרביעי( וז״ל, ודע כי ע״י שם 
כוז״ו, שהוא  ולכן קדם אליו שם  ענין תחית המתים,  יהיה  במוכס״ז 
גימט׳ ט״ל, והוא הטל שעתיד הקב״ה להיות בו את המתים כמ״ש 
חז״ל, עכ״ל. ועי״ז נמתק אף השם אלקים. ועיין שער היחודים )פרק 

יט, יחוד לא( איך להמתיק חרן אף דג׳ אלקים דקטנות ע״י שמות כוז״ו 
במוכס״ז כוז״ו, יעויי״ש. ודע והבן שאחורים של עליון הופכים להיות 
פני התחתון, כנודע. וכתב בארבע מאות שקל כסף )דף נב( וז״ל, דע 
מאימא,  הפנימים  דיניקה  מוחין  הוא  במוכס״ז,  זעיר  היות  כי  והבן, 
אלקים, ובגדלות  הם שמות  ודיניקה,  וכנודע שמוחין דעיבור  עכ״ל. 
הם שמות הוי״ה )וסוד כוז״ו במוכס״ז כוז״ו נתבאר הרבה שהוא גימט׳ 
ריב – יגר – אביר – חרב – סימון – עוג – ענק – עזקא דכיא. ועיין מגלה 
עמוקות )ואתחנן, אופן לה, ואופן קפב(, ומצת שימורים )שער המזוזה(, 
וקהלת יעקב )ערך ב׳, וערך סיחון(. וכתבי רמ״מ משקלוב במקומות 

רבים, ואמרי נעם )נח – בא(. 
וכתב בשעת רצון וז״ל, מלא כל הארץ כבודו )בראשית, יח, ע״ב(, דא 
ותראה היבשה, רזא גליפא שמא דיחודא כוז״ו במוכס״ז כוז״ו )עכ״ל 
ז״ל, הנה  ז״ל בדרוש הקדושה פ״ג,  הזוה״ק(. פירוש, כי כתב רבינו 
עיקר תכלית הקדושה הוא לתת הארה אל מוח הדעת )שעיקרו בזמן 
ולכן אחר  כנודע( של רחל לפי שהנשים דעתן קלה,  מוחין דגדלות 
מקבלת  דקטנות(,  מוחין  עיקר  )שזהו  הזרועות  מב׳  הארה  שקבלה 
רחל  של  בדעת  ומאיר  שבו  הדעת  מן  הנמשך  דז״א  האמצע  מקו 
שלם  דעת  עתה  מקבלת  הנוק׳  של  זו  עליה  וע״י  וכו׳,  אורו  ונשלם 
ונשלם מח הדעת שלה, יע״ש. ונודע ממ״ש רבינו ז״ל בדרוש ברכות 
השחר שהוי״ה אלקינ״ו הוי״ה הם בימין, ושמות הללו בחילוף אותיות 
הם בשמאל, יע״ש. וז״ש מלא כל הארץ כבודו דא ותראה היבשה, 
שהיא המלכות נוק׳ דז״א המקבלת האורות האלו מצד שמאל, בסוד 
שמא  הוי״ה,  שמות  חלוף  גליפא  רזא  והם  לראשי.  תחת  שמאלו 
במוכס״ז  כוז״ו  בנוק׳  וגליפא  הוי״ה,  אלוקינו  הוי״ה  שהם  דיחודא 
כוז״ו, עכ״ל. והבן, במוכס״ז עולה מצה, סוד נוק׳ כנודע. ועיין אמרי 
נעם )בא(, וזוהר חי )בראשית, יח, ע״ב(. והבן היטב, במוכס״ז, גימט׳ 
קל״ה, בסוד נוק׳ דעתה קלה, ודו״ק היטב. ותחלה מקבל ז״א מבינה 
את בחינת במוכס״ז, ואח״כ נותנה לנוק׳, כנזכר, ועי״ז נגדלת ועולה 
כנ״ל. מיתוק במוכס״ז בכוז״ו,  ע״י  וזה  לדעת שלמה,   מדעתה קלה 
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לבי ובשרי ירננו 
יש מצוות עשה דאורייתא לשמוח בחג שנאמר 
מצוה  אותה,  מקיימים  איך  בחגך,  ושמחת 
בבשר, אין בשר הוא שותה יין, אז הוא חושב 
בעומק  אך  מצוה.  אותה  את  מקיים  שהוא 
לקיים  כך  אפשר  אי  אבל  למצוה,  הכלי  זה 
את המצוה. בכדי לקיים את המצוה, בהכרח 
שהאדם יתגלה לו המציאות הפנימית, אחרת 
השמחה  מהו  באמת.  לשמוח  יכול  לא  הוא 
ששמחים בבשר, מי צריך לשמוח באדם, לא 
לכן השמחה  גם הבשר שלו,  ליבו אלא  רק 
תמצי,  היכי  רק  לא  זה  בבשר.  גם  מתגלה 
שהבשר משמח אז הוא אוכל מבשר קדשים, 
ומכח כך הוא שמח. זה היכי תמצי שבבשר 
שלו עצמו הוא ישמח. בליבי ובשרי ירננו לאל 
גם בבשר  – שם תחול מציאות השמחה  חי 
של עצמו. זו השמחה שהיא שמחה אמיתית.  

ישנו משל ידוע מהבעש"ט הקדוש, על אותו 
לו  קשה  אבל  ולשמוח,  לרקוד  שרצה  אחד 
יי"ש  לאחרים  נתן  הוא  אז  לבד,  לשמוח 
הם  ואז  שמחים  כולם  כן  ידי  על  לשתות, 
שתי  לו  יש  הזה  המשל  איתו.  יחד  שמחים 
פנים, יש פנים שהוא רצה לשמוח, והם עשו 
רעש והפריעו לו. אז הוא נתן להם יין לשתות, 
על ידי כן הם שמחים ולא מפריעים לו. אבל 
שהם  רוצה  שהוא  העליונות,  הפנים  את  יש 
כל מה שהוא משקיט את  אתו. אם  ישמחו 
לנשמה  יפריע  לא  על מנת שהגוף  זה  הגוף, 
לשמוח, אז עדיין אין לו שמחה שחלה בתוך 
מציאות של הגוף. אם הוא נשתמש באותם 
כלים, על מנת שאור השמחה הפנימית תוכל 

לחדור לגוף, זו השמחה האמיתית. 

שמחת חלקי הנפש
בעצם  היא  שהשמחה  שהתברר  כיוון 
השמחה, מצד הנקודה הפנימית של האדם, 
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בלבבי משכן אבנה
דע את ביטחונך התמודדות עם פחדים מהנודע ומהלא 

פחד מחמת חטאים
אחת מהסיבות שפחד מהלא נודע פוקד את האדם הוא מחמת עבירות וחטאים 
ברכות   במסכת  בגמרא  מעשה  אותו  את  פעמים  כמה  הזכרנו  עשה.  שהוא 
בתלמיד שהלך אחר רבו בשוק של ציון. ראה הרב שהתלמיד מפחד, אמר לו 

- ׳אם פוחד אתה סימן שיש בך חטא, שנאמר פחדו בציון חטאים ׳. 
ונסתרת מהׂשגת  הפחד הוא בעצם פחדה של הנשמה שהיא פנימית נעלמת 
האדם. הנשמה רואה את מעשיו הרעים של החלק התחתון - של הנפש הבהמית 
המשותפת בגוף, והיא חרדה למצבה העגום. כאשר הפחד הזה משתלשל מטה 
הוא  מבחינתו,  מוסבר  בלתי  פחד  באדם  נופל  אזי  לנפש,   - התחתון  לחלק 

מרגיש בפחד אך אינו מבין מהי סיבת הפחד.
אם כן, כאשר אדם חווה פחד בלתי מוסבר, וברור לו שהוא אינו זך וטהור לגמרי 
המתבקש  הפתרון  אזי  בחטאיו.  הפחד  את  לתלות  לו  יש  ולפיכך  מעבירות, 
הוא לעסוק בתשובה תדירית על המעשים הבלתי מתוקנים. שהרי עד כמה 
שהקלקול הגורם את הפחד הינו חטאים, אם כן התיקון המתבקש הוא תשובה. 
אמנם אי אפשר לדעת בוודאות שהפחד נגרם מחמת חטאים. אך אדם שסובל 
מפחדים כאלו, ראוי לו לעסוק באופן תדירי כסדר בתשובה מעומק הלב על 
מעשיו המקולקלים. במיוחד ובפרט בשעה שהוא נתקף בפחד בלתי מוסבר, 
מיד יתיישב בדעתו לעסוק בתשובה מעומקא דליבא כפי כוחו. ואם אכן הסיבה 
לפחדים הינה חטאיו, אזי עם הזמן ככל שירבה לשוב מחטאיו ולתקן מעשיו, 
להתוודות ולעסוק בכפרה על עברו, הוא ירגיש שנפשו הולכת ונרגעת ומושקטת.
פרט לכך, הגמרא במסכת פסחים  אומרת שכאשר אדם מניח ידיו על הנחיריים 
ידיו מיד אחרי שאכל שחליים או הקיז דם או הסתפר או גזז  או שאינו נוטל 

ציפורניים - נופל עליו פחד, אך הוא עצמו אינו מבין ממה הוא מפחד. 
ואם כן, ראוי לכל אדם שסובל מפחדים מבלי סיבה הגיונית וברורה, להקפיד 

להישמר מדברים אלו, שמא הן הסיבות המולידות בו את הפחד.

פחד להחטיא את הייעוד הפנימי האישי
כידוע ישנו ייעוד כללי לכל אחד ואחת מכנסת ישראל, ללמוד וללמד לשמור 
אשה  וחיוביו,  איש  מחויב.  הוא  התורה שבהן  מצוות  כל  את  ולקיים  ולעשות 
יעוד  יעד  גם  הקב"ה  לכך  מעבר  ברם  וכו׳.  ישראלים  לויים  כהנים  וחיוביה, 
פנימי אישי לכל אחד ואחת לעצמו כיחידי. לשם השלמת יעודו הקב"ה הכין 
להוציא  צריך  הוא  אותם  לו  היחודיים  הנפש  כוחות  את  מישראל  אדם  לכל 
מהכוח אל הפועל. כחלק מהמהלך ישנה גם נקודה שורשית של חיסרון ופגם 

בס"ד
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צריך  האדם  אותה  אחד,  לכל  פרטית 
נאמרים כאן  )הדברים  ולהשלים  לתקן 
בתכלית התמציתיות רק לצורך הבנת 

נקודת הפחד(.
האדם  שמא  פחד  ישנו  הנפש  בעומק 
ולא  העולם,  בסערת  דרכו  את  יאבד 
יממש את ייעודו האישי, לא ישלים את 
עליו.  המוטלים  והפגמים  החסרונות 
אף אחד לא רוצה לגלות לאחר המאה 
טעה  בעצם  שהוא  שלו,  שנה  עשרים 
הוא  לשמה  לתכלית  הגיע  ולא  בדרך 
הזה.  לעולם  לכאן,  הקב"ה  ע"י  נשלח 
להצליח  וחפצה  רוצה  בעומקה  הנפש 
להשלים את חסרונותיה, להוציא לפועל 
את  ולהׂשיג  כוחותיה  כל  את  הגמור 

יעודה בתכלית השלמות.
נפש  את  פוקד  לפעם  מפעם  כן,  ואם 
חי  לא  אני  ׳אולי   - פנימי  פחד  האדם 
מי  הנכונה?  בדרך  לא  אני  אולי  נכון? 
בכל  שורשית  טעות  לי  אין  אם  יודע 
שנראה  מה  שמא  שלי?  החיים  צורת 
טעות  הינו  בחיים  וייעודי  כתפקידי  לי 
והחמצה? מי אמר שאני מתקדם בכיוון 
הנכון? איך אדע בוודאות שתקנתי את 

מה שמוטל עלי לתקן?׳.
עם  להתמודד  שהדרך  ברור  כאמור, 
מעשיות  לעצות  עניין  אינה  זה  פחד 
לגשת  יכול  היה  אדם  בעבר  מהירות. 
לנביא ולקבל ממנו הדרכה לפי שורש 
נפשו - מהו תיקונו בעולם הזה. גם בזמן 
ממנו  וקבלו  אליו  שניגשו  היו  האריז"ל 
הגדרה ברורה מה ייעודם ומה תיקונם. 
אולם אנו שאין לנו נביא ולא זכי ראיה 
כדוגמת האריז"ל שיורה לנו דרך ברורה 

מהו תיקון נפשנו, מה נעשה? 
אם כן, הדרך המיוסדת לצאת מערפילי 
הספקות החששות והחרדות הללו הינה 
כניסה למהלך חיים של בירור התכלית 
וההגשמה  הפנימי  הייעוד  האישית 
כמובן  הינו  התהליך  ראשית  העצמית. 
בהשתפכות  בבכיה  בתפילה  פניה 
הנפש בתחנונים לבורא עולם - שיטהר 
לבבנו, ויורה לנו את דרך האמת, כי אין 

לנו למי לפנות ואין לנו שום דרך אחרת 
לדעת בוודאות שאין אנו תועים ושוגים. 
לכל  אלא  התהליך  בתחילת  רק  ולא 
אורך חיינו, כל שלב שנתחיל, כל צעד 
בתפילות  מלווה  להיות  חייב  שנעשה 
ולא  האמת  על  שנעמוד  ובתחנונים 
נסטה ממנה ולא נאבד את דרכנו ח"ו. 
מבואר  המעשי  התהליך  לכך,  מעבר 
ומפורט באורך בספר - ׳הכרה עצמית 
והעצמת הנפש׳, ומשם כל אחד ימצא 
לו  היעודיות  העבודה  דרכי  שאר  את 

ביתר הסדרות של בניין הנפש.     

פחד מבדידות
בקדושה  ועמוק  שורשי  פחד  ישנו 
ד׳  בפרק  יצחק׳.  ׳פחד   - הנקרא 
הארכנו לבאר כי עניינו של פחד זה הוא 
ולהיות נפרד מהקב"ה.  להתנתק  פחד 
הוא  שמא  חייו  כל  חרד  אבינו  יצחק 
יאבד את החיבור לקב"ה וממילא הוא 

יהיה נפרד, לבד ובודד.
שייכים  לא  האדם  בני  נפשות  רוב 
למדרגה עליונה זו של ׳פחד יצחק׳. אין 
להם חיבור כל כך ברור וחזק לקב"ה, 
יפחדו  שהם  שייך  לא  גם  וממילא 
במציאות  הם  שהרי  ממנו,  להיפרד 
תפיסתם.  ולפי  מבחינתם  נפרדות  של 
אולם למדרגה נעלה זו ישנם פנים יותר 
לכל  שייכות  שכן  ונמוכות  חיצוניות 
הנפשות - לכל אדם באשר הוא אדם 
בודד.  מלהיות  בנפש  עמוק  פחד  ישנו 
אותו כוח עליון וקדוש של ׳פחד יצחק׳, 
הנפשות  לחיצוניות  ומשתלשל  יורד 
ומקבל פנים של תכונה טבעית הטבועה 
יוכל  בנפש האדם - שהוא לעולם לא 

להיות לבד. 
הדוגמא  את  היטב  מכירים  כולנו 
הברורה מאוד לתכונה זו - כאשר אדם 
הולך לבד בחושך הוא מרגיש פחד. אך 
כאשר מצטרף אליו עוד מישהו והולך 
לצידו הוא כבר פחות מפחד. אם נשאל 
אם  שכלית,  מבחינה  ׳תגיד,   - אותו 

יקרה עכשיו משהו, האם בן הלוויה שלך 
הוא  אותך?׳.  להושיע  לך,  לעזור  יוכל 
יודה בפה מלא - שברוב ככל המקרים 
המלוה לא יוכל לעזור ולא לתת מענה 
ומצוקה.  צרה  בעת  לצרכיו  משמעותי 
אם כן, עד כמה שזו המציאות, אזי צריך 
להבין מהו פשר הדבר שהצירוף והליווי 
שהוא מקבל מפחית אצלו את הפחד. 
הפחד  שאמרנו,  הדברים  הם  הן  אך 
הוא מעצם הבדידות, מעצם הלבד, שם 

מונח עומק הפחד של הנפש.
כולם  הפחדים  כל  ששורש  כמה  עד 
דקדושה  הפחד  המתוקן,  הפחד  הוא 
׳פחד יצחק׳, היה ראוי לפתור את בעית 
דהיינו  השורש.  בתיקון  כולם  הפחדים 
את  ולחזק  בקב"ה  האמונה  את  לברר 
כך  אליו,  התמידי  והחיבור  הצירוף 
הוא הפחד  לנו  שיהיה  היחידי  שהפחד 
מלהתנתק ומלהיפרד ממנו ית"ש. ואכן 
שכל  והשורשי  האמיתי  התיקון  זהו 
אחד מנפשות בני ישראל צריך לשאוף 

ולחתור אליו. 
להגיע  והעבודה  שהדרך  כיוון  ברם 
קצר,  תהליך  אינה  זו  רמה  למדרגה 
במהרה.  יגיעו  לא  שלו  הפירות  כן  על 
פחדים  הסובלים  הם  רבים  מאידך, 
מחמת  נפשם  בחיצוניות  ממשיים 
מודעים  הם  אין  אך  בדידות,  תחושת 

לסיבה עמוקה זו. 
נייחא  לנפשם  להעניק  הדרך  כן,  על 
מסויימת היא דווקא על ידי זה שבונים 
להם סביבה רגשית תומכת, לתת להם 
תחושה שהם אף פעם לא לבד. שזמינים 
שמבינים  אליהם,  שקשובים  להם, 
שהם  לבם,  את  שמרגישים  אותם, 
ומוגנים  עטופים  ומקורבים  אהובים 
בקירבת  יחושו  יותר  שהם  ככל  וכו׳. 
תחושת  מהם  תסתלק  כך  המקורבים 

הבדידות המולידה את הפחדים.

דע  מסדרת  הבא  שבוע  בע"ה  המשך   ■
את ביטחונך



דע את שמחתך · שורש חיפוש השמחה · פרק טו'
והשמחה בחוץ היא באה על גבי ההסתלקות, 
לעומת השמחה הפנימית שבאה על גבי היש 
הקיים. יש מצווה של ושמחת בחגך, כל כנסת 
אחד  כל  האם  לשמוח.  צריכים  יחד  ישראל 
של  השמחה  מדרגת  האם  אותו דבר,  שמח 
כל אחד תהיה שווה, ברור שלא. בעומק במה 
כל אחד שמח, בהתגלות הפרטית של הנפש 
שלו, לפי ערכו שלו, שם מקום שמחתו. כל 

אחד שמח באמת במה שיש לו. 

נאמר  היכן  הרי  הפשוטה,  הדוגמא  את  ניתן 
סוכות.  בחג  בחגך?  ושמחת  מצוות  להדיא, 
כוונת  זה נקרא חג האסיף. מה  נאמר  ששם 

לפי  אוסף,  שהוא  מה  לפי  אחד  כל  הדבר, 
בשווה  אוסף  אחד  כל  וכי  שמח.  הוא  זה 
שונה.  אחד  כל  של  השמחה  לא.  לרעהו, 
והשני  יותר  אסף  שאחד  בכמות,  רק  לא 
שווה.  אינה  שלהם  השמחה  אז  פחות,  אסף 
מה כל אחד אסף, לפי זה כל אחד השמחה 
שלו. זה לא שאם ראובן אסף פלפלים, והשני 
רק  שונה,  שלהם  השמחה  אז  עגבניות  אסף 
המהות של שמחה אצל כל אחד, היא שמחה 
הרי  ברור  זה  עצמו.  של  הנפש  של  פרטית 
שהשמחה לא ניתנת להגדרה, והיא לא ניתנת 
לביטוי במילים. דבר ברור. אבל בעומק יותר, 

והגדרה, מחמת  מה שהיא לא ניתנת לביטוי 
לפי  שמחה  אחד,  כל  של  הפרטית  שהנפש 
הם  אלה  חמש,  אותיות  שמח  שלו.  הנפש 
חמש חלקי הנפש. בכדי שיהיה לאדם שמחה 
אמיתית, חייב להיות, חייב להיות שהוא יגיע 
ושם  עצמו.  של  הנפש  של  הפנימי,  למקום 

יתגלה המציאות של השמחה. 

הדברים עוד יבוארו בהרחבה בס"ד, אבל עד 
כאן נתבאר הפתח להבין אם כן, מהי שמחה 
עומק  גוף, מהי שמחה של נפש, מאיפה  של 
מקור השמחה הפנימית בנפשו של האדם.    ■ 
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שהזכירו  חז"ל  מדברי  נודע  השמחה  בענין 
של  שמחה  הנקרא  דבר  שיש  לשונות  כמה 
עומדים  אין  א(  לא,  )ברכות  דאמרו  מצוה, 
להתפלל לא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש 
מתוך  אלא  כעס  מתוך  ולא  בטלים  ודברים 
אלא  שורה  השכינה  ואין  מצוה,  של  שמחה 
מתוך שמחה של מצוה. אדם גדול הוא ושמח 
במצוות )ברכות ט, ב(. וכן על זה הדרך. כלומר, 
וביתר  במצוה.  שמחה  ומתגלה  מצוה,  יש 
ביאור, זה לא שהשמחה לעצמה והמצווה היא 
עצמה  המצווה  שבתוך  אלא  לעצמה,  מצווה 
אותו  את  עושה  שהאדם  ובשעה  שמחה.  גנוז 
מעשה מצוה, אז השמחה יוצאת מהכוח לפועל, 

השמחה יצאה מעצם המצוה עצמה. 

השמחה  מהו  ולבאר  להגדיר  עלינו  עתה 
כללי  שבאופן  בודאי  במצוה,  שמתגלה 
כשהאדם עושה את רצון בוראו, ועושה את מה 
שצריך לעשות, אז יש לו שמחה. אך עדיין ישנו 
אופן הנקרא אדם גדול ששמח במצוות, כלומר 
עושים את המצוות,  בני אדם, כאשר הם  רוב 
המצווה לא מתגלה אליהם. ולכן הם לא שמחים 
במצווה, כי השמחה שמונחת בתוך המצווה לא 
התגלתה להם. ולכן רואים פעמים רבות אדם 
ועושה  מצוות,  לקיים  משתדל  תורה,  שלומד 
לשמחה  אך  לרוב,  טובים  מעשים  ועוד  חסד, 
והוא  עושה דברים  הוא  בכלל,  קרוב  לא  הוא 
לא שמח, כי מי שעושה את הדבר, זה מעשה 
חיצוני, ולא מציאות פנימית שחיה בתוך עצמו. 
אך אדם גדול השמח במצות, הוא אדם שזכה 
לכך שהשמחה שבמצוה התגלה לו, ולכן הוא 
שמח במצוה. דהיינו שהוא עושה מעשה פנימי 
את  שמניעה  הפנימית,  התנועה  מכוח  שנובע 
מה שהוא עושה, והמעשה מתחיל ממקום של 

שמחה. 

מלשון  מצווה,  נקראת  מצוה  כל  מאוד  כידוע 

הנהר,  עבר  עבירה  נקראת  עבירה  צוותא. 
מכוח  זה  במצווה,  שמתגלה  השמחה  פירוד. 
הצוותא שבמצווה, המציאות של השמחה, היא 
מכריחה ביסודה כי התגלה בה כוח של חיבור. 
מעשה המצווה, ממנו יוצא השמחה, זה לא דין 
שמתוך  הדבר  הגדרת  אלא  במצווה.  לשמוח 
מקבלים  הדברים  שם  השמחה,  יוצא  המצוה 
פנים יותר ברורות. המצוה יוצרת את הצוותא. 
צוותא מוליד שמחה. אדם שהוא מחובר למה 
שהוא עושה, אז הוא שמח במה שהוא עושה, 
על זה שורה השכינה. כמו שהובא מדברי חז"ל 
שאין השכינה שורה אלא מתוך שמחה של דבר 
מצוה. כלומר, שהעשיות שלי הם עשיות שאני 

מצורף למה שאני עושה.

את  לבאר  נתחיל  חפץ  לבו  במה 
חוסר  לאדם  כשיש  למעשה:  מעט  הדברים 
הפעולה,  לסיבת  מודע  לא  שהוא  התאמה, 
וודאי שבהגיון  מצוה,  של  שמחה  לו  חסר  אזי 
של  התכלית  מה  אותו  אם נשאל  שלו,  הדעת 
החיים הוא ישיב, להתקרב לקב"ה, לעשות רצון 
הקב"ה, כל הסיבות האמיתיות יאמרו שם, אבל 
שהוא  הפעולה בשעה  סיבת  זה  לא  בהתגלות 
עושה. וגם אם אדם מודע לכך שבשעה שהוא 
מוציא  עכשיו  לולב,  מנענע  עכשיו  הוא  עושה, 
חושב  הוא  תורה,  בספר  וקורא  תורה  ספר 
לעצמו אני עושה את רצון ה׳. זה יכול להוליד 
כאשר  ענינה בעצם,  שמחה  אך  שמחה,  קצת 

החיבור ניכר בפועל, יש שמחה. 

תשע  מהשעה  ללמוד  יכול  אדם  בן  לדוגמא, 
לומד  לא  הוא  אבל  בלילה,  שבע  עד  בבוקר 
לו, אלא הוא לומד את  את מה שבעצם שייך 
מה שהמסגרת שבה הוא נמצא מצריכה אותו 
ללמוד, או לצורך פרנסה, או מפני החברה, או 
מפני שהוא רוצה להגיע לדינות וכיוצא בזה. וכן 
אדם יכול לעסוק לצורך פרנסתו בדבר שבעצם 

הוא לא אוהב אותו, לא רוצה בו, ואין לו שום 
קללת  רק  עבודה,  אותה  את  לעשות  תשוקה 
בזיעת אפך תאכל לחם, גורמת לו לעשות את 

אותו דבר. 

כאשר כמה שעות ביום האדם עוסק לפרנסתו 
בדבר שזה לא הוא, הנפש לאט לאט מתרגלת 
זה דבר  עושה  שאני  ומה  אחד,  זה דבר  שאני 
שני. השלב הבא שהיא מתרגלת, שיש מה שאני 
עושה ואין אני. זה בעצם מערכת שבה רוב בני 
אדם עובדים לצורך פרנסתם, אלא אם כן בן 
אדם מתרגל לעבוד, במה שבאמת הוא אוהב 
הבטחון  )שער  הלבבות  החובת  שאומר  כמו 
חפץ,  שליבו  במה  לעבוד  צריך  אדם  פ"ג(, 
אדם  אין  א(  יט,  זרה  )עבודה  שנאמר  על דרך 
לומד אלא במה שליבו חפץ. ]לא נכנס עכשיו 
לנקודת המעשה, ואם הוא לא מצא עבודה אז 
מה הוא יעשה, אנחנו מדברים עכשיו כתפיסה 

השורשית של החיים[. 

חיים, שבן אדם  מה התולדה של אותה צורת 
לא  שזה  דברים,  בעצם  עושה  שהוא  התרגל 
הרבה  עושה  מאתנו,  אחד  שכל  וודאי  הוא. 
שורש  האם  השאלה  הוא,  לא  שזה  דברים 
החיים, אני עושה את מה שהוא אני, או ששורש 
לעשות,  שצריך  מה  את  עושה  שאני  החיים, 
הם  אם  אפילו  יהיו.  שלא  סיבות  מיני  מכל 
במציאות,  אבל  פתרון.  להם  ואין  הכרחים 
או  עושה,  שהיא  מה  את  עושה  הנפש  האם 
נמצא  לעשות.  שצריך  מה  את  עושה  שהיא 
שצריך  רגילה  שהיא  מה  את  חיה  שהנפש 
לעשות, ולא את מה שהיא. תולדת הדברים 
הדברים  את  לעשות  מתרגלת  שהנפש  היא 
מחובר.  הוא  כי  לא  אבל  מוכרחים,  הם   כי 
דע  מסדרת  הבא  שבוע  בע"ה  המשך   ■

את ביטחונך
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שו"ע אורח חיים סימן א' סעיף א'
לעבודת  בבוקר  לעמוד  כארי  "יתגבר 
השחר".  מעורר  הוא  שיהא   בוראו 

גבור  ואמר  וז"ל,  בטור  וכתב  כארי":  "יתגבר 
השם  בעבודת  הגבורה  כי  הלב,  כנגד  כארי, 
א(  )ס"ק  הט"ז  וכתב  עכ"ל.  בלב,  היא  יתברך 
לו  אין  אשר  הארי  טבע  כי  כארי,  ואמר  וז"ל, 
וכו',  יחת  לא  מקולם  כמ"ש  בריה,  משום  יראה 
שהוא  אף  יצרו  מורא  האדם  על  יעלה  לא  כן 
)ס"ק  תשובה  בשערי  וכתב  עכ"ל.  ממנו,  תקיף 
ס"ט,  ביומא  שאמרו  ע"ד  שהוא  ויראה  וז"ל,  א( 
אמר  ולזה  קה"ק,  מבית  דנורא  כגוריא  אתא  נפק 
)אגרות,  מגדים  בפרי  וכתב  נגדו.  כארי  שיתגבר 
עכ"ל. בו,  יתגרה  פן  יוותר,  לא  וז"ל,  ד'(   אגדת 

וכתב בהערות הרב יי"א לנדסברג וז"ל, יתגבר 
כארי. כתב הט"ז )ס"ק א( עיקר גבורה כנגד היצה"ר 
וכו'. נ"ב, עיקר הגבורה לעסוק בדברי תורה. יעויין 
ירושלמי ברכות פ"ב ה"א. התורה נקראת "ארי", 
 ומזה כמו "אוריתא" )היינו אוריתא מלשון ארי(, עכ"ל.

"לעמוד בבוקר": וזמן הקימה: כתב השו"ע "שיהא 
הוא מעורר השחר". והוסיף הרמ"א בהגהתו "ועל 
כל פנים לא יאחר זמן התפלה שהציבור מתפללין" 
כ"כ המפרשים(.  זמן תפלה,  יאחר  )ולא רק שלא 
ובחרדים )פרק ט, ז( כתב וז"ל, יתגבר כארי מחצות 
להדר  ויקום  ואילך,  ד(  ס"ק  מג"א,  )עיין  הלילה 
וברינת  בו  ולהשתעשע  ולהתבודד  לפניו  ולשבח 
להודות  אקום  לילה  חצות  כדכתיב  כדוד,  תורתו 
לך, עכ"ל. ועיין רש"י )תהלים, קח, ג( וז"ל, ואני 
מעורר השחר, שאני קם בחצות לילה, עכ"ל. וכתב 
כ, ע"א(  דף  חצות,  )נהר שלום, הקדמת  הרש"ש 
וז"ל, באופן שאחר שש שעות מי"ב שעות הלילה 
ומיד  ותיכף  ממש,  הלילה  חצות  הוא  אז  כנ"ל, 
יתגבר כארי לקום משנתו, ויזהר מאד שלא יעבור 
חצות והוא ישן, כי אם יעבור חצות והוא ישן אז 
הוא טעים טעמא דמותא, ומתדבק ומתקשר ברזא 
דמותא, עיי"ש. אולם עיין זוה"ק )שלח, קסז, ע"א( 
"דמך עד צפרא". וז"ל הרמב"ם )הלכות דעות, פ"ד, 
ה"ד( היום והלילה כ"ד שעות, די לו לאדם לישן 
כדי  הלילה,  ויהא בסוף  ח' שעות,  שלישן, שהוא 
שתהיה מתחילת שינתו עד שתעלה השמש ח' שעות, 
קודם שתעלה השמש, עכ"ל. עומד ממטתו   נמצא 

ובירור הדברים שישנם ג' דינים. א. להיות נעור 
בנקודת חצות )ונחלקו הפוסקים )עיין מג"א ס"ק ב' 
ושאר נושאי כלים, ובפרט בפמ"ג( מהו חצות, האם 
שעה קבועה או משתנה, ואכמ"ל(. ב. להיות ניעור 
אורך  כל  ניעור  להיות  ג.  השחר.  עלות  בנקודת 
הזמן )וגם בזה יש כמה הבחנות, ואכמ"ל(. ולפ"ז 
יש לדון באפשר לו לקיים אחד או שנים מהם, מה 
עדיף, ואכמ"ל. והדברים מפורשים בשער הכוונות 
)דרושי הלילה, דרוש ד( וז"ל, ודע כי העיקר הוא 
"כל  בתורה  לעסוק  כחו  בכל  להשתדל  שצריך 
חצות הלילה עד שיעלה עמוד השחר וילך להתפלל 
למעלה  אין  זה  ודבר  כלל",  בשינה  יפסיק  ולא 
כל  נעור  להיות  יכולת  אין באדם  ממנו. אבל אם 
בחצות  ממש  יקום  אז  הלילה,  של  אחרונה  חצות 
ואח"כ  כנ"ל,  שעה  חצי  כמו  החורבן  על  ויבכה 
הכוונות  לשני  ותכוין  אחרת  שעה  בתורה  תעסוק 
הנז' )יעו"ש(, ואח"כ תחזור לישן ובלבד שתחזור 
ותחזור  השחר  עלות  קודם  שעה  חצי  כמו  ותקום 
לעסוק בתורה באופן שקודם שיעלה עמוד השחר 
תהיה מתקשר עם השכינה וכו', וז"ס אעירה שחר, 
ניעור  "שיהא  הוא  העיקר  כי  השחר,  מעורר  אני 
ספקות  כל  סרו  ובזה  עכ"ל.  השחר",  עמוד  בעת 
האחרונים מהו כוונת שיהא מעורר השחר, נץ החמה 
וכד'. לו  סמוך  או  השחר  עלות  או  לו,  סמוך   או 

וביאור אעירה השחר, יעוין בט"ז )ס"ק ב( ובפרי 
מגדים )בביאור משבז"ה, אות ב( שהוא אתערותא 
דלתתא. וביאור השחר היינו כנסת ישראל וקדושת 
ישראל, יעו"ש. ובמגיד דבריו ליעקב )אות ח( כתב 
וז"ל, ודהע"ה אמר אני מעורר השחר, לשון דרישה 
)מלשון  ישראל  את  ידרוש  שהקב"ה  מעורר  אני 
אשחרך(, עכ"ל. ובליקוטי הלכות על אתר כתב וז"ל, 
מעורר השחר, היינו הנקודה הטובה, שהיא בחינת 
שחר, בחינת שחורה אני ונאוה, עי"ז אוכל להתעורר 
 משנתי ונפילתי וכו' כנ"ל, עכ"ל. ועיי"ש הלכה ד-ה.

ובעומק, בבחינת שנה – זמן, זהו שחר כפשוטו. 
והקדושים  שחר.  מדרגת  זהו  נפש,  ובבחינת 
מ"מ  שחר,  של  זמן  על  הקפידו  שלא  שבישראל 
הקפידו על מדרגת שחר בנפשם, ודו"ק היטב. שכל 
דבר שאינו חיוב לדינא אפשר לקיימו בבחינת זמן 
או בבחינת נפש. ■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי 

הרב שליט”א במיוחד לעלון זה



 ערכים בפרשה

ע-צ   "אסתירה"צער, צע-  | הברכה  וזאת 
כמ"ש  הצלע,  מן  האשה  בריאת  שורש  הנה  ר. 
ויסגר  מצלעותיו  אחת  ויקח  כא(  ב,  )בראשית, 
בשר תחתנה. צלע, צע-ל. וזש"כ ויבן ה׳ אלקים 
את הצלע, כי זהו כל מהותה. ואמרו בירושלמי, 
נשים עצלניות הם, עצל, עצ-ל. וכאשר חזר יעקב 
מלשאת את "נשותיו" דייקא, נאבק עמו שרו של 
והיינו מכח  עשו, ואזי צלע על ירכו, צלע דייקא, 
פגם בצלעותיו. והשורש ע"י עשו, שנשא את צבעון, 
נתייעץ  האדם  שבבריאת  חז"ל  ואמרו  צע-בון. 
הקב"ה עם המלאכים. עצה, עצ-ה. ועיקר העצה 
האשה.  זו  בבריאה  שכלול  מפני  היה  בפרטות 
לאכול  אדה"ר  את  שפתתה  החטא  שורש  והיא 
– עצות  והבן שעץ החיים  מן ה"עץ", עץ הדעת. 
של חיים, ועץ הדעת – עצות של טוב ורע, עצות 
של מות, עצות של צער, צע-ר. וזהו בחינת פצע, 
פ-צע, קטלא כולא וקטלא פלגא. וממקום הצער 
במצרים,  נגלה  וזה  צע-ק.  צעק,  הצעקה,  עולה 
מצרים,  ב"צען"  אף  ונגלה  צער.  המיצר,  מקום 
צע-ן, ולכך היציאה היה ע"י צעקה. וכאשר נתקן 
ונעשה  עצר-ת.  לעצרת,  הצער  נתהפך  ביציאה 
שמחה, בבחינת עלץ, עצ-ל. והאומר אוהבני את 
מצרים,   – עבדים  לבית  שחוזר  והיינו  וגו׳,  אדוני 
דינו להרצע, ר-צע. ששם היו ערצים, ערץ, עצ-ר.

ובחינה נוספת בעצות עץ הדעת, שהם עצות של 
מות  ממנו  אכלך  שביום  וזש"כ  כיסוי.  העלם, 
כיסוי  דין  תשוב,  עפר  ואל  אתה  ועפר  תמות, 
וזהו בחינת צבע, צע-ב, שמהותו לכסות  בעפר. 
ושורשו בעץ הדעת שהביא  את התראות הדבר. 
בצע,  הדבר  )והיפוך  צבע   – עצב  לעולם,  מות 
שע"י  כן  נקרא  כי  אב-צע,  אצבע,  וזהו  חלוקה. 
נחלק כף היד(. וכן ע"י החטא נתחדש להם כיסוי 
צע-יף.  צעיף,  בפרט.  וצעיף  בכלל,  בגדים  של 
עיני חכמים נקרא  וכן שוחד המעור ומכסה את 
"בצע" )שמות, יח, כא. שנאי בצע(, ב-צע. והמת 
לשון  משכב  גבי  וכתיב  "וישכבי",  שכוב,  קרוי 
יצוע )בראשית, מט, ד( כי עלית משכבי אביך אז 

חללת יצועי עלי. יו-צע.

וארבעה חשובים כמת וחד מהם מצרע, מר-צע. 
את  ושלחתי  כמ"ש  רטיה,  מתקן  עצמה  וממכה 
"הצרעה" לפניך, צרעה, צע-רה, וגרשה את החוי 

את הכנעני ואת החתי מלפניך.

בתורה  ונגלה  כנ"ל,  החיים  בעץ  התיקון  ושורש 
שכתיב בה עץ חיים היא למחזקים בה וגו׳. וגבי 
לוחות ראשונים שלא שלט בהם מות, כמ"ש בריש 
תכשיטים,  ע"י  שנעשה  בעגל  שחטאו  עד  ע"ז, 
אדה-צע.  נ(,  לא,  )במדבר,  אצעדה  ע"י  ובפרט 

וכתיב )שמות, לא, יח( שני לחת העדת לחת אבן 
שהיו  דברות  י׳  וזהו  אלקים.  ב"אצבע"  כתבים 
כתובים בהם, ה׳ כנגד ה׳ אצבעות שביד ימין וה׳ 
כנגד ה׳ אצבעות שביד שמאל. ועיקר גילוי עסק 
התורה נגלה ביששכר, וכתיב ביה )במדבר, א, ח( 
ליששכר נתנאל בן "צוער", צע-ור, והיינו שמתקן 
בין  החיבור  עומק  וזהו  הדעת.  עץ  של  צער  כל 
ונטל  יששכר לזבולון, שזבולון עוסק בפרקמטיא 
לחלקו את הדעת, שכתיב ביה בזעת אפיך תאכל 
לחם, ויששכר נטל לחלקו עץ החיים, ועי"ז מתקן 

את חלק זבולון, את כל צערו של זבולון.

ערכים נוספים שבהם מופיע צירוף זה: אצבע, 
צעיר,  צעקה,  צעיף,  עיצה,  עציון,  מועצות, 
אחימעץ, צפע, צבעון, מעצב, עצעדה, מעצב, 
צנע, צוער, צען, מצע, צבע, עוץ, עצב, עצמון, 
מצורע,  צעננים,  צלע,  עצל,  מקצוע,  צרעת, 
עלץ, עץ, צעק, צפע, יעבץ, מרצע, עצם, צעד, 
צפרדע, נעצוץ, צפעות, פצע, יעריצו, קציעה, 
צרעה, עצר, עצב, עצרת, בצע, עריץ, עצום, 
בע"ה  המשך   ■ יציע.  צרעה, צלמונע, פצע, 
בשבוע 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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את  ויקח  ידו  את  אברהם  וישלח   – י-יב  כב,  בראשית, 
ויאמר  השמים  מן  ה׳  מלאך  אליו  ויקרא  בנו.  את  לשחט  המאכלת 

אברהם אברהם ויאמר הנני – ויאמר אל תשלח ידך אל הנער וגו׳.

המאכלת  דלקיחת  בזה  יורה  וז"ל,  אתר  על  והקבלה  הכתב  וכתב 
לא היתה בעצלות ובשפלות ידים כעושה דבר שלא ניחא ליה, אבל 
בזריזות גדולה כמו שפושט ידו לקחת דבר שחשקה נפשו בו וכו׳, כי 
לשון שליחות יורה על הזריזות, לכן השגת הקנינים שמשתדלים אחריו 

בזריזותו נקרא משלח ידך )ראה, טו, י(, עכ"ל.

אולם מצינו מהלך הפוך בספר אפריון על אתר וז"ל, שמעתי בשם 
הגאון הקדוש מהרי"א מלובלין זצ"ל, שאמר לפרש הא דכתיב וישלח 
לקחת  התפעלות  כח  איזה  צריך  שהיה  דמשמע  ידו,  את  אברהם 
והוא, כי הצדיקים הקדושים אשר אך מצות השי"ת  את המאכלת. 
יעשו כאברהם, הנה אבריהם מתקדשין כ"כ עד אשר אינם מסוגלים 
לעשות רק מצות השי"ת ולא זולתו. והנה לשחוט את יצחק באמת לא 
היה מצוה כלל, וכמו שמביא רש"י מן המדרש, לא אמרתי לך שחטהו 
אלא העלהו, אסקיה אחתיה, רק אברהם טעה וקסברי לשחטהו, ולכך 
כאשר רצה לקחת בידו את המאכלת הוצרך להתאמצות לשלוח את 

ידו בכח, עכ"ל. 

וכן הובא בפרדס יוסף על אתר, ובשפתי צדיקים )וירא(, ובדברי מנחם 

)וירא(. וכן מבואר באוהב ישראל )ליקוטים חדשים, לך לך(, ובאגרא 
דכלה )וירא(. והובא במקומות מספר בדברי רבותינו.

ולכך  הימנית,  ידו  את  אברהם  שלח  והקבלה  הכתב  לפי  ולכאורה 
יד  השמאלית,  ידו  שלח  מלובלין  החוזה  דברי  ולפי  בזריזות.  נעשה 
כהה, כמ"ש במנחות )לו, ע"ב( שסתם ידו זהו יד שמאל, עיי"ש. אולם 
לשיטת הכתב והקבלה סתם ידו זהו יד שמאל, אבל שליחת יד שהוא 

לשון זריזות קרוי על יד ימין. ועיין בהגהות מהרש"ם במנחות שם.

והנה לבסוף כתיב אל תשלח ידך אל הנער וגו׳. ואמרו )שכל טוב על 
אתר( מלמד שנזלו דמעות של מלאכי השרת על הסכין. אולם בפענח 
רזא על אתר כתב וז"ל, ויקח את המאכלת, הפך ידו וראה שאין בה 
מאכלת, זהו וישלח אברהם את ידו ויקח וגו׳, שהפך ידו וביקש ליקח 

ולא מצא, עיי"ש. 

 – אהבה  מדתו,  זו  כי  בזריזות,  אברהם  של  מעשיו  כל  כי  ובעומק, 
זריזות, ולכך מעשה זה שנעשה בכבדות כנ"ל, אין לו קיום.

ובפנים עמוקות יותר, זהו תנועה ברצוא ושוב, וכמ"ש בלקוטי הלכות 
)או"ח, תפלת ערבית, ה"ד( וז"ל, אסקיה אחתיה, כי אין רצונו ית׳ שישאר שם 
 וכנזכר לעיל, רק תכף צריכין לחזור מהבטול בבחינת רצוא ושוב, עיי"ש. 
שליט”א  הרב  ידי  על  נכתב  הבא  בשבוע  בע"ה  המשך   ■  

במיוחד לעלון זה

 בלבביפדיה אברהם
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אור א"ס

כתיב )האזינו, לב, כג( אספה עלימו רעות. ואמרו )ספרי, האזינו, 
שכא, כג( אסוף עלימו רעות אין כתיב כאן, אלא אספה, שיהיו 
כל פורענויות כלות והם אינם כלים. וביאור אספה מלשון אין 

סוף.

צמצום

ערי אל  ונאספתם  כה(  כו,  )ויקרא,  וכתיב  מצור.   – ־צמצום 
וכן  המצור.  מפני  כהנים,  ובתורת  )שם(  אגדה  ובמדרש  כם. 
הוא ברש"י שם. וכן כתיב )האזינו, לב, כג( אספה עלימו רעות. 
ואמרו )ספרי, האזינו, שכא, כג( הריני כונס כולם לתוך מצודה 

ומביא עליהם כל פורענויות כלם כאחת.

ועוד. צמצום, כילוי. ועיין רש"י )צפניה, א, ב( וז"ל, אסוף אסף, 
לשון כליון, כמו )שופטים, יח( ואספת את נפשך דמיכה, ואלף 
חסרה בתיבה שניה, שהיה לו לכתוב אאסוף, אבל יש כאלה 

הרבה, עכ"ל. ואל"ף החסרה, הוא אלופו של עולם.

ועוד. צמצום, הסתלקות האור למקום בלתי נראה ומושג. ועיין 
רש"י )בראשית, ל, כג( וז"ל, אסף, הכניסה במקום שלא תראה, 
הביתה,  יאסף  ולא  ט(  )שמות,  חרפתנו,  אסף  ד(  )ישעיה,  וכן 
יטמן,  יאסף, לא  וירחך לא  )ישעיה, ס(  נגהם,  )יואל, ד( אספו 

עכ"ל.

קו

הקו מתפשט בחלל ומקבץ ואוסף כל חלקיו.

עיגולים

כתיב )בראשית, כט, ב( ונאספו שם כל העדרים "וגללו" את 
האבן מעל פי הבאר.

ויעמד משה בשער  כו(  )שמות, לב,  ועוד. בחטא העגל כתיב 
המחנה ויאמר מי לה׳ אלי, ויאספו אליו כל בני לוי.

יושר

ג׳ קווים. ועיין זוה"ק )בראשית, קנב, ע"א( שלשה, אמאי כתיב 
ונאספו שמה כל העדרים, אלא אינון שלשה, דרום מזרח צפון. 

דרום מהאי סטרא, וצפון מהאי סטרא, ומזרח בינייהו.

שערות

היפך פרע ראש האשה, שער פרוע, הוא שער אסוף. ויש אופן 
שאוסף שער וקלעו, ויש אופן שאוספו אל תוך מקורו הראשון, 

־מסתירו בשורשו ומקומו )עיין ערך קטן צמצום, וערך קטן מל
כות(, וזהו בחינת קרח בראשו ששער ראשון נאסף של שורשו 
במוחין. ואסף המושרר הוא ממשפחת קרח. עיין שהש"ר )ד, 
ה( על דעת רב אין אסף בכלל בני קרח, על דעת ר׳ יוחנן הוא 

אסף דהכא הוא אסף דתמן וכו׳, עיי"ש.

אזן

הארת פנים, דיקנא, שחפיא על אח"פ, ומצרפם, והממוצע הוא 
כן דברת, לא  ויאמר משה  י, כט(  )שמות,  וכתיב  ודו"ק.  אזן, 
אסף עוד ראות פניך. דכתיב )שם, ג, טז( לך ואספת את "זקני" 

ישראל, לשון זקן.

חוטם

־אסף, אף-ס. ואמרו )ספרי, האזינו, שכא, כג( הריני מכניס ומ
ביא עליהם כל הפורענות כולם כאחת. וכן פורענות מכח חרון 

אף. 

פה

אכילה. וכתיב )בראשית, ו, כא( ואתה קח לך מכל מאכל אשר 
יאכל ואספת אלי, והיה לך ולהם לאכלה.

ויעקב  וז"ל,  ב(  ט,  )תורה,  מוהר"ן  ליקוטי  ועיין  תפלה.  ועוד. 
־שהוא כלול כל הי"ב שבטים, והיה יודע כל מטה ומטה בשו

זה  אל המטה, רגליו  ויאסף רגליו  ביה  כתיב  זה  רשו, בשביל 
בחינת תפלה, כמ"ש צדק לפניו יהלך, היינו שהיה מאסף כל 

התפלות כל אחת לשורשה, עכ"ל.

ועוד. שירה. וכתיב )דה"י, א, טו, יט( והמשוררים, הימן אסף 
ה׳  מעם  שאלת  אשר  ככל  טז(  יח,  )דברים,  כתיב  ועוד.  וגו׳. 
אלהיך בחרב ביום הקהל לאמר, לא אסף לשמוע את קול ה׳ 

וגו׳.

עינים - שבירה

וכתיב  מך-ה.  מכה,  בחינת  לשבירה.  שורש  הכאה,  מכה, 
)בראשית, ח, כא( ולא אסף עוד להכות את כל חי. וכתיב )שם, 
)ויקרא,  וכתיב  ונשמדתי אני וביתי.  והכוני  ונאספו עלי  ל(  לד, 
כו, כה( והבאתי עליכם חרב נקמת נקם ברית, ונאספתם אל 
אספה  כג(  )דברים, לב,  וכתיב  עריכם.  אל  ונאספתם  עריכם 
עלימו רעות. ושורש החורבן נגלה בביהמ"ק, וע"ז אמר "אסף" 
)תהלים, נ, א( מזמור לאסף, באו גוים בנחלתך וגו׳. ובתשעה 

באב זמן החורבן קוראין אסף אסיפם.

ומצד התיקון, אפר פרה אדומה, שמטהר מטומאת מת. וכתיב 
)במדבר, יט, ט( ואסף איש טהור את אפר הפרה.

עתיק

בהמה,  דדי  בסוד  למטה  יותר  מתפשטים  היו  דעתיק  נו"ה 
ואח"כ אסף את רגליו, כנודע. ועיין דברי שלום )שער טז, פ"ו(. 
ומזכיר שלום )מערכת יו"ד, לב, יסוד(, וחסדי דוד )דף נח, ע"ב(, 
ושמן ששון )שער א, עגו"י, ענף ד, אות כט. ושער ג׳, פ"א, אות 

יג(.

בלבביפדיה קבלה אסף
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אריך
עיין עץ חיים )שער ט, פ"ה, מ"ק( וז"ל, א"א אסף אליו הניצוצין 

של חלקו שהיו בסוד אותן ז׳ מלכים שמתו, עיי"ש.
ועוד. עיין ליקוטי תורה )ויצא( וז"ל, בעת שרצה המאציל לתקן 
המלכים דמיתו, אסף רגלי א"א למעלה כנזכר בשער התיקון, 
ועי"כ יצא הכל מיסוד א"א וכו׳, עיי"ש, ושמן ששון )שם(. ועיין 
)שער  ואש"ל  דא"א(,  נה"י  י"א,  הנו"ן,  )מערכת  שלום  מזכיר 

אריך, פ"א, אות א׳(.
אבא

כתיב )שמואל, א, א, א( ויהי איש אחד מן הרמתים צופים מהר 
אפרים, ושמו אלקנה בן ירחם בן אליהוא בן תחו וגו׳. ואמרו 
יוחנן, גימטריקון שהוא  )ילק"ש שם, רמז עז, ד"ה ושמו( א"ר 

"תחו", הוא אסף, א"ת, ח"ס, ו"ף. 
כי  הכולל,  עם  קפ"ד  גימט׳  אלקנה  וז"ל,  אור  וכתב במאורי 
שורשו מיסוד אבא, חנה גימט׳ ס"ד, אשתו בסוד אימא, עכ"ל. 

־ועיין חומת אנך )שם(. וכתבי הרמ"ע מפאנו, ספר גלגולי נש
מות )אות ת׳(.

אמא
עיין בספר שערי תשובה )לר"י אבוחצירא( וז"ל, מי אסף רוח 
בחפניו, הוא ז"א, שאמא שילדה אותו והניקה אותו וגידלה אותו 
לאט לאט שהיתה מודדתו בטפחים, כמ"ש )ישעיה, מ, יב( מי 
מדד בשעלו מים ושמים בזרת תכן, וזהו מי אסף רוח בחפניו, 

־דהיינו תקנה וחברה רוח שהוא ז"א בידיה כאמור, שהיתה מו
דדתו בטפחים, עכ"ל.

ז"א
ממנו יוצאים י"ב שבטים, י"ב גבולי אלכסון. וכתיב )בראשית, 
מט, א( ויקרא יעקב )ז"א( אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם 
את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. ובקלקול כתיב )שם, 

מב, יז( ויאסף אותם אל משמר שלשת ימים. 
ושש  י(  כג,  )שמות,  כתיב  זמן  ובמדרגת  נפש.  במדרגת  וזהו 
שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה. וכן כתיב )ויקרא, 
כה, ג( שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמר כרמך, ואספת 
את תבואתה. וכן כתיב )דברים, טז, יג( חג הסכת תעשה לך 

שבעת ימים באסף מגרנך ומיקבך.
נוק'

סוד אדמה. וכתיב )בראשית, ח כא( לא אסף לקלקל עוד את 
האדמה. ועוד. חצות לילה, זמן גילוי נוק׳, שכינה. ואמרו )זוה"ק, 

־אחרי מות, סד, ע"ב( לאחר חצות לילה איתמנא חד ממנא וכ
ניש כל משרין, ואסף שמיה, ותחות ידיה כל אינון סרכין ממנן 

ומבשרי תהלות.
ועוד. ארץ. ואיתא )אוצר המדרשים( בשלישי אסף את המים 
למקום אחד וגלה את היבשה וקרא לה ארץ. וכן הוא הלשון 
בספר רזיאל המלאך. ■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי 
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בראשית, כב, יב – ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו 
מאומה כי עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה ולא חשכת את בנך יחידך ממני.

והנה מדתו של אברהם אהבה, כמ"ש )ישעיה, מא, ח( אברהם אהבי. וע"ז 
אמרו )סוטה, לא, ע"א( תניא, ר"מ אומר, נאמר ירא אלקים באיוב ונאמר 
ירא אלקים באברהם )עיין ב"ב, טו, ע"ב(, מה ירא אלקים האמור באברהם 
מנ"ל,  גופיה  ואברהם  מאהבה.  באיוב  האמור  אלקים  ירא  אף  מאהבה, 

דכתיב זרע אברהם אוהבי.

אהבה  ענין  וז"ל,  אתר  על  והקבלה  בהכתב  ביאר  מאהבה,  יראה  ומהות 
)ולא יראת העונש שהיא נבדלת מאהבה( להש"י,  גדולה ויראת הרוממות 
כשהוא אוהב את ה׳ באמת והוא ירא תמיד פן יפגום בכבודו חלילה. ויזכה 
אליה מי שנכנס לפנים משורת הדין )כמ"ש הרמח"ל בפרק החסידות( בכל 
מעשיו, וכו׳, כי האוהב השלם הוא ירא תמיד מעשות דבר נגד רצון אהובו, 
גדרים  לו  לעשות  ישתדל  לכן  יראה,  מלאה  היא  האהבה  החכם,  וכמ"ש 
וסייגים כדי שלא ליגע במה שלא תהא דעת הנאהב נוחה הימנו, עכ"ל. וזהו 

יראת הרוממות. ועיין קדושת לוי )אבות(.

וכתב המהר"ל בנתיבות עולם )נתיב יראת השם, פ"א( וז"ל, ועיקר היראה 
שהיא באה מכח האהבה, כי מי שהוא אוהב את אחד, הוא מכוון לעשות 
רצונו בכל אשר אפשר "שלא יהיה פרוד לזאת אהבה", ובשביל כך הוא 
ירא לעבור רצונו ג"כ אף בדבר קטן כי זה יהיה ביטול האהבה, וזאת היראה 

שנאמר באברהם, עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה, עיי"ש.

ולכך בעומק יראה זו נקראת אהבה, כמ"ש בשל"ה )עשרה מאמרות, מאמר 
יראה שהיא לפני  דהיינו  על אהבה,  הוסיף אהבה  וז"ל,  אות קס"א(  ג-ד, 
ולפנים היוצאת מאהבה, שעליה אמרו רז"ל, ירא אלקים האמור באברהם 
ברעדה  וגילו  מאי  ע"ב(  ל,  )ברכות,  אמרו  זו  בחינה  ועל  עכ"ל.  מאהבה, 
)אברהם יגל(, אמר ר׳ אבא בר מתנא אמר רבה, במקום גילה שם תהא 
אעדה. ועיין ר׳ יונה )שם(. וביאר הבעש"ט )תולדות יעקב יוסף, חוקת, אות 
ו׳( שהוא סוד כללות ההפכים. וכן מובא בכתר שם טוב. ועיין בית אהרן 
)וירא, ד"ה מה אומר(, וחיים וחסד )ברכות, תל"ח(, ומאור עינים )דברים(. 
ועיין עוד שפת אמת )ליקוטי הש"ס, ד"ה בגמ׳ ריש( שביאר שמהתבוננות 

אחד באים שניהם, עיי"ש. ולהנ"ל זהו יראה שהיא תולדת האהבה, כנ"ל.

וביתר ביאור כתב הישמח משה )תרומה( וז"ל, במקום גילה שניתוסף הכרה 
ושמחה ואהבה, שם תהיה רעדה על קיצור הכרה והעבודה שמעדרה, עכ"ל. 
ועיין קדושת לוי )בראשית(. וביאור נוסף שונה מצינו בדברי אמת )לחוזה 
מלובלין, חקת( וז"ל, במקום גילה שם תהא רעדה, כשישראל שמחים עם 
הבורא ב"ה נופל פחד על שונאי ישראל, וזה במקום ב"ה, גילה, שם היא 

הסט"א רעדה, עכ"ל.

אולם בערבי נחל )תזריע( הובא מהלך הפוך, שהיראה מביאה לשמחה, וז"ל, 
שאי אפשר להרגיש שמחה אא"כ מתחלה היה רועד, עכ"ל. 

■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד 
לעלון זה
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כתב בשער הפסוקים )תהלים( וז"ל, כי בי חשק ואפלטהו וגו׳, 
אותיות ב"י עם אות ט׳ של אפלטהו, הוא שם קדוש שהוא בי"ט, 
שהוא בגימט׳ אהי"ה. ודע כי שם זה אמר אותו דוד לפני אכיש 

מלך גת וניצול ממנו, עכ"ל.
ובחינה נוספת בשם בי"ט, כתב בספר הליקוטים )עקב( וז"ל, זית 
שמן, שהיה לו לומר ארץ שמן ודבש, ופירושו בר"מ, כי השמות 
השמות  ואלו  מנצפ"ך,  א"ל  אלקי"ם  הם  יה"ו  משם  היוצאים 
עולים זי"ת. ושמן בא"ת ב"ש בי"ט, כמנין יה"ו, ושם יה"ו ביסוד, 
עכ"ל. ועיין לקוטי תורה )עקב(. ויסוד נקרא טוב, וזהו ביט – טוב, 
עיין רמ"ז )במדבר(. ועיין פרדס רימונים )שער כג, פרק כא, ערך 
שמן(. וכתב בנהר שלום )מ, ע"ב( וז"ל, בחנוכה, כשתשים השמן 
קמצין  ב׳  והניקוד  ב"ש,  בא"ת  שמן  שהוא  בי"ט  בשם  תכוין 
ושב"א. הקמצין מורה על היותו נמשך מנה"י של א"ק, ונמשך 
שנקודתה  ושורה במנורה  כנודע,  ה׳  הפרצופין שהם  ובא בכל 
וזה הניקוד עולה בגימט׳ ב"ן, והשם עצמו עולה אהי"ה,  שבא, 
הרי שם ע"ג, וכן עולה חנוכה, חנה-כו, חנה עולה ס"ג להורות 
שזה הרגל מאיר בו אימא עילאה, עכ"ל. ועיין מחברת הקודש 
ומקור  ודו"ק.  לאימא,  מובן החיבור של שמן  )חנוכה(. ובדבריו 
בי"ט,  גימט׳  אהי"ה  וז"ל,  פ"ד(  יוה"כ,  )שער  בפע"ח  הדברים 
שהוא שמן בא"ת ב"ש, עכ"ל. ושם אהי"ה באימא, כנודע. וכן 
איתא בזהר הרקיע )ספד"צ, ד"ה ומ"ש דינא( וז"ל, שמן הוא סוד 
המוחין, חו"ב )בפרטות חכמה, כנודע(, שמן בא"ת ב"ש בי"ט, 
ר"ת  בי"ט  עכ"ל. ובדרך רמז,  בבינה,  גימט׳ אהי"ה שהיא  הוא 
יותר  יש  ביום טוב, וביו"ט מאיר הארת אימא, משא"כ בשבת 
גילוי לאבא, כמבואר בשער הכוונות )דרושי ר"ח, ועוד מקומות(.
ונודע שאמא משמרת. וכתב בזהר הרקיע )בא( וז"ל, דע כי שם 
בי"ט הוא מסוגל לשמירה, ויוצא מפסוק כי בי חשק ואפלטהו, 
ועולה גימט׳ אהי"ה, וזה השם היה מזכיר מרע"ה כשהיה נכנס 
לפני פרעה, עכ"ל. ועיין עמק המלך )שער עולם הבריאה, פרק 
דאשרו  ושרביטין  וז"ל,  שכתב  הרקיע  בזהר  שם  וע"ע  י"א(. 
יונק ושולט בכח השם  בידייהו וכו׳ – דע כי מלאך הנזכר הוא 

בי"ט הכתוב על מצחו, ולכך בידו שרביט, ר"ל שהוא שר בכח 
)דבר  ראובני  ילקוט  ועיין  שר-ביט.  שרביט,  עכ"ל.  בי"ט,  שם 

שבקדושה, אות ד(. ויסוד העבודה )מכתב י"ז(.
העולה עד השתא ב׳ מהלכים בשם בי"ט. א. עולה יה"ו. ב. עולה 
אהי"ה. ושורש חיבורם נתבאר ברמ"ז )במדבר, על זוהר קמט, 
שבתוך  יה"ו  אור  שהוא  אהי"ה,  עולה  הנזכר  בי"ט  וז"ל,  ע"ב( 
יה"ו,   – אבא  אמא.  תוך  אבא  הארת  והיינו  עכ"ל.  אהי"ה,  שם 
אמא – אהי"ה, עיי"ש ]ועיין מגן אברהם טריסק, וישב ותרומה, 
וז"ל, ושמן באתב"ש, הוא שם הקדוש בי"ט, שהוא לשון הבטה, 
והיינו שזהו החכמה שיביט, וכו׳, עכ"ל. ועיין זרע קודש )תצוה([. 
ועיי"ש  ה׳.  הכוונות, דרוש  ושער  הציצית,  ומקורו בפע"ח שער 
שז"ס שכתוב במנורה בהיטיבו, אותיות יה"ו-בי"ט. ועיין קהלת 

יעקב )ערך זפת(.
הנ"ל,  הליקוטים  בספר  כמ"ש  מיסוד  הארתו  והתפשטות 
וז"ל, השמן הטוב היורד  נתבאר בעמק המלך )שער י"א, פ"ח( 
מזה היסוד )דא"ק( שהוא השפע הנמשך ממנו, והוא היורד על 
שם  הוא  שם  אריך,  בראש  כשנכנס  שמן,  ונקרא  אהרן,  הזקן, 
בי"ט, הוא העולה אהי"ה, והוא שמן באתב"ש, שהוא שורש א"א, 
עיי"ש בהרחבה שאות ה׳ מאירה ברדל"א, ואות י׳ ברישא דע"ק, 
ואות ט׳ באריך, עיי"ש היטב. ועיין אוצר החיים )מצורע(. וכתב 
בפרדס רימונים )ש"ז, פ"ב( וז"ל, שעיקר השמן הוא מהכתר ע"י 
החכמה אל הכהן איש החסד. ומפני ששרשו בכתר, לכן שמ"ן 
בא"ת ב"ש עולה בי"ט, הוא אהי"ה, והוא שם קדוש, עכ"ל. ועיין 
וחסד  טוב  "אך"  שזהו  ראשונה(  שנה  המרכבה,  )פנות  רמח"ל 
ועיין בלקוטי שושנים לר"ש  יעו"ש.  בי"ט,  גימט׳  ירדפוני, א"ך, 
מאוסטרפליא )ד"ה איתא בלמודי האריז"ל(, ובספרו דן ידין )אות 
ח׳(, וקרנים )מאמר ד(, ועטרת צבי )זוהר ריש פרשת בא(, ואמרי 
וליקוטים  )ויצא,  ישועה  ועטרת  ושמות(,  וישלח,  )בראשית,  נעם 

לחג השבועות(, ששם זה מעלה הניצוצין.
■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד 
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]ביאור המהות של כל צירוף שני 
סדר  ע"פ  הקודש,  בלשון  אותיות 
רל"א שערים )עיין ספר יצירה פרק 
המופיע  ערך  לפי  ב'(,  משנה  ב' 
בפרשת השבוע שיש בתוכו צירוף 
זה, ולפי זה ביאור כיצד מתראה 
צירוף זה בערך זה ובערכים נוספים 

שבתוכם מופיע צירוף זה[.

של  ריבוי   – ע  ריבוי,   – ר  מהותו,  ר-ע,  נח 
והם  העולם,  אומות  ע',  בחינת  זהו  ובקלקול  ע', 
בין  ראוי  חיבור  שאין  רעוע,  מלשון  רע  בבחינת 
האומות. לעומת כך - ע' יוצאי ירך יעקב, שבהם 
נגלה אור האחד. וכאשר החיבור בהם אינו שלם 
כראוי, בבחינת בני יעקב שנאמר בהם וישנאו אותו 
ולא יכלו דברו לשלום, וכאשר מתחיל להתקן הרע 
אזי מתהפך  יוסף(  ע"י גערת  )ויבואר להלן שהוא 
לצאת  התעוררות  והיינו  התעוררות,  ללשון  הרע 
נעשה  כן  על  ויתר  שלם.  לחיבור  רעוע  מחיבור 

בתיקון רע מלשון רעך, רעות.
אוה"ע  ע'  של  פרוד  אוה"ע,  של  רע  ובחינת 
עבר,  בחינת  וזהו  רע-קב.  שורשו בעקרב,  כנ"ל, 
נגלה  ובעיקר  הנ"ל.  הרע  ב'  שהם  ב-רע,  עברה, 
חטא  תולדת  עברה,  תולדת  שהיא  זו  פסולת 
רעי,  הנקראת  מגופו  היוצאת  בפסולת  אדה"ר, 
רע-י. ודין הרע לכסותו בעפר, פ-רע. וזהו עבודת 
לא  אם  כי  עפר.  פער,  אחוריו.  לו  שפוער  פעור, 
חטא אדה"ר בפיתוי חוה, שהיא עזר כנגדו, עזר, 
ער-ז, אלא דבק במצוה מלשון צותא כנודע, היפך 
עבירה מלשון תרי עברי דנהרא, אזי האוכל היה 
נבלע באבריו כדוגמת אכילת המן. ומשם שורש 
הרוגז, רע-גז. וע"ז אמר יוסף לאחיו )דייקא כנ"ל( 
ג-ער.  גער,  בהם,  גער  ותחלה  בדרך.  תרגזו  אל 
ועי"ז נגלה ג' בחינות רע-ער, כנ"ל. וזאת על מנת 
לעוררם כמ"ש חז"ל על הפסוק העוד יוסף חי וגו', 

אוי לנו מיום הדין וכו', וזהו בחינת התעוררות.
וכיוון שאכל אדה"ר דבק ברע, ונעשה בו פחד, 
הקב"ה,  מן  נתחבא  ולכך  חטאים,  בציון  פחדו 

ערכים בפרשה  בלבביפדיה אברהם
בראשית, כב, יח – והתברכו בזרעך כל גוי הארץ עקב אשר שמעת בקלי, וישב 

אברהם אל נעריו וילכו יחדיו אל באר שבע וישב אברהם בבאר שבע.

והנה שורש יעקב באברהם הוא מקרא דידן "עקב" אשר שמעת בקלי, עקב – 
יעקב, י-עקב, וזש"כ ויתברכו "בזרעך", ודו"ק.

והוא שורש ישיבת יעקב בבאר שבע, כמ"ש )בראשית, מו, א( ויסע ישראל וכל 
נחמן,  ד( להיכן הלך, א"ר  ויגש, צד,  )ב"ר,  ואמרו  ויבא בארה שבע.  לו  אשר 
שהלך לקוץ אבנים שנטע אברהם זקינו בבאר שבע, היך מד"א )בראשית, כא, 
לג( ויטע אשל בבאר שבע וגו'. והבריח התיכון בתוך הקרשים, א"ר לוי, והבריח 
התיכון שנים ושלשה אמה היו בו, מהיכן מצאו אותו לשעה, אלא שלמד שהיו 
מוצנעין עמהם מימות יעקב. והיינו שמבאר שבע לקח יעקב את בריח התיכון. 
העקב  מן  מבריח  יעקב  ובקומת  הקצה.  אל  הקצה  מן  מבריח  הוא  ובמשכן 

לראש, מיעקב לשון עקב, לישראל לשון ראש, כנודע.

ושורש הדבר באברהם שנטע אשל בבאר שבע. ואמרו )סוטה, י, ע"א( ר' יהודה 
ור' נחמיה, חד אמר פרדס וחד אמר פונדק )בסוד פרדס זהו אכילה שתיה לויה. 
ובסוד פונדק זהו אכילה שתיה לינה. עיין ילק"ש, תהלים, רמז תתסט. ומדרש 
תהלים, לז(. ובעומק פרדס, ר"ת פשט רמז דרוש סוד, כנודע, וזהו שורש בריח 

התיכון, שמבריח מן הקצה אל הקצה בתורה, בכל חלקיה.

ית' המבריכים מן הקצה אל הקצה,  גילה אברהם את שמותיו  יותר  ובעומק 
בוכמ"ש בספר הליקוטים )ויחי, כא( וז"ל, הוי"ה ואלקים, הוי"ה ואדנ"י, אלו האר

בע שמות עולים באר, עכ"ל. הוי"ה –ראש, אלקים – אמצע, אדנ"י – סוף. וזהו 
תיקון ה"באר". ודו"ק היטב. ושורש התיקון מלבד צירוף שם הויה עם אלקים 
וזהו שבע,  ושם הוי"ה עם אדנות, צירף מילוי שם ההויה ביודי"ן העולה ע"ב. 
ש-עב, שתחלה היה רעב, ר-עב, ואחר תיקונו נעשה ש-בע )וג"פ עולים רי"ו, 
)אדיר במרום, ד"ה שמיה דעתיקא  ועיין בהרחבה ברמח"ל  ואכמ"ל(.  כנודע, 

סתים מכולא(.

ויתר על כן, אברהם שורש לכל ז' עמים, וזהו באר שבע שתיקן והשריש את 
האמונה בכל הז'. והעמיד תיקון זה ע"י ש"נשבע" שבועה לאבימלך. ועיין שושן 

בעדות )שער שלישי(, וילקוט ראובני )ערכים, ערך באר, אות א', בשם ספר הת
מונה(, ורקאנטי )וירא(. ■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א 

המשך בעמוד ג'במיוחד לעלון זה

בלבבי משכן אבנה
בס"ד
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בלבביפדיה קבלה אסר
אור א"ס

אסר, א-סר. א - אלופו של עולם, סר - שם הוי"ה י"פ עולה 
ס"ר. והוא ראשית, אלף. ועוד. אסר, אס-ר. א"ס. והיפוכו היתר, 
מותר, שורשו תר, אות ת', סוף. וזהו התורה שנקראת כן מלשון 
היתר. כי תחלה הכל אסור, והיינו אסור וקשור לא"ס, והתורה 

מתירה. 

צמצום

הצמצום חידש חלל שהוא בית האסורים, שאי אפשר לצאת 
ממנו. וכמ"ש )מלכים, ב, יז, ד( ויאסרהו בית כלא.

וזהו שורש איסור דקלקול, שע בועוד. חלל פנוי שורש לע"ז. 
והוא השורש לכל האיסורים  וכל פרטותיה אסורים.  זרה  בודה 
דקלקול. לעומת כך שורש האיסור העליון, מפני שאסור וקשור 

לא"ס, והוא למעלה מהשגת האדם. 

נאסר  וע"כ  וז"ל,  וענויו(  יוה"כ  ענין  )ד"ה  הקנה  בספר  כמ"ש 
האכילה )ביוה"כ( כדי להרמיז בכתר עליון שאין שם השגה כלל, 
וכאילו מעלה הכל שם כעין קרבן שע"י מתיחדים הכל שם. וזהו 

שורש תפיסת מהות איסור עליון.

קו

הכח שאוסר ומחבר את כל הנבראים הוא הקו, חוט המקשר 
ואוסר.

עיגולים

כתיב )תהלים, קיח, כז( אסרו חג בעבותים עד קרנות המזבח. 
ופרש"י )סוכה, מה, ע"א( וז"ל, אסרו, כמו הקיפו כמו אסרי לגפן, 

יסחר ישראל, עכ"ל. ועיין במסכת סוכה )שם(.

ב"עגלה".  הפרות  את  ואסרתם  ז(  ו,  א,  )שמואל,  כתיב  ועוד. 
עגלה מלשון עיגול. ונקראת כן בעיקר ע"ש הגלגלים שמגלגלים 

את העגלה ממקום למקום.

יושר

שורש האיסור הוא כל דבר שנוטה מן היושר, ודו"ק.

שערות

כתיב )שופטים, טז, יג( הגידה לי )דלילה לשמשון( במה תאסר, 
ויאמר לה אם תארגי את שבע מחלפות ראשי עם המסכת.

אזן

שמיעת האזן. וזהו שמעון, שמע-ון. וכתיב )בראשית, מב, כד( 
ויקח מאתם את שמעון, ויאסר אתו לעיניהם.

חוטם

שורש חרון אף, כאשר דבק בדבר אסור.

פה

ויאסר  ו(  יד,  )שמות,  וכתיב  כנודע.  פה-רע,  פרעה,  בקלקול, 
את רכבו.

היא הארה  יצחק  ועקידת  כנודע.  אורות הפה,  עקודים,  ועוד. 
קדושה.  של  וקישור  איסור  העוקדים  ומהות  העקודים.  מעולם 
ויתר על כן אמרו חז"ל שביקש יצחק מאברהם שיקשור ויאסור 
אותו שח"ו לא יבעט בו. ומכנגד אמרו )ב"ר, נו, ה( שבאותה שעה 

של העקידה נכפו ונאסרו כל שרי אוה"ע היונקים מיצחק.

ועוד. הפה שאסר, הוא הפה שהתיר.

עינים - שבירה

ולכל דבר "אסור", וכמ"ש בעל התניא, שנ בשורש לקליפות 
הטמאות.  קליפות  בג'  וקשור  מלשון שאסור  אסור,  קרא דבר 
ועיין מאור ושמש )ויחי, ד"ה אסרי( וז"ל, אסרי לגפן עירה, פירוש 
שמתקשרים ע"י גפן, היינו ע"י אשה שנקראת גפן כנזכר לעיל, 

אוסרים את הקליפה, עירו, עיי"ש. 

ז( ואת בני צדקיהו שחטו לעיניו,  ועוד. כתיב )מלכים, ב, כה, 
ואת עיני צדקיהו עור, ויאסרהו בנחשתים.

ועוד. כתיב )בראשית, מב, כד( ויקח מאתם את שמעון ויאסר 
אתו לעיניהם. ודרשו )זוה"ק, בראשית, ר, ע"ב, ועוד( הא אוקמוה, 

לעיניהם אסרו.

עתיק

כי  לתחתון,  אסור  הדבר  ושם  עליון.  עולם  של  מלכות  עתיק 
תחתון אסור לו להשתמש בעולם עליון. וכאשר יורד לתתא ע"י 
וז"ש שדבר שנאסר במנין צריך למנין אחר  עתיק נעשה היתר. 
להתירו )עיין ביצה, ה, ע"א(. ועיקר מנין הוא עשרה )מדה עשירית, 

עשר(.

ועוד. בעתיק זו"ן יחדיו, בחינת אדרוגינוס דתיקון. ואיתא בספר 
הפליאה )ד"ה ראה והבן שג' הבדלים הם( וז"ל, אדרוגינוס, ר"ל 
זכר ונקבה, בגימט' אדרוגינוס, ושניהם אסר"י נו"ן וד"ג, ר"ל זכר 
עירה,  וזה תבין מן אסרי לגפן  וד"ג.  נו"ן  ונקבה בגימט' אסר"י 

עיי"ש.

אריך

אמרו חז"ל )שמ"ר, וארא, ז, א( אתה מוצא לא היה יוסף ראוי 
לינתן בבית האסורים אלא י' שנים, מפני שהוציא דבר על י' אחיו, 
וע"י שאמר לשר המשקים )בראשית, מ, יד( כי אם זכרתני אתך 
והזכרתני אל פרעה, ניתוסף לו עוד שתי שנים, שנאמר ויהי מקץ 
שנתים ימים. והיינו שמהות "הנתוסף" הוא אריכות, שמכח אריך 

נתארך זמן מאסרו.

ועוד. אמרו בסוף חולין, ומה אם מצוה קלה שהיא "כאיסר" 
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רע-ל.  בחינת רעל,  המות,  פסולת, סם  אכל  כי  רע-ד.  בבחינת רעד, 
נעשה  אוכל לשובע נפשו,  צדיק  והפך  ער-וף,  עורף,  ואזי נעשה קשה 
רעב, רע-ב. ונסתלקה ממנו החכמה, ונעשה איש בער ולא ידע, בער, 
ערבה,  כנגד  והוא  ש-רע.  רשע,  למדרגת  צדיק  ממדרגת  וירד  ב-ער. 
ונעשה  ז-רע.  זרע,  והוציא שז"ל,  רשעים, כמ"ש חז"ל, ערבה, ער-בה. 
פירוד בינו לחוה ק"ל שנה כמ"ש בעירובין, בחינת קרע, ק-רע. בחינת 
רקיע המבדיל, רקיע, רע-קי. ואזי נקנס עליו מיתה, ושב לעפר, כנ"ל. 
וזהו בחינת ערוד הממית, רע-דו. ואזי תפר להם הקב"ה כותנות עור, 
ערלה,  חז"ל,  כמ"ש  היה,  מושך בערלתו  ואדה"ר  חז"ל.  כמ"ש  ער-ו, 

ער-לה. היפך תיקון העטרה, ער-טה. 
ושורש בירור הרע נתברר במצרים, כמ"ש חז"ל, אצל פרעה, פה-רע. 
ותחלה הוכה במכת צפרדע, צפע-רע. אולם לא הוכה עדיין כל כח הרע, 
וזש"כ בברד שהשעורה לא נוכתה, שעורה, רע-שוה. והושלם הבירור 
יצאו ממצרים לרעמסס, רע-מסס,  ואזי  ברובו בעשר המכות, ער-ש. 
שמוססו הרע. ואזי באו לקריעת ים סוף ונקרע להם הים, קרע, ק-רע, 
ועבד  ער-ופת.  עופרת,  אדירים,  כעופרת במים  צללו  והמצרים  כנ"ל. 
שאוהב אדונו נרצע באזנו, רצע, רע-צ, כי לי בני ישראל עבדים בהוציאי 

אותם מארץ מצרים.
ויתר  להתעוררות,  שנתהפך  תורה,  במתן  התיקון  ושלמות 
מאוד,  וחזק  הולך  השופר  וקול  כמ"ש  כנ"ל,  לרעות,  כן  על 
רעות.  מלשון  בו,  מלך  ותרועת  בבחינת  תוה-רע,  תרועה,   קול 

ערכים נוספים שבהם מופיע צירוף זה: אביעזר, גרע, אדרעי, 
אחירע, אחיעזר, איעזר, אליעזר, אלעזר, עבר, אעירה, ערב, ערוץ, ערך, 
ארעה,  רעב,  ארע,  רגיעה,  ארבעים,  ארבע,  קרע,  פרע,  עתר,  אעשרנו, 
יעזיר,  עשר,  עברה,  זרוע,  הדדעזר,  גערה,  אדרע,  רע,  רשע,  ארקעם, 
נער, סערה,  יריעה, עטרה, מערכה, מצער, מרעה, מרעים, עמר,  יער, 
עבור, עבר, ערוער, עיר, עדר, עורון, עזר, ערף, עפר, עירה, עכרי, עמיר, 
ערבה,  בער,  ערוץ,  צפרדע,  עפרת,  עפרה,  עפרון,  עקרב,  עשתרות, 
ערבות, ברנע, עשור, זרוע, ערלה, ערמה, ברעם, קרקע, פרעה, פרעתון, 
עשרים, גער, רעב, רביעי, רגע, צוער, מעברות, האיעזרי, בערה, שער, 
רעות, סערה, מגערת, עטר, מערב, בריעי, עיר, עמר, מערכת, מצרע, 
כרע, ערף, ערפל, עמרמי, עפר, מרצע, יועזר, רעיון, ערבון, ערבי, עטרה, 
הרעיף,  דרע,  דרדע,  מרעלה,  עמרי,  הערה,  צרעה,  ערקי,  ערש,  עגור, 
עשרון, עדר, שעורה, מעשר, זרע, רעי, עתר, עזרא, עטרה, עדר, זרוע, 
רענן, ערה, ערמון, עתר, יזרעאל, פערה, רחבעם, עכבר, עכר, זרענים, 
רעש, רקע, עשיר, יערם, יעזר, תחרע, תרועה, רעדה, יריעה, עצר, עזר, 
יער,  ירבעל,  ערף, עדריאל, מער,  יעיר,  ערב,  ירבעם,  גער, רצע, עמר, 
ירקעם, עריץ, ערוגה, רגע, יריעה, עורב, מערה, עזריה, עמרם, עופרת, 
זער, מרגוע, לערן, מגערת, צוער, עובר, מערכה, ערל, עגור, עטרה, נער, 
נערץ, השתרע, עורה, עכרן, עור, עוכר, עברי, עפר, עזר, עזריאל, עורב, 
עכר, עקד, ערד, עירה, עזריקם, ענר, ערד, עמיר, עמר, עכבור, עצרת, 
ערום, עפרה, עפרים, עמרם, ערבה, ערל, עקרון, ער, ערב, ערוך, ערפה, 
ערלה,  צוער,  ערירי,  עריץ,  עריסה,  עשתרות,  ערך,  ערוה,  ערוד,  ערה, 
ערמה, ערער, עשר, רבוע, ערש, עשיר, עשירי, פרעש, רעב, פעור, פרע, 
פרעה, קרקע, רעי, צעיר, צרעה, צרעת, רענן, רביעי, רבע, רעות, שנער, 
רקע,  רעש,  שעיר,  רעמה,  רעל,  רעיה,  תרביע,  רעמסס,  רעואל,  רעו, 
תער, תרועה, שרוע, ערב, תערג. ■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב 

על ידי הרב שליט”א במיוחד לעלון זה
 

אמרה תורה למען ייטב לך והארכת ימים, ק"ו על מצות חמורות 
שבתורה.

אבא

כתיב )דה"י, ב, יג, ג( ויאסר "אביה" את המלחמה בחיל גבורי 
מלחמה.

ועוד. או"א, סוד י-ה. ואמרו )זוה"ק, בראשית, רלט, ע"ב( אסרי 
לגפן עירה ולשרקה בני אתונו. האי קרא רזא עלאה הוא, אסרי, 
אסר מבעי ליה, עירה, עיר מבעי ליה, אלא רזא הוא לדרדקי דבי 
רב, לאסתמרא מההוא גירא דעיר, ושמא קדישא אתכליל תמן 

י"ה.

אמא

בעיין קול שמחה )בראשית, ויחי( וז"ל, אסרי גימט' רע"א, פר
שיות שבתורה, רע"א ימי ירחי לידה.

ז"א

ז"א אוסר ומקבץ כל הו"ק יחדיו. ועיין פסיקתא זוטרתא )ויחי, 
מט, יח( אסרי לגפן, אסרי כמו יקבץ, כענין שנאמר )שה"ש, ז, ו( 

מלך אסור ברהטים.

ועיין חסד לא י"ב גבולי אלכסון.  בועוד. שורש לי"ב שבטים, 
ברהם )מעין א, נהר כא( וז"ל, אמנם יש עת שלא חזרה השכינה 
כלל והיא במאסר עה"ז, והוא מיום שירדה על י"ב שבטים והלכה 
עמהם למצרים, שוב לא עלתה למעלה למקומה, וכן כשגלתה 

עם ישראל לבבל וכו', עיי"ש.

נוק'

כתיב )במדבר, ל, ד( ואשה כי תדר נדר לה' ואסרה אסר בבית 
אביה.

ועוד. מטבע ברכת חתנים, אשר אסר לנו את הארוסות. והבן 
שיש כח איסור ביד אדם, הן ע"י נדר ושבועה, והן ע"י קידושין, 
ומעין כך קדושה של תרו"מ. והבן שהשורש היא נוק', שבאירוסין 
אסר לה אכ"ע כהקדש כמ"ש בריש קידושין, ואסורה עתה אף 
"בעל",  כאשר נעשה  ההיתר  ושורש  איסור.  שכולה  והרי  עליו, 
הוא עליה, כי כל היתר הוא מכח שהיא תחתיו. אולם אם שווה 
לו נאסר, כמ"ש בספר הקנה )ד"ה סוד מי מותר באכילת בשר( 
וז"ל, נמשילו כבהמה נדמה ואסר לו הבשר, עיי"ש. ויתר על כן 

דבר שמעליו בודאי אסור. עיין ערך קטן עתיק.

אולם יש דבר שפל שאף הוא נאסר, כמ"ש בציוני ועוד, וז"ל 
כי הנאסר בתורה הם המאכלים  נודע בחכמת הטבע,  )שמיני(, 

המגונים והמופסדים.

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

בלבביפדיה קבלה אסר



בלבביפדיה עבודת ה' פנימית · א-ז · אזקבלבביפדיה עבודת ה' פנימית · א-ז · אזק
כמו שנאמר בקרא "אסור באזקים", ובב  אזק,
שכח  מעידים,  עצמם  שהאותיות  כמו  פרטות, 
אזק  וזהו  על האז  הוא כח שחל  – האזק  האזקים 
אז –ק, כלומר שהוא אוזק, קושר ואוסר בבחינת 
"בית האסורים" את עצם מדרגת האז, ומונע ממנה 

להתגלות בשלימות.

כיב הדברים,  שרשי  מדרגת  ה הוו ה  שורש 
דוע, אז הוא על שם העתיד כמו  שנתבאר בכל 
נברא  והרי אדם הראשון  שורשי האז עד השתא, 
ביום שישי דמעשה בראשית, כמו שדורשים חז"ל 
למעשה  אחור   – צרתני  וקדם  "אחור  הפסוק  על 
בראשית" וכמבואר בגמרא בסנהדרין, אילו אדם 
הראשון היה זוכה הוא היה נכנס מיד לסעודה ליום 

שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים, 

והרי שמצד כך, א"כ, לא היה מהלך של עתיד 
אלא היה נגלה שם הוי"ה בבחינה שהוא הוה תמיד, 

ואדם הראשון היה דבק בהוויתו יתברך שמו, 

אבל כאשר הוא אכל מעץ הדעת, שזהו היפוך 
האותיות של שורש המילה עתיד – עתד, הרי שהוא 
שאומרים  מה  בבחינת  ההוה,  מדרגת  את  איבד 
חז"ל "לא כשם שאני נקרא אני נכתב, נכתב הוי"ה 
ונקרא אדנות", כלומר ההוי"ה – ההוה נעלם, ועל 
ידי כן נעתק אדם הראשון ממדרגת ההווה והופך 
והיינו שההוה  העתיד,  פונה למציאות  להיות  כולו 

בנתרוקן מתוכנו הפנימי, ונעשה שאיפה תמיד לע
של  למציאות  שאיפה  נעשה  תקוה,  נעשה  תיד, 

העתיד.

מ הות  ה התמעטות לק' אמ ה הגמ' בחגיגה 
בדורשת על הפסוק שהובא לעיל "אחור וקדם צר

תני ותשת עלי כפכה", שמתחילה היה קומתו של 
השמים,  קצה  ועד  השמים  מקצה  הראשון  אדם 
– או בלשון אחר – מן השמים לארץ, שזה קומה 
שלימה, וכאשר הוא חטא התקיים בו "ותשת עלי 
המיעוט  ושיעור   – ומיעטו  עמד  שהקב"ה,  כפכה 

שהוא יהא ק' אמה.

ק' שבאזק, שהאזיק   – באז  ולפי"ז, מה שמונח 
בחינת  שזה  שבאזק  הק'  זהו  האוזק,  הכח  שהוא 
של  למדרגה  נעתקה  הראשון  אדם  שקומת  מה 
וא"כ,  שמתגלה.  האזיקות  כח  גופא  זה  אמה,  ק' 
ממדרגת ההווה נעשה מהווה מציאות של אז – ק, 
כלומר נעשה עתיד שזהו האז באז עצמו יש הגבלה 

מכח מדרגת הק'.

אדם  של  קומתו  החטא  קודם  חידוד,  וביתר 
הראשון היה מקצה השמים ועד קצה השמים ומן 
הוא מצטמצם  חוטא  הוא  וכאשר  השמים לארץ, 
בגבולותיו וכל שיעור קומתו הופך להיות ק' אמה, 

הוא המהות  ק' אמה,  כלומר, שיעור הקומה של 
קומה  תהיה  שלו  שהקומה  שבמקום  קומתו  של 
הק'  בבחינת  להיות  הפכה  היא  תקומה,  מלשון 

שבקומה, זוהי כל קומתו.

ומהות הק' מתפרשת בכמה פנים, ראשית, הרי 
והוא נתגרש מגן עדן  מעיקרא, הוא היה בגן עדן 
לחוץ, כלשון הפסוק "וישלחהו ה' אלקים מגן עדן 
לעבוד את האדמה אשר משם לוקח", ומצד כך 
צא  שהוא  פוק  זה  האותיות  בהיפוך  קו"ף  האות 
וזה  הקו"ף  במדרגת  דבק  הוא  כלומר,  בארמית 
וא"כ,  עדן,  גן  ממקום  אותו  שמוציא  הפוק  גופא 
נמצא,  הוא  שבתוכו  פנימיותו  ממקום  יוצא  הוא 

למציאות של חוץ – פוק לחוץ.

בויתר על כן, מהי מהות ההוצאה לחוץ? על המד
רגה שקודם החטא נאמר בקרא "ועץ החיים בתוך 
דגנא",  "במציעותא  התרגום  שאומר  וכמו  הגן" 
והיינו שאדם הראשון היה בנקודת האמצע וכאשר 

בהוא חוטא, הוא יוצא מנקודת האמצע שזהו האמ
יוצא  והוא  הגן,  של  המרכז  נקודת   – הגן  של  צע 

לסביבות מציאות הגן. 

אדם  את  מגרש  שהקב"ה  מה  את  יש  ונחדד, 
הראשון מתוך גן עדן מחוץ מגן עדן, אבל עוד קודם 
לכן, בעצם האכילה עצמה, הוא יוצא מ"מציעותא 

דגנא" להיקף של הגן, 

ומצד כך, האות קו"ף במילוי היא אותיות היקף 
כלו שבדבר,  ההיקף  לבחינת  יוצא  שהוא  בוהיינו 

הנקודה  במדרגת  היה  הוא  לכן  שקודם  מה  מר, 
האמצעית שהיא מרכז הכל שהיא התכלית שהכל 
זו  בחינה  על  שהרחיבו רבותינו  כמו  אליה,  מכוון 
של נקודת המרכז שכולם מכוונים אליה בבחינת 
מחול וכדברי חז"ל, שעתיד הקב"ה לעשות מחול 
וכולם מחוו  עדן  בגן  ביניהם  יושב  והוא  לצדיקים 

מכ שהכל  המרכז  נקודת  זוהי  וא"כ,  בבאמצע, 
והופך  משם  יוצא  האדם  החטא,  וע"י  אליה,   וון 
להיות בבחינת "רשעים סביב יתהלכון" שה"סביב" 
זהו ההיקף שבדבר, וזה גופא ההגדרה שהוא הפך 

להיות קו"ף אמה. 

ההב שזה  אורך  של  שיעור  מצד  אמה  ק'  ביש 
חנה של הקו שבקומה והקו שבקו"ף שזהו שיעור 

בהדבר באורך, אבל יש את תפיסת ההיקף שמת
גלה בקו"ף, שבמקום להיות בנקודת המרכז, הוא 
"רשעים  בבחינת  היקפו  לנקודת  ויוצא  משתנה 

סביב יתהלכון".

גדר תפיסת  ה הקפ ה שמתולדת  החטא 
ויתר על כן, כאשר הוא יוצא למדרגת ההיקף הרי 
שהוא יוצא לתפיסת ההקפה, כלומר – הרי בלשון 

תורה בכללות, יש ללשון של הקפה עוד משמעות 
ששייכת לעניינא דידן, ראשית, יש לו משמעות של 
עיגול כמו שנתבאר שזה במה  הקפה מלשון של 
שהוא יוצא מנקודת המרכז להיקף שלו, אבל יש 
את המשמעות של הקפה במובן של קניה בהקפה 
"פורע הקפותיו" וכדו', ומדוע זה נקרא הקפה? כי 
כשהוא משלם מיד, הוא נותן תמורה למה שהוא 
א"כ,  מיד,  משלם בעדו  אינו  כשהוא  אבל  קיבל, 
הרי הוא הולך ולבסוף חוזר לכאן בשביל לפרוע, 
על שם כן זה נקרא הקפה, וזהו ה"פרע הקפותיו" 
שנאמר אצל אברהם אבינו שכאשר הוא חזר הוא 

בפרע הקפותיו, כלומר לאחר שהוא עושה את הסי
בוב, אז הוא פורע את ההקפה. 

ממון  לאדם  כשאין   – הך  והיינו  אחרת  ובלשון 
לשלם, האפשרות שלו לשלם הוא ע"י שהוא הולך 
לעשות סחורה שזה מלשון "סחור סחור" בארמית 

בשתרגומו "סביב סביב", ומכח שהוא קונה בהק
פה הוא עוסק בסחורה – בפרקמטיא, ועל ידי כן 
הוא מרויח ממון והוא חוזר ומשלם את מה שהוא 
התחייב לשלם בתחילה, זהו גדר של כנעני בלשון 
תורה שמשמעותו הוא סוחר, שהוא מקיף לצורך 

הסחורה.

שקודם  מה  הדברים-  הבנת  דידן,  ולעניינא 
לקבל  ומיד  לעשותם  "היום  בבחינת  היה  החטא 
שבתוך  בחייך",  תראה  "עולמך  בבחינת  שכרם" 
הוא דבוק ב"מציעותא דגנא", שזה  החיים עצמם 
שהיה  אף  ועל  שמו,  יתברך  במציאותו  הדביקות 
את הבחינה של עתיד באופן של "ילכו מחיל אל 

בחיל", אבל המדרגה של ההווה היתה "היום לעשו
תם ומיד לקבל שכרם" בבחינת "שלושה הטעימן 
הקב"ה בעולם הזה מעין עולם הבא, אברהם יצחק 
ויעקב שנאמר בהם בכל, מכל, כל" כמו שאומרת 
בפ"ק  חכמים  וכברכת  דב"ב,  פ"ק  בסוף  הגמ' 
צורת  היה  כך  בחייך",  תראה  "עולמך  דברכות 

אדם הראשון קודם החטא.

של  מהלך  מתגלה  חטא,  של  מציאות  וכשחל 
"היום לעשותם ולמחר לקבל שכרם", וב"למחר" 
יש גם מחר שהוא לאחר אלף שנים כדברי חז"ל 

הב מהלך  וכל  שנים",  אלף  הקב"ה  של  בש"יומו 
של  באופן  הוא  כולו  שהשכר  להיות  הופך  ריאה 

הקפה, 

עובר תהליך  – האדם  הך  והיינו  ובלשון אחרת 
את  מקבל  הוא  ואז  היקיפים  ושל  גלגולים  של 
שכרו, כלומר – זה לא רק כפשוטו, היום לעשותם 

ומ שמוכר  אדם  כדוגמת  שכרם  לקבל  בולמחר 
הקפה,  נקרא  שזה  זמן  לאחר  התמורה  את  קבל 

עולם מהוה לע ימות  באלא שכיון שנתארך סדר 
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תיד דהיינו מששה ימים לשית אלפי שנין, שזה הרי 
הוא  אחד  יום  בהוה  שהיה  שמה  ההגדרה  עומק 
הופך  הוא  ואז  שנה,  אלף  להיות  והופך  מתפרט 

בלהיות עתיד, וממילא מכאן ואילך, כל צורת הדב
רים היא באופן של הקפה, 

כלומר, אף ש"ימי חיינו בהם שבעים שנה ואם 
בגבורות שמונים שנה", אבל ע"י "רזא דגילגוליא" 

בהאדם שייך לכל ימות עולם ע"י שהוא חוזר ומת
גלגל עוד פעם, ומכח כך כל תפיסת נפשו הפכה 
להיות גלגול מלשון גלגל בבחינת היקף, כאן מונח 

בעומק מדרגת הנפילה של "ותשת עלי כפכה" שנ
עשה המציאות של ההיקף מכח גילוי הקו"ף.

ובעומק יותר, המילה קו"ף עצמה היא נוטריקון 
קו-פה, כלומר, קו הוא מלשון תקוה שהוא מקוה 

בלהיות פה, איפה שהוא היה קודם לכן, והיינו, וכא
שר הוא נתרחק ממדרגתו, אז נעשה אצלו תקוה 
לחזור למקומו הראשון, ההשתוקקות  לדבר שהיה 
הקו-פה  זה  למקומו,  לחזור  היא  ותקותו  ונאבד 

שמתגלה בקו"ף.

גדר  ה'קוף בפני אדם' שמתגל ה בקו"ף 
קוף,  הנקרא  הבע"ח  מלשון  הוא  קו"ף  ועוד,  זאת 
שמהותו הוא כלשון חז"ל "כקוף בפני אדם" ביחס 
לאדם הראשון וכן ע"ז הדרך, כלומר כשהוא הפך 

בלהיות במציאות של ק' אמה, מה שמעיקרא הצו
"נעשה אדם בצלמינו  רת אדם היה במדרגה של 
כדמותינו", "בצלם אלקים עשה את האדם", אבל 
כאשר הוא נופל, הוא נופל מהמדרגה העליונה הזו 

מדר וכל  האדם"  את  עשה  אלקים  "בצלם  בשל 
מד זוהי  אדם",  בפני  "כקוף  להיות  הופכת  בגתו 

ומיעטו  הקב"ה  שעמד  כפכה"  עלי  "ותשת  רגת 
על קו"ף אמה, כלומר, קו"ף אמה זה שיעור, אבל 
היא,  אמה  ק'  של  והמהות  מהות,  זה  אמה  קו"ף 
שהפנים שהתחדשו לו בתולדת החטא, הם אינם 
הפנים שהיו לו במציאות שהיתה קודם לכן אלא 

כולו הופך להיות "כקוף בפני אדם".

אדם  "נעשה  נאמר  מעיקרא  הדברים,  וביאור 
את  עשה  אלוקים  "בצלם  כדמותנו",  בצלמנו 
האדם" מעין צלם ודמות של מעלה, וכמו שנאמר 

כול עליון  ובני  אתם  אלקים  אמרתי  "אני  בבקרא 
זה  והיינו שה"אלקים אתם" שהיה מעיקרא  כם", 
את  עשה  אלקים  ה"בצלם  כדמותנו",  ה"בצלמנו 
האדם", אבל כאשר חל כח הקלקול של מציאות 
שנתמעט  כפכה"  עלי  ל"ותשת  שגרמה  החטא 
ואילך בכל  ומכאן  קומתו, הרי שנתמעט הדמות, 

בצורת האדם חל מציאות של התמעטות. מה שקו
בו  החיים שנאמר  עץ  היה במדרגת  הוא  דם לכן 

ב"ולקח מעץ החיים וחי לעולם" מכח "בצלם אל

הוא  האדם  מהלך  עכשיו  האדם",  את  עשה  קים 
מה שנאמר בו "כי האדם הולך אל בית עולמו", 
יודעים שימותו",  וכל מציאות החיים היא "החיים 

זה מציאותם.

ולפי"ז,   אמות  ד'  של  מקום  שיעור  גדר 
של  קומתו  שיעור  מעיקרא  ברור-  להבין  נתבונן 
האדם, כלשון הגמ' שהובא לעיל, מקצה השמים 
ועד קצה השמים ומן השמים לארץ, וכאשר הוא 
נתמעט, כפשוטו היינו במה שהוא העמידו על ק' 

באמה, אבל בעומק יותר, הגדרת הדבר כמו שמ
בואר בדברי רבותינו, ונחדד את הדברים – שיעור 
האדם הופך להיות ד' אמות, ]ויש מחלוקת בגמ' 
האם שיעור הד' אמות של האדם זה מחמת תנועת 
איבריו, או בכדי שיהא לו את האפשרות לפשוט 

ידיו ורגליו[,.

הדין  יסוד  את  מצאנו  דינים  וכמה  כמה  ולענין 
של ד' אמות, מצאנו את זה לגבי שיעור שבת לענין 
הרבים  ברשות  אמות  ד'  לו  יש  ואדם  אדם  שכל 
מצאנו תקנה  וכמו"כ  דאורייתא  הדין  מיסוד  -זה 
מדרבנן שד' אמות של אדם קונות לו בכל מקום, 
וזהו שם הדין שמצאנו ש"מת מצוה קונה מקומו" 
ואילך  ומכאן   – שלו,  אמות  הד'  את  קונה  שהוא 
סדר הדבר הוא שמקום של כל אדם הופך להיות 
ד' אמות, ולדוגמא בעלמא, לגבי מה שנאמר בגמ' 
שהקובע מקום לתפילתו אלקי אברהם בעזרו, מה 
שיעור המקום של "קובע מקום" הרי הוא לא יכול 
כמו  –אלא,  מקום בדיוק?  באותו  לעמוד  לצמצם 
מקום  הקביעות  של  השיעור  הפוסקים,  שהביאו 
הוא ד' אמות, שאז זה עדיין נקרא אותו מקום וכן 
יש כמה וכמה דוגמאות לזה שכל הד' אמות נחשב 
שיעור  זה  א"כ,  ומ"מ  תורה,  בגדרי  מקום  לאותו 

קומתו של האדם וזה שיעור קביעות מקומו.

מובן,  אינו  לכאו'  הרי  בהירה,  בהבנה  ולפי"ז 
אמות  ד'  להיות  הפכה  האדם  של  הקומה  שהרי 
זה מתיישב עם  ואיך  וזוהי כל קומתו של האדם, 
– אלא,  דברי הגמ' שאומרת שמיעטו לק' אמה? 
יש  הרבים  ברשות  כידוע,  רבותינו  שסידרו  כמו 
היחיד  ברשות  אבל  כפשוטו,  אמות  ד'  לאדם 
אמר שמלבד הדין שצריך שתהא רחבה ד' צריך 
שגם גובהה יהא עשרה, ולכאו' מה שמד' ברוחב 
נעשה עשרה בגובה זהו משום שד' בנוי על א' ב' 
וד'  וג'  וב'  א'  של  מנין  כשנצרף  כלומר-  וד',  ג' 
זה גדר השיעור של  עולה בידינו מנין של עשרה, 
רשות היחיד וכמו שאומרים חז"ל להדיא שהרוחב 
והגובה של רה"י זה לא שני שיעורים נבדלים אלא 
שמהד'  גובה,  של  מציאות  נעשה  עצמו  מהרוחב 

נעשה מציאות של עשרה, 

והרי עשרה בהתפרטות שלהן זה ק' אמה שהרי 
האות י' מקבילה לאות ק', כידוע מאד בדברי חז"ל 
מקבילים  ומאות  עשרות   – היחידות  שבאותיות, 
אהדדי, וזה ההקבלה של האותיות אי"ק, בכ"ר וכן 
ע"ז הדרך. אבל מ"מ א"כ, שיעור קומתו של האדם 

הפך להיות ד' אמות, 

ד"א של מת  ד' אמות משורש  שיעור 
מצוו ה ועכשיו בהגדרה חדה – מה שהאדם הפך 
זה מכח השיעור של "מת מצוה  ד' אמות  להיות 
ושאר  אמות  ד'  של  הדין  יסוד  זה  מקומו",  קונה 
מאותו  ענפים  הם  שנאמרו  אמות  ד'  של  הדינים 
יסוד, ומאיפה יסוד הדבר ששיעור קומתו ד' אמות? 
–כיון שמעיקרא ששיעור הקומה שלו היה מקצה 
זה  לארץ,  ומן השמים  ועד קצה השמים  השמים 
היה שיעור, של אדם חי שע"ז נאמר "סולם מוצב 
של  השיעור  שזה  השמימה"  מגיע  וראשו  ארצה 
צורת אדם חי שנאמר ביעקב אבינו וכדברי חז"ל 
חקוקה  תם  "דמות  אלא  מת"  לא  אבינו  "יעקב 
וכמו  יעקב  הוא  עצמו  הסולם   – כלומר  בכסא", 
מגיע  וראשו  ארצה  מוצב  "סולם  חז"ל  שאומרים 
השמימה – דא יעקב", שיעקב עצמו, שהוא מעין 
שופריה דאדם הראשון כמו שאומרת הגמ', הוא 
הסולם, וכמו שאדם הראשון היה מהארץ לשמים 
כך גם יעקב אבינו הוא "סולם מוצב ארצה וראשו 
להם  שאין  אדם  בני  שאר  אבל  השמימה",  מגיע 
את אותה מדרגה, הם "כקוף בפני אדם", אין להם 
את ה"שופרא" מעין שופריה דאדם הראשון, ולכן 
צורת מראיתן, ולפי"ז צורת קומתן ומהות קומתן 
אינה אלא מציאות של ד' אמות, וזה שורש הבחינה 
של ק' אמה כמו שנתבאר. וא"כ שורש הד' אמות, 

זה מדין "מת מצוה קונה מקומו".

כיון  שבת,  של  במדרגה  נמצא  האדם  וכאשר 
שביסודה של השבת כתוב "אל יצא איש ממקומו 
הבני  שכל  הרי  תחתיו"  איש  "שבו  השבת"  ביום 
אדם צריכים להיות כל אחד במקומו שלו, ומצד 

בכך, כמו שחידדו רבותינו מי שנמצא ברשות הר
שאין  המיתה  תפיסת  אצלו  מתגלה  בשבת  בים 
ד'  של  שיעור  לו  יש  ולכן  קיום,  של  מציאות  לו 

באמות מאותו מציאות של "מת מצוה קונה מקו
שאין  באופן  נמצא בשבת  כשהוא   – כלומר  מו", 
שהוא  שבמקום  הרי  שלו,  היחיד  הרשות  את  לו 
נמצא הוא קונה את הד"א מעין דין של "מת מצוה 
קונה מקומו", יש "מת מצוה קונה מקומו" קבוע 
הוא  קודש,  לשבת  מקומו"  קונה  מצוה  "מת  ויש 
הרי לא יכול לילך ממקום למקום באופן שיש עליו 
חפצים האסורים בטלטול ברה"ר, וא"כ הוא כמו 
מת מצוה שהוא קונה את המקום שבו הוא נמצא 

בלשעה, זה גדר הדין של ד' אמות ברה"ר ]ויש בד
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ברי הבעה"מ כידוע, שהקביל את דין ד"א ברה"ר 
לדין של ד' אמות של אדם קונות לו שתיקנו חז"ל[.

רגד חדל שמגיע עד מקום  הדלת מבב
הופב קומתו  של  המציאות  א"כ,  מ"מ  אבל  ץחו 

ומה הגדרת  ד' אמות,  זה של  כת להיות בשיעור 
וכמו  עדן,  מגן  התגרש  הראשון  -אדם  הדבר? 
המהלך  עצם  את  יש  הדברים  בראשית  שהוזכר 
הקו"ף  שזה  להיקף,  האמצע  מנקודת  יצא  שהוא 
בבחינת היקף – הקפה, והמהלך השני, שהוא לא 
רק נשאר בתוך גן עדן באופן של הקפה אלא הוא 
נתגרש מגן עדן בבחינת פוק, וכשהוא בחוץ א"כ 

שיעור מקומו הוא ד' אמות, 

והרי שם נאמר שהקב"ה שם את הכרובים ואת 
להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים, 

שנעשה כח מונע מלהיכנס למציאות של פנים.

נתג הוא   – היא  המדוקדקת  ההגדרה  בולפי"ז 
רש מבפנים לחוץ, וכל מי שנמצא בחוץ ולא יכול 
"מחזר  חז"ל  בלשון  כסדר  נקרא  לפנים,  להיכנס 
ולכן כל עני נקרא גם  על הפתחים" בבחינת עני, 
דל כי הוא שייך רק לדלת של הבית והוא לא יכול 
להיכנס לפנים, הוא מחזר על הדלתות באופן שהוא 
נמצא במקום הפתח ואז הוא מגיע עד מקום הדלת 
שהיא מלשון דלות, כל מי שאינו שייך ל"בפנים" 
אלא שייך ל"בחוץ" הוא בבחינת עני, והשיעור של 
"הבחוץ" שבו הוא עדיין יכול להתקרב לפנים, אינו 

אלא עד המציאות של הדלת, וזהו הגדר של דל. 

משכונו  את  לגבות  שבא  בבע"ח  שנאמר  כמו 
יוציא  בו  נושה  אתה  אשר  והאיש  תעמוד  "בחוץ 
אליך את העבוט החוצה", מעין כך מתגלה ביסוד 
הדבר בכל עני, שהמקום שאליו הוא יכול להגיע 
עני  כל  כן  שם  ועל  הדלת,  מציאות  עד  רק  הוא 
הוא  וא"כ,  הפתחים  על  מחזר  הוא  כי  דל  נקרא 

מגיע עד מקום הדלת מבחוץ, 

אם זה באופן שהוא כבר נכנס מהדלת ולפנים, 
אלא  עני  מדין  לא  כבר  היא  כאן  מציאותו  א"כ, 
מדין אורח, ומה שבעה"ב הכניס אותו זה לא מדין 
צדקה אלא מדין אחר בבחינת מה שאשתו של מר 
נותנת ריפתא "דמיקרבא הנייתיה",  עוקבא היתה 
כלומר – מר עוקבא עצמו היה נותן מעות בדלת, 
אבל היא היתה מכניסה אותו לבפנים שאז זה כבר 

דין של אורח שנכנס לתוך הבית, 

על  שמחזר  למי  מעות  כשנותנים  א"כ,  ומ"מ 
הפתחים, העני נמצא במקום הדלת כמו שנתבאר, 
וא"כ, מה שמידת  דל,  עני נקרא  כל  כן  ועל שם 
עד  נוגעת  שהיא  משום  זהו  דלות,  נקראת  דלות 

במקום הדלת, מן השפה ולחוץ ולא מן השפה ולפ
נים, זה מקום הדלות.

ולפיכך, ברור,  גילוי  הדלות שחל בדל"ת 
של  השיעור   – השתא  שנתבאר  למה  בהקבלה 
ד' אמות עניינו, שהוא באופן של דל זהו ה"דל"ת 
אמות" – הוא הופך להיות בבחינת דל שמגיע רק 

עד מקום הֶדלת שהוא לא יכול להיכנס לפנים.

להט  ואת  הכרובים  את  שם  שהקב"ה  מה  וזה 
החיים,  עץ  דרך  את  לשמור  המתהפכת  החרב 
שאז אי אפשר להיכנס יותר למקום הפנים, ותמיד 
נשארים בחוץ, במדרגה של הדלת, וכשאי אפשר 
בחוץ  לאדם  שיש  אמות"  ה"דל"ת  זה  להיכנס, 

שהאדם נשאר בתוכם.

שנתבאר  כמו  הרי  הך,  והיינו  אחרת  ובלשון 
בראשית הדברים, מעיקרא הכל היה במדרגה של 
הוה, ומצד כך הגילוי של שמו יתברך – גילוי שם 
הוי"ה לא היה במדרגה של עבר הוה ועתיד אלא 

במדרגה של הוה תמיד, זה מה שהיה מעיקרא, 

שנהפכה  הקלקול  מציאות  חל  כאשר  אבל 
מציאות ההוה למציאות של עבר הוה ועתיד, וכמו 
בבחינת  דעת  מלשון  עתיד  נקרא  שזה  שנתבאר 
דלות בדל"ת  של  שורש  שנעשה  הרי  הדעת,  עץ 
העיקרית,  הדלות  וזוהי   – הוי"ה  שם  של  אותיות 
השורש של כל הדלות, ומכאן ואילך מתגלה "לא 

בכשם שאני נכתב אני נקרא, אני נכתב בהוי"ה ונק
רא באדנות" וזה ההשגה שלנו בשורש השורשים, 
כל התורה כולה היא שמותיו יתברך שמו, ושורש 
כל שמותיו שהוא שם העצם, זהו שם הוי"ה ברוך 
והדלות חלה בשורש הדבר,  הוא, שמו המפורש, 
דל"ת,  הוא  ד'  שבמילוי  זה  יתברך,  ביחס לשמו 
כי מתגלה הדלות של מציאות שמו  מלשוןדלות, 
יתברך בערכינו, בהשגתינו שלנו באופן של קריאת 

בשמו ית' ש"לא כשם שאני נקרא אני נכתב", ונע
שינו דלים במציאות קריאת שמו -כאן מונח עומק 

נקודת הדלות שחלה דל"ת.

של  אמות שמתגלים בדין  הד'  שנתבאר,  וכמו 
הם  אמותיו,  בד'  קנין  לאדם  שיש  במה  קניינים 
משורש הד' אמות של מת מצוה שקונה מקומו. 

בוביאור הדברים – הגדרת "מת מצוה" היינו שהנ
בקודה הפנימית נעלמת ומה שנשאר זה רק החיצו

ניות, כלומר – הנשמה נסתלקה ונשאר רק מציאות 
של גוף, זה הגדרה של מת, ומה שהוא נקרא "מת 
שבה  וצ'  מ'  האותיות  מצוה,  במילה  כי  מצוה"  
י' וה' –הרישא של שם הוי"ה והו'  בא"ת ב"ש זה 
זה הסיפא של שם הוי"ה כידוע עד  וה' שבמצוה 
מאד בדברי רבותינו, וא"כ, מצוה זה אותיות הוי"ה 

ה'   – מי'  נתהפכו  הראשונות  האותיות  ששני  רק 
להיותו מ' – צ' באופן של א"ת ב"ש, 

הוא  "מת מצוה" שמת מצוה  ההגדרה של  וזה 
ההעלם של שם הוי"ה, יש אופן ששם הוי"ה נעלם 
באופן של "לא כשם שאני נקרא אני נכתב" שזה 
הופך מהוי"ה לאדנות, ויש אופן ששם הוי"ה נעלם 

וה' של שם הוי"ה מתה במכח הא"ת ב"ש, שהי' 
פכים והופכים להיות במקום י' וה' למ' וצ' שהם 
אותיות השורש של המילה מצוי שהפך להיות צם 
זה הבחינה של "מת מצוה  וא"כ,  מלשון צמצום, 
אצלו  שנתגלה  מי  הוא  מצוה  מת  מקומו",  קונה 
של  הבחינה  נעשה  שאצלו  מי  ההעלם,  ההסתר, 
מת, ושורש המיתה, בערכינו ובהשגתינו שלנו, הוא 
הוא  שלו  שההעלם  לנו,  מושג  הבלתי  הוי"ה  שם 
זהו מה שמת מצוה קונה מקומו,  שורש המיתה, 
שזה השורש ששיעור מקומו של אדם הוא כמת 
הוא הופך להיות ד' אמות כמו שנתבאר, ושורש 
הדבר חל בד' אותיות של שם הוי"ה בשתי הפנים 

שנזכרו.

כמו  ה"אזק",  מציאות  של  השורש  א"כ,  זהו 
האז  את  שאוזק  הכח  זהו  האזק  שורש  שנתבאר, 
– שמעלים ומסתיר את מציאות האז והופך אותו 
לנעלם, מכוסה ובלתי גלוי, ומכח כך, אין לנו את 
להיות  נהפך  הזמן  אלא   כסדר,  הוה  של  הגילוי 

ודייקא עתיד שזה בחי ועתיד,  במציאות של עבר 
העתיד  גילוי  את  מעכב  הוא  כן,  על  ויתר  אז,  נת 
שזהו הציפיה לביאת המשיח שיש בה עיכוב, שע"ז 
נאמר "אע"פ שיתמהמה אחכה לו כי בוא יבוא", 
לפומי  גיליתי  "לליבי  בבחינת  העתיד נעלם  ומ"מ 
לא גיליתי", שיש כח שאוזק את העתיד ונעשה בו 

הסתר, זה מקום האזק כמו שנתבאר.

את  הטב  'חוקת  התור ה' –  הכח שאוזק
עמי תור ה ובלשון אחרת והיינו הך, יש ציור של 
יתברך  שמו  מצד  האזק  שזהו  הוא  בריך  קודשא 
כמו שנתבאר עד השתא, ויש ציור של האזק שזה 
האזיקים שמתגלים בתורה עצמה שזהו כח החוק 
שבתורה – "זאת חוקת התורה – חוקה חקקתי לך 

בואין לך רשות להרהר אחריה", זה נאמר ביחס לפ
שנטמא  מי  את  אדומה שבאה לטהר  פרה  רשת 

מטומאת מת, והיא הנקראת 'חוקת התורה'.

וכמו שברור – כל דבר, יש בו אופן של מצוה, 
שאם לא היה בו את אותו אופן של מצווה א"כ הוא 
לא היה יכול להיות קיים, ומצד כך מהו היסוד של 
מצווה שמתגלה אצל מת? -יש את הגדר של "מת 
מצוה" שעצם המת עצמו הופך להיות "מצוה" וזה 
שזה  מצוה  להיות  הופך  שהוא  גופא תיקונו במה 
הדין של 'מת מצווה הכל קרוביו' לענין התעסקות 
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בו, יש את האופן של מי שמטפל במת שזה בגדר 
של מצווה שהרי מי שעוסק בצרכי המת פטור מן 

המצוות מדין "עוסק במצוה פטור מן המצוות", 

מן  פטור  שהוא  אונן  של  בדין  דייקא  בעומק, 
המצוות, אחד מן הטעמים שמבואר בירושלמי הוא 
משום שהוא טרוד בצרכי המת ובכבודו של מת, 
במצוה  "עוסק  של  העמוק  השורש  מונח  כאן  כי 
פטור מן המצוה", כלומר – מה שיסודו של הדין 
'עוסק במצווה וכו' נאמר באונן היינו בשביל לגלות 
שאע"פ שהמת מצד עצמו הופך להיות חפשי מן 
ואף  אחר,  אצל  מצוות  הוא מחדש  מ"מ  המצוות 
שמצד אחד אדרבה, כיון שהוא חפשי מן המצוות 
גם מי שנטפל אליו נעשה חפשי מן המצוות  לכן 
ולכן אונן פטור מן המצוות, אבל מהצד השני גדר 
שהמת  והיינו  לאחר,  מצוות  מחדש  שהוא  הדבר 
גופא מחדש מציאות של מצוה למי שנטפל למת, 
וזהו גופא תיקונו של מת במה שהאחר נטפל אליו.

אבל זה לא תיקון שלם, ולכן מי שמטפל במת 
הופך להיות טמא מת, ופרשת פרה אדומה שהיא 

בחוקה – "חוקה חקקתי לך" שבאה לטהר את הט
מאים מטומאת מת היינו שהיא באה לטהר את כח 
יוצר  הדבר הנעלם שנמצא במציאות המת שהוא 

את המציאות של ההסתר שבטומאת מת.

ראשית בדרך רמז ולאחר מכן בהבנה – המילה 
באזק עולה בגימטריא חק, כלומר – החקיקה הפני

מית היא במה שהחק הוא דבר שאין השכל משיגו 
התורה.  פנימיות  גילוי  את  לאזוק  נקרא  גופא  וזה 
–בכללות יש את טעמי התורה שמתגלים בתורה 
ויש את מה שנעלם ובפרטות ביחס לפרשת פרה 
אדומה אומר הקב"ה למשה רבינו "לך אני מגלה 

בטעמה לאחרים אין אני מגלה טעמה" וא"כ לאח
רים היא בגדר חוק, והחק שמתגלה זהו כח האזק, 
הכח שאוזק מעלים ומסתיר את מציאות פנימיות 

הטעמי תורה.

יש את שורש האזק בו יתברך שמו, שזהו הכח 
בהרחבה  שנתבאר  כמו  הוי"ה  שם  את  שאוזק 
בבחינת  אוריתא  של  בהשתלשלות  אבל  לעיל, 
את  אוזק  הוא  חד"  ואורייתא  הוא  בריך  "קודשא 
פנימיות הגילוי של מציאות הטעמי תורה, כלומר 
– הרי הטעמים זה הדבר הפנימי שבתורה שכידוע 
ופנימיות  ואותיות,  תגין  נקודות,  נחלקת לטעמים, 

בהשגתינו בתורה היא במדרגת טעמי תורה, וההע
לם וההסתר של הטעמי תורה, הוא נקרא אזק – 
אזיקים, הכח האוזק את עצם מדרגת גילוי הטעמי 

תורה.

במקום  זהו  בעיקר,  מתגלה  זה  ששם  והמקום 

של מת שזהו פרשת פרה אדומה שמטהרת את מי 
שנטמא בטומאת מת שכח הטהרה שלה היא מכח 
מדרגת חק, ואופן הטהרה שמתגלה הוא במדרגה 

של אזיק בבחינת "אסור באזקים".

ב ה'אזק' דקדוש ה – גילוי עומק כח  הח
אחרת  ובלשון  בעצם  הדבר  שמונח  קיק ה 

הטהרה שמתגלה בפר עומק  הגדרת  הך,  בוהיינו 
שת פרה אדומה שזה עומק מציאות החקיקה היא 
בעצם מה שהדבר נעשה אזוק שע"י כן, הוא גופא 

הח חקוק,  - כשהדבר  כלומר  ומקושר,  במחובר 
יכולה להיפרד מהדבר, משא"כ בדבר  קיקה לא 
בו,  דבוק  שהוא  באופן  אחר  דבר  ע"ג  שנמצא 
הוא בר היפרדות, זה ההבדל בין אותיות כתובות 
לאותיות חקוקות, כשאותיות כתובות באופן שהם 
הם  אותם,  להסיר  כביכול  הרי שאפשר  בולטות, 
אפשר  אבל  כתובים  הם  שע"ג  למקום  הצטרפו 
להסיר אותם ממנו, אבל אם זה באופן של חקיקה, 
א"כ הוא מונח בעצם מיניה וביה בתוך הדבר, זה 

בעומק האזיקה של קדושה וזהו האזק שהוא בגימ
בטריא חק כמו שנתבאר, שהצירוף של מה שהד

בר אזוק אליו הוא באופן של חקיקה בדבר שהוא 
בלתי מתפרד, זה עומק נקודת הדבר וזה שלימות 

ההארה שמתגלה.

שבאזק  הקלקול  מהלכי  מצד  שכפשוטו  מה 
עד השתא בסי ק כמו שנתבאר   – האז  במתגלה 

עתא דשמיא, שזהו שורש חטאו של אדם הראשון 
שנאמר בו "ותשת עלי כפכה", שהוא נתמעט לק' 
– כף בגימטריא ק' כלומר  אמה, שזה ה"כפכה" 
– מה שזה מתמעט לק' אמה היינו מצד הכיפוף 
שיש בכף היד שמכח כך היא נקראת כף מלשון 

בשהיא מתכופפת, כי כף היד זה האבר הקל שמ
תכופף באדם, ]יש גם בחינה של "כפיפות קומה" 
אבל עיקר הכפיפה מתגלה בכף היד ששם מתגלה 
שורש ה"כפיפות קומה" של ה"ותשת עלי כפכה"[.

כמו  התיקון,  מהלכי  מצד  מתגלה  כשזה  אבל 
שנתבאר, מתגלה המדרגה שהדבר אזוק ומחובר 

אליו באופן שהוא חקוק בו, 

מש ה  של  מדרגת  ה'מחוקק'  עומק 
חוק  שנקראת  התורה  מדרגת  עומק  -וזה  רבינו 
והיא ניתנה ע"י משה שנקרא מחוקק כמו שנאמר 

בבקרא "שם חלקת מחוקק ספון", זהו מקום קבו
רתו של משה רבינו, ודייקא אופן הקבורה במקום 

בשל "חלקת מחוקק ספון", לא היה באופן של טו
כי הרי  "מת מצוה" שנתבאר,  מאת מת בבחינת 
משה  אצל  קבורה  של  המצווה  גדר  את  היה  לא 

רבינו, אלא הקב"ה בעצמו נטפל למשה רבינו, 

-למה שאין גדר של "טמא מת" ממשה רבינו, 
לא  וא"כ  טעמה",  מגלה  אני  "לך  נאמר  אצלו  כי 
מי  את  לטהר  בשביל  אדומה  פרה  פרשת  צריך 

שנטמא ממשה רבינו.

משה  של  במדרגתו  נפלא  עומק  כאן  ומונח 
היינו  טעמה",  מגלה  אני  ה"לך  כפשוטו,  רבינו, 
פרה  פרשת  עיקר  זהו  מת  הטמא  טהרת  שעיקר 
אבל  הדבר,  טעם  התגלה  רבינו  ולמשה  אדומה, 

כש עמוקה,  יותר  הרבה  היא  ההגדרה  בבעומק, 
טומאת  של  גדר  אין  שכבר  הרי  הטעם,  מתגלה 
מת מתוך אותו דבר, וזהו מיתתו של משה רבינו 
למקום  ביחס  דייקא  שנאמר  מחוקק"  ש"איקרי 
קבורתו – "כי שם חלקת מחוקק ספון", ומצד כך 
'מת  של  אמות  ד'  לו  יש  אדם,  כל  שאצל  מה   –
מצוה קונה מקומו' וזה שיעור קומתו, אצל משה 
רבינו מתגלה התיקוןע"י "ולא ידע איש את מקום 
קבורתו", וא"כ, אין לו ארת הד' אמות של מקום 
הקבר שהוא קונה אותם בגדר קניינים כי הרי לא 
נודע מקום הקבורה, וא"כ אין לזה שיעור של קנין, 

בוודאי שכפשוטו הגדר הוא שהוא קונה רק שאנ
חנו לא יודעים איפה הוא קנה, אבל בעומק, ברור 
אין  לכל בר דעת שלא כך הם פני הדברים, אם 
לו מקום מבורר ממילא לא שייך שם מציאות של 
ומתעלה מן הארץ  והיינו שמשה רבינו חוזר  קנין, 

בלשמים, שזה מה שהוא עולה ארבעים יום ג' פע
מים ומקבל את התורה, הוא "איש השמים" כי הוא 
מקצה השמים ועד קצה השמים ואצלו מתגלה כל 

מהלך התיקון.

"אז   – באז  נמצא  שהוא  משה  של  מדרגתו  זה 
היינו  משה"  ישיר  ה"אז  כלומר-  משה",  ישיר 
את  מגלה  והוא  האזק  את  מתקן  רבינו  שמשה 
בו  – חקיקה שזה מה שנאמר  חק  באופן של  זה 
"חלקת מחוקק ספון", והוא מגלה את שאוזק את 
זה ואז זה נהיה בלתי נפרד אלא מחובר מיניה וביה, 
ומצד כך, הד' אמות המתגלים הם לא באופן של 
"אין  של  באופן  אלא  דקלקול,  מת  של  אמות  ד' 
הלכה"  של  אמות  ד'  אלא  בעולמו  להקב"ה  לו 
בבחינת "הליכות עולם לו" – "ילכו מחיל אל חיל", 

וזהו א"כ שלימות ההארה של האזק שמגלה את 
חי באופן של  תורה,  הדברי  החקיקה של  בעומק 

בור עצמי לדבר, בלתי נפרד, זה אזוק, אבל זה לא 
"אסור באזקים" מצד "בית האסורים" של האיסור, 
אלא מצד מדרגת "אסור ברהטים", מצד שלימות 
תוקף האהבה של החיבור, "חלקת מחוקק ספון".

־■ המשך בע"ה בשבוע הבא מהסדרה הש
בועית של בלבביפדיה עבודת ה' פנימי
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עשירית,  ומנקודה  וז"ל,  הכללים(  )שער  חיים  בעץ  כתב 
והוא פרצוף  "בת",  ונקרא  נעשה פרצוף שלם כלול מי"ס, 
חמישי, עכ"ל. ונקראת בת, ביתה של בינה, כמ"ש )שם, שער 
לה, פ"ג( וז"ל, מלכות היא בת הבינה, עכ"ל. ושורש המלכות 
הנקראת בת, הוא בבינה, היינו במלכות דבינה, ודו"ק, והיינו 
בתבונה שהיא מלכות דבינה כנודע. ולכך נרמז בתבונה בת, 
כמ"ש )שם, ש"ד, פ"ה( וז"ל, התבונה היא ה' האחרונה של 
בינה. ותבין בזה מש"כ בתיקונים, מלכות, נפש, תבונה. כי 
תבונה היא בחינת מלכות, ובחינת נפש של הבינה. גם תבין 
בתבונה עניינה שהם בן – ובת )אותיות תבונה(, אך בבינה לא 
נרמז רק הבן לבד )בינה, בן-יה(, עכ"ל. ועיין שער ההקדמות 

)דף לח, ע"א(, ועץ חיים )שער טז, פ"א(.

והנה בפשטות תבונה שורש לבן – ז"א, ולבת – נוק' )ועיין 
טעם נוסף מדוע נקראת כן, בשער מאמרי רשב"י, פירוש 
ספד"צ, ד"ה והענין הוא כי מבינה וכו'(. אולם בעומק יותר, 
הנוק' נקראת גם בת וגם ב"ן. בת כנ"ל, וב"ן מצד ששורשה 
במילוי שם הוי"ה העולה ב"ן. ובעומק, שם ב"ן שבה שורשו 
בז"א עצמו, כמ"ש בעץ חיים )שער כ, פרק ט( וז"ל, אלו ה"ג 
)שנותן ז"א לנוק' בביאה ראשונה( עצמם שלו, נקרא רוחא 
"דיליה" דשביק בגווה. כי הנה ז"א סוד רוח, אך בהנתן בה 
נקרא נפש, בצאת נפשה, ולכך נקרא בן ולא בת, עכ"ל. והרי 
שהמלכות, נוק' נקראת בן ונקראת בת. נקראת בן מצד מה 
שמקבלת מז"א שהוא ב"ן, והוא רוח דשדי בגווה, ונקראת 

בת מצד עצמה, ודו"ק.

איהי  בת  קדמאה(  )תקונאה  חדש  זהר  בתיקוני  ואיתא 
שכינתא תתאה מלכות הקדש, עשריאה לט', ושביעה לשית, 
ורביעאה לתלת אבהן, ותמניאה לז' חג שמיני עצרת. ואיהי 
"בת" קול רביעאה לתלת דרגין דהוו משתמשים בהון ישראל 
בארעהון, ואינון תורה, נבואה, רוה"ק, בת קול, עיי"ש. ולפ"ז 

טעם נוסף מדוע נקראת בת, כי בה מדרגת בת קול, ודו"ק, 
שביחס לכל אחד מן ההבחנות הללו נקראת בת.

וטעם נוסף שנקראת בת, מצינו בתיקונים )הקדמת תיקוני 
וז"ל,  )שם(  בגר"א  ופירש  בת-ראשי.   - בראשית  הזוהר( 
ור"ל  וכו',  בראשית  אותיות  הן  מלות  השתי  שאלו  פירוש, 
דמתמן  ראשין  דאינון  חג"ת,   – ראשי  מלכות,   – בת  כאן, 
מתחיל בניינא דעלמא כנ"ל, והיא בת של הראשים )בחינת 
"רביעאה לתלת דרגין" כנ"ל(, עכ"ל. ומצד "שביעה לשית", 
מתיקונים  י"א  )תיקון  הגר"א  וכלשון  שבע".  "בת  נקראת 
אחרונים( בת שבע, שנכללת מכל השבע, עכ"ל. ועיין עמק 
ע"ב(.  קח,  בהר,  )רע"מ,  וזוה"ק  כח(.  פרק  )שי"ג,  המלך 

ותיקונים )תיקון כ"א, נו, ע"א(. 

מן  יצאו  הנקודים,  אורות  נוק',  מלכות,  גילוי  עיקר  ועוד. 
הנקראת  שבעין,  מלכות  מן  יצאו  ובפרטות  כנודע.  העינים 
"בת עין". וכמ"ש הגר"א )תיקון י"א מתיקונים אחרונים( וז"ל, 

בת עין, מלכות. ועין עצמה היא שכינה, עכ"ל.

וכן נקראת בת לחכמה  זווג לז"א בעלה.  וכן נקראת בת 
לחסד  בת  נקראת  וכן  ברתא.  יסד  אבא  כמ"ש  אבא,   –
בפרטות, כמ"ש )ב"ב, טז, ע"ב( בת היה לו לאברהם ובכל 
שמה. ואמרו )זוה"ק, ח"ב, פ"ה, ע"ב( היא שכינתא והיא בת. 
ועיי"ש )ח"ג, רעו, ע"ב(. וכתב בספר מאירת עינים )לר"י דמן 
עכו, חיי שרה( וז"ל, העטרה בת החסד, עכ"ל. ועיין מצודות 

דוד לרדב"ז )מצוה קלג, ומצוה קנו, ומצוה רל, ועוד(.

שורשה  השינה  ועיקר  שינה.  לשון  בארמית  בת  ועוד. 
בנוק', כי דעתה קלה, ולכך קרובה יותר לשינה, שהיא זמן 

הסתלקות המוחין.
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יסוד השמחה – החיבור 
את  יותר  מעט  לבאר  נבוא  עתה 
שמחה,  יש  כאשר  השמחה,  הגדרת 
זולתו לשמחה.  אז האדם מצרף את 
זה מונח בעצם הכח שנקרא שמחה. 
לעולם לא שמח  בכל שמחה האדם 
 – והיסודית  הברורה  הדוגמא  לבד. 
כשמחך יצירך בגן עדן מקדם. היכן 
את  שימח  שהקב"ה  השמחה  חלה 

כמ באו  הם  כאשר  וחוה,  ־האדם 
ציאות להתחבר. 

כאשר  בעצם,  ענינה  שמחה  כי 
שמחה.  יש  בפועל,  ניכר  החיבור 
לו  ברור  זה  מתחתן,  האדם  כאשר 
חיבור.  של  מהלך  זה  המהלך  שכל 
ועל זה נאמר כשמחך יצירך בגן עדן 

־מקדם, כי כל שמחה מכריחה ביסו
דה חיבור.   

מוצאים  אנו  שמחה,  של  ההיפך 
כח(  ג,  )איכה  בה  באבילות, שנאמר 
ישב בדד וידום, כלומר שהוא עומד 
עתה  לו  ואין  עצמו  בפני  במציאות 

־חיבור לאחרים. ולעומת זו מהי הש
כנו אחרים,  עם  שמח  שהוא  ־מחה 

ו,  טוב  יום  )הלכות  מהרמב"ם  דע 
ואינו  עצמו,  את  שמשמח  שמי  יח( 
משמח את העניים אין זו אלא שמחת 

עצמו, שמחת כריסו. 
שיש  שעות  כ"ד  פועל בכל  האדם 
ביממה, הוא תמיד פועל מעשים, או 
לצרף את עצמו או לנתק את עצמו. 

דע את שמחתך ·  שמחה 
של מצוה · פרק טז'

בלבבי משכן אבנה
דע את ביטחונך התמודדות עם פחדים מהנודע ומהלא 

שורש הפחדים בדרנו - העדר חיבור לקב"ה
ידיהם  וחרדות.  פחדים  סובלים  דורנו  מבני  שהרבה  למציאות  עדים  כולנו 
של כל נותני השירותים הטיפוליים והתרופות הקונבנציונאליים והאלטרנטיביים 

לבעיות של חרדתיות על כל סוגיהם, מלאי עבודה. 
־לכאורה, נראה כי יש לתלות את הסיבה לריבוי הסבל מפחדים, מחמת המ
־ציאות העגומה של החׂשיפה והמודעות לכל הרעות והצרות שפוקדות את העו

לם. אולם אף שיש בכך מן האמת, אך אלו הם רק ענפי הבעיה. ברם הסיבה 
הפנימית האמיתית השורשית לכל הפחדים הינה אחת - הנפשות בפנימיותן 
חשות כי הם מצויות במצב של ׳דור יתום׳, שרחוק מאוד מאורו ית"ש. כאמור, 
׳לבד׳, אין לה צירוף חיבור  כאשר הנפש חשה בנקודה הפנימית שלה שהיא 
ענפי הפחד המשניים.  היא שורש לכל  הזו  ודיבוק בקב"ה, הרגשת הבדידות 
על מצע הבדידות הזו כבר יכולים לחול כל תחלואי הפחד העניפים והחיצוניים 

למיניהם.
רוב בני האדם לא מודעים לשורש הפנימי הזה - בשכלם הם לא מכירים ולא 
מודעים לנושא, וגם בחלק הרגשות שלהם הם חיים ברובד חיצוני שלא מגלה 
ולא חש את מצוקת הבדידות בעומק הלב מחמת העדר חיבור לבורא העולם. 
מהשורש,  הרחוקים  ענפים  מיני  בכל  לפחדים  הסיבות  את  תופסים  הם  לכן 

מחמת טראומות מהעבר וכדומה כמבואר. 
ולפתור את הבעיות  רוב הטיפולים המוצעים כיום הינם ניסיונות להתמודד 
הנגלות החיצוניות. אך זוהי כאמור התמודדות עם ענפים, אין כאן פתרון לשורש 
הקושי. לפיכך נבין ברור, כי העצה האמיתית היא כמובן לתקן את שורש הפחד 
יתוקן,  וענף בנפרד. כי כאשר השורש  במקום לנסות להתמודד עם כל ענף 

ממילא כל הענפים יסתלקו מאליהם.     
אם כן, הפתרון השלם האמיתי והשורשי הינו כמובן לשנות צורת חיים, לא 
ולהתחבר חיבור נפשי פנימי עמוק למי  לחיות לבד, אלא להתקרב להצטרף 
שאמר והיה העולם. לחיות בעומק הנפש בדבקות יחד עם הקב"ה. ואזי הפחד 
- פחד  יצחק׳, פחד דקדושה  ׳פחד   - דתיקון  הוא הפחד  לנו  שיהיה  היחידי 
מלהתנתק מהחיבור והדיבוק לקב"ה, פחד מלהיות לבד - נבדל ונפרד ממנו 

ית"ש.
כיוון שהייׂשום המעשי שלו בפועל  והאמיתי. אך  זהו הפתרון השלם  אמנם 
אינו יכול להתבצע במהירות, בתקופה קצרה, אלא שזהו תהליך ארוך טווח של 
שינוי אורחות ומהלכי חיים. ועד שהפירות והתוצאות של מהלכי התיקון יגיעו, 

בס"ד
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וקשיי  נתונים לבעיות  בני אדם  בנתיים 
־חרדה שמפריעים את סדר חייהם הת

קין ואת התפקוד היום יומי כאן ועכשיו. 
לרפואה  ולחכות  לשבת  ניתן  שלא  כך 

־בעוד שמאוד קשה להתנהל עם תחו
המעו החמורות  והחרדה  המתח  ־שות 

ררות סערות נפש והתפרצויות ריגשיות, 
כעסים זעקות וכו׳ כל מיני מרעין בישין.   
לשלב  הינה  הנכונה  הגישה  כן,  על 
לתכלית  לחתור  אחד,  מצד  פתרונות. 
לשורש הפחד.  פנימי שלם  פתרון  של 
מאידך, לתת יחס ומענה מיידי לבעיות 

והמת הנגלות  החיצוניות  הפחד  ־ענפי 
פרצות. 

־אם כן, כמובן יש להתחיל לנהל תה
ליך ומערך של כניסה לעולם של חיבור 
הימים  שברבות  לקב"ה,  עמוק  פנימי 
כל  נובעים  ממנו  השורש  את  יתקן 
הפחדים המקולקלים. אך בד ובד עם 

חיצו פתרונות  לשלב  ניתן  זה  ־תהליך 
ניים ולהשתמש בעצות מידיות להרגעת 

הפחדים הממשיים הגלויים כעת. 
כדוגמת:  מהדרכים  חלק  מנינו  כבר 

כי הסי ־בירור הדעת, להראות לאדם 
בות מהם הוא דואג מפחד וחרד הינם 

ביסודן דמיונות ולא מציאות. 
יש פעמים שבירור הדעת לא מרגיע 
אז  או  לרגש,  שהשתלשל  הפחד  את 
דובר כי יש מקום לתת להם מעטפת 
רגשית שתיצור אצלם תחושה: שומעים 
מבינים  לי,  ומקשיבים  מאזינים  אותי, 
ומשתתפים במצוקתי,  מרגישים  ללבי, 

־מוכנים לתת לי סעד ותמיכה. זהו פת
רון הדומה בעיקרון לפתרון השלם, כי 

מת האדם  הוצאת  עניינה  זו  דרך  ־גם 
ויוצרת תפיסה  ׳אני בודד לבדי׳,  פיסה 
של - ׳אתה לא לבד אנחנו אתך יחד׳. 

־רק שפתרון זה נותן מענה לרובד החי
צוני - לתחושת הבדידות החיצונית, אך 
יש לטפל בבדידות  לשם פתרון שלם, 
הפנימית שהצוותא אליה היא רק חיבור 

אמת ויציב לקב"ה.

ישנם מקרים קיצוניים שלא מותירים 
־ברירה אחרת אלא הדרך הזמנית היחי

דה להסיר הפחד ולהרגיען הינה על ידי 
נטילת תרופות וסמי מרפא למיניהם.

להתחבר  ית"ש  הבורא  אותנו  יזכה 
נתעלה  הלב.  בעומק  בו  ולדבוק  אליו 

שה כך  יצחק׳,  ׳פחד  למדרגת  ־כולנו 
להתנתק  לא  רק   - יהיה  היחידי  פחד 

־מהקב"ה. אזי כל הפחדים יחזרו לשו
רשן ויתוקנו שם, ולא נפחד כלל. נחיה 
בביטחון שלם וגמור בקב"ה לבדו, אמן. 

שאלות ותשובות
הראשו – גדר מחלוקת  בה’  ־בטחון 

נים, וגדר רצון חזק
שלום רב. לאחרונה אני מאזין לסדרת 
רציתי  הרב  וברשות  ביטחונך,  את  דע 

להבהיר כמה נקודות:
בגדר  הראשונים  מחלוקת  האם  א. 

־בטחון היא כדלקמן: לצד אחד, הבט
חון הוא בטחון ברצון ד׳, שכל שיעשה 
הוא  הבטחון  השני,  לצד  לטובה.  הוא 
שהקב"ה יעשה את מה שהאדם רוצה 
של  הרצון  זה,  לצד  גם  לבו.  מעומק 
האדם הוא ביטוי רצון ד׳, מפני שבלעדי 
מבין  להתרחש דבר.  יכול  לא  ד׳  רצון 
שני הצדדים, הצד הראשון הוא הגבוה 

־יותר מפני שהוא מדבק את האדם בר
צון ד׳, ולא ברצון עצמו )למרות שכפי 
ד׳  רצון  הוא  עצמו  רצון  גם   - שצוין 

בעומק(.
־ב. מהו הגדר של רצון חזק דיו שסו

פו להתגשם? עד כמה חזק הוא צריך 
שאינו  האדם  של  תחושה  עד  להיות? 
יכול להמשיך מבלי אותו דבר )באמת 

- ולא מתוך דמיון(?
הרב,  מדברי  ללמוד  ניתן  האם  ג. 
שאם הקב"ה לא הגשים רצון של אדם 
מסוים, ולא יגשים - אין מדובר בצורך 
לא  ולכן  אלא בדמיונות,  עבורו,  קיומי 

התקיים הדבר?

ספונטני,  להיות  הרצון  על  האם  ד. 
מקרי, ורק כך מתגלה שהוא אמיתי, או 
יזום  באופן  לפעול  האדם  שבאפשרות 
זה, אם  רצון  וגם  רצון  לעורר  מנת  על 

הוא חקוק ברצון העליון, יתגשם?
תשובה:

־א. בכל ב׳ דברים כאשר באים לס
הבחנה  ישנה  לעולם  בהדרגה  דרם 
ולהיפך.  מזה  גדול  זה  של  מתהפכת, 
ולפיכך מחד בטחון כפי הצד הראשון 
שיעשה כרצון ה׳ גבוה יותר, כי זהו גילוי 
מה שה׳ רוצה כביכול. אולם מאידך כח 
האדם לרצות דברים, הוא ניצוץ בורא 

־בנברא, שכשם שהוא ית"ש רוצה כר
חקק  כן  כביכול,  ע"י  מעכב  ואין  צונו 
מעין כך בנברא. וזהו עומק הרצון של 
תכלית הבריאה, לגלות השתקפות של 

בורא בנברא.
הב תכלית  הראשון,  לצד  ־משא"כ 

לבורא, בטל  הנברא  כח  ביטול  ריאה, 
רצונך מפני רצונו.

קליפת  אצלו  נמחה  זה  שבענין  ב. 
של  הפך  בטחון  ספק.  שהוא  עמלק 

־ספק. כאשר הסיר כל ספק מלבו, ול
פיכך בטוח שהדבר יקרה ולפיכך אינו 
יתכן  מקרה  כי  קרך",  "אשר  מקרה, 

־שיקרה ויתכן שלאו, משא"כ אצל הבו
טח.

זו הוראה שלא בטח באופן שלם.  ג. 
עצמו,  מצד  מדרגתו  חסרון  מפני  או 
או מפני שכיון שגלוי וידוע לפניו ית"ש 
מנעו  לפיכך  לטובתו,  אינו  זה  שדבר 
בעדו מן שמיא לבטוח בשלמות בדבר 

זה.
בט שיהא  ורק  כך.  הן  כך  הן  ־ד. 

שע"י  כנ"ל.  כלל,  ספק  ללא  חון 
קלי אין  כי  הדבר,  נמשך  ־הודאות 

כיצד  נפק"מ  אין  ולכך  המעכבת.  פה 
זה(. לנידון  )ביחס  זו  לודאות   הגיע 

■
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ב,  יצירה  )ספר  חז"ל  מדברי  כידוע 
רע  ואין  בעונג,  למעלה  טוב  אין  ד(, 
פועל,  תמיד  האדם  אז  מנגע.  למטה 
או לצרף את עצמו לעונג, או להיבדל 
בן  כל  של  הפעולות  כל  זה  מהנגע. 
אדם. כמה הוא נמצא בגילוי בדעת, 

יותר או פחות. 
ההגדרה,  עומק  בעצם  מונח  כאן 
שרוב בני אדם לא מונח בהם מציאות 
שנקראת שמחה בגילוי. מחמת שרוב 
הפעולות שבני אדם פועלים, על אף 
הפנימית,  הפעולה  בשורש  שבודאי 
שנקראת,  אבחנה  מכוח  פועלים  הם 
בשעת  בהתגלות  אבל  ונגע.  עונג 

־פעולתם, מדוע הם פועלים את הפ
עולה, מפני כל מיני סיבות חיצוניות, 
מהסיבה  פועל  לא  כשהאדם  כן  על 

שפעולו נמצא  הפנימית,  ־השורשית 
־תיו הם לא פעולות של צוותא בפני

מיותו, והם לא פעולות של היבדלות 
בפנימיותו. 

כי  לשמחה.  מגיע  הוא  אין  כן  ועל 
יודע  והוא  דבר,  פועל  האדם  כאשר 
שהוא מתחבר לעומק, חל בו שמחה. 
והוא  ואילו כאשר האדם פועל דבר, 
לא מכיר את העומק שמונח בפעולה 

שלו, השמחה שלו נעלמת.  
לא  והוא  תורה,  ללמוד  יכול  אדם 
יותר,  בדקות  אבל  אליה.  מחובר 
שהוא  תופס  לא  הוא  לומד  כשהוא 

מתחבר אפילו. 
נביא עוד דוגמא, והוא ענין הדיבור, 
אנחנו רואים בני אדם מדברים הרבה 
הדיבורים  אדם  בני  רוב  אצל  מאוד, 
הם לא דיבורים של חיבורים, בשעה 

־שהוא מדבר עם אדם, הוא אינו מר
גיש בינו לבינו חיבור, חז"ל )כתובות 
טז, א( אמרו,  ראוה מדברת זה לשון 
זיווג. האם כל דיבור נתפס אצל  של 
)אבות  חז"ל  אמרו  וכן  כזיווג.  האדם 
האישה,  עם  שיחה  תרבה  אל  ה(  א, 

־באשתו אמרו קל וחומר באשת חבי
רו. באשתו נידה לפי חלק מהשיטות. 

כמו שאסרו זיווג עם הדיבור בזיווג, 
וחומר  קל  נידה,  באשתו  אסור  אז 
הני  איש.  אשת  שהיא  חבירו  באשת 
הוא  שהדיבור  שתופס,  למי  מילי 

לתפ מגיע  כשאדם  כן  על  ־חיבור. 
לה, פתאום הוא מנסה לפנות לבורא 
הוא  לבורא  שלו  הדיבור  כל  עולם. 
קורה  מה  אז  חיבור.  של  דיבור  לא 
הוא  אז  לתפילה,  מגיע  הוא  כאשר 
מנסה בכוחי כוחות, שתפילתו תהיה 
קראתיך  ממעמקים  ליבו,  ממעמקי 

ה׳.
חיבור החפץ  

ומשתמש  חפץ,  לוקח  למשל  אדם 
בשעה  אותו  נשאל  שנים,  עשר  בו 
הרגשת  האם  בחפץ,  שהשתמשת 
לא.  לך  יגיד  הוא  שהתחברת לחפץ, 

הוא מת נאבד,  החפץ  פתאום  ־אבל 
למה  אותו  ישאלו  עצוב.  להיות  חיל 
כבר  אני  שעון,  איבדתי  עצוב,  אתה 
עשר שנים מסתכל באותו שעון, אני 

־קשור אליו. תגיד לו, אבל בשעה שנ
קשרת, היית מודע שאתה נקשר, כל 
פעם שהסתכלת בשעון, הרגשת את 

הת לאותה  מודע  הוא  לא.  ־הקשר, 
קשרות, לא. מתי הוא נעשה פתאום 
מודע לאותה התקשרות, כשזה נעדר 
ממנו וחסר, נאבד, התקלקל, אז הוא 
מרגיש את נקודת החיבור. אם בשעה 
שהוא היה מסתכל באותו שעון, הוא 
הוא  היה מרגיש את החיבור באמת, 

היה חי חיי שמחה. 
אם במעשה שבן אדם עושה, ברור 
לו נקודת החיבור, לא שכלית בלבד, 
בלשון  נפש,  של  הוויה  תפיסת  אלא 
תחתונה נקרא לזה רגשית, וזה הרבה 
פועלת  שלו  המציאות  לכך.  מעבר 
את הדבר, בתפיסה של חיבורים, אז 

הוא שמח במה שהוא עושה.
אם נבוא ונבדוק, את כל המעשים 
שלהם  המעשים  עושים,  אדם  שבני 

־יסודם הם מעשים של חיבורים, ומ
שה מכיוון  רק  פירודים.  של  ־עשים 

המעשים  כול  את  שמלווה  תפיסה 
־כולם, היא לא תפיסה שמלווה תפי
פירו של  ותפיסה  חיבורים  של  ־סה 

שהאדם  הוא,  הדברים  תולדת  דים, 
והוא  עצוב,  לא  והוא  דברים  עושה 
מי  כי  שמח.  לא  והוא  עושה דברים 

חיצו מעשה  זה  הדבר,  את  ־שעושה 
בתוך  שחיה  פנימית  מציאות  ולא  ני 

עצמו.   
אגב לפי זה גם נבין כאשר בני אדם 
מתעסקים בהנאות עולם הזה, בשעת 
ושמחה  הנאה  קיימת  האם  מעשה 
מסוימת, לאותו רגע, כן. האם לאחר 
מכן זה ממשיך לאורך זמן, התשובה 

הכללית היא, לא. 
במ שהשמחה  היסוד  מונח  ־איפה 

לא  והוא  לרגע  קיים  הוא  הזה,  עשה 
ההגדרה  כמתמשך.  שקיים  שמחה 
בהמית,  נפש  לאדם  יש  ברורה,  היא 

־ויש לאדם נפש פנימית. הנפש הבה
־מית תובעת משהו אחד, הנפש הפ

נימית תובעת משהו אחר. 
־וכאשר האדם עושה מעשה שיסו

תאווה  דוגמת  הבהמית,  מהנפש  דו 
בהיתר.  תהיה  היא  לפעמים  גמורה, 
אותו  את  עושה  שהוא  בשעה  אז 
דבר, הוא מתחבר לאותו דבר מכוח 
מכיוון  הבהמית.  הנפש  של  התאווה 
יש  הדבר,  את  עושה  שהוא  שבשעה 
הנפש  של  התאווה  מכוח  חיבור  לו 
זמן הוא שמח.  הבהמית, לכן באותו 
אך מכיון שלאחר זמן נגמר התאווה, 

־נחלש התשוקה של אותה נפש הבה
את  תובעת  הפנימית  והנפש  מית, 
ההפוך, אז כואב לה החיבור, בבחינת 

שתי צרות זו לזו. 
העצבות,  עומק  באדם  נולד  מכאן 
לרגע,  החיבור  לאחר שהוא גמר את 
של אותו חיבור דרך הנפש הבהמית 

שלו. 
■ המשך בע"ה שבוע הבא מסדרת דע 
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הודאה בכל בוקר על הנשמה
חי  מלך  לפניך  אני  "מודה  בוקר:  בכל  אומר  מאתנו  אחד  כל 
וקיים שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך" - אנחנו מודים 
היום  סדר  את  ופותחים  הנשמה,  את  מחזיר  שהקב"ה  מה  על 

בהכרת תודה על הנשמה.
אדם יכול לומר ׳מודה אני׳ שבעים שנה ושמונים שנה, והוא לא 

זוכר ולא מרגיש ולא מביט במבט – שבעצם הוא חי עם נשמה!
וכן  אני׳,  ב׳מודה  על החזרת הנשמה  אנחנו מודים  בוקר  בכל 
שהנשמה  זמן  "כל  אומרים:  כשאנו  נשמות"  "המחזיר  בברכת 
משום  רק  איננה  הזו  ההודאה  אמנם  לפניך".  אני  מודה  בקרבי 
המציאות שהקב"ה כעת נתן לנו את הנשמה ועל כך אנו נותנים 
מיד תודה, אלא זהו בעצם היסוד שעליו צריך לבנות את כל היום 
– כל יום מחדש. מבהיל לחשוב שאומרים את זה כל יום, ויתכן 

שכל החיים כמעט הפוכים לגמרי ממה שאומרים.
"מודה אני לפניך" - אם אני מבין ומכיר את מה שאני אומר, 
ואני מנסה להרגיש באמת את מה שאני אומר, בתודעת אמת של 
׳פיו ולבו שווים׳ למה שנאמר - אז אני מסתכל על עצמי במבט 
הוא  שלי  הראשון  הדיבור   – הבוקר  בתחילת  מיד  לפיכך,  הזה. 
התודעה  בעיקר.  גוף  בעל  איני  ואני  נשמה  בי  החזיר  שהקב"ה 
נשמתי  בי  "שהחזרת   – היא  בוקר  כל  שלי  הפשוטה  העצמית 

בחמלה".
בפועל,  הנשמה  החזרת  את  מזכיר  האדם  כאשר  בוקר,  בכל 
אם הוא יתבונן מעט, יכוון את עצמו לדברים ויחבר את לבו למה 
שהוא באמת יודע - הוא יקבל תפיסה חדשה של הכרת עצמו. 
באדם,  נמצאות  רעות  המדות  וכל  בהמית  ונפש  גוף  יש  ודאי, 
אבל זה הצד השפל והתחתון באדם, ועלינו להישמר ממנו דייקא 

־בתחילת היום, לא להתחיל מנקודה של שינה, אחד מששים שב
מיתה, שהיא תפיסת הגוף – ניגף, אלא מתוך מבט של חיים, מבט 

של נשמה.
כאשר אדם מקבל את אותו מבט של חיים, הוא חי בעולם אחר 
לגמרי. ואין הכוונה ששם כבר אין עבודה, ודאי שיש עבודה! אבל 
זוהי עבודה  שם העבודה מגיעה ממקום של תפיסה של נשמה, 
שמגיעה ממקום של עשירות בנפש. )מודפס בספר עולם ברור 
מהשיעור העברי המקורי- תפילה 116 עבודה חיצונית ופנימית 

שמחה(

עם הרבש"ע חיו  הדורות  כל  לאורך   צדיקים 
אדם מתעורר בבוקר. הוא קם על רגליו ואומר: "מודה אני לפניך 

־וכו׳". עם מי הוא מדבר? עם הרבש"ע. כשאדם עובד על הנקו
דה הנ"ל, עליו להתחיל מנקודה פשוטה יותר. לפני שהוא אומר 
למי  כבר  שיש  סימן  אני"  "מודה  אומרים  אם  הרי  אני",  "מודה 

להודות, ואם יש למי להודות היכן נמצא זה שמודים לו?
יומו במ צריך אדם להתחיל את  ־המחשבה הראשונה שעמה 

דרגה שעליה אנו מדברים היא: מיד כשהוא מתעורר לפנות אל 
אתה  אתי,  יחד  נמצא  אתה  לבד,  לא  "אני  לו:  ולומר  הרבש"ע 

ואז יאמר: "מודה אני לפניך". אבל הנקודה הרא ־הערת אותי", 
שונה עליה הוא מבסס את נקודת הקימה שלו ליום חדש צריכה 
להיות: "רבונו של עולם, לא התעוררתי לעולם שבו אהיה בודד, 

־התעוררתי לעולם שיש לי ׳צוותא׳. הצוותא שלי היא אתה יתב
רך!"

זמן עד שמצליחים להגיע למצב שזו תהיה המ ־ודאי שלוקח 
חשבה הראשונה שעולה בראש כשקמים בבוקר. בתחילה אדם 
עד  נזכר,  הוא  לאט  לאט  שעתיים.  אחרי  נזכר  כן  אחרי  שוכח, 
שהוא קונה זאת כהרגל. עבודה זו יכולה לקחת שבוע, ועוד שבוע, 

־עד חודש ועוד חודש, עד שבסופו של דבר יזכה שנקודת הֵרא
שית של היום שלו תהיה שהוא חי עם רבש"ע.

כאן,  נמצא  כבר  שהקב"ה  בפועל  מרגיש  שהוא  הכוונה  ואין 
אלא כמו שהארכנו לבאר לעיל שיש לו אמונה ברורה שהקב"ה 
הוא  אבל  מרגיש,  אינו  אם  ובין  מרגיש  הוא  אם  בין  כאן!  נמצא 
מאמין באמונה שלמה שהקב"ה נמצא כאן. )בלבבי משכן אבנה 
פרק ב' מ בלבבי-ב 010 בירור מהות צורת החיים עם הקבה(

 פורים - ראש לכל המועדים
אדם קם בבוקר, ומיד אומר "מודה אני". ולכאורה, לפי שיטת 

הפוסקים שהרהור לא נצרך לברכת התורה, יש מקום להקשות 
מדוע לומר "מודה אני", וכי לא עדיף היה לחשוב בלימוד? אלא 
שכאן מתגלה שישנם שני שורשים ליניקה של הנפש: "מודה אני 

לפניך"! המחשבה הראשונה שאדם צריך לחשוב היא על בורא 
עולם. מותר להרהר בבורא עולם לפני ברכת התורה, או אסור? 

פשוט וברור בלי צל של ספק שמותר!
)מודפס בספר מועדי השנה מהשיעור העברי המקורי- פורים 

005 ראש לכל המועדים תשס"ו(

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

זה[.

ַוּיֹאֶמר ָלּה ַמְלַאְך ה' ִהָּנְך  ע-ש,  לך  לך 
ִּכי  ִיְׁשָמֵעאל  ְׁשמֹו  ְוָקָראת  ֵּבן  ְויַֹלְדְּת  ָהָרה 

ָׁשַמע ה' ֶאל ָעְנֵיְך )בראשית, טז, יא(
ישמעאל, עש-ימאל. והנה שורש הבירור 
בו  שנאמר  דקלקול  עש  בחינת  לברר 
וזה  אברהם,  ע"י  נעשה  עש",  "יאכלנו 
עש-ר,  עשר,  שנתנסה.  נסיונות  עשר  ע"י 
והיינו לברר את עש-רע. אולם לא הוברר 
בשלמות, ופסולת זו נתגלתה אצל ישמעאל, 
זו  פסולת  נתגלתה  וכן  כנ"ל.  עש-ימאל, 
ועשו,  ישמעאל  והם,  עש-ו.  עשו,  אצל 
בחינת רשעים, רשע, ר-שע. והם במדרגת 
בהמה שמאכלה עשב, עש-ב. ועשו מאכלו 

עדש שלקח מיעקב, עדש, ד-עש.
לכך  בירור  של  צורך  היה  ביצחק  ואף 
והוא  בעשו,  ממנו  שיצאה  הפסולת  מלבד 
עשק,  הראשונה  ונקראת  שחפר,  בבארות 
עש-ק, כי התעסקו עמו, והיינו שנלחמו עמו 
על בירור ע-ש. וכן נעשה עיני יצחק כהות 
ללשון  חז"ל  עשו, כמ"ש  מעשנן של נשות 

אחד. עשן, עש-ן.
שאין  חז"ל,  אמרו  כבר  חוטא  כל  ועל 
שטות,  רוח  בו  נכנסה  אא"כ  חוטא  אדם 

ערכים בפרשה  בלבביפדיה אברהם
בראשית, כג, ב – ויבא אברהם לספד לשרה ולבכתה. ואמרו )ב"ר, חיי שרה, נח, 
ה( מהיכן בא, ר' לוי אמר מקבורתו של תרח לשרה בא. א"ל ר' יוסי והלא קבורתו 
של תרח קדמה לקבורתה של שרה שתי שנים, אלא מהיכן בא, מהר המוריה ומתה 

שרה מאותו צער, לפיכך נסמכה עקידה ל"ויהי חיי שרה".

והנה שורש אברהם מתרח הוגדר בחז"ל )זוה"ק, ח"א, קב, ע"ב( מי יתן טהור מטמא 
לא אחד, טהור דא אברהם דנפק מתרח. ובפשטות תרח הוא טמא בעצמו. אולם יתר 
על כן אמרו רבותינו )שער הגלגולים, הקדמה לח( שתרח ארתח )תרח – רתח, זוה"ק 
ויקרא, קיא, ע"ב( לקב"ה והוליד את אברהם בעצם טומאת נדת אשתו, ופגם זה הוא 
שורש לכלל כל האבות. ובדרך רמז, אברהם יצחק יעקב, עולה בגימט' לתרח, והיינו 

שיחוסם לתרח נצרך תיקון.

ומבואר בחסד לאברהם )מעין ה, נהר כג( וז"ל, סוד אברהם הוא סוד אדה"ר שעבד 
ע"ז, ולכך נתגלגל בטיפת תרח שעבד ע"ז לכפר עליו. ודע כי תרח הוא בחינת פסולת 
של שורש נשמת אברהם, ולכן נתגלגל הדבר להתקן על ידו, עכ"ל. ועיי"ש נהר כ"ה. 
אברהם גימט' רמ"ח, ומתחלף אות מ' באות ת', ונעשה תרח. ועיין רמח"ל באדיר 

במרום )ד"ה שמיה דעתיקא(.

והנה כאשר נתבשרו אברהם ושרה בלידת יצחק, פרסה נדה. ושורש דם נדות זו 
נעוץ בשורש לידת אברהם, שבא מאמו שהיתה נדה כנ"ל. וכאשר נעקד יצחק, תיקון 

־העקידה הוא תיקון הדם, כי שחיטה הוא תיקון הדם שתכליתו זריקת הדם ע"ג המ
זבח. וכאשר נתקן דבר זה, מת תרח. וכמ"ש חז"ל )ב"ר, ל, ד( שבישרו שעשה תרח 
תשובה ויש לו חלק לעוה"ב )אולם יעוין רבינו בחיי, שם, יא, לב, שס"ל שלא עשה 
תשובה. ועיין טור הארוך שם, שעשה תשובה. ועיין רש"י שם שכתב ולמדך שעשה 
תשובה. וז"ל שער הפסוקים )לך לך( ענין תרח אבי אברהם שנתגלגל באיוב הנקרא 
באומרו  זה,  לו  ורמז  חזר בתשובה שלמה.  עליו,  היסורין שעברו  וע"י  אלקים.  ירא 
ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, כמ"ש חז"ל שתרח חזר בתשובה(. ועי"ז נתקן הטמא 

מטהור, הן טומאת הנדה, והן טומאת תרח.

ושלמות תיקון דם הנידה היה אצל דינה, כמ"ש בספר הליקוטים )איוב, ב( וז"ל, 
ולכן נקראת דינה, אותיות נידה, בהיותה ג"כ גלגול אמתלאי בת כרנבו, אם אברהם 
אשת תרח אבי אברהם שרתח לקב"ה, ובעל אותה נדה כנזכר, ונתקנה עתה בענין 

שכם בן חמור, ותהי נדתה עליו, עיי"ש.

ועיין עוד ליקוטי תורה )שם( וז"ל, גלגול איוב ואשתו, הם תרח ואשתו שהם אביו 
ואמו של אברהם אבינו, עיי"ש. ועי"ז נתקנו הן אביו, איוב, ע"י יסורים, והן אמו. ועיין 

ברמ"ע מפאנו גלגולי נשמות )אות א', י"ח( בביאור שלמות תיקון אם אברהם.

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

בלבבי משכן אבנה
בס"ד
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בלבביפדיה קבלה אסר
כתר

סוד כללות ההפכים, איסור והיתר. ואמרו )חולין, קט, ע"ב( א"ל 
כוותיה,  לך  לן רחמנא שרא  נחמן, מכדי כל דאסר  ילתא לרב 
אסר לך דמא שרא לן כבדא, נדה דם טוהר, חלב בהמה חלב 
חיה, חזיר מוחא דשיבוטא, גירותא לישנא דכוורא, א"א גרושה 
בחיי בעלה, אשת אם יבמה, כותית יפת תאר. ועיין זוה"ק )דברים, 

רטו, ע"ב(.

חכמה

חכמה מאין תמצא. ונעשה מאין מעיין נובע. וכתיב )בראשית, מט, 
יא( אסרי לגפן עירה. ופרש"י שם, נתנבא על ארץ יהודה שתהא 
מושכת יין כמעיין, איש יהודה יאסור לגפן עיר אחד ויטעננו מגפן 
אחת, עכ"ל. והבן, גפן, יין בחינת בינה כנודע. אולם אצל יהודה 
יתגלה גפן מחכמה, ולכך הוא כמעיין, מאין תמצא. ועיין העמק 
דבר )שם( וז"ל, באשר יין הוא מועיל לחריצות השכל, כדאיתא 

ביומא )עו, ע"ב( חמרא וריחני פקחין, עכ"ל.

רשאי  חבירו  אין  שטמא  חכם  תניא,  ע"ב(  סג,  )ברכות,  ואמרו 
לטהר, אסר אין חבירו רשאי להתיר.

בינה

־סוד נדרים בבינה כנודע, משא"כ שבועה במלכות .וכתיב )במ
ידור נדר לה', או השבע שבועה לאסר אסר על  ג( כי  דבר, ל, 

נפשו.

עד  צריך שיכרע  ע"ב( המתפלל  כח,  )ברכות,  ואמרו  ועוד. לב. 
וזה  ד"ה  )מטות,  ושמש  מאור  ועיין  לבו.  כנגד  "איסר"  שיראה 
נפשו  את  שמקשר  פירוש  נפשו,  על  איסר  לאסר  וז"ל,  האיש( 
ועיין נדרים  בנו"ן שערי תשובה או במ"ט שערי תשובה, עכ"ל. 
)ב, ע"ב( מהות החילוק בין נדר לשבועה. ועוד. כתיב )איוב, לו, יג( 

וחנפי לב ישימו אף לא ישועו כי אסרם.

ח'  ודמיו  כסף,  של  האטלקי  ואיסר  שמינית.  מדת  בינה  ועוד. 
פרוטות )רש"י קידושין, ב, ע"א(.

דעת

דיני איסור והיתר נמצאים בטוש"ע בחלק יורה "דעה".

חסד

יד. וכתיב )שמואל, ב, ג, לד( ידך לא אסרות.

ועוד. מים. עיין ציוני על התורה )בראשית( וז"ל, כשנאסרו המים 
אחד,  מקום  אל  המים  יקוו  למש"כ  וכונתו  עכ"ל.  ובהקבצם, 

עכ"ל.

גבורה

־מלחמה. וכתיב )מלכים, כ, יד( מי יאסר המלחמה. ושם זהו מל

שון יסורים, יסורי המלחמה. 

ועוד. כל איסור הוא מפני שגבורות ודינים שולטים בדבר, ואין 
בכוחינו עתה לתקנם, כמ"ש בתניא בתחלת ספרו.

ועוד. עיין ברית מנוחה )הדרך השלישית( וז"ל, שם הגבורה שהיה 
משמש בו דוד המלך ע"ה היוצא מן פסוקים אלו, יהודה אתה 
"אסרי"  מיהודה,  יסור שבט  לא  יהודה,  אריה  גור  אחיך,  יודוך 
לגפן עירה, מאלו הד' פסוקים יוצא שם זה ושמו אגל"א, ותקנוהו 

חכמים בברכת גבורה, אתה גבור לעולם אדנ"י, עכ"ל.

תפארת

שמש. שמשון, שמש-ון. הקטנה של שמש שאורה נאסר ונקשר 
בתוכה. וכתיב )שופטים, טו, יב( ויאמר לו )לשמשון( לאסרך ירדנו 
והמת  בידם  ונתנוך  נאסרך  אסר  כי  וגו',  פלישתים  ביד  לתתך 
ה(  )טז,  ושם כתיב  ויאסרהו בשנים עבתים חדשים.  לא נמיתך, 
ויעלו אליה סרני פלשתים ויאמרו לה פתי אותו וראי במה כחו 
גדול ובמה נוכל לו ואסרנוהו וגו', וכתיב )ז( ויאמר אליה שמשון 
)יא(  ושם  גו'.  חרבו  לא  אשר  לחים  יתרים  יאסרני בשבעה  אם 
ושם  בהם מלאכה,  לא נעשה  יאסרני בעבתים אשר  אסור  אם 
)כא( ויורידו אותו עזתה ויאסרהו בנחשתים. והבן ששורש האסיר 

ואיסור, שס"ה לאוין, כנגד שס"ה ימות החמה, כנודע. 

מזרח  שער  ועל  וז"ל,  המלאך,  רזיאל  בספר  ועיין  מזרח.  ועוד. 
שרים ממונים עליהם, ואלה שמותם וכו', אסרו"ן, עכ"ל.

נצח

נו"ה תרי רגלין, ותחלתם במותן. וכתיב )איוב, יב, יח( ויאסר אזור 
במתניהם. ואמרו )ברכות, ס, ע"ב( כי אסר המייניה, לימא ברוך 

אוזר ישראל בגבורה.

הוד

עיין ספר הפליאה )ד"ה וראה אתה בעיניך אור לי"ד( וז"ל, ראה 
והבן כמה הרחקות ושמירות נעשה בפרד"ס, שמה שלא אסרה 
תורה אסרוהו הם )חכמים(, עכ"ל. ודע שעיקר איסורים אלו היו 

באלף החמישי, הוד, כי הוא בחינת הוד-דוה, וכנודע.

יסוד

יוסף. וכתיב )בראשית, מו, כט( ויאסר יוסף מרכבתו.

מלכות

וכתיב  עירה.  יא( אסרי לגפן  )בראשית, מט,  ביה  וכתיב  יהודה. 
)שה"ש, ז, ו( מלך אסור ברהטים. 

ד"ה  יא,  )פרק  לרמב"ן  והבטחון  האמונה  ועיין  שבת.  ועוד. 
בכאן( וז"ל, ביהודה כתיב אסרי לגפן עירה, כלומר יאסור אותם 
ממלאכה, ובשבת כתיב למען ינוח שורך וחמורך, עכ"ל. ולהיפך 
בקלקול אמרו )פירוש אוצר השם, ספר יצירה, פ"ב( וז"ל, כוכב 



ערכים בפרשה
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ובפרט  ש-ע.  של  גון  בו  שנדבק  והיינו  שע-גון,  והיינו שגעון, 
כאשר האדם ח"ו עובר על איסור לבוש כלאים, שעטנז, שע-
טנז. וכאשר חוטא נופל ממדרגת אדם למדרגת בהמה מפני 
)ועיין רד"ק בספר השורשים  שנסתלקה ממנו החכמה כנ"ל 
נגלה  ובעיקר  שע-רוים.  שעורים,  בהמה  ומאכל  בער(,  ערך 
באחר, אלישע בן אבויה, אלי-שע. ויהודה מזרעו של יעקב בא 
לברר זאת, ולכך לקח לו לאשה )היפך נשות עשו כנ"ל( את בת 
שוע, שע-ו, והמעשה שנשתלשל עם תמר כאשר חזר מלגוז 
היפך  הבהמה, שממנה נעשה לבוש,  בירור  והיינו  הצאן,  את 

לבוש של שעטנז.
שורש  שהוא  המשיח,  סוד  יהודה  ע"י  נברר  זה  ידי  ועל 
הישועה והגאולה. ישועה, שע-יו"ה, שם הוי"ה, ודו"ק. ובחלקו 
של יהודה חלק מביהמ"ק כמ"ש ביומא. אולם עדיין לא הוברר 

כראוי, ולכך נחרב, ובחורבן שועלים הלכו בו. שועל, שע-לו.
אור  וזהו  שע-שע.  שעשוע,  נעשה  בשלמות  נברר  וכאשר 
הישועה דלעת"ל, ואזי נגלה אור יהודה וזרעו דוד, שהוא מדרגה 
שביעית, כנודע, שבע, ב-עש. ואזי נעשה שלמות של שפע ללא 

מעכב, שפע, פ-שע.
ויחובר מדרגת תשע, ת-שע, עם עשר, עש-ר, כנ"ל. אחדות 
היחוד כנודע. היפך פירוד, שסע, שע-ס, נעשה אחדות משיח 
שהיה  כמו  שמעון,  והממוצע  דוד.  בן  משיח  עם  יוסף  בן 
ליהודה.  בינו  לחיבור  יוסף  אצל  שמעון  שנשאר  במצרים 

שמעון, עש-מון.

אבישוע,  זה:  צירוף  מופיע  שבהם  נוספים  ערכים 
משען,  עכביש,  אעשה,  אלעשה,  אלישע,  אלישמע,  אלישבע, 
אשביעהו, אשבעל, שמע, ענש, שמועה, בהושע, עושק, עשה, 
עטישת,  עשק,  עמשא,  עמישדי,  עדשים,  נעשרה,  עשהאל, 
עשירי,  עשיר,  עקש,  עקש,  עשתרות,  עשב,  עש,  עכשוב, 
עשרים,  עשר,  שוע,  עשתנת,  עשרון,  עשיאל,  עשו,  רשעתים, 
רעש, רשע, שנער, פרעש, שוער, שבע, עיש, שעורים, שבועה, 
שמעוני, שועה, שמידע, שעשגז, שועל, שעל, שמעי, שמעיה, 
שעפים, שמעון, שפע, שעה, שעו, עשן, שסע, שקע, יעיש, שער, 
ישמעיה, שעשוע,  שעלבים, שעיר, משוגע, שקערורת, שרוע, 
ישע, תשתע משענת, המשביע, תשע, תשעה, מעשיהו, עשוק, 
מגפיעש,  יהושע,  בעשא,  משעול,  מעשר,  ישעיה,  שעלבני, 
שועל,  הושע,  אלישע,  געש,  יעשיאל,  שגעון,  עמשי,  שמידעי, 
יהושבע, מעשקה, יערשיה, מפשעה, שמידע, ישועה, אלישוע, 
מישע, ישעיה, יועש, משער, יעוש, משעם, ישמעאל. ■ המשך 
בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד לעלון זה

 

שבתאי )אי-שבת( וכו', ממונה על החולאים והמות ובית מאסר, 
עכ"ל. כי בשבת כתיב אל יצא איש ממקומו, והוא בית האוסרים 

־דקדושה. ובקלקול לעונשם כתיב )תהלים, קמט, ח( לאסר מל
כיהם בזקים.

נפש

כתיב )במדבר, ל, ג( לאסר איסר על נפשו. וכתיב )שם, שם, יד( 
כל נדר וכל שבעת אסר לענת נפש.

וז"ל, יש לדעת לכל משכיל, כי צורתו  ועוד. עיין שקל הקודש, 
)של הנפש( הנתונה במאסר הגוף, אין כל באי עולם וכל החכמים 
יכולים לדמות הנפש לשום  אינם  העושים את מלאכת הקדש, 

דמות וצורה בעולם, עכ"ל.

רוח

ע"ב(  קצב,  מקץ,  )זוה"ק,  ואמרו  נעצבת,  שרוחו  טבעו  הנאסר 
יוסף הוה עציב בעציבו דרוחא, בעציבו דלבא, דהוה  כגונא דא 
אסיר תמן. ועיין פירוש רמ"ז )על זהר בראשית, שם( וז"ל, וזה היה 
עצב רוחו )של יוסף( בפנימות לבו, על ענין המאסר, עכ"ל. וטבע 
נפש האדם שכאשר נאסר רוחו שפלה עליו, אולם אצל יוסף היה 

עציבו רוחני יותר, עיי"ש.

נשמה

עיין חסד לאברהם )מעין א, נהר כא( וז"ל, הנשמה היא במאסר 
משמרה  ואתה  נשמה  אלהי  בתפלת  כנה"ג  אנשי  וסדרו  הגוף, 
בקרבי, כי הש"י משמרה תוך המאסר הזה, כי אינה מקומה, והוא 
חוץ למקומה וכו', לנשמה שבע"כ היא במאסר הגוף עד הגעת 

זמן הקצוב אליה שתצא ממאסרה, עכ"ל.

חיה

הויות  י'  כל  נכללו  ובאסר  ס"ר.  עולה  הוי"ה  י"פ  א-סר.  אסר, 
־באחד. וזהו מדרגת חיה הנכללת ביחידה ומקבלת הארתה בר

צוא ושוב.

יחידה

בבחינת יחידה הכל אסור וקשור בא"ס ב"ה. וזש"כ )בראשית, 
מב, יט( אחד יאסר. כי תחלה אמר )שם, שם, טז( ואתם האסרו, 
ואח"כ עלה מן ההתפרטות לאחדות. ועיין זוה"ק )ויחי, רלז, ע"א( 
אסרי לגפן עירה, דא מלכא משיחא דזמין לשלטאה על כל חילי 

־עממיא, וכו', ושם )רלח, ע"ב( ת"ח, אסרי לגפן, דאתכפיין )אסו
ועיי"ש  אינון חילין תקופין דעמין עע"ז.  רים( תחות האי גפן כל 
)בלק, רז, ע"א( עשרה דכלילן כחד, ודא הוא דאר"ש, מאי דכתיב 

־)בראשית, מט, יא( אסרי לגפן עירה, אסרי לגפן זמין קב"ה לק
שרא בגיניהון דישראל דאקרון גפן. ועיי"ש )בראשית, קטו, ע"ב( 
)וישלח,  )ועיין רבינו בחיי  אינו מקבל הרכבה מאילן אחר  שגפן 
לד, א( שרק זית אינו מקבל הרכבה כלל(. והיינו יחיד . ■ המשך 
בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד לעלון 

בלבביפדיה קבלה אסר



עץ חיים היכל חמישי שער מוחין דצלם פרק ה' מ"ק ]456[עץ חיים היכל חמישי שער מוחין דצלם פרק ה' מ"ק ]456[
ב' הטעם למה אין אנו מונין לעולם הכתר בחשבון הי"ס 
רק אנו מונין הדעת במקומו: זו סוגיא יסודית בע"ח שחוזרת 
כמה פע', והנידון היא מדוע אנו לא מונין את הכתר לעולם, 
ובעצם  הדעת.  ספירת  במקומה  מונין  לפעמים  כי  כלומר 
מונין את הכתר,  הנידון מתחלק לג': א- מדוע פעמים לא 
ב- מדוע מונין במקומו דעת, ג- מדוע כשמונין את הכתר 
לא מונין את הדעת. ואמנם עיקר שאלת מהרח"ו כאן היא 

מדוע ספירת הכתר לא נמנית עם שאר הספירות.

ב' מהלכים שורשיים בענין הצלם, המהלך  הוזכ"ל  הנה 
המדרגה  אולם  מהל"מ,  למעלה  הוא  שהכתר  הוא  הפשוט 
העליונה שהוא המהלך המתבאר בסוגיין, הכתר הוא בין הצ' 
לל"מ. כאשר הכתר הוא למעלה מן הל"מ, הוא בבחי' שורה 
מיירי בכתר  דז"א, לעומת כך כאשר  רישא  וחונה סביבות 

שבין הצ' לל"מ הוא בבחי' שהוא דבוק על רישא דז"א. 

לפ"ז כאשר מיירי במדרגה התחתונה שהכתר למעלה מן 
הל"מ ואינו אלא רק שורה וחונה, מסתבר מילתא בטעמא 
שאינו נמנה, כי הוא רק שורה וחונה, לעומת כך כאשר מיירי 
הוא דבוק,  שאז  לל"מ  הצ'  בין  שהכתר  העליונה  במדרגה 
אינו  עדיין  אולם  יותר צד למנות את הכתר,  מסתבר שיש 
עצם מעצמיו של ז"א, ולכן גם אז, פע' שהוא לא נמנה עם 

ט"ס תחתונות דיליה. 

ומצד  לז"א  כתר  נעשה  ממנו  דבינה  ת"ת  הלא  כי  דע 
שליש  והיינו  דז"א:  לכתר  חיות  נמשך  שבה  פנימית  חיות 
תחתון דת"ת דאמא הוא כלי הכתר והאור הוא מב' שלישים 
דת"ת דאמא1, והיינו במדרגה התחתונה. אמנם מצד המדרגה 
י' דאבא בחי'  והיינו שבכללות  העליונה האור הוא מאבא2, 

האורות וה' דאמא בחי' הכלים כנ"ל.   

והנה הכתר לא נעשה ע"י זווג או"א: כפי שהתבאר לעיל 
והיינו כי כל  בדברי הש"ש שאין הכתר בא במהלכי הזווג, 
כתר בספירות שורשו בפרצופי בע"י ובא"א, שאין בהם בחי' 
זווג כפשוטו, אלא בסוד זווג מיניה וביה, וכדברי הזוהר 'לית 
שמאלה בהאי עתיקא', כלומר שהנוק' דילהו היא באחדות 
גמורה עם הדוכ', בעתיק היא מאחוריו בסוד פנים, ובאריך 

היא בשמאל. 

1  כפי שהובא בהגו”ב באות ה’ בשם הש”ש. 
2  כפי שיתבאר להלן בהרחבה שהוא תלוי בין זמן הקטנות וזמן 

הגדלות של ז”א. 

ועל כן, כיון שהכתר שורשו מהפרצופים ע"י וא"א שהם 
'תרי',  שהם  דאו"א  זווג  ע"י  לבוא  יכול  אינו  'אחד',  בחי' 
ריעין דלא מתפרשין',  'תרי  כמבואר בזוהר על או"א שהם 
ויצאו אב"א ואח"כ חזרו להיות פב"פ, ואינם 'חד' כע"י וא"א 

כנ"ל.    

רק מהבינה לבדה: כלומר מאו"א, אך לא ע"י זווג, אלא 
היסוד  בחי'  דאמא  בה'  שבו  היסוד  בחי'  דאבא  הי'  בסוד 
החכמה  'שורש'  מדין  והיינו  מהרח"ו,  בדברי  כנ"ל  שבה 
ומדין 'שורש' הבינה, ששורש אחדותם הרי הוא בא"א כנ"ל 

שהדוכ' והנוק' מחוברים אהדדי.   

וכיון שכן נמצא כי כפי בחי' זו יהיה יותר גדול הכתר מן 
המוחין כי המוחין הם נבראים ומתחדשין מאו"א ע"י זווגם 
אך הכתר הוא מחיות הבינה עצמה כנזכר ובערך זה יהיה 
דתבונה  נה"י  הכלים  כי  והיינו  מהמוחין:  הכתר  גדול  יותר 
נעתקו ונעשו כלים דחב"ד דז"א, והמוחין עצמם שהם אורות 
דז"א נעשו ע"י זיווג או"א. והוא מלתא בטעמא שחב"ד דז"א 
שורשם בדעת המזווגם דאו"א שהם חכמה ובינה דכללות. 
'הבן  בסוד  זיווג,  של  במדרגה  לעולם  הם  מוחין  כי  והיינו 
זווג  בבחי'  זווגם  וא"א  ע"י  משא"כ  בבינה'.  וחכם  בחכמה 
אחדות  אלא  כפשוטו  זווג  אינו  בעומק  כלומר,  וביה,  מיניה 
מיניה וביה, כי כל זווג הוא מלשון זוג-שנים, והם בחי' 'אחד' 

ולא שייך בהם לשון זווג.   

למעלה  הוא  דאמא,  התפארת  מן  שהוא  הכתר  זה  לפי 
וכן מצד האורות המוחין נבראים  מכלי המוחין שהם נה"י, 
ומתחדשים מזווג דאו"א, והם למטה מן הכתר ששורשו מע"י 
וא"א שבאים דרך או"א מ'שורש' החכמה ומ'שורש' הבינה, 

ולא ע"י זווג כנ"ל.  

אלוה  אחזה  הלא מבשרי  כי  והוא  אחרת  בחי'  יש  אך 
הגלגלתא טפלה  כי  במוחין  ותבונת האדם  עיקר שכל  כי 
בערך המוחין: והוא הוזכ"ל, והטעם כי אמנם הגלגלתא הוא 
כלומר  הכתר,  'התפשטות'  אלא  אינו  אולם  הכתר  מסוד 
הכתר עצמו שמאיר באופן של כותרת סביב נעשה לתתא 
מן  גדולה  הכתר  הארת  'עצמות'  ודאי  כי  והיינו  'גלגלתא'. 
המוחין, אולם 'התפשטות' הכתר שהוא הגלגלתא הוא למטה 
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מן המוחין. והיינו כי הארת עצמות הכתר הוא בלתי נראה 
בגילוי  מתגלים  שאינם  וא"א  ע"י  בסוד  הראות,  לזכי  אלא 

בעלמא דידן. 

ע"י  נעשה  אינו  עצמו  שהכתר  בש"ש,  שהתחדד  וכפי 
זווג אלא ע"י שורש החכמה ושורש הבינה שאו"א הם חו"ב 
דאו"א  שורשם  מחמת  הוא  הכתר  הארת  ושורש  דכללות, 
מצד  אלא  עצמם  או"א  מהארת  אינו  וא"כ  ואריך,  בעתיק 
ז"א  במדרגת  הכתר  התפשטות  שבהתגלות  אלא  שורשם. 
מתחזי  מוחין,  של  תוספת  שמקבל  ו"ק  בסוד  עצמו  שהוא 
מן  למטה  הוא  ובזה  גלגלתא  של  באופן  הכתר  התפשטות 

המוחין.

והיינו שלתתא המוחין מתגלים בגילוי והכתר באתכסיא 
הכתר  והתפשטות  נעלם,  שהוא  'אין'  שהוא  הכתר  בסוד 

מתגלה בסוד הגלגתא בבחי' כלי טפל למוחין.        

והענין כי בבחי' שהמוחין הם מאו"א מה שאין כן הכתר 
שהוא מאמא לבדה לכן בבחי' זו המוחין הם עיקרים ומשם 
לסיבת  נוספת  הבחנה  והיא  הכתר:  מן  ולא  המנין  מתחיל 
כי  והוא  הגלגלתא,  שהוא  הכתר  מן  גבוהים  המוחין  היות 
המוחין מתחדשים ובאים מאו"א יחד, לעומת הכתר שאינו 

בא אלא מאמא לבדה.

וקשה, דהנה התבאר בדברי מהרח"ו שהכתר הוא סוד 
הרחם סוד אות ה' של אמא ושם נכנסת י' של אבא, והוסיף 
הש"ש שהכלי הוא שליש ת"ת דאמא והאור הוא ב' שלישים 
ובעומק היינו דת"ת דאבא כנ"ל, וא"כ הכתר הוא ג"כ מאבא 
אך  הוא מאמא  הכתר  והיינו דכלי  רק מאמא לבדה,  ואינו 
האור דכתר הוא מאבא. ועוד כי הכלים של המוחין הם נה"י 
הכתר  כך  לעומת  מאו"א,  הם  דהמוחין  והאורות  דתבונה, 
הכלי שלו הוא מת"ת דאמא והאור הוא מב' שלישים דת"ת 
דאבא, וא"כ בין מדין הכלים בין מדין האורות הכתר למעלה 
מן המוחין, ויתר על כן מצד שורש הכתר שהוא מע"י וא"א 

כנ"ל, ובמה נמצאו המוחין למעלה מן הכתר.     

יש לבאר ענין זה, ע"פ מה שהוזכ"ל ההבחנה בין קטנות 
של  במדרגה  היא  ההארה  עיקר  בקטנות  לגדלותו,  דז"א 
בינה, בסוד כלים בסוד ה' דאמא, וביחס הזה גם האור הוא 
במדרגה של בינה, לעומת כך בגדלות הכלי הוא של בינה 

אך האור הוא בחכמה בסוד י' דאבא. 

לפ"ז כל מה שנאמר כאן שהמוחין הם למעלה מן הכתר 
כי הכתר הוא מאמא לבדה, היינו מצד הקטנות דז"א שאז 
הוא בחי' כתר דקטנות ואז עיקר ההארה היא מאמא בסוד 
המוחין  לעומת  לבדה,  מאמא  היא  ההארה  גם  שאז  כלים 

שהם מאו"א. ואז לא מונים כתר. 

לעומת כך בגדלות שאז הכתר הכלים בסוד אמא סוד 
ה' בינה, והאור הוא מאבא סוד י' חכמה, הכתר למעלה מן 

המוחין וביחס הזה הכתר נמנה עם שאר הספירות.

נסכם את הענין: והוא שבשורש השורשים, כאשר הצלם 
הוא בסוד ל"מ כתר וצ', שהיא סוגייא דידן, אזי שמונים את 
והוא  דז"א,  ברישא  ממש  דבוק  הוא  הכתר  אז  כי  הכתר, 
בבחי' 'עצם מעצמיו'. לעומת כך כאשר מיירי בסוגיא דצלם 
שהכתר למעלה מן הל"מ שאז הוא רק שורה וחונה סביב, 
'עצם  בבחי'  אינו  כי  הספירות,  שאר  עם  תמיד  נמנה  אינו 

מעצמיו'. 

מאימא  הוא  הכתר  שהארת  הקטנות  מקביל לבחי'  וזה 
הגדלות  בחי'  לעומת  וחונה,  שורה  רק  בסוד  והוא  לבדה 

שהכתר הוא מאבא שאז הוא דבוק ברישא דז"א.   

הוזכר לעיל שנידון זה מתי מונים הכתר ומתי לא מתחלק 
לג' הבחנות: א- מדוע לא מונים כתר, ב- מדוע מונים דעת 

במקום הכתר, ג' מדוע כשמונים כתר לא מונים דעת. 

ולפי מה שהתבאר בדברינו ביאור הענין הוא, כי כשמונים 
ע"י  והוא  מאו"א  המוחין שמתחדשים  היינו מחמת  מחב"ד 
סוד הדעת המזווגת אותם כנ"ל, ובהכרח שלא נמנה הכתר 
אינו  המתחדש  החו"ב  כי  דייקא,  הדעת  במקומו  ונמנה 
ע"י  מ'שורש'  בכתר  שמתגלה  כמו  החו"ב  עצם  מהארת 
זווג דאו"א.  ע"י בחי'  כנ"ל, אלא  זווג  וא"א שלא באמצעות 
הדעת  בחי'  היא  מאו"א  שלמעלה  העליונה  הדעת  ובעומק 
המזווגת, והדעת תחתון שהיא למטה מאו"א היא הדעת שע"י 

מתפשטים הארת המוחין לז"א, ודו"ק.   

כי אף על פי שהת"ת דבינה בהיותה בה בעצמה האור 
האור  כי  עצמו:  שבז"א  המוחין  מאור  יותר  גדול  שלה 
שבאים  המוחין  לעומת  אמא  של  עצמה'  'עצם  הוא  שלה 
ומתחדשים. אולם מאידך המוחין אמנם מגיעים בהתחדשות 
ע"י זווג או"א אך יש בהם מעלה שהם השפעה של 'מוחין' 
דאו"א לז"א שמתפשטים מהמוחין שלהם ליסודותיהם בסוד 
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עצם  הוא  כתר שבא מת"ת דבינה שאמנם  לעומת  הדעת, 

מעצמה אך הוא רק הארה מת"ת שלה, ודו"ק.    

עם כל זה כאשר האור שלו נעשה ממנו כתר לז"א אז 
והכתר  או"א  מאור  המוחין  כי  המוחין,  מן  במעלה  יורד 
מצד אמא לבד ובזה תבין מ"ש בזוהר כי כל כתר מסטרא 
דאמא: וכנ"ל מה שהוא מאמא לבד היינו בזמן קטנות דז"א 
ובבחי' הארת הצלם שהכתר למעלה מן הל"מ שאז הוא רק 

שורה וחונה.

היה  לא  בג'  כלילין3  ג'  העיבור  בסוד  )הלא(  כי  דע  ג' 
לז"א רק ב' מוחין חו"ב מצד אבא וב' מוחין מצד אמא כי 
היה הדעת חסר: והוא בחי' העיבור שהוא הקטנות הגמורה, 
לכן הדעת חסרה כלומר גנוזה ואינה נגלית, ויש בו רק חו"ב 

בסוד ד' אלה"ים כמתבאר בסמוך. 

אז ממנו והם ד' שמות אלה"ים כולם בסוד ב"ן פי' כי 
זה  כי  אותיות  ב"ן  הם  ומלא דמלא  ומלא  אלה"ים פשוט 
דקטנות  שהמוחין  לעיל  התבאר  והוא  אלה"ים":  "בני  סוד 
הם ד' אלה"ים דייקא, ולכן נקרא סוד "בני אלה"ים", כלומר 
לא "בני הוי"ה" בבחי' 'בנים אתם להוי"ה אלה"יכם' בסוד 

הגדלות. 

גימטריא  הם  אלה"ים  פעמים  ד'  של  ב"ן  פעמים  וד' 
קדקד, וזה סוד הקדקד: והיינו שמדרגת הקטנות וכן מדרגת 
היניקה כמתבאר להלן הוא מדרגת הקדקד בסוד 'ולקדקד 

נזיר אחיו'.

רופס  תינוק  של  מוחו  רופף:  תינוק  של  שמוחו  מקום 
הוא במדרגה  וכאשר  קדקד,  בסוד  שהוא בקטנות  מחמת 
גולגולת, כפי  הוא בסוד הארת הכתר הארת  יותר,  עליונה 

שיבואר להלן.

הוא  כי  למוחין  טפילה  שהגולגלתא  לעיל  התבאר  הנה 
התפשטות הכתר, והיינו כי אמנם הכתר למעלה מן המוחין, 
אולם הוא מצד 'עצמות' הכתר ולא מצד התפשטותו. והנה 
הארת הגולגולת הוא למעלה ממדרגת הקטנות הגמורה שהוא 
בסוד קדקד שאז מוח התינוק רופס. אולם בעומק הגלגלתא 
היא מאירה לקדקד, שהוא במדרגת ד' פע' ב"ן, והיינו בערך 
מתפשט  הוא  שכאשר  והיינו  ממנו,  למעלה  שהם  למוחין 

3  והתבאר שמצד התחתון החג”ת כלול בנה”י ומצד העליון הנה”י 
כלול בחג”ת.

למדרגת  הקדקד  ממדרגת  נתגדל  הגמורה  הקטנות  לבחי' 
ולכן  גולגולת.  נקרא  ואז  הכתר4,  התפשטות  ע"י  הגולגולת 
רק מוחו של תינוק רופס אבל כשהוא גדל המוח אינו רופס 
למדרגת  קדקד  ממדרגת  שעלה  הגדלות  מהארת  הוא  כי 
גולגולת. והיינו שכאשר הוא נקרא גולגולת הוא מסוד הארת 
גולגולת  ולכן נעשה  סביב  כותרת  בסוד  הכתר  התפשטות 
ד'  שהם  דקטנות  המוחין  הארת  לעומת  'גלגלתא',  בסוד 

אלה"ים הם בסוד קדקד.     

וזהו צחוק עשה לי אלה"ים, כי ב' מוחין שהם ב' אלה"ים 
גימטריא עק"ב וי"ג אותיות המילוי בכ"א משתיהן הרי הוא 
גימטריא צחק ועם י' אותיות דב' אלה"ים גימטריא יצחק, 
וזהו )סוד( צחוק עשה לי אלה"ים וגו': סוד 'צחוק עשה לי 
צד  ונעשה בה  הדין  מידת  היינו שכאשר מתגלה  אלה"ים', 
מסוים של מיתוק הוא בחי' 'צחוק'. והוא הנאמר כאן שעם 
י' אותיות דב' אלה"ים גימטריא יצחק הוא סוד צחוק עשה 
לי אלה"ים. אולם כאשר מתגלה מידת הדין לכשעצמה הוא 

בסוד 'גילו ברעדה', שבמקום גילה שם תהא רעדה. 

וזהו סוד שורש קין והבל קין נגד ל"ב אלה"ים )נ"א ה' 
פעמים ל"ב( אשר בכ"א מהם ה' אותיות הרי ק"ס כמנין 
וקין  וכן הבל ה' ל"ב הנ"ל ג"כ אלא שהבל בכללות  קין, 
בפרטות וקין והבל שניהם גימטריא צחק הנ"ל, וי' פעמים 
נפתח  אלה"ים:  ל"ב  ושרשם  ניצוצין  ש"ך  גימטריא  ל"ב 
מעט את הדברים, כפי שהוזכ"ל שהמדרגה התחתונה היא ד' 
פעמים ב"ן של ד' אלה"ים גימטריא קדקד, מצד כך הקדקד 
הוא טפל למוחין שהם ד' אלה"ים, והם מוחין דקטנות בבחי' 
מקום שמוח התינוק רופס, בבחי' מידת הדין. אולם כאשר 
בסוד  יצחק,  גימטריא  נעשה  אז  מיתוק,  של  הארה  נעשה 
היא  הזה  הצחוק  מציאות  שורש  אלה"ים'.  לי  עשה  'צחוק 
הארה של מיתוק מצד הארת המוחין הללו, ונמצא שאינו דין 
גמור, והוא ביאור דברי הרב כאן כי קין הוא שורש מציאות 
הדין, שהוא ה' פעמים ל"ב אלה"ים, אולם הבל שהוא שורש 
מידת הרחמים הרי הוא גם נוטריקון ה' ל"ב אלה"ים, שהוא 

4  ובעומק הוא מדין הארת הגדלות, ודו”ק. כלומר ביניקה מאיר הארה 
מן הגדלות, אולם אף ביניקה עצמה אין הארה גמורה של גולגולת מצד 
עצמה אלא מכח הארה דגדלות. כי עיקר מדרגת קדקד בעיבור, ועיקר 
מדרגת גולגולת בגדלות, ומדרגת היניקה מחד עדיין מעין עיבור מדרגת 
ולכך אף במדרגת  גולגולת.  קדקד. אולם מקבל מהארת הגדלות הארת 
זמן  על  נאמר  שהוא  ראשי’,  עלי  נרו  ‘בהלו  בפסוק  רמוז  יניקה-נער, 

העיבור, שנר דלוק על ראשו, כמבו’ בנדה. 
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גם בחי' מידת הדין, והיינו שרמוז מידת הדין בהבל, והיינו כי 

הבל הוא גופא בחי' המיתוק שממתק את הדין דקין. 

בפרטות,  וקין  בכללות  שהבל  הרב  דברי  ביאור  והוא 
בסוד  דין,  היא  וכל פרטות  היא חסדים  כללות  כל  כלומר 
'מי שאמר לעולמו די'. וכן הוא הגדרת חכמה ובינה, חכמה-
כללות, בינה-פרטות. והיינו כי הארת הכללות של הבל בסוד 

ה' ל"ב ממתקת את קין שהוא שורש מציאות הדין. 

כפי  הנ"ל',  צחוק  גימטריא  'שניהם  זה,  מיתוק  ע"י  לכן 
בגבורות.  חסדים  של  מיתוק  הוא  הצחוק  שענין  שהתבאר 
הבל  את  מצרפים  וכאשר  דינים,  הוא  לעצמו  קין  כי  והיינו 

שורש החסדים, נעשה 'צחוק'.          

וזה סוד בהלו נרו עלי ראשי ר"ת נער. וזה סוד והנה נער 
בוכה, כי בתיה בת פרעה חשבה שהוא כולו דינין מש"ך 
ותרא  נאמר  ובאמו  נער  והנה  ותראהו  וזהו  כולם  ניצוצין 
צריך  הדינים:  מצד  לא  החסדים  מצד  הוא  טוב  כי  אותו 
שהיא  הגמורה  הקטנות  מדרגת  ביאר  הרב  הנה  כי  ביאור 
מדרגת העיבור, ומה ענין מה שהוא ר"ת 'נער' שהוא מדרגת 
היניקה. ולפי מה שהתבאר אתי שפיר, כי הוא ענין המיתוק 
'יום עברה היום ההוא', בחי'  שעולה ממדרגת עיבור בסוד 
תוקף של דין, למדרגת 'בהלו נרו ר"ת נער' דייקא, והוא בחי' 
כי  היניקה,  ממדרגת  הארה  והוא  קין.  את  שממתק  'הבל' 
ענין נער בוכה היינו מדרגת היניקה, בסוד 'וקראתי לך אשה 

'מיניקת' מן 'העבריות'. 

והיינו  יניקה.  למדרגת  עיבור  ממדרגת  שעלה  כלומר, 
זמן  השלים  חודשים  ג'  כי  עיבור,  היה במדרגת  בתיבה  כי 
העיבור כי נולד לז' חודשים מקוטעים, ואז כשמוצאת אותו 
והוא מדרגה של נער  יניקה,  בת פרעה הוא עולה למדרגת 
בסוד 'והנה נער בוכה', והיינו שבתיה בת פרעה חשבה שהוא 
בחי' ש"ך ניצוצין שכולו דינים, כי כשהיה בתוך התיבה היה 
עדיין במדרגת עיבור, אולם כאשר נאמר 'ותראהו והנה נער 
בוכה', כלומר עלה ממדרגת עיבור למדרגת יניקה ע"י בחי' 
המיתוק, בסוד הבל שורש החסדים שמצטרף לקין שורש 

הדינים ששניהם יחד הם גימטריא 'צחק', ודו"ק.

הרי נתבאר כי בעיבור הם ד' מוחין ב' דאבא וב' דאמא 
המיתוק  של  השורש  אלה"ים:  הל"ב  שורש  ומהם  לבד 
הקדקד  שנקרא  מה  כי  היינו  הקדקד,  במדרגת  המתגלה 

'גולגולת', שהוא מהארת התפשטות הכתר, שכולו רחמים 
שמאיר בבחי' הקדקד שהוא ד' פעמים ב"ן בסוד ד' אלה"ים. 

נעשה  העיבור  מדרגת  שבתוך  בדברינו  שהתבאר  והיינו 
ואינו רק מיתוק  קין,  בחי' מיתוק בסוד הבל שממתק את 
הרב,  בדברי  להלן  שיבואר  כפי  הגמורה  היניקה  במדרגת 
שהיא  הגולגולת  מדרגת  מכח  הוא  המיתוק  שורש  ועומק 
המשך   ■ מהארת התפשטות הכתר שהוא כולו רחמים.    
בע"ה בשבוע הבא מהשיעור השבועי בירושלים בספר עץ חיים
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אח
אח, א' ח', לשון של איחוי, לשון של חיבור, 

לשון של צירוף.

של  שורש  ומאותו  אחד,  של  שורש  מאותו 
אחוה, דבר שבשורשו היה אחד, נחלק לשנים 
של  גדר  זה  ומתחבר,  חוזר  ומתאחה,  וחוזר 

אח, של אחוה.

ה"אח" בשורש היצירה
חוה,  אדם  ר"ת  אח  ברור,  הדבר,  שורש 
אדם  שמעיקרא  היה  היצירה  שורש  כלומר, 
בראם  ונקבה  "זכר  אחת,  קומה  היו  וחוה 
ב'(,  ה'  )בראשית  אדם"  שמם  את  ויקרא 
על  תרדמה  אלקים  ה'  "ויפל  מכן,  ולאחר 
שנעשה  מצלעותיו",  אחת  ויקח  ויישן  האדם, 
ההפרדה, ולאחר מכן, חוזר הדבר ומתאחה, 
"אהבה ואחוה", נעשה אחוה, חיבור של אדם 
וחוה, וצירופם גם יחד, זה שורש של מציאות 

אדם וחוה.

הריגת הבל- הריגת שורש ה'אח'
התולדות,  נולדים  כאשר  כן,  על  ואשר 
האחים  שני  הם  והבל,  קין  מהם  שנולדים 
"ויקם  נאמר  ושם  בעולם,  שהיו  הראשונים 
קין על הבל אחיו ויהרגהו", את מה קין הרג? 
בעומק  אבל  הבל,  את  הרג  הוא  כפשוטו, 
מה שמונח כאן, שהרי היה קין, ולאחר מכן 
כשנולד הבל, התחדש מציאות של אח, וא"כ 
בשעה שקין קם על הבל אחיו והורג אותו, אין 
עכשיו מציאות של אח בעולם, הוא הרג את 
האדם  "וידע  לאחמ"כ,  האח.  מציאות  עצם 
שת  "כי   – שת  ונולד  אשתו"  חוה  את  עוד 
חזר  קין",  הרגו  כי  וגו'  אחר  זרע  אלקים  לי 
והתחדש מציאות של אח. אבל בשעה שקין 
קם על הבל אחיו והרגו, הוא בא להרוג את 
מציאות האח, בדיני יבום הרי, נאמר "כי ישבו 
להם  "שהיתה  חז"ל,  וכדרשת  יחדיו"  אחים 
ישיבה אחת בעולם", ה"ישיבה אחת בעולם", 
גופא  זה  וזה הצירוף שלהם את  שזה האיחוי 

בא קין להרוג בזה שהוא הרג את הבל.

כל  שהרי  יותר,  בדברים  כאן  מונח  ובדקות 
שורש ההולדה נולד מהאיחוי של אדם וחוה, 
ובשעה שקין קם על הבל אחיו והרגו, הוא לא 
הרג רק את הבל, הוא לא הרג רק את ה"אח" 
שבהבל, כמו שנתבאר לעיל, אלא הוא הרג 
החיבור  במקום  שהוא  האיחוי  שורש  את 

ההריגה,  שורש  זה  וחוה,  אדם  בין  שנמצא 
לא  הוא  הבל,  את  הורג  קין  כאשר  כלומר, 
בגדרו  שזה  בהתפשטותו  רק  אותו  הורג 
אותו  הורג  הוא  אלא  הבל,  נקרא  שהוא   –
משורש לידתו, מעצם קיומו שמונח בשורש 
לידתו, מהצירוף של אבא ואמא שנעשו אחים 

זה לזה, מהמקום הזה הוא הורג אותו.

 שרה 'אחות' לאברהם
ובדוגמא השורשית והבהירה, כאשר התחדש 
אצלם  ושרה,  באברהם  שזה  התיקון,  עולם 
לי  ייטב  למען  את   אחותי  נא  "אמרי  נאמר 
בעבורך וחיתה נפשי בגללך", שאברהם קורא 
לשרה אחותי, כמובן, יש כמה וכמה ביאורים 
בדבר, "וגם אמנה אחותי בת אבי אבל לא בת 
אמי", ועוד ביאורים, אבל בעומק, כח האח, 
האחות שהוא אומר ביחס לשרה, היינו משום 
שאברהם ושרה הם ה"מעין" של אדם וחוה, 
אברהם  חיקך",  ואשת  מחברתך  היא  "כי 
"בהבראם",  בענקים,  הגדול  האדם  שהוא 
אדם  הצורת  הוא  העולם",  נברא  "באברהם 
ושרה  אברהם  וא"כ  הראשונה,  הצורה  מעין 
הם מעין אדם וחוה, וכשם שאדם וחוה ראשי 
תיבות אח, גם באברהם ושרה מתגלה הדבר, 
"אמרי נא אחותי את" שיש לשרה תואר של 

אחות.

אבל יתר על כן, הכח של האיחוי שמתגלה 
שורש  לו  יש  דבר  כל  הדבר,  של  בשורש 
שם  את",  אחותי  לחכמה  "אמור  באורייתא, 
נמצא  האיחוי  שורש  האיחוי,  מקום  שורש 
בחכמה, הוא נמצא במקום התורה הקדושה, 
לתתא  ובהשתלשלות  לאח,  משתלשל  והוא 

למקום האיחוי בין אדם ואשתו.

חטא- הפרדת האח
החטא,  בשורש  ברורה  בהבנה  ובעומק, 
של  ההפרדה  נעשה  כאשר  בתיקונו,  ולפי"ז 
ה-אח ההפרדה של אדם וחוה, שאחר החטא 
פירש האדם מאשתו ק"ל שנה, כדברי הגמ' 
הידועים בעירובין, נעשה הבדלה בין הא' ובין 
הח', כלומר הח' איננו מצורף לא'. ואז מתהפך 
פעמים  ח"ת,  ]או  חי"ת  הוא  שבמילוי  הח' 
כותבים את המילוי של האות ח' כך ופעמים 
כותבים כך[ הוא מתהפך לחטא, בחטא יש 
ביטול של הט' שזה ביטול של הטוב כדברי 
לא  מה  מפני  נ"ה,  דף  בב"ק  הידועים  הגמ' 
נכתב בלוחות ראשונות ט', שא"כ ח"ו, כאשר 
ישתברו הלוחות פסקה טובה מישראל, שזה 

הט' שנאמרה פעם ראשונה בתורה, "וירא את 
זהו חיבור,  טוב  טוב.  טוב", ט' של  האור כי 
"לא טוב היות האדם לבדו", ומכלל שההיפך 
של חיבור שהוא טוב, זהו גדר מציאות החטא 
– אח ט, כלומר, החטא עניינו ההפרדה של 
הא' והח' שבצירופם גם יחד הם עולים ט'- 
טוב, והחטא מפריד אותם, מבדיל אותם זה 

מזה, שתהא ביניהם מציאות של הבדלה.

נפילת האח
שני  של  צירוף  הך,  והיינו  אחרת  ובלשון 
של  היפרדות  פנים,  מדריגת  זוהי  דברים 
פונה  כשהאדם  אחור,  במדריגת  זו  דברים 
אחוריו  לאהליך",  והלכת  "ופנית  מהדבר 

מתגלים לדבר.

ובשורש הדבר, במקום האיחוד והצירוף של 
פרצופין"  "דו  להיות  הפכו  הם  וחוה,  אדם 
לחד  היצירה,  בצורת  מעיקרא  זה,  כנגד  זה 
מ"ד  ולחד  זנב,  בבחינת  הנקבה  היתה  מ"ד 
מעיקרא הם היו דו פרצופין, אבל גם למ"ד 
שהם היו דו פרצופין, הם היו דבוקים אחור 
חוה  את  הקב"ה  וכשהבדיל  בזה,  זה  באחור 
מן האדם, והחזירם זה לזה, על ידי כן התגלה 
בהם ה"פנים בפנים" בחיבורם גם יחד, שזה 

עומק היחוד.

אבל כאשר מתגלה הנפילה של החטא, היא 
בתיבת  שנמצא  לאח  המצב  את  מחזירה 
נמצא  הצירוף  בעומק  ר,  אח-  "אחור". 
הפנים, בעומק הפירוד נמצא האחור, ואת מה 
האחור מפריד? הוא מפריד את האיחוי, את 
כח הצירוף, ועל שם כן הוא נקרא אחור, כי 

הוא מבדיל את מקום האיחוי.

וכידוע עד מאד, זה ההבדל בין אחד לאחר 
– אחור, ההבדל ביניהם הוא בנקודה הדקה 
הנמצאת בראש הימני של הר' שהופך אותה 
לאחר,  האחד  בין  ההבדלה  נקודת  זה  לד', 
מה שבאחד נעשה האיחוי, שזה בחינת האחד 
הבדלתם,  נעשה  באחור  יחד,  גם  בצירופם 
היפרדותם זה מזה שאינם מצורפים, זהו הגדר 

של מציאות האחור. 

לגבי  לעיל  שהזכרנו  מה  מדוקדק  ולפי"ז 
האחים הראשונים שהיו בעולם, קין והבל, הרי 
שורש הדבר שקין קם על הבל אחיו  והרגו, מה 
שמפורש בקרא ]מלבד מה שמפורש בחז"ל[ 
שזהו מכח "וישע ה' אל הבל ואל מנחתו, ואל 
קין ואל מנחתו לא שעה", וע"ז אומר הקב"ה 
לקין, "למה נפלו פניך, הלוא אם תיטיב שאת 
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ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ, "למה נפלו 
פניך", הגדרתה של נפילת פנים היא העתקה 
של מדריגת הפנים למדריגת אחור, כאן מונח 
"ויקם קין על הבל אחיו  בדקות העומק של 
ויהרגהו" שהוא בא להרוג את מציאות האח, 
כי מכיון שנתבאר שמציאות האיחוי, מציאות 
הצירוף, האחד, הוא גדר של "פנים בפנים", 
גופא  זה  לאחור,  בפנים  מפנים  והעתקתו 
דקלקול  שהאח  איחוי,  של  ההיפך  נקודת 
הופך להיות מציאות של אחור, זהו גדר הדבר 
אחור,  פנים למדריגת  מדריגת  שנעתק  במה 
והרגו,  כאן השורש שהוא קם על הבל אחיו 
שהוא מבטל את מציאות האחים שיש להם 
ישיבה אחת בעולם, כאשר קם קין על הבל 
כלומר,  אחת בעולם,  ישיבה  להם  אין  והרגו 
הוא הופך את הבל לאחור, אין לו צירוף איתו 
בפנים, וזהו אחור מלשון "לאחר זמן", אחרי 
הבל  עכשיו  האלה",  הדברים  "אחר  הדבר, 
הפך להיות כולו "אחר הדברים האלה", הוא 
כבר אינו קיים, אלא הוא נהפך ממציאות של 
פנים למציאות של אחור, זה גופא מונח במה 

שקין הרג את הבל.

שבפורים-  ואחר   אחד  גילוי 
בגזירה ובהצלה

האלה,  הימים  של  בעניינם  הדבר,  וברור 
ראש חודש אדר, אחשורוש, כמו שדורשת 
הגמ' במגילה, אח – רוש, "כל שזוכרו אמר 
אח לראשו", ועוד דרשות בדברי חז"ל, אבל 
אח,  הם  אחשורוש  של  הראשונות  האותיות 
יש אופן של אך לשון של מיעוט, ויש א' – ח' 
נאנח  נאנח, כל   – מלשון מציאות של כאב 
מציאות  להיות  הפכו  שלו  שהפנים  מי  היינו 
ה"פנים  של  היפרדות  שנעשה  אחור,  של 
בפנים", וזה עומק ההגדרה שאחשורוש נקרא 
מהו  לראשו",  "אח  שהוזכר,  כמו  אחשורוש 
ויש  פנים  יש  אדם  כל  אצל  לראשו"?  "אח 
מציאות של אחור, ובימיו של אחשורוש, הכל 
מציאות  בלי  אחור  של  מציאות  להיות  הפך 
שהיו  היתה  המציאות  צירוף,  של  אח  של 
נפרדים, זה גופא ההגדרה של אחשורוש, "אח 

לראשו".

מציאות  כל  שורש  הרי  יותר לפי"ז,  ובעומק 
הארת הנס שנעשה, תחילה בשורש הדבר זה 
נעשה באופן של כפיה, שנאמר "ישנו עם אחד 
של  הגדר  מהו  העמים",  בין  ומפורד  מפוזר 
"עם אחד מפוזר ומפורד"? "אחד", מצורפים, 
להיות  הפכו  שהם  היינו  ומפורד",  "מפוזר 

נפרדים  אחור,   – אחר  של  מציאות  מאחד 
ונבדלים זה מזה, וברור הדבר, כשאומר את 
זה המן לאחשורוש מונח בדבריו שמכחו של 
שהפך  אחד"  עם  ה"ישנו  נעשה  אחשורוש 
מ"אחד" ל"מפוזר ומפורד בין העמים". ולכן 
שורש כח ההצלה שנעשה כאשר נעשה הנס, 
מה  שזה  ישראל,  כל  של  הצירוף  שנעשה 
שנאמר "לך כנוס את כל היהודים", כלומר, 
הם מצטרפים ומתאחדים גם יחד, עד שעומק 
שורש הנס ולאחר מכן המצוות של היום הוא 
"ומשלוח  יחד  גם  כולם  את  ולצרף  לחזור 
מנות איש לרעהו", הגדרת "משלוח מנות איש 
לרעהו" הוא שיש מציאות שחוזר ומצטרף כל 
יחד,  גם  ומצטרפים  ישראל, שחוזרים  כנסת 
מנות  שני  לרעהו",  איש  מנות  "משלוח  זהו 
אחד  מנות,  שני  שזה  מה  ובעומק,  לרעהו, 
לא  הוא  האחור,  כנגד  ואחד  הפנים,  כנגד 
שולח רק מכח מדריגת הפנים, אלא המשלוח 
מנות שלו הוא הן מהפנים והן מהאחור שהוא 

הופך להיות מציאות של פנים.

שלבי יצירת האשה
נחדד את הסוגיא יותר על פי מה שנתבאר 
וושתי,  אחשורוש  דידן-  לעניינא  ולפי"ז 
בעירובין  הידועים  הגמ'  דברי  את  הזכרנו 
היה הצורה  איך  ועוד, שיש שם שני לשונות 
לחד  וחוה,  אדם  של  היצירה  של  הראשונה 
מ"ד זנב, ולחד מ"ד דו פרצופין, הגדרה אחת 
זנב  בין מדריגת  ביסוד הדברים מה ההבדל 
וכמה  כמה  כמובן  יש  פרצופין,  למדריגת 
לעניינא  אחת  הגדרה  אבל  ביניהם,  חילוקים 
פנים, זה  פרצוף כל יסודו הוא  דידן השתא, 
ההגדרה של פרצוף, לעומתו מציאות של זנב, 
ונגרר אחרי הדבר.  זהו דבר שנמצא  זנב  כל 
שזנב  אחזה'  ו'מבשרי  זנב,  של  ההגדרה  זה 
נמצא בבעל חי באחור שלו, במקום האחור 
הגמור שלו שם מקום הזנב, אבל בלשון דקה 
זה  זנב  של  מציאות  שהוזכר  מה  ועמוקה, 
דבר שנמשך אחרי עצם הדבר, יש את עצם 
יציאה  ויש לו איזושהי נקודת  מציאות הדבר 
שכל  נמצא  הדבר,  עצמות  אחרי  שנמשכת 
של  מציאות  אלא  אינו  הזנב  מציאות  הוית 

אחור, זה המהות של מציאות הזנב.

ומכל מקום לפי"ז,  למ"ד שהם נבראו פרצוף 
תחילתו  הדבר  שביסוד  הדבר  הגדרת  וזנב, 
כמו  פרצופין  דו  נבראו  שהם  ולמ"ד  אחור, 
שהוזכר, הם גם היו אחור באחור בפרצופין, 
אבל מונח פה כבר צד של פנים שהם יחזרו 

הגדרת  זנב,  שהם  למ"ד  וא"כ   – ויצטרפו, 
הדבר שזהו עצם ההיות, כל הויתה של האשה 
היא  כלומר  אחור,  אלא  אינה  לאיש  ביחס 
הולכת אחריו, בקלקול מנוח שעם הארץ היה 
הוא הולך אחר אשתו, ובתיקון האשה הולכת 
שהיא  של רבקה  כמו בדוגמא  האיש,  אחרי 
הולכת אחרי אליעזר ל-יצחק, שהיא הולכת 
של  הדבר  נקודת  עומק  מונח  כאן  אחריו, 
ה"אחור" מצד תחילת התיקון שלו שהאשה 
הולכת אחרי האיש, אבל ראשיתה היה אחור, 
וכשהיא הולכת אחריו, לאחר מכן היא צריכה 
צריך  כל  קודם  בפנים,  פנים  ולהיות  לחזור 
שיתגלה הפנים שלה, שזה בחינת דו פרצופין, 
ולאחר מכן הם חוזרים להיות "פנים בפנים".

ולאחר  זנב, פרצופין,  זהו א"כ, סדר הדבר: 
צורת  זה  "פנים בפנים",  חזרתם להיות  מכן 
הדבר, וזה עומק המחלוקת שהוזכר, אלו הם 

שלבים בשלבי הדבר.

זנב דושתי- עצם ה'אחור'
ולפי"ז ברור הדבר, הרי ושתי נענשה כדברי 
רבותינו כידוע מאד, שמבואר בגמ' שהסיבה 
שושתי לא רצתה לבוא לפני אחשורוש משום 
שצמח לה זנב, מה כונת הדבר שצמח לה זנב? 
פשוט וברור וכבר הוזכר, היא חזרה למקום 
הראשון של האשה ביחס לאיש, אבל יתר על 
כן שזה מונח בתוך עומק נקודת הדברים, יש 
כולו  אח  אחשורוש שכולו  מציאותו של  את 
של  מציאותה  את  ויש  שנתבאר,  כמו  אחור 
לעשות  רוצה  איננה  היא  כאשר  ושתי  ושתי, 
את דבר אחשורוש מכח כך שצמח לה זנב, 
והיא לא באה בדבר המלך, וע"י כן נשתלשל 
הדבר  ברור  המגילה,  של  הדברים  סדר  כל 
מציאות  לה  צמח  כשלעצמה  שושתי  לא  זה 
של זנב, לא זה גדר הדבר, מה שצמח לה זנב 
היינו ביחס לאחשורוש צמח הזנב של ושתי, 
ביחס לאחשורוש שהויתו זה אח מצד נקודת 
האשה  שהוזכר,  כמו  האחור  של  הנפילה 
דיליה ושתי מתגלה שהיא עצם של מציאות 
שהיא  הראשונה  היצירה  שורש  כפי  האחור 
אחשורוש  של  הויתו  זנב,  של  באופן  נוצרה 

עצמו גורם שהאשה שלו תהיה באופן כזה.

שמפורש  כמו  דבר,  לאותו  נוספות  ופנים 
ומבואר בחז"ל, שלאחר מיתתה של  בפסוק 
ושתי כעצת ממוכן, שאמרו לו עבדיו "יבקשו 
למלך נערה בתולה טובת מראה וכו', דורשת 
בתו  את  מסתיר  היה  אחד  שכל  הגמ'  ע"ז 
הוא  דברים  של  פשוטם  וודאי  מאחשורוש, 
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שכל אחד היה מסתיר את בתו מפני שהוא 
אבל  אחשורוש,  אל  תבוא  שהיא  רוצה  אינו 
מפני שביחס  היא  הדבר  סיבת  יותר  בעומק 
הסתר,  להיות  הופכים  כולם  לאחשורוש 
הופכים להיות אחור, זה גדר מקום ההסתר 
כל  אחשורוש,  של  למציאותו  ביחס  שלהם 
כזה  באופן  אליו  באה  היא  אליו  שבאה  מי 
שהיא הופכת להיות אחור, היא הופכת להיות 
נסתרת היא איננה מגולה, היא חוזרת לשורש 
זה  אחוריים,  בבחינת  שנתבאר  כמו  דזנב 

מעצם הויתו של אחשורוש.

הגמ'  שאומרת  כמו  תיקון  צד  גם  בו  היה 
שמגנותו של אותו רשע אתה למד שבחו שלא 
היה משמש ביום אלא בלילה, כלומר שמונח 
זהו הארת  יום  בו עומק הדבר שכולו אחור, 
אחור,  של  זמן  זה  חושך  שהוא  ולילה  פנים 
ביום האדם רואה ומבדיל בין ראובן לשמעון, 
בין תכלת לכרתי וכן ע"ז הדרך, בלילה הוא 
מחבר ומצרף דברים מכח אי הבדלתו, והוא 
לילה,  של  ההגדרה  זה  באחר,  אחד  מחליף 
חושך. כל מציאותו הוא מציאות של אחור, כי 

מחליפים זה בזה, זה באחר.

כח ה'אחר' שבאסתר

ה"מגילת  כל  ביסוד  ומונח  ברור,  ולפי"ז 
אסתר", אסתר כמו שדורשים חז"ל, אסתר מן 
התורה מנין שנאמר "אנכי הסתר אסתיר פני 
ביום ההוא", שהיא נקראת על שם ההסתרה, 
יש מחלוקת בגמ' מה היה שמה העיקרי, אבל 
גדר  אסתר,  גם  נקראת  שהיא  הללו  בפנים 
מציאותה של אסתר ביחס דידן השתא, היינו 
שהיא הסתר ביחס לאחשורוש, כמו שלושתי 
צמח זנב מכח האח של אחשורוש, כמו שכל 
אותה  ומסתיר  מטמין  היה  בת  לו  שהיה  מי 
נקראת  אסתר  שורש  מאותו  מאחשורוש, 
מציאותה  שכל  הסתרה  של  מלשון  אסתר 

היא מציאות של אחר.

אסתר  "אין  באסתר  שנאמר  העומק  וזה 
ציוה  כאשר  מולדתה  ואת  עמה  את  מגדת 
עליה מרדכי" כלומר מי שאומר את עמו ואת 
מולדתו הוא מגדיר מי הוא, אי אפשר להחליף 
אותו באחר, אבל אסתר שאינה אומרת את 
עמה ואת מולדתה, א"כ ניתן להחליף אותה 
חז"ל  ל'  בעלמא  וכדוגמא  באחרת.  לעולם 
"אחליפם באומה אחרת" ביחס לכך שהקב"ה 
רצה לכלות את בני ישראל. ועד כמה שהיא 

מונח  מולדתה,  ואת  עמה  את  אומרת  איננה 
כאן עומק כח ההגדרה שהיא איננה מוגדרת 

והיא יכולה להיות מוחלפת באחר.

מצד אחד האחר הזה גורם ש"אסתר ירקרוקת 
היתה", "כל חד וחד נדמית לו כאומתו", היא 
זה  אחר,  באופן  וגם  כך,  גם  להראות  יכולה 
האחר דתיקון שנתגלה במציאות של אסתר, 
אבל  הדבר,  של  אחד  צד  רק  איננה  שהיא 
מהצד הנפול ביחס למציאותו של אחשורוש, 
הסתרה,  אסתר שהיא מלשון  מציאותה של 
זה כח האחור, כח מציאות האחוריים שנמצא 
פניו  להסתיר  שרוצה  מי  שכל  ההסתרה, 
בבחינת "הסתר אסתיר פני", הוא משליט את 
עומק  מונח  כאן  הפנים,  מציאות  על  האחור 

כח מציאות הקלקול.

שורש הגזירה שמתוקף כח ה'אחר'
שהיה  הגזירה  בשורש  ברור,  לפי"ז  ולהבין 
בימי אחשורוש, שורש כל גזירה היא במידה 
חרון  ויש  מועט,  אף  חרון  יש  אף,  חרון  של 
"להשמיד להרוג  גזירה  אף מרובה, כשישנה 
טף  זקן  ועד  מנער  היהודים  כל  את  ולאבד 
גילוי של מציאות של  זה  ביום אחד",  ונשים 
כי  המן  "וירא  שהיה,  הדבר  וסדר  אף.  חרון 
המן  וימלא  לו  ומשתחוה  כורע  מרדכי  אין 
חמה ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי 
הגידו לו את עם מרדכי, ויבקש המן להשמיד 
יד בכל  את כל היהודים", הוא רצה לשלוח 
ישראל מכח "וימלא המן חמה", וברור הדבר 
של  גדר  היה  זה  חמה  המן  שנתמלא  שמה 
"המן  שנמצא בעולם,  הכעס  מציאות  שורש 
מן התורה מנין שנאמר המן העץ אשר אמרתי 
לך לבלתי אכול ממנו אכלת" כדרשת הגמ' 
מעץ  האכילה  שמכח  מאד,  כידוע  בחולין 
ע"ז  שהרי  בעולם,  אף  החרון  מתגלה  הדעת 
"בזעת  אכילה,  אותה  מכח  בקללה  נאמר 
אפיך תאכל לחם", "אפיך" דיקא, שמתגלה 
המן ששורשו  וא"כ  אף,  חרון  של  תוקף  פה 
אכל  לבלתי  לך  אמרתי  אשר  העץ  ב"המן 
אף"  ה"חרון  אפיך"  ה"זעת  אכלת",  ממנו 
שנאמר  מה  וזה  תוקף,  ביתר  אצלו  מתגלה 
בו "וימלא המן חמה", מאותו חמה ראשונה 
מאותו זעם, המציאות של "זעת אפיך", משם 
פעמים  הוזכר  וכבר  החמה,  מציאות  שורש 
מציאות  ויש  פנים  של  מציאות  יש  הרבה, 
של אחור, וכאשר האחור שולט על מציאות 
הפנים, זהו גילוי של האף, שאז חל בו ה"חרון 
קרובים  ששורשיהם  "אחר"  "חרון"  אף", 

אהדדי, שליטת אחור על מציאות של פנים, 
הוא המידה הנקראת חרון אף.

בימי  שנעשה  הדבר  שורש  א"כ,  ולפיכך 
אחשורוש שהיה את החרון אף הגדול ביותר 
שיש בעולם, "להשמיד להרוג ולאבד את כל 
היהודים", אין לך חרון אף גדול מזה של גזירת 
כילוי גמור כביכול, של הכנסת ישראל, החרון 
אף הזה, זה שליטת האחור על מציאות הפנים 

באופן השלם, זה עומק כח הגזירה שנעשה.

חז"ל,  מדברי  שהוזכר  מה  וברור,  ופשוט 
שמה שנאמר כ"הוה אמינא" מעיקרא שאמר 
אחרת",  באומה  "אחליפם  למשה  הקב"ה 
ולאבד  להרוג  "להשמיד  גזירה של  כשנעשה 
את כל היהודים", איך יכול לחול כזו גזירה? 
"אחליפם  של  אמינא"  "הוה  מכח שהיה  רק 
באומה אחרת", שבמקום ישראל – לי ראש 
שזהו ראש של פנים, חל ה"אחרת" ה"אחור" 
יש  כך  ידי  ועל  הפנים  מציאות  על  ששולט 
גזירה  של  מציאות  שיהיה  ששייך  ניצוץ  כאן 
להשמיד ח"ו, את כל הכנסת ישראל, כי מונח 
כאן "אחליפם באומה אחרת" כמו שנתבאר.

וא"כ בעומק כח הגזירה שהיה בימים האלה, 
בימי הפורים, חל תוקף של כח של האחר, 
התיקון,  מציאות  האיחוי,  מציאות  היפך 
הגזירה  נקודת  בעומק  חל  החיבור,  מציאות 
ה"אח  שהוזכר,  כמו  אחשורוש  של  מכח 
על  האחור  שליטת  של  עומק  חל  ראש",   –
כמו  האחר  כח  עומק  זה  הפנים,  מציאות 

שנתבאר.

שורש ה'נהנו מסעודתו אותו רשע'
החטא  שורש  הרי  ברור,  לפי"ז  להבין  אבל 
כידוע מאד שהיה בימי אחשורוש, כמו שהגמ' 
אומרת במגילה )דף י"ב( "שאלו תלמידיו את 
רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל 
שבאותו הדור כליה, אמר להם אמרו אותם, 
אמרו לו מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע, 
והשורש  בגמ',  שמובא  הראשון  הטעם  זה 
אכול  לבלתי  לך  אמרתי  אשר  העץ  ב"המן 
נפל  הראשון  אדם   – ובקצרה  אכלת",  ממנו 
שנופל  כלומר  ובהמה",  "אדם  למדריגת  אז 
וכלשון  בהמה,  למדריגת  אדם  ממדריגת 
"אני  וכו'  ובפסחים  קידושין  בסוף  כהגמ' 
לשונות  ועוד  אחד",  מאבוס  נאכל  ובהמתי 
 – במקומו  לשון  כל  חז"ל,  בדברי  קרובים 

שאדם הראשון נפל לאכילה של בהמה.
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ברור,  להבין  מאד,  בהירה  הדבר  והגדרת 
"וחי  החיים  מעץ  אוכל  היה  האדם  כאשר 
המן  אכילת  מעין  פסולת,  היה  לא  לעולם", 
שהיה נבלע באיברים, וכאשר הוא אכל מעץ 
יוצא פסולת, והפסולת הזה הוא  הדעת, הרי 
יוצא ממקום האחור, כלומר כאן התחדש כל 
קומת האחור של אותו מציאות של פסולת, 
זה האחור, היפך האיחוי של מציאות החיבור, 
זה  מהאדם,  יוצא  וחלק  באדם  נקלט  חלק 
ומקום היציאה הוא  היפך ממציאות האיחוי, 
בין  בעומק  ההבדל  זה  אחור,  של  ממקום 
אכילת אדם לאכילת בהמה, אילו לא חטא, 
היתה אכילתו של האדם נבלע באיברים, אבל 
אכילת בהמה יש בה צד של אחור, "שלושה 
הגמ'  שאומרת  כמו  בפנים"  פנים  משמשים 
אחור  או  חיים  בעלי  שאר  אבל  בבכורות, 
צד  להם  יש  אבל  באחור,  פנים  או  באחור, 
של אחור בנקודת צירופם – שזה בבחינה של 
אכילה כמו שנאמר "אכלה ומחתה פיה ואמר 
לא פעלתי און" "את הלחם אשר הוא אוכל", 
שנאמר בלשון נקיה, יש לזה שם של אכילה, 

ואכילת בהמה הוא במדריגה של אחור.

שהיא  האכילה  מדריגת  עיקר  כך,  ומצד 
אחד",  באבוס  נאכל  ובהמתי  ל"אני  נופלת 
כמו שמפורש בקרא בחלומו של פרעה שהוא 
וחז"ל  ב"אחו",  אוכלות  הפרות  את  רואה 
שובע  שיש  שבזמן  "אחו"  על  שם  דורשים 
שיש  לזה,  זה  אחים  נעשים  הבריות  בעולם, 
ביניהם אחוה זה עם זה, וכשיש רעב בעולם, 
ח"ו פניהם של כל אחד מוריקות לרעהו, אין 
וא"כ,  אחור,  של  גילוי  אלא  פנים  של  גילוי 
הכח שמצרף את הבהמות, להבין עמוק – מה 
שהופך אותם שיש ביניהם מציאות של אחוה? 
אותם למציאות  היא הכח שמצרף  האכילה, 
של אחוה, אבל איזה אכילה? אכילה שיש בה 
פסולת, אכילה שהפסולת יוצאת באחור, זהו 

מה שהבהמות רועים באחו. 

של  למדריגה  נפל  והוא  אכל  האדם  וכאשר 
בני אדם  כל דבר שמצרף  בהמה, הכח של 
הוא ה"גדולה לגימה שמקרבת את הלבבות", 
את  מצרף  שתיה  של  כח  אכילה,  של  כח 
הלבבות, הצירוף הזה הוא צירוף מכח "אחו", 
מכח מדריגת בהמה, זה עומק כח הקלקול, 
שכאן מונח עומק נקודת הצירוף בין בני אדם 

במדריגה של "אחו", במדריגה של אחור.

שבפורים  דתיקון  האכילה  גילוי 
במשלוח מנות

של  הכח  ומתעלה,  עולה  זה  כאשר  אבל 
נקודת הצירוף, הוא מתגלה מכח האחד, לא 

מכח האחו של מציאות האכילה.

העמוקים  המהלכים  שני  זה  עמוק,  ולהבין 
ימי  של  בחיצוניות  האלה,  הפורים  ימי  של 
הפורים, במקום האכילה דקלקול יש אכילה 
מנות  "משלוח  זה  דתיקון  שאכילה  דתיקון, 
טעם  הפוסקים  שכתבו  וכמו  לרעהו",  איש 
מנות  שולחים  מדוע  למאד  עד  שורשי  אחד 
איש לרעהו, לצורך סעודה, כלומר, ה"משלוח 
מנות" שמצרף את הבני אדם הוא באופן כזה 
שעל ידו הם אוכלים יחד, "מחלפי סעודתייהו" 
שכל אחד שולח לרעהו או אוכלים יחד, תלוי 
הכוללת  בהגדרה  אבל   – הפוסקים  בשיטות 
מציאות  ע"י  אדם  בני  של  צירוף  זה  ממש, 
בימי  שמתגלה  התחתון  הצד  זה  האכילה, 

הפורים.

שורש האכילה דפורים
אבל בעומק יותר, הכח הפנימי שמתגלה בימי 
וצומו  היהודים...  כל  את  כנוס  "לך  הפורים, 
עלי... שלושת ימים לילה ויום גם אני ונערותי 
דייקא  כן ובכן אבוא אל המלך", שם  אצום 
מתגלה שכח הצירוף לא היה מכח האכילה, 
ויום",  לילה  ימים  שלושת  עלי  "צומו  דייקא 
"לך  החיבור  מתגלה  צום  אותו  מכח  כלומר 
כנוס את כל היהודים", כאן מונח המעמקים 

של ימי הפורים.

הפורים,  בימי  עכשיו  נמצאים  כשאנחנו 
מכן  ולאחר  אסתר  קודם תענית  הוא  הסדר 
משום  הוא,  הטעם  וכפשוטו  הפורים,  ימי 
נאמר  מקדמינן"  לא  פורענותא  ש"אקדומי 
של  תענית  שזה  כאן  אבל  הצומות  בשאר 
ההגדרה  ועומק  מקדמינן.  הצלה  של  שורש 
אסתר,  בתענית  מתחיל  היום  שעיקר   – היא 
בימי  הפורים,  בימי  מתחיל  לא  היום  עיקר 
הפורים מתגלה השלב של מציאות האכילה 
שורש  של  העליון  הצד  אבל  שמקרבת, 
הקירוב, הוא ב"צומו עלי שלושת ימים לילה 
ויום", שכנגד השלושה ימים שצמו אז, כאן 
השלושה  הם  שאלו  וט"ו  י"ד  הי"ג  מתגלה 
הימי  הפורים,  ימי  של  החזקה  שזה  ימים 
משם  צום,  של  ממקום  מתחילים  הפורים 
שמגילה  אופן  יש  ]כמובן  ההתחלה,  נקודת 
נקראת קודם מי"א אדר, אבל בשורש הדבר 

שהם  וט"ו  י"ד  י"ג  הם  הפורים  ימי  בצורתו 
איחוי.  של  ימים  שלושה  זה  ימים,  שלושה 
"כנוס  מכח  הוא  האיחוי  אסתר  ביום תענית 
בהגדרה  וט"ו,  ובי"ד  היהודים",  כל  את 
הכוללת, יש משלוח מנות איש לרעהו, צירוף 

מכח מציאות האכילה.

באופן  האכילה  של  הצירוף  מתגלה  מתי 
הנכון? אם הוא בא ממקום מופשט שיוצר 
הפורים  ימי  עומק  זה  הלבשה  של  מציאות 
שנהגו שמתחפשים בהם, כלומר מגלים את 
אלא  אינו  הוא  שנמצא  מה  וכל  העצמיות, 
לבוש, זה גדר של תחפושת. והשורש של זה, 
הוא המציאות של האכילה, שורש היום הוא 
איחוי  עלי", עומק של  תענית אסתר ה"צומו 
מכח ה"אחד", "לך כנוס", ובי"ד וט"ו מתגלה 
האופן של האכילה של "אחו", "משלוח מנות 
איש לרעהו", "משפחה ומשפחה" כל' הפסוק, 
של  ה"אחו"  מונח  אהדדי,  יחד  שמצטרפים 

האכילה שמצרפת.

זה  הצירוף  עיקר נקודת  הוא  ה"אחו"  כאשר 
מאכל בהמה, אבל כאשר ה"אחו" בא מכח 
ה"צומו עלי שלושת ימים", זה נקרא "אכילת 
מזבח", זה גדר של האכילה של ימי הפורים 

שמצרפת בני אדם יחד אהדדי.

זהו שלימות תוקף ההיפוך, במקום אחשורוש 
ה"אח לראשו", מצד מהלכי הקלקול, מתגלה 
ה"אחו" באכילה, מתגלה ה"אחד", "כנוס את 
וצירופם של  כל היהודים", מתגלה אחדותם 
הכנסת ישראל מכח הנשמה, "כנוס את כל 
היהודים וצומו עלי" מעין יום הכיפורים, ומכח 
מתלבש  זה  הפורים  הארת  של  המציאות 

באכילה.

ברור הדבר, יום הכיפורים כ- פורים, וביום 
ההשלמה  איפה  אכילה,  יש  הרי  הפורים 
שיום  הידועים,  הגר"א  דברי  התענית?  של 
יום  של  התענית  את  משלים  הכיפורים 
הפורים, ובפנים נוספות ה"תענית אסתר" זה 
המעין של יום הכיפורים שבו מתחיל מציאות 
הפורים. ביום הכפורים אנחנו אומרים "ה' הוא 
האלקים", "ה' אחד", וזה מה שמתגלה בימי 
יהיה ה' אחד  הפורים ניצוץ של "ביום ההוא 
הפורים,  בימי  הוא  שלו  הניצוץ  אחד",  ושמו 
וב"כנוס",  ב"אחו"  בהלבשה,  בהפשטה, 

וצירופם גם יחד, ה' אחד ושמו אחד.

־■ המשך בע"ה בשבוע הבא מהסדרה הש
בועית של בלבביפדיה עבודת ה' פנימי
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ספירת בינה שורשה באות ה' ראשונה של שם הוי"ה, כמ"ש בזוה"ק 
)ח"א, קנב, ע"ב( ה' מן הוי"ה, דאיהו בינה )ושורשה באות יו"ד של שם 
הוי"ה, י' – ו"ד, ו"ד, צורתם ה', עיי"ש, ח"ב, קכג, ע"ב. ועיי"ש )ח"ג, 
כז, ע"ב( ודא בינה ה', ה' מראות דילה(. ונקראת אם, אמא עילאה, 
כמ"ש )שם, ח"ב, סה, ע"א( ואל תטוש תורת אמך, דא כנס"י, מאן 
כנס"י, דא בינה. והיא שורש כל קו שמאל, כמ"ש בעץ חיים )שי"א, 
פ"ב( וז"ל, ומנקודת בינה נתפשט קו השמאלי, עכ"ל. ואמא – בינה, 

מלבשת לגבורה דא"א. עיי"ש, שי"ג, פ"ב, מ"ת.
ובינה יסודה רחמים, אולם מינה דינין מתערין, וכמ"ש בזוה"ק )ח"א, 
קנא, ע"א( א"ר אלעזר יובלא )מדרגת בינה(, אע"ג דדינין מתערין מינה, 
וכלהו רחמי, כל חידו מינה נפקין. משא"כ חכמה שכל דינין מתעברין 
ושורש  שב"ק(.  הכוונות,  ושער  ע"ב.  קלה,  ח"ב,  זוה"ק,  )עיין  מינה 
אותיות  בינה(,  ה'  נקראת  )שלכך  ה"ג  הם  מינה,  המתערין  הדינים 
מנצפ"ך  אתוון  וה'  בינה,   – ן  ע"ב(  פ"א,  )תיקונים,  כמ"ש  מנצפ"ך, 
מעלמא דאתי, אינון לקבל ה' עלאה. ואמרו )זוה"ק, סתרי תורה, ח"א, 
קא, ע"א( מנצפ"ך חמשה גבורות, ומניה יתפשט רזא דחמישין שערי 
בינה. כי אות ה' בהכפלה של עשר בסוד י-ה )והם אותיות י – ה – ן 
שבבינה(, נעשה חמישים שערי בינה. והוא שורש ה' אותיות אלהי"ם, 
)כמ"ש בעמק המלך, שער יב, פ"ב.  מקביל לאותיות מנצפ"ך, ה"ג 
וטל טורות, ח"א, פי"ז, אות ד(. ונחלקת לבינה ותבונה. עיין עץ חיים 

)ש"ד, פ"ג(.
והנה מקום הבינה, בעולם: בבריאה, כמ"ש בינה מקננה בכורסיא. 
ובנפש: "שורשה" באזן דא"ק, ששם מתחיל הארת הס"ג שהוא בינה, 
כנודע. עיין עץ חיים )ש"ד, פ"א(. ובינה של א"א נמצאת בגרון, כמ"ש 
לעלות  יכלה  לא  דא"א  בינה  וז"ל,  מ"ת(  פ"ח,  יא,  )שער  חיים  בעץ 
)וזהו  ונשארה למטה בגרון דא"א  )כשאר פרצופים(,  ולהיות בראשו 
דלא כהגר"א דס"ל ששווה א"א לשאר פרצופים(, ולכן אינה נקרא 
רישא וכו', משא"כ בשאר פרצופים, עכ"ל. )ויש לעיין היכן מקום בינה 
דא"ק, ברישא, או בגרון. ובפרטות יש בינה בח"ס דא"ק, ואכמ"ל(, 
ובינה של עתיק, "נמשכת" מבחוץ עד למצח דא"א. עיי"ש )שי"ג, פ"ו, 
מ"ק(. ומקומה ברישא דעתיק. והרי שבשאר פרצופים מקומה בצד 

שמאל של הראש. מח חכמה בימין, ומח בינה בשמאל. 
כמ"ש  מבין,  בסוד לב  הלב,  עד  הבינה,  הארת  התפשטות  אולם 
וז"ל,  )שער לא, פ"ד, מ"ק(  חיים  וביאורו כמ"ש בעץ  בפתח אליהו. 

כי הנה  והענין  וכו'.  ונודע שהוא סוד הבינה  נודע כי לב מבין,  הלא 
תוך  מתלבשים  וכולם  דאמא,  נה"י  תוך  מתלבשים  דאבא  הנה"י 
ז"א. ואמנם עד מקום החזה, עד שם כל האורות סתומים הם, ושם 
בחזה מתגלין כנודע. ואמנם ההפגעה והארה הראשונה שיוצאים אלו 
פ"ד,  )ש"ח,  שם  ]וכתב  דאמא  היסוד  מתוך  האורות בכח במרוצה 
מ"ת( וז"ל, יסוד בינה הוא רחב להיותה נקבה, ונקרא רחובות הנהר, 
ועתה שיוצאים  ודחוקים,  ונוגשים  היו שם צרים  עכ"ל[ אשר תחלה 
בהפגעה ראשונה מאירין באור נמרץ וגדול מאוד שם תיכף בצאתן 
ועושין שם רושם גדול מאד, ושם נרשמים האורות דאו"א כולם כאחד 
אור נפלא וחזק מאוד וקרוב אל מעלת האור שהניחו במוחין, אך ודאי 
שהוא יותר קטן ממנו במעלה, וזאת ההארה נקרא לב האדם. לכן מוח 
האדם הוא עיקר האדם והלב שני לו, עכ"ל. והבן שכיון שאורות אבא 
מולבשים באורות אמא, ויתר על כן אורות אבא ממשיכים להתפשט 
עד היסוד, לכך בעיקר הגילוי בלב הוא אורת אמא, ולכך נקרא "לב 

מבין".
ונקרא בינה מכמה לשונות. א. מלשון בין לבין, כמ"ש הנותן לשכוי 
בינה להבחין בין יום ובין לילה. ב. מלשון בן – י"ה. וכמ"ש בזוה"ק )ח"ג, 
קכא, ע"ב( ויפוק מלבא, דתמן בינה, כמה דאוקמוה מארי מתניתין 
"הלב מבין", יפוק בן מבינה, מב"ן י"ה, דאיהו ו'. וכן אמרו )שם, ח"ב, 
קנח, ע"א( ב"ן – י"ה, על שמיה אתקרי בינה. וזהו ביחס לזולתה ]וז"ל 
ז( הבינה – שהיא התפעלות הכח  יריעה  )חוברת ב,  היריעות שלמה 
השכלי שיתפעל מדבר חוציי ותופיע אותו, עכ"ל[, וביחס לכך נקראת 
אם, אם המולדת. ומעין כך בבחינת כל המלמד בן חבירו תורה כאילו 
"אובין"  אהיה  אני  עקיבא,  א"ר  וז"ל,  בן(  )ערך  בערוך  ואיתא  ילדו. 
לפניך )ע"ז, נה(, פירוש, לשון בינה, כלומר מלמד, עכ"ל. ועיין ספר 
השורשים לרד"ק, ערך בין. ג. מלשון בנין, שהיא שורש הבנין של זו"ן, 
כמ"ש ויבן את הצלע, ודרשו בנדה, לשון בינה ולשון בנין. והשורש, 
כתיב  שעליה  החכמה  להבין  והיינו  מתוך דבר,  להבין דבר   – בינה 
בחכמה יבנה בית, ודו"ק. ועיין ביאור שמות נרדפים בתנ"ך )אות ד, 
)השער השביעי,  וכתב בחשק שלמה  בינה שכל(.  ערך דעה חכמה 
וז"ל, בינה נאמר על פעולת השכל כשעושה ציור שלם  אות ד, בן( 
מציורים חלקיים, עכ"ל. עיי"ש שתבונה להיפך, לעשות מציור שלם, 
ציור חלקים, עיי"ש. ועיין מלבי"ם )משלי, י, כג(, שפירש באופן שונה.
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תפיסת החיבור בכל דבר
בכפי שנתבאר השמחה בעומק עני

הנה  ונבאר,  נוסיף  עתה  חיבור,  נה 
נאמר  ברא,  העולם  בבריאה שבורא 
ד(שאדם  יז,  רבה  )בראשית  בחז"ל 
בראת  לכולם  לקב"ה  אמר  הראשון 
זה  ועל  זוג.  בן  בראת  לא  לי  זוג,  בן 
היות  טוב  לא  אלוקים  ויאמר  נאמר, 
ברא  הקב"ה  כלומר  לבדו.  האדם 
לכל דבר בן זוג. מה שמבואר בדברי 
רבותינו, זה לא מתגלה רק באדם, זה 
לא מתגלה רק בבעל חי, זה מתגלה 
בדקות גם בצומח, וגם בדומם. לכל 
דבר יש בן זוג, רק לא רואים את זה 
בעין הגשמית, אבל רואים זאת בעין 
היותר מחקרית, רואים את הדברים 

בצו זה  את  רואים  בחלקם.  בהאלה 
אומרים  ב(  נה,  )פסחים  חז"ל  מח, 
ונקבה,  זכר  של  הרכבה  מרכיבים 
יש  וכדומה.  לולב  עצי  של  כדוגמא 
ונקבה,  זכר  גילוי לצומח ברובד של 
הגמרא  כלשון  בדומם.  גם  ובדקות 
שברא  מה  כל  ב(  עד,  בתרא  )בבא 
בראם,  ונקבה  זכר  בעולמו,  הקב"ה 
זה לא נאמר רק על מדבר ובעל חי, 
זה נאמר גם על צומח וגם על דומם. 

הכול בנוי במערכת של חיבור. 
פני במדרגה  נמצא  אדם  בכאשר 

מית, אז הוא תופס את כל הבריאה 
מחו כנודע  מצוות.  כמעשה  בכולה 

בבריאה  שאין  הידוע,  הלבבות  בת 
אלא מצוות או עבירות. פשוטם של 
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מבקשים,  אנו  זו  בברכה  באמת".  בשמך  הבוטחים  לכל  טוב  שכר  "ותן 

שהקב"ה יתן שכר לאלו שבוטחים בו באמת. 
תחילה נתבונן בס"ד בסוגיית "הבוטחים באמת", ולאחר מכן נעסוק בבקשת 

השכר שהיא תולדה של הבטחון. 
שלושה כוחות באדם סוגיית הבטחון, כוללת חלקים רבים מאד מהיקף 

בהחיים של האדם. בכללות ממש, ישנם שלושה כוחות באדם: כח של השתד
לות, כח של בטחון, והממוצע ביניהם הינו כח התפילה. 

כח ההשתדלות, הינו ה'כוחי ועוצם ידי' שהאדם פועל. כח הבטחון הינו הכרת 
הינו הכח הממוצע  וכח התפילה  יתברך שמו,  זה הבורא  האדם שמי שפועל 
ביניהם. כלומר, מחד כאשר האדם מתפלל, הרי שיש לו צד של פעולה בדבר, 
אולם מאידך הוא פונה אליו ית"ש שיעשה ויפעל, והרי שהוא מכיר בכך שמי 
שפועל זה הוא יתברך. שלושת החלקים הללו, קיימים ומלווים את האדם בכל 

ענין וענין מחלקי החיים. 
מבואר בדברי רבותינו, שבין בגשמיות ובין ברוחניות יש סוגיא של בטחון. ואף 
שעל פי פשוטם של דברים נראה שעיקר סוגיית הבטחון שייכת בענייני גשמיות, 
אולם מבואר בגר"א ועוד, שכשם שישנו מהלך של בטחון בגשמיות, על אותו 
משקל יש מהלך של בטחון ברוחניות. ובעומק יותר, יש מהלך של בטחון של 
ברוחניות  בטחון  של  ומהלך  הרוחניות,  במכשירי  בטחון  של  מהלך  גשמיות, 

עצמה.
כח הכפירה שבנפש נשתדל בס"ד להתבונן מעט בשורשי הסוגיא.

כפי שנתבאר בראשית הדברים, ישנן שתי תפיסות שורשיות מהיכן מגיע כח 
הפעולה. ישנה תפיסה שהאדם מכיר ומרגיש שכח הפעולה בא מעצמו, נראה 
לו שהדברים נפעלים מכוחו וגבורתו. ויש כח של בטחון שהאדם מכיר ומרגיש 

שמי שפועל, הוא הבורא ית"ש. 
בוודאי שמצד שורש האמונה, ישראל מאמינים בני מאמינים שהקב"ה עשה 
עושה ויעשה לכל המעשים כולם. זוהי ההכרה היסודית והשורשית אצל כל מי 

שבשם בן ישראל יכונה - שהוא מאמין בן מאמין. 
ברם כנגד אותה הכרה שנמצאת בשכל, שהשורש שלה מאור קדושת הנשמה 
של כל בר ישראל, במדרגת לבו של האדם ששם אור האמונה לא התגלה, הרי 
הוא מכיר ומרגיש שהוא עצמו פועל את הדברים. למעשה, זהו כח של כפירה 

בס"ד
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האדם  ששכל  למרות  כלומר,  בנפש. 
הבורא  זהו  ועושה  שפועל  שמי  מכיר 
בעומק  וברור  גלוי  בעצם  וכך  ית"ש, 
נעלמת  והנשמה  מאחר  אולם  נשמתו, 

בואינה גלויה בשלמות אצל האדם, לפי
כפירה  כח  אותו  מתעורר  פעמים  כך 
שמטעה אותו במדרגת לבבו לייחס את 

הפעולות לעצמו. 
שההשתדלות  בנפש  ההכרה 
היא קנס מהיכן נובע אותו ניצוץ של 

כפירה בקומת נפשו של האדם?
ידועים דברי הרמב"ן, שהאמונה היא 
הכח  מן  ההוצאה  הוא  והבטחון  בכח, 
אל הפועל. במקביל לכך, יש בכל אדם 
הינו  שהבטחון  וכשם  כפירה,  של  כח 
הוצאה מהכח אל הפועל של האמונה, 
כך ההשתדלות הינה הוצאה מהכח אל 

הפועל של כח הכפירה שבנפש. 
יכול  האדם  מתבוננים,  לא  כאשר 
לנהוג שנים רבות במהלך זה של יחוס 
הכל  את  תולה  והוא  לעצמו,  הפעולות 
בחובת ההשתדלות, כשתדיר ורגיל על 

בלשונו הפסוק שנתקלל בו אדם הרא
שון וכל יוצאי חלציו: "בזעת אפך תאכל 
דין  שיש  מסיק  הוא  ומשם  וגו',  לחם" 

של השתדלות...
ההשתדלות,  דאמת,  אליבא  אולם 

במסי הרמח"ל  אותה  שמגדיר  בכפי 
גזר  שהקב"ה  קנס  הינה  ישרים,  לת 
האדם  על  ראשית  וא"כ  הנבראים.  על 
של  מציאות  היא  שההשתדלות  להבין 
קנס. אולם לא די בהבנה בעלמא, אלא 
שהוא  בנפש  להכיר  עליו  כך  מלבד 

מתעסק עם קנס. 
בפיהם  שמגדירים  שאמנם  אלו  ואף 
אם  אולם  קנס,  הינה  שההשתדלות 
הרי שכאשר  זאת למשל גשמי,  נדמה 
בוודאי  הוא  קנס,  לשלם  הולך  אדם 

במרגיש שקנסו אותו וצר לו שעליו לש
השתד עושה  הוא  כאשר  אולם  בלמו, 

לות, מעשיו מוכיחים כי תחושה זו אינה 

זהו  כי  מרגיש  שהוא  כיון  ממנו,  חלק 
אליבא  אולם  עולם.  של  בריאתו  סדר 

בדאמת, כל אחד מאיתנו שעושה השת
דלות, עליו להבין ולהכיר שההשתדלות 
שהוא עושה הינה קנס, וצריך שיכאב לו 

על כך שקנסו אותו. 
ובעומק יותר, כפי שהתחדדה נקודה 
אדם,  של  נפשו  בקומת  מאוד  יסודית 

בהמקום שממנו האדם פועל את ההש
תדלות, הינו ממקום הכפירה שבנפש, 
ומכיון שיש לאדם כפירה, עליו 'לשלם' 
הינו  הקנס  שיעור  וממילא  הקנס,  את 

כפי שיעור הכפירה שבנפש. 
אמונה,  עם  כסדר  עוסק  שאינו  מי 
את  ולילה  יומם  בנפשו  מעורר  ואינו 
אינה  שהאמונה  הרי  השלמה,  האמונה 
לו  כואב  לא  וממילא  בקרבו,  בוערת 
שיש בו כח של כפירה. בוודאי שאילו 
ואומר לו שהוא כופר,  נביא  היה מגיע 
הוא היה מזדעזע, אבל כסדר, הוא לא 
חי באופן שעיקר החיים שלו מוכיחים 
על אמונה באיתגליא, ולפיכך לא כואב 
לו שמעשיו מוכיחים כסדר על כפירה 

בנפש.
לפעלו  אדם  "יצא  לקיים  יכול  אדם 

עוסק לפר והוא  ערב",  עד  בולעבודתו 
בנסתו שבע או שמונה שעות, ]והמחמי

רים בקללת "בזעת אפיך" - אף עשר 
שעות ויותר[, ולא כואב לו ששורש כל 
הפעולה הזו נובע מכח הכפירה שבנפש. 
יודעים שמשם  אכן, רבים אפילו אינם 
נובע שורש הפעולה, אבל אפילו מי שכן 
עוברים  ימיו  שרוב  לו  כואב  לא  יודע, 
מכח הכפירה שבנפש, אלא הוא סבור 
ולפיכך  עולם,  של  בריאתו  סדר  שזהו 
לו שהוא מצוי תדיר בדרגת  כואב  לא 

הכפירה שבנפש. 
ולהקטין  להגדיל את הבטחון 
את ההשתדלות מונחת כאן נקודה 

ביסודית מאד במבט על כל ענין ההש
תפיסת  פירושה  השתדלות,  תדלות. 

ואמ פועל.  בהנפש שה'אני' של האדם 
נם נקנס על האדם שהוא צריך לפעול 
נובע  זה  כאמור,  אבל  מקום,  מאותו 

מכח הכפירה שבנפש. 
בכאשר ברור לאדם שזהו מקום ההש

לו שמהלך  תדלות שלו, בכך מתחוור 
בהעבודה הינו להגדיל את האמונה ולה

קטין את הכפירה, וממילא ברור לו כי 
בבסדר החיים שלו עליו להגדיל את הב

טחון ולהקטין את ההשתדלות. 
יכול לעמול שנים רבות לפרנ באדם 

סתו ]הוא או רעייתו, אין נפק"מ כלל[, 
]מקום  'שטעלע'  וקיבל  זכה  הוא  וב"ה 
מקום  לקבל  זכתה  שרעייתו  או  יציב[, 

בעבודה מסודר, עם כל ההטבות שיש
נם, וב"ה גם לימי הזקנה יש פנסיה, והם 
מסודרים. כמובן שבמצב זה הוא רגוע, 
ומשוכנע שהם יחיו בימי הזקנה בכבוד 

וימותו בכבוד. 
זו  הסתכלות  דאמת,  אליבא  אולם 
דרכי  מכל  ושונה  מאד,  מעוותת  הינה 
החיים האמיתיים של יהודי. יהודי שחי 
ההשתדלות  של  הפעולה  שכח  ומבין 
הוא כפירה, א"כ אף שהוא מכיר בעצמו 
שאינו במדרגה של אמונה שלמה, אך 
במקביל הוא יודע שההשתדלות יסודה 
מכח הכפירה, וכל ימיו הוא מעורר את 
אור האמונה ולהקטין את כח הכפירה 

בשבנפש, הרי שכל ימיו עליו לעמול לה
בגדיל את הבטחון ולהקטין את ההשת

דלות, וא"כ איך יערב לו לחוש שלוות 
מגיל  מסודרת  עבודה  לו  שיש  הנפש 
עשרים עד שישים וחמש, ולעבוד מדי 
ארבע  עד  שלוש  שעה  עד  כסדר  יום 
מתוך רוגע שיש פרנסה מסודרת?? הרי 
מדרגת  את  לעצמו  קבע  שהוא  בכך 
ההשתדלות שלו לארבעים וחמש שנה, 
זהו 'בית הקברות' המוחלט של הנפש!

■ מהספר הקרוב "בלבבי-ביטחון" מהשיעור 

תפילה 112 בטחון(
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וצ ה',  רצון  יש  תמיד  הם,  בדברים 
יש  רוצה.  הקב"ה  מה  למצוא  ריך 
להדיא,  אומר  ערוך  שהשולחן  מה 

במה מצווה ומה עבירה. ויש את נקו
דת אמצע, אבל גם בזה יש את רצון 
דעהו  דרכיך  בכל  בבחינת  הבורא, 
העמוקה  ההגדרה  אך  ו(.  ג,  )משלי 
היא שיש כאן יסוד של תפיסה, שכל 
או  ומחבר,  מקרב  או  הוא  מעשה 
מעשה  שכל  דהיינו  ומבדיל.  מרחק 
בבריאה, המעשה הוא באופן כזה, או 
שהוא מגלה מציאות של פניה לדבר, 
צירוף לדבר וחיבור לדבר, או שהוא 

מגלה מציאות של הבדלה מהדבר. 
על דרך כלל בני אדם עושים הרבה 
מאתנו  אחד  כל  יום,  בכל  מעשים 
וודאי  מעשים.  אלפי  יום  בכל  עושה 
יש קטנים ויש גדולים, אבל הוא עושה 
אדם  בן  כמה פעמים  מעשים.  אלפי 
הזיז את היד במשך היום, וכן על זה 

בהדרך. כל אדם עושה לא פחות מא
לפי מעשים כול יום. האם כל מעשה 
אצלו  מתגלה  עושה,  שהוא  ומעשה 
שהמעשה  שבנפש,  גילוי  במדרגת 
הזה הוא מעשה של חיבור או מעשה 

המע של  ההגדרה  זה  הבדלה,  בשל 
שים של רוב בני אדם, הם לא מעשי 
מצוות ולא עבירות. כלומר, כי עצם 
בנפש,  שפועל  אצלהם,  הפועל  כוח 
הוא לא תופס בכל רגע את התפיסה, 

של חיבור והבדלה. 
מה אחת  בעומק,  מונח  במאיפה 

אדם,  בני  שרוב  היסודיות  סיבות 
שורשית  ]כהגדרה  שמחה,  להם  אין 
נאמר לעיל, מאז חטא אדם הראשון, 
עפר  כי  יט(  ג,  )בראשית  בו  שנאמר 
אתה ואל עפר תשוב, מידת העצבות 
תולדת יסוד העפר, ולכן באופן טבעי 
נוטים לעצבות[. מה שנוגע  בני אדם 
עתה לעניננו הוא, המציאות שהאדם 
היא  שלו  המציאות  שכל  תופס  אינו 
את  לו  אין  על  הבדלות,  או  חיבורים 

הכוח שנקרא שמח במצוות. 

אדם גדול שמח במצוות, זה לא רק 
בההגדרה שהוא שמח במצוות כפשו

טו, שיש תרי"ג מצוות, שס"ה, רמ"ח. 
עשיותיו  שכל  כלומר,  שמח במצוות 
כהבדלה.  או  כצוותא  אצלו  נתפסות 
הוא,  במצוות  השמח  אדם  הגדרת 
של  החיבורים  בעצם  שמח  שהאדם 
שהוא  המעשים  עושה.  שהוא  מה 

לעצ שמחוברים  מעשים  הם  בעושה 
מעשים שמ עושה  הוא  וכאשר  במו. 

חוברים לעצמו, אז מעשיו הם מעשה 
שמחה.

לאו  זה  גדול ששמח במצוות  אדם 
ומצות  בתורה  העוסק  אדם  דווקא 
כל היום, אלא כמו שאומר הרמח"ל 
דרך  שאין  ישרים,  מסילת  בסוף 
בתורה,  שעמל  למי  שווה  החסידות 
הוא  ועליו  מי שעמל בפרנסתו.  לבין 

במדבר, שהגיע למדרגת חסידות, ענ
הקו רוח  קדושה,  חטא,  יראת  בווה, 

הוא  כי  לשם?  הגיע  הוא  איך  דש. 
עושה את מה שהוא, אז הוא מחובר 

לכל מה שהוא עושה.
ניתן את הדוגמא הכי פשוטה – בן 
והוא  זבל  פח  יש  בבית,  נמצא  אדם 
מחובר  הוא  האם  לפח.  אותו  מוריד 
למה שהוא עושה, לזבל כנראה שלא. 
הוא  עושה  שהוא  למה  האם  אבל 
החיים  של  שהבסיס  אדם  מחובר, 
שלו, שהוא עושה את מה שהוא, הוא 
ששמח  גדול,  אדם  נקרא  זה  שמח. 
שהוא  כלומר,  גדול  אדם  במצוות. 

עושה את מה שבאמת שייך לו. 
שורש כח המעשה 

להבין, שבעצם  צריך  יותר,  נחדד   
בכל המעשים שהבן אדם עושה, בשו

האדם  כאשר  הרי  הוא.  לא  זה  רש 
מדר החטא,  קודם  היה  בהראשון 

של  בעולם  היה  לא  תורה  מתן  גת 
במעשה, היה עולם של תורה. כל המ
בציאות הזו שנקראת מעשה, היא תו

אדם  הברורה,  הדוגמא  החטא.  לדת 
הראשון התגרש מגן עדן, מכאן הוא 

נכנס לכל הל"ט מלאכות שהם עולם 
)בראשית  ולשמרה  לעבדה  המעשה, 
ב, טו( היה רק בתחילה בגן עדן. אבל 
כולו  נכנס  הוא  לבחוץ  יצא  כאשר 
הם  שלהם  השורש  המעשה.  לעולם 
שלהם  הענפים  אבל  מלאכות,  ל"ט 
הם כל המעשים שקיימים בכל ימות 

בעולם. זה גילוי של כוח המעשה, שנ
מצא בהאי עלמא. מצד כך עצם כך 
בן אדם  אז  עושה דברים,  שבן אדם 

כבר לא נמצא עם עצמו. 
נקודת המעשה עצמו, עצם המעשה 
האדם.  חטא  של  תולדה  הוא  עצמו 
היה  לא  באדם,  חטא  היה  לא  אילו 
המעשה  מעשה.  שנקראת  מציאות 
הוא עצם עצמו תולדה. נמצא שעצם 
שנקרא  בעולם  מונח  אדם  שבן  כך 

במעשה, הוא בעצם מונח בעולם שנ
קרא עצבות. 

האדם  כאשר  ברור,  ונבין  נתבונן 
אך  עצמו.  עם  נמצא  הוא  חושב, 
שהוא  מה  את  עושה  האדם  כאשר 
את  עושה  הוא  טבעי  באופן  עושה, 
הוא,  לא  והוא  חוץ.  כלפי  הדברים 

וצ יותר  עליון  אדם  גם  שהוא.  במי 
הדברים  את  עושה  שהוא  יותר,  דיק 

הע עצם  אבל  פנימית,  בבהתקשרות 
הדבר  של  העשייה  הדבר,  של  שייה 

בזה בעצם לא הוא. בעצם הכוח שנק
רא מעשה, כבר מונח היסוד בעומק 
שמוליד עצבות. המעשה הוא תולדת 
יסוד העפר. הרי מהעפר חל המעשה 
של כל העבודות קרקע, שהם שורשי 

בכל המעשים כולם. נמצא שעצם הע
עצבות.  שיסודה  ממקום  באה  שייה 
שנקרא  הרשע  עשו  אצל  מצינו  וכן 
אומר  הוא  מה  עשייה,  מלשון  עשו 
על עצמו, הנני הולך למות )בראשית 
כה, לב(, דהיינו שמתגלה שורש של 
עצבות. מצד כך בעצם כוח העשייה 

בכמעשה, כבר מונח בו כוח של עצ
בות. ■ המשך בע"ה שבוע הבא מסדרת 

דע את ביטחונך
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ולטובב "להנאתך  ופרש"י,  לך".  "לך  מש"כ  יתבאר   ובז ה
הוא,  הדברים  ביאור  אולם  לשמה?  שלא  זהו  הרי  וצ"ב  וכו'.  תך" 

הש שמחת  שמחתו  אזי  בקב"ה,  להתכלל  זוכה  אדם  בשכאשר 
עצמו  וטובת  הנאת  ולא  הוא.  השכינה  צער  וצערו  היא,  כינה 
השכינה .  וטובת  הנאת  אלא  אבינו,  אברהם  של  עיניו  לנגד  עמדו 

)ספר תורת  הרמז - לך לך(

 	

בוהרי שאנחנו עולים בסולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה לע
לות עוד ולעלות עוד ולעלות עוד במעמקי הרצון עד הנגיעה בשורש 
העליון של הרצון שבערכנו הוא הנעלם ביותר ואז  האדם דבק בעצם 

 התפיס ה שכל מציאות ה  היא מציאות של גילוי.

כשהאור הזה בוקע בנפשו של האדם אז תשוקת נפשו של האדם 
מציאות של גילוי שם יש את מקום  הכאב  העמוק על שכיב  היא כולו
נתא בגלותא שכינתא נמצאת בגלות היא כואבת את מציאות העדר 
הגילוי שכינה ענינה גילויו של הקב"ה זה שכינתו הוא ושכינתו שכינה 

היא עצם הגילוי והרי שצער השכינה היא צער על  העדר של גילוי.

ומי הוא באמת זה שמשתתף בצערא דשכינתא יש את ההשתתפות 
בפועל כדברי רבותינו שהאדם גולה ממקום למקום ובזה הוא נעשה 
שותף למציאות של השכינתא שהיא בגלותא גולה ממקום למקום, 
זה החיצונית של הדבר זה הגוף של הדבר זה הכלי של הדבר. אבל 

בהפנים של השתתפות בצער השכינה הוא שהאדם משתתף עד המ
נוגע עד מקום שורש נקודת  הרצון בעצם ושורש נקוב  קום הפנימי

דת הרצון בעצם הוא הוא הופך להיות כח הגילוי בנפשו ומשם נובע 
התשוקה מחד למציאות של גילוי ומאידך הכאב העמוק על ההסתר 

פנים שנמצא בבריאה זהו צערה של שכינה שהוזכר.
)דע את תורתך מסירות נפש 002 מסירות נפש בשורש ה(

 	

כל אחד ואחד מאיתנו, לפי מדרגתו הפרטית, יש לו הכרה פנימית 
במקום הפנימי שבנפשו, אבל הוא גם מודע לכך שהיא לא שולטת 
בפועל על כל רובדי החיים החיצוניים של עצמו - על זה חל צער 

חורבן הבית הפרטי של כל נפש.

שקיים  שמה  כך  על  צער   - הבית  חורבן  בצער  אחד  חלק  זה 
בפנימיות לא מתגלה בחיצוניות. ]מה שאין לי בו השגה בפנימיות, 

קשה לי להצטער עליו[.

מן  לא  יותר,  גדולה  ישראל שבאדם  שאהבת  ככל  השני:  החלק 
השפה ולחוץ אלא מן השפה ולפנים, שליבו גדוש אהבה לישראל - 
אהבתו לאחינו בני ישראל מולידה אצלו צער עמוק, מדוע הם אינם 
זוכים לכל אותן הכרות אמת שהוא מכיר בתוך נפשו, כל אחד לפי 

ערכו, וזה צער השכינה הכללי של חורבן הבית.

אנחנו מציירים כאן ציור מעשי לימי האבלות בפועל: אותה הכרת 
אמת שאני מכיר בתוך נפשי, אבל אני יודע שלא כל חלקי הנפש 
משתעבדים לאותה הכרה - זה צער השכינה הפרטית שיש לי בנפש 
שלי. ואותה הכרה שיש לי בנפש, ולא כולם משיגים אותה - על זה 
יש לי צער השכינה של העדר גילוי האלוקות, לפי השגתי שלי. זו 
עבודת כל יחיד ויחיד, לצרף את עצמו לצער השכינה בחורבן הבית.

אותה הכרה שיש לי בנפש, ולא כולם משיגים אותה, על זה יש לי 
צער השכינה של העדר גילוי האלוקות, לפי השגתי שלי, זה עבודת כל 

יחיד ויחיד, לצרף את עצמו לצער השכינה בחורבן הבית.

 המצרים  בין   המקורי   העברי  מ השיעור   השנ ה  מועדי  בספר  )מודפס 
003 יז בתמוז אור וחשך תשע”ב(

 	

רוב חלקי הקנאה בדור דידן – אין אפשרות להוציאם מהכח לפועל. 
השכינה  צער  על  ומתאבל  שמיצר  בוער בקרבו,  בלב  נשארים  הם 
ועל ישראל שירדו לשפל המדרגה. במעמקי הלב – שם שוכן הצער. 
ואליבא דאמת, אי אפשר לשנות את הדור מכח קנאות, הדור כבר 
נמצא הרבה אחרי. אפשר לשנות את הדור מכח אור של מסירות 

נפש, אבל לא מצד פועל בלבד.

ביתן ה' יתברך שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, בנין הכנסת יש
בראל, ויתקיים הכתוב: "כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכ

סים" )ישעיהו יא, ט(.

)מודפס בספר מועדי  השנ ה מ השיעור  העברי  המקורי פרשת  השבוע 
תשע"ג 005 פנחס(

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

שבתוכם מופיע צירוף זה[.

ע-ת עתה, עת-ה. הנה לשון ע-ת  וירא 
הוא  שכן  והיפוכו,  דבר  משמעות  בו  יש 
בלשה"ק כנודע. מחד הוא מלשון עת, איש 
בעתה.  בבחינת  לדבר,  ומזומן  מוכן  עתי, 
ומאידך הוא מלשון פתע, פ-תע, דבר בלתי 

מזומן ומוכן אלא קורה כביכול במקרה.
ועצם בחינת מזומן ומוכן לדבר זהו בחינת 
במקומו  קבוע  דבר  והיינו  ק-תע,  תקע, 
מאידך  אולם  נאמן,  יתד  ותקעתיו  בבחינת 
ויעתק משם  בהיפוך אותיות, עתק, מלשון 
תקוע  שהיה  ממקום  שנעתק  והיינו  אהלו, 
הוא שורש  )עתיק(  וכח העתקה  בו.  וקבוע 
כל השינויים בבריאה, שנעתק ממצב למצב 

שנראה כפתאום.
זהו  וקבוע,  תקוע  מסודר  דבר  ובבחינת 
בחינת טבעת, טב-עת. בבחינת ודבר אשר 
להשיב.  אין  המלך  בטבעת  ונחתם  נכתב 
והוא מש"כ להיות עתידים ליום הזה. עתד, 
עת-ד, היינו מוכן מזומן ומעותד לכך. אולם 
כל  ושורש  ד-עת,  דעת,  אותיות,  בהיפוך 
החיבור לדעת הוא ע"י אכילה מעץ הדעת, 
עתיד  שבלתי  דבר  שעשה  בחירה  היינו 

ערכים בפרשה  בלבביפדיה אברהם
בראשית, כג, ג – ויקם אברהם מעל פני מתו וגו'. ואמרו )ברכות, יז, ע"ב( מי שמתו מוטל 
לפניו, פטור מק"ש ומן התפלה ומן התפילין, ומכל מצות האמורות בתורה. ואמרו שם בגמ', 
רב אשי אמר, כיון שמוטל עליו לקוברו, כמוטל לפניו דמי, שנאמר ויקם אברהם מעל פני 

מתו, ונאמר ואקברה מתי מלפני, כל זמן שמוטל עליו לקברו כמוטל לפניו דמי.

והנה אברהם גימט' רמ"ח, כמ"ש לעיל, שהוא מקביל לרמ"ח אברים, ומקביל לרמ"ח מצות 
עשה. והנה אונן בשעה שמתו מוטל לפניו פטור מכל מצות עשה שהם רמ"ח, ולכך דייקא 
והנה בפשטות מעל פני מתו קאי  מקור הילפותא הוא מאברהם, שהוא במדרגת רמ"ח. 
על שרה שמתה. אולם אמרו חז"ל )ב"ר, חיי שרה, מח, ו( מלמד שהיה רואה מלאך המות 
מתריס כנגדו. והיינו שרצה להחיל כח המות על אברהם עצמו, כמ"ש )שכל טוב, חיי שרה, 
כג, ג( היה לו לומר מעל פני שרה, ומה ת"ל מתו, כלומר "מותו", מלמד שהיה רואה מלאך 
המות עומד ומתריס כנגדו )אולם עיין רבינו בחיי, שם, וז"ל, ומה שאמר מעל פני "מתו", 
והיא היתה נקבה, מפני שהגוף לשון זכר, ומה שימות מן האדם הוא הגוף לא הנפש, כי היא 
קיימת נצחית, עכ"ל(, וזה לא הצליח. אולם הצליח פורתא, כי עצם כך שאברהם נעשה אונן 
ובטל ממנו תואר שם רמ"ח, כי בטל ממצות עשה כנ"ל, בזה גופא מוגדר במדת מה שהוא 
בחינת מיתת אברהם. ולכך סיימו שם במדרש ואמרו, א"ר יוחנן מן הן תנינן מי שמתו מוטל 

לפניו פטור, וכו', ומכל מצות האמורות בתורה. ודו"ק.

אולם כתב בעל הטורים )שם( וז"ל, ויקם אברהם מעל פני מתו וידבר אל בני חת – לפי 
שאסור לספר לפני המת )ברכות, ג, ע"ב, והכא סיפר לצורך המת עצמו, ואכמ"ל(, עכ"ל. 
ולדבריו א"כ נסתלק אברהם בצד מה מן המת. ובאמת אמרו במדרש אגדה על אתר, ויקם 
אברהם – שקם מאבלו. וזש"כ ויקם אברהם "מעל" פני מתו )עיין הכתב והקבלה על אתר 
שפירושו סמוך לו, כמו ועליו מטה מנשה(, היינו שנתעלה מעל מדרגת מתו. ובאמת אמרו 
בפירוש בילקוט חיי שרה )רמז קב( ואקברה מתי "מלפני", אטו ההיא שעתא קמיה הוה 
רמיא, והכתיב ויקם אברהם מעל פני מתו, אלא כל זמן שמוטל עליו לקברו כמוטל לפניו 
דמי )והוא מעין הגמ' דידן בברכות. ועיין תורה תמימה על אתר, הערה כ"ג, ודו"ק(, וא"כ 
והיינו שנתעלה מן האבלות, אולם מ"מ  ודו"ק.  בפועל לא היתה לפניו אלא נחשב לפניו, 
היה מוטל עליו לקברה. ועיין באר מים חיים על אתר שס"ל שתחלה לא נפטר אברהם מן 

המצות, ודו"ק היטב בדבריו, שעי"ז נתעלה מן הפטור מן המצות, וזה גופא עליה מאבלו.

וכתב בשארית ישראל )שער השובבי"ם, דרוש שמיני, משפטים( וז"ל, ויקם אברהם מעל 
מתו – שנסתלק מבחינת פני המת, בחינת רשעים הנ"ל, ובקש בני חת, הם חכמים הנ"ל 
שמאיר עליהם הארת ז' רועים והארת משיח, עכ"ל. עיי"ש היטב. והוא מכח הארת חסדו 
של אברהם דייקא, כמ"ש בתפארת שלמה )ד"ה עוד במדרש( וז"ל, תמן תנינן מי שמתו וכו' 
פטור מק"ש, מפני העצבות ח"ו, אבל כאן ויקם אברהם וידבר וגו', תקומה היתה לו למדת 

החסד של אברהם, עיי"ש.

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

המשך בעמוד ג'

בלבבי משכן אבנה
בס"ד
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בלבביפדיה קבלה אסון

אור א"ס

אסון, אס-ון. אור אין סוף, מוקטן, בלשון הקודש ו-ן אותיות 
הקטנה כנודע.

צמצום

אסון כנ"ל ערך אור אין סוף. ון, הקטנה של אור א"ס, וזהו 
הצמצום.

קו

וז"ל, אבל  ועיין רמח"ל )תקט"ו תפלות, רכח(  תקוה וציפוי. 
ולא  החבלים  אותם  לסבול  אותנו  להחזיק  עומד  שלך  שם 
יהיה אסון, עיי"ש. ואזי נתהפך חבלי לידה, לחבלים נפלו לי 

בנעימים, ושורשו בהארת הקו, חוט א"ס, בחינת חבל.

עיגולים

צשורש לעגלה. ועיין באר מים חיים )וישב, לז( וז"ל, הלא בלכ
תי מעמך )יוסף מיעקב( בפרשת עגלה ערופה עסקנו, ועשית 

צכל בחינת הלויה עם השמירה לחבר אותי עם השכינה כבי
כול ועם המלאכים המלוים, ואיך יקראני אסון, ועל כן וירא 

את העגלות ותחי רוח יעקב, עכ"ל.

ועוד. גלות. עיין שם משמואל )ויגש, תרפ"א( וז"ל, וידוע מ"ש 
מהר"ל, שבשביל סיבה קלה תצא הגזרה לפועל, וזהו האסון 

צשיש לחוש עליו שיקרהו בדרך "ויתגלגל הדבר שיתפס לג
לות", עכ"ל.

ועוד. למדו )כתובות, לו, ע"ב( דין קם ליה בדרבה מיניה מלא 
יהיה אסון ענוש יענש, הא אם איכא אסון לא יענש. כי הקטן 
נכלל בגדול, וזהו בחינת עיגולים, שהעיגול הקטן נמצא תוך 

הגדול ונכלל בו.

יושר

עיקר האסון בדרך )עיין ערך קטן נצח(. וגדרו כי אילו הולך 
באורח מישר אין אסון, אולם אם נוטה לצדדים שם שורש 

האסון, וכמ"ש ביהודה ויט אליה הדרך. 

שערות

לשון השערה. ועיין הכתב והקבלה )מקץ, מב, כט( וז"ל, פן 
יקראנו אסון, היא מיתה פתאומית בלתי משוערת, עכ"ל.

אזן

אזן, אנ-ז. כלומר אן לשון אנה תלך, ז', אזן מוליך את כל הז' 
לתכליתו. כי האזן סוד הבינה, אם הבנים מוליכה כל הז"ת. 
אולם אסון, אנ-סו. ס"ו גימט' של שישים ושש, כלומר אין 

מהלך של ז' אלא של שש בלבד, וזהו גופא אסון.

חוטם

וא"ו,  מלא  ביגון  וז"ל,  )ויגש(  הברכה  היכל  ועיין  וא"ו.  אות 
שאלה חסר וא"ו, בר מן חד, מקץ, שאמר יעקב שאם יהיה 

צאסון מיתה בבנימין סימן חלילה שנמסר הוא"ו קדישא לק
ליפות, עכ"ל.

פה

עיין אלשיך )תהלים, פה, ז( על לעת"ל, וז"ל, כי נהיה כולם 
אדם  שידבר  לומר  נצטרך  שלא  באופן  וטהורים,  קדושים 
עממו ונשמעה ואל ידבר עמנו אלקים, כי אם בו ית' נשמח, 
כי קדושים נהיה כי קדוש הוא, ולא יקרנו אסון מות בדבר 

עמנו אלקים )כמו שחששו שיקרה אסון במ"ת(, עכ"ל.

ועוד. עיין מושב זקנים )ויגש, מד, כט( שהקשה האיך אמר 
יעקב ליהודה וקרהו אסון, הרי אמרו חז"ל אל יפתח אדם פה 

לשטן, עיי"ש. ומעין כך הקשה בשפתי צדיק )מקץ(, עיי"ש.

עינים - שבירה

צשבירה, בחינת אסון, מיתה. ועיין פסיקתא זוטרתא )משפ
טים, כא, כג( ואם אסון יהיה, אין אסון אלא מיתה. וכן הוא 
פרדס  ועיין  ח(.  נזיקין,  מסכתא  )משפטים,  במכילתא דר"י 

צרימונים )ערך אסן( וז"ל, אסן, הוא הקליפה הקשה, כענין יק
רהו אסון, שהיא המקטגרת בשעת סכנה, עכ"ל. ועיין של"ה 
וז"ל, כל שאון לאסון,  ה(  ותוכחות מוסר,  )יומא, דרך חיים 

עכ"ל.

עתיק

תחילת עולם התיקון, ונהפך מאסון לאסותא, בלשון ארמית 
נח, ע"ב(  )ב"ב,  וכמ"ש  רפואה, ממכה עצמה מתקן רטיה. 

בראש כל אסוון אנא חמר.

אריך

כאשר יש הארת אריך נאמר )שמות, כא, כב( ולא יהיה אסון. 
אולם כאשר נסתתרה הארת אריך יש אסון.

אבא

יעקב האב אמר על בנו בנימין שנקרא כן מלשון בן ימין – בן 
אוני, פן יקראנו אסון. ובעומק שורש האסון מצד שקראתו 
אמו בן אוני, אסון, און-ס. אולם מצד מה שאביו קרא לו בן 
ימין מתקן האסון, בבחינת ימין מקרבת. וכן האסון הנאמר 

בקרא בשמות, נאמר באשה שנעשה אסון בולדות.
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הבחירה,  מבט  מצד  זה  וכל  לאכול.  לא  נצטווה  כי  לעשותו, 
שנאסר לאכלו, אולם מצד מבט הידיעה, בבחינת "הכל צפוי", 

מתחלה היא היה מעותד לאכול מעץ הדעת, ודו"ק היטב.
תנועה  התנועה,  כי מהות  תע-נוג.  בחינת תענוג,  זהו  ובעומק 
ממצב למצב. והיינו תנועה ממצב קבוע למצב משתנה, וזהו 
עומק שורש התנועה. כי במצב קבוע אין תנועה, ובמצב של 
שתולדתו  התנועה  חידוש  ועומק  תנועה.  שיש  ברור  תנועה 
תענוג, הוא שינוי ממצב קבוע למצב של תנועה, וחוזר חלילה, 
והוא סוד כללות ההפכים, תנועה ולמעלה מן התנועה. ושינוי 
הוא בבחינת תעלול, תע-לול, כמ"ש את אשר התעללתי  זה 
העילה  ומצד  ועלול.  עילה  מלשון  התעלל  והיינו  במצרים. 
עצם  כי  שינוי.  יש  העלול  מצד  אולם  שינוי,  ואין  תנועה  אין 
העילה הוא בבחינת אני הוי"ה לא שנתי, אולם סוד כל מהות 
מחד  תע-לות.  תולעת,  בחינת  וזהו  ותנועה.  שינוי  הנבראים, 
התולעת בבחינת תולעת "שני", לשון שינוי ע"י פעולתה. אולם 
מאידך מצד הביטול בבחינת ואנכי תולעת ולא איש, זהו ביטול 

בלתי משתנה. 
בכל  והוא  בשער,  הוא  אדם,  בקומת  השינוי  תחילת  ושורש 
בא  וכאשר  יום.  בכל  מסתפר  מלך  וכמ"ש  שעה,  ובכל  עת 
תע-ר.  בחינת תער,  זהו  ההתראות,  בשורש  זה  שינוי  לסלק 
אולם מאידך עתר, מהפך כמ"ש חז"ל למה נמשלה תפלה זו 

לעתר וכו'. 
והיפך תער, עשו איש שעיר. ונשא את תמנע, תע-מנ. והשורש 
באשה דקלקול הנקראת נעמת, אותיות שוות, תמנע – נעמת. 
שורש  והיינו  עת-קלון.  שבבריאה,  עקלתון  לכל  שורש  והוא 
לכל שינוי דקלקול, כי עקלתון היפך יושר, והיושר הוא תנועה 

שווה בלתי משתנה. 

אבעבעת,  זה:  צירוף  מופיע  שבהם  נוספים  ערכים 
בהעלתך, מעות, מועצת, משענת, עבות, ענתות, עבית, בקעת, 
תולעת,  שבעת,  עשת,  תער,  עינת,  בעתה,  פתע,  פרעתון, 
ערבות, שביעית, תולעי, תעלול, תענוג, דעת, תעלה, התעללות, 
תקע, תרועה, מערכת, תשועה, עתר, טבעת, מגבעת, שבועת, 
תענך,  לעות,  מתעתע,  תער,  צרעת,  מעתיק,  תקוע,  עתיד, 
תעודה, תעלמות, עתליה, תעה, עת, תרעלה, תשע, תנדע, עוית, 
מתלעות,  תענית,  ענת,  רשעתים,  מקלעת,  תגערת,  תועבה, 
עדות, תועפות, עית, תבערה, עתיק, עיפת, עתניאל, עקלתון, 
מעכת, מפעת, עקת, נעמת, עשתרות, עופרת, עתודים, עתי, 
עזות, תולע, רעות, תדעל, פקעת, עפרת, תמנע. ■ המשך בע"ה 

בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד לעלון זה

 

אמא

כתיב )שמות, כא, כב( וכי ינצו אנשים ונגפו אשה הרה ויצאו 
ילדיה ולא יהיה אסון וגו', ואם אסון יהיה ונתתה נפש תחת 
נמשך  הוא  האסון,  הוא  וז"ל, ובאם  )שם(  של"ה  ועיין  נפש. 
מצד זהמת הנחש הבא על חוה והטיל בה זהמא )שבת, קמו, 

ע"א( ונעשה רוצח, עכ"ל.

ז"א

שמים וארץ, ז"א ונוק' כנודע. ועיין רד"ק )מקץ, מב, ד( וז"ל, 
ע"ב(  ל,  )כתובות,  וארז"ל  בידי שמים.  או  אדם  בידי  אסון, 
בידי אדם צינים ופחים, בידי שמים אריא וגנבי, עכ"ל. ועיין 

כל הסוגיא בכתובות, ל, ע"א.

נוק'

עיין אברבנאל )מקץ, מא, ד"ה ותחלנה( וז"ל, שלא רצה הזקן 
בן אמו  יוסף  להיותו אחיו של  כי  יקראנו אסון,  פן  לשלחו, 
)רחל, נוק', עיקר הבית( חשש יעקב פן יקראנו אסון, כי היה 
ב'  שישנם  והבן  עכ"ל.  בחיים ובבנים רע,  )של רחל(  מזלה 
חששות. א. מצד היותו בן רחל שמזלה רע בחיים ובנים. ב. 

מצד היותו אח יוסף, שנאבד. 

צועיין ב"ר )ויגש, צג( וקרהו אסון, אמר אוי לי שמא נגזרה גזי
רה על רחל לכלות היא וזרעה בדרך, ומת יוסף בדרך, ועכשיו 
אגדה  אחריו. ובמדרש  באנחה  מת  אני  זה בדרך  ימות  אם 
)ויגש, מד, כט( ועתה כאשר לקחתם אותו מאתי, דומה לי כל 
שלשתן נלקחו ביום אחד. ועיין ערבי נחל )מקץ( וז"ל, כי בית 
ישראל א"א להבנות אלא ע"י רחל ולאה דוקא, וכו', וא"כ אי 
אפשר שיקרה אסון לשני בני רחל לבלי יתבטל בנין ישראל 
אשר המה תכלית העולם, עכ"ל. ■ המשך בע"ה בשבוע הבא 

נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד לעלון 

בלבביפדיה קבלה אסון

בס"ד



עץ חיים היכל חמישי שער מוחין דצלם פרק ה' מ"ק ]457[עץ חיים היכל חמישי שער מוחין דצלם פרק ה' מ"ק ]457[
דאבא וב'  ב'  מוחין  ד'  הם  כי בעיבור  נתבאר  הרי 

צדאמא לבד: והיינו כי מוח הדעת הוא באתכסיא כמו שה
תבאר לעיל בדברי המפרשים1. 

צומהם שורש הל"ב אלה"ים: שורשי הדינים שמתפ
שטין לש"ך דינים.

אך ביניקה בקטנות הם ו' מוחין ג' מוחין דאבא וג' 
מדר מהרח"ו  ביאר  מתחלה  אלה"ים:  ג"כ  והם  צדאמא, 

גת העיבור שהוא זמן הקטנות הגמורה שיש בז"א רק ד' 
והוא סוד הקדקד הנ"ל. מעתה  אינו ניכר,  והדעת  מוחין, 
שאז  מוחין  ו'  כבר  שיש  היניקה  מדרגת  את  מבאר  הוא 
הוא  עדיין  אולם  לא בשלימות,  כי  אם  יותר,  ניכר  הדעת 
דעת דאלה"ים, בבחי' דעת המבדלת, בחי' קטנות דיניקה, 
בסוד 'הנותן לשכוי בינה להבחין בין יום ובין לילה', והיינו 

צשבחי' 'קטנות דיניקה' נקרא 'גדלות' בערך לקטנות דעי
בור שהיא קטנות גמורה.   

העיבור,  מדרגת  הוא  קדקד  מדרגת  שעיקר  והיינו 
ומדרגת  הגדלות,  מדרגת  הוא  הגולגולת  מדרגת  ועיקר 

הגול למדרגת  הקדקד  מדרגת  בין  ממוצע  היא  צהיניקה 
גולת. והוא מה שנתבאר לעיל בדברי מהרח"ו בחי' 'והנה 
'נער' בוכה' וכתיב 'וקראתי לך אשה 'מינקת' מן העבריות 
'ותניק' וגו'', והיינו מדרגת היניקה, ומ"מ הם נקראים ש"ך 

צדינים, בחי' קטנות. והיינו שמחד הוא עדיין במדרגת הקד
קד ומאידך הוא בחי' 'נער' בחי' גדלות בערכין, והוא בחי' 
ממוצע בין מדרגת העיבור למדרגת הגדלות, ובדקות בזמן 
ג' מוחין גמורים מאירה  היניקה, מדרגת הגולגולת שהוא 

בקדקד שהוא ב' מוחין, ודו"ק.  

אלה"ים  ד'  עם  ותצרפם  אלה"ים  ו'  עתה  הם  הרי 
של העיבור שהיה בו מתחלה הרי עתה יש בו י' אלה"ים 
ביחד לז"א: כלומר הוא בחי' 'צירוף', דאינם שני שלבים, 
שלב ראשון של עיבור ואחריו שלב שני שהוא היניקה, אלא 
היניקה שהיא ו' מוחין מצטרפת למדרגת העיבור שהיא ד' 

מוחין, ולכן נקרא שהם י' אלה"ים.

אינו  מ"מ  אך  י',  ונעשה  מצטרפין  והו'  הד'  ואמנם 
עדיין אלא בחי' קטנות, בסוד דעת דהבדלה כנ"ל. כלומר 

צמהות הצירוף נעשה בדבר הנבדל, שמצרפים את הנבד
לים, כי אם החלקים לא שייכים כלל אהדדי לא שייך בהם 
בחי' הבדלה, וממילא לא שייך בהם צירוף, והיינו שדעת 

1  בש”ש שער מוחין דקטנות פ”א אות י”ג, ועוד.

דהבדלה מגלה שהם 'ברי צירוף', כי בעומק דעת דהבדלה 
נובעת מכך שהם 'ברי צירוף'.       

והם גימטריא ת"ל ת"ל וזה סוד קוצותיו תלתלים כי 
מספרן ת"ל ת"ל, ועם נ' אותיות שיש בי' אלה"ים הרי בין 
דז"א:  וקוצין  השערות  סוד  והם  תלתלים,  גימטריא  הכל 
הקדקד  מדרגת  בין  ממוצע  שהיא  היניקה  מדרגת  והיא 
י'  והיא נקראת ת"ל ת"ל שהם  כנ"ל,  הגולגולת  למדרגת 
פעמ' אלה"ים ועם ה' האתיות של י' אלה"ים הם תלתלי"ם. 

והיינו שמצד העיבור הוא מדרגת של קדקד בסוד 
מה שמוחו של תינוק רופס, שאז יש לו רק ב' מוחין דאבא 

צודאמא כי נחסר הדעת שאינו ניכר, וכאשר הוא עולה למ
דרגת היניקה מתווסף2 לו מוח הדעת, ואז מדרגת הקדקד 
מקבלת הארה גבוהה יותר מן הארת הגולגולת, ונעשה בה 

מדרגת 'השערות' בסוד 'תלתלים'.

כעורב'  'שחורות  בסוד  שערות  הם  שמחד  והיינו 
בחי'  מתגלה  ומאידך  דינים,  בחי'  מאחור,  לו  שיורדות 
תלתלים שהם בצורה של 'גלגל' בסוד הארת 'הגולגולת' 
בקדקד3, כי בחי' הצורה בסוד קדקד הוא מלשון 'קידה'-
כיפוף, והוא בסוד 'ראשו בין ברכיו', פי' שהוא 'קד', כל 
ראשו בין ברכיו. והיינו שאינו הארה של עיבור והארה של 
יניקה נפרדים, אלא היניקה היא ממוצע בין עיבור לגדלות, 
נמצא שמדרגת התלתלים היא ממוצע בין מדרגת הקדקד 
למדרגת הגולגולת, כלומר היניקה היא חיבור בין העיבור 

צלגדלות, בין הקדקד לגולגולת וזה נעשה ע"י הארת הגד
לות בקטנות כנ"ל.

ד' אם אנו מונין בחי' הכתר ובחי הדעת נראה שהם 
ולא  תשע:  עשר  י"א  ולא  עשר  אמר  יצירה  י"א. ובספר 
מהרח"ו ביאר לעיל באות ב' מתי מונין כתר ומתי מונים 

צדעת, והתבאר בדברינו שהוא תלוי בין הארה דצל"ם דסו
דלעת"ל  הארת  בחי'  גמורים  י"ס  הארת  בחי'  שהוא  גיין 
שאז הכתר הוא דבוק ממש ברישא דז"א שזה נעשה ע"י 
יותר  יש  אז  ז"א,  אחורי  שיורד  דצל"ם  הל'  הארת שורש 
נטיה למנות הכתר, לבין הארת הצל"ם שהוא בחי' הארת 
ג"ר בסוד תוספת לו"ק שאז הכתר הוא רק חונה ושורה 
סביב רישא דז"א, אז הנטייה היא יותר למנות הדעת ולא 

הכתר.      
2  היינו מתגלה ונעשה ניכר.

3  כי גולגולת בסוד העיגולים, בחי’ ג”ר לו”ק, שבכל עו”ע הג”ר הם 
עיגולים והו”ק הם יושר, והוא הארת הגדלות בקטנות שהוא מדרגת 

היניקה כמבואר, ודו”ק.
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אמנם יש גם בחי' שמונין גם כתר וגם דעת, ומ"מ 
אינן י"א, מחמת שאז לא מונין את המלכות כי היא כלולה 
בעטרת היסוד או מחמת שמונין נצח והוד כספירה אחת. 

ובהגדרה כוללת ממש, כאשר מונים את החיצוניות 
וכאשר  הכתר,  חיצוניות  היא  הדעת  כי  הדעת  את  מונים 

צמונים את הפנימיות מונים את הכתר. והוא עומק מה שנ
צתבאר בדברינו, כי כאשר הארת הצל"ם הוא בסוד שהכ

תר למעלה מן הל"מ שאז הכתר אינו אלא רק שורה וחונה 
אז מונים את חיצוניות הכתר שהוא הדעת ולא את הכתר 
עצמו, משא"כ בהארת הצל"ם דסוגיין שאז הכתר הוא בין 
הכתר  את  מונים  דז"א  ברישא  הוא דבוק  ואז  לל"מ  הצ' 

שהוא הפנימיות, ודו"ק.

והטעם כי הדעת הוא בחי' נשמה דז"א ואין אנו מונין 
)הוא( בחי' נשמה בלי  בו כלי אבל הדעת  אלא מה שיש 
כלי: יש דעת עליון שמזווג את או"א, ויש דעת תחתון בסוד 
תרי עטרין שהם ה"ח וה"ג, ויש את החלק שיורד ונעשה 
נשמה לז"א. והנה במושכל ראשון היה נראה לומר שעיקר 
הדעת שיורד להיות נשמה לז"א הוא דעת תחתון שיש בו 
ה"ח וה"ג שמתפשטין בז"א, ואינו כך, דעיין בש"ש4 שכתב 
ועיין מש"כ שם  שעיקר מה שיורד לז"א הוא דעת עליון, 

לבאר.

מדרגות  ב'  בין  חילוק  שנתבאר בדברינו,  מה  ולפי 
הצל"ם, או בסוד י"ס גמורים, או בסוד ג"ר בסוד תוספת 
לו"ק. לפ"ז בענין הדעת, דעת תחתון שהוא בחי' ה"ח וה"ג 
הוא בחי' תוספת הארה לכל הז"א, וכמו שחו"ב הם בסוד 
תוספת גם הדעת בסוד תרי עטרין בסוד תוספת. משא"כ 
י"ס גמורים מעין  מצד המדרגה העליונה שז"א הוא בחי' 
תחתון  עליון, שבערכין דעת  בחי' דעת  מקבל  הוא  א"א, 

צהוא חיצוניות ודעת עליון הוא פנימיות, כי דעת עליון קרו
בה יותר לכתר שהוא פנימיות, נמצא שדעת עליון דייקא 
ובזה  ו"ק,  נשמת  ונעשית  לז"א  הכתר  הארת  את  מאירה 

דעת 

צעליון מגלה בז"א שאינו ו"ק אלא י"ס, והוא מה שנ
קרא נשמת ו"ק בחי' 'נשמה', כלומר מדין החיצוניות שהוא 
גופא דז"א הוא רק ו"ק, ומדין הפנימיות דז"א הוא' נשמה' 
שהוא בחי' י"ס. ונהי דבכל מדרגה יש בחי' נשמה דאותה 
י"ס  בסוד  נשמה  בחי'  בז"א  מתגלה  כאן  אולם  מדרגה, 
גמורים בסוד הארה דלעת"ל כנ"ל. והיינו כי מדין נשמת 

4  אות ד’.

ז"א שורשו הוא בא"א שהוא י"ס גמורים.    

מעתה נבאר מה שכתב מהרח"ו שדעת דז"א אין בו 
כלי. וצריך ביאור כי כאן כתב שהדעת אין בו כלי, והרי 
בסוגיית שבירת הכלים התבאר שיש לו כלי ומלך הדעת 
ועיין ביפ"ש5 ובש"ש6 שהדעת מצד עצמו אין לו  נשבר. 
כלי אך מצד מה שהוא חיצוניות הכתר הוא לוקח את כלי 

הכתר7.   

8 שם התבאר בהרחבה, ונבאר כאן בקצצ לועיין לעי
רה. 'אורות ניצוצין וכלים', 'אורות' לא נשברו כי לא שייך 
באורות  דשבירה  דשורש  שורש  יש  )אולם  שבירה  בהם 

שבי שייך  שבהם  'כלים'  להלן(.  כמבואר  הניצוצין  צוהם 
רה הם אלו שנשברו, 'ניצוצות' הם חלקי אור והם 'שורש' 

השבירה. 

וחיצונית,  פנימית  בשבירה,  תפיסות  ב'  שיש  והיינו 
צבתפיסה חיצונית שהיא ה'פועל' של השבירה הוא מה שנ

שברו הכלים עצמם, אולם בתפיסה פנימית 'השורש' של 
השבירה הוא באור שנעשה ניצוצין.

9, היינו שנשתצ תנמצא שהז"ת שהשתברו מדין מידו
ברו הכלים, לעומת כך הדעת יסוד השבירה שלו אינו מדין 
כלים אלא מדין אור שנעשה ניצוצין. כי דעת כמתבאר כאן 
בסוגיין הוא נשמת ו"ק, והיינו שהוא בחי' אור ואין בו בחי' 
כלי, ולכן לא שייך בו שבירה בפועל כשבירת הכלים אלא 

רק בחי' שורש השבירה, שהאור הופך להיות ניצוצות. 

צובזה מתיישב כוונת הדבר שנשבר כלי הדעת, כלו
ניצוצין  שנעשה  האור  בבחי'  שבירה  שהוא  בערכין,  מר 

צשהוא בחי' שורש דשבירה. והיינו כי השבירה בפועל בכ
לים, הוא רק ענף של השבירה, אולם שורש השבירה הוא 

במה שהאור הופך להיות ניצוצות. 

היינו  הדעת  בכלי  השבירה  שהתחיל  שמה  נמצא 
הופך  התגלה מה שהאור  שורש השבירה, שבו  שהתחיל 
להיות ניצוצות, כי בערך לאור הניצוצות נקראים כלים, כי 

הניצוץ הוא כלי לאור, ודו"ק.     

5  דף לז, אות ג’, והובא בש”ש אות טו.
6  שם

7  ועיין מה שביארו.
8  בשער השבירה

9  והתבאר שם מחלוקת בין האריז”ל והגר”א האם המלכות נשברה 
ונ”מ אם מונין נו”ה כשנים או כחד.
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מה  של  שורש  הוא  כמתבאר,  הדעת  כלי  שבירת 
הוא  המחברת  דעת  כי  המבדלת,  דעת  בבחי'  שמתגלה 
בחי' דעת העליונה שאין בה שבירה כלל, דעת המבדלת 

צהוא מה שהאור האחדותי נעשה ניצוצות חלקי אור נבד
לים, בחי' שורש דשבירה כנ"ל. 

נמצא כי מלך הדעת אמנם הוא השורש דהשבירה 
כולה, אך הוא עצמו לא נשבר, אלא הוא רק בחי' שורש 

צדשבירה, שהוא האור שהפך להיות ניצוצין, חלקי אור נב
דלים בחי' דעת המבדלת.

מלך הדעת הוא בלע בן בעור שהוא בלעם הרשע, 
שיודע 'דעת עליון', אולם הוא ידע את בהמתו, שהוא בחי' 
שבירה10, בחי' דעת המבדלת, חלקי אור נבדלים, ומתגלה 
אצל בלעם בחי' אור-ארור, בחי' ניצוצות. פיזור האור11. 

וכן בכל כללות האצילות )וכן( עתיק יומין הוא בחי' 
נשמה לכל האצילות ואין )בו( בחי' כלי כלל לכן אין אנו 
דהנה  השפ"א12  והקשה  הי"ס:  בכלל  הדעת  בחי'  מונין 
בכל סוגיא דעולם התיקון התבאר אלו חלקים לקח עתיק 
וכל ענין הספיקות שם, וא"כ משמע שיש בחי' כלי בעתיק, 
ואיך הרב כתב כאן שאין בו בחי' כלי 'כלל'. ותירץ שכיון 
שז"ת דע"י מתלבשים בא"א נקרא שעתיק הוא אור-נשמה 

ואינו עולה בשם כלי, כי הכלי שלו הוא א"א.  

צתדע, עתיק ודעת הם תיבות מקבילות, והוא ע"י צי
וק' מקבילות בא"ת  וד'  רוף אותיות א"ת ב"ש ג"ר ד"ק, 
ב"ש, נמצא הקבלה גמורה בין המילה דעת למילה עתיק. 
והוא מה שמהרח"ו מקביל את עתיק והדעת כי שניהם הם 
בחי' נשמה, שעתיק הוא בחי' נשמה לכל האצילות והדעת 

הוא נשמת ו"ק. 

והוא הנידון במנין הפרצופים האם מונים מעתיק או 
שבכללות  הרש"ש  דברי  יסוד  את  הביא  והש"ש  מא"א, 
מונים מפרצוף עתיק, אולם בפרטות בכל פרצוף ופרצוף 

צמונים מא"א. ובעומק עתיק ודעת הם בני חדא בקתא ני
נהו, לכן הז"ת של עתיק הוא נשמת כל האצילות, כי א"א 
מלביש אותם, ואו"א את א"א, וזו"ן את א"א, נמצא שכולם 

צמלבישים ז"ת דעתיק והוא נשמה להם,  והדעת שמקבי
לה לעתיק היא נשמת ז"א. נמצא שז"ת דעתיק נשמת כל 

10  כמבואר בדברי רבותינו.
11  עיין שיעור עבודת ה’ במילה ‘ארה’.

12  אות ד’

צהאצילות, והדעת שהוא נשמת ו"ק, הם שורש לכל ההל
בשות כולם, ודו"ק.

דעת  כי  לעתיק,  הדעת  בין  ההקבלה  בענין  נחדד 
בשורש העליון שלו הוא בחי' דעת המתהפכת, שהוא בחי' 
כללות ההפכים, בעומק הוא תכלית הידיעה שנדע שלא 
נדע, למטה מכך זה דעת המחברת שורש האחדות, למטה 
מכך הוא דעת המבדלת, ודעת המכרעת היא מכרעת לצד 

א' או לצד ב' אחרי שדעת המבדלת הבדילה ב' צדדים.

רישא  ובפרטות  ההפכים,  כללות  בחי'  הוא  עתיק 
דעתיק שהוא נקרא רישא דלא אתידע, דעת דעתיק סוד 
המבדלת  לדעת  שורש  הוא  דעתיק  ז"ת  המחברת.  דעת 
והמכרעת של כל הבריאה כולה. נמצא ש'הדעת' של כל 
העולם כולו אינו אלא עתיק. דעת הוא דעת מדין הספירות, 

ועתיק הוא דעת מדין הפרצופים, ובעומק הם אחד.

כלומר בחי' דעת שהוא תכלית הידיעה שנדע שלא 
שהוא  התחתון  הדעת  את  להעלות  הוא  שהגדרתה  נדע, 
בסוד  דעת  בחי'  שהוא  הכתר  לפנימיות  הכתר  חיצוניות 
תכלית הידיעה שנדע שלא נדע. והיינו כי הכתר הוא נקרא 

צג"ר בכללות, והתכלית הוא להעלות את הו"ק לג"ר, וב
שאר כל הפרצופים גם בג"ר יש בחי' דעת כפשוטו, אך 
בעתיק שהוא כולו כתר מתגלה בחי' דעת שהיא למעלה 

מן הידיעה בחי' תכלית 'הידיעה' שנדע שלא נדע, ודו"ק.

והנה הי"ס שבכל כללות האצילות הם עשר נקודות 
שיצאו תחלה בתוך הכלים ומהם היה התיקון כי מנקודה 
ראשונה נעשה כתר דאצילות הנק' אריך מכתר שבנקודה 
ובתוכו עתיק בבחי' נשמה ומב' נקודות נתקנו או"א ומו' 
נקודות ז"א ומנקודה אחרונה נבנית הנוקבא דז"א הרי י"ס 
דעשר נקודים לבד: כנ"ל שעתיק הוא נשמת כל האצילות 
ודעת הוא נשמת  וא"א ושאר הפרצופים הם הגוף,  כולה 
חלקים  נחלקת לב'  כמו שהנשמה בכללות  ז"א. ובעומק 

צשהם נר"ן הפנימיים, וחיה ויחידה המקיפים. בהקבלה בע
וז"ת דעתיק  ויחידה המקיפים,  חיה  ג"ר דעתיק הם  תיק, 
הם הנר"ן הפנימיים. והיינו שגם החלק שאינו מתלבש שהם 

המקיפים הם גם מדין 'נשמה' בכללות.

וכן  ממקומה  לאבא  מאירה  חכמה שבו  א"א  והנה 
צבינה שבו מאירה לאמא: והיינו שכל מדרגה עליונה הפר

טות שבה הוא השורש לתחתון, והוא הנאמר כאן, חכמה 
דפרטות דא"א הוא שורש לחכמה הכוללת, ובינה דפרטות 
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עץ חיים היכל חמישי שער מוחין דצלם פרק ה' מ"ק ]457[עץ חיים היכל חמישי שער מוחין דצלם פרק ה' מ"ק ]457[
דא"א היא שורש לבינה הכוללת, ז"א דפרטות דא"א הוא 

שורש לז"א דכללות וכן במלכות. 

ואמנם בפרטות בינה דא"א היא בגרון ושם מתחיל 
צכתריהם של או"א, אך בדקות השורש של אבא הוא בח

כמה דא"א ובינה בבינה דא"א. ועיין בש"ש שביאר שמצד 
שהוא  דא"א  מחג"ת  מלבישים  שאו"א  מתגלה  הגילוי 
ממקום הגרון, אך השורש הדק הוא כפי שכתב מהרח"ו 
כאן13 שאבא שורש בחכמה דא"א ואימא בבינה דא"א. 

ואין כן במלכות, שהמלכות שבכולם אחר הקטרוג 
ירדו בין מלכות ז"א ובין מלכות נוקבא בין מלכות דאו"א 
והיינו שאחרי  ירדו ממש למטה:  כולם  בין מלכות דא"א 
הקטרוג ירדו כל המלכויות דפרטות של כל מדרגה, ולא 

צרק המלכות הכוללת. ובהגדרה כוללת הרי המלכות הכו
ללת יצאה בסוד נקודה אחת, וא"כ נמצא שהמלכות היא 
'קיבוץ' של חלקי המלכויות הפרטיות שיצאו נקודה אחת, 
לכן כאשר המלכות הכוללת יורדת כל המלכויות דפרטות 

יורדות.

למעלה  נשאר  ולא  ממקומם  אליה  שמאירים  אלא 
אליה  שמאירים  היינו  שלפנינו  הגי'  לפי  רשימו לבד:  רק 
האירו  שהאורות  בשבירה  שהיה  כמו  היינו  ממקומם 
מהאצילות למקום הבריאה ששם נפלו שברי הכלים, הכא 
נמי האור של המלכויות שלמעלה שהוא הרשימו מאירים 

למטה.

אם כן היה אפשר לומר ח"ו דהשתא לא נשארו רק 
ט' בכל בחי' ותו לא שהרי העשירית ירדה ונפלה, לכן אמר 
יצירה  י' ולא ט': ובזה מבאר את מה שבא לשלול בספ' 

באומרו י' ולא ט', ופשוט.

לעיל  רשימו לבד:  רק  זה  אין  כי  י"א  ולא  י'  ואמר 
התבאר שהם י' ולא י"א היינו שהוא תלוי אם מונים דעת 
או כתר, וכאן מבאר סברא נוספת שכל עו"ע יש לו את 
הרשימו עולם העליון ממנו, וא"כ בכל עו"ע יש בו אור נוסף 
והוא מה דאתי לאפוקי בספ'  י"א,  ח"ו כאילו הם  ונראה 

יצירה.

כלומר יש רשימו למעלה שנשאר מהמלכויות שירדו 
א"ס שהיה  אור  והוא משורש  רישמו למטה,  ויש  למטה, 

13  ובעומק התבאר בדברי האריז”ל בפירושו לספד”צ שיש הבחנה של 
הבינה גם ברישא דא”א.

ונסתלק לשורשו, ונשאר לתתא רשימו, וכך הוא בכל עו"ע 
בסוד בחי' אור א"ס שבכל עו"ע, וב' הבחנות הרשימו יש 

להם שורש אחד, ודו"ק.     

צכדי כשתעלה תדבק בשרשה למעלה דהיינו הרשי
'כשתעלה תדבק בשרשה',  הרשימו,  טעם  סוד  והוא  מו: 
והוא סוד הקו, שהוא מלשון 'תקוה'14, כי הקו הוא מחבר 
בין האור א"ס לרשימו, שהוא בחי' שעולה מתתא לעילא 
א"ס.  לאור  לחזור  תקווה  יוצר  שהרשימו  והיינו  לשורשו, 
גימט'  קו  כי  היינו  'תדבק',  מהרח"ו כשתעלה  לשון  והוא 

'דבק', ודו"ק.

שהמלכות  בשמים  נצב  דברך  ה'  לעולם  סוד  וזה 
דז"א אף שנפלה למטה לעולם הרשימו שלה למעלה וזה 
נאמר על הרשימו  נוקבא דז"א הוא  דברך שהוא מלכות 
ואמר שלעולם היא שם בשמים למעלה בז"א שהוא שמים 
וכן בכל בחינה ובחינה: והיינו שכל עו"ע יש את הרשימו 
ויש  תחתון,  לעולם  שירדה  המלכות  של  שנשאר למעלה 
לעולם  שעולה  ממה  תחתון  שנשאר בעולם  הרשימו  את 
עליון, והוא משורש אור א"ס שהיה ונסתלק וכך הוא בכל 

עו"ע כנ"ל, ודו"ק.  

כשמיירי  האם  גדולה,  בהרחבה  שדן  בש"ש  ועיין 
במלכות של כל עולם הוא במלכות הכוללת או במלכות 
סוגיא  והיא  ורחל,  יעקב  בחי'  היסוד,  עטרת  שהיא  דז"א 

רחבה מאוד ונזכיר כאן בקצרה ממש.

כאמור יש עתיק ויש א"א, מדין א"א הנוק' היא עטרת 
היסוד, אולם מדין עתיק הנוק' הוא ספירה גמורה לעצמה. 
כי הרי עתיק הוא בסוד שורש מלכות א"ס שירדה, והיא 
גם  אמנם  עו"ע.  בכל  וכעזה"ד  עתיק  שהוא  א"ק  מלכות 
בעתיק יש בחי' עטרת היסוד, אך בכללות עיקר השורש 
לנוק' שהוא ספירה לעצמה הוא עתיק ועיקר שורש הנוק' 
שהוא עטרת היסוד הוא א"א. כי עתיק הוא הבחינה שיורד 

צבכל עו"ע, ומה שיורד אינו עטרת היסוד אלא בחי' המל
צכות. ועיין בש"ש שהאריך לבאר בכל מדרגה מה ירד, והז

כרנו כאן רק בקצרה ממש, כי עיקר הדברים הם סוגיות 
שהתבארו לעיל בע"ח בהרחבה.    ■ המשך בע"ה בשבוע 

הבא מהשיעור השבועי בירושלים בספר עץ חיים

14  עיין דרושי הקיווי לרמח”ל.
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אזן
אזן – שורש האז שבאזן שייך ללעתיד לבוא 
כמו שאומרים חז"ל על הפסוק "אז ישיר משה", 
ומצד כך אזן הוא אותיות אז – נ' ששיך למדרגה 

דלעתיד לבוא.

כח המאזניים שבאוזן

וכפשוטו, אזן זהו הבית קיבול של מה שיוצא 
מהברת הפה – האבר של חוש השמיעה כלשון 
אבל  הדרך,  ע"ז  וכן  למצוותיו"  "והאזנת  הפסוק 
בעומק –  כידוע האוזן נקראת אוזן מלשון מאזנים 

הצ ששני  הוא  וענינם  שמהותם  משקלות,  צשל 
שהוא  מאזנים  הלשון  וזהו  אהדדי,  שווים  דדים 
הכלי שבא לאזן את הדברים, כי צורת המאזנים 
היא שמשווים את שתי הצדדים שבאחד מהם יש 

משקולת בכדי שיהיו שווים אהדדי.

ומצד הפנים הללו גדר מציאות האזניים הוא 
כח של צירוף של שני דברים ואחדותם גם יחד.

יש  הפשוטות,  הפנים   – פנים  כמה  בזה  ויש 
באדם מציאות של פנים ויש באדם מציאות של 

צאחור, מציאות הנקבים שבאדם, יסודם הוא בפ
נים של האדם, שזה הצורה של חוטם, פה, וכן על 
זה הדרך, האחור יסודו הוא מקום סתום, ]ואם יש 

בו פתח, זהו פתח במקום תחתון לפסולת[,

של  לאחור  הפנים  בין  הנמצאים  והאזניים 
צהאדם כמו שחידדו רבותינו, הם הְמַאזנים, מחב

רים ומצרפים את האחור ואת הפנים גם יחד, זה 
מציאות האזניים.

מהות שערות הראש

ובפנים נוספות בגדר מציאותם של האזניים, 
בצורת  בהרחבה,  רבותינו  בדברי  שמיוסד  כמו 

הפ החיצוניות,  את  ויש  הפנימיות  את  יש  צאדם 
ששם  שבאדם  בגולגולת  המתגלה  היא  נימיות 

הגו בתוך  שהם  שבאדם  המוחין  מקום  צנמצא 
התגלותם  שצורת  במה  היא  והחיצוניות  לגולת, 
של המוחין לחוץ, חלקה הוא במה שהם יוצאים 
בחושי האדם, כלומר - שורש ההארה הוא הכח 
הפנימי של המוחין שזהו החכמה שנמצא בתוך 
האדם שבוקע ויוצא לחוץ, והאופנים של יציאתו 

צלחוץ כמו שמסודר בדברי רבותינו – האופן הרא
של  מראשו  שיוצאים  השערות  בצורת  הוא  שון 
אדם שהם אלו הנקראים מותרי המח, כידוע עד 
מאד, והיינו שהמותרות של המוח יוצאים בצורת 
שערות בראשו של האדם, ולמטה מכך מתגלה 
החושים שיוצאים בעינים, באזניים, בחוטם ובפה, 

שהאדם משיג מכחם את מה שהוא משיג.

מן  שיוצאים  השערות  כח  ממש,  ובכללות 

ופשו בהירה  בלשון  המח,  מותרי  שהם  צהראש 
טה, הינם אותם חלקים שהם מעבר להשגה של 
האדם, ולכן הם נקראים מותרי המח שאלו הם 
דברים שהם בבחינת "במופלא ממך אל תדרוש 

צבמכוסה ממך אל תחקור, במה שהורשית הת
בונן", והרי שמה שנמצא מופלא ומכוסה מהאדם 
הוא גדר צורת השערות היוצאים על גבי ראשו, 
ומה שהם מכסים את ראשו של האדם, כלומר, 
אינם  והם  מהאדם  חלקים שמכוסים  אותם  הם 

מושגים לאדם.

שערות  נקראים  שערות  כידוע,  כן  שם  ועל 
שאומרים  כמו  והיפוכו  דבר  שהם  פנים  משתי 
ומלשון  שיעור  של  לשון  זה  שערות  מחד  חז"ל, 
עשר כיון שעשר זהו השורש של כל שיעור שיש 
העולם",  נברא  מאמרות  "בעשרה   – בבריאה 
בי עשרה שכנתא שריא"  "כל  הדיברות,  עשרת 

וכן ע"ז הדרך.

צאבל מאידך הם נקראים שערות מלשון הש
לו  יש  שיעור  לו  גם בדבר שאין   – כלומר  ערה, 
שיעור  בו  לתת  אפשר  שאי  אף  על  כי  השערה 
אבל אפשר לשער אותו, ומצד כך, כל דבר שהוא 
אין  השיעור,  שורש  שזה  העשרה  לקומת  מעבר 

צלנו השגה בו אלא השערה, -ההשגה שלנו יכו
לה לגעת במידה מסוימת עד המדרגה שנקראת 

צעשרה שזה מה שמתגלה בקומת ימות עולם, ומ
עבר לכך זה נקרא מותרי המח, שהמותרות הם 

צמעבר לאותו שיעור, ושם אין בו שיעור אלא הש
ערה בלבד, וזהו הגדר של שערות מל' השערה.

כסדר  מוצאים  אנחנו  הללו,  הפנים  ומצד 
בלשון חז"ל שכאשר באים לבטאות דבר שהוא 
בלתי נתפס הם מבטאים אותו – "כחוט השערה", 
ודוגמאות בעלמא – "אין בין גיהנם לגן עדן אלא 
כחוט השערה בלבד" וכן- "הקב"ה מדקדק עם 
חסידיו כחוט השערה", ועוד ועוד לשונות בדברי 
חז"ל שכאשר הם באים לבטאות דבר שלא נתפס 
מחמת שאין בו שיעור אלא השערה בעלמא, הוא 
הנקרא בלשונם "חוט השערה", -כפשוטו זה נובע 
מחמת רוב דקותו, אבל בעומק ההגדרה היא כי 
בו  לו  יש  אחיזה,  בו  לו  יש  לאדם,  המושג  דבר 
תפיסה, ואילו דבר דק הוא בלתי נתפס, זהו הגדר 
שהאדם  דבר  השערה",  "כחוט  בביטוי  שמונח 
נקרא  הוא  תפיסה  בו  לו  ואין  לאוחזו,  יכול  אינו 

בערכו שלו 'כחוט השערה'.

וא"כ, הכח העליון שיוצא ממוחו של האדם 
זהו השערות שיוצאים מראשו שאלו מותרי המוח 

שהם בלתי מושגים,

שבאדם,  התחתונים  החושים  כך  לעומת 
המושגים  דברים  שהם  והמישוש  הטעם  הריח, 
לאדם, ]וכמובן, גם בזה יש ערך במדרגת ההשגה 

של כל חוש לפי עניינו[.

שיוצא  שבאדם  שבראש  העליון  הכח  ובין 
השערה,  שמלשון  השערות  מדרגת  שזהו  לחוץ 
לבין החושים המושגים לאדם כראיה, ריח, טעם 

צומישוש, יש את הממוצע שזה חוש האוזן, וכפ
זהו הכח של שמיעת האוזן, אבל בעומק,  שוטו, 
הרי כסדר אנו מוצאים בחז"ל ביטוי לגבי דברים 
שמחד, אין לנו בהם תפיסה ומאידך רוצים לקרב 
"לשבר את  הנקרא  אותו לתפיסתינו שלנו, שזה 
האוזן", ולעניינא דידן ביאור הדבר הוא שה"לשבר 

צאת האוזן" הוא הממוצע בין מה שאי אפשר לת
פוס כלל שהוא בגדר השערה בעלמא לבין מה 
הוא  ביניהם  הממוצע  שנקודת  ונתפס  שמושג 
מסבירים   – כלומר  האוזן",  את  "לשבר  הנקרא 
שזה  האדם  יסבור  אל  אבל  הדבר,  את  לאדם 

צבעצם אמיתותו של הדבר, אלא  בזה הוא מתק
רב להבנתו, אבל עדיין אין זה השגת את אמיתות 
הדבר כמות שהיא, זוהי ההגדרה של "לשבר את 

האוזן".

אופני האיזון שמכח האוזן

צובפנים הללו א"כ, האזניים שהם מלשון מא
צדדים, -מה הם שתי  שני  כי הם מאזנים  זניים 
מה  בין  מאזנים  -הם  מאזנים?  שהם  הצדדים 
נתפס לאדם שזה בבחינת שערות, לבין  שבלתי 

המוש החושים  הם  שאלו  לאדם  שנתפס  צמה 
גים לאדם כראיה ריח טעם ומישוש, והיינו שכח 
השמיעה שהוא בבחינת "לשבר את האוזן" מאזן 

ביניהם, מצרפם ומאחדם גם יחד.

צוא"כ, עד השתא נתבאר בקצרה שתי האופ
נים שיש בכח האיזון שבאזן, באופן הראשון היא 
מאזנת בין הפנים ובין האחור שזהו מה שמקום 
האוזן הוא בצדדי האדם, ובאופן השני היא מאזנת 
של  בהבחנה  שהוא  הראש  מן  הבוקע  חוש  בין 

החו השערות, לבין  הם  שאלו  צהשערה בעלמא 
ומישוש,  ריח טעם  שים המושגים לאדם, ראיה, 
שהממוצע ביניהם זהו האוזן בבחינה של "לשבר 

את האוזן".

צולפי"ז, נתבונן להבין מהו גדר כח החוש הנ
מצא באוזן – הרי האוזן עצמה היא הבית קיבול 
שנמצא  אור  בבחינת  הוא  השמיעה  וחוש  הכלי, 
השורש  כך בעומק,  ומצד  הכלי,  מציאות  בתוך 
מכח  אלא  אינה  היא  הבריאה  מציאות  כל  של 
איננו  העולם  ובלעדיה  אזניים  של  תפיסה  אותה 
יכול להתקיים, כלומר – הוא יתברך שמו שברא 

צאת עולמו, הוא כביכול אין סוף, וכל מה שמת
צגלה מאמיתתו הנעלמת אין לה סוף, ואילו הנב

ראים הם כולם בעלי גבול, וביחס למה שנתבאר 
אליו  מצטרף  שכביכול,  בבריאה  הכח    – לעיל 
מציאות  בו  שאין  שערות,  הנקרא  הוא  יתברך, 
המושגים  החושים  כח  כך  ולעומת  השגה,  של 
לנו, שהם ראיה, ריח טעם ומישוש, הם בערכינו 
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שלנו בתפיסת הגבול. והכח הממצע שמקיים את 
סוף  האין  בין  החיבור  כח  שזהו  העולם  מציאות 

לבעלי גבול. הוא האזניים, 

אזניים,  של  התפיסה  מתגלה  כשלא  ולכך, 
והיינו שאין ממצע בין המושג לבלתי מושג, כאן 
מונח עומק ה"חושך ואור משמשים בעירבוביא" 

שזה שורש כל הקלקולים כולם.

מהות מזל המאזניים של חודש תשרי

תשרי  בחודש  מתגלה  הזמנים  בסדר  ולכן 
מזל מאזניים, כלומר – בסדר השנה שיש בה י"ב 

יש של  המנין  מצד  מניינים,  שני  ישנם  צחודש, 
ראל חודש ניסן הוא החודש הראשון –  "החודש 
הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי 
השנה", לכם דייקא שזה המנין של ישראל, אבל 
מצד המנין של אומות העולם סדר השנה מתחיל 
מתשרי שמזלו הוא מאזניים ומה שמזלו מאזניים 
זהו משום שבתשרי נברא העולם כמו שאומרים 
במטבע התפילה "היום הרת עולם", והיינו שהכח 
שמתגלה בתשרי שמכחו יש מציאות של מאזנים 

שהשורש שלו 

זה התפיסה של אזניים זהו משום שמכחו ועל 
שהיא  הבריאה  קיום  למציאות  אפשרות  יש  ידו 
הוא  הטעם  שכפשוטו  ודאי   – כלומר  תתקיים, 
משום שזה זמן של דין שהקב"ה יושב ושוקל את 
מעשה האדם במחשבת א-ל דעות כל' הרמב"ם, 
זה נקרא מאזניים, אבל אף שזה ההתגלות  ולכן 

של הדבר, מ"מ, כמו שברור, 

 – האזניים  כח  מחמת  הוא  הפנימי  השורש 
המאזניים שמתגלה בתשרי שהרי תשרי הוא זמן 
ה"הרת עולם" שהוא שורש מציאות תחילת הזמן 
שנתהוותה הבריאה, ולולי אותו כח של מאזניים 

שה כיון  להתקיים,  לבריאה  אפשרות  היה  צלא 
מאזניים מאזנים בין מי שדן לבין מי שדנים אותו, 

הוא במ הדין  רמב"ם  מה  שהבאנו  כמו  צשהרי 
איך  השגה  לנו  שאין  כלומר  א-ל דעות,  חשבת 
הדין נעשה, ומה שהוא נעשה מכח מחשבת א-ל 

צדעות, בערכינו שלנו זה נקרא "מותרי המח" ]ול
זה ההגדרה של מציאות של הדין  מעלה מכך[, 

שהקב"ה דן בראש השנה מצד מי שדן.

אבל את מי הוא דן – הוא דן את כל באי עולם 
כל' המשנה - "כל באי עולם עוברים לפניו כבני 
מרון" שהם קרוצי חומר, הוא דן את בעלי הגבול, 

אזניים,  בבחינת  שהם  המאזניים  כך,  ומצד 
דעות"  א-ל  "מחשבת    – שדן  מי  את  מצרפים 
ואת מה שהוא דן, אותנו. הנבראים שפלי עולם 
החומר שהם בעלי גבול, וא"כ הדבר שמכחו הוא 
דן, זהו כח המאזניים שמהם נעשה מציאות עומק 

הדין, כמו שנתבאר.

שלמה  אצל  שמתגלה  האיזון  כח 
המלך

אבל יתר על כן, הרי על שלמה המלך "איזן 
וחיקר ותיקן משלים הרבה", וכמו שדורשת הגמ' 
כידוע, שקודם שבא שלמה המלך היתה התורה 

צדומה ככפיפה שאין לה בית יד, אין לה בית אחי
זה וכאשר בא שלמה המלך ש"איזן וחיקר ותיקן 
משלים הרבה", הוא עשה את התורה ככלי שיש 

לו אחיזה ע"י בית יד.

צוביאור הדברים –  כל דבר ודבר שבאים לא
חוז אותו, אם הוא כלי שאין לו בית יד, מתוכו הרי 
כיון ששם הוא חלל,  לא ניתן להחזיק את הכלי 

צולכן מנסים להחזיק אותו מצדדיו, ואחיזה מן הצ
דדים היא לא אחיזה ראויה כי הצדדים סותרים 
זה את זה, ולכן מלכתחילה לא ניתן לאחוז דבר מן 
הצד, ואם אוחזים דבר מן הצד זה בבחינת "איש 
ציד" שזה אחיזה באופן שהוא צד את הדבר, כי 
הוא לא אוחז אותו כמות שהוא, כפי שראוי לו, 
אלא הוא אוחז אותו בעל כרחו, בקצוות שלו, זה 
נקרא ציד, כל מי שצד מישהו כלומר שהוא אוחז 
בו בעל כרחו וא"כ, זה לא אחיזה שבאה בנועם, 
במידת הרחמים, -וזהו מידתו של עשיו "כי ציד 
בפיו", כלומר, שכל אחיזתו בכל דבר היתה מן 
זה הגדרת "ציד בפיו" שמהות אחיזתו  הצדדים, 

בכל דבר היא בבחינת ציד.

צאבל לעומתו יעקב אבינו שהוא בחיר שבא
בות, הוא הממצע בין אברהם ויצחק, הוא נקודת 

צהאמצע שזה בחינת האזניים מלשון "והאזנת למ
צוותיו", ןהוא המצרף ומחבר את הצדדים, -וזה 
הבית קיבול שעשה שלמה המלך לתורה שנאמר 
בקרא – "איזן וחיקר תיקן משלים הרבה", כי הוא 

איזן וחיבר את חלקי התורה כולם גם יחד.

נתבונן להבין לפי"ז ברור, הרי שלמה המלך 
היה החכם מכל אדם כמו שנאמר בקרא "ויחכם 
חכמתו  עומק  שנתבאר,  מה  ולפי  האדם",  מכל 
במה  גופא  זה  מכולם,  יותר  החכים  הוא  שבה 
שהוא "איזן וחיקר ותיקן משלים הרבה", ש"איזן" 
צדדים,  בו  שיש  האזניים, שבכל דבר  מכח  זהו 
בכדי  יד"  ה"בית  מציאות  את  לדבר  עשה  הוא 
האמצע  נקודת  מצד  אותו  לאחוז  אפשר  שיהא 

המחברת את הצדדים, 

ודבר שבאים  כל דבר  לעיל,  וכמו שנתבאר 
לאחוז בו, זה לא היכ"ת בעלמא לעשות בית יד 
לכלי שע"י כן אוחזים בדבר, אלא הגדרת הבית 
את  שמחברת  האמצע  נקודת  זוהי  שעושים,  יד 

צהדפנות, את הצדדים, ומכח שהיא מחברת ומ
קשרת אותם גם יחד, האחיזה היא בכל הדבר, זה 

גדר הבית יד. 

ולכן נתקיים בו "ויחכם מכל האדם", כי מה 

נוטה  שהוא  מחמת  זה  דבר  משיג  לא  שהאדם 
לצדדים, ולכן אין לו השגה בעצמות הדבר אלא 
בנטיתו בלבד, אבל כאשר יש את הכח של האוזן 

צשל כל דבר ודבר, א"כ הוא אוחז בנקודת האמ
צע שמחברת את הצדדים, -זהו כחו של שלמה 

המלך שמכח כך הוא השיג כל דבר.

זה  משיג,  אינו  שהאדם  דבר  כל  ובעומק 
מחמת שהוא תופסו ואוחזו מן הצדדים, ולכן הוא 

צלא משיג את הדבר, אבל כאשר באפשרותו לא
חוז את הדבר מצד נקודת האמצע שבו – מצד 
האזניים שיש בכל דבר, מכח כך הוא יכול לחבר 

כל דבר.

ישבחנה"  באחור  "חכם  הפסוק  כוונת  -וזה 
יכול לאחוז את הדבר גם בפנים  כלומר, החכם 
שלו וגם באחור, איך הוא יכול לאחוז את הדבר 

צבאחור? מכח האזניים שבמהותם הם מאזנים ומ
צרפים, מאחדים ומחברים, על ידי כן הוא מחבר 
את הפנים ואת האחור גם יחד, זהו "חכם באחור 
של  האדם"  מכל  "ויחכם  מעלת  וזה  ישבחנה", 

שלמה המלך כמו שנתבאר.

נשים  לו  הרבה  המלך  שלמה  הרי  ובדקות, 
"לא  אמרה  שהתורה  משום  סוסים,  לו  והרבה 
ירבה וגו' פן יסור לבבו", והוא אמר "אני ארבה 
]דף  בסנהדרין  הגמ'  שאומרת  כמו  אסור"  ולא 
לגעת  ניסה  שלמה   – הדבר  ועומק  ב'[,  כ"א, 
באוזן שמצרפת את השערות שזהו מה שמעבר 
להשגה של האדם עם מה שמושג ונתפס ומכח 
כן  וכמו  אסור",  ולא  ארבה  "אני  אמר  הוא  כך 
לגבי מה שאמרו חז"ל: "ביקש שלמה לדון דינים 
בלא עדים ובלא התראה, יצאה בת קול ואמרה 
אל תהי דן יחידי" וכו', כלומר, עומק הדבר הוא 

צששלמה המלך ניסה לגעת במקום שמעבר לה
שגה, ואמנם הבת קול יוצאת ואומרת אל תהי דן 
יחידי שאין דן יחידי אלא הוא יתברך שמו, אבל 
הרצון של שלמה המלך היה לאזן את הפנים ואת 

צהאחור בבחינת "חכם באחור ישבחנה" כמו שנ
תבאר מכח האזניים – ה"איזן וחיקר תיקן משלים 
הרבה", אלו הם הגילויים למה שרצונו של שלמה 
המלך היה לגעת במקום הנעלם, במקום הבלתי 

מושג,

צוזה מה ששלמה המלך אמר במפורש "אמ
רתי אחכמה והיא רחוקה ממני", כלומר – זה לא 
הוא  וע"ז  חכמה  עוד  ביקש  שהוא  כפשוטו  רק 
אמר "והיא רחוקה ממני", אלא מה שהוא ניסה 
לעשות זה בגדר "איזן וחיקר", וכשהוא לא השיג 
את הדבר, התהפך החיקר לרחק שזהו "אמרתי 
ניסה  שהוא  והיינו  ממני",  רחוקה  והיא  אחכמה 
לחבר מכח האזניים את מה שמושג ונתפס, עם 
מה שבלתי מושג ובלתי נתפס, לצרפם ולחברם 
מכח האזניים, יחד אהדדי, אבל האיזון הזה עדין 
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ששלמה  מחד,  נאמר  ע"ז  בשלימות,  הושג  לא 
מאידך,  אבל  הרבה",  משלים  וחיקר תיקן  "איזן 
"אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני", זה כחו של 

שלמה המלך.

התנועה  בתוך  המתגלה  המנוחה 
עצמה

של  כחו  היה  האזניים  תפיסת  מיסוד  וא"כ 
של  האחדות  מציאות  את  לגלות  המלך  שלמה 
הכל, ובדרך רמז, אזן בגימטריא נ"ח – לשון של 
נח, וזהו מה שנאמר בנבואה בהבטחה שהיתה על 
ונאמר  הוויתו – לידתו של שלמה המלך, הוגדר 

יהיה איש מנוחה" שהוא בבחינת מד "והוא  צבו 
כאשר   – כלומר  קודש,  של שבת  המנוחה  רגת 
נמצאים בצדדים, אין מנוחה, כי הצדדים הם לא 
מקום שניתן להתישב שם, אבל כאשר נמצאים 
את  עשה  "האלקים  בבחינת  האמצע  בנקודת 
תנועה  אז שהיא  ישר", התנועה המתגלה  האדם 
תמידית היא בבחינת מנוחה, כלומר – אין כוונת 
הדבר כפשוטו, שמנוחה היינו שאין תנועה כלל, 
אלא התנועה הישרה שהיא התנועה הטבעית, היא 

מוגדרת מנוחה בעצם התנועה עצמה.

צוחידוד הדברים –  כפשוטו מנוחה היינו שה
דבר נח ובלתי מתנועע, אבל בעומק, הרי זה לא 
קיים במציאות הבריאה, שהרי אפי' על תלמידי 
להם  שאין  חיל"  אל  מחיל  "ילכו  נאמר  חכמים 
כמו  הבא  בעולם  ולא  הזה  בעולם  לא  מנוחה 
שאומרת הגמ' בתענית, וא"כ באיזה אופן מתגלה 
התפיסה של מנוחה? – אלא כמו שנתבאר, הגילוי 
של מנוחה הוא בעצם התנועה עצמה, כלומר –  
כאשר התנועה היא תנועה לצדדים, הרי זו תנועה 

צשהיא היפך מנוחה, כיון שעצם התנועה היא תנו
עה של יגיעה וטורח כי הוא נוטה מצד לצד -וזה 
התפיסה של כף הקלע שמניעים אותו מצד לצד, 
אבל כאשר מתגלה בתוך התנועה עצמה מציאות 
של מנוחה, זה נקרא "אורח מישר" שהוא הולך 

ישר בדרכו, 

בלשון חיצונית, כאשר האדם נוטה לצדדים, 
צהרי שכאשר הוא מגיע לפרשת דרכים הוא מתי

כשהוא  אבל  לשמאל,  או  לימין  לילך  להיכן  גע 
בנחת,  היא  הליכתו  כל  מישר"  ב"אורח  הולך 
של  מציאות  יש  מחד  ההגדרה,  עומק  זה  ומ"מ, 

צתנועה ומאידך יש מציאות של מנוחה, כי בתנו
עה הישרה מתגלה מנוחה בתוך מעמקי התנועה 

עצמה.

וזה הכח של שלמה המלך שמתגלה ב"איזן 
וחיקר",כמו שנתבאר.

־ב' אופני השקילה שקיימים במא
זניים

באוזן   – ב"איזן"  נוסף  עומק  כאן  יש  ולפי"ז, 
הרי הבאנו בראשית הדברים שהאזן מחבר את 
הפנים ואת האחור, וכמו כן הוא מחבר את בחינת 
ההשערה – השערות עם החושים של ראיה ריח 
נוספות  ומישוש, אבל עכשיו מתגלה פנים  טעם 
לאזן – הוא מאזן את הימין ואת השמאל ב"אורח 
מישר" שבו, זהו "איזן וחיקר תיקן משלים הרבה" 
שנאמר דייקא בשלמה המלך שעליו נאמר "והוא 
יהיה איש מנוחה" וכמו שנתבאר שאזן בגימטריא 
של  תנועה שהיא במדרגה  אצלו  כי מתגלה  נח, 

מנוחה.

–  הרי מי שמתנ נתבונן להבין  צאבל לפי"ז 
גד לכח הפנימי של האזן הוא עמלק, וזה מפורש 
פרשת  ברש"י, שכשנאמרה  שמובא  כפי  בחז"ל 

צמשקלות, נאמרה לאחר מכן פרשת עמלק ]בפ
רשת כי תצא[, כי כשעמלק בא הרי שיש פגם 
כך  ומכח  המשקלות,  במציאות  שלימות  וחוסר 
החסרון  תפיסת  שמתוך   – כלומר  עמלק.  בא 
את  עמלק  יונק  המשקלות,  של  השלם  והתיקון 
הוא  מאזניים  – הכח של  חיותו, וביאור הדברים 
שתי  שבין  האיזון  וע"י  הצדדים,  שתי  בין  לאזן 
ויבואו  הן  "שקולים  הצדדים, נעשה הבחינה של 
שניהם" כלשון חז"ל הידוע, וזה גופא התפיסה של 
מאזניים, שהרי כפשוטו כאשר שוקלים במאזניים 
כפי שהיה בעבר, היו מעמידים ליטרא של בשר 
בצד אחד, ומעמיד את האבן השוקלת כנגדו בצד 
השני, ומכח כך יודעים את משקל הבשר, כלומר 

שמכח  תפיסת האיזון שוקלים את הדבר.

שזוהי  שונה,  באופן  שהם  מאזניים  יש  אבל 
הגדרת המאזניים של יום הדין, שהמאזניים ביום 
הדין מבררים את ג' המדרגות – צדיקים רשעים, 
זכויות  שרובו  מבררים  הם  צדיק  אצל  ובינונים, 

בינו ואצל  להיפך,  רשע  ואצל  עוונות  צומיעוטו 
עמוק,  להבין  נתבונן  הם'.  ה'שקולים  ני מתברר 
הרי כמו שמבואר בדברי הגר"א, יש מהלך של 
צדיק, ]ומהלך של רשע שהוא אותו מהלך באופן 
דקלקול כמו שברור[ ויש מהלך של בינוני, אצל 
צדיק המהלך הוא רובו זכויות ומיעוטו עוונות שזה 
המהלך  בינוני  אצל  אבל  בדינו",  "צדיק  הגדרת 

הוא שיש לו תפיסת "שקולים הם", 

וודאי  כפשוטו,  אם  עמוק,  להבין  נתבונן 
כמו  אבל  בינוני,  מעלת  על  גובר  צדיק  שמעלת 
שמבואר בגר"א בכמה מקומות, יש יתרון מסוים 
לבינוני על הצדיק, אבל בעומק יותר יש כאן שתי 
תפיסות של משקל, תפיסת המשקל של הצדיק 
התפיסה של המשקל  רשע, שבשורש,  ]והיפוכו 

שווה בהם[ הוא לשקול רוב לעומת מציאות של 
מיעוט, ולעומת כך תפיסת המשקל של בינוני היא 
תפיסה של "שקולים הם ויבואו שניהם", תפיסה 
של שקולים, וכמובן, בחיצוניות זה נופל לנקודת 
קלקול כי זה "מחצה עוונות ומחצה זכויות", אבל 
משקל  תפיסת  זה  הבינוני  של  המשקל  תפיסת 
של "שקולים הם" ששני הדברים שקולים אהדדי.

יניקת  היא  תפיסת המשקל שמשם 
עמלק

ולפי"ז בלשון בהירה, עמלק כידוע עד מאד 
על  "רם  נאמר  ועליו  מר   - רם  בגימטריא  הוא 
ולענינא  מתרומם,  הוא  עליו  שגם  ה'"  גוים  כל 
דידן – רם הוא ראשי תיבות רוב – מיעוט, כלומר, 
כל ההכרעה שנמצאת בתפיסה הנקראת "אזלינן 

המי את  מכריע  שהרוב  דין  שיש  רובא"  צבתר 
עוט, זוהי תפיסה שיסודה ברם, זה בנוי על מהלכי 
מיעוט  לעומת  רוב  והרשע,  הצדיק  של  משקל 
ולפי"ז מכריעים כל דבר ודבר, שצורת ההכרעה 

שלו היא על פי רוב.

צוזה העומק של הדבר שכאשר יש פגם במ
שקלות, עמלק בא, כפשוטו פגם במשקלות הינו 
עבירה על הלאו של "לא יהיה בביתך איפה ואיפה 

צאבן ואבן", אבל בעומק יותר, התפיסה של מש
צקלות ששוקלים לפי רוב ומיעוט זה השורש שמ

כחו מגיע מציאות של עמלק שהוא בגימטריא רם 
ר"ת רוב –  מיעוט כמו שנתבאר, שזהו המשקל 
א"כ,  גופא  וזה  ומיעוט,  רוב  בתפיסה של  שהוא 

צהשורש של מציאות עמלק, כי נצרכת כאן המ
דרגה של רוב, וכל רוב –ריבוי הוא כידוע מלשון 
מריבה, כלומר, הרוב רב עם המיעוט והמיעוט רב 
זה מכח  המיעוט  את  והרוב שמכריע  הרוב,  עם 

ליש ומתנגד  עמלק  שבא  השורש  וזה  צמריבה, 
ראל כי יש כאן שורש למציאות של מריבה, והיינו 
שעמלק יונק את כח המחלוקת שהוא חולק על 
ישראל מכח התפיסה של רוב –ריבוי מלשון של 
מריבה, ומהמריבה הזו שבכח המשקל, הוא יונק 
את שורש חיותו שמכח כך הוא מתנגד לישראל.

אבל כאשר מתגלה המהלך הפנימי יותר של 
של  לא תפיסה  היא  המשקלות  הבינוני, תפיסת 
רוב ומיעוט, אלא תפיסת המשקלות היא תפיסה 
של מחצה על מחצה בבחינת "מכדי שקולין הם 
בפנים  מאזניים  של  המדרגה  זו  שניהם",  ויבואו 

העליונות שלהם.

וברור הדבר, עיקר השקילה שמתגלה בראש 
השנה היא של רוב ומיעוט, ורק בבינונים מחמת 
שהם מחצה על מחצה יש להם עשרה ימים שבהם 
הם "תלוים ועומדים", אבל עיקר השקילה א"כ, 
היא שקילה של רוב ומיעוט, וגם הבינוני גופא, מה 
שממתינים לו שיעשה תשובה היינו בכדי שעי"כ 
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יהיה לו רוב זכויות, וא"כ זה עוד פעם שקילה של 
היא  המשקלות,  של  הזו  והתפיסה  ומיעוט,  רוב 
שסדר  מכח  השנה  ראש  של  המאזניים  תפיסת 

צהשנה שמתחיל בתשרי שייך למה שבתשרי מו
נים למלכי אומות העולם, זה המאזניים ששייכים 

לבחינה הזו של מלכי אומות העולם.

גדר התפיסה הפנימית של "שקולים 
הם ויבואו שניהם"

אבל התפיסה של המאזניים ששייך לישראל, 
אין זה ההבחנה של "מתעבר על ריב לא לו" מצד 
נקודת הקלקול בבחינת "אוחז באזניים כלב" שזה 
לעשות  נהגינן  ]ולכן  כלב  שנקרא  עמלק  בחינת 
שורש  זה  כי  עמלק,  שמשורש  המן  של  אזניים 
שמתגלה  היא,  הדבר  הגדרת  אלא  הקלקול[, 
המאזניים מכח ה"שקולים הם ויבואו שניהם", זה 

הכח הפנימי של האזן, 

הכח החיצוני של האזן, הוא המכריע בין שתי 
צדדים, -שהרי כמו שנתבאר הוא נמצא בין שתי 
צדדים, בין הפנים לאחור ומכח כך הוא מכריע, 
אם לפנים שזה חסד ואם לאחור שזה דין, וכמו"כ 
הוא נמצא בין השערות  לשאר החושים, ושם הוא 
מכריע בין הבלתי מושג למושג, וכן על זה הדרך, 

בי מכריע  והוא  והשמאל  הימין  בין  נמצא  צהוא 
ניהם, זה הצד התחתון של מדרגת האזניים, וכל 
זמן שתפיסת האזניים הזו נמצאת בעולם, העולם 
כולו הוא מציאות של מריבה, ומצד כך, על אף 
שנתבאר שהאז שבאזן זוהי הארה דלעת"ל אבל 
ההוה,  בתוך  שמאירה  הלעתיד  של  ההארה  זה 

אבל זה לא הארת עצמות הלעתיד.

אבל עומק הדבר שאזן הוא מלשון אז – "אז 
ישיר משה", אז – נ' ששייך לעתיד לבוא זה הכח 
באזן,  שניהם' שמתגלה  ויבואו  הם  'שקולים  של 
שהוא  האזן  מדרגת  מכח  שמתגלה  העצמי  האז 
הא'  בא  הז'  שאחרי  שמונה  שעולה  ל"אז"  שייך 
שבעה  אחר  וכמו"כ  השמונה  בבחינת  שהוא 
האז  שזהו  הנ',  בא  מ"ט,  שעולה  פעמים שבעה 
דלעתיד לבוא, שמה מתגלה המדרגה של "מכדי 
שקולים הם ויבואו שניהם", זה עומק ההארה של 
כמו  הצדדים  שני  בין  הממצע  כח  שהוא  האזן 

ומא מצרף  מחבר  שהוא  הפנים  בג'  צשנתבאר 
בין  לאחור,  הפנים  בין  מחבר  הוא   – אותם  חד 
הימין לשמאל, בין המעלה והמטה שזה החיבור 
בין הבלתי מושג למושג, זה שלימות הארת האזן 

שמצרפת את הכל יחד אהדדי.

דידן, עיקר  והיינו הך, בעלמא  בלשון אחרת 
ובין  והפנים  האחור  בין  לאזן  היא  האזן  מדרגת 
לבוא  הלעתיד  במדרגת  אבל  והשמאל,  הימין 
שאז נאמר "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים 

ישיר משה'  ב'אז  זה הוא  והשורש של  מכסים", 
מעין  הים  על  שירה  דייקא  הים שהיא  שבשירת 
ה"לעתיד לבוא" שיהא "כמים לים מכסים", שם 

צעיקר המיצוע של מדרגת האזניים היא בין המו
שג לבלתי מושג, ואז מתגלה התכלית של ימות 
זהו  נדע",  שלא  שנדע  הידיעה  "תכלית   – עולם 
של  התכלית  בין  הממצעים  האזניים שהם  מכח 
ה"שנדע" לבין התכלית של ה"שלא נדע", זה האזן 

דלעתיד לבוא.

וא"כ, האזן שיש בידינו השתא, עיקרה ויסודה 
הימין  בין  ולמצע  והאחור  הפנים  בין  למצע  היא 
והשמאל, אבל האזן דלעתיד לבוא, עיקר הוויתה 
החושים  למדרגת  השערות  כח  בין  למצע  היא 

צהמושגים  לנו. וזה מה שנאמר בקרא "ועלו מו
שיעים בהר ציון  לשפוט את הר עשו והיתה לה' 

שע בבחינת  שעיר"  "איש  הוא  עשו  צהמלוכה", 
רות, וכאשר יתגלה האור דלעתיד לבוא שיתגלה 
ההכנעה של מציאותו של עשו, יתגלה כח האזניים 
החושים  לבין  לנו  המושגים  החושים  בין  שמאזן 

הבלתי מושגים לנו שזה כח השערות.

־החוש בגילוי אלוקות שמכח ההש
ערה שבשערות

חש  כן משיח מקרא משיח מלשון  ועל שם 
– מלשון חושים, כי זוהי הארת משיח לצרף את 

צהחושים המושגים, ראיה, שמיעה, ריח, טעם ומי
צשוש עם החוש הבלתי מושג, שזהו כח ההשע

רה בעלמא כמו שנתבאר בראשית הדברים, וזה 
ההכנעה של עשו שהוא האיש שעיר כמו שהוזכר, 

צשהוא מנסה לתת לכל דבר שיעור ובזה הוא מצ
צמצם את ההארה הבלתי מושגת, זה כח האזן דל

עתיד לבוא וזה השירה שיש לעתיד לבוא.

השתא נאמר "אז ישיר משה ובני ישראל את 
השירה", ששירה היא לשון נקיבה כמו שאומרים 
חז"ל, וכיון ששירה היא בלשון נקיבה, אי"ז כולל 
את מדרגת השערות שהרי "שער באשה ערוה" 

צשהשערות מכוסים, כלומר, גדר האוזן שיש בי
דינו השתא הוא רק האיזון של פנים ואחור ושל 

צימין ושמאל, ומצד כך השירה שיש עכשיו במד
צרגת האז – האזן היא במדרגה של נקיבה שמדרג

תה היא במדרגת כיסוי השער מכח "שער באשה 
ערוה".

אבל לעתיד לבוא שנאמר "ונשיר לפניו שיר 
חדש" שזהו שיר במדרגת הזכר שהשערות שלו 
גלויים, שם יתגלה האיזון בין הבלתי מושג למושג, 
בין השערות שהוא החוש העליון לבין המציאות 
של החושים המושגים, ראיה שמיעה, ריח, טעם 

ומישוש.

נתבונן להבין ברור, בעלמא דידן, מה שאדם 
חוש  בה  כמציאות שאין  אצלו  נראה  זה  משער, 
אלא היא רק השערה בעלמא, משא"כ החושים, 
חושים  הם  ומישוש,  טעם  ריח,  שמיעה,  ראיה, 

ממש שישנם בידינו השתא.

אבל בעומק זה בדיוק הפוך – וכאן מונח כל 
עומק העבודה – הרי על הפסוק "נודע בשערים 
"כל חד לפום מאי  כידוע  חז"ל  דורשים  בעלה" 
שיש  האלוקות  השגת  וזוהי  בליביה",  דמשער 
בלשון רבותינו,  שישי  חוש  הנקרא  שהוא  בנפש 
השערות  של  החוש  -הוא  השישי?  החוש  ומהו 
כח  בליביה",  דמשער  "מאי  של  הבחינה  שזה 
בין  הממוצע  זה  בליבו,  משער  שהוא  ההשערה 
הגבול לבלתי בעל גבול, בין המושג לבלתי מושג, 
ומצד הכח הזה יש חוש של גילוי אלוקות בנפש.

האור דלעתיד לבוא בבחינת משיח מלשון חש 
צכמו שנתבאר, הוא מגלה את מדרגת האזן שמ

בין שאר החושים לחוש השערות,  וממצע  עביר 
ואז מתגלה ה"כל חד לפום מאי דמשער בליביה", 
זה גדר הגילוי של האלוקות שיהיה לעתיד לבוא 
כשיתגלה "ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד", 
"כל חד לפום מאי דמשער בליביה" שלפי"ז כך 

יהיה עומק שיעור השגתו לעתיד לבוא.

שיהיה  האזן  מדרגת  עומק  היא  הזו,  ההארה 
החו בין  שממצע  שנתבאר,  כמו  לבוא  צלעתיד 

כמו  ודייקא  מושג,  הבלתי  המושגים לחוש  שים 
שנתחדד זה לא השערה בעלמא אלא חוש בלתי 

מושג.

צככל שהאדם זוכה לבחינה של "שלושה הט
עימן הקב"ה בעוה"ז מעין עולם הבא" שאלו הם 
שנאמר  ויעקב  יצחק  אברהם  הקדושים  האבות 
בהם "בכל" "מכל" "כל" וכדברי הגמ' בברכות 

צ"כי הוו מיפטרי מבי רבנן הוו מברכי אהדדי עול
מך תראה בחייך", ובאופן הזה גם כאן בעולם הוא 
מצורף למדרגת השערות, למדרגת ההשערה של 

"כל חד לפום מאי דמשער בליביה", 

"והאז העומק של  את  צומי שמקיים בעצמו 
אז האוזן מצרפת אותו  נת למצוותיו" בשלימות, 
השערות  של  לחוש  בליביה",  דמשער  ל"מאי 
לו  יש  כך  בידו,  שיש  הזו  וכפי המדרגה  העליון, 
השערה בגילוי אלוקות בנפש "כל חד וחד לפום 

מאי דמשער בליביה".

■ המשך בע"ה בשבוע הבא מהסדרה 
השבועית של בלבביפדיה עבודת ה' פנימי
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ב' מיני גבורות הם בכללות.

א. ספירת גבורה שנשתלשלה מספירת החסד. וכתב בהקדמה לעץ 
משתלשל  והדין  שהגבורה  אומרים  אנו  וז"ל,  והזהרה(  )הודעה  חיים 
הוא מצד החסד,  ורק  אינו נקמה,  דין  היינו שמה שעושה  מהחסד, 
שזהו חסד לעולם שיהיה דין למען לא יהיה עולם הפקר, או ע"ד אשר 

יאהב ה' יוכיח, וכאשר ייסר איש את בנו, עכ"ל.

ב. ה' גבורות. ושורשם כמ"ש בעץ חיים )שער הכללים( וז"ל, דע כי 
בדיקנא דא"א יש תרין מזלות, מזל עליון נוצר חסד שהוא תיקון ח', 
ומזל תחתון ונקה, שהוא תיקון הי"ג. והנה אבא יונק ממזל ח' עליון 
ואמא יונקת ממזל תחתון. והנה בטש מזל עליון במזל תחתון )בטישה 
סוד זווג( ומכח בטישה זו שאין אנו יכולים לפרש פירוש בטישה זו מה 
ענינה, ואז יוצאין משם ה"ח ממזל עליון וה"ג ממזל תחתון, ואז מזל 
עליון נותן הה"ח דיליה לאבא ומזל התחתון נותן הה"ג דילילה לאמא, 
וכו', ואלו החו"ג הם ב' עטרין הנזכר בזוהר דירית או"א לבנייהו, וכו', 
ויסוד דאמא ובתוכו מח חו"ג )ומתפשטים( בדעת ז"א, עכ"ל, עיי"ש. 
ועיין שם בשער לא, פ"ג, מ"ת. ובחינה זו ביסוד נקראת נקודת ציון 
שבה הה"ג. כ"כ שם )שער לב, פ"ז, מ"ת( לגבי רחל שמקבלת הה"ג. 
אולם בזכר נמצאים הה"ג בעטרת היסוד, כ"כ שם )שם, פ"ט, מ"ת(. 

וזהו שמצינו פעמים רבות שדעת יש בו ה"ח וה"ג, והבן היטב. וז"ל 
העץ חיים )שער כח, פ"ב( החו"ג נתלבשו ביסוד בינה שהוא כלי אחד, 
ונעשה מוח אחד ונקרא דעת, עכ"ל. אולם דעת דנוק' אין בה אלא 
ה"ג. כ"כ שם )שער כ"א, פ"ב, מ"ת, ובעוד מקומות(. ועיין שם )שער 
כה, דרוש א, מ"ב. ושער כו, פ"ג, מ"ק(. וכל גבורה הוא בחינת הוי"ה, 
ה"ג ה' הויות. וכתב שם )שער הכללים( וז"ל, ואמנם כבר בארנו כי 
ונעשה דעת דז"א,  תרין עטרין דאו"א, הם ה"ח וה"ג שבתוך היסוד 
והכונה כי יסוד דאבא נקרא חסד ע"ש שהוא מימינא ויסוד דאמא 
נקרא גבורה ע"ש שהיא משמאלא, עכ"ל. וכתב שם עוד וז"ל, וה"י 
שבדעת מתפשטים לה"ח שהם מחסד דז"א עד הוד שלו, וה"ג הם 
יורדין ביסוד ושם נתנין בפקדון לתתם לנוק', עכ"ל. וכתב שם להלן 
וז"ל, ואח"כ )אחר שנתנין לנוק'( מתפשטים ה"ג שבה מחסד עד הוד 
שבה, ואח"כ כללות כולן נכנסו ביסוד שלה דוגמת ה"ח המתפשטים 
בז"א, ואלו ה"ג הנכללין ביסוד שלה הם מועלין לה למ"ן שלה, עכ"ל. 
וכתב שם להלן, רחל אע"פ שיש בה ה"ג, עכ"ז היא עומדת נגד נה"י 

דז"א שבהם החסדים מגולין, לכן הה"ג שבה ממותקות קצת, כי ז"ס 
)וברור ששורש ה"ג בגבורה האחת.  ניחין ברישא, עכ"ל  דינין דנוק' 
וכן מבואר בעץ חיים )ש"ח, פ"ד, מ"ת( וז"ל, חשם – הוא גבורה, כי 
הוא סוד ה"ג, ואותיות חשם הוא חמש, עכ"ל. והרי שמלך הגבורה 

הוא סוד ה"ג, ודו"ק(.

וז"ל, ה' אותיות  ומהות הג' גבורות אלו כתב בעץ חיים )ש"ה, פ"ג( 
מנצפ"ך שהם ה"ג, וכו', וה"ג הם וכנגדם יש ה' מוצאות הפה, והם 
גרון וחיך וכו'. ומכח ה"ג שבחותם דילה נפתחו אלו ה' מוצאות הפה 
ונקרא פתוחי חותם, עכ"ל. וכתב להלן )שער ט, פ"ז( וז"ל, ה"ג שהם 
ה' אותיות אלקים, שהוא שורש לכל אלו הפ"ר אלקים )מנצפ"ך עולה 
פ"ר, עיי"ש(, עכ"ל. וכן ה"פ דין עולה ש"כ, דינין, עיי"ש )שי"ח, פ"ה, 

מ"ת(.

וכתב שם )שער יג, פ"א, מ"ת( וז"ל, ודע כי ביסוד דע"י יש שם ה"ח 
וה"ג. ואע"פ שעתיק הוא זו"ן שהם מ"ה וב"ן כנ"ל, וא"כ היה מן הראוי 
שיהיה בו ה"ח וה"ג מצד הזכר וכן מצד הנוק' ע"ד שיש באו"א וזו"ן 
כמ"ש במקומו. אבל לפי ששם הזכר והנקבה הם פרצופים חלוקים, 
לכן יש שם חו"ג בכל אחד מהן, אבל כאן שהזכר והנוק' דעתיק הם 
פרצוף אחד מחוברים כנ"ל, לכן לא היה בו רק ה"ח וה"ג לבד, עכ"ל. 

ועיי"ש )פ"ב( שחו"ג דמ"ה נקראים חסד, וחו"ג דב"ן נקראים גבורה.

ונגלה  יא(.  פרק  )שער יג,  כ"כ שם  ימינית,  בא"א בפאה  ה"ג  ונגלה 
בה' אצבעות שמאל, כ"כ שם )של"ב, פ"ז, מ"ת(. ונגלה בשינים, כ"כ 
עיקר  אולם  בינה שבגרון(.  לגבי  פ"ד,  ועיין שט"ז,  מ"ב.  )פי"ב,  שם 
התפשטותם בא"א, כמו שכתב שם )שי"ד, פ"א, מ"ת( מקום סיום 
הם  הנ"ל  שהחו"ג  נמצא  דא"א,  החזה  במקום  היה  דעתיק  היסוד 
עומדים כולם תוך א"א במקום החזה שלו ולמעלה, יעו"ש, שתחלה 
עמדו חצי הה"ג בימין ואח"כ נדחים כולם. ועיי"ש ההפרש בין א"א 
לשאר פרצופים. ועיין שער כ"ה, דרוש ב, מ"ק, סדר ירידתם בז"א, 
שיורדים כולם מיד לז"א, עיי"ש הטעם, כי דרכן לילך לנוק'. ועיין שם 
)שער ל"ט, דרוש ז(. ואזי שורשם נשאר בז"א, כמ"ש )שער כו, פ"ג, 
מ"ק(, וניתן ע"י לנוק'. אולם בזמן הנסירה מקבלת הנוק' הה"ג מאימא 
ולא מז"א, יעו"ש. ועיין שער ל"ד, פ"א, מ"ב. ופ"ו, מ"ב. ושער ל"ה, 
פ"ג. ■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א 
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שורש כח המעשה 
כל  שבעצם  להבין,  צריך  יותר,  נחדד   
זה  בשורש  עושה,  אדם  שהבן  המעשים 
היה  הראשון  האדם  כאשר  הרי  הוא.  לא 
היה  לא  תורה  מתן  מדרגת  החטא,  קודם 
תורה.  של  עולם  היה  מעשה,  של  בעולם 
היא  מעשה,  שנקראת  הזו  המציאות  כל 
אדם  הברורה,  הדוגמא  החטא.  תולדת 
הראשון התגרש מגן עדן, מכאן הוא נכנס 
עולם המעשה,  הל"ט מלאכות שהם  לכל 
לעבדה ולשמרה )בראשית ב, טו( היה רק 
בתחילה בגן עדן. אבל כאשר יצא לבחוץ 
השורש  המעשה.  לעולם  כולו  נכנס  הוא 
הענפים  אבל  מלאכות,  ל"ט  הם  שלהם 
בכל  שקיימים  המעשים  כל  הם  שלהם 

־ימות עולם. זה גילוי של כוח המעשה, שנ
מצא בהאי עלמא. מצד כך עצם כך שבן 
לא  כבר  אדם  בן  אז  דברים,  עושה  אדם 

נמצא עם עצמו. 

המעשה  עצם  עצמו,  המעשה  נקודת 
אילו  האדם.  חטא  של  תולדה  הוא  עצמו 

־לא היה חטא באדם, לא היה מציאות שנ
עצמו  עצם  הוא  המעשה  מעשה.  קראת 
מונח  אדם  כך שבן  שעצם  נמצא  תולדה. 
מונח  בעצם  הוא  מעשה,  שנקרא  בעולם 

בעולם שנקרא עצבות. 

ונבין ברור, כאשר האדם חושב,  נתבונן 
האדם  כאשר  אך  עצמו.  עם  נמצא  הוא 
טבעי  באופן  עושה,  שהוא  מה  את  עושה 
והוא  חוץ.  כלפי  הדברים  את  עושה  הוא 
יותר  עליון  אדם  גם  שהוא.  מי  הוא,  לא 
הדברים  את  עושה  שהוא  יותר,  וצדיק 
העשייה  עצם  אבל  פנימית,  בהתקשרות 
בעצם  זה  הדבר  של  העשייה  הדבר,  של 

 דע את שמחתך
שמחה של מצוה · פרק טז'

בלבבי משכן אבנה
דע את ביטחונך סוגיית הבטחון בגשמיות ובמכשירי הרוחניות 
אדם שאור האמונה מאיר אצלו, וחפץ להגדיל את האמונה ולהקטין את הכפירה, 
הרי שההוצאה לפועל של האמונה שהוא הבטחון, צריכה לבוא לידי ביטוי בהגדלת 
הבטחון והקטנת ההשתדלות, וא"כ מצד כך הוא צריך לחוש שלא בנח בכך שהוא 
וחומר אם מדובר בכמות שעות שתהיה קבועה  לעצמו פרנסה קבועה, קל  סידר 

לנצח עד סוף ימיו בהאי עלמא חס ושלום. 
עלינו להבין, שהדברים דלעיל אינם עוסקים בדרגות עליונות. ישנה דוגמא ידועה 
של ר' זונדל מסלנט שהיה מחליף בכל תקופה את עבודתו כדי שלא יתלה את סיבת 

־פרנסתו בפועל ידיו, אלא בגזירת הבורא לקיים את הקנס. כמובן, רוב בני אדם רחו
קים ממדרגה זו, אולם עדיין, כל אדם שמחפש בחייו את האמת, צריך לבנות לעצמו 
סולם של עליה בהדרגה מהיכן שהוא מצוי ]בין אם הוא מצוי במקום נמוך ובין אם 
ומקטין את  והבטחון  יותר[, כיצד הוא מגדיל את האמונה  גבוה  הוא מצוי במקום 

הכפירה שבנפש שבאה לידי ביטוי בהשתדלות.
שנים  לעשרות  עבודה  לו  מסדרים  שכאשר  הרי  זה,  במהלך  צועד  אדם  כאשר 
שהשעות שלה ידועות, המשכורת קבועה, והיא כוללת את כל צרכיו של אדם לפי 
ערכו, עצם המחשבה שהוא קבע את השעות הללו למשך עשרות שנים, אינה נותנת 

לו מנוח, ואינו מסוגל לחיות עם זה. 
נחדד שוב. אין כוונתנו שהאדם צריך לוותר על עבודה שמוצעת לו ולהיוותר ללא 
מקור פרנסה, ובוודאי שאדם אשר אינו מצוי במדרגה גבוהה של בטחון, עליו לקבל 
את העבודה, אך מאידך, אסור לו לוותר כמהלך מתמיד על השאיפה להקטין את 
כמות ההשתדלות באותה עבודה, ובאמצעות כך להקטין את חלקי הכפירה, ולהגדיל 

את אור האמונה ואור הבטחון בהתאם. 
במקביל למציאת מקורות פרנסה נצרכת הגדלת הבטחון

ורואים  שומעים  שאנו  הדברים  שכל  בעולם  חיים  אנו  שבעצם  הרי  לכשנתבונן, 
כסדר, זהו ריבוי של כח הכפירה, וכפי שמצוי למשל שרבים סבורים שמאחר וב"ה 
'ירק זה מהיכן חי', לפיכך הם  ונתרבו הנפשות בדורנו, ולמעשה  נתרבו הספסלים 
סבורים שצריך לעשות חסד גדול לדור שלנו, והחסד שזקוקים לו הוא למצוא עבורם 

מקורות של פרנסה. 
ואמנם אכן יש בזה צד של חסד, אולם אם רוצים להגדיל את האפשרויות לפרנסה, 
האם זה חייב להיעשות באופן של הגדלת צד הכפירה בלבד?! הרי ברור, שכנגד כך 
שמגדילים את האפשרות לפרנסה, יש להגדיל את האמונה ואת ההוצאה לפועל שלה 

שזהו הבטחון.

בס"ד
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אם כנגד כל אותו היקף נורא ואיום שיש 
באופן  הפרנסה  בהגדלת  שעוסק  בדורנו 
של השתדלות, לכל הפחות היה גם היקף 
הרי  והבטחון,  האמונה  הגדלת  של  שלם 
שזהו לפחות תחילה של שלב אחד נכון. 
האפשרויות  את  מגדילים  כאשר  אולם 
לפרנסה בלבד וכמעט לא משקיעים כלל 
של  לפועל  וההוצאה  האמונה  בהגדלת 

הבטחון, הרי שזהו מהלך שכולו טעות. 
התוצאה מכל האמור, שבני אדם לאט 
חיים ובאווירה  לאט שוקעים במהלך של 
שאליבא  בשעה  ההשתדלות,  זו  שהעיקר 
אלא  השתדלות,  איננה  זו  בעומק  דאמת 
בכפירה  תדיר  מתעסק  שאדם  הרגשה 

־בתוך כפירה בתוך כפירה. וכאשר השו
הן  התוצאות  באופן שכולו רע,  נבנה  רש 

מאד ברורות.
שלו  הצורך  שכל  מפנים  אדם  כאשר 
הכפירה שבנפש,  משורש  נובע   - לעבוד 
הרי שאינו מסכים להישאר במצב זה כל 
ימי חייו, וממילא הוא מחפש דרכים כיצד 
גם כאשר  כן,  על  ויתר  להשתחרר מכך. 
של  השתדלות  איזו  לקבל  מוכרח  הוא 
את  ומצמצם  הולך  הוא  לפרנסתו,  מקור 

העיסוק שלו בכך.
ה'השתדלות'  של  מעוותת  הבנה 

מובילה לירידה רוחנית

יתירה מכך, יש כאן נקודה עמוקה מאד. 
מי שח"ו מצוי בדרגה בה הוא סבור שהוא 
שהדרכים  הרי  עצמו,  מכוחות  מתפרנס 

מאוד בעי פרוצים  הפרנסה,  את  ־להשיג 
ניו, וממילא גם אם הרוחניות ירודה מאד 
או  להתפרנס,  רוצה  שהוא  מקום  באותו 
ישרים  אינם  הממון  של  ההשגה  שדרכי 
בגדרי חושן משפט - העובדה שהוא עשוי 

־לרדת מאד ברוחניות, אינה נלקחת בחש
בון בדרכו ל'השתדלות'. 

־ופעמים, שאפילו כל המהלך של המש
רה אותה עתיד האדם לקבל, יש בה צד 
של הורדה בקומת הרוחניות שלו. בין אם 

־זה מצד המקום שבו הוא לומד את הד
זה  בין אם  ברים בדרך לקבלת המשרה, 

זה  אם  ובין  עוסק,  הוא  התוכן שבו  מצד 
מצד המקום שבו הוא הולך לעבוד. 

כל אחד מאיתנו מבין באופן ברור, שרוב 
עבור  בדורנו  שישנם  העבודה  מקומות 
כך שבדרך  על  בנויים  ישראל,  ובנות  בני 
הינו פסול  לומדים  כלל המקום שבו הם 
פסול, פעמים  מעיקרו. פעמים שהמרצה 
ורע  טוב  מעורב  מלמדים  אותו  שהתוכן 
באופן ברור, ופעמים שהמקום בו הולכים 

לעבוד, בחלקו הגדול פסול. 
מהיכן  אולם  ברורות.  דלעיל  התוצאות 
הן משתלשלות? כיצד אדם מוותר כל כך 
בקלות על דברים שאודותם חונך מקטנות 

שיש להתרחק מהם?
ההסת שכל  מכך  נובע  לכך  ־השורש 

ואינה  נכונה  אינה  ה'השתדלות'  על  כלות 
נפשו  את  מעמיד  היה  אדם  אילו  ישרה. 
בצורת חיים נכונה שהעיקר הוא האמונה, 

הכפירה שבנ בכח  מקורה  ־וההשתדלות 
פש, וכואב לו על כך שהוא נאלץ לעסוק 
מכיר  שהוא  אפילו  אזי  הכרח,  מתוך  בה 

־בקושי ללכת לעבוד כיון שהוא מכח הכ
מכיר  שהוא  מאחר  אולם  שבנפש,  פירה 

־את מדרגתו והוא נאלץ לעבוד, הרי שת
־דיר הוא ישאף להקטין את הכפירה ולה

גדיל את האמונה. ויתירה מכך, אף כאשר 
הוא הולך להוציא את אותו כח בנפש שלא 

פרנס את  להשיג  ונאלץ  מאמין  ־מספיק 
תו, הוא יהיה מודע לכך שאין שום היתר 
אותו  מלווה  ותדיר  הגבולות,  את  לפרוץ 
היא  האמיתית  שהמטרה  בנפש  השמירה 

להקטין את ההשתדלות.
שמירה  אותה  קיימת  לא  כאשר  ברם 

־בנפש של הפנמת הענין שהתכלית האמי
תית הינה להקטין את מקום ההשתדלות 
ידי' שלו  ועוצם  של האדם, הרי שה'כוחי 

־הולך וגדל, ומעבר לכך ישנן סיבות חיצו
ניות שמלבים זאת, וממילא התוצאה היא 
שעד שלא נראה לו בעליל שהדברים בהם 
הדברות,  עשרת  כנגד  הם  מתעסק  הוא 
לפרנסתו  הכל בדרך  לעשות  מסוגל  הוא 
- ללא נקיפות מצפון ]ואף יש כאלו שגם 

עשרת הדברות אינם עוצרים אותם[. 
נובע מכך שכל הת הנ"ל  כל  ־כאמור, 

בנפש למציאות של מקור  והגישה  פיסה 
נוגעת במקום השורש,  ההשתדלות, אינה 

־ולפיכך ניתן להבחין בקלות בתוצאה הע
שקורה בדור  המוחלט  החורבן  של  גומה 
דידן, כאשר המושג 'השתדלות לפרנסה' 
פרץ כמעט כל גבול, עד שאפילו כאשר 
ממש,  שבתות  מחללי  של  עסקים  ישנם 
כבר מצאו היתרים להשתתף עמהם בכל 

כגון באופן של הסכם שו ־מיני היתרים, 
תפות עם עכו"ם וכדו'. ]ואף שיתכן כי יש 
להיתרים הללו מקום בהלכה, אולם ברור 
ההיתרים,  חיפוש  שעצם  דעת  בר  לכל 
מחמת  זאת,  וכל  נפרץ[.  שהגבול  מורה 
אין שמירה לקדושת האמונה,  שמעיקרא 
הכפירה  בכח  שמקורו  ההשתדלות  וכוח 

שבנפש, מתפשט והולך.
אפילו  אמיתית,  חיים  צורת  שחי  אדם 
אם הוא או רעייתו נצרכים לצאת לעמול 
לפרנסתם, וכפי שהיה במשך כל הדורות 
כולם, כבר כשהוא קם בבוקר, "יצא אדם 
לפעלו ולעבודתו עד ערב", הוא מכיר את 

־מקום האמונה שבנפש, מכיר את כח הכ
פירה שממנו הוא פועל, וכסדר הוא עמל 
ללבות ולהגדיל את האמונה, וממילא כל 
לו,  כואבת  הכפירה  מקום  של  ההרחבה 
והרי זה בבחינת "איידי דטריד למפלט לא 
בלע" - כל זמן שהוא טרוד להקטין את 
מקום הכפירה, בוודאי שהוא נשמר שלא 

להרחיב את גבולותיה.
־לעומת זאת כאשר נפגמת כסדר ההש

רשה בנפש של אור האמונה והבטחון, הרי 
שכח הגבול של ההשתדלות הולך ונפרץ, 
ומיד כאשר אדם זה מזהה שיש צלצול של 
ממון, הוא פורץ עוד ועוד גבולות, כדברי 
חז"ל אודות היצר הרע: 'היום אומר לו כך 
ולמחר אומר לו כך', ומאחר שהנפש אינה 
של  שמירה ובמהלך  של  נמצאת במקום 
פתוחה  היא  הקטנת ההשתדלות, ממילא 
כל  אליו.  זורמת  שהרוח  דבר  כל  לקבל 

בקו העיקרית  שהנקודה  מחמת  ־זאת, 
והקטנת  איננה הגדלת הבטחון  מת נפשו 
"בלבבי- הקרוב  מהספר   ■ ההשתדלות. 

ביטחון" מהשיעור תפילה 112 בטחון(
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לא הוא. בעצם הכוח שנקרא מעשה, כבר 
היסוד בעומק שמוליד עצבות. המ ־מונח 

עשה הוא תולדת יסוד העפר. הרי מהעפר 
חל המעשה של כל העבודות קרקע, שהם 
שעצם  נמצא  כולם.  המעשים  כל  שורשי 
העשייה באה ממקום שיסודה עצבות. וכן 
מצינו אצל עשו הרשע שנקרא עשו מלשון 
עשייה, מה הוא אומר על עצמו, הנני הולך 

שמתג דהיינו  לב(,  כה,  )בראשית  ־למות 
לה שורש של עצבות. מצד כך בעצם כוח 
של  כוח  בו  מונח  כבר  כמעשה,  העשייה 

עצבות. 

יש מעשים שמולידים עצבות מצד עצם 
מעשה  גם  את  יש  אבל  עצמם,  המעשים 
המעשה  עולם  כאן  שיש  כך  עצם  מצוות, 
שבו אנחנו נמצאים עכשיו, הכול הולך כאן 
לפי רוב המעשה, היום לעשותם ולא מחר 
לעשותם, אז ה - לעשותם הזה, כל יסודו 

־הוא יסוד של עצבות בעצם, זה נקרא העו
לם השפל, על שם שנתגלה בו יסוד העפר.

שאנחנו  המעשים  את  לבדוק  ננסה  אם 
בעצמנו עושים, יש שתי סוגים של מעשה 
שבן  מעשה  יש  עושה.  שהאדם  בכללות 
והוא  בבוקר  קם  הוא  למשל  עושה,  אדם 
הולך להתפלל, הוא הולך להתפלל תפילה 
בלב שלם. מה מניע את מה שהוא עושה, 

־מה מניע את ההליכה שלו, הנקודה הפני
מית היא מניעה את מה שהוא עושה. אבל 
הפוך,  באופן  מגיעים  הם  כאשר המעשים 
הוא צריך ללכת לפרנסתו, והמעשים שלו 
תשאל  המציאות,  מכורח  נובעים  למעשה 

־אותו למה אתה יוצא, הוא יגיד יש לי ברי
רה, מה אני יכול לעשות, אז מה מניע את 
עולם  של  ההכרח  עושה,  שהוא  המעשה 

המעשה, מניע את מה שהוא עושה. 

כאשר אני עושה מעשים שזה לא אני, אז 
מדוע אני עושה אותם, אני עושה אותם כי 
יש סיבות מסוימות שהכריחו אותי, נמצא 

־שהמעשה מתחיל מהמקום של עולם המ
עשה. אם הוא מתחיל מהמקום של עולם 
המעשה, אז הוא מוליד עצבויות בנפש. זה 
שיסודם  שמעשים  שנתבאר  למה  העומק 

מעולם המעשה, הם מולידות עצבות.  

אדם גדול השמח במצות

כאשר  ההבדל,  נקודת  את  להבין  צריך 

האדם עושה מעשה, המעשה שהוא עושה, 
הדב שממנה  התנועה  של  תחילתו  ־מה 

של  המעשה  תחילת  מאיפה  נפעלים,  רים 
מההכרח  נובע  המעשה  אם  תנועה,  אותה 
לא יגונה, ]וכל לשון שלא תהא מאותו בית 

־מדרש[, שכוונת הדבר שהדבר נפעל מנ
קודת העשייה שלו, אז הוא מתחיל ממקום 
המעשה. אם הוא מתחיל ממקום המעשה, 
אז מה הם המעשים שלו, הם מעשים של 
עצב. אבל אם ההתחלה של המעשה שלו, 
מה  את  שמניעה  הפנימית  מהתנועה  נובע 
מכוח  שנובע  פנימי  מעשה  עושה,  שהוא 
שהוא  מה  את  שמניעה  הפנימית,  התנועה 
עושה, נמצא שהמעשה מתחיל ממקום של 
אדם  נקראים:  שלו  העשיות  כאן  שמחה. 

גדול ששמח במצוות. 

זה עומק ההגדרה של לשון חז"ל הידוע, 
עבי גוררת  ועבירה  גוררת מצווה,  ־מצווה 
כלומר, שהמצ מצווה  גוררת  מצווה  ־רה. 
מהצ היא  אותה,  עושה  שאני  הבאה  ־ווה 

כלומר,  כידוע.  לי  שנולדה  הקודמת  וותא 
העשייה  נולד  הפנימית  התנועה  ממקום 
החורבן  עבירה,  גוררת  עבירה  מה  הבאה, 
עוד  הקודם שנפעל מכוח העבירה, מוליד 

־עבירה, אז מאיפה נפעלה העבירה, מהחי
צוניות. 

לפי זה צריך להבין, יש בני אדם שעושים 
מצוות אבל הם עושים אותם, בתפיסה של 
עבירות. אפילו שהוא עושה מעשה מצווה 
המינים,  ארבעת  לקנות  צריך  הוא  גמור, 

לק צריך  הוא  מצות,  לקנות  צריך  ־הוא 
קונה  אתה  למה  אותו  נשאל  תפילין,  נות 
הוא  הדבר  של  המניע  ברירה,  יש  תפילין, 
מניע בעצם המדרגה, שנקראת עבירה. לא 
שעשיותיו  מי  מצווה.  שנקראת  במדרגה 
נובעים ממקום הנביעה הפנימית, של תוך 

־עצמו, אז העשיות האלה הם עשיות שנק
ראים: אדם גדול שהוא שמח במצוות. יש 

לו שמחה במה שהוא עושה.

להיות אדם שנמצא במדרגת, אדם  לכן 
גדול ששמח במצוות, יש כאן חידוש עצום, 
תורה,  שנקראת  במדרגה  שמח  להיות  כי 

־הרי על התורה נאמר )תהלים יט, ט( פיקו
די ה' ישרים משמחי לב, זה עצם המציאות 
שנקרא דבר שמח. אך כאשר האדם נמצא 
שלו  ההימצאות  עצם  המעשה,  בעולם 

לע חיי עצבות  ־בעולם המעשה, אלה הם 
צמם. וזה איפה נקודת התרופה, של אדם 
גדול ששמח במצוות, כאשר האדם עושה 
מי שהוא,  עושה את  הוא  דברים, שבעצם 

־אז מאיפה מתחילים המעשים לנבוע, מפ
נימיותו. 

עושה  האדם  כאשר  מעט,  זאת  נבאר 
מעשה, יש באדם הרי הכוח הפועל שפועל 
עושה.  שהוא  העשייה  את  ויש  הדבר,  את 
איפה מתחיל מה שבן אדם עושה, למשל, 

־בן אדם קם בבוקר בבית, והוא רואה שה
אחד  וזורם,  פתוח  שהברז  עכשיו  מציאות 
מהילדים קם באמצע הלילה, ולא סגר. מה 
מאיפה  אז  סוגר.  ראשון,  דבר  עושה  הוא 
החיובי  התנועה  מכוח  התחיל,  המעשה 
או מהעשייה החיצונית שהולידה  שבתוכו, 

פעולה. 

־הקב"ה שברא את העולם, כביכול )תה
ויאמר  לים קד, כד( כולם בחכמה עשית, 
העשייה  מאיפה   – בראשית  מעשה  ויעש. 
פנימי  ממקום  התחילה  העשייה  התחילה, 

מד מכוח  חלה  באמת  העשייה  טוב.  ־של 
ויעש.   – ויאמר  המעשה.  ולא  דיבור,  רגת 

אמירתו – עשייתו. 

העו שבורא  מה  מעין  שיסודם  ־מעשים 
לם ברא את העולם, הוא עשה מעשה אבל 
שקדם  המעשה  מעשה,  עשה  הוא  כאשר 
לכך הוליד את המעשה, או הרצון הפנימי 
היה  לא  הרי  המעשה,  את  הוליד  כביכול 

־עולם בהכרח הרצון הפנימי. זה נקרא מע
)עיין  שים של מעשה מצוות. על זה נאמר 
את  ראה  שהקב"ה  ב(  יב,  רבה  בראשית 
הדבר  כוונת  מה  בעולמו.  ושמח  עולמו, 
שממנו  כביכול  שהמעשה  בעולמו,  שמח 
נברא העולם, הוא מעשה שנובע מהמקום 

־שלא המעשה הקודם לו, הכריח את המע
שה שנעשה עכשיו. 

להגיע למצב שהכל  בוודאי שאי אפשר 
לחיות  אפשר  אבל  שלם,  באופן  נעשה 
בעולם שיסודם של הדברים, שהם מונעים 
העולם  וזה  מבחוץ,  מונעים  ולא  מבפנים, 

שכולו שמחה. 

■ המשך בע"ה שבוע הבא מסדרת דע 
את ביטחונך



המצות  כל  הדברים,  תכלית  מצד  הדברים,  פנמיות  מצד   ...
כונה אחת להם, קרבת ה' ודבקות בה'.

בלבבי א' - תכלית של היהודי

סוד ההצלחה הוא "עולם ברור". נפרש, על האדם להרגיל את 
־עצמו, שבכל דבר שמתעסק, שיצא עם דברים ברורים. אין הכ
־וונה שכשאדם לומד גמ' לא ישאר בקושיא, זה א"א. אלא הכ

לא  הוא  ומה בדיוק  מבין,  הוא  מה  לו בדיוק  ברור  שיהיה  וונה, 
מבין. להבין מה לא מבינים זהו חלק מן ההבנה. לכך יעץ הסבא, 
שבכל ענין, בכדי לבא לידי בירור, על האדם להגדיר לעצמו מה 

־חשב לפני שלמד, ומה התחדש לו כרגע. אין לעשות זאת בהע
ברה בעלמא, צריך להשקיע בכך את מיטב הכוחות. מי שניסה 

זאת, יודע עד עד כמה עצה זו מועילה מאוד.

 בלבבי ג' - פרק ה' מוסר
... שלפני כל מעשה יחשוב מדוע עושה זאת, וינסה בכל כוחו 

ונ וזו עבודה גדולה  נגיעה אישית.  זאת לשמה ללא כל  ־לעשות 
כבדה לכל חיי האדם בעוה"ז, וכל אחד כפי שמתקרב למדריגה 

זו אשריו.
בלבבי ה'  - עמוד יב יסודות העבודה

אם האדם עוסק בתורה באופן שהוא נשאר בשלא לשמה ולא 
מו אלו  מדות  כי  נאמר  כך  על  הלשמה,  למדרגת  כלל  ־מגיע 

עוסק באופן הראוי,  הוא  מן העולם, אבל אם  ציאות את האדם 
למדרגת  להגיע  כוונתו  מתחילה  שכבר  רבותינו,  שהרחיבו  כמו 
לשמה - על זה נאמר: "לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא 
לשמה", הן על ידי קנאה, הן על ידי תאוה והן על ידי כבוד, באופן 
לשמה  שלא  שמתוך  נאמר  דייקא  וע"ז  הנכון,  ובשיעור  המדויק 

יבוא למציאות של לשמה.
תפילה 167 תורת חיים

כוונה  זה  אבל  כוונה  צריכות  מצוות  אם  מחלוקת  יש  אמנם 
לשם מצווה אבל לא לש"ש. ְוֵכיָון ֶׁשּקֶֹטב ַהַּמֲעֶׂשה ְוַעּמּודֹו ְּבנּוִיים 
ַעל ַּכָּוַנת ַהֵּלב ּוַמְצּפּונו, ְראּוָיה ֶׁשְּתֵהא ָחְכַמת ִמְצֹות ַהֵּלב קֹוֶדֶמת 
מצווה,  קיים  כוונה  בלי  מעשה  ָהֵאָבִרים.  ִמְצֹות  ְלָחְכַמת  ַּבֶּטַבע 

כוונה בלי מעשה לא קיים כלום. אבל כשיש את שניהם העיקר 
הוא הכוונה.

חובת הלבבות 004 הקדמה החיות בעבודה הצפונה

עתה נתבונן: כאשר האדם עושה פעולה, ולא משנה כרגע איזה 
מביט  או  בפיו  מדבר  ברגליו,  הולך  ידו,  את  מושיט   - פעולה 
בעיניו, כל פעולה ופעולה שאדם עושה - לאיזה רובד מהפעולה 

האדם מודע בעת עשייתה?
ככל שאדם יותר בר מעלה, יותר פנימי, יותר חי - הוא יותר 
מודע למה שהוא עושה, עד המדרגה העליונה שמצינו בצדיקים 
עם  אלא  הזיזו  לא  שבעיניהם  הריס  את  שאפילו  סגולה,  יחידי 

כוונה.

־כאשר האדם מזיז למשל את ידו, הוא יכול לעשות תנועת הת
פשטות או תנועת התכנסות של היד. אם הוא מודע למה שהוא 
לו, לפעולת היד  יש  איזו רמה של מודעות  ידו,  מניע עכשיו את 

גרידא או לתנועת הנפש הפועלת את הפעולה?

דע את הרגשותיך 001 ההרגשות הנפשיות מציאות ממשית

שבחיצו יתכן   – הפסק  בלי  ולילה  יומם  בתורה  שעוסק  ־מי 
גדול'  'דביקות  לא  זה  אבל  הפסק,  בלי  בתורה  עוסק  הוא  ניות 
עניין עסק תורה לשמה, צריך להבין שזה  בעצם התורה עצמה. 
לא כוונה בלבד שהאדם מכוון לשם מה הוא עוסק בדברי תורה, 
הוא עוסק בדברי תורה לקיים רצונו ית"ש, לידיעת התורה, ולכל 
שאר הסיבות שהם אמיתיים ונכונים, זה לא עניין לשמה. לשמה 
עניינו 'דביקות גדול בלי הפסק', איזה דביקות גדול בלי הפסק? 

התו מעסק  עצמן  המונעים  לכמה  חטאת  "פרי  הנפה"ח  ־אומר 
רה הקדושה בחשבם כי ענין לשמה פירושו בדביקות גדול בלי 
הפסק" בבורא, זה בא הנפה"ח להפקיע שבשעה שהאדם עוסק 
בדברי תורה הוא צריך להיות דבוק בה, אבל העסק התוה עצמה 
בדביקות  להיות  צריך  לשמם'  בהם  'לדבר  עצמה  התורה  מצד 

גדול בלי הפסק.

נפש החיים 006 שער ד' פרק א' שבטי ישראל מודפס בספר 
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צירוף  כל  של  המהות  ]ביאור 
שני אותיות בלשון הקודש, ע"פ 
ספר  )עיין  שערים  רל"א  סדר 
יצירה פרק ב' משנה ב'(, לפי 
השבוע  בפרשת  המופיע  ערך 
ולפי  זה,  צירוף  בתוכו  שיש 
צירוף  מתראה  כיצד  ביאור  זה 
נוספים  ובערכים  זה  בערך  זה 

שבתוכם מופיע צירוף זה[.

אותיות  צפ-עי.  צעיף,  פ-צ  שרה  חיי 
פ-צ, יש בהם משמעות של דבר והיפוכו. 
וזהו  צפ-ן,  צפן,  הצפנה,  מלשון  הוא  מחד 
ומאידך  היצה"ר,  צפון  מחד  צפון שבו  צד 
צפון בו אור, אור הצפון לצדיקים לעת"ל. 
צפ- צפרדע,  הצפרעים  נקראו  כך  וע"ש 
נכנסו  נצטוו  שלא  אף  במצרים  כי  רדע, 

לתנורים, למקום צפון ונסתר.

והנה יש כמה מינים של צפון. א. מכח 
לבוש  צעיף,  בחינת  וזהו  וכיסוי,  הסתרה 
המכסה. וכן זהו בחינת קפץ, ק-פץ, קפץ 
כי  פרוד,  בחינת  ב.  סיתום.  לשון  ידו  את 
והנפרדות  אחדות,  היא  הפנימית  המהות 
הדבר.  למהות  כיסוי  לאחדות,  כיסוי  היא 
וזהו פלצות, פצ-לות, בהלה המביאה לידי 
ג.  נפרד.  פצ-ל,  פצל,  בחינת  וזהו  פזור. 
בחינת פרוץ, פצ-רו, כי דבר פרוץ יד הכל 
וזהו רוח צפונית  ועי"ז בטל.  בו  ממשמשת 
וזהו  ע"ב(.  כה,  ב"ב,  )עיין  פרוצה  שהיא 
בחינת נפץ, נ-פץ, שעי"ז נפץ הדבר לכולם.

ערכים בפרשה  בלבביפדיה אברהם
בראשית, כג, ז – "ויקם" אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חת וגו', ויקם שדה עפרון אשר 
במכפלה, אשר לפני ממרא השדה והמערה אשר בו וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבולו 

סביב לאברהם למקנה וגו', ויקם השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחזת קבר וגו'.

ויקם שדה עפרון – תקומה היתה לו, שיצא מיד הדיוט  )יז, מחז"ל בב"ר, נח, ח(  ופרש"י 
)עפרון( ליד מלך )אברהם(, עכ"ל. אולם תקומה זו לא היתה שלמה, כמ"ש בבעל הטורים 
על אתר וז"ל, ויקם שדה עפרון – ר"ת בהפך, עשו. רמז לעשו שיקום לערער על המערה, 
עכ"ל. והבן שכתוב באברהם ב' קימות. א. ויקם שדה עפרון וגו' לאברהם "למקנה". ב. 
ויקם השדה וגו' "לאחזת קבר" )ועיין בבעלי התוס', וטור הארוך, מדוע נצרך קנינים אלו(. 
ועשו שייך לקנין של אחזת קבר, כי כל מהותו כמ"ש על עצמו "הנני הולך למות", ולכן 

ערער דייקא על מקום וזכות קבורה, ודו"ק. 

והנה עומק מהות התקומה שהייתה לו, מושרש בזה שמצינו כמה טעמים מדוע נקראת 
מערה זו מערת המכפלה. א. כפולה בקומות, בית ועליה על גבה )עירובין, נג, ע"ב. ועיין 
פע"ח, שער ק"ש, פרק כה. ועיי"ש מ"ד שס"ל שני בתים זה לפנים מזה(. ב. כפולה בזוגות 
)שם. ועיין פרדס יוסף, פסוק ט, ודו"ק. ועיין באריז"ל, שער מאמרי רשב"י, בראשית, ד"ה 
והנה חנוך(. ג. שכפף וכפל הקב"ה קומתו של אדה"ר וקברו בתוכו )ב"ר, נח, י(. ועיין בזוה"ק 
)בראשית, קכח, ע"ב( מהלך נוסף שתחתון כלול בעליון, עייי"ש. ועיין עוד ברמ"ז )זוה"ק, 

ח"א, קצג, ע"א(. ועץ חיים )שער לב, פ"ה(. 

אותיות שניות, ב-כ-ר, סוד  וכל  עיי"ש.  ה(,  )אות  דוד  עיין מגן  ב',  ושורש הכפלות, אות 
הכפלות. ועיין עוד בחסד לאברהם )מעין ג, נהר יג( שזה הר ע"ג הר, ובכל הר יש ב' מערות, 
עיי"ש. ועיין עמק המלך )ש"ה, פרק נב( שכתב ששם הוי"ה במילוי ההי"ן העולה ב"ן, ועולה 
ב"פ הוי"ה פשוטה, הוא בחינת מערת המכפלה, עיי"ש. ועיין עץ חיים )שער יח, פ"ג, מ"ת( 
שכתב, ששם יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה, כל האותיות כפולות )ולכך התפלות עולות דרך שם כנודע, 
ודו"ק(. ועיין שער הפסוקים )חיי שרה, כב( ובדקות אות ה' שבשם הוי"ה היא כפולה, והיא 

נקראת מערת המכפלה, עיין מגלה עמוקות )חיי שרה(. 

ולפ"ז ביאור מהות ויקם השדה, היינו שאברהם מתקן כפיפות הקומה של אדה"ר, ודו"ק.

והנה אמרו )זהר חדש, עט, ב( ר' קיסמא אמר, מערת המכפלה, סמוך לפתח גן עדן. ועוד 
אמרו )שם, מדרש הנעלם, כא, א( ותאנא, ז' פתחים יש לנפשות הצדיקים להכנס עד מקום 
מעלתם וכו'. הפתח הראשון, נכנסת הנשמה במערת המכפלה, שהיא סמוכה לג"ע, עיי"ש. 
וזרעו  יכנס אף הוא  יזכה  ולפיכך רצה עשו להכנס ולהקבר במערת המכפלה שעי"ז אם 

־לג"ע. וכמ"ש בחסד לאברהם )מעין ג, נהר יג( וז"ל, שאם ח"ו לא נקבר יעקב במערת המ
כפלה )אלא עשו( שום אחד מישראל לא היה עובר דרך שם, וכל האומות והנלוים עם עשו 
וישמעאל )עיי"ש היטב( היו נכנסים שם ע"י עשו וישמעאל שיש להם אחיזה באברהם ויצחק 

הנקברים במערת המכפלה, עיי"ש. ועיין מגלה עמוקות )ואתחנן, אופן רכ"ב( בהרחבה.

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

בלבבי משכן אבנה
בס"ד

פרשת חיי שרה תשפ"ג גליון 268

USA  שיעורי "בלבבי" מופיעים ב"קול הלשון" בארץ 073.295.1245      718.521.5231 

מחשבה



ב | 268 חיי שרה תשפ"ג

בלבביפדיה קבלה אסון
כתר

כתר – כרת, כנודע. ועיין רש"י )פסחים, כט, ע"א( שאף יוה"כ שמיתתו 
למי שמחללו בידי שמים, שנכרתים חייו ובניו, אסון הוא קרוי, שנאמר 

וקרהו אסון.

חכמה

יהיה אסון, פירש  וז"ל, אם לא  כ(  )תנינא, תורה  ליקוטי מוהר"ן  עיין 
החכמה בעצמו,  את דרך  ויקלקלו  יפסידו  שלא  היינו  באשה.  רש"י 

שהוא בחינת אשה הרה כנ"ל.

בינה

מינה דינין מתערין. וכמ"ש בהעמק דבר )בראשית, מד, כ( וז"ל, ירא 
־שלא יקרהו אסון, שלא יגרום החטא, עכ"ל. וע"י החטא מתעורר הדי

נין שבבינה. 

דעת

משה. עיין פענח רזא )שמות, ד"ה נער בכה( וז"ל, נע"ר בכ"ה בגימט' 
פן  מאימת  היולד  הילד  על  בוכה  היה  שאהרן  הכה"ן,  אהר"ן  וד"א 

יקראנו אסון, עכ"ל.

ויגש,  טוב,  )שכל  כמ"ש  דקליפה.  דעת  עמלק,  מכח  האסון  ושורש 
מד, כט( וקרהו אסון, לשון ארעין ומקרה, ודומה לו אשר קרך בדרך 
)דברים, כה, יח(. ועיין מזרחי )בראשית, מב, כט( וז"ל, "ומת" מורה על 
)מיתה( הטבעית, וכו', אבל הכא שכתוב וקרהו אסון, מורה על המיתה 
מקרית, עכ"ל. ועיין פרי צדיק )אמור, יג( וז"ל, משום הכי אמר וקרהו 
שהוא  עיי"ש(,  א',  עם  יקראנו  כתוב  תחלה  )משא"כ  א'  בלא  בדרך 

מקרה ועלילה בלבד, וקליפת עמלק, וכו', עכ"ל. 

לשון  בין  ההפרש  דזהו  וי"ל  וז"ל,  תרע"ח(  )ויחי,  משמואל  שם  ועיין 
מקרה בלא אלף כמ"ש וקרהו אסון שבפרשת ויגש, ובין וקראהו אסון 
באלף שבפרשת מקץ, והיינו שקרהו אסון בלא אל"ף הפירוש שהאסון 
יבוא ויפגע בו, אבל וקראהו באל"ף הפירוש שהאסון יקראהו להתקרב 

אליו, עיי"ש.

חסד

ימין. אביו קרא לבנימין, מלשון בן ימין – חסד. ועליו כתיב פן יקראנו 
אסון.

גבורה

־מדת הדין. ועיין אלשיך )בראשית, מקץ, מב, ד"ה וירא( וז"ל, פן יק
וכיון שהתחילה מדת הדין לפגוע בבניה, קל לפגוע  וכו',  ראנו אסון 

בשאר, כנודע, עכ"ל.

תפארת

יעקב. וכתיב )בראשית, מב, לח( קראהו אסון וגו', והורדתם את שיבתי 
שיב את  והורדתם  וקרהו,  כט(  מד,  )שם,  כתיב  וכן  שאולה.  ־ביגון 

תי ברעה שאלה. ועיין באר מים חיים )וישב, לז( וז"ל, מעמק חברון, 
שחיבר אותו אליו שלא לזוז מחשבתו ודעתו מעליו בכל הדרך, לבקש 

רחמים עליו לבל יקראנו אסון, עכ"ל.

נצח

וקראהו אסון  )בראשית, מב, לח(  וכתיב  הולכים בדרך.  נו"ה, רגלין, 
יורה ששם  וז"ל,  טו(  ד,  )שם,  קין  על  ברמב"ן  איתא  ולהיפך  בדרך. 
לו האות קבוע שיהיה עמו תמיד, אולי כשהיה נוסע ממקום למקום 
היה לו אות מאת השם, מורה לו הדרך אשר ילך בה, ובזה ידע שלא 
יקראנו אסון בדרך ההוא, עכ"ל. כי השטן מקטרג בשעת סכנה, ודרך 

־הוא מקום סכנה, כמ"ש חז"ל, עיין ירושלמי )שבת, פ"ב, ה"ו(, ותנחו
מא )וישלח, ח(, וב"ר )צא, ט(. ועיין רמב"ן )שם, מד, כט( וז"ל, וקרהו 
אסון, שיקרנו כן מפני היותו נער ורך ולא נסה ללכת בדרך, עכ"ל. ועיין 
מלבי"ם )שם( וז"ל, כי דרך זה מוכן לסכנות הרבה חוץ מחיה רעה, 
יותר מהליכת  וז"ל, ואין לך סכנה  ועיין רע"ב )שמות, ד, כד(  עכ"ל. 
הדרך כדאמר וקראהו אסון, עכ"ל. וזהו תכלית מצות "לויה", ללות 
האורח. וכמ"ש בבאר מים חיים )ויחי, יח( וז"ל, כי אילו היו מלווין אותו 
לא היה קורה לו אסון, עכ"ל. ועיין קדושת יו"ט )ויגש( וז"ל, וב' שמות 
הוי"ה במילוי ס"ג, אהי"ה במילוי קס"א, שהם גימט' דרך, וכו'. דהנה 
יעקב אבינו לא רצה שבנימין ג"כ ילך עם אחיו, אמר הטעם משום 
וקרהו אסון בדרך, דהיה מתירא עבור אלו הב' שמות של דרך שמא 

לא יתוקנו כראוי, ועי"ז יקרהו אסון, עכ"ל.

הוד

יהודה, הוד-יה. ועיין שפתי חכמים )בראשית, מב, לח( וז"ל, כשאמר 
יהודה אנכי אערבנו וגו' למה לא טען הפחד של וקרהו אסון, עיי"ש. 
ועיין מושב זקנים )שם, מג, ט( וז"ל, הקשה החסיד וכי נתערב והצילו 
)עיין  אלא מחלוקת  מיתה גמורה  אינו  ותירץ שאסון  המות,  ממלאך 

־כתובות, ל, ע"א, וצ"ב(, עכ"ל. ולפיכך ע"י הוד, שמודה מסתלק המ
חלוקת, ומסתלק האסון.

יסוד

יסוד דנוק', בנימין. וכתיב )בראשית, מב, ד( ואת בנימין אחי יוסף )אחי 
יוסף דייקא, יסוד( לא שלח יעקב את אחיו, כי אמר פן יקראנו אסון. 
ויוסף נשא את אסנת, אסן-ת, לתקן את אסון זה. ועיין שפתי צדיק 
)מקץ( וז"ל, וקרהו אסון, תמוה קדוש עליון כמוהו עושה רושם בדברי 
פי קדשו ואיך הוציא מפיו דיבור זה, אך כוונתו על המשחית הנברא 
ובפרט  יוסף",  מ"אבידת  הנברא  אסון  שאותו  ואמר  עון,  מכל דבר 
באותו דרך למצרים ששם נמכר, הרגיש יעקב אבינו שיש אסון מזה 

בדרך, עכ"ל.

מלכות

עיין היכל ברכה )משפטים( וז"ל, ונתתה, יתיר ה"א בסוף, כי כל אלו 
הפגמים והאסון הם בה"ה אחרונה, מלכות, ולכך ונתתיה, שהמלכות 

נוקמת מהם, כמבואר בזהר בשלח בפסוק עד עולם, עכ"ל.

נפש

נפש שיתופא דגופא. ועיין הכתב והקבלה בשם הגר"א )משפטים, כא, 
כג( וז"ל, אסון, שם כולל לכל מכה בגוף, עכ"ל. ועוד. כתיב )שמות, 

כא, כג( ואם אסון יהיה, ונתת נפש תחת נפש.

רוח

כתיב )בראשית, מה, כז( וירא את העגלות ותחי רוח יעקב אביהם.
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ושורש לכל אלו הוא הנחש, הנקרא נחש צפע, צפ-ע. וע"י 
נתחדש לבוש, על ידי שפיתה את אדה"ר לאכול מעץ הדעת, 
ועי"ז נתחדש להם לבושים. והוא שורש הפירוד, כמו שקללו 
הקב"ה ואיבה אשית בינך ובין זרעה, איבה היפך אהבה. אהבה 
חז"ל  אמרו  ועליו  פרוד.  איבה,  והיפוכו  כנודע.  אחד,  גימט' 
שיושב בין הגדרות, והגדירוהו פורץ גדרו של עולם. או שפורץ 

את עצם הגדר עצמה, או שקופץ על גבה, קפץ, ק-פץ.

שיוצא  גילוי,  לשון  הוא  כנ"ל,  הצפנה  לשון  צפון  והיפך 
ועי"ז  והוא בחינת צף, שעולה מתתא לעילא,  מהעלם לגילוי. 
מתגלה. וזהו צפיחית, צפ-יחית, שיש בו שמן ולכך הוא צף. 
וכן צפחת המים )שמואל, א, כו, יא( נקרא כן כמ"ש הרד"ק 
רבים  ציורים  בו  שעושים  מפני  צפח(  ערך  השורשים  )ספר 
עמדה  המים  צפחת  )וכן  ודו"ק  כצף,  ונראה  בולטים,  והם 
"מראשתיו" של שאול, מעין צף לראשו(. וכן שורש פצר, פצ-
וכן  ט(.  יט,  )בראשית,  והקבלה  הכתב  עיין  ציורים.  עשה  ר, 
מסיר הכיסוי, בבחינת פצח, פצ-ח, פתח. והיפך הפרוץ שאין 
לו קיום, הוא בחינת חפץ, ח-פץ, בבחינת חפץ בקיומו. והוא 

נגד ג' ההבחנות של צף לשון הצפנה.

ובחינת צף מלשון עולה מעלה, הוא בחינת מצנפת, צפ-
מנת, שמצנפת עולה לראשו של אדם. וזהו בחינת צפור, צפ-
דרך  כי  צפ-ה,  צפה,  וכן  מעלה.  לעלות  הצפור  דרך  כי  ור, 
הצופה לעמוד במקום גבוה ולראות עי"ז למרחוק. והיפך פצל, 

פרוד, כנ"ל, הוא בחינת צרף, צפ-ר, שמאחדם.

שמסלק  פצ-ר,  מפרץ,  יוצאת  משיח,  הארת  ושלמות 
את כל ההסתרות ומתקן כל הנפרדות, ומתקן כל הפרצות 
דקלקול, ומאידך מגלה פרצה דתיקון, שהוא אור א"ס שאין 

לו גבול.

ערכים נוספים שבהם מופיע צירוף זה: אליצפן, פץ, 
יצף, צפצף, מצפה, פרוץ, צפחת, צפרדע, צפרן, צוף, צופר, 
מצנפת, הפוצה, פצע, פצירה, צרף, פרצי, פצל, צללפוני, קפץ, 
פצץ, פלצות, צפעני, הרצפה, אלצפן, נפץ, פריץ, פצה, פצפץ, 
פצר, פצח, צפד, מפלצת, לצלפחד, לצפירת, פדהצור, צפניה, 
צפה, צפוי, צנף, פצם, רצפים, צפע, צופח, רצפת, צופים, פרץ, 
חפץ, צפון, מפץ, צפור, שצף, צעיף, צפעוני, צניף, צפת, יצף, , , 

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

לעלון זה

ועיין אור ישראל )הקדמה( וז"ל, האניה הקטנה הזאת השטה בלב ים 
התבל, נדרש אליה חכמה רבה ועמוקה, לנהל אותה ב"מישור" )עיין 
ופגע, כי הים  ולשמרה מכל אסון  יושר( לבל תאבד דרך,  ערך קטן 
זועף, ורוח סועה וסער מסערת, עכ"ל. ועיין כתובות )ל, ע"א( אסון נמי 

צינים ופחים. והוא ע"י רוח. 

נשמה

עיין מאירי )שבת, קז, ע"ב( וז"ל, הושיט ידו למעי בהמה ודלדל עובר 
שבמעיה, ר"ל שעקרו ממקומו אע"פ שלא הוציאו, חייב משום עוקר 
דבר מגידולו, ואפילו לא מת, שאלו מת הרי חייב משום נטילת נשמה. 
ומ"מ גדולי הדורות מפרשים אותה אף במת, ואינו חייב משום נטילת 
נשמה, שכל שלא נולד אינו ראוי לומר בו נטילת נשמה, כדכתיב ולא 
אינו  )ונקרא אסון(  והפילה  ונמצא שאם הכה את האשה  יהיה אסון. 

חייב משום נטילת נשמה, עכ"ל.

חיה

עיין שפתי צדיק )ויגש( וז"ל, דאיתא בגמ' )ע"ז, י, ע"ב( שאמר אנטונינוס 
לרבי, קטן שבהם יוכל להחיות מתים, מכ"ש להציל עם כח תוה"ק 
יקרה  והצגתיו, דאפילו אם  יומת. אבל כפילות לשון הביאותיו  שלא 

אסון יביאהו ויחיה אותו, עכ"ל.

יחידה

וקראהו  והוא "לבדו" נשאר,  )בראשית, מב, לח( כי אחיו מת,  כתיב 
אסון. וכתב ר' יוסף בכור שור )שם, מב, ד( וז"ל, והוא אין לו תמורה, 
כי אין לי מאמו רק הוא, כי הוא יחיד לאמו. ועיין תנחומא )וישלח, ח( 
היוצא  נפתחת,  אדם  של  פנקסו  מקומות  שנו רבותינו, בשלשה  כך 
לדרך יחיד, וכו', רבי אחא בר יעקב מייתי ליה הטעם מן הדין קרא, 

וקרהו אסון.

ועוד. סוד מסירות נפש. ועיין בת עין )משפטים( וז"ל, ולא יהיה אסון, 
־ולא יהא מותא. פירוש שלא יהיה במחשבה דיבור ומעשה שלו מסי

רות נפש וכו', ואם אסון יהיה, ר"ל כשיש לו מסירות נפש, עיי"ש.

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

בלבביפדיה קבלה אסון

בס"ד



עץ חיים היכל חמישי שער מוחין דצלם פרק ו' מ"ק ]458[עץ חיים היכל חמישי שער מוחין דצלם פרק ו' מ"ק ]458[
ז"א היה תחלה ו"ק ואחר כך נגמר לי"ס גמורות באופן זה: 
ז"א  דתיקון  ובעלמא  נפרדים,  ז"מ  היו  דשבירה  כלומר בעלמא 

תחלתו היה ו"ק מצורפים ואח"כ נגמר לי"ס גמורות.

תרין  ואז  פרקין  שש  ובהם  ונצח  חסד  הוא  ימין  קו  שהנה 
פרקין עלאין דחסד מתחברים עם פרק עליון דנצח דאמא והרי 
ב' פרקין  וכן בקו שמאל  גמורה  חכמה שלו מג' פרקין מדה 
על  וכן  דאמא  דהוד  עליון  פרק  עם  מתחברין  דגבורה  עלאין 
דרך זה בקו אמצעי: והיינו כי כל מדרגה היא ג', בנין של שלוש, 
בבחי' 'שלשלת', הן מדין אורך והן מדין רוחב, הן מדין אורך והן 

מדין עובי.

וכבר התבאר לעיל, שהמוחין נבנים מלעילא לתתא ומתתא 
לעילא, והיינו שמה שפרק עליון דנצח דאמא יורד להיות חכמה 
עילאין דחסד דז"א  ומה שב' פרקין  דז"א הוא מלעילא לתתא, 
עולים להיות חכמה הוא מתתא לעילא, וכך נשלמת חכמה דז"א 
בג' פרקין הללו, וכעזה"ד בקו השמאל ובקו האמצע, שחלק א' 

דתבונה יורד וב' חלקים מהו"ק עולים, כי דז"א גדל ועולה. 

ובעומק היינו שהג"ר דז"א נבנה מב' בחינות הנ"ל בסוד 'הא 
מלמעלה  שיורדת  טיפה  לך  אין  בסוד  והוא  ביה',  אתניהו  והא 
שאין ב' טיפות שעולים מלמטה1, והוא בסוד 'זכר ונקבה בראם', 
הוא החלק שבא  ונקבה  הוא החלק שבא מלעילא לתתא,  זכר 
מתתא לעילא, 'ויקרא את שמם אדם' הוא צירופם אהדדי. ואמת 
שבכל מדרגה יש לבחון מה עיקר ההארה האם עיקרה מלעילא 

לתתא או מתתא לעילא. 

פנימית  עליו שאז מסתלקין  שכיון שתבונה ממיתה עצמה 
נה"י שלה וחיצוניות שלה לבד נכנס בו ובתוכן המוחין דז"א וכן 
הם נעשין חלק מאיברי ז"א ממש ומגופו ומגדיל ז"א ע"י נה"י 
דתבונה: והכלים הם מהנה"י הישנים של תבונה עם חלק מו"ק 
דז"א שעולים, והמוחין דז"א שנכנסים בתוכם הם נעשים ע"י זיווג 

דאו"א. 

ואמנם כשלא נכנסו עדיין רק ו"ק דגדלות מתחיל לגדל אך 
לא נשלם ראש דגדלות שבו: כלומר מעיקרא ז"א הוא רק ו"ק, 
ואח"כ נכנס ו"ק דגדלות, והיינו שמאיר הו"ק לו"ק2. והוא מדרגת 
היניקה, ואח"כ נכנס ג"ר דגדלות ואז נעשה י"ס שלימים, והוא מה 
שמתבאר כאן שהג"ר נעשה ע"י ב' שלישים חג"ת דז"א ושליש 

עליון נה"י דתבונה.     

ועדיין חג"ת שלו נקרא רישא דיליה ואם כן בהכרח שבזה 
עדיין  כשהוא  כלומר  גדלותו:  ניכר  יהיה  דיליה  מחג"ת  הראש 
ו"ק אין לו ג"ר, וא"כ היה עולה על הדעת לומר שאין כאן גילוי 

1  ע"פ מש"כ בתענית כה: "תניא רבי שמעון בן אלעזר אומר אין לך טפח 
מלמעלה שאין תהום יוצא לקראתו".

2  הדברים נאמרים כאן בקצרה ממש, מה שנוגע לענייני דידן, ועיין בהרחבה 
בש"ש בכל ענייני הכוונות של ק"ש ושמונ"ע. 

של 'רישא' אלא רק 'גופא', אלא שאין זה כך, כי הרי גם בעיבור 
שאין שם גילוי של מוחין, אלא רק הארה כמתבאר, ומ"מ הרי 
הוא 'ראשו בין ברכיו', כלומר יש בו בחי' רישא, והיינו שהרגלים 
שהם נה"י נקראים רישא3, והוא בזמן העיבור. וכאשר הוא עולה 
דיליה4.  רישא  נקרא  חג"ת  שהוא  'גופא'  אז  היניקה  למדרגת 
וכאשר הוא בגדלות שיש לו י"ס שלימים, אז ראשו הוא רישא 
היינו  ו"ק דגדלות  ובזה מתבאר דברי מהרח"ו שבחי'  כפשוטו. 
שיש לו מציאות של רישא בבחי' ו"ק, מציאות של גדלות בזמן 

היניקה שהיניקה היא מדרגת ו"ק, וזהו גדלות דיניקה.  

ואחר  העליונים  החלקים  לגדל  מתחיל  שבתחלה  דע  והוא 
כך התחתונים שהרי בהכנסת המוחין התחתונים נכנסים תחלה 
אך בגדלות ז"א עצמו העליונים נגדלים תחלה וזה ברור נמצא 
שתחלה נגדל החסד והגבורה ואח"כ הת"ת וכן נ"ה וכן היסוד: 
עיין בש"ש שביאר את הסדר בהרחבה. ובקצרה, היינו כי תחלה 
נכנס החלקים העליונים מלעילא לתתא, אולם החלק התחתון של 
החלק העליון של העליון הוא הנכנס תחלה בעליון של התחתון5, 
לעומת כך מתתא לעילא החלק העליון של התחתון גדל תחלה6. 

דקו  העליונים  פרקין  הד'  שהנה  דגדלות  ו"ק  לענין  ונחזור 
ימין שהם ג' פרקי החסד ופרק עליון של הנצח הם מתחברים 
עתה יחד ונעשין חסד דז"א ושם יש בחי' חכמה שלו שהרי הב' 
פרקין העליונים מאלו הד' הם חלקו: הנה הסדר הפשוט הוא 
שבכל מדרגה היא בסוד השלוש, וכאן הרב מבאר מדרגה של 
ד', והיינו שהם ג' פרקי החסד דז"א עם פרק עליון דנצח דאמא. 

והיינו שכאן נעשה תוספת של שליש שהוא הפרק הד'.

במאמר המוסגר, זה מתגלה לדינא לגבי מה שאמרו בגמ'7 
האם  שם  ונידון  שליש8,  עד  המצווה  הונא  רב  אמר  זירא  א"ר 
שליש מלבר או מלגאו ואוקמא בתיקו. והיינו שהשליש הוא בסוד 
תוספת9, והוא סוגיא דידן שהוא הגילוי של מדרגת ד' שהיא ג' 

שיש בה תוספת של שליש מלבר.

לג'  נחלק  הדבר  אלא  לעצמה,  ד'  של  מדרגה  אין  כלומר 
נוסף,  ועל גביו יש תוספת של שליש  ג' מדרגות,  חלקים שהם 

3  והיינו שגם נה"י נחלקים לחב"ד חג"ת נה"י כנודע, והיינו שראשו הוא 
חב"ד דנה"י, שמקבל הארה מחב"ד הגמורים.

4  חב"ד דחג"ת כנ"ל.
5  והוא מה שהתבאר לעיל שהמוחין דאלה"ים נדחין מפני המוחין דהויו"ת 
הנכנסין אח"כ, כלומר קודם נכנס מוחין דאלה"ים שהוא המדרגת התחתונה 
של העליון, ואח"כ נכנס המדרגה העליונה של העליון שהם הויו"ת ונכנסת 
בתחתון. וכאשר המוחין דאלה"ים נדחים לגופא דז"א, מאירים ג"כ המוחין 

דהויו"ת מלמעלה 'מרחוק'.
6  ועיין להלן יבואר ענין זה בהרחבה לפי שינויי הלשונות שנקט מהרח"ו 

בפרק זה.
7  ב"ק ט:.

8  ועיין בראשונים שדנו האם שליש בגודלו או בדמיו.
9  וכדוג' בעלמא הוא ג"כ ענין חומש בגזל תרומה, או בפדיון מעשר שני 

או קדשים שהוא גם בסוד תוספת אך הוא ענין אחר.
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שהוא עצמו גם בסוד השלוש. והיינו שדווקא מחמת שתופסים 
את השלם כג' חלקים ולא כשלם גמור לכן שייך בו בחי' תוספת, 
כי אם היה נתפס השלם כשלם לא היה שייך בו בחי' תוספת, 
כי זה היה סותר את שלמותו. והוא הנאמר כאן בסוגיין שהחסד 
הוא ג' פרקים והחכמה הוא שליש נוסף וכן בגבורה עם הבינה 

וכעזה"ד.

כי  והוא  דגדלות,  ו"ק  נקרא  שהוא  הענין  את  נבאר  מעתה 
התבאר שיש בז"א בחי' מדרגה של ד' כנ"ל, והנה הו"ק עצמו 
הוד  חסד,  עם  נצח  חיבור  והן  דכללות,  ו"ק  הן  חלקים,  ו'  הם 
עם גבורה, יסוד עם ת"ת, יש בהם ו' חלקים. וכאשר הוא גדל 
נעשה בו בחי' ד' חלקים כנ"ל חכמה עם חסד, גבורה עם בינה, 
ת"ת עם דעת. והיינו שנעשה מבחי' ו' חלקים לבחי' ד' חלקים, 
האזן  שבאורות  אח"פ,  באורות  הוא  שיסודו  הד"ו,  שורש  והוא 
התגלה צורת ה' שהוא צורת ד' ו', בחוטם מתגלה צורת ו', ובפה 
מתגלה צורת ד', ואורות אח"פ הם שורשים למוחין המתפשטים 
לתתא, והוא הבחי' המתגלה כאן בבחי' ו"ק דגדלות שהוא גדלות 
דיניקה, שמאיר הארה משורש אורות אח"פ, בסוד הד' ו', ודו"ק.       

וכן חלוקה של ד' כנ"ל.  ג'  נחדד, התבאר שיש חלוקה של 
והיא תפיסת הב', כלומר מה שנבנה  נוספת  יש תפיסה  אמנם 
החכמה דז"א ע"י ב' שלישים שלו ושליש של נצח דתבונה, הב' 
שלישים הם מדרגת הב' שמצטרפים עם מדרגה אחת דתבונה. 
הוא  וכאשר  ג',  והיינו שכאשר הם בקטנותם הם בתפיסה של 

נגדל נעשה חזרה מדרגה של ב'.   

והיינו שכאשר בתחלה הוא במדרגת העיבור אז יש רק חו"ב 
שמתגלה  והיינו  לגמרי,  ניכר  שאינו  באיתכסיא,  היא  הדעת  כי 
תפיסה של ב'. וכאשר הוא עולה למדרגת היניקה שאז מתגלה 
כאשר  והשתא  חב"ד,  שהם  ג'  של  בתפיסה  הוא נעשה  הדעת 
נעשה הפירוק לצורך הגדלות הוא חוזר ונעשה בתפיסה של ב', 
שהם הב' שלישים של חג"ת שעולים, ובעומק זה נקרא 'עיבור 
שני'. כלומר עיבור הוא מדרגת הב'10, ביניקה הוא מדרגת הג', 
אינו תפיסה  ואמנם  הב',  ונעשה מדרגת  חוזר  הוא  שני  ובעיבור 
של ב' שאין בו דעת אלא שכל מדרגה ומדרגה מתחלקת לב' 
שלישים, כולל הדעת, ובזה מתגלה תפיסת הב' בתחלת הגדלות 

כנ"ל, בסוד 'עיבור שני', עיבור דגדלות, ודו"ק.

ואח"כ חוזר ומאיר בו תפיסה של ג' כי הב' חלקים של כל 
חלק מצטרף עם שליש עליון דנצח ואז מתגלה חזרה מדרגה של 
ג'. אולם כמתבאר מתגלה בין מדרגת 'עיבור שני' שהוא מדרגת 
כנ"ל,  ד'  הג', מדרגה של  הגדלות שהיא מדרגת  למדרגת  הב' 

אולם הוא שלב היניקה דגדלות שהוא שלב האמצע. 

וג' מדרגות אלו הם רמוזים בסוד המילה ב-ג-ד, 'בגד' דייקא, 

10  ואע"פ שזה נאמר רק על חו"ב שאין הדעת ניכר אך בחג"ת ובנה"י הרי 
הוא ג' גם בעיבור, מ"מ בעומק אין בו בחי' אמצעית והוא הנאמר שקטן 
אינו מוליד כי אין לו יסוד גמור וכעזה"ד בתפארת חסר לו עיקר גופא. והוא 

הגדרת הקטן שהוא נוטה לקצוות כי אין לו דעת למצע.

שהדבר  מה  את  ויש  הדבר,  עצמות  את  יש  דבר  לכל  כלומר 
משתנה, והיינו בלבושים דיליה, ולא בעצמותו, והוא בסוד 'בגד-

לבוש', ואינו רמז שהוא רק סימנא בעלמא, ודו"ק.  

מה שמתגלה בגדלות דיניקה שהוא מדרגת הד' היינו שנעשה 
'בר זיווג', כלומר במדרגת העיבור הקטן אינו בר זיווג, ובמדרגת 
הגדלות הגמורה הרי הוא בר זיווג, אולם בגדלות דיניקה מאיר 
כבר הארה של שורש החיבור, אולם אינו חיבור באופן של ג"ר 
לו  ד"ו שהו' עצמו נעשה  שהוא מוחין גמורים, אלא באופן של 

צירוף של ד', ומתגלה בו שהוא 'בר זיווג'. 

ונמצא ששם  ג"ר דגדלות לכנוס כנ"ל  אחר כך כשנשלמו 
שיכנוס  עד  לגמרי  תהיה  לא  אך  בחסד  כלולה  בכח  החכמה 
החכמה של ג"ר דגדלות: כלומר אמנם הרב כתב הזכיר בדבריו 
ג"ר דגדלות אך בהמשך דבריו קאי או"ק דגדלות שאז החכמה 
בסוד  לעצמה  היא  החכמה  בגדלות  כך  לעומת  בחסד,  כלולה 
הג"ר. והיינו דמיירי במדרגת הד' שאז יש ג' פרקי חסד עם פרק 

עליון דנצח, והוא בחי' החכמה שכלולה בחסד.

התבאר לעיל שכל אור נבנה ע"י חלק מתתא לעילא וחלק 
שיורד  שהחלק  יותר  עמוק  מהלך  יש  אולם  לתתא.  מלעילא 
והוא בונה את  ועולה למעלה  מלעילא לתתא הוא עצמו11 חוזר 
וחלקם  היסוד  עד  שיורדים  וה"ג  הה"ח  הם  לזה  הדוג'  הדבר, 

חוזרים ועולים למעלה.

והיינו שיש תנועה מדין הקוים שהיא תנועה או מלעילא לתתא 
או מתתא לעילא, אור ישר ואור חוזר. אולם מדין 'הדעת' מתגלה 
שמה שירד מלעילא לתתא הוא חוזר ועולה, שחלק ממה שירד 
דייקא, שבו בחי'  הגילוי הזה מתגלה בדעת  ועיקר  ועולה,  חוזר 
ה"ח וה"ג שיורדים וחלקם חוזרים ועולים למעלה. והיינו שהדעת 
יש בו כח של 'עולה ויורד' ואינו בסוד אור חוזר, אלא הוא עצמו 

יורד ועולה חלק ממנו עצמו.      

אמנם  כי  הדעת,  מדין  התנועה  סוד  בסוגיין  והיינו שמתגלה 
דתבונה  דנצח  עליון  שליש  של  החלק  לתתא  מלעילא  מתחלה 
שכאשר  מתגלה  דיניקה  בגדלות  אך  לז"א,  חכמה  להיות  יורד 
בחי'  הוא  כי  חסד  נעשה  הוא  דתבונה  דנצח  עליון  חלק  יורד 
החכמה הכלולה בחסד כדברי מהרח"ו, והחלק הזה הוא אח"כ 
בגדלות הגמורה חוזר ועולה בסוד תנועת הדעת, בסוד מדרגת 

היניקה דגדלות, ונעשה חכמה למעלה, ודו"ק. 

והוא מדרגת הד' שיש בו ב' הבחנות מתהפכות, כי מצד אחד 
הוא בסוד 'דלה ועניה', בבחי' דבר שפל, ומאידך היא בסוד 'דלו 
מדרגת  עומק  הוא  למעלה.  שעולה  דבר  בבחי'  למרום'12,  עיני 
הד' בסוד 'הדעת' ד-עת. והיינו שבתחלה יורד חלק עליון דנצח 
דתבונה להיות כלול בחסד דז"א והוא בסוד 'דלה ועניה', ואח"כ 
אותה מדרגה עצמה חוזרת ועולה לבנות את החכמה דז"א בסוד 

11  חלק ממנו כמבואר להלן.
12  ישעי-הו לח יד.
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'דלו עיני למרום'. 

ואז יתחלקו אותן ד' פרקין לב' בחי' חציים לחכמה וחציים 
דחסד  שלישים  ב'  היינו  לחכמה  חציים  כלומר  כנ"ל:  לחסד 
תהיה  ואז  דתבונה,  דנצח  עליון  שליש  עם  להצטרף  שעולים 
היו  שמתחלה  'בעצם',  חלקים  ג'  והם  הג',  במדרגת  החכמה 
חלקים גמורים ב' דחסד וא' דנצח, והוא מדרגת הג"ר13. לעומת 
דז"א  והנה"י  החג"ת  שהם  והעיבור  היניקה  מדרגת  קומת  כך 
אמנם חוזרים וגדלים אך הוא בסוד 'הגדלה' ולא חלקים גמורים 

מתחלה כהג"ר14.     

בלשון אחרת, כגון בקו ימין מעיקרא היו ב' שהם חסד ונצח, 
וכל אחד הוא ג' חלקים, וכאשר מחלקים את הו' חלקים האלו 
לג' חלקים נמצא שחוזרים להיות ג' חלקים שכל אחד ב' חלקים, 
ב'  במדרגת  להיות  שחוזר  דיניקה  גדלות  מדרגת  שורש  והיא 
גופא  וזה  דייקא,  אותם לג'  שחילקנו  מכח  והוא נעשה  חלקים, 
בפעול  הגילוי  ועיקר  שני.  עיבור  בסוד  דגדלות  היניקה  הארת 

מתגלה בג"ר שחוזרים להיות ג' גמורים.  

לסיכום נמצא, שעיקר מדרגת העיבור היא ב', ועיקר מדרגת 
היניקה היא ג' ומתגלה בה בגדלות דיניקה הארה בסוד הד' שנכלל 
החכמה בחסד, ואח"כ מתגלה ג"ר שאז הוא גילוי של ג' גמורים, 
הארת  מכח  ג'  אחד  כל  ונעשים  גדלים  והנה"י  החג"ת  ולמטה 
השליש  בבחי'  גם  מתגלה  השלוש  מדרגת  ועומק  בהם.  הג"ר 
שירד מלעילא לתתא והב' שלישים שעולים מתתא לעילא, וגם 
ממה שעולה מהחלק העליון שירד שאז נעשו ד' שלישים שחוזר 
ועולה ג' שלישים למעלה. ובעומק מתגלה שלימות כל המדרגות 

שהם: שליש, ב' שלישים, ג' שלישים, וד' שלישים. 

נקודה נוספת, מדרגת השליש מתגלה כי מחסד נשאר שליש 
אחד )אחרי שעלה ממנו ב' שלישים(, וכנגד זה ירד שליש אחד 
בין  עצמי  הבדל  יש  אמנם  דנצח.  עליון  שליש  שהוא  מלמעלה 
השליש של נצח שיורד לבין השליש של החסד שנשאר, כי השליש 
העליון של נצח שיורד הוא מגלה מדרגת ד' שהוא מדרגת של 
תוספת של שליש לג' פרקי החסד, לעומת כך השליש התחתון 
של החסד מגלה שהוא במדרגה של שליש א' שאמנם מצרפים 

לו עוד שליש נוסף, שאח"כ גדל לג' שלישים. 

13  והמדרגה הזו מאירה לכל הו"ק שיהיו באופן של שלוש.
14  אולם עיין בפרק א' שהוזכר שם ענין ההגדלה של ז"א, וביארנו שם 
כמה שמועות שהביא שם הש"ש, ולפי חלק מן השמועות חג"ת נה"י הם 
שג'  כתב  שם  מהרח"ו  אולם בדברי  'חלקים בעצם',  ולא  'הגדלה'  בסוד 
פרקי נצח מתערבין בכל גופא דז"א, אך כפי שביארנו לעיל שהוא משום 
דמיירי התם בסוד הארת הצל"ם בסוד י"ס גמורים שהיא הארה דלעת"ל 
ואין הכי נמי שלפי זה כל חלקי ז"א הם חלקים 'בעצם', אך כאן מיירי לפי 
המהלך של הצל"ם הפשוט שהיא הארה דהשתא שהכתר למעלה מהל"מ, 
יש הבחנה  זה  ולכן לפי  י"ס גמורים,  בחי'  ואינו  הוא בסוד תוספת  והג"ר 
בין הג"ר דז"א שנבנה מחלקים בעצם לבין החג"ת נה"י שנבנים באופן של 

הגדלת חלקים, ודו"ק.

ואמנם שורש השליש הפשוט הוא במדרגת העיבור, כלומר 
אמנם במדרגת העיבור הוא מדרגת הב' כי אין הדעת ניכר, וזה 
הוא מדין הקוים, אך מדין הקומה שהיא חב"ד חג"ת ונה"י, הרי 
העיבור הוא שליש אחד שהוא נה"י, ויניקה היא חג"ת נה"י שהיא 
מה  מצד  שלישים  ג'  מתגלה  הקוים  מצד  ואמנם  שלישים  ב' 
מדין  בין  ג' שלישים בשלימות  הוא  וחב"ד  יותר.  שהדעת ניכר 
קוים ובין מדין הקומה. ובדקות הג"ר הם בסוד תוספת על הו"ק 
שהוא ג' שלישים מדין קוים, ובזה מתגלה שהג"ר הוא בסוד ד' 
כנ"ל,  מצוה  הידור  בסוד  מלבר  הנוסף  השליש  שלישים שהוא 
שליש  הוא  אלא  לעצמו,  שהוא   דעיבור  כשליש  שליש  שאינו 

שנוסף על השלוש הקיימים, ודו"ק.   

ונחדד ונאמר, שכל זה הוא בסוד הג"ר שהם בסוד 'תוספת', 
שהוא ג"ר דו"ק, שהוא הסוגיא דצלם הפשוט, אך כפי שהתבאר 
בסוגיין שהוא הצל"ם בסוד הארה דלעת"ל, בסוד י"ס גמורים, 
שמאיר מדין הל"מ שהם למעלה מן הכתר, ואז הוא תפיסה של 
קומה שלימה, שלמעלה מכל התפיסות הנ"ל, וכל מה שמהרח"ו 

דיבר כאן הוא לפי סדר הכוונות שהוא הארה דהשתא, ודו"ק.  

אך עתה ד' פרקין הם שם יחד בחסד והרי שהחסד מועיל 
התחתונים  פרקי  ב'  ונשארו  בחכמה  ממש  מוח  במקום  עתה 
החג"ת  איך  והרי  קוין  בג'  זה  דרך  על  וכן  דז"א  לנצח  דנצח 
רישא  עתה  נקראין  וחג"ת  חב"ד,  של  בכח  שם  עומדין  שלו 
דיליה כנ"ל ויש שם רושם הגדלת רישא דיליה בכללות אע"פ 
שאינם בפרטות שכבר הם עתה מוכנים לכשיכנסו ג"ר דגדלות 
יתחלקו ב' פרקין עלאין בכל קו א' מהם לעשות חב"ד אך עתה 
כיון שהחב"ד  והיינו  שם:  ומעורבים  בחג"ת  כלילין  שלו  חב"ד 
רישא.  של  במדרגה  הוא  החג"ת  לכן  בחג"ת,  כלולים  נמצאים 
רישא כשיכנס  להגדלת  רושם  יש  הזו  ונמצא שבאופן החלוקה 
הג"ר דגדלות, והיינו שאמנם הוא מדרגת הד' בסוד 'דלה ועניה' 
אך יש בו רושם בסוד 'דלו עיני למרום' בסוד הד' העליון בסוד 

תוספת שלישי על ג' שלישים כנ"ל. 

והיינו שמתחדש כאן בדברי מהרח"ו שגם בזמן היניקה כבר 
לעצמו  שלב  היניקה  שלב  ואין  הגדלות,  לזמן  השורש  הושרש 
מה  והוא  ממנו.  שנבדל  הגדלות  שלב  יבוא  שאחריו  גרידא 
שהתחדד לעיל שהיניקה היא ממוצע בין העיבור לגדלות, והוא 
ביאור דברי הרב שיש שם רושם ומוכנים לכשיכנסו ג"ר דגדלות, 
כלומר כבר עתה מונח בגניזו המדרגה העליונה בתחתונה, ודו"ק.

־נחדד ענין זה בעבודה, והוא ענין רצוא ושוב, כי המדרגה הע
ליונה שהאדם צריך לעלות אליה, כפשוטו היא נמצא מחוצה לו, 
והוא צריך לעלות אליה, אך בעומק בהגדרה עמוקה, המדרגה 

־הבאה שהוא צריך לעלות אליה היא נמצאת כבר עתה בכח בג
ניזו במדרגה התחתונה שבה הוא נמצא עתה, וזה העומק העצום 
 שהתבאר בדברי הרב כאן.  ■ המשך בע"ה בשבוע הבא מהה

שיעור השבועי בירושלים בספר עץ חיים
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אחד
 אח שבאחד- האיחוי שמחזיר לאחד
אחד, הוא מלשון של אח והוא מלשון של 
איחוד. הדוגמאות השרשיות לזה, ראשית 
הראשונה  בפעם  בתחילה  שנאמר  מה 
אלקים  "ויבדל   - אחד  של  לשון  בתורה 
בין האור ובין החושך ויקרא אלקים לאור 
יום ולחושך קרא לילה ]=הבדלה[ ויהי ערב 
ויהי בוקר יום אחד", כלומר, על אף שיש 
ערב ויש בוקר, יש אור ויש חושך, יש יום 
ויש לילה, מובדלים זה מזה, ה"יום אחד", 

מאחד מצרף ומחבר את החלקים הללו.
־והדוגמא השרשית הנוספת, נאמר בת

חילה באדם "זכר ונקבה בראם ויקרא את 
שמם אדם", "ויפל ה' אלקים תרדמה על 
ויסגור  מצלעותיו  אחת  ויקח  ויישן  האדם 
בשר תחתנה ויבן ה' אלקים את הצלע וגו' 
לאשה ויביאה אל האדם", ואז אומר אדם 
ובשר  מעצמי  עצם  הפעם  "זאת  הראשון 
הכתוב:  בלשון  נאמר  וע"ז  וגו'  מבשרי" 
"על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק 
ה"בשר  וא"כ  אחד",  לבשר  והיו  באשתו 
אחד" זה האיחוי, מעיקרא הם היו 'אחד', 
"זכר ונקבה בראם ויקרא את שמם אדם", 
"ויקח אחת   - ולאחר מכן נעשה הבדלה 
מצלעותיו", אבל, "ויביאה אל האדם", הם 
גם  וצירופם  אהדדי,  ומצטרפים  חוזרים 
יחד היינו שנעשה איחוי שהם נהיים לאחד 

־"והיו לבשר אחד". וא"כ, נעשה איחוי וחי
בור בין יום ולילה, אור וחושך, ערב ובוקר, 

־איש ואשה, מקבילים אהדדי צירופם וחי
בורם, זהו "אחד".

הש מגיע  "ראשו  שבאחד-  ההח' 
מימה" והד' שבאחד "סולם מוצב 
יותר  כן, בפרטות  יתר על  אבל  ארצה" 
מה  כידוע,  הרי  "אחד",  של  במציאות 
שנאמר לדינא כאשר אנחנו מכוונים בכל 
יום "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד", הא' 
שב'אחד' זה היחידות, הח' הם הז' רקיעים 
והעולם, והד' אלו הם הד' רוחות. - מונח 
כאן בשורש כמה וכמה פנים של פירוד, 
רקיעים  הז'  שזה  הח'  ואחדותם,  פיזור, 
והעולם התחתון, והד' זהו הד' רוחות של 

־העולם התחתון, עולם דידן, כלומר, העו
לם דידן גופא נחלק לד' רוחות.

שרשי הדברים, אצל יעקב אבינו נאמר 
ורא ארצה  מוצב  סולם  והנה  ־"ויחלום 

על  זה קאי  שו מגיע השמימה" בפשטות 
כידוע  חז"ל  שאומרים  כמו  אבל  הסולם, 

־"סולם דא יעקב", שיעקב עצמו הוא מד
רגת הסולם. וא"כ, "ראשו מגיע השמימה" 
נאמר  שעליו  עצמו,  יעקב  של  ראשו  זהו 
ה"ראשו  זה  בכסא",  חקוקה  תם  "דמות 
מגיע השמימה" שמגיע עד כסא הכבוד, 

שמו זה  הוא  גופו,  ארצה",  "מוצב  ־והוא 
צב ארצה, ה"ראשו מגיע השמימה" זה הז' 
זה  ארצה",  ה"מוצב  שהוא  וגופו  רקיעים, 
והעולם הזה עצמו  מציאות העולם הזה,- 

נחלק לד' רוחות.

וזהו שכאשר פגש יעקב את יוסף, קרא 
קריאת שמע, הוא אמר "שמע ישראל ה' 
אלקינו ה' אחד", וגם בשעה שהוא נפגש 
עם בניו לפני פטירתו, כדברי חז"ל כידוע 
על מה שנאמר "האספו ואגידה לכם את 

־אשר יקרה אתכם באחרית הימים" שא
מרו לו בניו ליעקב אבינו "יודעים אנו מה 

־בלבבך, שמע ישראל וגו' כשם שאין בלי
בך אלא אחד כך אין בליבנו אלא אחד".

ואר לשמונה  נחלקים  השבטים  ־והרי 
בעה - ח' וד', שמונה שהם בני האמהות 
ממש, בני לאה ובני רחל, בני לאה שהם 
ששה ובני רחל שהם שתים, ובני השפחות 
בני בלהה וזלפה הם ארבעה, זהו אחד, ח' 

־וד' אלו הם השבטים, וזה הם אומרים לי
עקב אבינו, "כשם שאין בליבך אלא אחד 
אמינא  ההוה  אחד",  אלא  בליבנו  אין  כך 

־שהם לא 'אחד', שהרי כדברי חז"ל, הש
שהם  השפחות  בני  את  מבזים  היו  בטים 
ביחס  הם  הבנים  ובעומק,  שבאחד,  הד' 
ז'  השמונה  זה  השמימה",  מגיע  ל"ראשו 
אליהם,  שמצטרף  הזה  והעולם  רקיעים 
והד' שכנגד בני השפחות שהם ארבעה זה 
ה"מוצב ארצה", זה שני המהלכים של הח' 

והד', שנעשה מציאות של ה'אחד'.

ובאופן כללי מאד, ח' וד' זה גימטריא 
י"ב, שאלו הם הארבעה צדדים, ויתר על 
כן יש ששה צדדים כולל מעלה ומטה, וכל 

הקוים המחברים את הששה צדדים אלו 
הם הי"ב גבולי אלכסון כידוע מאד, שהם 
יותר  בפרטות  אבל  שבטים,  הי"ב  כנגד 
כמו שהוזכר, זה מתחלק לח' וד', ח' של 
הבנים, שהם בחינת בנים של הראש, של 
מגיע  "ראשו  בבחינת  שהם  אבינו,  יעקב 

־השמימה", כנגד הרקיעים, והד' בני הש
פחות הם בבחינת גופו, "מוצב ארצה".

הרא אדם  של  ראשו  המדרגת 
 .............. גופו   ומדרגת   שון 
דיעקב  "שופריה  הך,  והיינו  אחר  בלשון 
כמו  מעין שופריה דאדם הראשון"  אבינו 
שאומרת הגמ', ואדם הראשון עצמו, צורת 
יצירתו כמו שאומרת הגמ' בסנהדרין בדף 
גופו  ישראל,  מארץ  ראשו  כידוע,  ל"ח 

מבבל, ושאר איבריו מכל העולם כולו.

ישראל",  מארץ  ש"ראשו  מה  כלומר 
השורש של "ראשו" הוא שורש במדרגת 

־שמים, בבחינת "היכא דנשקי שמיא ואר
עא" כאן בעולם דידן, המקום שעליו נאמר 
"וזה שער השמים", ששם היה הגילוי של 
"ראשו מגיע השמימה", וא"כ, ארץ ישראל 
השורש  משם  המקדש,  ירושלים במקום 
של קומתו של אדם הראשון, וכדברי חז"ל 
נברא  האדם  כי  המזבח,  ממקום  שנברא 

־ממקום כפרתו, זה מקום של 'שער הש
כללית, נמצא שראשו של  מים' כהגדרה 
אדם הראשון שייך לח' שב'אחד' של הז' 
שמצטרף  הזה  העולם  בצירוף  רקיעים 
אליהם, זה שורש ראשו של אדם הראשון, 
"ראשו מגיע השמימה", בבחינת רקיעים.

מכל  איבריו  כל  ושאר  מבבל  "גופו 
של  שורש  זה  כלומר,  כולו",  העולם 

שה השמים,  רוחות  הד'  ־מציאות 
רוחות.  לד'  ומתרחק  מתפזר  דבר 
הראשון.  אדם  של  היצירה  צורת   זה 
 קודת הפגם בח' שב'אחד' מכח החטא 
מתראה  היתה  הזו  היצירה  צורת  ואילו 
היתה  הדברים  צורת  שלה,  הנכון  באופן 
באופן שהיה מתגלה ה'אחד', ה"ויהי ערב 
את  איש  ה-"יעזוב  אחד",  יום  בוקר  ויהי 
לבשר  והיו  באשתו  ודבק  אמו  ואת  אביו 
זה היה צריך להיות צורת היצירה  אחד", 

של ראשו וגופו של אדם הראשון.
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פגם,  של  מציאות  נעשה  כאשר  אבל 
"בא נחש על חוה והטיל בה זוהמא", ה"והיו 

־לבשר אחד" כבר איננו מתגלה באופן הג
מור שלו, אז נעשה אופן של פגם בח' והד' 
של ה'אחד', שבמקום שיהיה מציאות של 
איחוי, של חיבור, של צירוף שלם. נעשה 
אח מלשון אנחה, לשון של כאב, צעקה, 
נעשה כח של כילוי בבחינת "אחו" "אח" 

־מקום של האש שבו שורפים. ועי"כ, במ
שיורדת את  קום שיתגלה ב-ח' השכינה 
לעולם, נסתלקה  כאן  ויורדת  רקיעים  הז' 
חז"ל  שמסדרים  כמו  רקיעים  ז'  השכינה 
של  ההסתלקות  סדר  הדברים,  סדר  את 
השכינה ולאחר מכן סדר הירידה בחזרה, 
רקיעים,  ז'  נסתלקה  שהשכינה  מה  אבל 
מקודם  שהיה  ומה  נפגם,  שהח'  כלומר, 

במי שהיא  כפי  ח'  אות  הדבר  ־בתחילת 
לוי חי"ת, הופך להיות חטא, מציאות של 
חטא, האחד עצמו, חל בו אופן שבמקום 
שבאחד  הח'  איחוי,  בבחינת  יהיה  שהוא 
חסרון,   - חטא  של  מציאות  להיות  הפך 
זה תוקף נקודת הפגם ב"והיו לבשר אחד" 

בין אדם הראשון לחוה.

מל חטא  נקרא  חטא  כל  ־ובדקות, 
של  צירוף  שהיה  מה  וא"כ,  חסרון,  שון 
נקראת  שהאשה  בראם",  ונקבה  "זכר 
חסר,  של  קיבול  בית  נקב,  מלשון  נקבה 
ונקבה" שהם  "זכר  זה  התיקון  אבל מצד 
משלימים זה את זה, הזכר בולט, הנקבה 
שקועה, ויחד נעשה צורה של צירוף שלם 
הבריאה,  של  השלם  המבנה  צורת  שזה 
הנקבה  פגם,  של  מציאות  נעשה  וכאשר 

קי בית  מצד  ולא  נקבה,  להיות  ־הפכה 
בול של מציאות הזכר, הרי "בא נחש על 
חוה והטיל בה זוהמא", וא"כ, זה לא בית 
קיבול מצד נקודת התיקון, שאותו מקום 
של בית קיבול הפך להיות בו מציאות של 
חטא, של חסרון, זה השורש של "בא נחש 
זוהמא" במקום הנקב  והטיל בה  על חוה 
מצטרפת  היתה  שהיא  כמה  עד  דילה, 
לאדם הראשון בלבד, אז זה נקבה מלשון 
"נקבה עלי שכרך ואתנה", דבר המוגדר, 
לי",  מקודשת  את  "הרי  של  ההבחנה  זה 
כולו,  העולם  מכל  ומופרשת  לי  מיוחדת 
על שם כן הנקבה נקראת נקבה, כלומר, 
הנקב שבה הוא מקום האיחוד, הנקב הוא 

מלשון "נקבה עלי שכרך ואתנה", להגדיר 
את הדבר, דבר נקוב, מוגדר מניינו, ניכר 

וידוע.

הנ הפגם,  מציאות  חל  כאשר  ־אבל 
חסרון,  של  חטא  להיות  הפכה  קבה 

שנ שבאחד  הפגם  עומק  מונח  ־כאן 
שנתבאר  כמו  ח',  האות  מכח   פרד 
שב'אחד בד'  הפגם   נקודת 
האות  אחרי  המשיך  הפגם  כן,  על  ויתר 
ח', לאות ד', ובאות דל"ת זה הפך להיות 
הח'  והשבטים,  אבינו  יעקב  של  מציאות 
אלו  והד'  האמהות,  בני  זה  שבשבטים 
הופכת  בני השפחות. כלומר, האשה  הם 
להיות מעין עבד, מעין שפחה, הגדרת עבד 
היא "לית ליה מגרמיה כלום", הוא הדל, 
במציאות  שישנו  ביותר  הגמור  העני  הוא 
העניות  נקודת  עומק  מונח  בו  הבריאה, 
כלום",  מגרמיה  ליה  "לית  כי  המוחלטת, 
מגרמה  לה  "לית  להיות  הופכת  האשה 
כלום", דלה ועניה, זה הפגם של מציאות 
הבנים  בין  ההפרדה  נעשה  שבאחד.  הד' 
שהם בבחינת יורשים את אביהם, לבין בני 
הם  השפחות  של  הויתם  שכל  השפחות 
בבחינת עבד ש"כל מה שקנה עבד קנה 
רבו", כאן מונח עומק ההבדלה במציאות 

האחד, כמו שנתבאר.

בנ שחל  הפגם  עומק  זה  כן,  ־אם 
שבמ וחוה,  אדם  של  הפירוד  ־קודת 

בהם  ויהיה  אהדדי  יחד  שיצטרפו  קום 
נקודת  עומק  נעשה  חיבור,  של  אופן 
שנתבאר.  כמו  והד'  הח'  של   הפירוד 
ליציה הארץ'-  מ  יעלה  ן'ואד 
אדה"ר...........  של  גופו   רת 
בה  שנעשה  עצמה  הד'  כן,  על  יתר  אבל 
אופן של נקודת פירוד, להבין ברור, הרי 
בשורש יצירת האדם נאמר בו "ואד יעלה 
רש"י  אומר  הגן",  את  והשקה  הארץ  מן 
יצירת  לצורך  שהוא  חז"ל,  דברי  מיסוד 
נעשה  כך  ומכח  עפרו  את  שגיבל  האדם 
"וייצר את  גופו של אדם הראשון,  קומת 

־האדם עפר מן האדמה", המילה אחד מו
רכבת מ-אד - ח' - "ואד יעלה מן הארץ", 
וא"כ כל שורש מציאות האחד היינו שהוא 
הארץ",  מן  יעלה  ה"אד  את  לאחד  בא 

והאד שעלה מן הארץ, מאיזה מקום של 
הרי  הדבר בעומק,  ברור  עלה,  הוא  ארץ 
השמים  "למטר  בה  נאמר  ישראל,  ארץ 
לא  אבל  לתתא,  מלעילא  מים".  תשתה 
כארץ ישראל, ארץ מצרים, שעליה נאמר 
ברגלך  "והשקית  בקרא  שמפורש  כמו 

־כגן הירק", שם המים עולים מתתא לעי
עולים  המים  לקראתו",  עולה  "נילוס  לא, 

מתתא לעילא.

וא"כ, ברור הדבר, שמה שנאמר "ואד 
יעלה מן הארץ", מאיפה היה המקום של 

־ה"אד יעלה מן הארץ"? - הרי לצורך יצי
רת ראשו של האדם שהוא מארץ ישראל, 
זה  מים",  תשתה  השמים  "למטר  זה  אז 
נאמר  הטל שיורד מלעילא לתתא שעליו 

־"טל אינו מיעצר", שיורד תמיד, אבל לצו
שאר  הראשון,  אדם  של  גופו  בריאת  רך 

מגי המים  אז  הראשון,  אדם  ־איבריו של 
מגיעים  וכשהם  מלתתא,  כך  לצורך  עים 
מן  יעלה  "ואד  היא  התפיסה  אז  מלתתא 

הארץ", לצורך יצירת האדם.

ויתר על כן, ברור הדבר, הד' שזה הד' 
מצרים  ארץ  הוא  שלה  השורש  שב'אד', 

ורח ־שכמו שאומרת הגמ' הרי, שארכה 
מאות  ארבע  על  פרסה  מאות  ארבע  בה 
ארבע,  אלא  אינה  היא  הויתה  כל  פרסה, 
סגורה,  מ'   - ם  של  צורה  היא  שמצרים 
ולכן  לעולם,  משם  יוצא  אינו  עבד  שלכן 
שנה"  מאות  ארבע  אותם  וענו  "ועבדום 

־דיקא, זה הויתה, מהותה של מצרים, ושו
שגלו  גלויות  הד'  שורש  היא  מצרים  רש 
מכן,  ולאחר  מצרים,  השורש  ישראל, 

במצ וא"כ  ואדום,  יון  ופרס,  מדי  ־בבל, 
שהופך  דקלקול  הד'  שורש  מתגלה  רים 
שבד'  הדלות  גלות.  של  מציאות  להיות 
ביניהם  וההקבלה  שבד'   והפיזור 
ועכשיו להבין את העומק, בהקבלה למה 

־שהוזכר קודם לכן, הוזכר שהדל"ת כפשו
טו, היא דלה ועניה, ד' בני השפחות, שזה 
שמהלך  עכשיו  הוזכר  עבד,  של  מציאות 
הד' הוא הד' גלויות, הפיזור לארבע כנפות 
ושורשו  גלות  הנקרא  המושג  שזה  הארץ 

נפר מהלכים  שני  הם  לכאורה,  ־מצרים, 
דים, מהלך אחד, עבד, שפחה, שזה הד' 
עבד,  שזה  ועניה  דלה  השפחות,  בני  של 
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"כל מה שקנה עבד קנה רבו", מהלך שני, 
־פיזור פירוד, "ישנו עם אחד מפוזר ומפו

רד בין העמים", גלות מפוזרת לד' כנפות 
שהיא  מצרים,  זה  שלה  והשורש  הארץ 

שורש כל הגלויות כולם.

־אבל בעומק, ברור לכל בר דעת שב
מצרים עצמה נמצא הרי שני הדברים בבת 
הגלויות  לכל  שורש  היא  מצרים  אחת, 
זה שהיא  כולם, אבל המהות של מצרים 
עבדים פדיתנו",  "מבית   - עבדים"  "בית 
שכל  והרי  לעולם,  משם  יוצא  לא  שעבד 
שהיה  מה  מלבד  מצרים  גלות  מציאות 
גלות מ-ארץ ישראל ל-מצרים, "בשבעים 

הג שורש  מצרימה",  אבותינו  ירדו  ־נפש 
לות המהותית של מצרים, לא רק בערך 
של מקום אלא בגדר של מהות, זה "מבית 
עבדים פדיתנו", מקום של עבד ש"כל מה 
שקנה עבד קנה רבו", שזה הרי כל סדר 
מצרים  את  קנה  שהוא  יוסף  שעשה  מה 

בה ואת  אדמתם  ואת  גופם  את  ־אותם, 
כולו  למצרים,  לפרעה  נקנו  כולם  מתם, 
הופך להיות מציאות של 'בית עבדים', ועל 
חובקת בתוכה  הגלות של מצרים  כן  ידי 
מציאות  את  וגם  ועניה',  ה'דלה  את  גם 
הגלות  נקודת  עומק  זה  שבדבר,  הפיזור 

שמתגלה במעמקי מצרים.

שהוזכר  למה  מאד  מקביל  ולפי"ז, 
קודם לכן, הרי כל מה שנשתלשל הדבר 
נשתלשל  הוא  למצרים,  אבותינו  שירדו 
מכח יוסף שהיה רואה את השבטים שהם 
מבזים את בני השפחות, כלומר, לתפיסתו 

־הם הפרידו את הח' ואת הד', שזה ההב
־דלה בין הבנים, בני האמהות, לבני השפ

חות, ועי"כ השתלשל ירידת יוסף למצרים 
שהוא שורש הירידה כולה של כל קומת 
ישראל שיורדים למצרים, מציאות  כנסת 
מכח  שהוא  באופן  באה  היא  הזו  הירידה 
בני השפחות שהיו מבזים אותם שזה הד', 
של  הדבר  הירידה בשורש  צורת  שנעשה 
בני השפחות, ולכן צורת הירידה שיורדים 
יוסף",  "לעבד נמכר  יוסף,  למצרים מכח 

למ ירידתו  צורת  זה  לעבד,  נמכר  ־יוסף 
צרים, העבדות לא התחילה במצרים רק 
צורת  אלא  עבדים',  'בית  נהיתה  שהיא 
"וימכרוהו",  ע"י  היתה  מעיקרא  הירידה 

ישמעאלים  לאורחת  שהיו,  המכירות  שני 
ירידת  של  מציאות  נעשה  וכו',  ולמדינים 

־יוסף באופן של עבד, כי המהות של הירי
דה למצרים, זה הדל"ת שיורדת למצרים 
של  מציאות  של  ועניה  דלה  של  באופן 
ישראל  בני  ירידת  עומק  מונח  כאן  עבד, 
למצרים מכחו של יוסף במדרגת הבנים, 

בני השפחות דוקא, כמו שנתבאר.

את  מורידים  הם  כאשר  כן,  ידי  ועל 
יוסף למצרים, נעשה הפירוד המוחלט בין 
אופן  יש בהם  הד',  מדרגת הח' למדרגת 
 גמור של מציאות של פירוד כמו שנתבאר. 
 התיקון של ה"מות יפריד" שבקבורה 
ולפי"ז, להבין ברור, מצד מהלכי התיקון, 

ונ ־קודם החטא, היה צריך להיות ב'זכר 
קבה' יחוד גמור או מעין יחוד גמור, אבל 
כאשר נעשה מציאות החטא כמו שהוזכר, 
כשלעצמם,  קיימים  ונקבה  זכר  הופרד, 
שנה,  ק"ל  מאשתו  פירש  הראשון  אדם 
הם  איפה  בעירובין,  הגמ'  שאומרת  כמו 
אחד,  להיות  חוזרים  ומצטרפים,  חוזרים 
מיתה, מתגלה  כאשר נעשה מציאות של 

־במהלך הפשוט, "כי המות יפריד ביני ובי
נך" כמו שנאמר ברות וחמותה נעמי.

שנמצא  התיקון  נקודת  מצד  אבל 
במות, "ממכה עצמה מתקן רטיה", להבין 
ומשפחה,  משפחה  קוברים  הרי   - עמוק 

ונ זכר  הוא  הקבורה  שורש  כן  על  ־ויתר 
המ מערת  זה  הבהירה  והדוגמא  ־קבה, 

יצחק  ושרה,  אברהם  וחוה,  אדם  כפלה, 
־ורבקה, יעקב ולאה, וראשו של עשו שב
המכפ מערת  מהות  כל  כלומר,  ־מערה, 

כפולה  היא  כי  מכפלה  נקראת  היא  לה, 
הדעות  כשתי  בזוגות,  כפולה  בקומות, 
בזה, ושניהם אמת כדברי רבותינו כידוע, 

המכ מונח במערת  הוא,  הדבר  ־והגדרת 
הופכים  והנקבה  שהזכר  התפיסה  פלה 
התיקון  עומק  זהו   - אחד.  שמה  להיות 
- ובכללות  של מדרגת מערת המכפלה. 

־זה הסוגיא שקוברים אדם אצל בני מש
פחתו, אבל בפרטות, בשורש של הדבר, 
ה'בני משפחתו' שורשו באיש ואשה, אדם 

־הראשון וחוה, אדם הראשון פירש מאש
פירוד,  של  מציאות  ונעשה  שנה  ק"ל  תו 
אבל בקבורה חוזר הדבר ומתאחד, הזכר 

והנקבה חוזרים ומתאחדים, וכמו שהוזכר 
חוה,  אדם  תיבות  ראשי  אח  לעיל,  הרי, 

־נעשה איחוי, חיבור, במדרגת מערת המ
־כפלה, חוזרים ומתאחים, חוזרים ומתחב

 רים יחד אהדדי, זה עומק מדרגת המערה. 
איחוי אברהם ושרה שמכח מערת 
שבאחד  הח'  תיקון   המכפלה- 

אב קנה  המערה  את  הרי,  הדבר  ־וברור 
מה  כלומר,  חי"ת,   - חת  בני  מאת  רהם 
שהתקלקל האות חי"ת והפך להיות חטא 
ונתקן  חוזר  מצד מהלכי הקלקול, כאשר 
האופן של העבדות, "ממכה עצמה מתקן 
רטיה", מה"ביום אכלך ממנו מות תמות", 
"עפר אתה ואל עפר תשוב", שהוא עומק 
קומת  כשמתגלה  אבל  הקלקול,  נקודת 
את  שמתחיל  באברהם,  ישראל  כנסת 
מצטרף  ישראל,  כנסת  בקומת  התיקון 
אהדדי,  יחד  מתאחדים  לשרה,  אברהם 

נתקן מציאות החטא.

ושרה  יותר, מעיקרא אברהם  ובעומק 
ולד",  עקרים היו, טומטומין היו, "אין לה 
שדורשים  כמו  לה",  אין  ולד  בית  "אפי' 
"מפני  עקרות,  של  גדר  להם  היה  חז"ל, 
שאומרים  כמו  עקרות"  אמותינו  היו  מה 

־חז"ל "הקב"ה מתאוה לתפילתן של צדי
מתאוה,  שהקב"ה  ה"תפילתן"  מה  קים", 
את  בוקע  הוא  תפילתו  ידי  על  שהעקר 
הרקיע, זה עקר - רקיע, הקב"ה מתאוה 
אצל  כאן  וביחוד  צדיקים,  של  לתפילתם 

העק של  השורש  שהם  ושרה  ־אברהם 
רים, של קומת כנסת ישראל, אז עד שהם 
יבקעו את הז' רקיעים והעולם, שזה הח', 
מכח כך נעשה המציאות שאברהם ושרה 
מולידים, הם באים לתקן את כח הח'. - 
לכן יצחק שהוא בבחינת יצק-ח', הוא בא 
לתקן את אותו מציאות של ח', ואיך הוא 

־מתקן את מציאות הח', בפנים אחד לע
בוקעת  ע"י שהתפילה  דידן השתא,  ניינא 
להיות  זה העקרים שהופך  את הרקיעים, 
רקיעים, דיקא מכח כך נעשה צירוף של 
ובשר  מעצמי  עצם  הפעם  "זאת  'הפעם', 
מבשרי וגו' והיו לבשר אחד", מכח הולד, 
מעין  אהדדי,  מתחברים  ושרה  אברהם 
אדם וחוה, שמתגלה בהם האיחוי - "אמרי 

־נא אחותי את למען ייטב לי בעבורך וחי
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תה נפשי בגללך", הפך להיות מציאות של 
יחד  מתאחים  הם  כלומר  את",  "אחותי 
ואשת חיקך", אז  "היא מחברתך  אהדדי, 
הצירוף  את" נעשה  "אחותי  של  במדרגה 
ביניהם, ה"אחותי" הוא תיקון של ה-אדם 
כמו  ושרה  באברהם  נעשה  שזה  וחוה, 
ע"י  הרקיעים  בקיעת  מכח  הן  שנתבאר, 
שעקרים היו, והן במקום המיתה, במקום 
הקבורה, שאברהם קנה את השדה מאת 
הוא  כמו שנתבאר שבזה  דייקא,  חת  בני 

־תיקן את הח', ע"י כן נעשה תיקון של הע
ליה של הדבר, במקום קבורתם של אדם 

־וחוה, נעשה תיקון של אברהם ושרה שנ
קברים יחד אהדדי.

ועל ידי כן, כמו שאומרת הגמ' בבבא 
מציין  דהוה  בנאה  דרבי  במעשה  בתרא, 

המכ למערת  הגיע  שכאשר  ־מערתא, 
ברישיה"  ש"גני  אותם  ראה  שהוא  פלה 
לכל  להיכנס  בלי  ארעא",  אורח  "לאו   -
דידן השתא,  לעניינא  הסוגיא, אבל  עומק 
הם  איך  חיבור,  אותם במהלכי  ראה  הוא 

־עדיין עומדים ומחוברים אהדדי , זה העו
מק שמונח במערת המכפלה בתיקון של 

־אברהם ושרה, מה שכפשוטו "המות יפ
אז  זוג  בני  נקברים  ואם  ובינך",  ביני  ריד 
הם נקברים זה ליד זה וזה צד מסויים של 
המכפלה  מערת  במדרגת  אבל  חיבור, 

־ששם אינם מתים אלא כולם חיים - שב
"יעקב  אבינו,  יעקב  על  נאמר  זה  פרטות 

אב יותר  בכללות  אבל  מת",  לא  ־אבינו 
רהם ושרה שמתגלה בהם "גני ברישיה", 
"משי ידיה", כל סדר דברי הגמ' באליהו 
וכו', כלומר, מונח שמה מקום של חיים, 

־מונח שמה חיבור של שרה יחד עם אב
הזה  שהמקום  האופן  שמה  מונח  רהם, 
המדרגה  את  משאיר  הוא  חת,  בני  של 

הצי של  החיבור,  של  האיחוי,  של  ־הזו 
רוף שלהם אהדדי, ומקום הקבורה גופא 
האופן  מונח  כאן  חת',  'בני  הוא במדרגת 
 של התיקון של הח' כמו שנתבאר. תיקון 
ה"ארבע  שמכח  שב'אחד'  הד' 
 מאות שקל כסף.................... 
ויתר על כן, ברור לכל בר דעת, אברהם 
הרי קנה מעפרון את השדה ב"ארבע מאות 
שקל כסף עובר לסוחר", כלומר, הוא לא 

תיקן רק את מדרגת הח', אלא הוא תיקן 
גם את מדרגת הד', זה "ארבע מאות שקל 
זה  כידוע,  בפסולת  לסוחר",  עובר  כסף 
"ארבע מאות איש עמו" של עשו, והגלות 
של מצרים של ה"ארבע מאות" שהוזכר, 
פרסה"  מאות  ארבע  על  מאות  ה"ארבע 
וה"ארבע מאות שנה", אבל בפרטות מה 
שהוא קונה את השדה ב'ארבע מאות שקל 
כסף עובר לסוחר', כלומר, הקנין שבו הוא 
מתקן  שהוא  באופן  הוא  הדבר  את  קונה 
ב"ארבע  הד'  את  מתקן  והוא  הח',  את 
ידי  ועל  קונה,  כשהוא  כסף"  מאות שקל 
כן חוזר ומתגלה "יעזוב את אביו ואת אמו 
ודבק באשתו", מתגלה האופן הזה שהוא 
האופן השלם של הדבר, במקום קבורתם 

אה יחד  ושרה שמצטרפים  אברהם  ־של 
דדי, הם הופכים להיות מציאות של אחד, 

מציאות של צירוף.

ואת  אביו  את  "יעזוב  שנאמר  תמיד 
אמו ודבק באשתו" אז יש היבדלות מאביו 
היה בדוקא, כמו  זה  ואצל אברהם  ואמו, 
וממולדתך  מארצך  לך  "לך  הרי  שנאמר 
ומבית אביך אל הארץ אשר אראך", אבל 
הרי, בשעה שהוא הובא לידי קבורה, שם 
בשלום  אבותיך  אל  תבוא  "ואתה  נאמר 
תקבר בשיבה טובה", כמו שאומר רש"י 
תרח  שיעשה  בישרו  חז"ל,  דברי  מיסוד 

תשובה. 

כלומר, תרח שהוא בא לתקן את הת' 
]-ארבע מאות[ שזה אותיות תרח ת' ור"ח 
שזה בגימטריא יצחק, הוא בא לתקן את 
אותו מדרגה של ארבע מאות, "תבוא אל 
אבותיך בשלום תקבר בשיבה  טובה", אז 

־מתגלה שהחיבור נעשה, לא רק בין אב
"בני   - הח'  בבחינת  שהוא  לשרה,  רהם 
חת" והד' - "ארבע מאות שקל כסף עובר 
לסוחר", אלא מצטרף גם ה'אביו', מקום 
החיבור שזה הא' שמשם מגיע מקום הא' 
שנאמר  מה  שלם,  צירוף  שבאחד, נעשה 

־"ואמנה אחותי בת אבי ולא בת אמי", כלו
מר, מכח הא' של האב והאם - שבשורש 
זה אחד, אלא ששם זה "בת אמי ולא בת 
של  הא'  של  הצירוף  מתגלה  אבל  אבי", 
האחד, זה מקום קבורתו של אברהם אבינו 
 שחוזר ומתאחד מצד אותו נקודת הדבר. 

'מפוה והגדר  'מפוזר'  תהגדרת 
מה'אחד'..............  בנפילה   רד' 
"ישנו  בקרא  נאמר  עמוק,  להבין  ולפי"ז, 
העמים",  בין  ומפורד  מפוזר  אחד  עם 
זה  'מפוזר'  ומפורד",  "מפוזר  כאן  נאמר 
פיזור, אבל הפיזור הוא עדיין לא מציאות 
הבהירה  והדוגמא  גמורה,  היבדלות  של 
לזה הוא בגמ' בתחילת אלו מציאות, "אלו 

־מציאות שלו ואלו חייב להכריז, מצא פי
רות מפוזרין הרי אלו שלו", אומרת הגמ' 
במכנשתא דבי  עסקינן,  במאי  שמפוזרין, 
פירות  נקרא  זה  אמות,  בארבע  קב  דרי, 
מקב  ויותר  מהכי",  "בציר  יש   - מפוזרין 
בארבע אמות, 'מפוזרין' כלומר, זה מפוזר 

במקום בשיעור מסויים, זה שיעור פיזורו.

מעבר  כבר  זה  אמות  מארבע  יותר 
בתוך  'מפורד',  כבר  זה  הפיזור,  להגדרת 
מארבע  פחות  מפוזר.  זה  אמות  ארבע 
של  ההגדרה  זה  מאוחד.  כבר  זה  אמות 
מפוזר, הוא מפוזר בתוך אותם ד' אמות, 
דיקא, שמכנשתא דבי דרי זה קב בארבע 

אמות, דיקא 'ארבע אמות', כמתבאר.

שנעשה  הוא  מפורד  הגדרת  אבל, 
נתפזר  פיזור, באופן שהדבר  מציאות של 
הקלקול  נקודת  עומק  כאן נעשה  לגמרי, 

־של ה'אחד', "ישנו עם אחד, מפוזר ומפו
רד" כלומר, היפך מציאות ה'אחד' נעשה 
שורש  זה  ומפורד',  'מפוזר  של  מציאות 
יונק  הוא  כלומר,  גזירתו של המן הרשע, 

מהנפילה של ה'אחד'.

"גדולה  התיקון,  נקודת  מצד  אבל 
ומ"ז  נביאים  ממ"ח  יתר  טבעת  הסרת 
כמו  לישראל",  להם  שעמדו  נביאות 
ידי  שעל  כידוע,  במגילה  הגמ'  שאומרת 
המעשה של המן נעשה "לך כנוס את כל 
ביום  ונשים  טף  זקן  ועד  מנער  היהודים 
אחד", כלומר, ברור הדבר מה שהוא אמר 
"ישנו עם אחד מפוזר ומפורד", הוא הדגיש 
גזירתו,  מכח  אבל  ומפורד',  ה'מפוזר  את 

בפש אז  ה'אחד',  של  המציאות  ־נעשה 
המ נעשה  כן  ידי  ועל  גזירה,  היה  ־טות, 

עליהם מלך  "מעמיד  ה'אחד',  ציאות של 
קשה כהמן ומיד עושים תשובה ונגאלים", 
אופנים.  בעוד  גם  להיות  יכול  היה   אבל 
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גילוי ה"ממכה עצמה מתקן נקיה" 
 שבגזירת המן........................ 
אבל בעומק יותר, הגזירה היתה "להשמיד 
ועד  ולאבד את כל היהודים מנער  להרוג 
זקן טף ונשים ביום אחד", להבין עמוק - 
מציאותו  מות  כל  להמית,  היתה  הגזירה 
של  מציאות  הוא  יפריד',  המות  'כי  הוא 
פירוד. אבל "ממכה עצמה מתקן רטיה", 

אח של  מציאות  התגלה  עצמו  ־מהמות 
כל  את  ולאבד  להרוג  מה"להשמיד  דות, 
זה  ולאבד'  להרוג  ה'להשמיד  היהודים", 
מציאות של מות, אבל "מנער ועד זקן טף 

ונשים ביום אחד ושללם לבוז". 

זה הרי, י"ג אדר, תענית אסתר, שהוא 
הוא  לכל,  אסיפה  יום  אחד,  גימטריא 
הופך להיות מציאות שהמות עצמו מגלה 
ומפורד'  ה'מפוזר  האחדות,  מציאות  את 
בבחינת 'המות יפריד', דיקא מכח המות 

שה רטיה"  מתקן  עצמה  "ממכה  ־עצמו, 
התרופה,  נקודת  להיות  הופך  עצמו  מות 

נקודת התיקון,

־כשהזכרנו את זה בכללות ממש במ
שהוגדר  ושרה  באברהם  המכפלה,  ערת 
שיש שם חיבור מכח מציאות המות, שם 
חז"ל   - לעפרון"  אברהם  "וישקול  נאמר 
אומרים הרי, ש"הקדים שקליהם לשקליו" 
כי תשא,  שזה מחצית השקל של פרשת 

השק של  השורש  מאיפה  בעומק,  ־אבל 
לים האלה, מ"וישקול אברהם לעפרון את 
עובר  כסף  שקל  מאות  ארבע  וגו'  הכסף 

לסוחר".

זה השורש של השקילה שהיא שורש 
המן  של  לשקליו"  שקליהם  ה"הקדים 

שנ המציאות  נתגלה  כן  ידי  ועל  ־הרשע, 
"ותקם  חיים,  להיות  הופכת  המות  קודת 
וכמו  בתוכה",  אשר  והמערה  השדה 

־שאומרים חז"ל - "תקומה היתה לה" שי
צאה מיד עפרון ונכנסה לידו של אברהם 
אבינו, כי מונח כאן האופן של התקומה של 
התחיית המתים שמתגלה משורש מערת 
המכפלה, מכח כך נעשה ההארה שהמות 
"הזורעים  של  זריעה  בחינת  להיות  הופך 
שאומרת  וכמו  יקצורו",  ברנה  בדמעה 

הגמ' על תחיית המתים שהיא ק"ו מחטה 
שמתים קמים בלבושיהם, שהקבורה היא 
אופן של זריעה, שהיא האופן של תחילת 
הצמיחה,  מציאות  שורש  נקודת  הדבר, 
שהגזירה  הדבר,  נקודת  עומק  מונח  כאן 
הופכת להיות שורש למציאות החיים, זה 

ה"ישנו עם אחד מפוזר ומפורד".

שנגזר  הגזירה,  מציאות  נעשה  וכאשר 
דיקא,  המות  וממציאות  המות,  מציאות 
האופן של התשועה  אופן התשועה,  צמח 
שצמחה, היא צמחה באופן של 'אחד', זה 
גופא נקודת ההצלה, שנעשה העומק של 

נקודת החיבור.

ומציאות  הח'  מציאות  ונתקן  חזר 
ומתאחדים  מצטרפים  חוזרים,  הם  הד', 
אסתר,  תענית  גדר  שזה  שהוזכר,  כמו 
לכל"  קהילה  "יום  שהוא  ה-י"ג  היום 
אהדדי,  כולם  יחד  ומצטרפים  שחוזרים 

שמתג התיקון  נקודת  עומק  מונח  ־כאן 
האלו.  הפורים  ימי  מציאות  במדרגת   לה 
החיסרון  תיקון  ידע'-  דלא  'עד 
של ח', מתנות לאביונים- תיקון 
.................. הד'  של   הדלות 
ובלשון תמציתית וקצרה, איפה הח' והד' 
שמתגלה בפורים של עומק נקודת האחד, 
הח' הוא מציאות של חסרון, וכל החסרון 
הוא במקום הדעת, "דא קנית מה חסרת, 
מה  קנית  ה'דא  קנית",  מה  קנית  לא  דא 
חסרת', כלומר, בדעת, בו מתגלה שורש 

נקודת החסרון.

כאשר נאמר "חייב איניש לבסומי עד 
מקום  את  להפקיע  בא  הוא  ידע",  דלא 
החסרון, את מקום הח' של החסרון, ויתר 

־על כן הדל"ת שהיא דלה ועניה, מצד הפי
ה"והיו לבשר  זהו  שהוזכר  כמו  זור שבד' 
ועניה',  ה'דלה  מצד  אבל  הזיווג,   - אחד" 
בימי  שיש  לאביונים'  'מתנות  מצות  זה 
במצות  שנצטוינו  הפורים  בימי  הפורים, 

־מתנות לאביונים, "משלוח מנות איש לר
עהו" - מאחד, מצרף, "ומתנות לאביונים" 

הגד לאביונים,  מתנות  נותנים  כאשר  ־- 
רת הדבר הוא שמפקיעים את ה"לית ליה 
מלשון  'אביון'  הרי,  שזה  כלום",  מגרמיה 

תאב לכל, שהוא יותר מגדר של עני כידוע 
־לדינא, ועל ידי שנותנים לו ממון אז מפ

קיעים את המושג של ה"לית ליה מגרמיה 
כלום", שמתגלה בימי הפורים שיש חיוב 

לתת לכל אביון את כדי צרכו.

שחוזרים  הפורים  ימי  מעמקי  כלומר, 
חוז והם  ה'אחד',  מדרגת  את  ־ומגלים 

בוקר  ויהי  ערב  ה"ויהי  את  ומאירים  רים 
ע"י הדין ש"חייב אדם לקרוא  יום אחד", 
את המגילה בלילה ולחזור ולשנותה ביום 
שנאמר יומם אקרא ולא תענה ולילה ולא 
את  לקרוא  שחייבים  השורש  לי",  דומיה 
המגילה בלילה ולחזור ולשנותה ביום הוא 
ויהי  ערב  ה"ויהי  את  בו  שמאירים  משום 
הדבר  נקודת  עומק  זה  אחד",  יום  בוקר 
הפורים  בימי  הפורים,  בימי  שמתגלה 
שלום  ודובר  לעמו  טוב  "דורש  נאמר 
החיבור  של  המהלך  מתגלה  זרעו",  לכל 
של ה"זכר ונקבה בראם ויקרא את שמם 
אחד",  לבשר  והיו  באשתו  "ודבק  אדם", 
מתגלה  אחד"  שה"בשר  החיבור  נקודת 
מכח 'זרעו' ]כמו שמפרש רש"י שם "והיו 
לבשר אחד" מכח הולד[ זהו ה"דורש טוב 
לעמו ודובר שלום לכל זרעו" דיקא, מכח 

־הזרע מתגלה ה'בשר אחד' שחוזרים ומצ
טרפים יחד אהדדי.

הפורים  ימי  במעמקי  שמונח  מה  זה 
את  ה'אחד',  מציאות  את  ולגלות  לחזור 
יום אחד"  ויהי בוקר  מציאות ה"ויהי ערב 

ולח לאחות  ה'אחד',  למציאות  חזרה  ־- 
בר את מדרגת הח' יחד עם מדרגת הד', 
לגלות את הדבר, שהיפך ה-חד, שכאשר 
הוא בקלקול הוא הופך להיות דח מלשון 
ידח  "לבל  מתגלה  הפורים  בימי  'נידח', 
ממנו נידח", מתגלה שהכל חוזר ומצטרף 

בחזרה לתוך מעמקי מציאות ה'אחד'.

"וימי הפורים לא יעבר מתוך היהודים 
־וזכרם לא יסוף מזרעם", מונח בהם השו

ושמו  אחד  ה'  יהיה  ההוא  "ביום  של  רש 
אחד".

■ המשך בע"ה בשבוע הבא מהסדרה 
השבועית של בלבביפדיה עבודת ה' פנימי



והגבורה  הגדולה  ה'  לך  יא(  כט,  א,  )דה"י,  כתיב 
וכמ"ש  חסד.  זהו  גדולה  וגו'.  וההוד  והנצח  והתפארת 
בתיקונים )ט, ע"א( וירא ישראל את היד הגדולה, מסטרא 
הגדולה  ה'  לך  א(  יא,  בראשית,  )זהר,  אמרו  וכן  דחסד. 
וגו', שירותא דלהון חסד, וסיומא דלהון ממלכה, כנס"י, 
פ"א(  כג,  )שער  רימונים  פרדס  ועיין  הימים.  אחרית 
שנקראת חסדיך הראשונים, כי יש אחרים, עיי"ש. וכתב 
מן  קבלתה  כי  "גדול",  ואמר  וז"ל,  תבא(  )כי  הרקאנטי 
החסד, שנאמר לך ה' הגדולה, וכתיב כי חסדך גדול עלי 
)תהלים, פו, יג(, וכתיב וגדל חסד )שם, קמה, ח(, עכ"ל. 
הנמצאים  מגדלת לכל  שהיא  מפני  כן  שנקראת  והטעם 
בחסדה. עיין פע"ח )שער הברכות, פ"ב(, ופרדס רימונים 
)שער כג, פ"ג, ערך גדולה(, עיי"ש. וכתב בספר הפליאה 
החסד גדולה,  ולמה נקרא  וז"ל,  ופרט(  וכלל  פרט  )ד"ה 
כי השרים הגדולים הם ע"ב כחשבון חסד, וכולן נאצלו 

מכאן, ע"ש נקרא גדולה, עכ"ל.

וכמ"ש  ימין,  ביד  נגלה  גדולה,  החסד,  גילוי  ועיקר 
אמרו  וכן  בימינא.  הגדולה  יד  ע"ב(  רמו,  )ח"ג,  בזוה"ק 
בתיקונים )ט, ע"א( היד הגדולה מימינא דחסד. ונקראת 
הוי"ה,  אלקינ"ו  הוי"ה  הוא  בה  המאיר  השם  כי  י"ד, 
שעולה י"ד אותיות, כמ"ש בעץ חיים )שער כסא הכבוד, 
רזיא  בסודי  וכמ"ש  מיכאל,  מימיני  בבחינת  והוא  פ"ז(. 
באיכה  חז"ל  )אמרו  ימינו  אחור  השיב  וז"ל,  ז(  ס,  )אות 
"הגדול",  מיכאל השר  ימינו של  יד  רבתי( כפת הקב"ה 
ימינו בגימט' יד מיכאל, עכ"ל, ודו"ק. ועיין עץ חיים )שער 
לג, פ"א, מ"ת(. ונגלה באברהם, כמ"ש בזוה"ק )ח"ב, נג, 
ע"א( הגדול דא אברהם. ואיתא בספר הפליאה )ד"ה ראה 
והיא מדת החסד,  גדולה,  וז"ל,  זהב(  נזמי  והבן סוד של 
וחסד  שנאמר  בה,  אשר דבק  אבינו  אברהם  מדת  והוא 
לאברהם, ובה נברא העולם ונתחדש ונבנה, אמרתי עולם 

חסד יבנה כי חסדך גדול עלי, וחסד ה' מעולם ועד עולם 
על יראיו, עכ"ל. וכתב בשערי צדק )השער השביעי( וז"ל, 
והמדה הזאת נקראת גדולה, משום ארך אפים וגדל חסד, 
והנני רומז הכתר העליון הנקרא אין סוף, כי אל גדול ה', 
לפיכך לך ה' הגדולה והגבורה, לך בודאי אין סוף, עכ"ל. 

ולפ"ז גדול מוחלט בעצם זהו אין סוף.

בזוה"ק  וכמ"ש  אנפי,  בכמה  הגדולה  בחינת  ומאיר 
גדולה  תרומה  חסד,  דימינא  מסטרא  ע"א(  קעט,  )ח"ג, 
ועיין  עיי"ש.  החסד,  מצד  המלכות  נקראת  )וכך  לכהן 
פרדס רימונים, שער כג, פכ"ב, ערך תרומה(. ועוד אמרו 
שושבינא  משה  וכו',  גדולה  סנהדרין  ע"ב(  ער"ה,  )שם, 
דמלכא, אהרן שושבינא דמטרוניתא, ועמהון שבעין ותרין 
וכן לגבי  ומהכא סנהדרי גדולה.  סנהדרין, כמנין חס"ד, 
היה  למה  וז"ל,  קכט(  )מצוה  ברדב"ז  כתב  יבום,  מצות 
בכור  לא  וארז"ל  "הבכור",  והיה  שנאמר  בגדול,  מצוה 
אלא גדול וכו', תשובה, הגדול רומז למדת הגדולה הוא 
"חסד" הגדול, וחסד גדול עשה הקב"ה שלא ידח ממנו 
נדח, וע"י החסד נמשכת הנשמה אצל אשתו ואחיו ולפיכך 

היה מצוה בגדול, עכ"ל.

וז"ל,  ו(  דרוש  העמידה,  )דרושי  הכוונות  וכתב בשער 
ובאומרך ויהללו ויברכו את שמך הגדול וכו', תכוין להוי"ה 
הנקרא  החסד  מצד  גדול  הנקרא  יודי"ן  במילוי  דע"ב 
גדולה, וחסד בגימט' ע"ב, עכ"ל. והנה שורש שם הוי"ה 
במילוי יודי"ן העולה ע"ב הוא בחכמה. ובאמת כתב שם 
)דרושי חג הפורים, דרוש א( וז"ל, החסד והחכמה נקרא 
גדולה בסוד הגדול וכו', עכ"ל. ובדקות כל קו ימין, חח"ן, 
נקרא גדולה. ועיין שמן ששון )שם, אות יח(, כי חלק חסד 
עולה ונעשה חכמה, וחלק נצח עולה ונעשה חסד, ודו"ק.

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

                      info@bilvavi.net להצטרפות לרשימת העלון | לכל ענייני העלון 
ספרי מאה שערים רח' מאה שערים 15, ירושלים · הפצת ספרי קודש רח' דוד 2, ירושלים 02.502.2567 

 02.623.0294 · ספרי אברמוביץ רח' קוטלר, 5 בני ברק 03.579.3829
books2270@gmail.com רכישת ספרי הרב: ספרי אברמוביץ  משלוח ברחבי העולם 03.578.2270 



א(  ד,  )אבות  שאמרו  חז"ל  דברי  נודעו 
ואדם  אדם  כל  בחלקו.  השמח  עשיר  איזהו 
הוא  כאשר  שלו.  וחלקו  שורשו  את  לו,  יש 

נקו בחלקו.  שמח  הוא  שלו,  לשורשו  תמגיע 
דת השמחה השלימה בוודאי נמצאת במקום 
ומי  חלקו.  את  השיג  האדם  ששם  השלם, 
שמח  שהוא  הרי  חלקו,  את  באמת  שהשיג 
לחלקו  הגיע  לא  הוא  כאשר  אבל  בחלקו. 
הגמור, מה כן יש לו, יש לו חלקו המשתנה 
האדם.  בני  לרוב  ששייך  מה  זה  והמתחלף. 
רוב בני אדם אין להם נגיעה, בעשיר השמח 
חיצוני,  היותר  ברובד  אך  השורשי.  בחלקו 
מונחת  היכן  הגמור,  לחלקו  הגיע  שלא  למי 
הרחבה  יותר  צריכה  הזו  הנקודה  השמחה, 

וליבון. 
כח הכבדות שבנפש 

כל  הדבר,  שורש  את  ונבאר  לזה  נקדים 
היא  השמחה  של  היפך  היפך,  לו  יש  דבר 
העפר.  ביסוד  הוא  העצבות  שורש  עצבות. 
שבעפר.  הכבדות  כוח  הוא,  יסודו  העפר 
עפר,  מים,  רוח,  אש,  יסודות,  הארבע  בין 

תיסוד הכבד ביותר הוא עפר.  וברור שהעצ
כשמתגלה  כי  מהכבדות שבעפר.  באה  בות 
בחלקים  אז  האדם,  בנפש  עצבות  של  כוח 
יכול  לא  הוא  שבו,  והמשתנים  המתחדשים 
יסוד  מצד  מתגלה  שהוא  דבר  כל  לשמוח. 
הוא  וקיימא,  קביעא  רוצה  האדם  אז  העפר, 

תרוצה שיהיה קביעות למהלך. הכבדות שב
רוצה  היא  לשינויים,  מקום  נותנת  לא  עפר 
היה,  כאן  נמצא,  כאן  הדבר,  את  להעמיד 
העמד דבר על חזקתו, זה מקומו, זה הוויתו, 

זה צורתו, זה שורשו. 
בני אדם רגילים תמיד לומר, שבבית הכי 
טוב. כמובן יש מה שבני אדם רוצים לצאת 
למה  טוב.  בבית  אבל  אחרים,  למקומות 
זה  שם  מקומו,  זה  שם  כי  להם,  טוב  בבית 

 דע את שמחתך
השמח בחלקו · פרק יז'

בלבבי משכן אבנה
דע את ביטחונך סוגיית הבטחון בגשמיות ובמכשירי הרוחניות 

המייחס לעצמו את התוצאה – אסור בהשתדלות
לכשנתבונן בהיקף הדבר, נבין שיש כאן נקודה יסודית עמוקה. כפי שאומר הרמח"ל, 
וכמבואר בדברי הרב דסלר ועוד רבים ע"פ דברי רבותינו, כאשר האדם פועל מכח נקודת 
הגשמיות, הרי שכמו שהתחדד בעומק, בין אם הוא פועל השתדלות בגשמיות מוחלטת, 
ובין אם הוא פועל השתדלות במכשירי רוחניות, הרגשתו היא ש'אני פועל', וכאן מונח צד 
של כפירה. ולפיכך האופן הנכון הוא, שאפילו כאשר הוא פועל, עליו להעמיק את האמונה 

שעל אף שההשתדלות נעשית מצידו, אולם התוצאה תלויה במי שאמר והיה העולם. 
כמובן שאילו אדם היה מאמין באופן מוחלט שהכל תלוי במי שאמר והיה העולם, הוא 
לא היה צריך השתדלות או שהיה נצרך למעט השתדלות, אולם אפילו מי שעדיין יש בו 
כח של כפירה בנפש והוא כן צריך לפעול, לאחר שהוא פעל את הנדרש לצורך השתדלות, 
שהאדם  ולאחר  בלבד,  עולם  הבורא  זהו  למעשה,  שפועל  שהכוח  ולהבין  להתבונן  עליו 
פעל מצידו את שלו, הקב"ה יעשה עם זה כרצונו, בבחינת 'רבון העולמים אני עשיתי את 
שלי, אתה עשה את שלך' )שמות רבה כג, ח(, אבל בשום אופן אסור לסבור שאם האדם 
עדיין מרגיש  ושלום. אדם שלאחר שעשה את הנצרך  ידו חס  על  פעל, הרי שהכל נפעל 
שזה לגמרי תלוי בו, הרי הוא נשאר במדרגת הכפירה של ההשתדלות, ולא התרומם כלל.

מיוחסות  הפעולות  שכל  מרגיש  אדם  שכאשר  מבואר בדקות בדברי רבותינו,  זה  ענין 
תאליו, אסור לו לפעול כלל. רק אם הוא במהלך שהוא מגדיל את האמונה והבטחון מעי

קרא, ומאידך מקטין את ההשתדלות, וגם באותו חלק של ההשתדלות שהוא פועל, הוא 
משריש שהבורא עולם הוא המוציא לפועל של הדברים, רק לאדם זה מותר להשתדל.

סיכום גדרי ההשתדלות בגשמיות נסכם בקצרה את הנאמר אודות החלק הראשון 
של השתדלות בגשמיות. תחילה נעמיד באופן ברור: בודאי שכסדר מהלכו של עולם, כל 
אדם צריך לעמול ולהשתדל בגשמיות לפרנסתו. מה הוא גבול ההשתדלות? הדבר משתנה 
וכח הכפירה שבנפשו  והבטחון שלו מחד,  מאדם לאדם בהתאם לשיעור דרגת האמונה 
מאידך. אולם הצד השווה אצל כולם, שמאותה דרגה בה הוא מצוי, עליו להגדיל כסדר את 
אור האמונה, להוציא לפועל את אור הבטחון, ולהקטין את כח הכפירה שבנפש ובהתאם 

להקטין את ההשתדלות. 
גם כאשר אדם עמל לפרנסתו, עליו להכיר בכוחות נפשו שהצורך שלו לעמול הינו קנס 
שנובע ממקום הכפירה שבנפש. וממילא כאשר הוא עמל להגדיל את אור האמונה והבטחון 
קשה  ההשתדלות  של  הרחבה  נקודת  שכל  הרי  וההשתדלות,  הכפירה  כח  את  ולהקטין 
בעיניו מאוד. ואף שפעמים אין ברירה וצריך לעשות אותה, אבל בד בבד יש לשמר את כח 
השמירה בעומק נפשו ע"י התבוננות מתמדת. אכן, בנוסף לאמור, נצרכת תפילה וסייעתא 
דשמיא שההרחבה תהיה במקום הנכון, אבל מעיקרא השאיפה היא שנקודת ההרחבה תלך 

ותקטן.
שהיה  בודאי  דלעיל,  הדברים  מהלך  על  בנוי  היה  דידן  שבדור  ההשתדלות  כח  אילו 
בכך כדי להגן על חלק גדול מאד מכל הפרצות שאנו עדים להם, שהחריבו לחלוטין את 

בס"ד
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המקומות  מצד  הן   - ישראל  כנסת  קדושת 
שלומדים,  התוכן  מצד  הן  לומדים,  שבהם 
באופן   – עובדים  המקומות שבהם  מצד  והן 

וקדו הארץ,  כנפות  לארבע  פרוץ  תשהכל 
לחלוטין. פרוצה  והבטחון  האמונה  אור   שת 

כפי שחילקנו בתת  'מכשירי הרוחניות'
חילת הדברים, ישנם שלושה חלקים בבטחון: 
לרוחניות,  בגשמיות, בטחון בהכשרה  בטחון 

ובטחון לרוחניות עצמה.
של בטחון  הראשון  בחלק  שעסקנו  לאחר 
בגשמיות, נעסוק עתה בשלב העליון יותר של 
בטחון במכשירי הרוחניות, ותחילה נגדיר מה 

הם מכשירי הרוחניות. 
ננקוט דוגמאות פשוטות שכל אחד מאיתנו 
קטנה,  ישיבה  שמסיים  בחור  ישנו  מכיר. 
ישיבה  באיזו  גדולה.  לישיבה  כניסה  לקראת 

תגדולה הוא מעוניין ללמוד? כמובן, אנו עוס
קים בבחור שהשאיפה שלו נובעת משיקולים 
חיוביים, שמעוניין ללכת למקום תורה שממנו 

תיפיק את התועלת המקסימלית, מבלי שמת
ערב בשיקוליו עניינים של כבוד ושאר דברים 

זרים ושונים.
לי השגת  של  הסוגיא  לעצם  ביחס  תאכן, 

לסוגיית  שייך  זה  הרי  עצמה,  התורה  מוד 
בה בה  נעסוק  שבעז"ה  ברוחניות,  תהבטחון 
לסו ביחס  דנים  אנו  כאשר  אולם  תמשך. 

שאין  בוודאי  אמנם  הלימוד,  מקום  של  גיא 
]אלא  בגשמיות  בטחון  של  לסוגיא  שייך  זה 
אם כן הוא חושב על טיב האוכל בישיבה...[, 
כבטחון  זאת  להגדיר  ניתן  לא  מאידך  אולם 
ברוחניות כפשוטו, שהרי רוחניות ממש הינה 
כלי  שזהו  היא  ההגדרה  ולכן  התורה,  עמל 
]כמובן,  תורה.  של  עמלה  לקראת  שמכשיר 

תשהגדרה זו שייכת ביחס לישיבה, ביחס לס
תמינר, ביחס למציאת שידוך, וכן דברים נוס

 פים שאדם פוגש בהם במהלך היקף החיים[.

לא  אדם  כאשר  ההשתדלות  שיעור 
מסתכל באופן הנכון על הדברים, הוא מעמיד 
עצמו.  מכח  הנ"ל  השליטה בעניינים  כל  את 
שהזכרנו,  הפשוטה  בדוגמא  נתמקד  אם 
כאשר בחור רוצה להתקבל לישיבה פלונית, 
מה הוא עושה לצורך כך? כמובן, מאחר וסוף 
סוף יש לו גם אמונה, הרי שהוא גם מתפלל 

על כך, אולם מלבד זאת מה הוא עושה? 

המציאות מוכיחה, שרבים מנסים להפעיל 
את כל הקשרים שבעולם מכל צד וכל כיוון 
כדי להשיג את המטרה, שיזכה להגיע לאותו 
מקום תורה שהוא רוצה ללמוד בו. בעומק, 
מהיכן נובע מהלך זה בנפש שהוא מפעיל את 
כל הכוחות הללו? מאותו מקום שהוא מרגיש 

שאין הדבר תלוי – אלא בי!
תעלינו להבין, שמכשירי רוחניות - אינם רו
תחניות ממש. ולפיכך כמובן שיש צורך בהש

תדלות גם שם - כפי שיעור האמונה ושיעור 
הכפירה שלו, ובוודאי שעל האדם להשתדל 

תבזה לא פחות מהעוצמה שהוא משתדל בג
ישתדל  שבגשמיות  אדם  ואדרבה,  שמיות. 

תמעבר להשתדלות הוא הוא משקיע במכשי
לו  חשובה  שהרוחניות  בהכרח  הרוחניות,  רי 

פחות מהגשמיות.
בג משתדל  שהוא  לשיעור  מעבר  תאולם 

שמיות - שאותו הוא משקיע עבור מכשירי 
ברו עוסקים  שאיננו  שוב,  ]נדגיש  תהרוחניות 

חניות עצמה, אלא במכשירי הרוחניות[, עליו 
מכח  מקורה   – זו  השתדלות  שאף  לדעת 
שמשקיע  מי  אף  ולפיכך  שבנפש,  הכפירה 
להכניס  לישיבה,  להתקבל  כדי  השתדלות 
שנראה  שידוך  לקדם  או  לסמינר,  הבת  את 
ההשתדלות  שכל  לדעת  עליו  כמוצלח,  לו 
המרובה של טלפונים לפלוני שימליץ אודותיו, 
או  זה  עבורו במקום  שיברר  מפלוני  ובקשה 
הינו  שיעור ההשתדלות שעליו לפעול,  אחר, 
כפי שיעור האמונה והבטחון שלו מחד ושיעור 

הכפירה שלו בנפש מאידך.
השתדלות,  לכך  שנצרכת  בוודאי  כאמור, 
לזכור  יש  בנוסף,  אולם  נצרכת תפילה,  ואף 
כאשר  הנ"ל,  ובדוגמא  בטחון.  גם  שנצרך 
עליו  פלונית,  לישיבה  להתקבל  רוצה  בחור 
לבטוח שכל מה שיעשה הקב"ה הוא לטובה, 
או לבטוח שהקב"ה בוודאי יגרום לכך שהוא 

הידו השיטות  לשתי  בהתאם  וזאת  תיתקבל, 
עות בדברי רבותינו אודות גדר הבטחון, האם 
בטחון עניינו לבטוח שכל מה שהקב"ה יעשה 
להשיג  רוצה  אדם  שכאשר  או  לטובה,  הוא 
הקב"ה  שבוודאי  לבטוח  עליו  מסוים,  דבר 

יעשה אותו.
לרוח שנוגעים  מדברים  שבשונה  תנמצא, 

ניות עצמה, כגון קיום מצוות או עמל התורה, 
תששם האדם צריך לפעול עד כלות נפשו, בע

נין מכשירי רוחניות אין לפעול באופן שהאדם 
תצריך להשקיע את כל האפשרויות שניתן לה

כפי  בזה  לפעול  עליו  אלא  הדעת,  על  עלות 
שיעור דרגת האמונה והבטחון בה הוא מצוי 
מחד, וכפי כח הכפירה שבנפשו מאידך. ולכן 
עליו  פלונית,  לישיבה  להתקבל  שרוצה  מי 
לשער כמה אמונה יש לו, כמה בטחון יש לו, 

תואם הוא מפעיל את כל כוחותיו כדי להתק
בל, במילים אחרות הוא מגלה שכח הכפירה 

שולט אצלו בנפש בלי מצרים. 
לכשת התוצאה את  לעצמו   המייחס 
נקודה  כאן  שיש  נבין  הדבר,  בהיקף  נתבונן 

וכמ תיסודית עמוקה. כפי שאומר הרמח"ל, 
בואר בדברי הרב דסלר ועוד רבים ע"פ דברי 

תרבותינו, כאשר האדם פועל מכח נקודת הג
שמיות, הרי שכמו שהתחדד בעומק, בין אם 
הוא פועל השתדלות בגשמיות מוחלטת, ובין 
רוחניות,  פועל השתדלות במכשירי  הוא  אם 
הרגשתו היא ש'אני פועל', וכאן מונח צד של 
שאפילו  הוא,  הנכון  האופן  ולפיכך  כפירה. 
כאשר הוא פועל, עליו להעמיק את האמונה 
אולם  מצידו,  אף שההשתדלות נעשית  שעל 

התוצאה תלויה במי שאמר והיה העולם. 
תכמובן שאילו אדם היה מאמין באופן מוח

לט שהכל תלוי במי שאמר והיה העולם, הוא 
לא היה צריך השתדלות או שהיה נצרך למעט 
השתדלות, אולם אפילו מי שעדיין יש בו כח 
של כפירה בנפש והוא כן צריך לפעול, לאחר 
השתדלות,  לצורך  הנדרש  את  פעל  שהוא 
עליו להתבונן ולהבין שהכוח שפועל למעשה, 
זהו הבורא עולם בלבד, ולאחר שהאדם פעל 

כר זה  עם  יעשה  הקב"ה  שלו,  את  תמצידו 
עשיתי את  אני  העולמים  'רבון  צונו, בבחינת 
כג,  )שמות רבה  שלך'  את  עשה  אתה  שלי, 
ח(, אבל בשום אופן אסור לסבור שאם האדם 
פעל, הרי שהכל נפעל על ידו חס ושלום. אדם 
שלאחר שעשה את הנצרך עדיין מרגיש שזה 

תלגמרי תלוי בו, הרי הוא נשאר במדרגת הכ
פירה של ההשתדלות, ולא התרומם כלל.

רבותינו,  בדברי  בדקות  מבואר  זה  ענין 
שכאשר אדם מרגיש שכל הפעולות מיוחסות 

תאליו, אסור לו לפעול כלל. רק אם הוא במה
תלך שהוא מגדיל את האמונה והבטחון מעי

וגם  ההשתדלות,  את  מקטין  ומאידך  קרא, 
באותו חלק של ההשתדלות שהוא פועל, הוא 
לפועל  המוציא  הוא  עולם  שהבורא  משריש 

של הדברים, רק לאדם זה מותר להשתדל.
מהספר הקרוב "בלבב�-ב�טחון" מהש�י  ▀
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מקום קביעותו. שם יש לו דין של קבוע, לא 
דין של פירש. זה מקומו, שם הוא נמצא. 

אדם,  בני  בהרבה  לפעמים  רואים  אנחנו 
שהם  חיים,  של  גון  שהוא  איזה  להם  שיש 
התחתן,  הוא  כאן  מהמקום.  לזוז  רוצים  לא 
ימות. יש תכונה של  נולד, אולי גם שם  כאן 
באותו  נולדו  הם  אם  להם,  שקשה  אדם  בני 

נולדו בש יעזבו את העיר, הם  תעיר, הם לא 
יש  כונה הזו, קשה להם לעזוב את השכונה. 

צרי והם  ברירה  שאין  בעת  שגם  אדם  תבני 
כים לעבור דירה מפני שהמשפחה גדלה, הם 
מחפשים בית לקנות, רק ברחוב שהם גרים. 
מהכבדות  נובע  זה  בעומק,  נובע  זה  מאיפה 
אצל  קיים  כמובן,  הזה  הכח  העפר.  שביסוד 
כל נפש ונפש, רק במינונים יותר דקים, אבל 

הוא קיים. 
הפכה  ושל  השמחה,  של  ההגדרה  כן  אם 
העצבות. העצבות רוצה את הקביעא וקיימא 

שי הזמן,  כל  דורשת  מה  השמחה  תבנפש, 
אדם  בני  רואים  אנחנו  התחדשויות.  נויים, 

עוד התח כוונת הדבר,  תרוצים שמחות, מה 
יש  להם,  יש  כן  ועוד התחדשות. מה  דשות, 
להם חלקים ששייכים להם לפי חלקי נפשם, 

שמתח חלקים  הן  מתחלפים.  חלקים  תאבל 
מתחלפים  חלקים  גם  והן  בחיצוניות,  לפים 

הע כי  עצובים,  הם  למה  שלהם.  תבפנימיות 
היציבות  היציבות שבדבר.  תובעת את  צבות 
משתנה.  הדבר  כי  קיימת,  לא  הרי  שבדבר 

כאן מונח עומק העצבות של הנפשות. 
נוב היא  שלימה  כשהיא שמחה  תהשמחה, 

שאיננה  שמחה  הגמור,  השורש  מהשגת  עת 
הוא  מהתחדשויות, שביסודם  נובעת  שלימה 
תהליך כמו שהוזכר לעיל, העפר רוצה מצב 
שהוא  אפילו  שינוי  וכל  הזמן,  כל  יציב  אחד 
המהלך  מצד  עצבות  לנפש  יוליד  הוא  טוב, 
רוצה  היא  השינוי,  את  רוצה  השמחה  הזה. 
שתולדתו  העצבות  קומי,  מעפר  התנערי   –

מיסוד העפר רוצה את הקביעא וקיימא. 
מדברי  כנודע  הוא  הדבר  שורש  ]בעומק 
אזיל  נש  בר  א(  קכא,  )ח"ג  הקדוש  הזוהר 
תדיר  הוא  דדיליה  חשיב  והוא  עלמא  בהאי 
כאן  נמצא  אדם  דרין,  לדרי  בגויה  וישתאר 
בעולם, הוא חושב שישב כאן לתמיד. מאיפה 
לתמיד,  כאן  שישב  חושב  שהוא  נובע,  זה 
מפני שנאמר )בראשית ג, יט( עפר אתה ואל 
לו  נותן  העפר,  של  הכבדות  כי  תשוב,  עפר 
הרגשה שהוא תמיד נמצא כאן. אם הוא לא 

אכל מעץ הדעת, הוא היה אוכל מעץ החיים 
שנאמר בו )שם ג, כב( ואכל וחי לעולם, ואז 
הוא  לעולם. אך כאשר  היה כאן  הוא  באמת 
ביום  יז(  ב,  )שם  בו  נאמר  הדעת  מעץ  אוכל 

למדר יורד  והוא  תמות,  מות  ממנו  תאכלך 
שהוא  תחושה  לו  נותן  העפר  שם  עפר,  גת 
הרגשה בתת  לו  נותן  הוא  אז  לזוז.  רוצה  לא 
מכאן.  יצא  לא  לעולם  שהוא  בנפש,  ההכרה 
זה גופא הנפילה. האדם לא הסכים לידי כך 
תמיד  מסכים,  לא  הוא  מכאן.  יצא  שהוא 
וחי  היה  זה  זה,  לפני  רק  כאן.  להיות  רוצה 
אכל  כשהוא  כאן.  באמת  הוא  החיים,  מעץ 
עכשיו מעץ הדעת, הוא נשאר באותה הכרה 
תפיסה  באיזה  אבל  כאן,  יהיה  תמיד  שהוא 
ישאר  שהוא תמיד  הכרה,  לאותה  מגיע  הוא 
נותנת  העפר  הכבדות של   – עפר אתה  כאן, 

לו הרגשה, שתמיד יהיה כאן. 
עוד צריך לידע שכל ימות עולם עד ביאת 
משיח, תמיד יהיה עצב. כי כל זמן שיש עפר 
לא  אנחנו  עצב.  יהיה  תשוב,  עפר  ואל  אתה 
את  להגדיל  אלא  העצב,  את  לסלק  באים 
נקודת השמחה, ולהקטין את נקודת העצב[.

הזה,  היא מהולה בעצב בעולם  כל שמחה 
הרי  השמחה  כי  הוא,  בעומק  לזה  הטעם 
לא  שלימה  שמחה  שלימה.  שמחה  איננה 
קיימת כאן, במדרגת העולם. מצד מה שאין 
כאן שמחה שלימה, אז זו שמחה שאני שמח 
רק בחלקים, שעתידים להילקח. נמצא שהם 
לקבל  מוכנה  לא  העצבות  תזוזה.  מולידים 
שהשמחה  מה  מונח  כאן  תזוזה,  אותה  את 

מהולה בעצב. 

מוכר עצב ולוקח שמח 

בלשון חז"ל )ברכות ה, א( נאמר: דרך בשר 
ודם מוכר עצב, ולוקח שמח, אך כשהקב"ה 
בריאתו  סדר  אבל  כך.  היה  לא  התורה  נתן 
מה  שמח.  ולוקח  עצב,  מוכר  עולם,  של 
אותו  ומכר  חפץ,  לו  שיש  שמי  הדבר  כוונת 
הוא עצב, ומי שלוקח שמח, הרי לכאורה אם 
חפץ,  אותו  כנגד  תמורתו,  מלוא  קיבל  אדם 
כמו  הרי  דבר.  אותו  את  מכר  הוא  וברצונו 
מאותו  לקנות.  רצה  הוא  כי  שמח,  שהלוקח 
הוא  כי  להיות שמח,  צריך  המוכר  גם  סיבה 

רצה למכור.
מה  כנגד  ועמוקה,  דקה  נקודה  כאן  נבין 
זה  חז"ל  בלשון  קיבל,  הוא  מה  מכר  שהוא 
נקרא זוזי. ודרשו חז"ל )מדרש תנחומא מטות 

ונותנין  מזה  שזזים  זוזים  שמם  נקרא  למה  ו( 
לזה. הוא מכר דבר שיש לו כביכול קביעות 
זה  ניידי,  ד'לא  נכסא  מכר  הוא  אם  אצלו, 
ד'כן  מטלטלין  מכר  אם  אפילו  אבל  ברור. 
אבל  למקום,  ממקום  מטלטלים  הם  ניידא, 
יש להם קביעות אצלו, קביעות אצלו.  עדיין 
אצלו  קבוע  שהיה  דבר,  לו  שהיה  מה  כנגד 
מה הוא קיבל, הוא קיבל דבר שזז מיד ליד. 
עצב  מוכר  של  העצבות,  עומק  מונחת  כאן 
חפץ  במקום  קיבל  המוכר  שמח.  ולוקח 
שזז.  דבר  קיבל  הוא  וקיימא,  קביעא  שהוא 
הרי  כי  הזו,  התזוזה  את  סובלת  לא  העצבות 

יסודה מכבדות של העפר, לכן הוא עצוב. 
שהיה  חפץ  לו  שהיה  שיצר,  השינוי  עצם 
נעתק  הזה  והחפץ  אצלו,  וקיימא  קביעא 
תאמר  אל  עצוב.  שהוא  הטעם  זה  ממנו, 
זוזים.  לא, נכנס  אחר,  זה נכנס חפץ  תמורת 
הזו  היציבות  ליד.  מיד  שזזים  דברים  נכנס 
ההגדרה  מונחת  כאן  בזוזי,  קיימת  לא  כבר 

של מוכר עצב. 
לממון,  תאב  שהוא  להיות  שיכול  ]הגם 
בזה  עצוב  הוא  ועדיין  שמח  הוא  זה  ומצד 

חי עם סתירות. כמו שמ תשהוא מכר. אדם 
צינו )שו"ע רכג, ב( שהאדם צריך לומר ברוך 

תדיין האמת, ושהחיינו על פטירת אביו, אפי
והוא שמח לגלגל  תאוות ממון  לו  יש  אם  לו 
אבל  עליהם,  ולהסתכל  בידו,  הזהובים  את 
המכירה.  עצם  על  עצוב  עדיין  הוא  מאידך 

היציבות שהייתה נסתלקה[. 
בעו עצב  שכל  מהאמור  העולה  כן  תאם 

לאותו מצב של  הוא מעמיד את האדם  מק, 
שינוי.  נקודות  שיהיה  רוצה  לא  שהוא  נפש, 
נותנת מקום לשינוי.  העצה  אבל כל שמחה 
החפץ  שמעיקרא  פנימית,  הכרה  היא  לזה, 
שלאחר  לזמן  ומעכשיו  לזמן,  לי  שייך  הזה 
החיצונית  הנפש  כי  לי,  שייך  לא  כבר  מכן 
החומר  ובעולם  החומר,  עולם  את  תופסת 
במציאות, הקונה לקח את החפץ, הוא הביא 
משאית עם חמש סבלים, והגביה ולקח. אבל 
אם האדם מכיר בזה שזה רק קנין לזמן, אם 
לחלקי,  שייך  היה  זה  שמעיקרא  תופס  אני 
וחלקי שבדבר הוא רק לזמן, אם כך המוכר 
אינו עצב. זה עוזר להאיר בעומק הנפש, את 
אור השמחה שמשפיע במידת מה על הנפש 

הבהמית. 
▀ המשך בע"ה שבוע הבא מסדרת דע 

את ב�טחונך



כן  וכמו  האדם,  ליד  נמצא  שהקב"ה  כך  על  דברנו  לעיל 
את  בדברים  הכללנו  לא  אך  הפרטית,  ההשגחה  ענין  על 
שנדרש  בצורה  הדברים  את  העמדנו  "תפילה".  של  היסוד 

ית בהשגחתו  ולהכיר  לידו  נמצא  שהקב"ה  להכיר  תמהאדם 
נס�ון  שלכל  היא,  הדברים  של  האמיתית  הצורה  אבל  ברך, 
הדברים.  את  ונפרט  התפילה,  מצורפת  קנין,  לכל   בעבודה, 

בלבב�-ב - אנ� תפ�לה

סיבת נס�ון הפרנסה - בכדי לחזק את האדם באמונה
"בזעת  בנס�ון  להתרומם  שצריך  הנקודה  מהי  נתבונן  עתה 

אפיך"? התשובה היא אמונה! נבאר ונרחיב את הדברים.
כתב המס"י "אמנם מה שיוכל לשמור את האדם ולהצילו מן 
המפסידים האלה, הוא הבטחון, והוא שישליך יהבו על ה' לגמרי. 
באשר ידע כי ודאי אי אפשר שיחסר לאדם מה שנקצב לו, וכו'. 
אך לא שההשתדלות הוא המועיל, אלא שההשתדלות מוכרח, 
וכיון שהשתדל הרי יצא ידי חובתו, וכבר יש מקום לברכת שמים 

שתשרה עליו, ואינו צריך לבלות ימיו בחריצות והשתדלות".
תהעולה מתוך דבריו, שריבוי ההשתדלות לא יועיל להשיג פר

נסה, ומיעוט ההשתדלות אינו ממעט הפרנסה. ואם יטעה האדם 
וישתדל פחות מן הראוי לו, בעבור זה לא יפסיד שום פרנסה. 
והרי זה דומה לטעה ולא קדש הלבנה שבעבור זה לא מתמעטת 

הפרנסה.
לא  ישתדל  לא  שאם  מרגיש  שהאדם  מאי,  אלא 
אולם  ממון.  ירבה  להשתדל  יוסיף  ואם  כסף,  לו  יהיה 
לבדו  שהקב"ה  מאמין  אינו  שהרי  גמורה,  כפירה   זו 

בלבב� ג - פ' ג תפ�לה

מאד,  קשה  הוא דבר  מושלם  באופן  זה  בנס�ון  שעמידה   ...
תאולם ככל נסיונות החיים שעמם אנו מתמודדים, לעיתים מצ

ליחים יותר ולעיתים פחות, אולם ראשית צריך להכיר בזה כסוג 
של עבודה ונס�ון.

היא מושלמת, הרי שא לילדיו  תאדם שסבור שהאהבה שלו 
נס�ון, לעומת זאת  פילו אינו מנסה להתמודד עם אותה נקודת 
כאשר האדם מודע לכך שישנן נקודות שבהם הוא מעדיף את 
כאן  ערכו[,  לפי  אחד  ]כל  הילדים  צרכי  פני  על  עצמו  צרכי 
יצת הוא  וכאשר  שלו,  נס�ון  ו ההתמודדות  נקודת  המתחילה 
ותתחזק.  תתגבר  לילדיו  אהבתו  זה,  נס�ון  על  להתגבר  ליח 
הכללית  ישראל  לאהבת  להתרומם  יוכל  הוא  ואילך  ]ומכאן 
ילדיו[.  את  אוהב  שהוא  כשם  ישראל  מבני  אחד  כל   ולאהוב 

דע את �לד�ך 002 עולם הרגש

שמול כנשמה  עצמו  את  שמזהה  אדם  של  תההסתכלות 
יודע הוא באופן ברור  גוף על המצב שונה לחלוטין.  בש עליה 

בג הנביא[,  ]כלשון  צואים"  "בגדים  בבחינת  הן  העבירות  תכי 
שהיה,  כמו  טהור  שלו נשאר  חש שהאני  הוא  מלוכלכים.  דים 

המע ]בלשון  נקיים  לא  מאוד  בגדים  עליו  שמולבשים  תרק 
והוא רוצה בכל מחיר להתפטר מהם. אבל ההרגשה של  טה[ 

הפ הטהרה  בהרגשת  חולשה  שום  אצלו  יוצרת  אינה  תהכאב 
תעצומות  כח  בנפשו  קיים  כך  ומתוך  האני,  עצם  של  נימית 
החיים.  נסיונות  עם  להתמודד  יכול  הוא  ידו  שעל  טהרה   של 

דע את עצמך 002 הרע רק לבוש

צריך להיות מודע להקולות בתוך עצמך. רק אם האדם כבר 
תמתרגל לשמוע שני קולות בתוך עצמו יכול להתמודד עם  מל

חמת היצה"ר או כל בעיא. אבל אם האדם שומע רק קול אחד 
נס�ון. גם בכל דבר שאתה  יכול להתמודד כשבא  בתוכו, אינו 
זה.  עושה דבר  שאתה  הסיבות  לכל  מודע  להיות  צריך  עושה, 
כשאתה קונה דבר מהחנות, מה הסיבה שאתה קונה דבר זה? 
יותר  למצוא  יכול  אתה  מתבונן,  אם  אלא  אחת,  סיבה  רק  אין 

סיבות שהם המניעים לקניית החפץ.
בעצ מתחילים  אלא  בבית,  מתחילים  לא  הבעיות  תרוב 
לעצ מודע  לא  האדם   – רעות  מדות  של  העומק  זהו  תמו. 

כלל. עצמו  מכיר  אינו  אבל  צדקה,  ונותן  חסד  עושה  הוא   מו, 
דע את משפחתך 003 הכרת עצמו
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צירוף  כל  של  המהות  ]ביאור 
שני אותיות בלשון הקודש, ע"פ 
ספר  )עיין  שערים  רל"א  סדר 
יצירה פרק ב' משנה ב'(, לפי 
השבוע  בפרשת  המופיע  ערך 
ולפי  זה,  צירוף  בתוכו  שיש 
צירוף  מתראה  כיצד  ביאור  זה 
נוספים  ובערכים  זה  בערך  זה 

שבתוכם מופיע צירוף זה[.

שורש  הנה  פק-ר.  פרק,  פ-ק  תולדות 
פ-ק מלשון יצא לחוץ, בבחינת בן פקועה, 
פיק  פק-י.  פיק,  בחינת  וזהו  פק-ע.  פקע, 
עזרא  האבן  ופירש  יא(.  ב,  )נחום,  ברכים 
ואמרו  הברכים.  הנתק  יז(  כח,  )ישעיה, 
נחום  ע"א(  מב,  רות,  חדש,  זהר  )זוה"ק, 
נח,  )ישעיה,  פקו פליליה  כמד"א,  הפקולי, 

ז(, דאפיק לאבוה מן דינא דההוא עלמא.

כועס  שכאשר  היינו  קפ-צ,  קצף,  וכן 
דפק,  ודופק,  פועם  לבו  ואזי  מגדרו.  יוצא 
ד-פק, ונראה מרוב הדפיקה כעומד לצאת 
ממקומו. וכתיב )משלי, יג, ג( נצר פיו שמר 
נפשו, פשק שפתיו מחתה לו. פשק, פק-
אות  השורשים,  )ספר  הרד"ק  וביאר  ש. 
את  ותפשקי  והכבד  פותח,  וז"ל,  פ, פשק( 
מי  פירש,  )שם(  ובגר"א  עיי"ש.  רגליך, 

שמרחיב שפתיו.

ממצרים,  ישראל  בני  יציאת  שורש  וזהו 
כמ"ש רש"י )שמות, ג, יח( וז"ל, פקד יפקד, 

ערכים בפרשה  בלבביפדיה אברהם

ואמרו  אברהם בכל.  את  ברך  וה'  בימים  בא  זקן  ואברהם   – א  כד,  בראשית, 
)קידושין, פב, ע"א( על התורה, משמרתו מכל רע בנערותו ונותנת לו אחרית ותקוה 
בזקנותו וכו', וכן הוא אומר באברהם, ואברהם זקן וגו' וה' ברך את אברהם בכל. וזהו 
מכח שישב ועסק בתורה, כמ"ש )יומא, כח, ע"ב( אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה 
היה, שנאמר ואברהם זקן בא בימים. ונקרא זקן מלשון זה קנה חכמה )קידושין, לב, 
ע"ב(. עיין תורה תמימה על אתר. ועיין ריטב"א ומהרש"א בקידושין )שם(. אולם יעויין 
וכו', אתא  זקנה  היה  לא  עד אברהם  זקנה כפשוטו, שאמרו  ע"א( שהוא  )פז,  ב"מ 

אברהם, בעא רחמי והוה זקנה, שנאמר ואברהם זקן בא בימים.

אאולם בעומק יותר, כיון שנתקיים בו עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו, נסת
לק ממנו זקנה כפשוטו, כמ"ש )ב"ר, וירא, מח, טו( ואברהם ושרה זקנים, א"ר יוחנן 
כבר כתיב ואברהם ושרה זקנים, מה ת"ל ואברהם זקן, אלא שהחזירו הקב"ה לימי 
נערותיו, צריך לכתוב פעם שניה ואברהם זקן )והוזכר לעיל דברי רבותינו, שרק שרה 
חזרה לימי נערותה אולם אברהם נשאר בזקנותו, וביאורים חלוקים(. ר' אמי אמר, 
כאן זקנה שיש בה לחלוחית, ולהלן בזקנה שאין בה לחלוחית. ולחלוחית זו היא מכח 

התורה שנתקיים בו דשנים ורעננים יהיו.

ובדקות יותר, אברהם זכה לזקנה, לאריכות ימים, מכח הארת עוה"ב, יום שכולו 
ארוך. וז"ש )ב"ר, חיי שרה, נט, ו( ואברהם זקן – זקן )נוטריקון(, זה קנה שני עולמות. 
והיינו שנצטרף אצלו עוה"ז לעולם שכולו ארוך, ומכח כך האריך ימים, ודו"ק. ויתר 
על כן, דבק בו ית"ש "שאין קצבה לשנותיך", והבן. וכך אמרו )תנחומא, חיי שרה, 
ב( עמד אברהם ודיבק במדת החסד, א"ל הקב"ה, שלי היתה המדה הזאת ואתה 
אחזתה בה, חייך שאני עושה אותך כיוצא בי, מנין, שנאמר )דניאל, ז, ט( חזה הוית עד 

אדי כרסון רמיו ועתיק יומין יתב לבושה כתלג חיור, וכו', א"ל הקב"ה ראוי אתה לע
טרה שנאמר ואברהם זקן. עתיק – זקן. )עיין גר"א, ספד"צ, פ"ג, ד"ה עתיקא(. ומכח 
דבקות במדרגה זו המשיך אברהם הארת דיקנא, זקן, י"ג מדות של רחמים, בבחינת 

זקן מלא רחמים. עיין קהלת יעקב )ערך י"ג תיקוני דיקנא, וערך אחד, וערך הגשה(. 

ואצל  ימים.  והיינו קיצור  ובזה נתקן קללת אדה"ר של ביום אכלך מות תמות, 
אברהם ושרה לשון זקנים נאמר כשהיו בני ק-צ, ובזה נעשה שורש תיקון לבריאת 
ונבראה  ואוכל.  האשה שקצרה הימים, בבחינת האשה אשר נתת עמדי היא נתנה 
מן הצלע, גימט' ק-ץ, כמבואר בשער מאמרי רשב"י )בראשית, ד"ה בראשית, ר' 
חזקיה(. ואזי נתקן קיצור ימים ונגלה מדרגת אריכות. ועיין פתחי שערים )נתיב פרצוף 

א"א, פתח מ"ג( שביאר מעין כך.

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

המשך בעמוד ג'

בלבבי משכן אבנה
בס"ד
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בלבביפדיה קבלה אסם

אסם, א-סם. ומתברך מכח אלופו של עולם. יצו ה'  א"ס  אור 
אתך את הברכה באסמיך )דברים, כח, ח(. 

ועוד. אסם, ר"ת אין סוף – מיצר, מצרים. מצמצם אין סוף. ועיין ערך 
וז"ל, באסמיך, סמוי מן  )כי תבא(  יחזקאל  ועיין מראה  קטן צמצום. 

העין, ר"ל שאין לו סוף וקצבה.

צמצום אור א"ס נסתלק ונשאר רשימו. ועיין צרור המור )תרומה, 
ד"ה אח"כ( וז"ל, השלחן ולחם הפנים, כדי שתהיה הברכה שורה שם 
כי  ישראל,  לכל  והצלחה  ברכה  נמשכה  ומשם  הארון,  על  כשכינה 
איננה שורה על לא דבר, עכ"ל. וזהו יצו ה' את הברכה באסמיך. והבן 
שהברכה שורה על הרשימו. והוא ע"י המשכת אור א"ס ע"י הקו לתוך 

הרשימו.

ועוד. עיין רש"ר הירש )כי תבא, כח, ח( וז"ל, באסמיך, מצוי עוד רק 
לו  שהוקדמה  סמם,  שום,  משרש  נגזר  שהוא  נראה  י(,  )ג,  במשלי 
הוא שם  לדחוס אל מקום אחד. האסם  אל"ף. סמם, קרוב לצמם, 
נרדף לאוצר, וגם אוצר נגזר משורש צרר שהוקדמה לו אל"ף, עכ"ל. 
והיינו צמצום, שהסיר את האור.  ובלשון ארמית, סמי, לשון הסרה. 

ונקבץ האור אל אור א"ס שסביבות החלל, והוא בחינת צרר, ודו"ק.

ועיין  גימט' דבק, סוד הדבקות, שע"י הקו דבק הנברא בבורא.  קו 
באסמיך,  הברכה  את  אתך  ה'  יצו  וז"ל,  ח(  כח,  תבא,  )כי  יקר  כלי 
בעוה"ב הסמוי מן העין, וע"כ אמר "אתך", כי קנין זה הוא אתך ודבוק 
בך, שהרי השארות הנפש אינו חוץ ממנו, אלא תמיד הדבר אתו עמו, 

עכ"ל.

ועוד. סוד תקוה – בטחון. ועיין רבינו בחיי )כי תבא, פתיחה( וז"ל, כבד 
את ה' מהונך ומראשית כל תבואתך, וימלאו אסמיך שבע וגו'. שלמה 
המלך הזהיר בכאן על מדת הבטחון, ובא להודיע שיכבד האדם מהונו 
לקב"ה, ולא תרע עינו בו כי יפזר לאביונים, אבל יבטח בשי"ת כי בגלל 

הדבר הזה יברכהו בכל מעשי ידיו, עכ"ל.

עיגולים אסם, א-ס-ם. מ"ם מרובעת, סמ"ך עגולה. ובאסם סמ"ך 
קודם למ"ם, היינו גובר העיגול על המרובע.

)וישלח, לב,  בחיי  ועיין רבינו  קוים, שליש, שליש, שליש.  ג'  יושר 
לעולם  שונה(  קצת  בלשון  ע"א,  מב,  )ב"מ,  ואמרו רבותינו  וז"ל,  ט( 
ישליש אדם מעותיו, שליש בקרקע, שליש בפרקמטיא, שליש תחת 

אידו, שנאמר )דברים, כח, ח( יצו ה' אתך את הברכה באסמיך, זו פר
קמטיא, עכ"ל. ועוד. תחלה היה קו אחד, ואח"כ נעשה ג' קוים. ממעט 
וז"ל,  ואחרי(  ג', ד"ה  )מאמר  והדעות  ועיין ספר האמונות  נעשה רב. 
ויביאו מהם דבר מועט, ויגמלם הוא בדבר רב כפי יכולתו, כמ"ש כבד 

את ה' מהונך וגו', וימלאו אסמיך שובע, עכ"ל. 

ועיין בינה לעיתים )דרוש ד( וז"ל, כי מה שעד עכשיו היו אסמיך דבר 
הסמוי מן העין, כי עין לא ראתה בהם טובה, אלא רוב עניות )מועט(, 

עתה ימלאו שובע מרוב כל טוב, עכ"ל.

ועוד. עיין שו"ת צמח צדק )לובאוויטש, אבה"ע, רלט, ד"ה הנה( וז"ל, 
בלשה"ק מצינו יו"ד משמש סגול ג"כ, כמו בתיבת דבריך ביהושע )א, 
יח( שהרי"ש בסגול ונכתב אחריו יו"ד, וכו', וכן באסמיך, עכ"ל. סגול 

שורש ג' קווים, כנודע.

שערות שורש לכל אור מקיף. ועיין אגרא דפרקא )קל( וז"ל, אסם 
ר"ת, אור סביב מקיף, וכו', באסמיך, הבי"ת תתפרש עם, היינו עם 
נרגש כי אינו  אסמיך, דבר הסמוי מן העין, היינו אור המקיף שאינו 
נגבל בכלי אלא חופף עליו ומקיף סביבותיו, כי אור הפנימי אינו סמוי 

מן עין השכל, כי נרגש בכלי, עכ"ל.

אזן אזן, אז-ן, זן ומפרנס לעת"ל. ועיקר ימלאו אסמינו שובע לעת"ל. 
עיין ערך קטן בינה.

חוטם יצו ה' אתך את הברכה באסמיך. וכאשר אין ברכה, שולט עין 
הרע, ומעורר חרון אף מן החוטם.

פה סוד עקודים, כלי אחד ועשרה אורות, והכלי בחינת אסם. א –כלי, 
אס"מ גימט' ק', בחינת יו"ד פעמים יו"ד, עשרה אורות הנחלקים לעש

רה. ועיין קדושת לוי )כי תבא, ד"ה יצו( וז"ל, באסמיך, דבר הסמוי מן 
העין, כלומר הטוב הוא סתום וגנוז כמו בעקידת יצחק, עכ"ל. עקידה, 

סוד עקודים, כנודע.

ע"ב(,  נח,  )חולין,  המות  סם  בחינת  א-סם.  שבירה   - עינים 
סמאל, סם-אל. ונתרחק האל"ף מן ההתחלה, שהוא חיבור לראשית, 
ונתנה אחרי ס"ם. ואמרו )תענית, ח, ע"ב( ואמר רבי יצחק, אין הברכה 
מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין, שנאמר )דברים, כח, ח( יצו ה' אתך 
את הברכה באסמיך. תנא דבי ר' ישמעאל, אין הברכה מצויה אלא 
בדבר שאין העין שולטת בו, שנאמר יצו ה' אתך את הברכה באסמיך. 
ואמרו )ב"מ, מב, ע"א( ת"ר, ההולך למוד את גרונו אומר, יהי רצון 
מלפניך ה' אלהינו שתשלח ברכה במעשה ידינו, התחיל למוד אומר, 
ברוך השולח ברכה בכרי הזה, מדד ואח"כ בירך הרי זה תפילת שוא, 
ולא  המדוד  ולא בדבר  השקול  לא בדבר  מצויה  הברכה  שאין  לפי 

אבדבר המנוי, אלא בדבר הסמוי מן העין, שנאמר יצו ה' אתך את הב
רכה באסמיך. ועיין בעה"ט )כי תבוא, כח, ח( וז"ל, באסמיך, גימט' זהו 

סמוי, עכ"ל. ועיין מהר"ל )נתיבות עולם, נתיב עין טוב, פ"א(.

אגרא  ועיין  בהמה לבריאה.  דדי  בסוד  יורדים  עתיק, רגליו  עתיק 
דכלה )כי תבוא( וז"ל, יצו ה' וגו' באסמיך, יש לפרש, עולם האצילות 
הוא מקור הברכה, כי הוא עצם החיים, איהו וחיוהי חד בהון, משא"כ 
עולמות בריאה יצירה עשיה כנודע שהם מקבלים מאצילות הברכה. 
וכשישראל מטיבים מעשיהם בא השפע לרוב מאצילות לבי"ע. וידוע 
סנד"ל,  ובעשיה  מט"ט,  וביצירה  אכתריא"ל,  מלאך  הוא  שבבריאה 
)והם ר"ת( סמ"א דכולהו וכו', וזהו יצו ה' אתך את הברכה מאצילות 

באסמי"ך, עכ"ל.

ךארי אריך – אורך. אור-ך. ועיין רשב"ם )כי תבא, כח, ח( וז"ל, באא
סמיך, באוצרותיך, עכ"ל. אוצר, אור-צר. כי שורש אריך בקו, שהוא 
קו אחד "דק". ועיין מהר"ל )חידוש אגדות, ב"מ, מב, ע"א( וז"ל, ויראה 
כי דברי רבי ישמעאל )עיי"ש( יותר מרבי יצחק, כי רבי ישמעאל אמר 
בדבר שאין העין שולטת בו, דהיינו שהוא כמו אוצר שלא יוכל האדם 
לראות, וזהו שהוא בפנים, אבל דבר הסמוי מן העין שהוא רואה אותו 
לפניו כמו כרי של תבואה ואינו מדוד, העין שולט בו רק שאינו יודע 
אין ברכה  אייתי קרא באסמיך  ולפיכך בבריתא שאח"כ  הוא.  כמה 
אלא בדבר הסמוי מן העין, משום דהולך למוד גורנו קתני והעין שולט 
בו רק שהוא סמוי מן העין ואפילו הכי ברכה יש בו, אבל באוצר שאין 



ערכים בפרשה

הזה  שבלשון  ומיוסף,  מיעקב  בידם  מסור  היה  זה  סימן  שכבר 
נגאלין, יעקב אמר להם פקד יפקד )בראשית, נ, כד(, יוסף אמר 

להם פקד יפקד אלהים אתכם )שם, כה(, עכ"ל. פקד, פק-ד.

ועומק מהות יציאה לחוץ דתיקון, אינו יוצא כפשוטו לחוץ ממש, 
פק- שורש  וזהו  שסביבותיו.  המקיף  אור  למדרגת  יציאתו  אלא 
קף, מלשון הקפה. וזהו העומק שהקב"ה הוציא את בנ"י ממצרים 
באופן של "ויסב" אלקים, והיינו שהוציאן באופן של הקפה סביב, 
כמ"ש  ממצרים,  ביציאתם  דייקא  עמלק  בא  ואזי  היטב.  ודו"ק 
זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. כי נודע 
סוף-פוק,  מלשון  הספק  ועומק  ס-פק.  ספק,  בגימט'  שעמלק 
והיינו שהספק היכן גדר הדבר, בבחינת פרק, פק-ר, והיינו הגבלת 

היציאה לחוץ, והיכן מתחיל מקום היציאה.

והנה יש יציאה לחוץ, פוק, לסביבותיו מד' צדדיו, ויש יציאה לחוץ 
לגובה, בבחינת זקף, ז-קף. וכן יש יציאה בראיה, בבחינת השקפה, 
שקפ, ש-קפ. והיינו שמביט לא רק בגבולות הדבר עצמו כפשוטו, 
אלא רואה את ההיקף של הדבר. וזהו פקח, פק-ח. והיפוכו, קפח, 
ונשאר  סביבותיו,  מקיף  לאור  יציאתו  את  שמקפח  והיינו  קפ-ח. 
גנוז בחלקו הפנימי בלבד. וכן קפד, קפ-ד. היינו שמקפיד מחמת 
שאין לו רוחב לב לסביבותיו, אלא סגור בתוך גבולותיו של עצמו. 
עבדו,  מנער  מפנק  כא(  כט,  )משלי,  כמ"ש  פק-נ,  פנק,  והיפוכו 

שענין תפנוקים הוא רוחב לב לסביבותיו.

ערכים נוספים שבהם מופיע צירוף זה: אפיק, אפק, פקח, 
פרק,  פקעת,  תפק,  מפרקת,  פשק,  פקו,  ספק,  קפוז,  פקיד, 
קפוד,  זקף,  פקד,  קפה,  קצפת,  קפץ,  פקדון,  שקפים,  שפקו, 
דפקה, מפנק, פקע, שקף, דפק, מפקד, פרק, הקף, פיק, הקיף, 
קטף, משקוף, קצף, דפקה, קופים ■ המשך בע"ה בשבוע הבא 

נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד לעלון זה

העין שולט בו הוי ברכה טפי, עכ"ל. והבן שאוצר הוא בחינת כתר – 
אריך. משא"כ בסמוי הוא מחכמה ואילך.

אבא עיין פסיקתא זוטרתא )יתרו, כ( כבד את אביך, תאמר דברים 
בעלמא, ת"ל כבד את ה' מהונך )משלי, ג, ט(, מה להלן בחסרון כיס, 
אף כאן בחסרון כיס, במאכל ובמשתה ובכסות נקיה, וכו'. רבי אומר, 
חביב כיבוד או"א לפני מי שאמר והיה עולם, ששקל כבודם לכבודו, 
ומוראם למוראו, בוא וראה מתן שכרן, כבד את ה' מהונך וגו' וימלא 

אסמיך שבע.

אמא מדרגת נס. אסם, אם-ס. נאמר בה סמ"ך ויסגור בשר תחתינה, 
כמ"ש חז"ל בב"ר. ומצד הארת אמא שבניה זו"ן בתוכה, הוא בבחינת 
נס נסתר, ודו"ק היטב. ובפרט בשלשה חודשים ראשונים שטרם הוכר 

אעוברה כולו נסתר. ועיין רבינו בחיי )כי תשא( וז"ל, וכדי להורות שה
ניסים הנסתרים הם עם האדם בכל יום, לכך ביאורו לנו חז"ל מאמר 
אחד, הוא שאמרו, הנכנס למוד את גורנו אומר יהי רצון מלפניך ה' 
אלהי ואלהי אבותי שתשלח ברכה בכרי הזה, ואם מדד ואח"כ ברך 
וכו' אלא  זו תפלת שוא, שאין הברכה מצויה לא בדבר המדוד  הרי 
בדבר הסמוי מן העין שנאמר יצו ה' אתך את הברכה באסמיך, בדבר 
הסמוי מן העין, כיוונו חכמים לומר בזה שהניסים הנסתרים הם בכל 
יום ויום, וכשהוא בדבר שאינו מנוי ומדוד, כי אם היתה חלה במנוי לא 
היה נס נסתר אלא מפורסם, ואין כל אדם זוכה לנס מפורסם, עכ"ל. 
ועיין תורת חיים )ב"מ, שם( וז"ל, דההולך למוד את גרונו, פשיטא שלא 
יתן האדם עין רעה לעצמו, אלא הטעם דאין דרך וכבוד הנס והברכה 
לבא אלא בהסתר, כמו שמצינו באלישע שאמר ובאת וסגרת הדלת 
בעדך, עכ"ל.  ועיין שפת אמת )סוכות, תרמ"ו( וז"ל, באסמיך, דרשו 

חז"ל הסמוי מן העין הוא בסוכה, עכ"ל. בחינת אמא.

אז" עיין מראה יחזקאל )כי תבא( וז"ל, יצו' ה' אתך את הברכה באא
סמיך, בדבר הסמוי מן העין. פירש בעוללות אפרים דקאי על האשה 

שנלקחה )מז"א( בנפילת תרדימה שהיה )ז"א( סמוי מן העין, עכ"ל.

נוק' קרקע עולם. ועיין כלי יקר )כי תבא, כח, ח( וז"ל, באסמיך, היינו 
אוצרות תבואה. ולפי שדרך האוצרות להתקיים ע"י שנותנין לתוכן מן 
הקרקע של אותו מקום, כמו שפרש"י )על הפסוק בבראשית, מו, מה( 

שדה העיר אשר סביבותיה נתן בתוכה, עכ"ל.

ועוד. בית קיבול. ועיין רש"ר הירש )לך לך, יב, יד( וז"ל, מגורה, אסם, 
מגורה(.  ד"ה  ע"א,  ס,  )ב"מ,  רש"י  עיין  עכ"ל.  לתבואה,  אוצר  בית 
ואמרו )ספרי, עקב, מ( מראשית שנה ועד אחרית שנה, וכי יש פירות 
בשדה מתחלת השנה ועד סופה, אלא הם ברשותי ליתן בהם ברכה 
)דברים, כח, ח(  נותן בהם ברכה בשדה, שנאמר  בבית, כשם שאני 
יצו ה' את הברכה באסמיך. ויתר על כן, משכן, כמ"ש בצרור המור 
)כי תשא( וז"ל, כאמרם ז"ל אין הברכה שורה לא בדבר המדוד וכו' 
אלא סמוי מן העין, וא"ת והלא כל דברי המשכן היו במנין ואיך שרתה 
עליהם ברכה, והשיב בזוהר כי דברי המשכן אינם כדברי העולם, לפי 
שהמשכן וכל כליו קדש, וכל מניניו קדש, ולכך אין שולט בהם עין 
הרע ולא קללה, עכ"ל. ועיין אברבנאל )שמואל, ב, כד, יג( וז"ל, ומה 
היתה  מתו,  ולא  ישראל  נמנו  מואב  סיני ובערבות  שמצינו שבמדבר 
רע,  ידע דבר  לא  מצוה  ושומר  ה',  במצות  שנמנו  לפי  בזה  הסיבה 
עכ"ל.   ■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א 

במיוחד לעלון 

בלבביפדיה קבלה אסם

ּדֹו
ַחְס

ָלם 
י ְלעֹו

י־טֹוב ִכּ הֹודּו ַלה' ִכּ

the Mechaber of the

Bilvavi Mishkan Evneh &
Da Es Atzmecha sefarim
HaRav Isamar Shwartz, shlit”a 

will be in Lakewood for the week of
parshas Vayeitzei Nov. 27 - Dec. 3.
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ואחר כך שנחלקו ע"ד הנ"ל הנה נכנסים ו"ק דגדלות באופן 

־זה שנכנסו תחלה ג"ת נה"י שבהם בחב"ד דז"א אשר עדיין כלי
לין בחג"ת דיליה ואח"כ נכנסין ג' אמצעיות בג"ר דז"א חב"ד 
ונדחין נה"י דמוחין בחג"ת דז"א והרי נשלם עתה ו"ק דגדלות: 
כאן מתבאר שנכנס ג"ת דנצח דאמא, ולעיל בתחלת הפרק כתב 

בפירוש שמה שנכנס הוא פרק עליון דנצח דאמא, וצ"ב.

התבאר שבו"ק דגדלות החג"ת הם ג' חלקים שמתווסף בהם 
והחלק הזה כלול בחג"ת  נוסף מהנה"י דאמא לכל אחד,  חלק 
דז"א שנעשה רישא דז"א, דהיינו לחסד מתווסף חכמה, לגבורה 

אמתווסף בינה, לתפארת מתווסף דעת, ונעשו הג' קוים מג' חל
קים לד' חלקים.

כאמור, יש סתימה מסויימת בלשון מהרח"ו, ונמצא ג' לשונות 
שונים )שלפי זה תלוי סדר הכוונות בפועל(: בתחלת הפרק כתב, 
"שהנה קו ימין הוא חסד ונצח ובהם שש פרקין ואז תרין פרקין עלאין 
דנצח דאמא", א"כ מפורש שמה  עליון  דחסד מתחברים עם פרק 
שיורד לחג"ת דז"א הוא פרק עליון דנה"י דאמא שנקרא חב"ד 
מה  להלן,  מהרח"ו  כלשון  האמת,  לפי  ולכאורה  דאמא.  דנה"י 
שנכנס להיות כלול בז"א בסוד ו"ק דגדלות הם ג"ת דנצח דאמא 

אדייקא, דהיינו נה"י דנה"י ולא חב"ד דנה"י, והכי אתי שפיר שד
ווקא חלק זה נעשה חכמה בז"א באופן שהיא כלולה בחסד וכן 
בכל הג' קוים, ולא מחב"ד דנה"י שהם מתאימים לג"ר הגמור 

דז"א.

ולהלן כתב: "ונחזור לענין ו"ק דגדלות שהנה הד' פרקין העליונים 
הנצח הם מתחברים  עליון של  ופרק  ג' פרקי החסד  ימין שהם  דקו 
עתה יחד ונעשין חסד דז"א ושם יש בחי' חכמה שלו שהרי הב' פרקין 
העליונים מאלו הד' הם חלקו". אמנם הרב כתב פרק עליון דנצח, 
אך לא כתב באיזה נצח מיירי, האם נצח דאמא או נצח דז"א. 
עליון  שפיר דמיירי בפרק  אתי  ז"א  של  בנצח  מיירי  דאי  והיינו 
הוא החלק העליון שבו,  כי מעולם התחתון מה שעולה  דייקא, 
אלא אי מיירי בנצח דאמא שוב קשה הרי לפי מה שכתב להלן 
שג"ת דנה"י יורדים וכך הוא האמת כנ"ל, א"כ היה צריך לומר 

'פרק תחתון דנצח'. 

אולכאורה היה ניתן לחלק בפשטות בין שני השלבים של ההג
דלה של ו"ק דגדלות, דהיינו בין ההגדלה של מלעילא לתתא לבין 
ההגדלה של מתתא לעילא, כלומר בהגדלה של מלעילא לתתא 

אשליש תחתון דנצח דאמא מצטרף עם ג' פרקין דחסד דז"א ונע
שה חסד דז"א שכלולה בו החכמה, והוא סוד ו"ק דגדלות כנ"ל 
שהוא מדרגת הד' מצד מלעילא לתתא, ובהגדלת של ז"א מתתא 
לעילא שליש עליון דנצח דז"א עולה להצטרף עם ג' פרקין דחסד 
משמע  אינו  אך  לעילא.  מתתא  מצד  הנ"ל  הד'  מדרגת  ונעשה 

מדברי הרב כמבואר בסמוך.

בהגד שגם  פרקין,  בתחלת  שכתב  ממה  יוקשה  עדיין  אאך 

לה של מלעילא לתתא יורד חלק העליון של הנצח דאמא, וזה 
לכאורה סתירה בין מה שכתב להלן שמה שיורד הם ג"ת דנצח. 

והיה נראה לחלק דלעיל מיירי שע"י חלק עליון של הנצח הוא 
ומה שכתב למטה  דייקא,  החכמה שבו  והוא  חלקים  ג'  נעשה 
בחי'  שהוא  חלקים  ד'  נעשה  הוא  כי  היינו  דנצח  מג"ת  שיורד 
ו"ק דגדלות דיניקה. אולם אינו מדוקדק מלשון הרב שזה כוונת 
דבריו, כי כתב להלן בביאור הד' חלקים "אך עתה ד' פרקין הם 
שם יחד בחסד והרי שהחסד מועיל עתה במקום מוח ממש בחכמה 
ונשארו ב' פרקי התחתונים דנצח לנצח דז"א", והיינו דאגם דמיירי 

אבגדלות דיניקה קאי אפרק 'עליון' דנצח כי כתב שב' פרקין תח
תונים הם לנצח דז"א, והיינו להשלים חסד ונצח דז"א כמתבאר 

לעיל בפרק א'.   

מהלך נוסף שאפשר ליישב דברי הרב, הוא שמה שכתב פרק 
עליון דנצח אין כוונתו לומר על פרק עליון דנצח דאמא אלא קאי 
אפרק תחתון כמבואר להלן, אלא משום דבא לאפוקי דלא נימא 
אך  החסד,  עם  דז"א שמצטרף  נצח  שהוא  תחתון  אנצח  דקאי 
לעולם ברור הוא שמה שיורד מלעילא לתתא הוא פרק תחתון 
דנצח דאמא, אך עדיין הלשון אינה מדוקדקת כי היה צ"ל נצח 

עליון ולא פרק עליון דנצח. 

מ"מ נראה ליישב בדרך עומק, שכאשר יורד חלק דנצח דאמא 
אונעשה חלק ממציאותו של ז"א בחי' בשר מבשרו, והוא כדי לב

נות את מציאות החכמה שבו, זה נעשה בשני שלבים, שהם ו"ק 
דגדלות דיניקה שאז נעשה ד' חלקים ואז החכמה כלולה בחסד, 

ואח"כ נעשה י"ס והחכמה שלו מדה גמורה מג' פרקין. 

והיינו שכאשר ההארה יורדת מלעילא לתתא, יש שתי סברות 
שהחלק  היא  הפשוטה  הסברא  יורד.  מהנצח  חלק  איזה  לומר 
התחתון של העליון ירד להיות ראש לתחתון, אולם מאידך כיון 
רישא  דז"א,  ג"ר  לבנות  הוא  לתתא  יורד  דאמא  שהנצח  שמה 
דז"א, א"כ הסברא אומרת שהחלק העליון של נה"י דאמא ירד, 
שהוא חב"ד דנצח דאמא. ואמנם בתחלה הוא ד' חלקים שהוא 

אחכמה במדרגת גופא בסוד ו"ק דגדלות דיניקה, אך אח"כ כש
נעשה ג"ר גמורים מן הראוי שירד החלק העליון דנה"י דאמא.

לו"ק דגדלות,  ז"א  את  להגדיל  יורד בתחלה  והיינו שכאשר 
שאז החב"ד כלולים בחג"ת דז"א שנעשה החג"ת רישא, אז יורד 

גמו חב"ד  שאינם  מחמת  והוא  דאמא,  דנה"י  התחתון  אהחלק 
רים בפנ"ע, אלא חב"ד שכלולין בחג"ת. ואע"פ שחב"ד אלו הם 
'רושם' לג"ר דגדלות וא"כ מן הראוי שגם הם יהיו מפרק עליון, 
מ"מ עתה הם חב"ד דחג"ת דייקא, וראוי שהם יהיו מחלק תחתון 
של נה"י דאמא. אולם אח"כ כאשר ב' פרקי עליונים דחג"ת דז"א 
עולים ומצטרפין עם ג' פירקין עליונים דנה"י דאמא להיות ג"ר 

גמור לז"א, הרי הוא מחלק עליון דנה"י דאמא דייקא, ודו"ק.  

אמנם עדיין כפי שהוזכ"ל לשון מהרח"ו סתומה, וקשה לבאר 
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זאת בלשונו, מ"מ נסכם מה שעלה בידנו לבאר. והוא כי בתחלה 
הפרק כתב "הנה קו ימין הוא חסד ונצח ובהם שש פרקין ואז תרין 
פרקין עלאין דחסד מתחברים עם פרק עליון דנצח וכו", כלומר מיירי 
הד'  במדרגת  ולא  פרקין,  תרין  עם  חיבור  שהוא  הג'  במדרגת 
שהוא חיבור עם ג' פרקין, ולכן הוא מפרק עליון דנה"י דאמא. 
ומש"כ להלן "ונחזור לענין ו"ק שהנה הד' פרקין העליונים דקו ימין 
שהם ג' פרקי החסד ופרק עליון של הנצח הם מתחברים וכו'", היינו 

אעם פרק תחתון דנצח דאמא, כי כך כתב להלן בשלב של גד
לות דיניקה שנעשה במדרגת הד', ומש"כ כאן פרק עליון דנצח 
אפשר שהוא פרק עליון דנצח דז"א, והוא דחוק, כי לפ"ז נמצא 
ה' מדרגות שהם פרק תחתון דנצח דאמא ג' פרקין דחסד דז"א 

ופרק עליון דנצח דז"א, וצ"ע.  

נחדד, ואולי כך יתיישב לשון מהרח"ו, עיקר הירידה בפועל 
אמלעילא לתתא בשלב הגדלות דיניקה הוא הפרק התחתון דע

ליון, כלומר אמנם 'בכח' 'שורש' ההארה היא מפרק עליון דנצח 
דאמא והוא מדין הרושם, כי מדרגת הד' הם הרושם של הג"ר 
הגדלות  עתה בשלב  שיורד  מה  בפועל  אך  הגמורים1,  דגדלות 
דיניקה הוא החלק התחתון של הנצח דאמא. אולם כאשר נעשה 
לז"א ג"ר גמורים מה שיורד בפועל הוא חלק העליון דנה"י דאמא 

בסוד חב"ד דנה"י דאמא להיות ג"ר לז"א, חב"ד דז"א, ודו"ק. 

והוא המתבאר כאן בלשון מהרח"ו: "שנכנסו תחלה ג"ת נה"י 
ואח"כ  דיליה  בחג"ת  כלילין  עדיין  אשר  דז"א  בחב"ד  שבהם 
נכנסין ג' אמצעיות בג"ר דז"א חב"ד ונדחין נה"י דמוחין בחג"ת 
במדרא בתחלה  כלומר   ," דגדלו ו"ק  עתה  נשלם  והרי  תדז"א 
גת הד' נכנסין ג"ת דנה"י דאמא ואז הם בחב"ד דז"א שכלולים 
בחג"ת, ואח"כ נכנסים ג' פרקים אמצעיים דנה"י דאמא להיות 
ג"ר דז"א חב"ד שעדיין כלולין בחג"ת, ונדחין המוחין דג' פרקים 

אתחתונים דנה"י דאמא לחג"ת דז"א, גופא דז"א, וכך הושלם מד
רגת ו"ק דגדלות.  

אוהיינו שיש בעומק ג' שלבים, בתחלה נכנסין פרקים תחתו
נים דנה"י דאמא להיות רישא בחב"ד דז"א ואמנם הם כלולים 
בחג"ת דז"א, ואח"כ נדחים המוחין הללו לחג"ת דז"א, גופא דז"א, 

אונעשין מוחין בחג"ת דז"א, והג' אמצעיות דנה"י דאמא הם נכנ
סים בחב"ד דז"א שעדיין כלולים בחג"ת דז"א, ובזה הושלם ו"ק 
דגדלות. ואח"כ בגדלות נכנסין ג' פרקים עליונים דנה"י דאמא 
לחב"ד דז"א ,שברישא דז"א שכבר אינם כלולים, ואז נעשה י"ס 
גמורים, ג"ר דגדלות. והיינו שאמנם בו"ק דגדלות עדיין לא נכנס 

אהג' פרקים עליונים דנה"י דאמא, ג"ר דנה"י, אך הם עומדים ומ
קיפים על ב' פרקים דנה"י דאמא שכבר נכנסו, והוא סוד הרושם 

1  ולפ”ז כוונת מהרח”ו שכתב “ופרק עליון של הנצח”, והיינו נצח 
דאמא, היינו מצד שורש ההארה אך לא מה שיורד בפועל, ואמנם עדיין 

הלשון סתומה אך כך נראה לבאר בצורתא דשמעתתא, ודו”ק.

שכתב לעיל2, ודו"ק.  נחדד לפי מה שהתבאר לעיל בענין מדרגת 
הג' והד', והיינו כי בתחלה כשנכנס הג"ת להיות מוחין בחב"ד 
שכלולים בחג"ת דז"א, אינו במדרגת הד' אלא רק במדרגת הג', 

אואינו עדיין ו"ק דגדלות גמורה, ורק אח"כ כאשר נכנסים הג' פר
קים אמצעיים בחב"ד דז"א ואז נדחין המוחין ג"ת לחג"ת וחג"ת 

נעשה רישא אז הם במדרגת הד', ודו"ק.  

במדרגת  שגם  דלעיל  מהרח"ו  לשון  מתיישב  לפ"ז  מעתה 
הד' יורד פרק עליון דנצח, היינו מדין 'הרושם' כלומר הפרקים 
התחתונים  את  שדוחים  האמצעיים  את  דוחים  דנה"י  העליונים 
הם אלו שגורמים למדרגת הד', והיינו ע"י שמקיפים הג' עליונות 
דז"א  אמצעיים לחב"ד  פרקים  ג'  ונכנסים  דאמא נדחים  דנה"י 
הגדלות  מדרגת  הושלם  וכך  דז"א  ג"ת לחג"ת  ונכנסים  ונדחים 
דיניקה, מדרגת רישא דגופא, ואמנם הרושם הזה אינו במדרגת 

רישא גמור, אלא בסוד 'השראה', בסוד תוספת.

ג' אמצעים  נדחין  ג"ר דגדלות אז  גם  ואמנם אחר שיכנסו 
דמוחין בג' אמצעים דז"א ונדחין ג"ת דמוחין בג"ת דז"א ונשלם 
לי"ס: והיינו כאשר נכנסים הג"ר דגדלות, שאז עיקר ההארה הוא 
שליש עליון דנה"י דאמא, נעשים חב"ד גמורים דז"א. ואז נדחים 

ג"ת לנה"י דז"א וג' אמצעיות לחג"ת דז"א. 

גם צריך שתדע שבתחלה היו מוחין דז"א דיניקה מצד אמא 
ומצד אבא כנודע. והנה המוחין ההם עצמם שהם חב"ד דז"א 
ונמצא  דגדלות  המוחין  בבא  ג"כ  כנ"ל  לפרקים  מתחלקים 

־שבבא ו"ק דגדלות עלו בחסד דז"א ד' פרקין מן צד מוחין דק
טנות דאמא וד"פ מצד מוחין דאבא וכן על דרך זה בכל שאר: 
בקטנות,  בין  בגדלות  בין  חלקים  לג'  נחלק  כל דבר  כי  והיינו 
ואמנם הרב חוזר על מה שהתבאר בשלב הו"ק דגדלות שאז הם 

ד' פרקים והתבאר שהחלק הד' הוא בסוד רושם', כנ"ל. 

דז"א בלי מוחין  נה"י  ג"ת  נשארין  ו"ק דגדלות  ודע שבבא 
־דגדלות הנ"ל אמנם נמשך קצת הארה מנה"י התחתונים דמו

חין אשר בג' אמצעים דז"א כנזכר בכוונת ה' אלה"יכם אמת: 
בתחלה  כאשר  כי  הסוגיא,  בחשבון  לעיל  שהתבאר  כפי  והיינו 
הג'  נכנסים  ואח"כ  דז"א,  בחג"ת  שכלולין  בחב"ד  ג"ת  נכנסין 
אמצעיות בחב"ד דז"א ונדחין הג"ת לחג"ת דז"א ואז נעשה חג"ת 
נה"י  זה  ובשלב  ו"ק דגדלות,  הושלם  ובזה  רישא דגופא,  דז"א 
יש בהם הארה מנה"י תחתונים  דז"א נשארים בלי מוחין אולם 

שנמצאים עתה בחג"ת דז"א. 

נחדד, התבאר לעיל שמה שנקרא ו"ק דגדלות היינו כי מאיר 
בהם ג' פרקין עליונים דנה"י בסוד רושם, בסוד הארה שמקיפה 

2  והוא העומק שסוד הרושם הוא ד’ חלקים, כי בפועל הוא ג’ חלקים 
ב’ פרקי חסד דז”א עם פרק תחתון דנצח דאמא, אך מחמת הרושם 

שמאיר פרק עליון דנצח נעשה מדרגת הד’, בסוד תוספת, בסוד מקיף 
על הדבר ואינו חלק ממנו. 
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מלעיל, ולכן גם ו"ק דז"א מקבל הארה מן המוחין דגדלות שהם ג' 
פרקין עליונים דנה"י דאמא, וא"כ לפי זה מתחדד דברי מהרח"ו 
אע"פ  כי  והיינו  'דגדלות',  מוחין  בלי  דז"א  נה"י  שנשארים  כאן 
שג"ת דנה"י נמצאים בחג"ת דז"א ומאירים מוחין לנה"י דז"א, אך 
עדיין אין במוחין הללו הארה דגדלות שהיא הארה מן הג' פרקים 
עליונים3 דנה"י דאמא בנה"י דיליה, לכן כתב הרב שנמשך קצת 
הארה מהנה"י התחתונים דמוחין שנמצאים בחג"ת דז"א כלומר 
כיון שהמוחין העליונים מאירים בסוד השראה בחב"ד דז"א בסוד 
מקיף והרי הם כלולים בחג"ת גם נמשך מהארה זו לנה"י דז"א.

והנה כל זמן שלא נכנסו ג"ר דיליה דגדלות אין שרשי החו"ג 
מתפשטין במקומן כי נשארו למעלה שרשם בדעת מחוברים 
עם חו"ב שלא נכנסו אמנם הארתן לבד נכנסת ומתפשטין בו"ק 
יסוד שהוא קו  והיינו כי כל קו אמצעי שהוא תפארת  דגדלות: 

אאמצעי שבקטנות אינו ניכר להדיא, לכן שרשי החו"ג לא מת
פשטין, ורק כאשר מאיר הג"ר השלם שאז מאיר הדעת, מאיר 
הגדלות בקו האמצעי של הקטנות, כי אז הוא 'בר דעת' כי מאיר 

בו הדעת. 

אאמנם הארתן מתפשטת בו"ק דגדלות, והיינו כי אז מאיר הכ
ללות של הדעת אך לא הפרטות. והיינו שיש ב' הגדרות של בחי' 
קטנות מול גדלות, יש הגדרה שהקטן תופס פרטים והגדול תופס 
ויש הגדרה הפוכה שהקטן תופס רק דברים בכללות4  כללים, 
והגדול תופס את הפרטים ג"כ. בהגדרה מדוקדקת, היינו שקטן 
שלו,  היחס לפרטים  הכלל בלי  ואת  פרטים לבד,  לתפוס  יכול 
משא"כ גדול יכול לתפוס כלל שלם וגם את היחס של הפרטים 

שלו.      

והיינו כי בגדלות דיניקה, שבכללות הוא עדיין בסוד הקטנות 
בערכין, והיינו שאז מאיר הארה של הדעת בסוד הגדלות בכללות 
אך לא בפרטות, והוא מחמת שעדיין לא נכנסו ג"ר דגדלות אלא 
הם רק מקיפים, והם דברי מהרח"ו שאין שורשי החו"ג מתפשטין 

במקומן אלא הארתם מתפשטת. 

נחלק  וזה  חו"ג,  שהם  צדדים  לב'  נחלק  דעת  כל  כי  והיינו 
לה"ח וה"ג, והוא כח הדעת שיש בו כללות ופרטות, כללות הם 
חו"ג ופרטות הם ה"ח וה"ג. והיינו שהדעת מתחלקת לב' מדרגות 
כלליות שהם כללות ופרטות, והיינו שהפרטות הם דעת המבדלת 
והמכרעת, והכללות הם דעת המחברת והמתהפכת. כלומר דעת 
והוא  וה"ג,  גילוי ה"ח  והם  ב' צדדים  המבדלת הם פרטות של 

3  כי בכללות גדלות הוא ג”ר וקטנות הם ו”ק, כלומר ג’ פרקין עליונים 
הם גדלות וב’ פרקין תחתונים הם קטנות, ודו”ק.

4  בסוד ‘מרחוק נראה לי’, למשל כשהוא מסתכל לשמים הוא רואה הכל 
כמקשה אחת, ואינו תופס פרטים, והיינו שגם את הכללות אינו משיג 
באמת, אלא הוא מחמת שאינו משיג את הפרטות לכן הוא תופס את 
הדבר ככללות, לעומת כך גדול שתופס את הכלל הוא יכול לראות את 

הפרט בכלל ולתפוס גם שהפרטים ושורשם הם כלל אחד. 

במדרגת נה"י, ודעת המכרעת הם הכרעה דפרטות, והם הכרעה 
של החסדים על הגבורות או להיפך, והיא מדרגת חג"ת. לעומת 
כך דעת המחברת היא כללות מדרגת חב"ד, ודעת המתהפכת 

היא כללות ההפכים, מדרגת הכתר.    

והיינו כי מה שמאיר בו"ק דגדלות בסוד הארת גדלות היינו 
בכללות שהוא מדין מידות, שהוא סוד ו"ק, בחי' פרטים לבד, או 
כללים לבד, בסוד הארה של דעת דקטן, ולא מדין הג"ר שהוא 
כללות ויחס של פרטים לכלל. אלא שאח"כ כשמאיר בו הג"ר אז 
מאירים הה"ח והה"ג בסוד פרטות ביחס לכלל, והיינו הארה של 
הדעת המחברת בסוד 'והאדם ידע', שהוא הארה של דעת דגדול.      

והבן זה שלא יחלוקו ג' דרושים יחד כנזכר אצלינו וע"ש איך 
יש ענפים ושרשים, ונראה שהארה זו היא הארת הענפים ולא 
הארת השרשים: והיינו שאצל קטן הענף נראה כשורש, והגדרת 
הקטן היינו לפי השגתו, כי קטן אינו קטן ממש וגדול אינו גדול 
ממש5, אלא גדול הסמוך על שולחן אביו נקרא קטן, וקטן שאינו 
סמוך על שולחן אביו נקרא גדול. והיינו שהגדרת קטן היינו שהוא 
ענף של משהו אחר, והוא בחי' גדול סמוך על שולחן אביו שהוא 
ענף של אביו, לכן נקרא קטן, והיינו שאינו תופס את הענף כענף 

אלא את הענף כשורש, ודו"ק.  

והיינו שכאשר מסתכלים בו"ק הם נראים כמידות לעצמם, 
והיינו בחי' קטנות שהוא  וכעזה"ד,  גבורה לעצמה  חסד לעצמו 
תפיסת הענפים כשורש, אך כאשר מאיר אור הדעת, אז נראה 
חסדים  ה'  יש  )ובדקות  גבורות  או  חסדים  או  הוא  הו"ק  שכל 
ויש ה' גבורות, ולא רק חסד-נצח הוא חסדים, וגבורה הוד הוא 
גבורות(, כלומר קו ימין חסד וקו שמאל גבורה, ואמנם יש בו גם 
תפיסת פרטים שקו ימין הוא חסד ונצח וקו שמאל הוא גבורה 

אוהוד, והוא נקרא תפיסת הפרטים-הענפים ביחס לתפיסת השו
רש, והיינו כי לא רואים את הנצח כנצח לעצמו אלא שהוא חלק 

מן הה"ח, וכעזה"ד בהוד וכו', הוא עומק תפיסת הדעת. 

רואה  האדם  הדעת  הארת  ע"י  הגדלות  שבהארת  והיינו 
בבריאה רק בחי' ב' קוים או חסדים או גבורות, אולם הוא גם 

רואה את כל פרטים ואיך הענפים שייכים לשורשים. 

אוהיינו כי דעת המבדלת ודעת דהכרעה היא בו"ק ודעת המח
ברת ודעת המתהפכת היא בג"ר, אולם כאשר מאיר הארת הג"ר 
בו"ק אז מאיר בו"ק בחי' דעת דחיבור ובחי' דעת המתהפכת. 
ובעומק הוא מדרגת גדלות הדעת, והוא מה שכתוב בדברי חז"ל6 

א"ואמר רבי אלעזר כל אדם שיש בו דעה כאילו נבנה בית המ
קדש בימיו, שזה ניתן בין שתי אותיות וזה ניתן בין שתי אותיות", 

ודו"ק.    

5  כדברי הגמ’ בבא מציעא יב:
6  סנהדרין צב.

ו | 269 תולדות תשפ"ג
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אחת - אחות
אחת - אחות, כמו שבזכר יש אח - אחד, 
כך בנקיבה, מקביל לכך, אחת - אחות, 

איחוי, חיבור וצירוף של הדברים.

אחות האיחוי,  כח  שבזכר,   אח 
שמצריך הפירוד  כח   שבנקיבה 

איחוי
כח  לעולם  כללית,  בהגדרה  בעיקר, 
נמצא  האחדות  כח  הצירוף,  כח  החיבור, 
אצל  נמצא  הפירוד  וכח  הזכר,  אצל 

הנקיבה.

האחות הראשונה שהיתה בעולם, אלו הם 
נשא  קין  וחוה,  הראשון  אדם  של  בנותיו 
ומעין  את אחותו, בתו של אדם הראשון, 
כך היה צריך להיות אצל הבל, אבל לפי 
שיטה אחת בדברי חז"ל הרי, כידוע, מה 
שהיה מריבה בין קין והבל, על מה הם היו 
נולדה  שלקין,  כיון  אחת,  לדעה  מריבים, 
והוא נשא אותה, והבל  עמו תאומה אחת 
נולדו עמו שתי תאומות, המריבה היתה על 
התאומה השניה, מי ישא אותה, האם ישא 

אותה קין או ישא אותה הבל.

 - כך  לידי  שהביא  הפירוד  שורש  וא"כ, 
"ויקם קין על הבל אחיו ויהרגהו", מציאות 
הנפרדות הזו, חלה מכח מדרגת האחות, 

מריבה על מציאות האחות.

מצד  האח  שמציאות  שנתבאר,  מה  וזה 
הזכר, זה כח האיחוי שבאח, ומצד מדרגת 
אחות מלשון של  הנקיבה מה שזה נקרא 
איחוי, מכח מה שזה מצריך מציאות של 
שהיא  הדבר  סיבת  שורש  כלומר,  איחוי, 
איחוי,  של  מציאות  שתובעת  ה'פירודא', 

היא גופא, מתגלה באשה.

ואיש מלשון אש  אח מלשון אש 
שיסודו שבזכר  הנקיבה  כח   - 

בנקיבה שהיא אש
בלשון אחרת והיינו הך, כבר הוזכר הרי, 
שלשון של אח הוא לשון של אחו בבחינת 
מים  אש,  של  גילוי  מקום  כלומר,  תנור, 

יסודות  הבריאה,  שורשי  הרי  הם  ואש, 
בנקיבה,   - אש  בזכר,   - מים  הבריאה. 
שנאמר  מה  מאד,  רבות  פעמים  והוזכר 
בקרא "לזאת יקרא אשה כי מאיש לוקחה 
זאת" - פשוטם של דברים, הוא נקרא איש 
הגדרת  בעומק  אבל  אשה,  נקראת  והיא 
איש,  נקרא  שהוא  מה  שכל  הוא,  הדבר 
"לזאת  זהו  איש,  ביחס לאשה הוא נקרא 
ממתי  לוקחה",  מאיש  כי  אשה  יקרא 
מתי  איש,  נקרא  שהוא  מציאות  התחדש 
שה'לוקחה' נעשה מציאות של אשה-אש.

בלשון אחרת והיינו הך, יש את הזכר ויש 
שבזכר,  הנקיבה  את  ויש  הנקיבה,  את 
ויש את הזכר שבנקיבה. - איפה התגלה 
שנלקח  בזה  שבזכר,  נקיבה  של  מציאות 
מן  הצלע  את  לוקח  האדם, שהקב"ה  מן 
להיות  הופך  הצלע  לקיחת  מקום  האדם, 
"ויסגור  נאמר  זה  ועל  חסר,  מקום  נקב, 
בשר תחתנה", אבל מקום הלקיחה, הופך 
להיות מציאות של חסר, כלומר, הנקיבה 
מן  שנלקח  שבשעה  כך  מעצם  נבראת 
האדם הצלע, שהמקום הזה הופך להיות, 
מקום של נקב בזכר, זה גילוי של הנקיבה 

שבזכר.

שבנקיבה,  הזכר  שורש  נעשה  ומשם 
שבנקיבה  לנקיבה  התפשט  מכן  ולאחר 

שזה כח הנקביביות שבה בעצם.

בקין שבענפים  הבת  פירוד   כח 
והבל

וא"כ, "לזאת יקרא אשה כי מאיש לוקחה 
זאת", שם התואר של נקיבה שזה כח יסוד 
האש, מתגלה רק ביחס למציאות הנקיבה 
שנלקחת מן הזכר, ולכן אח מלשון של אש 
כמו שהוזכר, גדר הדבר הוא, שהמציאות 
הפירוד  כח  היא  הנקיבה,  שורש  של 
שמפוררת  האש  שכח  באש,  שמתגלה 
ומפרדת, שהדבר נעשה בבחינת אפר א'-

פר, לשון של פירור כידוע.

]-נחזור  הדברים,  שורשי  כן,  על  יתר 
והאש[  הזו של המים  עוד בעז"ה לנקודה 
נקיבה נבראה מן הזכר, הרי שזמן היצירה 
שהיא נבראה ממנו, צורת הדבר היה ע"י 

"ויפל ה' אלקים תרדמה על האדם ויישן", 
וכמה  וכמה  תרדימה,  בבחינת  היה  הוא 
לשונות מקבילים יש בזה הרי, שינה, לינה, 
נקרא  זה  ארמית  בלשון  ועוד,  תרדימה, 
נקראת  לינה  לן,  של  תרגום  שהוא  בת, 
בת, וזה מובא כמה פעמים בש"ס, ודוגמא 
בעלמא, מה שנאמר לגבי דין "בת דינא, 
בטל דינא", שכאשר משהים את הדין עוד 
לילה על מנת שיתבטל מכח שאולי ימצאו 
נעשה  דינא"  בטל  דינא,  "בת  זכות,  צד 

מציאות של שינה בדבר.

כלומר, במציאות הנקיבה, כפשוטו האם 
נקרא אם, שזוהי חוה, והבת נקראת בת, 
עם  שנולדה  זו  לה,  שנולדו  אלו  הן  שאלו 
הם  הבל,  עם  שנולדו  התאומות  וב'  קין, 
אלו שחל בהם שם תואר של בת, ושורש 

הבת הוא באם, זו ההבנה הפשוטה.

הוא  הדבר  הגדרת  יותר,  בעומק  אבל 
מושרשת  הבת  מציאות  שונה,  באופן 
במציאות האם, משם נעשה שורש הדבר, 
של  במציאותה  כבר  מושרשת  הבת 
שהוזכר,  כמו  הדבר,  שורש  ואיפה  חוה, 
נוצרת  שהיא  חוה  של  היצירה  שמציאות 
שינה,  של  בזמן  נוצרת  היא  האדם,  מן 
בזמן של לינה, בזמן שנקרא 'בת', כלומר, 
כזה  באופן  הוא  היצירה  צורת  שורש 
שמעומק צורת היצירה מתחדש שהשורש 
משם  בת,  של  באופן  הוא  היצירה  של 
של  הלידה  מציאות  של  השורש  הושרש 
הבנות שנולדו, שהאם מולדת לאחר מכן 
הבנות  מציאות  אבל  שנולדו,  הבנות  את 
ה'בת',  של  ממקום  בנות  הם  שנולדו, 

מעצם היצירה של חוה, כמו שנתבאר.

שורש  את  מציירים  כאשר  ולפיכך, 
היא  שהבת,  צויר  -בהתחלה  הדברים, 
כח הנפרדות בקין והבל, בענפים-, שהיו 
השניה,  התאומה  את  ישא  מי  מריבים 
בתולדות,  בענפים  היא  המחלוקת  וא"כ, 
בבנים ובבנות, בקין ובהבל הבנים, ביחס 
לתאומות שהם הבנות, שם היה האופן של 
להמתבאר  אבל  האחות,  מכח  הפירוד 
השתא, הצירוף והפירוד, כבר חל בנקודת 
לינה,  שתרדמה,  שנתבאר  כיון  השורש, 
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'בת', זה היה שורש היצירה, נמצא מציאות 
ה'בת', שהיא מציאות ההפרדה, היא חלה 
אדם  במציאות  כבר  השורשים,  בנקודת 
בת  של  מציאות  חל  שם  וחוה,  הראשון 

ביחס לאשתו.

יחס של בת שבאשה, לגבי האיש
וכדוגמא,  וזה מתגלה כסדר הרי, כידוע, 
מה שנאמר אצל מרדכי "ותהי לו לבת", 
וכדברי חז"ל "אל תיקרי לבת אלא לבית", 
כלומר, שיש יחס של הבעל ביחס לאשה, 
שהוא  יחס  ויש  אשה,  והיא  בעל  שהוא 
אב, והיא נקראת בת, ובלשון חז"ל כידוע 
זז  לא  בתי,  שקראה  עד  מחבבה  זז  "לא 
מחבבה עד שקראה אחותי, לא זז מחבבה 
הבת,  שורש  כלומר,  אמי"  שקראה  עד 
שורש האחות, היא נמצאת במקום האם, 
הדבר,  של  לשורשים  שייכת  כבר  היא 
בדקות, אלו הם כמובן, שני הבחנות, יחס 
עד  מחבבה  זז  ה"לא  שזה  ובת,  אב  של 
שקראה בתי" ויתר על כן, "לא זז מחבבה 
זז מחבבה עד  ו"לא  עד שקראה אחותי", 
שקראה אמי", אבל מכל מקום, מושרש 
כאן יסוד הדברים, ששורש הבת, נמצאת 
כבר במציאות האם, והיחס הזה יוצר יחס 
שהפירוד של הבת - שנקראת גם אחות - 
"לא זז מחבבה עד שקראה אחותי", מקום 
הפירוד שבדבר שהוא מצריך את האיחוי 
הוא כבר נמצא בשורשים של  שבאחות, 
נמצא  שם  וחוה,  הראשון  אדם  מציאות 

שורש הדברים.

שה'בת'  הוזכר  הך,  והיינו  אחרת  בלשון 
ביחס לנקיבה שייכת ליסוד האש, ובדרך 
רמז, האותיות לפני בת זה אותיות של אש, 
עולה  ש',   - הת'  ולפני  א',   - הב'  לפני 
הגדרת  לפי"ז  כלומר,  אש,  של  אותיות 
הדבר, מציאות של בת, היא התולדה של 
עומק  נמצא  שם  באש,  שנמצא  הפירוד 

נקודת שורש הבת.

 בשורש, אח - אחות, באים לאחות
אותיות

ולפי"ז יתר על כן,  במילה אחות, יש בה 
שמציאות  שנתבאר  כיון  תפיסות,  שתי 

האחות זה שורש נקודת הפירוד, ונתבאר 
קין  בחינת  שזה  בענפים,  פירוד  שיש 
הפירוד  ששורש  ונתבאר  והאחיות,  והבל 
שהפרדתה  וחוה,  באדם  כבר  נמצא 
היתה בבחינת 'בת', כפי שהוזכר, מלשון 
כל דבר  שורש  אבל  תרדימה,  לינה,  של 
נמצא באורייתא, כלומר, נמצא באותיות, 
הגמור  השורש  זה  תורה,  של  באותיותיה 

של כל דבר, "זה ספר תולדות אדם".

במדרגה  השתא,  דידן  בערכין  ולפי"ז, 
של אחות, האח - האחות, באים לאחות, 
עיקר   - לאחות?  באים  הם  מה  את 
לאחות  באה  היא  אחות,  שהיא  המדרגה 
של  הבדלה  שנעשה  מה  האותיות,  את 
האותיות, שהאותיות נחלקים בשורשם לה' 
אותיות,  ולאחר מכן לכ"ב  מוצאות הפה, 
האותיות,  מציאות  של  ההתפרטות  זה 
איחוי,  צריכה  היא  הזו,  ההתפרטות  אבל, 
היא צריכה צירוף, שלא יהיה בה אופן של 

פירוד כפשוטו.

אותיות גט, שורש מציאות הפירוד
וכידוע עד מאד, מה שמובא הרי מהגר"א, 
גיטין,  בתחילת  התוס'  דברי  משורש 
ג'-ט', אין בהם צירוף בכל  גט  שאותיות 
אגרטל,  מהמילה  ]-חוץ  כולה,  התורה 
אותיות  לכל  צירוף  אין  מהכא,  דל  אבל 
גדר  מקום,  מכל  כלל[,  אין  וכסידרן  גט, 
גט,  האותיות   - עמוק  להבין  הוא,  הדבר 
יוצרות  גט,  הללו,  אותיות  ששתי  לא  זה 
מציאות של גט שמפרידות בין איש לאשה 
בלבד, שיצירתם היא לעורר את ההפרדה 
תרדמה"  אלקים  ה'  "ויפל  של  הראשונה 
שנעשה מציאות של 'בת', שהם מעוררים 
זה  רק  לא  הראשון,  הפירוד  נקודת  את 
ההגדרה של גט, אלא יתר על כן, מציאות 
הגט, מצד גט כשלעצמו, הוא היה מפריד 

את כל האותיות כולם.

כח של גט, שהוא שורש  כאשר מתגלה 
מציאות הפירוד, הפירוד בפועל שבו, הוא 
הפירוד  אבל  והנקיבה,  הזכר  של  פירוד 
האותיות,  של  פירוד  הוא  בשורש  שלו 
הגט,  מציאות  של  ההחלה  נעשה  וכאשר 

ואילו כח הגט  מזו,  זו  שהאותיות נפרדות 
היה כח של גט גמור, הוא היה מפריד את 
כל האותיות כולם, זה העומק של "מצוה 
להחזיר גרושתו", כמובן, אם נישאת לאחר, 
יש כבר איסור להחזיר את גרושתו, אבל 
עומק ההגדרה של המצוה להחזיר גרושתו, 
לא  היא  שגרושה  ההגדרה  את  יוצר  זה 
גרושה גמורה, באופן שהיא נישאת לאחר, 
הזה,  לפרט  הדבר  את  מצמצם  זה  אז 
גירושין גמורים, אבל  הגירושין הם  ששם 
היה  לא  וגירושין  גירושין  עד כמה שבכל 
כח תקיף  היה  אז  גרושתו,  להחזיר  מצוה 
הפרדה  של  מציאות  שיוצר  הפרדה  של 
מלשון   - המצוה  גמור,  ניתוק  גמורה, 
נעוץ  גופא,  זה  גרושתו,  להחזיר  צוותא-, 
את  גם  לא מבדילות  הגט  בכך שאותיות 
מצטמצם  זה  אלא  כולם,  האותיות  שאר 
ואותיות  ג'-ט',   - הגט  באותיות  ונעצר 
הגט, היכן הם חלים - הם לא חלים במי 
מצוה  יש  עדיין  כי  אשתו,  את  שמגרש 
להחזיר גרושתו, וא"כ, אותיות הגט עצמם 
גמור,  פירוד  של  מציאות  יוצרים  אינם 
אסור  וכבר  לאחר,  נישאת  שהיא  באופן 
להחזיר את גרושתו, שם חל מציאות הגט 
האותיות  שנפרדו  שבדבר,  הגמור  באופן 
הללו, והם יותר אינם ברי צירוף, אבל כח 

הפירוד הזה נצטמצם לאותיות של גט.

מציאות  כנגד  שעומד  הכח  מקום,  מכל 
אותיות הגט ג'-ט', הוא נקרא אחות, הוא 

נקרא כח האיחוי לאחות את האותיות.

מכח איחוי  המים,  מכח   איחוי 
האש, ומכח צירוף אש ומים

בו  יש  שבאחות,  האותיות  איחוי  ומהלך 
אחות  המילה  בתוך  שני מהלכים שמונח 
המים  מיסוד  בנוי  הרי  דבר  כל  עצמה, 
ומיסוד האש, כפי שהוזכר, ולפי"ז לעניינא 
דידן השתא, יש את האחות שמכח המים, 
האחות  האש,  שמכח  האחות  את  ויש 
האותיות  הם  אלו  המים,  מדרגת  מכח 
אחות  המילה  בתוך  שנמצאים  אות 
אות,  בתיבה  מאד,  עד  וכידוע  אות-ח, 
ועד איפה  ו' - המשכה,  הא' - התחלה, 
בתרייתא,  זיבולא  עד   - ההמשכה  מקום 
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עד האות ת', שהיא נמצאת באחרית, זהו 
כך  מצד  המשכה.   - אתא  מלשון  אות 
את  מאחה  היא  בקירבה,  שאות  האחות 
המשכה  של  באופן  כולם  האותיות  כל 
הניגרים  המים  טבע  המים,  תנועת  שזה 
ונמשכים, "עוזבים מקום גבוה" - אות א', 
ונמשכים באות ו' "ויורדים למקום נמוך" 
נקודת  זה  האחרית,  לנקודת  ת',  באות 
במדרגת  שנמצא  המים  מיסוד  האיחוי 

האחות.

האחות שמכח  של  הנוספות  אבל בפנים 
מכח  אש,  תנור,  מלשון  האח,  זה  האש, 
שזה  חמימות,  של  מציאות  נעשית  הח' 
כך  מכח  שהוזכר,  האש  יסוד  של  שורש 
ומאחד  שמחבר  צירוף  של  שורש  נעשה 
יסוד  של  כח  כאן  מונח  אהדדי,  ומצרף 

הצירוף מכח יסוד האש.

הדברים  מתוך  העולה  העומק  ולפי"ז, 
ויש  מים,  מכח  איחוי  שיש  רק  לא  הוא, 
איחוי מכח האש, שתי האיחויים שהוזכר, 
אלא בעומק יותר זה איחוי שמאחה ומצרף 
את יסוד המים יחד עם יסוד האש, ושניהם 
נקודת  עומק  זה  אהדדי,  יחד  מצטרפים 
והאש,  המים  במדרגת  שמתגלה  האיחוי 

כאשר הם נעשים מצורפים זה לזה.

של  מדרגות  שלושה  כאן  יש  כלומר, 
איחויים.

הו'  מכח  ת'  עד  מא'  מים,  של  איחוי 
זה  שממשיך,  מים  כצינור  הממשכת, 
צורת הו' כידוע, אופן שני של צורת איחוי 
הוא, מכח יסוד האש, "רשפיה רשפי אש 
שמצרף  האש  של  כח  זה  שלהבתיה", 

אותם יחד אהדדי.

הכח השלישי שחל בו מציאות של צירוף, 
הוא מצרף את המים ואת האש בבת אחת, 

כאן מונח עומק נקודת הצירוף.

וזהו האופן שהתורה נמשלה למים - "הוי 
כל צמא לכו למים", ונמשלה לאש, "הלא 
כמו שאומרים  ה'",  נאום  כאש  כה דברי 
מדרגת  את  יחד  מחברת  התורה  חז"ל, 
המים יחד עם מדרגת האש, וזה היה צורת 
נאמר  אחד  שמצד  תורה,  מתן  מדרגת 

בוער באש עד לב השמים", אבל  "וההר 
מאידך, על מתן תורה נאמר "מקולות מים 
רבים אדירים משברי ים", התורה כאשר 
באופן  השמים  מן  ירדה  היא  ניתנה,  היא 
של מים, וא"כ, מדרגת התורה באיחוי של 
את  יחד  ומחברת  מצרפת  היא  האותיות, 

הדברים.

 תורה שבכתב - מים, תושבע"פ -
ו'אחת' מאחה אותם ל'תורה  אש, 

'אחת
ולפי"ז, להבין עמוק, הרי בכללות התורה 
נחלקת לשתי חלקי תורה, תורה שבכתב 
חלקי  שתי  הם  אלו  פה,  שבעל  ותורה 
הוא  יסודה  כתב  של  התורה  התורה. 
המשכה כמים, התורה של 'על פה', יסודה 
אז  דבר,  כותב  האדם  כאשר  הרי  כאש, 
תנועת הכתיבה היא יותר באופן של נייחא, 
כלל, אבל כאשר האדם מדבר,  על דרך 
"בהגיגי תבער אש", נעשה התלהטות של 
ממש,  הכוללת  וכהגדרה  המדבר,  כח 
]-יש גם מהלך הפוך[ תורה שבכתב היא 
בבחינת זכר - מים, שנצטוו לכתוב תורה, 
ותורה שבעל פה שייכת לנקיבה ג"כ, היא 
בהלכות  שרק  אלא  בתורה,  עוסקת  ג"כ 

הפסוקות שבתורה שבעל פה.

אבל מכל מקום, אלו הם שני חלקי תורה.

נאמר  התורה  כן, במדרגת  על  יתר  אבל 
זה  בפשטות  לכם",  תהיה  אחת  "תורה 
קאי על המשך הפסוק, "תורה אחת תהיה 
לכם ולגר הגר בתוככם" וגו', אבל בעומק 
תהיה  אחת  "תורה  השתא,  דידן  לעניינא 
לכם", התורה 'אחת', זה 'אחת' שמאחה, 
התורה,  חלקי  כל  את  ומחברת  מצרפת 
זוהי  אחת",  "תורה  להיות  אותה  והופכת 
התורה שמצרפת את כל האותיות כולם, 
אחת, מדרגה  הכח הזה, זה המדרגה של 
היינו  האחות  של  המדרגה  אחות.  של 
את  ומאחדת, מקשרת  תורה שמצטרפת 

כל התורה כולה למציאות שלה.

 חיוב ת"ת דווקא לבן אבל לעת"ל
 שיהיה 'תורה אחת', תכלית הת"ת,

לבת
ולפי"ז, להבין עמוק מאד, הסוגיא בקידושין 
את  ללמד  מצווה  האב  כידוע,  כ"ט  בדף 
ְוִלמדתם  מהיקש  לה  וילפינן  תור"ה  בנו 
ללימוד  אחרים,  ללמד  של  ּוְלמדתם,   -
מללמד  מתחיל  הילפותא  ויסוד  עצמו, 
אחרים, שבזה דורשת הגמ' "ולמדתם את 
כך  ומכח  בנותיכם,  ולא  בניכם  בניכם" 
אשה פטורה מללמוד ומללמד, אבל יסוד 
ה'ללמוד' מונח בשורש ה'ללמד'. - יסוד 
להדיא  שנאמר  תורה  תלמוד  מצות  כל 
מדין  לבניך",  "ושננתם  מדין  הוא  בקרא 
ש"חייב ללמד", ואת מי הוא מלמד, הוא 
ואיך האופן שהוא מלמד  בנו,  מלמד את 
בתורה  הלימוד  צורת  את  יש  הבן,  את 

שבכתב ובתורה שבעל פה, שתי תורות.

בהדגשה,  ה'בת'  מדרגת  מכח  אבל 
של  האחדות  מתגלה  אז  אחת,  שנקראת 
תורה שבעל פה בבת  תורה שבכתב עם 
ומאחדת,  מצרפת  מאחה,  היא  אחת, 
אחות - מאחה את הכל ומצרפת את הכל 
תהיה  אחת  "תורה  אחת,  של  למדרגה 

לכם".

בניכם",  את  "ולמדתם  נאמר  השתא 
בניכם ולא בנותיכם, כי "כל המלמד את 
כל   - מלמדה תפלות"  כאילו  תורה  בתו 
מצוה  אין  וא"כ,  כידוע,  בסוטה  הסוגיא 

ללמד את בתו תורה.

אבל לעתיד לבוא שנאמר "תכלית הידיעה 
של  מהלך  אין  שמה  נדע",  שלא  שנדע 
"כאילו מלמדה תפלות", שם דייקא ה'בת' 
היא תכלית מציאות כל מדרגת הלימוד 
של התלמוד תורה של "תורה אחת תהיה 
לכם", מה שהשתא נתפס ש"ולמדתם את 
מחמת  זהו  בנותיכם,  ולא  בניכם  בניכם" 
תורות,  שתי   - "תורותי"  לנו  יש  שעכשיו 
שבעל  תורה  ואחת  שבכתב  תורה  אחת 
ובתורה  החלקים,  נעשה  כך,  ומצד  פה, 
 - לבניך"  "ושננתם  נאמר  פה  שבעל 
"שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך", נעשה 
החלוקה של תורה שבכתב ותורה שבעל 
פה, זה גדר הדבר, מצד אחד "חייב ללמד 
הגמ'  שמסדרת  כמו  וכו'  משנה"  מקרא 
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מצד  ללמדו,  חייב  שהוא  מה  בקידושין 
ויש  מקרא,  ללמדו  חייב  התורה שבכתב 
מצד ה'על פה' - "ושננתם לבניך" שיהיו 
שהדרשא  בפיך",  מחודדים  תורה  דברי 
הזו של 'ושננתם לבניך', זה מקור הילפותא 

ללמד מדין תורה שבעל פה.

שהתורה  המהלך  כל  א"כ,  בעומק  אבל 
מציאות  של  השורש  זה  לשנים,  נחלקת 
הבן, שנעשה מציאות של שנים, יש שמה 
נבדלות  של  מציאות  פירוד,  של  מציאות 
תורה  התלמוד  מצות  שורש  זה  מזה,  זה 
שתי  "תורותי",  בידינו,  השתא  שנמצא 

תורות.

שמעתי",  זו  שתים  אלקים  דיבר  "אחת 
אנחנו נמצאים עכשיו במדרגה של "שתים 
בניכם",  את  "ולמדתם  זה   - שמעתי"  זו 
החיוב ללמדו תורה שבכתב ותורה שבעל 
של  העליונה  המדרגה  מכח  אבל  פה, 
'אחת דיבר אלקים',  "אחת" - "אחות", 
זוהי מדרגה של "תורה אחת תהיה לכם", 
השגנו,  לא  זה  את  השתא,  בידינו  אין  זה 
מדין ה"שמעתי" יש רק מדרגה של שתים, 

של השגה של שתים.

לבוא,  דלעתיד  האור  היא",  ה"אחת 
האור זה, זה האור של מדרגת התורה של 

"מלמדה תורה" - לבת.

שהיו  אלו  יש בדברי רבותינו,  כסדר  הרי 
של  באופן  תורה,  בנותיהם  את  מלמדים 
להיכנס  בלי  הן",  "חכמניות  שנאמר  מה 
אבל  למעשה,  להלכה  הדין,  גדרי  לכל 
האור הזה, זה ניצוץ של האור לעתיד לבוא, 
הידיעה  ה"תכלית  מדרגת  מכח  ניצוץ  זה 
שנדע שלא נדע", אז אין מהלך של "מלמדה 
את  המלמד  "כל  ופשוט,  וברור  תפלות", 
מונח  תפלות"  מלמדה  כאילו  תורה  בתו 
הדעת, שם  שנמצאים במדרגת  כמה  עד 
את  שמוציאות  קלה",  נשים  של  "דעתם 
הדברי תורה לדברי תפלות, אבל עד כמה 
שלא  הידיעה,  "תכלית  כבר,  שמתגלה 
הדבר  של  האופן  זה  דיקא,  שם  נדע", 
שמתגלה מכח מדרגת ה'בת', מצד נקודת 
הדברים  מתוך  שמונח,  וכמו  המעמקים, 

עצמם, ונחדד.

האשה, שביצירת   התרדמה 
ומהצד  - התחתונה   מהתפיסה 

העליון
חז"ל מונים הרי, שיש כמה מיני תרדמות, 
של  תרדמה  ויש  שטות,  של  תרדמה  יש 
נבואה, "תרדמה גדולה נפלה על אברהם", 
זה  אבינו,  אברהם  של  המחזה  שזה 
הפשוטה,  והתרדמה  נבואה,  של  תרדמה 
נרדמים  "הקיצו  זו תרדמה של שטות. - 
של  תרדמה  זו  כאשר  מתרדמתכם", 

שטות.

ה'בת'  במדרגת  דידן,  לעניינא  ולפי"ז 
שזה  לן,  מלשון  זהו  ש'בת'  שהוזכר, 
תרדמה  אלקים  ה'  "ויפל  של  השורש 
התחתונה,  מהתפיסה  ויישן",  האדם  על 
וזה  שטות,  של  תרדמה  זו  הזו,  התרדמה 
מונח בדברים, פשוט וברור - עיקר הדבר 
של  השורש  מאיפה  קלה,  דעתה  שאשה 
"דעתה קלה", פשוטם של דברים ממש, 
שינה,  של  מזמן  יצירתה  ששורש  מכיון 
ה'  "ויפל  הדעת,  הסתלקות  זמן  שהוא 
אלקים תרדמה על האדם וגו' ויקח אחת 
הוא  הנלקח,  הזה  הצלע  אז  מצלעותיו", 
נלקח מזמן של הסתלקות המוחין, לכן כל 
הויתה של האשה, אינו אלא מציאות של 

"דעתה קלה", ברור ופשוט.

היא  הזו,  התרדמה  העליון,  מהצד  אבל 
מדרגת  שורש  בבחינת  עליונה  תרדמה 
עמדו  נביאות  וז'  נביאים  "מ"ח  הנבואה, 
של  שורש  יש  כלומר  לישראל",  להם 
ה"נביאות"?  שורש  מאיפה  "נביאות", 
בבבא  הגמ'  כדברי  מצינו,  כסדר  הרי   -
נביאות",  דברי  אלא  אלו  "אין  בתרא 
זהו  נביאות",  "דברי  של  מציאות  כלומר, 
דבר שנאמר 'בלא דעת' - מהצד העליון, 
ולא מהצד התחתון. - כשבאים לבטאות 
את זה, מהצד התחתון, שהרי בחפץ חיים 
מאריך, איך אפשר שבתורה בפשט, כתוב 
והוא מנסה  בזיון,  לשונות של דברים של 
לפרש את הדברים לאופן של שבח, ש"אין 
אלו אלא דברי נביאות" מהצד העליון, זה 
אלא  אלו  "אין  לחסרון,  ולא  למעליותא 

דברי נביאות".

"כי ניים ושכיב אמר רב להא שמעתתא", 
זה  כלומר,  א"ז שם[  מביא  חים  ]-החפץ 
"כי  הדבר,  של  החסרון  נקודת  מצד  לא 
ניים ושכיב רב אמר לה להא שמעתתא", 
אלא מהצד העליון, שהוא אומר את הדבר 
באופן של צד מסוים של שינה, אפילו אם 

הוא לא שינה גמורה.

א"כ,  הדבר  שורש  מקום,  מכל  אבל 
ה'  "ויפל  בבחינת  הנקיבה  יצירת  בשורש 
כאן  ויישן",  האדם  על  תרדמה  אלקים 
נעשה מציאות של שורש הנבואה העליונה, 
לא תרדמה של שטות, אלא תרדמה של 

מציאות נבואה.

הפנימי  השורש  הוא  המתגלה,  הזה  הכח 
של מציאות הבריאה, הוא השורש העליון 
לינה,  מלשון  'בת'  נקראת  שהבת  שמה 
מלשון תרדמה כמו שהוזכר, מחמת שהיא 
נמצאת במדרגת הנבואה, במדרגת ה"ניב 
לעולם  ירדו  שיחה  קבים  "י'   - שפתים" 
התחתון,  שמהצד  נשים",  נטלו  תשעה 
תומו"  לפי  "מסיח  שטות,  של  שיחה  זה 
באופן של "בלי דעת", אבל מהצד העליון 
נביאות"  ה"דברי  זה  נביאות",  ה"דברי  זה 
זה  העליונה,  המדרגה  מכח  שמתגלה 

שורש מדרגת הנביאות שמתגלה.

בדקות, זה נקרא "מ"ח נביאים וז' נביאות 
עמדו להם לישראל", ה-מ"ח, זה ז' פעמים 
ז' שעולה מ"ט, שכאן לא הגיע עדיין למ"ט, 
אבל ז' נביאות, אלו הם הנשים שנמצאים 

בז' שהוא שורש המ"ט, בשלימות.

ומכל מקום, מצד כך, עומק מדרגת הבת, 
היא האור דלעתיד לבוא, שמאיר בו האופן 
של  ובמדרגה  באופן  שבאה  הנבואה  של 
שמתגלה  הגילוי  נקודת  שורש  זה  לינה, 

במדרגה של בת.

ההארה של 'בת היתה לו לאברהם'
לו  היתה  "בת  נאמר  עליה  הזו,  ההארה 
לא  מ"ד,  לחד  שמה",  ובכל  לאברהם 
בת  לו  היתה  מ"ד,  ולחד  בת,  לו,  היתה 
ובכל שמה, הגמ' סוף פ"ק דב"ב כידוע, 
הרי  לאברהם",  לו  היתה  ה"בת  עומק 
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כלומר,  בנביאות,  לשרה  טפל  אברהם 
השורש,  שהיא  שרה,  האשה,  מדרגת 
היא  ישראל,  הכנסת  של  הראשונה  האם 
מגלה את עומק נקודת התיקון, שאברהם 
מגלה  היא  כלומר,  בנביאות,  לה  טפל 
את התכלית שבדבר, מה ששרה נפטרה 
לפני אברהם, כמובן, יש צד תחתון לדבר 
כפשוטו, מחמת שהיא יותר קרובה לחטא, 
שהיא השורש שהיא הביאה מיתה עולם, 
זה  אברהם,  לפני  ראשונה  מתה  היא  לכן 

מהצד התחתון.

לפני  מתה  היא  העליון,  מהצד  אבל 
שאברהם  שנאמר  טעם  מאותו  אברהם, 
היא  טעם,  מאותו  בנביאות,  לשרה  טפל 
כבר,  מדרגה  באותה  נמצאת  היתה  כבר 
של מיתה שהיא שינה, שהרי המיתה של 
האבות הקדושים לא נקראת מיתה אלא 
בל' של שינה, "ישני חברון", כולו במדרגה 
של שינה, אז הם במדרגה של 'בת', באופן 
של תרדמה, אבל לא תרדמה של נפילה, 

אלא תרדמה של מדרגת הנבואה.

לאברהם  לו  היתה  ה"בת  כח  עומק  זה 
לו  היתה  ה"בת  מהו  שמה",  ובכל 
על  גם  חז"ל  שדורשים  וכמו  לאברהם", 
הפסוק "ולבכתה", שיש שם כ' זעירא "אל 
כלומר,  'ולבתה',  אלא  'ולבכתה'  תיקרי 
שבשרה היה מונח הבת, שזהו "ולבכותה" 
- "ולבתה". ומה שהיה בה, בשרה הבת, 
כלומר,  לאברהם',  לו  היתה  ש'בת  שמה 
שהיה לו שורש של הידבקות בנבואה של 
ובכל  לאברהם  לו  היתה  "בת  זהו  שרה, 
שאברהם  מה  עצמה,  שרה  מכח  שמה" 
טפל לשרה בנביאות, בפשוטו היינו, שיש 
היא,  ההגדרה  בעומק  אבל  וטפל,  עיקר 
'טפל',  נקרא  זה  אליה,  בטל  היה  שהוא 
לאותו  מצטרף  הוא  כלומר,  אליה,  נטפל 
מדרגה, זה נקרא "בת היתה לו לאברהם", 
בתוך  שמונח  לבתה",   - "לבכֹתה  וזהו 
נקודת  עומק  עצמה  שרה  של  הבחינה 

ההארה הזו.

'ה'אחת' שלמעלה מה'אחד
השתא, עיקר מדרגת  מצד הפנים הללו, 

התורה שיש בידינו הוא במדרגה של דעת, 
לנו  ויש  זכרים,  של  הוא במדרגה  ועיקרו 

את האח שמאחד ומצרף את הדבר.

מכך,  למעלה  יהיה  לבוא,  לעתיד  אבל 
תורות",  "שתי  היא  המדרגה  השתא, 
ולעולם כל שתים, הם שתים שהם ארבע, 
שנים,  זה  שאם  אח-ד',  אחד,  נקרא  זה 
שבכתב  תורה  יש  ארבע,  שהם  שנים  זה 
ותורה שבעל פה, ובהם גופא יש את ה'על 
וה'כתב' ש'בעל פה', הרי  פה' שב'כתב', 
אבל  ארבע.  של  למציאות  נחלקים  שהם 
שיתגלה  לבוא,  דלעתיד  ההארה  מצד 
מדרגת ה"תורה אחת תהיה לכם", יתגלה 
ש'דיבר  אחת  אלקים",  דיבר  ה"אחת 
של  במדרגה  לשמוע  אפשר  אי  אלקים', 
'אחת'  זה  המבדלת,  דעת  שם  אין  דעת, 
בבת אחת, אבל ב"תכלית הידיעה שנדע 
אז  המבדלת,  אין דעת  שלא נדע", ששם 
זו  ו"אחת  מתגלה ש"אחת דיבר אלקים" 
שמעתי" והשמיעה של ה'אחת', היא תהיה 
ומחברת  מצרפת  שמאחה,  האחות  מכח 

את כל הדברים כולם.

שהיא  הוא,  האיחוי  נקודת  עומק  ולפי"ז, 
נקרא  זה  כולה,  הבריאה  כל  את  מאחה 
 - ופשוט  ברור  אלקים",  דיבר  "אחת 
שמים  ה'  "בדבר  היא  כולה  הבריאה  כל 
'עשרת הדיברות',  נעשו", אז אם מתגלה 
אז זה מתפרט לעשרה, אם מתגלה "שתים 
זו שמעתי", זה מתפרט לשתים, אבל אם 
הבריאה  אז מתגלה שכל  'אחת',  מתגלה 
הגילוי  עומק  זה  'אחת',  מציאות של  היא 
שיש מדרגה של "תורה אחת תהיה לכם".

אחד  ה'  יהיה  ההוא  "ביום  שמתגלה  מה 
מצד  האח,  מצד  גילוי  זה  אחד",  ושמו 
"חמשה  הרי  הנוסף,  הגילוי  אבל  האחד, 
העליון  ובחלק  לנפש",  לה  יש  שמות 
לשון  שבנפש,  יחידה  נקראת  היא  שבה, 
של נקיבה, היא נקראת "אחת היא", היא 
ה'אחת'  במעמקים,  'אחת'  של  מציאות 
עטרת  חיל  "אשת  של  ההבחנה  היא  הזו, 
בעלה", מה שמתגלה "ביום ההוא יהיה ה' 
"ה'  שנים,  נגלה  עדיין  אחד",  ושמו  אחד 
שהם  ה"שנים  זה  אחד",  "ושמו  אחד", 

ארבע".

תהיה  אחת  ה"תורה  מצד  בעומק,  אבל 
"אחת  בעלה",  ה"עטרת  מצד  לכם", 
מציאות  זה  שהכל  האופן  מתגלה  היא", 
אחת בעצם, זה הגילוי העליון היותר גבוה 

מ"ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד".

ה'אחת',  גילוי  עטרת בעלה",  חיל  "אשת 
'יחידה  ה'אחד',  מגילוי  למעלה  הוא 

ליחדך', 'אחת היא'.
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הנה יש כמה יחסיות לגרון.

תיקונים.  י"ג  ובו  הדיקנא  יוצא  שמשם  לח"ס,  ביחס  א. 
תקונא  ע"א(  קלד,  ח"ג,  )זוה"ק,  אמרו  עשירי,  ותיקון 
עשיראה, נחתין שערי תחות דיקנא, וחפיין בגרונא תחות 
ב'  )שער יג, פ"ט( שיש  חיים  ועיין בפרטות בעץ  דיקנא. 
ל',  ועיין בשער  עיי"ש.  י',  ותיקון  ט'  תיקון  מיני שערות, 

דרוש ו', מ"ב.

ב. בינה דא"א אינה ברישא דא"א ככל הפרצופים, אלא 
א"א  וז"ל,  פ"ח(  )שי"ג,  חיים  כמ"ש בעץ  בגרון,  מקומה 
המלביש ומקבל אור דע"י עצמו, לא היה כח אל הבינה 
שבו לקבל אורו, ולכך ירדה בגרון, כי ממקום רחוק תוכל 
לקבל הארה. והטעם, לפי שבינה דינין מתערין מינה, לכן 
החכמה,  כמו  עתיק  אור  של  החלק  לקבל  כח  בה  אין 
לכן החכמה נשארה במקומה, והבינה ירדה בגרון, עכ"ל. 

ועיי"ש )שער יא, פ"ח, מ"ת(. 

בראש  י"ס  )ובסוד  ב'  אות  כנ"ל  דא"א,  בינה   – גרון  ג. 
עצמו הגרון הוא מלכות, עיי"ש בשער ט"ז, פ"א(, נעשה 
כתר לאו"א, כמ"ש בעץ חיים )שער א, ענף ד( וז"ל, או"א 
ששיעור קומתם מהגרון דא"א, עד הטיבור דא"א, עכ"ל. 
וז"ל, ב' כתרים דאו"א,  וכתב שם להלן )שער טו, פ"ה( 
הם בגרון דא"א, אשר שם הוא בחינת בינה דא"א, עכ"ל. 
ובכללי  מ"ת(.  פ"ב,  יג,  ושער  פ"ד.  טז,  )שער  ועיי"ש 

מהרח"ו )כלל יז( שמ"מ כתרו גבוה מכתרה, עיי"ש.

ד. גרון – בינה דכללות, וכלשון העץ חיים )שער טז, פ"א( 
שם ס"ג שהוא בבינה, שהוא לעולם סוד הגרון כפי איזה 
בחינה שתהיה, עכ"ל. ועיין מאורי אור )אות ג', ערך גרון(. 
)של"ט,  שם  כמ"ש  שבבינה,  ציון  נקודת  הוא  ובפרטות 

דרוש יד(. 

אחע"ה.  אותיות  מהם  יוצא  בפרטות  שבגרון  בבינה  ה. 
ושורשם ב' פעמים מ"ב, ח' תיקוני חוורתא, כמ"ש שם 
)שי"ג, פי"ג(. ועולה פ"ד, שהוא חיבור ס"ג ואהי"ה, כמ"ש 

דרוש  ל"ט,  )שער  חיים  בעץ  וכמ"ש  פ"ב(.  )שט"ו,  שם 
וגיכ"ק  בגרון,  אחע"ה שהם  אותיות  נודע  והנה  וז"ל,  יד( 
הם בחיך. והענין שהחכמה הוא עטרא דחסדים, והבינה 
שבחיך  ה"ח  הם  גיכ"ק  ואותיות  דגבורה.  עטרא  הוא 
שהוא  שבגרון  ה"ג  הם  אחע"ה  ואותיות  חכמה,  שהוא 
הבינה, עכ"ל. וכתב שם בפרטות יותר וז"ל, והנה הגרון 
עכ"ל.  אחע"ה,  ה"ג  הם  ושם  שבבינה,  ציון  נקודת  הוא 
ובפרטות יותר יש אחע"ה בחכמה ואחע"ה בבינה, כמ"ש 
ובגרון  עיי"ש.  ג(,  דרוש  יוה"כ,  )דרושי  הכוונות  בשער 
הוא אותיות ב"כח" ולא בפועל, כי בפועל זהו קול בלבד, 
כמ"ש שם )ש"ד, פ"א(. ועיי"ש )שער כה, דרוש ב, מ"ק. 
ושער לט, דרוש ט(. ובפרטות מהות אחע"ה, עיין זוה"ק 

)ח"ג, רצה, ע"א(, ועץ חיים )שער לט, דרוש יד(.

ו. יש הארת חסדים וגבורות בגרון. מצד הארת חסדים, 
ומצד  ר"ס.  הוי"ה,  י"פ  בגימט'  עולה  הכולל  עם  גרון 
הארת הגבורות עולה ג"פ אלקים, כ"כ במאורי אור )אות 
ג, ערך גרון(. וזהו גרון, ג"ר-ון. ג"ר, סוד מוחין, כנודע. ון, 
הקטנה. והיינו מוחין דקטנות, סוד אלקים מוחין דקטנות, 
מוחין  כשבאים  ואח"כ  ברישא,  נמצאים  ותחלה  כנודע. 
)שער כב,  חיים  דגדלות נדחין לגרון תחלה, כמ"ש בעץ 
כו,  ושער  מ"ק.  ב,  דרוש  כה,  )שער  ועיי"ש  מ"ק(.  פ"ג, 

פ"ג, מ"ק(.

ובשער כ"ח )פ"ה( כתב וז"ל, כל אלקים דינא קשיא, סוד 
חרון אף, וזהו נחר גרוני. ובזה תבין איך הגרון אינו רחב 
אלא אדרבה הוא יותר קטן מרוחב הראש וכ"ש מרוחב 
הגוף, והטעם כי אותן מוחין הקטנים שבתוך הראש הוא 
סוד הגרון, ולכך אינו רחב כ"כ. וגם כי כל אלקים הוא 
דינין, ולכן אין הדברים ברוחב אלא בקיצור גדול, עכ"ל. 
ולכן יש שם שורש לדינים ויניקת הקליפות, כמ"ש בעץ 
חיים )כללי מהרח"ו, כלל י"ב(.  ■ המשך בע"ה בשבוע הבא 
נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד לעלון. כדי לקבל את המילון 

bilvavi231@gmail.com  מההתחלה, אנא בקש לכתובת

מילון ערכים בקבלה · גרון
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השמחה בזמן שהוא מחלקו  איזהו 
יש  אדם  בני  כל  אצל  בחלקו,  השמח  עשיר 
להם חלק, אבל זה חלק זמני, משל למה הדבר 
שנים,  כמה  למשך  קרקע  קנה  אדם  דומה, 
אבל היא חוזרת לבעליו בהווה, אם הוא מגיע 

יכול לשמוח בחל ־לתפיסה של שינויים, הוא 
קו המשתנה. אבל אם הוא לא מגיע לתפיסה 

הקבי את  רוצה  הוא  אז  בנפש,  שינויים  ־של 
עא וקיימא, אז הוא עצוב בכל מה שיש לו, כי 
העצבות תובעת את היציבות שבדבר. היציבות 
שבדבר הרי לא קיימת, כי הדבר משתנה. כאן 

מונח עומק העצבות של הנפשות. 

עשיר  להיות  יכול  איך  כל  ראשית  כן  אם 
השמח בחלקו, אפילו שלא הגיע לחלק שלם, 
משל למה הדבר דומה, נותנים לבן אדם מסוים 
בו,  וחושק  בו  רוצה  שהוא  בחפץ  להשתמש 
ואומרים לו זה מוקנה לשלשים יום. האם הוא 
יהיה שמח באותם שלשים יום או לא, אז ודאי 
שמח,  יהיה  שלא  למה  שהשתמש,  מה  מצד 
אבל תמיד עומדת התוגה בנפש, שעוד שלשים 
יום זה יגמר. מה ההגדרה שעוד שלשים יום זה 
לא קבוע. מעכשיו  זה דבר  אז מעכשיו  יגמר, 
כבר אין לו קביעות בדבר. אם אין לו קביעות 

בדבר, חסר לו שמחה כבר עכשיו. 

האדם  של  הנפש  מאוד,  ברור  הוא  היסוד 
שמחה  להיות  יכולה  היא  שמחה,  היא  כאשר 
בדבר של קביעא וקיימא, רק כאשר הוא מגיע 
לשורשו,  מגיע  לא  הוא  כאשר  אבל  לשורשו. 

־במה היא יכולה תמיד לשמוח, בחלקים המת
חלפים. בחלקים המתחלפים האלה, חל נקודת 
התוגה של העצבות כי היא לא רוצה תזוזה, יש 

לה כבדות. 
מורכבת  יסודה  השמחה  זה,  לפי 
־משני חלקים, דיברנו בהתחלה בה

כל עניינה תהליך. לפי  רחבה, שהשמחה 
זה ברור מדוע עצבות סותרת לכך, כי עצבות 
לא רוצה תהליכים, אלא קביעות. זה חלק אחד 

 דע את שמחתך
השמח בחלקו · פרק יז'

בלבבי משכן אבנה
דע את ביטחונך סוגיית הבטחון בגשמיות ובמכשירי הרוחניות 

סוגיית הבטחון ברוח הזמן
־נמחיש את הדברים באמצעות דוגמא ברורה שנעוצה במצב בו עם ישראל נתון בתקו

פה זו. בימים הללו, נוצר מצב בארץ ישראל ששוב השליטה חוזרת ל'ערב רב'. 
והנה, כידוע לכל מי שמכיר את מה שקורה כאן בהיקף הדברים, בראשית ימי השלטון 
בארץ ישראל, בכללות היו שלוש שיטות מצד גדולי ישראל אודות היחס לשלטון: שיטת 
החזון איש מחד, שיטת הרבי מסאטמר מאידך, ושיטת הרב מבריסק שהיתה ממוצעת 

בין שניהם, כידוע וכמפורסם.
גם אלו שצעדו בדרכו של החזון איש והלכו ופעלו אצל ראשי ה'ערב רב', האם המהלך 
היה שעליהם להרגיש בנפש שבעצם הכל תלוי בהם? אמנם מדובר בדבר שגופי תורה 

־תלויים בו, אבל כמובן שהדברים אינם תלויים במה שהם פועלים, אלא מורכבים משלו
שת החלקים שהוזכרו: בטחון, תפילה, והשתדלות - שבאה לידי ביטוי בכך שאדם הולך 

לבחור ולהצביע - אם זו דרך רבותיו. 
הטוב  - במקרה  והתפילה  באופן שהבטחון נעלם לחלוטין,  זו  לסוגיא  נכנס  אדם  אם 
– מסתכמת בעצרת תפילה אחת, אבל הכח ששולט על הכל הוא השתדלות, הרי ברור 

שאף לשיטת החזון איש זהו מהלך ברור שיסודו מכח הכפירה שבנפש.
צריך להבין, שמלבד יחידים, כל המערכת שאנחנו רואים כיום לנגד עינינו, בנויה באופן 

־שהכלל כולו צועד במהלך שפשוט כולו כפירה. איננו מדברים מצד שיטת הרבי מסאט
מר, שלדבריו ברור שאין לפעול באופן זה, אלא אפילו לפי הדרך שרוב כנסת ישראל נהגו 
כאן בארץ ישראל שיש להצביע ע"פ הוראת רבותינו מקדם, אבל עדיין, ברור שהוראת 

רבותינו איננה להיות כופרים. 

מי שמצליח לפרוש מתוך הציבור בימים הללו, נשאר יהודי אמיתי שפוי. אך גם אדם 
שאינו מצליח להתנתק בתוך גופו ונפשו, כל אחד כפי מדרגת נפשו בה הוא מצוי, חייב 
להיות ברור לו שיש כאן את שלושת חלקים שהוזכרו, היינו שיהיה ברור לו שיש בטחון, 

תפילה, וכפי ערכו הוא גם עושה השתדלות. 

כח  על  מעוררים  לא  וכמעט  ההשתדלות  על  הזמן  כל  שמעוררים  רואים  אנו  כאשר 
התפילה ועל כח הבטחון, ניתן לדעת בוודאות שהמהלך כולו הינו מהסט"א, ואינו מצד 

הקדושה. 

אך גם מי שיש לו ספק בכך, ודעתו עדיין לא נפתחה, ובוודאי שהוראת דברי רבותינו 
במקומה עומדת, איש לפי צבעיו, לפי מחניו ולפי רבותיו. אולם עליו לגשת לענין באופן 
של עבודה, ולא באופן של שליטה גמורה של היצר הרע - ללא מצרים. ולכן עליו לעורר 

־את הבטחון חזק מאוד, לעורר את כח התפילה חזק מאוד, ולפעול את ההשתדלות הנ
צרכת, איש לפי דרגתו ולפי רבותיו, אך ברור שיש לעשות את הדברים ככל השתדלות 
שהוא עושה, ולא לייחס אליה את כל ההיקף, באופן שמטשטש את כל הדעת. לא יתכן 

שידברו על ההשתדלות כדבר עיקרי, על התפילה מעט, ועל הבטחון כמעט כלום. 

הדברים דלעיל אמורים בעיקר על כל היקף החיים הפרטיים של כל אחד מאיתנו - 

בס"ד
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חלק  על  הן  הפרטי,  הגשמיות  חלק  על  הן 
ההכשר לרוחניות הפרטי, אבל כמובן גם על 

הכלל כולו בבת אחת.

יעזור הקב"ה שכולנו נזכה ראשית להכיר 

הללו  החלקים  שלושת  את  נפשנו  בכוחות 
אותם  ולשלב  ובטחון,  תפילה  השתדלות,   –
בכל דבר ודבר מדרכי החיים באופן שנכיר 
את שלושת החלקים בנפשנו ונשתמש עמם 

להק לשאוף  היינו  הראוי,  באופן  ־בשלמות 
טין תדיר את ההשתדלות והכפירה, ולהגדיל 
כנגד את האמונה השלמה והבטחון בקל חי. 
מהשיעור  "בלבבי-ביטחון"  הקרוב  מהספר   ■

תפילה 112 בטחון(

דע את ביטחונך עומק הבטחון ברוחניות
בשמך  הבוטחים  לכל  טוב  שכר  "ותן 
מי  ראשית,  חלקים:  ג'  כאן  נאמרו  באמת". 
זה  ועל  באמת,  שבוטח  מי  שנית,  שבוטח. 
חלקנו  ושים  טוב  שכר  "ותן  הבקשה  חלה 

עמהם". 
בכללות  הקודם,  בפרק  שהתחדד  כפי 

־ממש ישנם ג' חלקים בסוגיית הבטחון: בט
חון ששייך לסוגיא של גשמיות, בטחון ששייך 
למכשירי רוחניות, ובטחון ששייך לסוגיא של 
רוחניות. בפרק הקודם עסקנו בארוכה בשני 
החלקים הראשונים, ובפרק זה נשלים בעז"ה 

את החלק השלישי של הבטחון ברוחניות. 
שייכת  אינה  ההשתדלות  סוגיית 

בקיום המצוות 
היא  אף  עצמה  הרוחניות  ממש,  בכללות 
כוללת כמה חלקים. כל יהודי מחויב לקיים 
מצוות  רמ"ח  ית"ש,  ה'  מצוות  תרי"ג  את 

עשה ושס"ה מצוות לא תעשה.
בגדרי הדין, יש את השיעור שאדם מחויב 

ובכו בגופו  בממונו,   - המצוות  בקיום  ־בו 
להוציא  האדם  שעל  –השיעור  בממונו  חו. 
זאת  לעומת  חומש.  עד  הינו  עשה,  במצוות 
באיסורי לא תעשה, ברוב מצוות התורה אין 
גבול לממון שאדם מחויב להוציא כדי שלא 
חיוב  אין צד של  לעבור עליהם, אולם בהם 
למסור את גופו עליהם, ולפיכך במקרה של 
פיקוח נפש - יעבור ולא יהרג. מה שאין כן 
זרה  עבודה  החמורות,  העבירות  בשלושת 
גילוי עריות ושפיכות דמים, בהם נאמר דין 

של 'יהרג ואל יעבור'. 
סוגיית  שייכת  לא  המצוות  שבקיום  הרי, 
את  לקיים  מחויב  שאדם  כיון  ההשתדלות, 
בכלל[,  עד  ]ולא  הנפש  כלות  עד  המצוות 
הנפש  כלות  כולל  חמורות  עבירות  ובג' 

ממש. 
־סוגיית ההשתדלות בחלקי הרוח

ניות הנוספים
הדין  חיוב  כלפי  נאמרו  דלעיל  הדברים 
בקיום מצוות עשה והזהירות לא לעבור ח"ו 

כפי השיעורים שמו לא תעשה,  ־על מצוות 
השיעור  מהו  להדיא בדברי רבותינו,  זכרים 
רצונו  את  לקיים  כדי  לטרוח  צריך  שאדם 

ית"ש בגדרי הדין. אולם מעבר להגדרה של 
רוחניות  של  הסוגיא  המצוות,  קיום  סוגיית 
הינה הרבה יותר רחבה, ושם אכן יש מקום 

לדון בסוגיית ההשתדלות. 
אי המצוות  קיום  של  דין  בגדרי  ־כלומר, 

הם  הדין  גדרי  ששם  כיון  כלל,  עוסקים  ננו 
שאדם צריך לפעול בכל כוחו, אולם בגדרי 
דינים  שאינם  הרוחניות  של  החלקים  שאר 
ממש, כגון ג' עמודים שעליהם העולם עומד 
– תורה עבודה וגמילות חסדים, שם נצרכת 

סו הבטחון,  בסוגיית  אודותיהם  ־התבוננות 
גיית התפילה וסוגיית ההשתדלות.

שבעומק,  נציין,  הדברים  בראשית  כבר 
ברוחניות - יש מושג שנקרא תפילה, מושג 

־שנקרא בטחון, אבל אין מושג שנקרא הש
רק  קיים  השתדלות  המושג  יסוד  תדלות. 

־בחלקים שאינם רוחניות ממש, אולם בחל
־קים שהם רוחניות ממש, יש את שני החל

קים העליונים בלבד - שהם תפילה ובטחון.
העמל והיגיעה ברוחניות

שהוא   - נוסף  חלק  ישנו  ברוחניות  אכן, 
־עמל ויגיעה, אבל אין יסודו מדין גדר השת

דלות. מהו, אפוא, גדרו של העמל והיגיעה?  
מפורסמים דברי רבותינו אודות דברי חז"ל 
שה'יגעת'  תאמין",  ומצאת  "יגעת  הנודעים: 
הוא במקום אחד, וה'מצאת' הוא לאו דווקא 
מאד  רבות  פעמים  אלא  מקום,  באותו 

ה'מצאת' הוא במקום אחר. 
צמודים  אינם  והמציאה  היגיעה  כלומר, 
שהיכן  הרואה  לעין  שניכר  באופן  בהכרח, 
צורת  אלא  המציאה,  מקום  שם  יגע  שהוא 

לח שונה  באופן  בנויה  ברוחניות  ־העבודה 
בקרקע  זורע  אדם  כאשר  בגשמיות,  לוטין. 
צומחת  התבואה  זוכה,  הוא  אם  מסוימת, 

־במקום בו הוא זרע. 'מאמין בחי עולמים וזו
ויודע שהתבואה תצמח  רע' – הזורע מאמין 
כאן, ולא במקום אחר. לעומת זאת בסוגיית 

הרוחניות, הרי זה שונה לחלוטין.
מכן  ולאחר  הדברים,  את  נגדיר  תחילה 

־נעמיק עם הבנה פנימית יותר. ראשית ההג
ברוחניות,  העבודה  סדר  היא, שמהלך  דרה 
שהאדם אינו משתדל, אלא עמל ויגע במקום 

אחד - "יגעת", אבל התוצאה, מציאת הדבר, 
אינה נמצאת בהכרח כלל במקום שבו הוא 

מתייגע.
להבין  ניתן  לא  השאיפה  בשלב 

את התכלית
הבה נתבונן בעומק כיצד מהלך הרוחניות 
בנוי. אצל כל אדם אשר נפתח לו מעט מעיין 

־הדעת והוא משתוקק לעלות ברוחניות, מצ
טיירת לו צורה מסוימת של שאיפה, וכמובן 
שהשאיפה משתנה מאדם לאדם; אצל ראובן 
בבקיאות,  כולו  הש"ס  כל  לדעת  השאיפה 
לוי  בעיון,  הש"ס  את  לדעת  שואף  שמעון 
יהודה חפץ  משתוקק לכוון בתפילה כראוי, 
הדרך  זה  על  וכן  באמת,  חסד  גומל  להיות 

שאיפות רוחניות רבות.
האם ההגדרות הללו נכונות? בוודאי! שהרי 

־וודאי שיש מעלה לדעת ש"ס בבקיאות וב
חסדים  גומל  להיות  בכוונה,  להתפלל  עיון, 
הרוחניות  המעלות  כל  את  ולהשיג  באמת, 

העליונות והטובות. 
דרגה  שכל  להבין,  עלינו  בבד  בד  אולם 
שהאדם עדיין אינו מצוי בה, אלא רק שואף 
להגיע אליה, וכרגע הוא נמצא במקום אחר, 
אמנם וודאי שהשאיפה היא קדושה וטהורה, 
לשאוף  האדם  שעל  האמת  דרך  היא  וכך 

אפש לו  אין  הנוכחי  במצב  אולם  ־ולעלות, 
רוצה  הוא  עולם  לאיזה  בעומק  להבין  רות 

להיכנס. 
ידיעת  של  כלליות  הגדרות  ישנן  אמנם 

חס גמילות  עמוד  העבודה,  עמוד  ־התורה, 
דים, מידות טובות, שכל אלו בוודאי אמת, 
אבל האופן שהאדם קולט אותם כרגע, הם 
בחוץ,  מצוי  עדיין  שהוא  כרגע  דרגתו  כפי 
ולכן הוא מעמיד בהתאם את אותם שאיפות 
הנוכחי.  הדברים במצבו  לו  שמתראים  כפי 

ונד ־והרי זה כמי שנמצא מחוץ לאכסדרה, 
מסוים  עולם  יש  האכסדרה  שבתוך  לו  מה 
והוא חפץ להיכנס לאותו עולם, אבל אליבא 
האכסדרה,  לתוך  נכנס  הוא  כאשר  דאמת, 

מעיק הדברים  על  שהמבט  מגלה  ־הוא 
כעת.  לו  שהתגלה  ממה  שונה לחלוטין   רא, 
 ■ מהספר הקרוב "בלבבי-ביטחון" מהשיעור תפילה 
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שמונח בשמחה. חלק נוסף שמונח בשמחה, זה 
מה שאני שמח בחלקי הזמני, כי אני מבין שזה 
איזהו  מדין  זה  חלקי.  זה  אבל  זמני,  זה  חלקי, 
עשיר, השמח בחלקו. כלומר שאני מכיר שכל 
אצלי  נמצא  שהוא  מה  אבל  שמשתנה,  דבר 

לזמן, הזמן הזה הוא חלק מחלקי. 
משל למה הדבר דומה, שותפים שיש להם 
פרה, מה הם עושים, אומרת הגמרא, חולקים 
יום,  יום זה. אז כשאני משתמש באותו  יום זה 
זה חלקי או לא חלקי, זה חלקי. מאיזה דין אני 

־משתמש בזה עכשיו, מדין שואל, או מדין בע
לים, בעלים. יש כאן הבדל עצום, כל דבר שאני 

אני אתפוס את ההש ־משתמש בבריאה, אם 
תמשות שלו מדין שואל, אז מונח בזה עצבות. 

־אבל כשאני משתמש מדין בעלים בדקות, כלו
מר, שאני מכיר שהחלק הזה הוא חלקי שלי, 
על אף שהוא לזמן, כאן מונחת בעצם המציאות 
שנקראת שמחה. כי כל שאלה היא לזמן, וכל 

בעלות היא קביעא וקיימא. 
והרי זה כאדם הנותן מתנה לחבירו, מתנה על 
מנת להחזיר, מה זה הופך להיות, שלו. האם זה 
שיעור גמור, לא, זה שיעור בקנינו שהוא צריך 

־להחזיר את זה. אבל כאשר הוא משתמש עכ
שיו, באותו יום הוא משתמש בחפץ, בחפץ של 

מי הוא משתמש, משתמש בחפץ שלו. 
שמחה מתחילה להבין ברור את נקודת 

־הדבר, כל עצב בעומק כמו שנתחדד, הוא מע
מיד את האדם לאותו מצב של נפש, שהוא לא 

־רוצה שיהיה נקודות שינוי. אבל כל שמחה נו
תנת מקום לשינוי. איך היא נותנת מקום לשינוי, 

־וודאי יום טוב יהא בטוב. אבל בהגדרה הפני
החלקים  כי  לשינויים,  מקום  נותנת  היא  מית, 
שלי בכל דבר, הם חלקים גמורים והם שלי. זה 

לא שינוי בעומק. 
־משל למה הדבר דומה, לחפץ שמוקנה לפ

לוני לשלשים יום, ולאחר מכן הוא מוקנה לעוד 
אלמוני, לעוד שלשים יום, כבר מהיום הוא שייך 
עוד שלשים  שייך לפלוני  יום,  לראובן שלשים 
זה הדרך. החפץ הזה, עכשיו הוא  וכן על  יום, 
יום. ומעכשיו הוא  כבר שייך לי לעוד שלשים 
לא  אז  יום,  שלשים  לאחרי  לי,  שייך  לא  כבר 

־השתנה כלום. אם אני רואה את התהליך הפ
שוט שהדבר עובר, אז היה אצלי ועכשיו לקחו 

־לי, אז זה השתנה, לא, כאשר אני תופס מעי
קרא שזה היה שייך לי, רק לחלק, מעכשיו זה 

־שייך לי רק לחלק. ומעכשיו זה לא שייך לי לה
משך, אז בעומק לא חל כאן נקודת שינוי. לכן 

בעומק זה גם לא סותר לעצבות. 
השמחה מצד המקור שלה בעומק, היא לא 
סותרת לעצב. ]ואין הכווונה כי העצב לא נוגע 

במקום השמחה, מעין ההגדרה של מועד עוקר 
־אבלות[. כי השמחה חלה מאותו מקום שמעו

לם לא חלה נקודת השתנות. העצב חל באותו 
מקום שיש נקודת השתנות, אם אני תופס שיש 
נקודת השתנות יש לעצב מקום לחול. אך אם 
אני לא רואה את נקודת ההשתנות, יש מקום 
נקודת  מצד  יש שמחה שחלה  לשמחה לחול. 
התנועה, כמו שדיברנו בארוכה לעיל. מצד כך 
כי השמחה  לעצבות.  בין השמחה  זה מלחמה 

רוצה את הקבי והעצבות  ־רוצה את התנועה, 
שם  אין  בחלקו,  השמח  מצד  אך  וקיימא.  עא 
סתירה לעצבות, כי זה קביעא וקיימא. מצד כל 
חלק וחלק שאני שמח בו שמשתנה, כל חלק 
וחלק שמשתנה, יש כאן שמחה שיכולה לחול, 
אם אני תופס שמעיקרא זה היה שייך לחלקי. 

וחלקי שבדבר הוא רק לזמן. 
־השמחה היא כשהאדם שמח בחלקים שב

יותר  לו  היה  לא  והוא מכיר שמעיקרא  חלקו, 
מכך, ומעולם לא לקחו לו, ולכן לא מונחת כאן 
שום  כאן  מונחת  לא  אם  תנועה.  נקודת  שום 

נקודת תנועה, אין מקום לעצבות לחול. 
־]שורש הדברים גם מצינו בדברי חז"ל שא
־מרו )קוהלת רבה ג, א( זמן היה לו לאדם הרא

שון, להיכנס לגן עדן זמן היה לצאת. אם אנחנו 
לוקחים דבר באופן של )איוב א, כא( ה' נתן וה' 
לקח, לאחר מכן אז זה שינוי. אבל אם היה לו 
וזמן לצאת, אז מעיקרא היה כאן  זמן להיכנס 
עצבות,  נקודת  מונחת  לא  כאן  אזי  לזמן.  רק 

אלא מונחת נקודת שמחה[. 
בחלקו  השמח  תוגה  שסופה  שמחה 
אם כן כפי שהתבאר, זה מי ששמח בכל חלק 
אותם  רואה  והוא  בתוכו.  שקיימים  מהחלקים 

ואת אותם חלקים שהוא רואה כח ־כחלקים. 
לקים, אז מעיקרא בשעה שהוא נכנס אליהם, 

־הוא רואה את ראשיתם, והוא רואה את אחרי
תם. זה אדם שיכול להיות שמח בחלקו. כי אם 
הוא רואה את ראשיתם ולא רואה את אחריתם, 
אז תחילתה אולי שמחה אבל סופה תוגה. אבל 
אם הוא רואה בראשית את האחרית, השמחה 

שלו מעיקרא נעשית שמחה קלה.
שהוא  לאיזה  אותם  שהכניסו  אדם  בני  יש 
מקום, ואחרי יום אחד הם לא כל כך מרוצים, 
הבן  את  להוציא  אפשר  אי  כן  פי  על  אף  אך 
אדם מהמקום הזה. הוא בעצם מרגיש, כאן אני 
שנה  שבעים  נמצא  שכבר  עץ  כמו  זה  קבוע. 

באדמה, יום אחד בא מנוף עוקר אותו.  
מסוימים,  למצבים  נכנסים  אדם  בני  יש  כן 
ובעומק נפשם, הוא מרגיש שהמצב הזה תמיד 
יהיה. הוא הגיע לאיזה לכולל, והוא מרוצה, הוא 

בטוח שהוא ילמד שם עד יום המוות. הוא הגיע 
לישיבה מסוימת שנתנו לו שם משרה, אז הוא 

מרגיש הנה מצאתי את מה שאני רוצה. 
הוא  שנכנסים לכולל,  אדם שבשעה  בני  יש 
ימצא  כולל  שהראש  עד  בעלים,  מרגיש  כבר 
שממנו  המקום  אם  השני.  מהצד  הדלת  את 
הולך,  הוא  והמקום שאליו  טוב,  הוא  יצא  הוא 
הוא לא מיוחד לפחות באופן כזה שהוא כל כך 
רוצה, קל וחומר אם הוא הלך למקום עוד יותר 

־קשה, כאן הנפש עוברת כל אחד את המשב
רים, שהיא עוברת.

נפרדים.  גם  הם  כלל  בדרך  מתחתן,  אדם 
הוא  או  אבל  בגירושין,  שלא  ה'  ברוך  כמובן 
אלמן או היא אלמנה, זה סדר מציאות של חיים. 
אליהם,  להיכנס  שאנחנו רגילים  הכניסות  רוב 
אנחנו נכנסים לדרך, לרחוב שתולים עליו שלט: 
ואם אני רוצה לצאת, עכשיו  דרך ללא מוצא. 
אני צריך להסתובב אחורה, מאוד, מאוד קשה. 
אך אם בשעה שאני נכנס לכל דבר, אני רואה 
את נקודת הכניסה שלו, אבל אני גם רואה את 
הנקודה של היציאה. אני לא חייב לדעת מתי, 
איך וכיצד, כי החיים מאוד מורכבים. צריך רוח 
הקודש גמורה לדעת, איך יסתיים כל דבר. הוא 
לא יודע איך יסתיים הדבר, אבל הוא גם רואה 
את נקודת היציאה, לפני שהוא נכנס, והוא רואה 
ויוצא ממנו, בדעתו של  את עצמו נכנס לדבר 
נפשו, היציאה שמה לא תוליד עצבות. והכניסה 

לשם תהיה כניסה אמיתית. 
יש  זו,  בדרך  מסוכן  מה  גם  לדעת  יש  אך 
הם  ואז  ככה,  להתרגל  אדם שמתחילים  שבני 
יכולים  אנחנו  הרי  דבר.  לשום  מתחברים  לא 

־לראות בני אדם מסוימים, עובדים במקום פלו
יום אחד מישהו הציע להם משכורת קצת  ני, 
יותר גבוהה, הוא הלך. ויש כאלו שהם מודיעים 
צריך שלשים  ואם  היום.  לא יגיע  תיכף שהוא 

יום להודיע, הוא מוכן לשלם 
את הפיצויים שהוא צריך, העיקר ללכת. הוא 
לא מחובר לשום דבר, בכל דבר שהוא עושה. 
ממקום  נובע  זה  כלל  בדרך  הולך.  הוא  לכן 
שהוא אנוכי, וחי את עצמו ודואג לעצמו, וחושב 

־על עצמו, וממילא הוא יכול לעבור את כל המ
עברים שהוא עבר. 

אנחנו מדברים על זווית של חיים שונה לגמרי 
במו להתחבר  יכול  שלא  מי  הזה.  ־מהמהלך 

נח של שמח בחלקו שדובר לעיל, שהוא יכול 
להתחבר לחלקים ולהרגיש אותם כבעלות, אם 
הוא  היציאה,  את  הכניסה  בשעת  רואה  הוא 
אדם קר ומנוכר. ■ המשך בע"ה שבוע הבא מסדרת 

דע את ביטחונך



בגדרי מצות תלמוד תורה – "לשמוע ללמוד וללמד"
בבנו  חייב  האב  דת"ר  להא  תנינא  ע"ב:  כ"ט  בגמ' בקידושין דף 
יסוד החיוב שהאב  וכו', כאן מתבאר  וללמדו תורה  ולפדותו  למולו 
חייב ללמד את בנו תורה. ובגמרא בעמוד ב' ילפינן לה מקרא דכתיב 
ולמדתם אותם את בניכם. וכמו כן שאם לא לימדו אביו הוא מחויב 
ללמד את עצמו מקרא ד'ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם', ומבואר 
מללמד,  ופטורה  מללמוד,  פטורה  מללמדה,  פטורים  שאשה  בגמ' 

־וילפי' לה מקראי דפטורים מללמדה, ועל גבי כך ילפינן שכיון שפטו
רים מללמדה פטורה מללמוד וכיון שפטורה מללמוד פטורה מללמד. 
ובפשטות זה רק אופן של ילפותות, ילפי' שפטורים מללמדה, וצורת 
ומזה  ללמוד  ילפי' שפטורה  מללמדה  מזה שפטורים  היא  הילפותא 

שפטורה ללמוד ילפינן שפטורה מללמד.
אבל בדקות יש כאן סדר עמוק לדברים.

שורש מצות תלמוד תורה 
אבל  ו'ללמד',  ה'ללמוד'  את  כמובן  יש  חלקים,  שלושה  כאן  יש 
קודם לכן, כפי שטבוע במטבע הברכה בברכות ק"ש 'לשמוע ללמוד 

־וללמד', - 'לשמוע' קודם ל'ללמוד וללמד'. החלק הראשון – 'לש
מוע', הוא לקבל דברי תורה, החלק השני ללמוד והחלק השלישי הוא 
ללמד, ומכיון שכך הוא סדר הלימוד תורה, לכך זהו צורת הילפותות 
חייב  הוא  ה'לשמוע',  הוא בכלל  וממילא  ללמדו,  מי שחייבים  שרק 

ללמוד ומי שחייב ללמוד הוא זה שמחויב ללמד.
ויסוד הדבר מבואר בגמ' דף ל' א' "כל המלמד את בן בנו תורה  
מעלה עליו הכתוב כאילו קבלה מהר סיני", והיינו, שכפי שבהר סיני 
היא  כך  כן,  כמו  'לשמוע',  ע"י  בתחילה  היתה  התורה  קבלת  צורת 
ודור שנמסרת מאב לבנו, שצריך  דור  צורת מסירת התורה שבכל 
שיהא בבן אופן של 'לשמוע', והיינו, שבפשטות מתפרש הדבר שיש 
על האדם חיוב ללמוד ואח"כ חיוב ללמד – אך כאן מתחדד באופן 

שונה, שהאב חייב ללמד את 
בנו כדי שתחילת הלימוד תורה אצל הבן יתחיל באופן של שמיעה 
וקבלה מאחרים כפי שהיה בהר סיני, ומתפרש לפי"ז ה'כאילו קיבלה 
מהר סיני' דייקא ביחס לבן, המקבל ולא ביחס לאב, המלמד, במה 
שהאב מעמיד את הבן כמקבל מאביו נחשב כאילו קיבלה הבן מהר 

סיני.

וא"כ, נקודת החידוש שבדברים – בפשטות משמע שיש מצוה רק 
ללמוד וללמד – ולהרמב"ם הם מנויים במצוה אחת ולהבה"ג ולהרס"ג 
קודם לכך שתחילת  כאן שלב  יש  מצוות, אבל בדקות  כב'  מנויים 
הלימוד לעולם הוא ב'לשמוע', ולכן מי שיש בו פטור מללמד אותו, 

אין לו חיוב ללמוד וללמד.
 יסוד מצות תלמוד תורה ללמד קטן.............................
ולפי"ז יש ליישב מה שהקשו האחרונים על הרמב"ם שפתח הל.כות 
תורה",  מתלמוד  פטורים  ועבדים  "נשים  ה"א(  )פ"א  תורה  תלמוד 
שפתח  כפי  ושלא  הפטור,  בדיני  פותח  הרמב"ם  למה  עליו  והקשו 
הדברים  שנתבאר,  מה  ולפי  תורה,  בתלמוד  חייב  אדם  שכל  הטור 
– דבאמת כל אדם התלמוד תורה שלו מתחיל ממה  מאד ברורים 
חייב  הבן  היה  לא  אותו  ללמד  שהתחילו  בזמן  והרי  אותו,  שלימדו 
שהרי הוא היה קטן, שתחילת לימודו הוא מאז שמתחיל לדבר שאביו 
מלמדו 'תורה צוה לנו' וגו', כמבואר בגמ' בסוכה דף מ"ב א', ובין אם 
האב מחויב זאת מדין 'ללמד' בין להטו"א שכתב האב חייב בזה מדין 
חינוך, אך מצד הבן וודאי אין כאן מצות ת"ת, שהרי הוא קטן, וא"כ 

־לעולם צורת התלמוד תורה אין תחילת הדבר מכח חיובו שלו בת
למוד תורה, אלא שאביו מלמדו אף שהוא עצמו אינו חייב, וא"כ כל 
מצות תלמוד תורה לא מתחילה ביסודה מהחיוב העצמי של הלומד 
]-ולכן מטבע הברכה בברכות השחר הוא 'שתרגילנו בתורתך' כיון 

שיסוד התלמוד תורה לא מתחיל מהחיוב[.
ולכך הרמב"ם מתחיל מצות תלמוד תורה בחיוב של האב ללמד 
את בנו הקטן תורה, כמו שמבואר מיד בהמשך ההלכה ברמב"ם – 

־וזה מה שמצריך את הרמב"ם לחלק ראשית, בין נשים ועבדים לק
טנים, שאף שכולם פטורים אך נשים ועבדים פטורים אף מללמדם, 
משא"כ קטן אף שהוא כשלעצמו פטור מ"מ האב מחויב ללמדו תורה 
האדם במה שכשהוא  אצל  תורה  התלמוד  צורת  יסוד  כאמור  שזה 

קטן, הוא מקבל דברי תורה מאביו.
והנה בהלכה ג' כתב הרמב"ם "וחייב לשכור מלמד לבנו ואין חייב 
מי שלא למדו  ]והמשך דברי הרמב"ם[   חבירו  לשכור מלמד לבן 
אביו חייב ללמד את עצמו כשיכיר שנאמר ולמדתם אותם ושמרתם 
לעשותם, וכן אתה מוצא בכל מקום שהתלמוד קודם למעשה מפני 
שהתלמוד מביא לידי מעשה וכו'". ■ ]המשך בע"ה שבוע הבא מהשיעור יורה 
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שני  צירוף  כל  של  המהות  ]ביאור 
סדר  ע"פ  הקודש,  בלשון  אותיות 
רל"א שערים )עיין ספר יצירה פרק 
המופיע  ערך  לפי  ב'(,  משנה  ב' 
צירוף  בתוכו  שיש  השבוע  בפרשת 
מתראה  כיצד  ביאור  זה  ולפי  זה, 
צירוף זה בערך זה ובערכים נוספים 

שבתוכם מופיע צירוף זה[.

פרור,  לשון  פ-ר,  ע-פר.  עפר,  פ-ר   ויצא 
וזהו מצות פרו ורבו, פרו, פר-ו, כי מהות המצוה 
שמאב אחד יעשה ריבוי ע"י פרור האב לחלקים, 
לטיפות רבות. והולד הוא בחינת פרי, פר-י )עיין 
סוטה, מו, ע"א, שס"ד שהולדות נקראים פירות, 
ראשון  והנולד  כנודע(.  אמת  צד  בו  יש  ס"ד  וכל 
הוא פטר רחם, פטר, פר-ט. וכן נהר פרת נקרא 
פרת,  ו(  )טז,  בב"ר  כמ"ש  ורבה,  שפרה  ע"ש  כן 
מפריד  פר-ק,  פרק,  פריקה,  מצות  וכן  פר-ת. 

המשאוי מן האדם.
פרד,  בחינת  זהו  בין החלקים,  צירוף  אין  וכאשר 
המות  כי  כמ"ש  במות,  הפרוד  ושורש  פר-ד. 
יז(. ועל המות כתיב )בראשית, ג,  יפריד )רות, א, 
ע-פר.  עפר,  תשוב.  עפר  ואל  אתה  עפר  כי  יט( 
כאשר העפר במקומו פחות נגלה הנפרדות שבו, 
אולם כאשר חופר )ובדקות, לצורך קבורה, ודו"ק( 
ונגלה  ח-פר.  חפר,  וזהו  העפר.  נפרדות  נגלה 
המכפלה  במערת  בישראל  ראשונה  בקבורה 
שנקנתה מעפרון, פר-עון. וכן רחל, נקברה בדרך 
יסוד  וכן  פר-את.  אפרת,  לחם,  בית  היא  אפרת 
ואש  גפרית  בבחינת  א-פר.  אפר,  מפריד,  האש 

)בראשית, יט, כב(, גפרית, פר-גית.
תיקון  וזהו  הנפרדים.  אחדות  התיקון,  ושורש 
הקלקול והחטא בבחינת כפרה, כפר, כ-פר, הן 
מלשון קינוח, והן מלשון כיסוי, כמ"ש )בראשית, ו, 
יד( וכפרת אתה מבית ומחוץ בכפר. בחינת פרש, 

פר-ש.
בספר  כי  ס-פר,  בספר,  התיקון  ושלמות 

ערכים בפרשה  בלבביפדיה אברהם
בראשית, כד, א – וה' ברך את אברהם בכל. וברש"י על אתר כתב וז"ל, בכל עולה 
בגימט' בן, עכ"ל. ועיין גור אריה על אתר. ואמרו )ב"ב, טז, ע"ב( מאי בכל, ר"מ אומר, שלא 
היתה לו בת )וי"א שבכל, היינו שנתן לו בן - תנחומא, חיי שרה, ו(, ר' יהודה אומר שהיתה לו 
בת, אחרים אומרים בת היתה לו לאברהם ובכל שמה. ועוד אמרו )שם, יז, ע"א( ת"ר, שלשה 

הטעימן הקב"ה בעוה"ז מעין עוה"ב, אלו הן, אברהם יצחק ויעקב. אברהם דכתיב ביה כל. 

ועוד אמרו )ב"ר, נט, ז( ר' לוי אמר תלת, בכל שהשליטו ביצרו, בכל שעשה ישמעאל 
תשובה בחייו )ובישמעאל נאמר ידו "בכל", עיין זוה"ק, יתרו, פז, ע"א(, בכל שלא חסר קלרין 
י' נסיונות. וזכה  שלו כלום. ר' לוי בשם ר' חמא אמר, שלא חזר ונסה אותו. היינו לאחר 
לכך כמ"ש בתנחומא )הנ"ל(, מהו בכל, בזכות המעשרות. היינו בזכות מעשר, עשר, זכה 
שלא יהיו לו יותר מעשר נסיונות, ודו"ק. וזהו העומק שזכה שהטעימו הקב"ה מעין עוה"ב 
בעוה"ז, כי עוה"ז בחינת שבע כנודע, ז' ימים, ולכך זכה זרעו של אברהם לרשת ז' עמים. 
אולם עוה"ב בבחינת עשרה, ולכך לעת"ל נזכה לרשת עשרה עמים, וכל זה בזכות המעשר, 

שדבק בעוה"ב שהוא סוד העשריות. 

וזהו עומק הדבר בברכה שלא נתן לו נקבה ולהיפך בברכה שנתן לו נקבה. כי מצד 
מדרגת עוה"ז התכלית זכר ונקבה בראם ויקרא את שמם אדם. ומצד כך זכה שנולדו לו 
בן ובת. אולם מצד מדרגת עוה"ב, סוד "האחד" שלמעלה מהתפרטות בריאת הנקבה מן 
הצלע, שזהו מדרגתו של אברהם הנקרא אדם הגדול בענקים, והיינו למעלה מ"זכר ונקבה" 
בראם ויקרא את שמם "אדם", וגדול בענקים הוא כולו אחד. ומצד כך אמרו שברכו שלא 

היה לו נקבה כלל ועיקר.

ויתר על כן, ע"י הארת עוה"ב בעוה"ז, עי"ז האיר בו באברהם כח תיקון הרע. וז"ש שעשה 
ויתר על כן אמרו  ישמעאל תשובה בחייו, היינו שמכח אברהם האיר אור התיקון בזרעו. 
)ילק"ש, מלאכי, תקצג, ד"ה ולהט( אבן טובה היתה לו לאברהם אבינו שכל הרואה אותה 
אם היה חולה מתרפא )עיין ב"ב, שם(, שנאמר וה' ברך את אברהם בכל. והיינו שהיה בכוחו 
לרפאות כל רע, ודו"ק. וזהו עומק אמרם שלא חסר קלרין )אוצר( שלו כלום. וביאורו, שכל 
הויתו היתה שלמות שאין בה חסר, וזהו דבקות בהארת עוה"ב. והוא דבקות במדרגת חמה, 
היפך לבנה שהיא חסרה, חסרון הלבנה. וזהו שאמרו שם, וכשמת )אברהם( נטלה הקב"ה 
וקבעה בגלגל חמה, שנאמר וזרחה להם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה וכו'. והיינו 

ישע"י החמה יתוקן חסרון הלבנה לעתיד. ומדת תיקון זו שהאור מאיר במקום החסר ומש
לימו, זהו המדה הנקראת "בכל", עיין רמב"ן על אתר, ובתורה אור )שם(. ואמרו )זוה"ק, חיי 
שרה, קל, ע"ב( וה' ברך את אברהם בכל, מאי בכל, אתר דנהרא דלא פסקו מיומי לעלמין. 
ועיי"ש )שמות, לז, ע"א. ונשא, קמח, ע"א(. וציוני )חיי שרה(, ורקאנטי )שם(. ושושן סודות 

)אות רפ"ט(. ומגן דוד )אות ה'(.

והשורש, כנודע שם הוי"ה במילוי, יו"ד, ה"ה, ו"ו, ה"ה, הנקרא מילוי ההי"ן ועולה נ"ב, 
גימט' בכל. ואמרו )זוה"ק, מדרש הנעלם, חיי שרה, קכו, ע"א( בכל – באותו המעשר שנתן 
לו הקב"ה משמו שהיא אות ה"א, שבו נברא העולם. ועיין שער הפסוקים )חיי שרה, ד"ה 
ויתן לי(. ונהר שלום )מג, ע"ב(. ■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א 
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רכרת ישת חשך סתרו. והוא בכתר עליון, שאוכם הוא כלפי עילת העיי
לות. ועיין רקאנטי )כי תצא, כד, א( וז"ל, אין הברכה מצויה אלא בסתר 
)בכתר שהוא השורש הנעלם של הברכה(, כענין שאמרו רז"ל )תענית, ח, 
ע"ב( אין הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין, שנאמר יצו ה' אתך 
את הברכה באסמיך, עכ"ל. ועיין רש"י )ב"מ, מב, ע"א( וז"ל, באסמיך, 

לשון גנזים, עכ"ל. ושורש הגניזה, בכתר.

חכמה ראשית, ראשית חכמה. וכתיב )משלי, ג, ט( כבד את ה' מהונך 
יומראשית כל תבואתך, וימלאו אסמיך שבע. ועיין מקנה )קידושין, הק

דמה לב( וז"ל, יצו ה' אתך את הברכה באסמיך, בדבר הסמוי מן העין, 
ברכתו  ה'  יצו  חפציו,  שכלו בעשיית  עיני  כל  ישים  שלא  אע"פ  דהיינו 
ויצליח, עכ"ל. ועיין מלבי"ם )משלי, ג, י( וז"ל, וימלאו אסמיך שבע וגו', 
כי אם תאמין שראשית כל הדברים הם מאתו, אז הברכה שלוחה מאתו, 

עכ"ל. 

ועיין מאור ושמש )כי תבא( וז"ל, באסמיך, שעיקר הסמוי מן העין הוא 
עכ"ל.  ויתוספו בעבודת השם,  פירוש שיתברכו מחשבותיך  המחשבה, 
וכן הוא בבני יששכר )כסלו – טבת, מאמר ג', נר מצוה( וז"ל, באסמיך, 
העין, דעליה  מן  הסמוי  אבא, דבר  חכמה,  אביך,  פסוק שאל  מן  היינו 
כתיב והחכמה מאין תמצא )איוב, כח, יב(, עכ"ל. וזהו סוד שמן – חכמה. 
וז"ל, באסמיך, ודרשו חז"ל בדבר  )חנוכה, תרע"ג(  ואיתא באמרי אמת 

הסמוי מן העין, וזהו מה שהפך של שמן היה טמון, עכ"ל.

בינה עוה"ב. ואמרו )פסיקתא רבתי, כה( וימלאו אסמיך שבע )משלי, ג, 
י( כדי שימלאו אסמיך שבע לעת"ל. ועיין כלי יקר )כי תבא, כח, ח( וז"ל, 
וכשאמר הברכה באסמיך, רמז לעוה"ב הסמוי מן העין, כי אין הברכה 

ימצויה לא בדבר המדוד וכו', רמזו בזה שאין הצלחת העוה"ז תכלית הב
ירכה לפי שכולם דבר מדוד ומנוי אשר יש לו תכלה וקץ, עכ"ל. ועיין פי

רושי סידור התפלה לרוקח )ויתן לך( וז"ל, את הברכה באסמיך, באוצרך. 
את הברכה, לרבות הטובה מעין עוה"ב, עכ"ל. וכן איתא בשל"ה )תורה 
אור, במדבר, כג( וז"ל, אמרו רבותינו, אין הברכה מצויה וכו' אלא בדבר 
הסמוי מן העין, שנאמר יצו ה' את הברכה באסמיך, ורומז על עין לא 

ראתה אלהים זולתך )ישעיה, סד, ג(, זה עוה"ב, עכ"ל.

אלול  הנה  וז"ל,  תבוא(  )כי  אגרא דכלה  ועיין  המתהפכת.  דערת דעת 
תשרי, ר"ת את, והוא את הברכה. וכן תמוז אב, ר"ת את. והוא עת היפך 
הברכה שהוא לחלק עשו )זוה"ק, שמות, עח, ע"ב(, ולעת"ל ב"ב יתהפכו 
כולם לברכה. וזהו יצו ה' אתך א"ת הברכה באסמיך, באס"ם ר"ת ארבע 

מזלות של אלו החדשים, דהיינו בתולה, אריה, סרטן, מאזנים, עכ"ל.

ועוד. דעת המבדלת. ועיין שפת אמת )כי תבא, תרמ"ו( וז"ל, באסמיך, 
שעיקר הברכה המיוחדת לבנ"י אינו יכול לחול עד שמתרוממים ונבדלין 
מכל האומות, כמ"ש חז"ל בדבר הסמוי מן העין. ובביהמ"ק שהיו נבדלין 

מאומות היה ברכה, עכ"ל.

חסד יד. וכתיב )דברים, כח, ח( יצו ה' אתך את הברכה באסמיך, ובכל 
ימשלח ידך. ואמרו )פסיקתא זוטרתא, רות, ד, יא( מלמד שהברכה צרי

כה להיות כפולה, כענין שנאמר יצו ה' אתך את הברכה באסמיך ובכל 
משלח ידיך, וכו'. ועיין רקאנטי )שמיני, י, ז( וז"ל, אין הברכה והחסד חלין 
רק בצנעה, כד"א יצו ה' אתך את הברכה באסמיך, בדבר הסמוי מן העין 

)תענית, ח, ע"ב(, עכ"ל. ומימיני מיכאל, מיכאל בגימט' אסם.

גבורה עיין רקאנטי )כי תשא, ל, יז( וז"ל, כבר ידעת מ"ש רז"ל )תענית, 

ח, ע"ב( כי עין הרע שולט בדבר המנוי, שנאמר יצו ה' אתך את הברכה 
באסמיך, מכאן שאין הברכה שורה אלא בדבר הסתום מן העין, כדאמר 
בספר הזהר, ונטיל ברכאן בחשאי, ובהפרד ממנה הברכה אז מדת הדין 

פועלת שם, עכ"ל.

וז"ל,  מא(  )מקץ,  באלשיך  וכמ"ש  כן,  אינו  יצחק  דתיקון  גבורה  אולם 
וימצא בשנה ההיא מאה שערים, ואח"כ ויברכהו ה', ואומר יצו ה' את 
ברכת  וזהו  מאה,  גימט'  א-סם,  אסם,  והבן,  עכ"ל.  באסמיך,  הברכה 
יצחק מאה שערים, כי הסם נדבק באל"ף, ומן האל"ף, אלופו של עולם, 
)ויחי, מח, טו( וז"ל, מה רב טובך אשר  נמשך הברכה. ועיין פנים יפות 
צפנת ליראיך )גבורה – צפון – יראיך( תסתירם בסתר פניך מרוכסי איש 
הברכה  את  אתך  ה'  יצו  בפסוק  וכמ"ש  הצפונה,  הברכה  שהוא  וגו', 

לי הכוונה  באסמיך,  וז"ל,  )חנוכה(  אמת  אמרי  ועיין  עכ"ל.  יבאסמיך, 
ראת שמים שהיא האוצר )עיין ברכות, לג, ע"ב(. וכן כתב שם )כי תבא, 

תרפ"ט, תרצ"ב, ועוד(.

רתפאררת יעקב. עיין פנים יפות )בשלח, טו, ב( וז"ל, לכך אמרו )שבת, 
יקיח, ע"ב( והאכלתיך נחלת יעקב אביך, שהוא נחלה בלי מצרים, שה

ברכה מצויה בו כיון שהוא סמוי מן העין, כשאחז"ל )ב"מ, מב, ע"א( יצו 
ה' אתך את הברכה באסמיך, וז"ש )על שבת( בבית גנזי, עיי"ש עוד )כי 

תשא, לא, יג(.

נצח עיין רמב"ן )כי תבוא, כח, ד( וז"ל, הקדים בברכות נגיפת האויבים 
והצורך  הכבוד  להם  הוא  האויבים  "נצוח"  כי  הברכה ובאסמיך,  קודם 

הגדול בכבוש הארצות וישיבתם לבטח, עכ"ל.

הוד נו"ה, ממונו של אדם המעמידו על רגליו. ועיין מהר"ם שיף )ב"מ, 
מעות  זה  באסמיך,  וז"ל,  ז"ל,  מהר"ע  בגמרת  מוגה  שמצא  ע"א(  מב, 
המונחות באוצרו, עכ"ל. וכן כתיב )משלי, ג, ט( כבד ה' מהונך וגו' וימלאו 
אסמיך שבע. וכתב רבינו בחיי )כי תבא, פתיחה( וז"ל, יזהיר שנכבד ה' 

מהוננו כדי שיתמלאו אסמינו שובע.

ועוד. אהרן. עיין פרי צדיק )כי תבא( וז"ל, באסמיך, הוא כנגד אהרן הכהן 
מרכבה למדה זו. וכתיב עליו כשמן הטוב וגו' זקן אהרן וגו' על הררי ציון 
כי שם צוה ה' את הברכה וכו'. וכתיב באסמיך, ונדרש בדבר הסמוי מן 
העין, והוא שעיקר הברכה הוא בדברי תורה, שהתורה נקרא ברכה )ספר 
הבהיר, סימן ג'(, וזה נמסר לאהרן, שנאמר כי שפתי כהן ישמרו דעת 

ותורה יבקשו מפיהו, וזהו דבר הסמוי מן העין, עיי"ש.

חג  יב(  משפטים,  )תנחומא,  ואמרו  האסיף.  חג  ומשורשו  יוסף.  יסוד 
האסיף, שהקב"ה ממלא בתיהם מן הברכה, שנאמר )משלי, ג, ט( כבד 

את ה' מהונך ומראשית כל תבואתך וימלאו אסמיך שבע. 

ועוד. שלום. ואמרו )שוחר טוב, תהלים, קב, ג( ברכי נפשי את ה', זהו 
כל דבר  מוצא  הברכה באסמיך, אתה  את  ה' אתך  יצו  הכתוב  שורש 
ודבר מלאך ממונה עליון אם זכה מלאכי שלום מוסרין לו, ואם נתחייב 
אדם מלאכי חבלה נמסרין לו אסם. א-סם, זכה, סם חיים, לא זכה, סם 

המות.

ועוד. יוסף – הוספה. ועיין תשובות הרשב"א )ח"ג, סימן תז( וז"ל, בברכות 
כתיב, ברוך פרי בטנך ופרי בהמתך ופרי אדמתך. וכתיב באסמיך ובכל 
משלח ידיך, ואם אין אדמה ובהמה ואם אין לו אוצרות לא צוה לו את 

הברכה, עכ"ל. ויסודו בזוה"ק, בסוד נס השמן של השונמית, כנודע.

בלבביפדיה קבלה אסם
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מצורפים אותיות, וכל אות ואות לעצמה היא בבחינת פרורים, ובספר 
כל  את  מצרף  המספר  כי  מס-פר,  מספר,  בחינת  וכן  מצורפים.  הם 
סופרים,  ראשונים  נקראו  לפיכך  ע"א(  ל,  )קידושין,  וכמ"ש  הנספרים. 
שהוי סופרים האותיות שבתורה. והיינו ספירה של אותיות הספר, ודו"ק.

נוספת של חיבור הנפרדים, הוא מכח היקף סביבותם, חומה.  ובחינה 
ועיר שאין בה חומה נקראת פרוזה, פרוז, פר-וז. והיפוכו איסור, קשור. 
והיפך נדר שהוא איסור, ישנו הפרת נדרים, הפר, ה-פר, והיינו שמפוררו. 
ועיין נדרים )סח, ע"א( איבעיא להו, בעל מיגז גייז או מקליש קליש, והיינו 

פרור בכמות או באיכות, ודו"ק.
ואור  כי החשך מפריד.  אור,  הוא  הנפזרים  נוספת של אחדות  ובחינה 
נקרא בלשון ארמית צפרא, פר-צא. והוא בקר, שבו שורש האור. ומעין 
כך בלשון הקודש צפור, צו-פר, כי צפור צפה ועולה למעלה, וכנודע, 

שככל שהדבר יורד הוא נפרד, וככל שעולה הוא מאוחד.
אולם  ופרוד של נפרדות,  נגלה כשבירה  ובדקות, פרץ, פר-ץ, לתתא 
בשורש בבחינת משיח שאתי מפרץ, זהו פריצת הגבול וגילוי הבלתי בעל 
גבול. וזהו שופרו של משיח, שופר, שו-פר. והיפוכו, גבול גמור, מיצר, 
מצרים, מלך מצרים פרעה, פר-עה. ותחילת ירידת בני ישראל למצרים, 
הוא אצל יוסף, ונמכר לפוטיפר, פוטי-פר. ושם שורש הארת הגאולה 
פתר,  החלומות.  יוסף  שפתר  ע"י  יוסף(  בן  למשיח  )שורש  יוסף  ע"י 
ת-פר. וכל ירידת יוסף למצרים נעשה ע"י שתפר לו אביו כתונת פסים, 
תפר, ת-פר, מחבר החלקים, ומכח כך נעשה יוסף פותר חלומות. ועלה 
לגדולה ע"י ש"פתר" חלום פרעה, שאחד מחלומותיו היה על פרות, פר-

ות. ובנו העיקרי של יוסף, אפרים, פר-אים. ונקרא יוסף בן פרת יוסף בן 
פרת עלי עין, פרת, פר-ת, כנ"ל. 

ובני ישראל עבוד במצרים בפרך, פר-ך, מפורר ומפריד גופו של אדם. 
והגאולה ע"י משה שנשא את צפרה, פרצה, בחינת צפרא, כנ"ל. ומכה 
שניה שע"י יצאו בני ישראל ממצרים מכת צפרדע, פר-צעד. ובה אמר 
שורש  והוא  פר-א.  פאר,  עלי,  התפאר  ה(  ח,  )שמות,  לפרעה  משה 
אבעבועות,  פרח  שחין  וכן  והדר.  פאר  ומלשון  רפואה,  מלשון  התיקון 
ס-פר. ספר,  הארץ,  בכל  שמי  ספר  למען  והתכלית  פר-ח.   פרח, 

אופירה,  אופר,  אופיר,  צירוף  מופיע  שבהם  נוספים  ערכים 
אחשדרפנים, אמרפל, אסנפר, אפר, פרץ, אפרח, אפריון, אפרת, נפרד, 
ערפה,  עפרון,  פארן  פאר,  ערפל,  ספר,  ספיר,  עפרת,  עפר,  ספרוים, 
פדרו, פוטיפר, פור פגר, פדהצור, פורתא, פזר, פטר פורים, פורה, פעור, 
פרוים, פרא פלאסר, פלנאסר, פרה, פרי, פרמשתא פרדו, פרדס, פרחח, 
פרעש,  פרכת,  פרנך,  פרק  פרשנדתא,  פריץ,  פרח,  פרז,  פרסה  פרס, 
פתר, פרת פרע, פרעה, פרשז, צפר, פתרוס פרשגן, פרש, פתורה, רפה, 
צפרדע פשחור, פשר, צפיר, רשפי, רחף צורפים, צפור, צרפת, שרפה, 
רפיה צפרה, צרופה, רפד, אפרים, שופר רטפש, רפא, רצפה, מספר, 
תחפיר רפסודה, רפש, שפרה, פרזי, כפתר שפיר, שפר, תפר, פרור, 
גפר  סרפד,  רפידים,  פר,  כפר,  פרך  תרפים,  פגר,  כפיר,  ערף,  עריף 
יערף,  פרתמים,  ספר,  פרעתון,  פדר  הריפות,  ארפכשד,  פרת,  ספרד, 
אמרפל גפרית, פרשדנה, פרפרני, רשף, ירפאל רפאל, תפארת, מחפיר, 
עופרת, פרפר טפסר, אגרף, זפרנה, חפר, חרפה אליחרף, הרף, שרף, 

רדף, רצוף רצף, רשף, זרזיף, צרף, חריף חרף, טרף, , , 
■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד 

לעלון זה

מלכורת מדה שביעית ובה השובע, שבע. וכתיב וימלאו אסמיך שבע 
)משלי, ג, י(. ועיין מלבי"ם )משלי, ג, י( וז"ל, אסמיך, שם מיוחד לאוצרות 
התבואה בלבד, וחברו )דברים, כח, ח(, ובזה מובדל מן אוצר שכולל כל 
תבואה  ע"ב(  רכו,  )ויחי,  זוה"ק  ועיין  עכ"ל.  באוצרות,  הנאצרים  דברים 

בחינת מלכות.

מטל  לך  ויתן  וז"ל,  פ"ד(  סז,  אמור,  )ויקרא,  יצחק  עקדת  עיין  נפש 
השמים וגו', וארז"ל, אין הברכה מצויה וכו', אלא בדבר הסמוי מן העין, 
שנאמר יצו ה' אתך את הברכה באסמיך, והכוונה אשר אצל אלו אינה 
ברכה אמתית עד"ה, אבל הברכה האמתית היא הנאמרת על הצלחת 
)ישעיה, סד( עין לא ראתה  הנפש אשר הוא דבר סמוי מן העין, כד"א 

אלהים זולתך יעשה למחכה לו, עכ"ל.

ועוד. עיין פנים יפות )כי תשא, לא( וז"ל, מה רב טובך אשר צפנת ליראיך 
וגו' תסתירם בסתר פניך מרוכסי איש וגו', מרוכסי שהוא לשון קשר, 
כמו וירכסו החושן, שהוא התקשרות הגוף עם הנפש, ומחמת חומריות 
הגוף לא יוכל לסבול אור הגנוז הצפון, אלא שאין עיני הגוף רואות באור 

יהצפון וניצול ממנו, והיינו דכתיב יצו ה' אתך את הברכה באסמיך, שא
פילו עיני גופך עצמך לא יראה, כמ"ש עין בעין יראו בשוב ה' ציון, היינו 

עין הפנימית המולבש בעיני הגוף, הם יראו.

רוח כתיב יצו ה' אתך את הברכה באסמיך. וצורת הברכה, שמתרחב 
לכל רוח.

נשמה נשמה, בחינת אמא, בינה, נס, וכאשר זוכה לנשמה, זוכה לנס. 
ועיין בן איש חי )כי תבא( וז"ל, יצו ה' אתך את הברכה באסמיך, אחר 
זה  והלא  וא"ת  ועסקיהם.  בתיקונם  תטרח  שלא  כדי  באוצר  שתניחם 
מעשה ניסים ואין נהנים ממעשה ניסים, לזה אמר ובכל משלח ידך, שלא 
תהיה הברכה בבת אחת בעין, שאוצר שיש בו עשרה סאים תמצא בו 
אלף סאין, אלא הברכה תבא ממעט מעט, "בכל משלח ידך", כל פעם 
באוצר  שיהא  החסרון,  יתמלא  ממנו,  ליטול  באוצר  ידך  שולח  שאתה 
שיעור מה שנטלת ממנו, ובזה לא היה הנס ניכר להדיא, וכאשר היה אצל 

האשה הצרפתית, עכ"ל.

חיה עינים שורשם הפנימי הארת חיה, בסוד רשר"ד, כנגד נר"ן חיה. 
ועיין אמרי אמת )בהר, תרס"ח, ד"ה איתא בזוה"ק( וז"ל, באסמיך, שאין 
הברכה מצויה אלא בדבר הסמוי מן העין, היינו שסמוי אפילו מהעין של 

האדם עצמו, עכ"ל. והיינו שזהו מדרגת אין שלמעלה מן העין.

יחידה עיין שפת אמת )ויחי, תרנ"ד, ד"ה בפסוק האספו( וז"ל, ושמעתי 
מאמו"ז ז"ל, כי ברכת יוסף פורת עלי עין, עולי עין, שאין עין הרע שולטת 

יכדאיתא בגמ', ולכך עיקר הברכה היא ביוסף, דכתיב ישלח ברכה בא
סמיך, במקום הסמוי מן העין )אין שלמעלה מעין(. וכן הוא בשבת, ברזא 
ועיין  עכ"ד.  ונסתרת,  סתומה  נקודה  ישראל  איש  בכל  שנמצא  דאחד 
אמרי אמת )ימים אחרונים של פסח, תרס"ה( וז"ל, וצריך לשמור הברכה 

יכדכתיב שם, ובאת וסגרת הדלת. שהברכה היא הנקודה שישנה בפני
מיות ישראל שהיא מתקיימת ע"י שמשמרים אותה אמונה, כדכתיב יצו 
ה' אתך את הברכה באסמיך, עכ"ל. ונקודה פנימית זו שורשה היחידה, 
ולתתא נגלה ביסוד, סוד ציון )וכל תורת השפת אמת שורשה ב"נקודה" 

זו, בין והתבונן(.

■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד 
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ודע שבכל הולדה והורדת הטפה בעת הזווג הוא בכח המוחין כי 
משם נמשכת הטפה: כל טפה שורשה במוחין, והיינו שכאשר זה יורד 

ממדרגת מוח, נעשה טפה, והוא בחי' 'נימוח'2.1 
ראוין  דגדלות  מוחין  לו  שיהיה  עד  ביאה  אינה  הקטן  ביאת  לכן 
להמשיך משם טפת ההזרעה: מה שביאת קטן אין לה שם ביאה יש 

בזה ב' הגדרות, שבעומק הם הגדרה אחת. 
מה שכתב הרב כאן היינו שהחיסרון הוא מצד הטפה שאינה ראויה 
להזריע, כלומר מחמת שקטן אין לו מוחין גמורים אינו יכול להוריד 
טפת הזרעה, כי כל המוחין שיש לו עתה הוא רק תחלת כניסת נה"י 

שנעשה לו בחי' חב"ד כמוסים בחג"ת כנ"ל.  
קי 'אין  חז"ל  ע"פ מה שאמרו  הוא  נוספת,  הגדרה  ישנה  יכאמור 

חיסרון  מצד  והוא  דקישוי  הוא  שהחיסרון  כלומר  לדעת',  אלא  שוי 
הדעת, והיינו דכיון שקטן אינו בר דעת, אין ביאתו ביאה. כי ההבדל 
בין קטנות לגדלות הוא בשיעור תוקף הדעת, ואגם שבעיבור נמי יש 
בו בחי' דעת, היא באתכסיא ואינו ניכר להדיא, ואפי' שאח"כ יש בו 
דעת יותר ניכר במוחין דיניקה, וגם אח"כ בסוד ג"ר דו"ק שהחב"ד 
כלולים בחג"ת הדעת מתגלה יותר, מ"מ עדיין אין תוקף לדעת אלא 
רק בגדלות שמתגלה בו דעת גמורה, שאז החב"ד גלוים ולא כמוסים, 

ורק אז יש בחי' דעת שראויה לביאה.   
אמנם ב' הגדרות אלו יש להם שורש אחד, והוא כי הרי 'דעת' הוא 
קו האמצע, בחי' כח הדעת שמבריח מן הקצה לקצה, ובזה הוא מוריד 
מלעילא לתתא ומעלה מתתא לעילא. ולכן היסוד עולה מחמת שהוא 

במקום האמצע, ובו נגלה עיקר גילוי הדעת, בסוד 'והאדם ידע'. 
ואשר על כן, גם הטפה הנמשכת מלעילא לתתא, היא נמשכת מכח 
הדעת דייקא, כלומר מטעם שאין קישוי אלא לדעת, ע"י הדעת יש 

יקישוי וגם הטפה נמשכת מן המוח ואז היא מזרעת. והוא הטעם שמ
בואר בפוסקים שטפה שיצאה שלא לדעת אין בה דין של טפת קרי 

גמורה, ואינו נקרא שז"ל, כי אין יסודה מדין הדעת.  
ואמנם הטפה היא במח ובפרטות היא במוח ימין, אך אינה נמשכת 
מן המוחין עצמן שהן חכמה ובינה לכשעצמן, אלא נמשכת בסוד יורה 
כחץ ע"י הדעת שבמוחין דייקא. נמצא שמה שביאת קטן אינה ביאה, 
מן  כי הטפה נמשכת  והן מדין דעת, שורשם אחד,  הן מדין הטפה 

הדעת, ודו"ק.
־והנה הז"א המוחין שבו אינם תמיד מתקיימין כנודע כי הם מסת

:לקין וחוזרין בסוד תוספת הוא סדר כל כוונת התפילה כנודע, והתי
באר שנקרא תוספת או מצד מה שהז"א עצמותו נקרא ו"ק שיש בו 
תוספת של ג"ר והתוספת הזו מסתלקת וחוזרת. או שנקרא תוספת 
מצד מה שבכל פעם מגיעים מוחין מסוג חדש שלא היה קודם, והוא 
מה שאמרו שאין תפילה דומה לחברתה ואין יום דומה לחברו, וביחס 
כל  כי  פעם,  בכל  מתווספים  הם  כי  'תוספת'  נקראים  המוחין  הזה 

מוחין המתווספים שונים מהקודמים. 
דיניקה  ומוחין  ומקיפים דאו"א  ודע שיש מוחין דעיבור דפנימים 

1  כמשל דבר מוצק שהופכים אותו לנוזל נקרא נימוח.
2  ויבואר עוד להלן על מה שהעיר הש”ש. 

־דפנימים ומקיפים דאו"א וב' בחי' אלו הם מוחין דאלה"ים, ויש מו
חין דגדלות והם של הויות והם מוחין פנימים ומקיפים דאו"א: והיינו 
ויניקה הכלים הם אלה"ים אולם המוחין  דיש אורות וכלים, ובעיבור 
דאלה"ים אינם אלא חלקי אור שהם הויו"ת, כי לעולם האורות הם 
הויו"ת. לעומת כך במוחין דגדלות גם מצד הכלים הם הויו"ת וכ"ש 

מצד האורות.
והנה בכל פעם שרוצין להמשיך להם מוחין צריך שתחלה יזדווגו 
או"א ומשם ימשכו המוחין לזו"ן: בהגדרה כוללת, כל השפעה באה 
להלן.  שיבואר  כפי  א"ס  מאור  המעלות  מרום  באה  והיא  מלעילא, 
ובפרטות, בענין השפעת המוחין יש לחדד בטעם הדבר, והיינו כי זו"ן 
הם במדרגה של ו"ק-ז"ת, כלומר הם במדרגה של 'מידות', ואין להם 
תוספת  בסוד  מוחין  מקבלים  הם  אלא  עצמן,  מצד  'מוחין'  תפיסת 
מוחין3, לכן  בחי'  הם  ובינה,  חכמה  שורשם  או"א  כך  לעומת  כנ"ל, 
עיקר המוחין מתגלים ע"י או"א דייקא. וזו עומק ההגדרה שבכל פעם 

שרוצין להמשיך מוחין לזו"ן צריכים זיווג דאו"א דייקא, ודו"ק.
ועיין בש"ש שהעיר וז"ל "גם צריך לבאר מה בחי' הוא המוחין ר"ל 

מה נשתנו לקרותם בשם מוחין ומה מהותם". 
'נימוח',  מלשון  מוחין  נקראים  המוחין  לעיל,  שהוזכר  כפי  בעומק 

יכלומר נקראים מוחין ביחס למה שהם ניתנים לתחתון, אך מצד הג
יסוד דברי  והוא  ובינה.  חכמה  נקראים  הם  לכשעצמן  המוחין  דרת 
או"א  פרצופי  להיות  והשתנו  עצמי,  הם שם  הפת"ש שחכמה ובינה 

ישזה שמם מצד מה שהם עבור התחתון, והיינו שמצד מה שהם פר
צוף או"א הם נקראים מוחין.

אמנם בזווג ההוא צריך שיעלו זו"ן מ"ן: והיינו שבכל זווג עליון צריך 
שיוריד  כדי  העליון  הזווג  לעורר  לעילא  מתתא  מ"ן  יעלה  שהתחתון 

מלעילא לתתא מ"ד.  
הפנימים  נשמה  בחי'  שהם  שלהם  המוח  הוא  מ"ן  העלאת  וענין 
שלהם: והיינו כי 'מיין' דוכרין ו'מיין' נוקבין הם בחי' מוחין, בחי' נימוח, 

בחי' מים כנ"ל, והוא בין מלעילא לתתא ובין מתתא לעילא.
בחי'  אלא  עצמותו  עצם  אינו  לעליון  מעלה  והיינו שמה שהתחתון 

יהמוחין דיליה, והוא יסוד מוסד ונאמר פע' רבות בדברי הרב, שהפני
מיות עולה ולא החיצוניות, הפנימיות הם בסוד מוחין בסוד מים. והוא 
הסיבה שהאדם אינו רואה את העליה כי החיצוניות לא עולה, דהשתא 
הוא בחי' 'כי האדם יראה לעינים וה' יראה ללבב'4. אבל לעת"ל שגם 

החיצוניות תעלה יראה לכל בסוד 'כי עין בעין יראו בשוב ה' ציון'5.
יהפנימיות הוא בחי' המוחין שהוא בחי' הנשמה, והיינו בחי' המחש

בה, וכפי שהוזכר פע' רבות דברי הגר"א שכל העליות של משה רבינו 
לא היו אלא במחשבה, והוא עומק העלאה מ"ן בסוד מים מוח-נימוח, 

שהמוח בחי' מחשבה.  
יוהיינו שכמו שמה שיורדים המוחין מלעילא לתתא אינו עצמות הע

3  אולם מלבישים על חו”ג דא”א, אך מצד שורשם עיקרם מוחין, 
ויבואר יותר להלן.

4  שמואל א’ ט”ז ז’.
5  ישעי-הו נ”ב ח’
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ליון אלא הארה6 ממנו, בסוד המוחין בחי' נימוח, הכי נמי מה שעולה 
מתתא לעילא הוא בחי' מוח. 

ומה שנקרא מוח-מים, היינו שלא יורד השפעה במדרגה של אור, 
אלא נעשה מציאות של מים ואז יורד. והיינו דמה שיורד מהעליון הוא 

יבחי' מים שנעשה לתחתון מוחין, ומה שעולה מהתחתון הוא בחי' מו
חין בערך לתחתון שנעשה מים בערך לעליון, והוא עומק ההגדרה של 
מ"ד ומ"ן, והוא סוד הגמ' בתענית )כה:( "תניא רבי שמעון בן אלעזר 

אומר אין לך טפח מלמעלה שאין תהום יוצא לקראתו". 
והנה קודם שיעלו בסוד מ"ן צריכין לקבל הארה מלמעלה וא"א 
לקבלם אם לא ע"י זווג או"א: כלומר המ"ן לא יכולים לעלות אם לא 
יקבלו הארה מלמעלה, וא"כ צריך לבאר מה השורש הראשון למ"ד 
שיורדים אם לא קיבלו מ"ן קודם. והיא שאלה היסודית שהוזכר כמה 
פע' בדברי הרב. והתבאר, שלכן צפה הקב"ה במעשיהם של צדיקים, 
העלאה  סוד  שורש  הם  העתידיים  הצדיקים  של  שמעשיהם  כלומר 
בסוד  המאציל  שצפה  ע"י  והיינו  מ"ד,  להורדת  גרם  גופא  וזה  מ"ן, 

מחשבה שיש נבראים, ואז הוריד מ"ד. 
ובעומק הרי מעשיהם של צדיקים הם רק במחשבה ועדיין לא היה 
דהוא  והיינו  תחלה',  במחשבה  מעשה  'סוף  בבחי'  בפועל  מעשיהם 
זה  מים-מוחין-מחשבה,  בחי'  הם  ומ"ן  מ"ן  בחי'  שכל  הטעם  גופא 
שורשם, וגם לעולם הוא מה שעולה ויורד, ואין עצמות בפועל עולה 
ויורדת כנ"ל, כי גם אחרי מעשיהם של צדיקים בפועל אינו עולה אלא 

רק בחי' 'המחשבה' של המעשה ולא המעשה עצמו, ודו"ק.  
־ופי הדבר כמ"ש שב' זווגים יש באו"א א' זווגם הוא בסוד חיצונו

תיהן והוא תמיד להחיות העולמות חיות מוכרח לצורך עצמן ואם זה 
הזווג יתבטל אפילו רגע א' יתבטלו כל העולמות ח"ו, והב' הוא בסוד 
הפנימית והוא לתת מוחין לז"א כדי שהם יולידו נשמות בעולם שהוא 
פנימיות העולמות כנודע וזה אינו תדיר: ובהגדרה כוללת זווג א' הוא 
זווג ישסו"ת שהוא זווג תדיר לצורך קיום העולמות, וזווג ב' הוא זווג 

או"א עלאין בסוד חו"ב לצורך תוספת הארת הנשמות.
ינחדד ונאמר, הזווג התחתון שהוא ישסו"ת הוא לצורך קיום העול

מות, כלומר לצורך קיום עולם המעשה, בחי' החיצוניות. לעומת כך 
מוחין  גילוי  לצורך  הם  'מוחין',  מדרגת  עלאין, שהם  או"א  של  הזווג 

לתחתון. 
הנה או"א הם ג"ר וזו"ן הם ז"ת, והיינו דז"ת7 דאו"א מתלבשים בזו"ן, 
נמצא שישסו"ת שהם ז"ת דאו"א הם שורש לזו"ן, ואו"א עלאין הם 
עיקר מדרגת המוחין. ולכן זווג תחתון שהוא זווג דישסו"ת הוא לצורך 
קיום זו"ן כי הם שורשם בחי' ז"ת. לעומת זווג דאו"א עלאין הם לצורך 

גילוי מוחין לזו"ן.
זווג  והיינו שהזווג של ישסו"ת אינו בבחי' השפעת מוחין אלא הוא 
ששייך למעשים. כלומר יש ב' מדרגות מוחין, יש מוחין גמורים והם 
בבחי' זווג או"א עלאין, כלומר הם מוחין מופשטים, לדוג' פרשת בן 

6  וכבר הובאו דברי הלשם שגם בחי’ ההלבשה אינו אלא סוד טפה 
זרעית ולא מעצמות העליון.

7  בהגדרה כוללת. ויש בזה כמה הבחנות או מהחזה או מטבורא דליבא 
כמתבאר פע’ רבות. 

רק  אלא  נברא  ולא  היה  בסנהדרין שלא  חז"ל  ומורה שאמרו  סורר 
לדרוש ולקבל שכר, כלומר הוא בחי' גילוי של מוחין לכשעצמן. וכמו 
שכאשר האדם עולה בפועל לעולם העליון ונעשה חפשי מן המעשים, 
ואז אינו עוסק במעשה אלא בחכמה מופשטת. לעומת כך יש מוחין 
דהמעשים שהם בבחי' ישסו"ת, כמו אדם שעושה מלאכה בבחי' 'סוף 
מעשה במחשבה תחלה'. נמצא שמ"ד שניתנים ע"י ישסו"ת הם מ"ד 
מ"ד  הם  עלאין  או"א  ע"י  שניתנים  מ"ד  לעומת  למעשים,  ששייכים 

ששייכים למחשבה מופשטת.  
שורש המ"ד שניתנים ע"י ישסו"ת הם בסוד ביאה ראשונה בסוד 
רוחא דשביק בגבא )כמבואר להלן בדברי הרב(, והיינו כי עיקר ביאה 
ראשונה היא בבחי' מעשה, בחי' עשיית כלי בסוד 'אין האשה כורתת 
ברית אלא למי שעשאה כלי', לעומת ביאה שניה וביאות מכאן ואילך 

הן בבחי' השפעת מוחין מכח זווג או"א עלאין.
8 דנה האם מותר לבעול בתחלה בשבת, והניי 'נתבונן ונבין, הרי הגמ

דון הוא על ביאה ראשונה מצד שעושה חבורה, ובעומק היינו משום 
מלא כל  לא תעשה  איסור  יש  ובשבת  'מעשה'  בסוד  ביאה  ישהיא 

כה, והיינו ביאה ראשונה שהיא בחי' מעשה דייקא. לעומת כך נאמר 
שביאת ת"ח משבת לשבת דייקא, כלומר הטעם בעומק הוא כי היא 
בחי' ביאה שניה שהיא לצורך השפעת מוחין ולא בבחי' מעשה, ולכן 
היא דווקא בשבת, בסוד 'פריו יתן בעתו', והוא הבחי' דלכ"ע תורה 

ניתנה בשבת דייקא, בחי' השפעת מוחין, ודו"ק.  
והנה זווג א' התדיר א"צ שיעלו זו"ן בסוד מ"ן אמנם ההוא רוחא 
זו"ן  דשביק אבא באמא בביאה ראשונה אשר ההוא רוחא שורש 
אז  מספיק  רוחא  וההוא  או"א  מזווג  הנמשכין  הנשמות  שאר  וכל 
למ"ן: כלומר בזווג א' א"צ צריך שיעלו זו"ן מ"ן, אך מ"מ בעי מ"ן כדי 
שירד מ"ד, אלא שהוא נעשה ע"י הביאה הראשונה ע"י רוחא דשביק 
אבא באמא והוא העלאת מ"ן שהוא משורש זו"ן, וזה נעשה ע"י כח 
מי שעשאה  הנק' בסוד  יעקב-יבקע שעושה את  יסוד דאמא בסוד 
כלי. וביאה ראשונה זו היא בחי' חכמת המעשה, וכמו שמבאר הגר"א9 
שהוא בחי' שכל המעשי. וזה מספיק להיות מ"ן בבחי' כח המעשה, 

יכלומר לצורך המשכת חכמה המולבשת במעשה, בחי' מוחין דמע
שה. 

־אך הזווג הב' הוא לצורך מוחין שהוא לצורך זווג זו"ן להוליד נש
זווג  כלומר  במ"ן:  עולין  ממש  זו"ן  אז  העולמות  פנימית  שהם  מות 
פנימיות  והוא  המופשטת,  החכמה  לצורך  מוחין  בחי' השפעת  או"א 
עולין  ממש  זו"ן  'אז  ומש"כ  המחשבה.  בחי'  המוחין  בחי'  העולמות, 
במ"ן', כלומר לא בפועל בחיצוניותם אלא בפנימיותם כנ"ל, כלומר 
כח המוחין שבהם הוא זה שעולה בסוד מ"ן לאו"א עלאין שהם סוד 

המוחין כנ"ל.
יוהוא הטעם שנקרא שהזווג דאו"א הוא לצורך הולדת נשמות חד

שות, כלומר בסוד מה שעונת ת"ח היא משבת לשבת, בסוד אשר 
פריו יתן בעתו, ותלמידי 'חכמים' דייקא, בחי' זווג או"א עלאין. והוא 
נמי מה שמבואר בפוסקים שראוי ללמוד בשבת דבר חדש או לחדש 

8  בכתובות
9  בתחלת פירושו על ספק משלי שיש ג’ שכלים שכל המעשי הדברי 

והעיוני.



עץ חיים היכל חמישי שער מוחין דצלם פרק ו' מ"ק ]460[עץ חיים היכל חמישי שער מוחין דצלם פרק ו' מ"ק ]460[
יחידושי תורה בשבת, כי הוא סוד שבת שהיא מקור הברכה בחי' הש

פעת מוחין לצורך נשמות חדשות. והוא המבואר בשער הכוונות שכל 
העולמות העולים עולים ג' מדרגות בשבת, הוא בסוד הפנימיות של 
המוחין שעולים בסוד מ"ן, והוא לצורך זווג או"א עלאין לצורך הולדת 
נשמות חדשות דייקא. לעומת כך עמי הארץ שזווגם תדיר הוא שייך 
לששת ימי 'המעשה', כי הוא זווג לצורך קיום העולמות, ולכן נקרא עם 
'הארץ', בחי' מלאכת הארץ, שהוא צורך קיום העולמות, בחי' מעשה. 
והנה כל מוחין הפנימים דיניקה דמצד אמא תמיד הם בו לעולם 
ועתה ע"י מ"ן בכח ההוא רוחא כנ"ל נעשה זווג או"א בבחי' יש"ס 
ותבונה והוא זווג התדיר ואז נשלם בחי' מוחין בחג"ת דיניקה שהם 
זו"ן עצמם כדי לקבל  חיצונותיהן והם אלה"ים אחר כך עולה מ"ן 
מוחין דו"ק דגדלות שהם פנימית העולמות בזו"ן: מוחין דיניקה הם 
בגבא  דשדי  רוחא  וכח  כנ"ל.  העולמות  קיום  לצורך  הוא  כי  לעולם 
הוא מכח אמא שהוא בחי' מ"ן לצורך קיום העולמות. והיינו דביניקה 
מתגלה עיקר המדרגה שהמוחין הם מים, ולכן היניקה הוא יניקה של 
בחי מים. לעומת כך בהארת מוחין גמורים הם מעין ההארה שלמעלה 
בחי' מוחין מופשטין, ואין הם בחי' מים בערכין. אמנם כפי שהתבאר 
לאורך כל השער הזה שזה לפי מה דהשתא ז"א הוא בסוד ו"ק ואין לו 
בחי' ג"ר גמור אלא בסוד תוספת, ולכן אינם מוחין מופשטין כפשוטן, 
יהיה בחי' של  י"ס גמורים  יהיה בחי'  ואין הכי נמי שלעת"ל כשז"א 

מוחין מופשטין גמורין, ודו"ק.
ודע שאין זווג זה הב' נעשה אלא כשמתחברים יחד ד' פרצופים 
או"א ויש"ס ותבונה ונעשין ב' פרצופין לבד והבן זה: יסוד זה התבאר 
כמה פע' בדברי הרב, והיינו כי פעמים מחלקים את או"א וישסו"ת, 

יבאופן שאבא ויש"ס הם אחד ואמא ותבונה הם אחד, ופעמים מח
לקים שאבא הוא או"א עלאין, ואמא היא ישסו"ת. ומצד מה שאמא 
היא ישסו"ת הוא בחי' הזווג הא' התחתון שהוא זווג תדיר. אולם לצורך 
השפעת המוחין חוזרין אבא ויש"ס להיות אחד ואמא ותבונה אחד ואז 

נעשה הזווג. 
ומה שלא נעשה זווג דאו"א עלאין לבד לצורך השפעת המוחין לזו"ן, 
כאשר  שבעומק  משום  הוא  ישסו"ת  עם  חיבור  שיהיה  גם  והוצרך 
זו"ן  של  באו"א תפיסה  שיש  מתגלה  עלאין  מאו"א  נפרדים  ישסו"ת 
נפרדים, כי ישסו"ת הם ז"ת דאו"א כנ"ל, ואם היה זווג של או"א עלאין 
לבד נמצא שהשפעת המוחין היא רק בסוד ג"ר דו"ק, ואין בה הארה 

ישל בחי' י"ס גמורים, וע"י שמתחברים או"א עלאין עם ישסו"ת מת
גלה השפעה בסוד י"ס גמורים ולא ג"ר וו"ק, ודו"ק. וזה שורש הארת 

לעת"ל, שיש בזו"ן י"ס גמורים.  
בלשון אחרת, התבאר שזווג של ישסו"ת הוא זווג לצורך המעשים, 
וזווג דאו"א עלאין מתגלה מוחין מופשטין, ואז מגלה שהמעשה בטל 
בסוד שבת מכח 'לא תעשה כל מלאכה', וזה גופא מה שנקרא שזו"ן 
מעלין מ"ן לאו"א, כלומר עולה בחי' מחשבה שלהם לאו"א ולא בחי' 
המעשה. אמנם מבאר הרב שזה נעשה דווקא ע"י שנכללין ישסו"ת 
באו"א עלאין, והיינו כי קודם עולים זו"ן לישסו"ת שהם שורשם, ואז 
נכללין ישסו"ת באו"א ואז נעשים מד' פרצופים ב' פרצופים. ודווקא 
ע"י שנכללין ישסו"ת מתגלה המוחין המופשטין, כי אם ישסו"ת לא 
יתכללו באו"א אז המ"ן של זו"ן לא יעלו אלא לישסו"ת ולא לאו"א, ואז 
יהיה רק השפעה של מוחין בסוד המחשבה של המעשה ולא מוחין 

מופשטין, ודו"ק. וטעם זה שייך אף לעולם דידן.
גם דע כלל גדול שזה הזווג החיצוניות שהוא לצורך העולמות נמשך 

־ממוחין עצמן דאו"א בלי שיקבלו הם מלמעלה כנודע שכל מה של
מטה מהם כולם כלולים בהם ויש בהם כח כנגד כל מה שלמטה 
מהם אך הזווג הפנימי צריך שיקבלו גם או"א מאורות עליונים מהם 
ומהם ממשיכין למה שהוא צורך להמשיך נשמות חדשות שהוא בחי' 
והוא ממשיך  נוקבא תחלה  עם  מזדווג  א"א  ונמצא שגם  הפנימים 
לאו"א וכן א"א עצמו גורם זווג לעתיק וכן זה מזה עד רום המעלות 
נמצא שזווג הפנימי הוא קושר כל העולמות כי א"א להמשיך אם לא 
יקבלו מרום המעלות אורות חדשים זה מזה עד או"א ומשם לז"א: 
כאמור הזווג לצורך קיום העולמות הוא רק זווג דאו"א והיינו ישסו"ת 
כנ"ל, אולם גם השפעת מוחין דמעשה הוא מכח זווג דאו"א עלאין רק 
לא מרום המעלות אלא רק ממוחין עצמן דאו"א. וכאשר הוא לצורך 
השפעת מוחין מופשטין, לצורך הולדת נשמות חדשות, אז הזווג הוא 
דאו"א עלאין עצמן שמעורר את כל הזווגים העליונים שלמעלה מהם.  
נבאר, הרי התבאר לעיל כי זווג דישסו"ת הוא לצורך עולם המעשה, 
השפעת  הוא  ובינה,  חכמה  הוא  עלאין ששורשם  דאו"א  זווג  לעומת 
מוחין מופשטין. והנה מצד עולם התיקון או"א מלבישים רק על חג"ת 

ידא"א ואינם במקום מוחין, וגם הכתר שלהם הוא בגרון דא"א כי הבי
נה דאריך היא בגרון ולא במקום המוחין כמבואר. וא"כ גם השפעה 
של מוחין המופשטין מצד או"א עלאין אינם השפעה של מוחין גמורים 

אלא במדרגת גופא.
של  מחשבה  של  השפעה  הם  שישסו"ת  שמה  בזה  מתבאר  מ"מ 
שאו"א  זה  משורש  גופא  הוא  מוחין שבמידות,  בחי'  שהוא  המעשה 

יעלאין אינם מלבישים אלא על חג"ת דא"א, מקום המידות, ולא במ
יקום מוחין חכמה ובינה בחי' מוחין לעצמן, והיינו כי צורך קיום העול

מות היינו צורך זו"ן, כי העולמות נקראים זו"ן.   
ואשר על כן הוא המתבאר בדברי הרב שכדי שאו"א ישפיעו בחי' 
מוחין מופשטין צריך שזווג של או"א עלאין יעורר את כל הזווגים עד 
רום המעלות, כלומר כדי להשפיע בחי' מוחין גמורים ולא בחי' מוחין 
של מידות בחי' זו"ן בחי צורך העולמות שזה עתה מקום הלבשתם של 

יאו"א, צריכים שזווג דאו"א עלאין יעוררו זווג דא"א שהוא בחי' 'והח
כמה מאין תמצא', אריך שורש ה'אין'. ויתר על כן עד רום המעלות 
ג"ר  הוא נקרא  כי  הגמורים,  הג"ר  שהוא א"ק שורש השורשים של 
גמור10 ביחס לעולמות אבי"ע שנקראים זו"ן בערכין, ורק אז השפעת 

המוחין יהיו השפעה של מוחין גמורים, מוחין מופשטין, ודו"ק. 
כמוסים  וי"ס  א"ס  אור  בסוד  המעלות  רום  עד  הוא  כן  על  ויתר 

יבמאצילן, דאם לאו אינו בחי' השפעה חדשה שהוא צורך הולדת נש
מות חדשות, בבחי' חידוש גמור שבא מעבר לגבולות הנברא, ודו"ק. 
כי אור א"ס הוא ג"ר ביחס לנבראים שהם ו"ק בערכו, כמתבאר לעיל.

10  כמבואר בשער אח”פ שאורות אח”פ מתפשטין עד שיבולת הזקן 
מקום טבורא, ונמצא שמקום גופא דא”ק כולו בחי’ ג”ר, וממקום 

טבורא ולמטה הוא בחי’ זו”ן שהם עולמות אבי”ע, ודו”ק.
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אט
אט, א'-ט', הלשון 'אט' נאמר אצל יעקב 
אבינו כשהוא אומר לעשיו "אנכי אתנהלה 
לאטי לרגל הילדים ולרגל המלאכה וגו' עד 
ב"לאטי"  שעירה",  אדוני  אל  אבוא  אשר 
היא  הל'  האם  הראשונים  נחלקו  'לאט', 

אות משורש המילה אם לאו.

מוכיח  אליהו  כאשר  נאמר,  אחאב  אצל 
את אחאב, "וירא ה' כי נכנע אחאב", שם 

נאמר בו "וילך אט".

ביאור רתיברת 'אט'
כתבו  הקודש,  אט בלשון  המילה  וביאור 
הראשונים, יש אופן דקלקול ממש כלשון 
שזה  האובות",  ואל  האטים  "אל  המקרא 
מין ממיני הכשפים, אובות וידעונים ואטים, 
אט",  "וילך  אחאב  אצל  כשנאמר  אבל 
הליכה  לאט,  של  מלשון  זה  כפשוטו  אז 
המקום,  על  אומר  יונתן  והתרגום  בנחת, 
חז"ל,  עוד בדברי  וכן  רש"י,  כמו שמביא 
'וילך  שדורשים  במדרשים,  בירושלמי, 
אט' - וילך יחף, שהוא הלך בלא מנעלים, 
האדם  כאשר  דברים  של  בפשוטם  אז 
ולכן  כבידה,  הליכתו  מנעל,  בלא  הולך 
הוא הולך לאט, ויש מן הראשונים, הרבנו 
בחיי ועוד, שהסבירו שמחמת שפלותו הוא 

הולך לאט.

שהיא  התנועה  היא  אט  א"כ,  מ"מ  אבל 
שיש  שקיימת,  המהירה  התנועה  היפך 
זהו  איטית,  תנועה  מהירה,  בלתי  תנועה 

האט.

ושורש הבריאה,  כלל   שורש 
בריארת האדם

מאמרות  "בעשרה  הדברים,  ושרשי 
יכול  אחד  במאמר  והלא  העולם,  נברא 
להיבראות, אלא ליתן שכר טוב לצדיקים 
העולם  וכו',  הרשעים"  מן  ולהיפרע  וכו' 
שיסוד  והרי  מאמרות,  בעשרה  נברא 
הבריאה, ביסודו הוא אחד, "ה' אחד ושמו 
הבריאה,  בהתגלות  ובהתפרטותו,  אחד", 

בזמן, זה נברא בששת ימים "ששת ימים 
עשה ה' את השמים ואת הארץ" אבל בכח 
הבורא, מכח מאמר פיו כביכול, שנברא, 

הבריאה נבראה בעשרה מאמרות.

להיבראות",  יכול  אחד  "במאמר  אבל 
והשורש הפנימי של ה'מאמר אחד' נעוץ - 
ראשית כל, כפשוטו ממש - בעצם הבורא 
עצמו, שהוא אחד ושמו אחד, אבל יתר על 
כן, הבריאה אמנם נבראה בפועל בעשרה 
מאמרות, אבל ישנו דבר אחד שלא נברא 
במאמר כמפורש בקרא, זה האדם, "ויפח 
באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה", 
נשמת  באפיו  "ויפח  באדם  שנאמר  מה 
חיים" בשונה מכל הבריאה כולה שנבראה 
במאמר פיו יתברך שמו, "בדבר ה' שמים 
כל צבאם", השורש של  פיו  וברוח  נעשו 
האדם,  בבריאת  נעוץ  הוא  פיו'  ה'רוח 

שנאמר בו "ויפח באפיו נשמת חיים".

 - 'ויפח'  מאד,  עד  כידוע  חז"ל  וכדברי 
'מאן דנפח מתוכו נפח' - 'מדיליה נפח', 
נפח',  ה'מדיליה  נפח',  שה'מתוכו  והרי, 
היינו מה'אחד' שבו, מכח כך הוא נפח את 
שאיננה  האדם  יצירת  עומק  לכן  האדם, 
שבאחד  אף  על   - כפשוטו  פיו  ממאמר 
זה  בחז"ל  השיטות  רוב  מהמאמרות, לפי 
אלקים  "ויאמר  נאמר  העשירי,  המאמר 
אבל  כדמותינו"  בצלמנו  אדם  נעשה 
התגלה  אצלו,  שהתגלה  הפנימי  השורש 

אצלו ה'מאמר אחד'.

הריבוי וגילוי  ה'אחד'   גילוי 
ביציררת אדם

לא  עצמו,  שבאדם  שבדבר  העומק  וזה 
הקצוות  שני  נגלה   - הבורא  מצד  רק 
כמו  העליון,  הקצה  נגלה  מחד,  האלה, 
יחיד  הוא  ברוך  הקדוש  חז"ל,  שאומרים 
הוא  בתחתונים,  יחיד  והאדם  בעליונים 
"ויפח  של  באופן  יחיד,  של  באופן  נברא 
באפיו נשמת חיים", ומצד כך הוא נקרא 
שתיקה,  מלשון  דממה,  מלשון  אדם 
שקודם  מהמקום  נברא  הוא  כלומר, 
לדיבור, מלפני המאמרות, וזה העומק של 
דברי חז"ל, "ישראל עלו במחשבה תחילה 
להיבראות", כלומר, בערכין דידן השתא, 
"עלו במחשבה" היינו, שהם לפני תפיסת 

מה"ויפח  הם  אלא  הבריאה,  של  הדיבור 
באפיו נשמת חיים", משם שורש בריאתם 
נפח,  מתוכו  דנפח  מה"מאן  ישראל,  של 
בשורשו,  המחשבה  מכח  נפח",  מדיליה 

שמשתלשל למקום הנפיחה.

של  העליון  הצד  האחד,  הצד  זה  וא"כ, 
עומק יצירת האדם.

בפועל  האדם,  יצירת  של  בהתגלות  אבל 
אלקים  "ויאמר  נאמר  האדם  יצירת  של 
הוא  ברוך  הקדוש  שנתיעץ  אדם",  נעשה 
עם המלאכים, כדברי חז"ל, שהוא שורש 
ויקרא את  ונקיבה בראם  של ריבוי, "זכר 
שמם אדם", אם 'זכר ונקיבה בראם' נעשה 
בו אופן שהוא נברא ממציאות של ריבוי, 

עד מקום הריבוי שהוא המאמר העשירי.

זה האט, א' ט', מעיקרא השורש הוא א', 
עוד תשעה כמו שאומרים  ונתווסף  אחד, 
של  יותר  החיצוני  השורש  זה  רבותינו, 

יצירת האדם.

וא"כ, כשחז"ל אומרים "בעשרה מאמרות 
יכול  אחד  במאמר  וכו'  העולם  נברא 
להיבראות", באדם נמצא שני האפשרויות, 
נמצא  ב"ויפח"  בפנים,  בנעלמות, 
ה'מאמר אחד' שיכול להיבראות ולמעלה 
מה'מאמר אחד', מהנפיחת פיו, ונמצא בו 
הפועל שהוא נברא מהמאמר העשירי של 

הבריאה, שזה הפועל של יצירת האדם.

 גילוי ה'אחד' והעשרה ביציררת
כל אדם בפרטורת

אבל  האדם,  יצירת  בשורש  אמור  הדבר 
האדם,  יצירת  אומר בשורש  שהוא  כשם 
מעין כך יש אצל כל יצירת אדם בפרטות 
בכל דור ודור, שהרי כמו שאומרים חז"ל, 
"אביו  בגמ',  שמובאת  בעדויות  במשנה 
בו  נותנת  ואמו  דברים  חמישה  בו  נותן 
ברוך  הקדוש  כך,  וכנגד  חמישה דברים, 
נותן באדם עשרה דברים", אצל כל  הוא 
בו  נותן  הוא  ברוך  שהקדוש  ואדם  אדם 
היא  הנתינה  של  השורש  דברים,  עשרה 
שהקב"ה  במה  שזה  'אחד'  של  נתינה 
נופח בו נשמה, אבל הדבר מתפרט, שע"ז 
נאמר "אביו נותן בו חמישה ואמו נותנת בו 
נותנים  ואמו  שאביו  מה  ומכנגד  חמישה' 



בלבביפדיה עבודת ה' פנימית · א-ט · אט בלבביפדיה עבודת ה' פנימית · א-ט · אט
בו יחד עשרה הקב"ה נותן בו עשרה, מה 
זה הצד החיצוני  נותן בו עשרה  שהקב"ה 

של מציאות יצירת האדם.

כמו שביצירה הראשונה היה את ה'נפיחת 
פיו' שהיא אחד, כך אצל כל אדם הקב"ה 
נופח בו נשמה, "אלוקי נשמה שנפחת בי", 
זה ה'נופח בו נשמה', "ואתה עתיד ליטלה 
ממני ולהחזירה בי לעתיד לבוא", כלומר, 
בפרטות  שמתגלה  נשמה'  בו  ה'נופח  זה 
אצל כל אדם ואדם, זה 'נשמה שנפחת בי'.

כל  אצל  שמתגלה  האחד  הצד  זהו  אבל 
כל  אצל  שמתגלה  התחתון  והצד  אדם, 
עשרה  בו  נותן  הוא  ברוך  שהקדוש  אדם 
המאמר  ומתעורר  חוזר  כלומר,  דברים 
חז"ל  בדברי  השיטות  רוב  ]לפי  העשירי 
שהובא לעיל[ שבו נברא האדם, מתעורר 
הפועל שבדבר של יצירת האדם בעשרה 
של  משורש  בו,  נותן  שהקב"ה  דברים 

מציאות יצירת האדם.

 שורש ה'אחד' שמרתפרט לשנים
ועד עשרה, במדרגרת מרתן רתורה
ברור לכל בר דעת, השורש של ה'אחד', 
שנים,  נעשה  הוא  מתפרט  הוא  כאשר 
עשרה,  עד  הוא  שלו  ההתפרטות  ומקום 
והדוגמא השורשית והבהירה, היא מדרגת 
שתים  אלקים  דיבר  "אחת  תורה,  מתן 
חז"ל  שאומרים  כמו  אבל  שמעתי",  זו 
אמר  הקב"ה  מתחילה  ועוד,  במכילתא 
את כל המאמרות בבת אחת, ולאחר מכן 
זה, שכשם שהדבר  ופרטן בזה אחר  חזר 
אמור בשורש יצירת אדם, כך הוא אמור 
בשורש קבלת התורה, "קודשא בריך הוא 
ואורייתא וישראל חד", ונתבאר שבישראל 
יש את שתי הפנים, יש את הפנים העליונות 
של "ויפח באפיו", "עלו במחשבה תחילה", 
ויש את הפנים התחתונות של העשרה, כך 
גם בשורש השורשים במתן תורה, מתגלה 
ועשרה  אחד,  מאמר  פנים,  שתי  אותם 
חלה  שלהם  שההתפרטות  מאמרות 
בתחילה כשתים, והשתים יוצרים מציאות 

של עשרה.

יוצרים מציאות של  הגילוי הגמור ששנים 
בו  שנותנים  ואמו  באביו  מתגלה  עשרה, 

עשרה,  ונעשה  דברים  חמישה  אחד  כל 
מהשנים נעשה מציאות של עשרה.

הידועים,  הגמ'  דברי  של  העומק  ולפי"ז 
'אנכי'  אומר  הוא  ברוך  הקדוש  שכאשר 
ו'לא יהיה לך', אמרו אומות העולם, לכבוד 
עצמו הוא דורש, וכיון שאמר לבסוף 'כבד 
זה  ועל  והודו,  חזרו  אמך'  ואת  אביך  את 
ראש  אמת",  דברך  "ראש  הגמ'  דורשת 
דברך אמת ולא סוף דברך אמת? - אלא 

מסוף דברך ניכר שראש דברך אמת.

כאשר  להמתבאר,  הגמ'  דברי  ועומק 
יהיה לך', אצל  ו'לא  'אנכי'  הקב"ה אומר 
יהיה לך'  ו'לא  הקדוש ברוך הוא ה'אנכי' 
זה לא שנים, זה אחד, 'אחת דיבר אלוקים', 
הוא  עצמו  לכבוד  אוה"ע  שאמרו  ומה 
דורש, כלומר, כל התפיסה היא בתפיסה 
של אחד, זה נקרא 'לכבוד עצמו', כלומר, 
ששייך  כבוד  שזה  היינו  עצמו'  'לכבוד 

לעצמו ולא שייך למישהו אחר.

כבוד  הוא  בבריאה  שמשתלשל  כבוד 
שיש  זה  הבהירה  והדוגמא  המתפרט, 
אמך',  ואת  אביך  את  'כבד  מצות  לאדם 
אדם מחויב בכבוד רבו, הוא מחויב בכבוד 
ע"ז  וכן  מחויב בכבוד שבת  הוא  מקדש, 
אבל  מתפרט,  שהוא  כבוד  יש  הדרך, 
הכבוד בשורש שלו הוא כבוד רק לאחד, 
עומק  זה  ומיוחד",  יחיד  "א-ל  ליחיד, 
ההגדרה שכשהקב"ה אמר אנכי ולא יהיה 
אמרו  אלקים',  דיבר  'אחת  בבחינת  לך 
לכבוד עצמו הוא דורש, כלומר, זה כבוד 
'לכבוד  זהו  'עצמו',  למציאות  רק  ששייך 

עצמו' הוא דורש.

"כיון שאמר כבד את אביך ואת אמך חזרו 
לשנים,  התפרטות  כבר  יש  כאן  והודו", 
מכח  כן,  על  ויתר  אם,  וכבוד  אב  כבוד 
מה נובע ה"כבד את אביך ואת אמך", כמו 
שעיקר  הלבבות  החובות  הרי,  שמאריך 
מכח  הטוב,  הכרת  מדין  יסודו  הכיבוד 
ואמו  חמישה דברים,  בו  נותן  מה שאביו 
נותנת בו חמישה דברים. ולכן הוא מחוייב 
בכבודם, ועל כן, כאשר הוא אומר 'כבד 
מגלה  שהוא  נמצא  אמך'  ואת  אביך  את 
שהכבוד, הוא לא רק בשורש של ה'אחד', 
"אחת דיבר אלקים", שבזה "לכבוד עצמו 

הוא דורש", אלא זה כבוד שחל בו מציאות 
ואמו שהם  של התפרטות לשנים - אביו 
שנתבאר,  כמו  לעשרה  והתפרטות  שנים 
אמת",  שראש דברך  ניכר  "מסוף דברך 
הגילוי  זהו גדר הדבר של מציאות שורש 
והעשרה  ה'אחד'  של  תורה  במתן  שהיה 

כמו שנתבאר.

השורש  שחודד,  כפי  כן,  על  יתר  אבל 
הבריאה  תפיסת  מציאות  של  הגילוי  של 
היא חלה באופן של א' וט' אחד ותשעה. 
הזכרנו שמי שנאמר אצלו להדיא לשון של 
אט",  "וילך  לאחאב  ביחס  נאמר  זה  אט 
וילך  ועוד שהוזכרו, מהו  וכדברי התרגום 
שהוא  הדבר  כוונת  מה  יחף,  שהלך  אט, 

הלך יחף - מהו השורש של הדבר.

 הגדררת כל אש ולעומרת זה האש
של הסנה

עד  שהוזכר  מה  לפי  הדברים,  עומק 
השתא, בשורש מתן תורה, מה שהיה בהר 
סיני, שמתחילה משה רבינו מגיע לשם - 
"וינהג את הצאן אחר המדבר ויבא אל הר 
האלקים חורבה וגו' וירא והנה הסנה בוער 
המראה  את  ואראה  נא  אסורה  וגו'  באש 
הגדול הזה מדוע לא יבער הסנה", ואז הוא 
"של  בנבואה  לו  שנאמר  מה  את  שומע 
אתה  אשר  המקום  כי  מעל רגליך  נעליך 
עומד עליו אדמת קודש הוא", זה המקום 
חומשי  בחמישה  בקרא  להדיא  שמפורש 
תורה, הענין של הפשטת הנעלים, חליצת 
המקום  כי  רגליך  מעל  נעליך  'של  הנעל, 

אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא'.

שמתגלה  הדבר  עומק  מה  ברור,  להבין 
נא  "אסורה  רבינו  משה  שאומר  במה 
ואראה את המראה הגדול הזה מדוע לא 
היא מכלה  יבער הסנה", כל אש, כאשר 
דבר, כהגדרה הכוללת ביותר, זה מחמת 
כדוגמת  מתנגדים,  כוחות  שני  כאן  שיש 
גבר'  'עילאה  של  דין  בגמ'  שמצינו  מה 
זה מכח שיש כאן  גבר', אבל  'תתאה  או 
שני כוחות המתנגדים זה לזה שאז נעשה 
על  גובר  אחד  יורד,  והשני  עולה,  האחד 
רעהו וע"י כן הוא מכלה אותו, זה תפיסה 
שנקראת אש, אש יסודה הוא מדין "עילאה 
גבר", היא עולה ללמעלה, והיא מכלה את 
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מציאות התחתון, זה גדר של מציאות של 
אש.

ואראה  נא  "אסורה  אומר  כשמשה רבינו 
יבער  לא  מדוע  הזה  הגדול  המראה  את 
איננה  האש  של  שהמציאות  הסנה" 
מכלה, כלומר, מציאות של סנה זהו דבר 
אלא  שנים,  שמה  שאין  הוא  שמציאותו 
איננו  הדבר  לכן  אחד,  של  מציאות  זה 
מתכלה, מה שהדבר איננו מתכלה בסנה 
הוא מחמת ששורש ההתכלות הוא מכח 
ההתנגדות, ששני דברים מתנגדים זה לזה 
וע"י כן, אחד מכלה את האחר, אבל בסנה 
שאין  הסנה",  יבער  לא  "מדוע  שמתגלה 
עומק  מחמת  זה  כילוי,  של  מציאות  שם 

הגילוי של הדבר.

מהורת 'של נעליך'
וזה מה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה 
המקום  כי  רגליך  מעל  נעליך  "של  רבינו 
אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא", 
'של נעליך', אז כהגדרה  מהו העומק של 
כללית, זה גדרי כבוד, יתר על כן, בפרטות, 
כמו שעולים להר הבית שיש דין "לא ילך 
וע"י  שברגליהם,  אבק  מחמת  במנעליו" 
מציאות  של  סילוק  יש  הנעלים  הפשטת 
 - הוא  ההגדרה  של  העומק  אבל  האבק. 
המציאות של 'של נעליך', כלומר, תפשיט 
את הגילוי החיצון ותיגע בגילוי הפנימי, אלו 
'של נעליך',  מהו  הם פשוטם של דברים 
מדרגה  בכל  נאמר  נעליך'  'של  כלומר, 
ומדרגה שיש לה גילוי חיצוני, ויש לה גילוי 
בבחינת  הוא  החיצוני שלה,  הגילוי  פנימי, 
הבית קיבול, זהו בחינת ה'נעל' של הדבר, 
כדברי חז"ל כידוע, וכשזה מצטייר בצורת 
ביותר  התחתון  החיצון  המקום  אדם, 
שיש באדם הוא במה שהוא נוגע בקרקע 
בעקביו שברגליו, והם אלה שיש להם בית 
כל  כך,  ומצד  הנעלים,  מקום  של  קיבול 
הנעל,  הפשטת  נעליך'  'של  שנאמר  יחס 
קיבול שמקבל  הבית  את  להפשיט  היינו, 

את הדבר, את נקודת ההלבשה.

כשמשה  השתא,  דידן  בערכין  ולפי"ז, 
רבינו רוצה לראות "מדוע לא יבער הסנה", 
ברוך  מה שהקדוש  ואראה",  נא  "אסורה 

הוא אומר לו "של נעליך" זה לא רק הגדרה 
שאם הוא רוצה להתקרב הוא צריך לישול 
את הנעליים, 'של נעליך', אלא זה ההגדרה 
איך להשיג את המראה, איך משיגים את 
המראה, ע"י שיש 'של נעליך מעל רגליך', 
עי"כ הוא באמת יוכל לראות את המראה 

הגדול מדוע לא יבער הסנה.

- כל זמן שהוא נמצא במדרגה של נעל, 
בתוכו,  מאיר  שהאור  קיבול,  הבית  של 
הוא  ואז  התפיסה,  את  ממנו  מחסיר  זה 
שואל את השאלה 'מדוע לא יבער הסנה', 
התשובה לשאלה 'מדוע לא יבער הסנה' 
נעשה  רגליך",  מעל  נעליך  ב"של  נעוצה 
הוא  כן  ידי  על  הנעליים,  של  ההפשטה 
שבהם  מאמרות"  ה"עשרה  את  מפשיט 
נברא העולם, והוא חוזר למציאות ה'אחד'.

רתופר ד'חנוך  הנעל   רתפיסרת 
הפשטרת כך  ולעומרת   מנעלים' 

הנעל אצל מרע"ה
בפרטות יותר, כידוע עד מאד דברי חז"ל 
לקח  כי  "ואיננו  בקרא  שנאמר  חנוך  על 
היה',  מנעלים  תופר  'חנוך  אלקים",  אותו 
ואומרים חז"ל כידוע עד מאד שהוא היה 
ותפירה,  תפירה  כל  על  יחודים  מייחד 
עניינה,  התפירה  מציאות  הגדרת  כלומר 
חיבור של שני דברים, זה עומק דברי חז"ל 
היחודים  כלומר,  יחודים",  מייחד  "שהיה 
שלו  שהתפירות  היינו,  מייחד  היה  שהוא 
היו  הם  אלא  במקרה  תפירות  היו  לא 
זה  העליון,  שורשם  כפי  בעצם,  תפירות 
נקרא "מייחד יחודים", כל סנדלר כאשר 
היא  שלו  התפירה  מנעלים,  תופר  הוא 
עצמית,  תפירה  לא  היא  מקרית,  תפירה 
וחנוך כאשר הוא היה תופר מנעלים, הוא 
לא היה תופר את הנעל כפשוטו, אלא הוא 
הענף  ולפי"ז  השורשים,  את  מקשר  היה 
לתתא היה מתקשר, זה עומק דברי חז"ל 

"היה מייחד יחודים".

היא  הגדרתה  כל  הנעל,  תפיסת  וא"כ, 
לובשים  כאשר  הרי  חיבור,  של  מציאות 
הרגל,  מן  לא תיפול  שהיא  מנת  על  נעל, 
יש את הקשירה, אבל בשורש יצירת הנעל 
עצמה, זה מה שנאמר 'חנוך תופר מנעלים 

את  תופר  היה  שהוא  מה  ובעומק,  היה', 
כלומר,  ת'-פר,  זה  תפירה  כל  הדבר, 
מציאות  עד  ההתפרטויות  כל  את  לחבר 
'מלאכת  נקרא  זה  תופר,  נקרא  זה  הת', 
הפירורים,  שהם  החלקים  חיבור  תופר', 
ת',  עד  מא'  היא  ההתפרטות  ועומק 
ששלימות ההתפרטות היא באות ת', -זהו 
תופר שיש במלאכת שבת,  גדר מלאכת 

ת'-פר, זוהי מלאכת תופר.

תופר  'חנוך  השתא,  דידן  בערכין  ולפי"ז 
נמצא  היה  הוא  כלומר,  היה'  מנעלים 
בתפיסה של שנים, שהוא כל הזמן מחבר 
נאמר  וע"ז  ההתנגדות,  זה תפיסת  אותם, 
"ואיננו כי לקח אותו אלקים", כדברי חז"ל, 
והיינו,  להרשיע,  קרוב  הוא  ושלום,  שחס 
שאם אין גילוי של ה'אחד' בעצם אלא כל 
התפיסה היא באופן של שנים, א"כ מונחת 
קרוב  הוא  לכן  התנגדות,  של  תפיסה 
להרשיע, מעצם זה שיש 'מתנגד', "בראתי 
יצר הרע בראתי יצר טוב", יש מציאות של 
מלחמה, ובפרט בעולם העשיה שרובו רע 

ומיעוטו טוב.

אבל לפי"ז, כאשר נאמר "של נעליך מעל 
כלומר,   - פעם  עוד  מחדדים  רגליך", 
מנעלים  ש'תופר  חנוך  של  מדרגתו  היפך 
אותו  לקח  כי  "ואיננו  נאמר  ועליו  היה' 
למשה  להרשיע,  שקרוב  משום  אלקים", 
רבינו נאמר בדיוק הפוך, "איש האלקים", 
מחמת  הוא  ה'איננו'  אבל  נתעלה,  חנוך 
הצד התחתון של 'קרוב להרשיע', ובהיפך 
של דבר אומר הקדוש ברוך הוא בנבואה 
רגליך",  מעל  נעליך  "של  רבינו  למשה 
תופר  "חנוך  של  המדרגה  את  תפשוט 
מנעלים היה", את בחינת הנעל, את בחינת 
הסנדל ]-בלי להיכנס לדקויות של ההבדל 
וכהגדרה  תורה[,  בגדרי  לסנדל  נעל  בין 
הכוללת "של נעליך מעל רגליך", ההעלאה 
מאותו מקום תחתון של נעלים היא שהוא 
השורש  זה  ה'אחד',  של  למקום  עולה 
שמשה רבינו מגיע לקבל תורה בהר סיני 
הסנה",  יבער  לא  "מדוע  בסנה,  ששורשו 
אוכלה  "אש  של  במדרגה  הוא  הסנה  כי 
אש", כולו מציאות של אש, והרי שלכן לא 
יבער הסנה, זה עומק הגילוי שמתגלה אצל 

משה רבינו.
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'אחד' - מהר, ובריבוי, לאט

- וכאשר מתגלה הצד השני שהוזכר, זהו 
ההגדרה של אט מלשון לאט, 

התרגום  דברי  את  הסברנו  ברור,  להבין 
בלא  יחף  הלך  שהוא  היינו  אט'  ש'וילך 

מנעלים - מצד העליון שבדבר.

אבל אט מלשון לאט מה עניינו - הבריאה 
שנבראה בשורש הראשון שלה, במציאות 
הפנימית שלה שהיא 'אחד'. - אז זה כח 
שמתפשט בלי מעכב, "מי מעכב על ידך", 
זה כח של 'אחד', כאשר יש מציאות של 
יש  האש,  יסוד  שזה  שנתבאר,  כפי  ריבוי 
שאין  כמה  עד  דבר,  כל  המתנגד,  כח 
הוא  א"כ  אליו,  שמתנגדת  מציאות  לו 
שאומרים  מה  זה  אחת,  בבת  מתפשט 
ראשון  ביום  הקב"ה  שברא  ה"אור  חז"ל 
סופו",  ועד  העולם  מסוף  בו  צופה  אדם 
והאור  להתפשט,  טבעו  אור,  כלומר, 
ערב  "ויהי   - ראשון  ביום  הקב"ה  שברא 
ערב  אף שהיה  על  אחד",  יום  בוקר  ויהי 
בין האור ובין  "ויבדל אלקים  והיה  ובוקר 
ולחושך  יום  לאור  אלוקים  ויקרא  החושך 
קרא לילה", אבל - 'אחד', הכל היה עדיין 
עולם'  של  ה'יחידו  אז  שהתגלה  ב'אחד', 
במהלכי  הבריאה  במציאות  בהשתקפותו 
ואם  יום אחד",  בוקר  ויהי  ערב  "ויהי  זמן 
הוא אחד, אין לו כח שמתנגד, זה העומק 
ביום  הוא  ברוך  הקדוש  "אור שברא  של 
ועד  העולם  מסוף  בו  צופה  אדם  ראשון 
לו כח המתנגד, "מי מעכב  אין  סופו" כי 

על ידך".

שנברא  בראשית  שני דמעשה  ביום  אבל 
הגמ'  כדברי  גיהנם,  של  אש  גיהנם,  בו 
בפסחים ]דף כ"ד א'[ שמחלקת בין חללה 
העולם  שנברא  קודם  שנברא  גיהנם  של 
לאש של גיהנם שנברא ביום שני, ואש דידן 
במוצאי שבת, אבל השורש למציאות של 
האש היה ביום שני, ומכל מקום, הכח של 
גיהנם, שנברא  היום השני שהוא בבחינת 
בו - בחינת 'פירודא', נברא בו מחלוקת, 
שהשורש של זה הוא יסוד האש, אז נעשה 
ההפרדה  בדבר,  הפרדה  של  מציאות 
שמתנגדת  מציאות  יוצרת  שמפרידה, 
להיות  הופך  תהליך  כל  כך,  מצד  לדבר, 

ממהר, הוא הופך להיות מציאות של אט, 
הוא הופך להיות לאט.

השורש של הבריאה הוא אחד, "בהבראם" 
כדרשת חז"ל כידוע, "באברהם", 'באברהם 
נברא העולם', אברהם אותיות אב-מהר. 
זריזות, מאיפה השורש של  ומידתו היתה 
אברהם שהוא אב-מהר, "מי העיר ממזרח 
נמצא  הוא  אברהם",  היה  "אחד  צדק", 
באור הראשון שבבחינת האור. מתחילה, 
רק "הציץ עליו בעל הבירה", אבל לאחר 
מכן התגלה בו ה"מי העיר ממזרח צדק" 
עד האופן של "אחד היה אברהם", וא"כ, 
"הבוקר  באברהם,  מאיר  הראשון  האור 
אור" - זה זמנו של אברהם אבינו - "וישכם 
אברהם בבוקר", מתגלה בו המציאות של 
ההארה הראשונה, זה נקרא 'אב - מהר', 
באחאב,  נסביר  מעט  עוד  הקלקול  בצד 
אבל הצד התיקון של הדבר, שזה מדרגתו 
שורש  מהר',   - 'אב  אבינו  אברהם  של 
'אור שברא הקב"ה  מציאות ההארה של 
ביום ראשון אדם צופה מסוף העולם ועד 
סופו" שמתגלה ב"ויהי ערב ויהי בוקר יום 
היה  ב'אחד  שמתגלה  הגילוי  זה  אחד", 
הדבר  מדרגת  של  המהלך  זה  אברהם', 

שהדבר מתפשט במהירותו.

יש  ה'אב-מהר',  ממציאות  בהיפך  אבל 
את המציאות של 'לאט', הפסולת שיוצא 
ובפרטות  ועשיו,  ישמעאל  זה  מאברהם 
לעשיו  יעקב  אומר  עשיו,   - דידן  לעניינא 
המלאכה  לרגל  לאטי  אתנהלה  "ואנכי 
ולרגל הילדים וגו' עד אשר אבוא אל אדוני 
שעירה", מתגלה ב'אתנהלה לאטי', שמצד 
אברהם  של  ממציאותו  שיוצא  הפסולת 
אבינו, נעשה התפיסה של ה'לאט', מתגלה 
ההתנגדות  ושורש  המתנגד,  כח  שיש 
שהם  ועשיו  ביעקב  בעיקר  מתגלה 
לא  מהשורש,  היא  וההתנגדות  תאומים, 
התנגדות בענפים, "שני גויים בבטנך ושני 
לאומים ממעייך יפרדו ולאם מלאם יאמץ 
ורב יעבוד צעיר", זה היפרדות מן השורש, 
השורש,  מן  והיפרדות  בשורש,  התנגדות 
וא"כ, היפך הגילוי של  זה כחו של עשיו, 
יצא  אברהם  שמת  ביום  "בו  אברהם, 
רעה'  ה'תרבות  מה  רעה",  לתרבות  עשיו 
התנועה  לאטי",  "אתנהלה   - בשורשה 

תנועה  להיות  הפכה  הדבר  של  המהירה 
איטית, זה שורש מציאות הדבר שמתגלה 

בשורש קלקולו של עשיו.

שמתגלה  מה  הדבר,  של  היוצא  הפועל 
בפועל, הפסולת הזו כשהיא נמצאת בתוך 
אחאב,  נקראת  היא  ישראל,  של  קומתם 
בסנהדרין,  כידוע  גמ'  שדורשת  וכמו 
אחאב - אח, ואב, ולעניינא דידן השתא, 
מציאותו של אחאב, היפך האב דקדושה 
אב של  - מהר, נעשה  אב  אברהם  שזה 
אח, אח שזה יחד ט', ורבותינו אומרים את 
זה להדיא, יש בר' שמשון אוסטרופולער, 
מה שדובר בפעם הקודמת על אטד שזה 
הפסולת של אחאב שהוא הפריד את האט 
מהד', -ובהיפוך זה מתגלה ביעקב אבינו 
שהוזכר,  כמו  יעקב  של  קבורתו  בשעת 
"ויבואו עד גורן האטד", ששם היה "אבל 
מספד  שם  "ויספדו  למצרים",  הוא  גדול 

גדול" ליעקב אבינו,

ומ"מ, מציאותו של אחאב היא, שהתנועה 
זה  איטית,  תנועה  להיות  הופכת  שבדבר 
מה שנאמר בו "וילך אט", שהוא הלך יחף, 
ואז נאמר "וירא ה' כי נכנע אחאב", ומכח 

כך נתעכב הפורענות.

רתשוברתו של אחאב
הדברים  לראשית  חוזרים  עמוק,  ולהבין 
העולם  נברא  שבהם  מאמרות  'עשרה   -
והלא במאמר אחד יכול להיבראות, אלא 
את  שמקיימים  לצדיקים  שכר  ליתן  כדי 
העולם שנברא בעשרה מאמרות, ולהיפרע 
מן הרשעים שמחריבים את העולם שנברא 
נברא  העולם  שלכן  מאמרות",  בעשרה 
בעשרה מאמרות, ה"להיפרע מן הרשעים 
בעשרה  שנברא  העולם  את  שמחריבים 
אחאב  באחאב,  מתגלה  זה   - מאמרות" 
הרשעים",  מן  ה"להיפרע  זה  שהרשיע, 
אט",  "וילך  אחאב,  נכנע  כאשר  אבל 
מכח  בתשובה,  שב  הוא  יחף,  הלך  הוא 
להיות  הופך  הוא  כפשוטו,  ראשית  כך, 
"להיפרע  נאמר  שעליו  רשע  של  ממצב 
מן הרשעים שקלקלו את העולם שנברא 
לצד  מתהפך  הוא  מאמרות",  בעשרה 
השני של הצדיקים, "כדי ליתן שכר טוב 
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שנברא  העולם  את  שקיימו  לצדיקים 
הוא  התשובה  מכח  מאמרות",  בעשרה 
הופך מרשע לצדיק, "אתמול רשע והיום 
צדיק", כמו שכתוב על מי שעושה תשובה.

בדברי  כאן  מבואר  יותר,  בעומק  אבל 
'וילך  השתא,  שנתבאר  מה  לפי  חז"ל 
אט', איפה היה השורש של התשובה של 
היה  שלו  התשובה  של  השורש   - אחאב 
שהוא חיבר את האח לאב, הוא חיבר את 
הא'-ח' של הט' שנתפרטו, כי בעומק זה 
ועוד  שנים  מהאחד  שנעשה  אחד  מאמר 
א'-ח',  אח אותיות  שמונה, לכן זה נעשה 
ללכת  חוזר  הוא  אט",  ל"וילך  חוזר  והוא 
כלומר,  מעל רגליו,  שלף נעליו  הוא  יחף, 
העשרה  של  התפיסה  את  הפשיט  הוא 
נקרא  זה  ה'אחד',  של  למדרגה  ועלה 
צדיקים  עומדים  "במקום שבעלי תשובה 
גמורים אינם יכולים לעמוד", המדרגה של 
צדיקים גמורים כפשוטו, ע"ז נאמר "כדי 
את  שמקיימים  לצדיקים  טוב  שכר  ליתן 
העולם שנברא בעשרה מאמרות", ומכנגד 
ברשעים, בכדי להיפרע מהם, אבל כאשר 
שלמה  תשובה  תשובה,  עושה  הרשע 
מעין מה שעשה אחאב, מעין מה שעשה 
התשובה  מתגלה  כאשר  וכדו',  מנשה 
ממדרגת  רק  נעתק  לא  הוא  אחאב,  של 
את  שמחריבים  הרשעים  מן  "להיפרע 
ונכנס  מאמרות",  שנברא בעשרה  העולם 
טוב  שכר  "ליתן  הצדיקים,  למהלכי 
שנברא  העולם  את  שקיימו  לצדיקים 
בעשרה מאמרות", אלא "של נעליך מעל 
הולך  ב"וילך אט" שהוא  רגליך", מתגלה 
יחף, וא"כ, הוא עולה בחזרה למדרגה של 
השורש של ה'אברהם', של ה"בהבראם", 
ל'אב-מהר',  העולם',  נברא  שבאברהם 
ל'אחד' שנמצא למעלה ממקום התפרטות 

של העשרה - זה שורש נקודת הדבר.

אליהו משיב ההרתפרטורת לשורש
שעליו  אליהו  ע"י  נעשה  הדבר  ודייקא   -
"והשיב  לבוא  דלעתיד  בבשורה  נאמר 
לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם", 
משיב  שהוא  אליהו  של  מציאותו  כלומר, 
את הבנים לאבות ואת האבות לבנים, הוא 
השורש  לנקודת  ההתפרטות  את  משיב 

שלה, למציאות ה'אחד' שבה, הוא משיב 
ולא'  שבאב  לב'  לאבות,  הבנים  את 
ונקיבה  'זכר  של  שבאב,  ל'אחד'  שבאב, 
מקום  אדם',  שמם  את  ויקרא  בראם 
האחד שלפני מקום ההתפרטות, זה נעשה 

מכחו של אליהו.

התחתון  מהצד  ב'אט',  שהיה  מה  ועי"כ, 
את  שהזכרנו  כמו  בקלקול,  ה'אט'  של 
דברי הראשונים הרד"ק ועוד, שהכשפים, 
האטים,  זה  מהם  שאחד  וידעונים,  אובות 
זה האב דקלקול, זה בחינת האב דקלקול 

שבאחאב - אב - אח, דקלקול.

חזררת ה'אט' - העשרה, ל'אחד'
כאשר זה נתהפך וחוזר למדרגת הקדושה, 
אז זה לא רק הופך להיות אט מלשון של 
בהם  שנברא  מאמרות  עשרה  של  לאט 
העולם ליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים 
את העולם, אלא כמו שהוזכר, כאשר זה 
נתהפך זה "וילך אט" של "של נעליך מעל 
החזרה  מתגלה  יחף,  הלך  שהוא  רגליך", 

של מציאות העשרה למציאות האחד.

באופן כזה נעשה המציאות של ה-א"ט-
רבותינו  בדברי  מאד  עד  כידוע  ב"ח, 
של  זוגות  של  במהלך  בנויות  שהאותיות 
ג"ז,  הדרך  ע"ז  וכן  ב"ח,  א"ט,   - עשרה 
ד"ו שעולה למציאות של עשרה ביחידות, 
עד  כידוע  כך במאות  ומעין  וכן בעשרות 
התיקון  כאשר נעשה  אבל בעומק,  מאד, 
של הא"ט - ב"ח זה הופך להיות מהב"ח 
של  ללשון  חובה  מלשון  באחאב  שנמצא 
חיבה, ללשון של צירוף, ללשון של חיבור.

לא  זה  שנתבאר,  כמו  כן  על  יתר  אבל 
רק חיבור באופן של עשרה שזה המהלך 
בנוי  שהכל  ב"ח   - הא"ט  של  הפשוט 
כל  ה'אט'.  מציאות  של  ההארה  במהלכי 
"כי  ימים.  בששת  נברא  כולה  הבריאה 
ואת  השמים  את  ה'  עשה  ימים  ששת 
הארץ", היא נבראה לאט, לקח זמן, אבל 
"במאמר אחד יכול להיבראות" הכל נברא 
ביום ראשון כמו שאומר רש"י, רק  כבר 
כל דבר יצא לפועל והוקבע במקומו, ביומו 
דיליה, כאשר מתקנים את ה'אט', חוזרים 
ליום ראשון, 'ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד' 

 מעין יחידו של עולם, א-ל יחיד ומיוחד.-  
מהסדרה  הבא  בשבוע  בע"ה  המשך   ■
השבועית של בלבביפדיה עבודת ה' פנימי
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אמרו )תיקונים, סה, ע"ב( שימני כחותם, דא אות ברית מילה, 
מי  דא,  כגוונא  קדישא.  דשמא  רשימו  דאיהו  טבין,  דיומין  ואות 
האי  דנטיר  מאן  יהו"ה.  וס"ת  מילה,  ר"ת  השמימה,  לנו  יעלה 
רשימו, כאילו נטיר שמא קדישא, ומאן דמשקר בהאי רשימו כאלו 
משקר בשמא קדישא, דהאי אתקרי חותמא דגושפנקא דמלכא. 
ועיין פע"ח )שער ק"ש, פ"ז(. וכתב הגר"א וז"ל, חותמא דגושפנקא 
וכו' – טבעת, שעשוי העטרה כעין טבעת, והיא טבעת המלך, והוא 
ואת  השמים  את  בר"ת  וארץ  שמים  דחתים  דגושפנקא  חותמא 
הארץ )ר"ת אהו"ה( בדעת יחודא דהוי"ה אהי"ה, בחכמה יסד ארץ 

כונן שמים בתבונה, והוא גימט' גי"ד, טו"ב, שמן הטוב, עכ"ל.

בזהר  וכמ"ש  "אמת",  "חותמו" של הקב"ה  והוא בחינת 
)שלח, קסב, ע"א( אלין תרין שמהן דשמע ישראל, דאינון 
אמת,  חותמא דגושפנקא  ואיהו  אשתתף,  אלוקינו  ה'  ה' 
י"א מתיקונים אחרונים(  )תיקון  ע"ז הגר"א  וכתב  עיי"ש. 
וז"ל, והוא עמודא דאמצעיתא, שהוא נקרא אמת, חותמא 
כי  והענין,  אמת.  הקב"ה  של  חותמו  כמ"ש  דגושפנקא, 
בינה,  ואמצע, שהן תלת דרגין,  ואחרון  ראשון  על  מורה 
מתיחדים בעד"א,  וכולם  יהיה,  הוה  היה  מלכות,  עד"א, 
שלכן נקרא אמת, א' – ראש אותיות, ות' – סופן, ומ' – 
מכוון באמצע, עכ"ל. ומקור הדברים בתיקונים )סז, ע"ב(. 

ועיי"ש )קמה, ע"ב(.

בינה  כנ"ל.  נוק',   – ז"א   – בינה  בחינת  הוא  אמת  ומלת 
שם אלקים, וזו"ן ב' הויות. והנה שם אלקים מלא, אל"ף 
וב"ן,  מ"ה  ז"ון,  ועם  שמ"ג,  עולה  נו"ן  יו"ד  ה"ה  למ"ד 
י"ג השמות,  י"ג אותיות של  ועם  הרי אמ"ת עם הכולל. 
הרי עולה חותם, וז"ס חותמא דגושפנקא, אמת. ובפרטות 
זהו יסוד בינה שמחברם, וכמ"ש בשעת רצון )בראשית( 
וכתב  עכ"ל.  בינה,  יסוד  הוא  דגושפנקא  חותמא  וז"ל, 
בעמק המלך )ש"ה, פ"ד( וז"ל, והשם אהו"ה אומר הזוהר 
הוא גושפנקא דחתים ביה שמיא וארעא, שמשים בר"ת 
ואת  סוד את האם  וגם  ואת הארץ,  הפסוק את השמים 
ובכל  ובת.  בן  בה  שנתעברו  אמא,  עיבור  בסוד  הבנים, 
בזרת  המדידה  הנותן  הזה  השם  משמש  חדשה  בריאה 

ובשאר האצבעות.

שם  הוא  "אצבע",  ופירוש  וז"ל,  פי"ז(  )שי"ד,  שם  וכתב 
אהו"ה וכו', ושם זה מלא ביודי"ן כזה, אל"ף ה"י וי"ו ה"י, 
עקרו  אצבע,  כשנאמר  ודע  אצבע,  כמנין  קס"ג,  שעולה 
חי,  )מאמר אם כל  ועיין עשרה מאמרות  זה, עכ"ל.  שם 
סימן ו'(. וכתב בשער הגלגולים )הקדמה לט( וז"ל, הגהה 
– אמר שמואל, בהיותינו מונים הו"ה )אהו"ה – א – הוה( 
ביודי"ן והם ב"ן, ואלף )עולה( קי"א, הרי כמספר אצבע, 

קס"ג, עכ"ל. עיין שער המצות )עקב(.

ז"א   – בינה  )ולכך מחבר  אהו"ה בדעת  שורש שם  והנה 
לעיל(,  כמבואר  אמא  ביסוד  הנגלה  הדעת  מכח  נוק',   –
וז"ל, כל חיבור הזכר  )אגרת כז(  וכמ"ש באגרות הרמ"ז 
עם הנקבה הוא מבחינת הדעת, וסוד אצבע )שלכך נותנין 
דגושפנקא,  חותם  בסוד  האצבע  על  הטבעת  בקידושין 
בנוק',  הנכנס  קודש  ברית  אות  ע"י  חיבור  וכן  כנ"ל, 
ונקרא אצבע, כמ"ש לא כל האצבעות שוות( הוא בדעת, 
בסוד אהו"ה דיודי"ן העולה בגימט' קס"ג, בגימט' אצבע, 

עכ"ל. ועיין סוד ישרים )ח"ב, שאלה א'(.

וז"ל,  ותאנא(  ד"ה  ע"א,  קמב,  )דף  עולמים  בבית  וכתב 
והוא  וכו',  ידע  והאדם  כמ"ש  בדעת,  תלוי  הוא  היסוד 
ויקח את עצמות  סליק לדעת כמ"ש אצל משה רבע"ה, 
אצבע,  גימט'  אהו"ה במילוי  הוא שם  ובדעת  עמו,  יוסף 
וכמ"ש כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך, שז"א נבנה ע"י 
הדעת המתפשט בגופא, עיי"ש. וכידוע ה"ח וה"ג שבדעת 
מתפשטים באצבעות. ועיין ספר הליקוטים )ישעיה, פרק 
ה"ג,  מתפשטים  בשמאל  ובין  בימין  בין  ובפרטות,  מ'(. 
דא"א  יד  וז"ל,  מ"ת(  פ"ז,  לב,  )שער  חיים  בעץ  וכמ"ש 
ירדה למטה ברחם, יסוד דאמא )ושם הגושפנקא דמלכא 
כנ"ל(. והנה ימין כלולה בשמאל ושמאל בימין. וכמו שה' 
אצבעות דא"א הם ה"ג, כן ה' אצבעות יד ימין הם ה"ג, 
הרב  ידי  על  נכתב  הבא  בשבוע  בע"ה  המשך   ■ עכ"ל.  
שליט”א במיוחד לעלון. כדי לקבל ארת המילון מההרתחלה, אנא בקש 
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הצו�ה השו�ר  מגיד מראשי ת אחרי ת
שית לכל החיים היא. שכל דב� ודב� שאדם 
את  ול�אות  להסתכל  צ�יך  הוא  אליו,  נכנס 
הטובים,  בחלקים  ולשמוח  הטובים,  הדב�ים 
שיש  למה  הפנימית  נפשו  בנקודת  ולהתחב� 
אם  ושלום  חס  לא  כמובן,  טוב  זה  ]אם  שם. 
זה �ע[. ולהבין שהחלקים האלה, כלפיהם הם 

רשלו, מעין בעלים. אבל גם בעלים יום אחד מו
הלאה,  לו  יש  וכל דב� בעולם  חפצים.  כ�ים 

הכל ב� שינוי כאן. 
צו�ת חיים האמיתית היא, שבכל דב� כאש� 
יוצאים  זוכ� את הדלת איך  אני נכנס, אני גם 
צ�יך  אני  בית  קניתי  נכנס,  שאני  לפני  משם. 
ל�אות איפה הדלת האחו�ית, שאפש� לצאת. 
צ�יך  כלל  חי�ום. בד�ך  פתח  נק�א  זה  היום 
שיהיה יות� גדול מהכניסה, זה לא מליצה, זה 
של  מעב�ים  של  וניסיון  חיים,  חוכמת  קצת 

חיים.
בצו�ה  לדב�ים,  מתייחסים  אנחנו  עכשיו 
מאתנו  אחד  כל  בחיים.  מעשית  יות�  ה�בה 

רכמה שנים שהוא עב� כאן, היה דב�ים שנכ
נס אליהם, ודב�ים שיצא מהם. הוא נכנס לגן, 
יצא. נכנס לתלמוד תו�ה, גם משם הוא יצא. 

רנכנס לעוד כמה וכמה מקומות ויצא. היה בכו
לל פלוני ויצא, היה בעבודה אלמונית ויצא, כל 
אחד בכול מ�כיביו, היה חי בעי� מסוים ויצא. 
)דב�ים כח, ו( ב�וך אתה בבואך, וב�וך אתה 
מאוד  ה�בה  עב�  מאתנו  אחד  כל  בצאתך. 
יות�  היו  פעם  וודאי  בחיים,  כאלה  תהליכים, 
א�וכים, פעם יות� קלים, פעם יות� מו�כבים, 
וכל המילים המשתמעות מכך. זה חיים של כל 

אחד מאתנו. 
אנחנו �ואים כל אחד מאתנו, עוב� מעב�ים 

סופ הנפש  אז  יציאה  שיש  פעם  וכל  רבחיים, 
גת קשיים נו�אים. כלומ�, ככל שהיציאה היא 

ריציאה יות� קיצונית ויות� חדה, כל אחד מא
לא  שעוד  מי  בחיים.  יציאות  כאלה  עב�  תנו 
של  המציאות  זו  נולד.  לא  שעוד  כנ�אה  עב� 

 דע א ת שמח תך
השמח בחלקו · פרק יז'

דע א ת ביטחונך סוגיית הבטחון בגשמיות ובמכשירי הרוחניות 
המבט הפנימי מחדש  תפיסה שונה אודו ת קומ ת הבריאה

נחדד שוב. אין כוונתנו ח"ו שההגד�ות החיצוניות של השאיפות לדב�ים �וחניים - 
אינן אמיתיות, שה�י בוודאי הן אמיתיות ונצ�כות, אולם עם זאת, צ�יך לדעת שכאש� 
שונה  מבחוץ,  שנ�אה  ומה  שונה,  חיים  תפיסת  שם  מתגלה  הפנימי,  לעולם  מגיעים 

לחלוטין ממה שקיים בפנים. 
כאש� האדם שואף בתחילת ד�כו להגיע לד�גה מסוימת, ולאח� מכן הוא אכן זוכה 
לכך, ה�י שנגלה לפניו עולם חדש. אין הכוונה שמכאן ואילך הוא לא �וצה לדעת ש"ס 
בבקיאות או בעיון, לכוון בתפילה או לגמול חסדים ח"ו, שה�י כאמו�, כל ההגד�ות 
נשא�ו נכונות, אבל עם זאת, נפתח לפניו עולם חדש לחלוטין, ומשם המבט הפנימי 
והקומות  בכלל  הב�יאה  קומת  בכל תפיסת  מחודשת  והכ�ה  אח�ת  מקבל תפיסה 

ה�וחניות בפ�ט.
ראילו הדב�ים ה�וחניים לא היו בבחינת "יגעת ומצאת", אלא במהלכי "יגעת והש

גת", היינו שכל שאיפות האדם ב�וחניות היו מתגשמות כפי שהן, ואת אותו ענין שהוא 
בין העולם החיצוני לעולם  �צה להשיג הוא באמת השיג, ה�י שלא היה הבדל כלל 
הפנימי. אולם מכיוון שהעולם הפנימי שונה לחלוטין מהחיצוני, לפיכך לא יתכן שיהיה 
מהלך של "יגעת והשגת", ובהכ�ח שהמהלך הינו באופן שמה שיגעת – אין זה בדיוק 

מה שהשגת, אלא המהלך הינו "מצאת". 
דרג תם של בני העליה אינה מושג ת

המהלך של "מצאת", הינו מוכ�ח מצד עצם קומת העבודה. יש המסתכלים על בני 
עליה, "�איתי בני עליה והם מועטים", ונדמה להם שהם מבינים את ד�גתם של בני 
העליה. אולם יש מכתב ידוע מ�' יצחק הוטנ�, שכדי לכתוב תולדות של אדם גדול, 

צ�יך להיות לכל הפחות במד�גה שלו.
ובעומק, דב�י חז"ל 'אל תדון את חב�ך עד שתגיע למקומו' נאמ�ו אף אודות כך, 
ואפילו את  זולת האדם עצמו,  שה�י אף פעם לא ניתן להבין באופן מדויק אף נפש 
עצמו האדם משיג �ק במקצת, "אפס קצהו ת�אה וכולו לא ת�אה", קל וחומ� שלא 
עומד  האדם  כאש�  מועטים",  והם  עליה  בני  "�איתי  אח�ים.  אדם  בני  להבין  ניתן 
הוא סבו� שזוהי המהות של  עליה, במבט שלו  בני  אותם  על  ומביט למעלה  למטה 

אותו בן עליה, אבל אליבא דאמת 'לא ק�ב כלל זה אל זה'. 
עלינו לדעת, כי העולם הפנימי הוא עולם של נשמה, וממילא הוא עולם נסת�, עולם 
מכוסה. כשם שבעין גשמית אדם יכול ל�אות גוף, �אש, גולגולת, איב�ים, אולם אינו 
יכול ל�אות או� �וחני פנימי, כך מי שעדיין לא עמל להגיע לעולם הפנימי, לא יתכן 

רשהוא יבין ויכי� את מה שנמצא בתוך פנימיות האדם ונשמתו, וממילא לא יתכן שה
שאיפות שלו יהיו מדויקות ואמיתיות, כיון שהעולם הפנימי שלשם הוא שואף להגיע, 

הוא עולם נסת� ממי שעדיין לא נמצא שם. 
כמובן שסוף סוף ישנם ניצוצות של להבה שיוצאים מהפנימיות החוצה, ולכן ישנה 
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נמצא  מה  כשמגדי�ים  מה  במידת  אמת 
יתכן  לא  דאמת,  אליבא  אבל  בפנים, 
ועמקי  פנימיות  את  כ�אוי  יבין  שהאדם 

נפשו, עד שלא יבקע למקום הפנימי. 
לעלות,  שאיפה  לו  שיש  שאדם  נמצא, 
להשגות  להגיע  להת�ומם,  להתקדש, 
בתו�ה, כל השאיפות הללו הן נכונות מאד 
כהגד�ות כלליות, אולם בוודאי שאין כאן 
שהוא  מה  בדיוק  שזהו  מדויקות  הגד�ות 
�וצה להשיג, כיון שכאש� הוא באמת ישיג 
שהשאיפה  יבין  הוא  הפנימי,  למקום  ויגיע 
שלו מעיק�א איננה בדיוק מה שיש בפנים. 
יש פחות  אין הכוונה שבעולם הפנימי ח"ו 
ממה שהוא שאף, אלא העולם הפנימי הוא 
שונה לחלוטין, והוא גבוה לאין ע�וך ממה 

שנ�אה בחוץ. 
ומצא ת'  'יגע ת  של  המהלך  סוד 
הפנימית  העבודה  שסוד  בהכ�ח  מעתה, 
כלומ�,  ומצאת'.  'יגעת  של  במהלך  בנוי 
'יגעת  כפשוטו מבינים שיסוד הבחינה של 
ומצאת', נובע מצד מידת טובו של הקב"ה, 
�צונו,  לעושי  מאות  חמש  פי  נותן  שהוא 
ולכן כאש� האדם עמל ומקדש את עצמו 
מלמעלה  אותו  מקדשים  מעט,  מלמטה 

שנות דשמיא  הסייעתא  גופא  וזו  רה�בה, 
נכונה  הגד�ה  זו  שגם  בוודאי  לאדם.  נים 
ה�בה  הגד�ה  כאן  טמונה  ב�ם  במהותה, 

הפ העבודה  סד�  במהלכי  עמוקה  ריות� 
נימית. 

בנוי  הפנימי  העבודה  סד�  כאמו�, 
באופן שהאדם מעמיד שאיפות מחד, אבל 
מאידך עליו להבין באופן ב�ו� שהשאיפות 
שלו הן כלליות ולא מדויקות, וכאש� הוא 
שואף לקדושה, לתו�ה, ל�וחניות, ה�י אלו 
ית"ש,  הבו�א  לק�בת  כלליות  שאיפות 
במה  בדיוק  להבין  באפש�ותו  אין  אולם 
ועל  מדויקות,  הגד�ות  ולהגדי�  מדוב� 
לדב�י  אפילו  מועלת  "מחשבה  נאמ�  כך 

רתו�ה", כיון שלא ניתן להגדי� בשכל אנו
עומק  זהו  בדיוק.  להגיע  �וצים  להיכן  שי 
הטעם מדוע כל המהלך בנוי במהלך 'יגעת 

ומצאת', ולא במהלכי 'יגעת והשגת'.
־שאיפו ת גשמיו ת מול שאיפו ת רו

לאח� שהצגנו את ההקדמה היסור  חניו ת
דית מאוד הנ"ל לכל מי שמבקש להיכנס 
לעולם פנימי, נשתמש בזה השתא להעמיק 

בסוגיא דידן של הבטחון ב�וחניות. 

דב�  להשיג  ש�וצה  מי  החומ�,  בעולם 
חומ�י מסוים, כמשל בעלמא, כאש� אדם 
בחז"ל  שכתוב  יודע  הוא  פ�נסה,  צ�יך 

רשכדי שהוא לא יהיה עני עליו להשיג מא
נ�אה  כיצד  יודע  שהוא  מאח�  זוז,  תים 
זוז, שני זוזים, א�בעה זוזים, ה�י שהוא גם 
זוז שאליו הוא  מבין את היעד של מאתים 
שואף, והוא מבין שכדי להגיע לשאיפה של 
השגת מאתים זוז, עליו להשתדל, להתפלל 

שהתבא החלקים  שלושת  ככל  רולבטוח, 
הגשמיות,  עניני  בכל  בזה  כיוצא  לעיל.  �ו 
הם  הדב�ים  להשיגם,  �וצה  אדם  כאש� 
מעולם  לו  שמוכ�ים  וב�ו�ים,  מוגד�ים 
הוא  בהכ�ח  תמיד  לא  אם  ואף  החומ�, 
שואף  שהוא  הדב�ים  את  לחלוטין  מכי� 
להם, אולם כללות המושגים ידועה לאדם, 
ההשתדלות  מהלכי  את  מכוון  הוא  ולשם 

רהתפילה והבטחון, כפי שנתבא� לעיל בא
�וכה. 

שנק לסוגיא  נכנסים  אנו  כאש�  ראולם 
של  ה'חיה'  עיק�  שזהו  �וחני,  עולם  �את 
האדם, תכלית יצי�תו, שם לא שייך מהלך 
הוא  להיכן  בבי�ו�  דב�ים  יגדי�  שהאדם 
ולכן  לעיל,  שהתבא�  כפי  להגיע,  �וצה 
מהלכי העבודה הפנימית שונים בתכלית. 

על  תפיסה  מוכיחה  היעד  השג ת 
הנ"ל,  היסוד  על  עמד  שלא  מי  חיצוני ת 
ב�ו�ות  �וחניות  הגד�ות  לעצמו  ומגדי� 
לו  נ�אה  פעמים  להגיע,  �וצה  הוא  להיכן 

שא היעד  את  להשיג  הצליח  אכן  רשהוא 
ליו הוא שאף. לדוגמא, אדם הגדי� לעצמו 
שהוא �וצה להיות בקי בסד�י נשים נזיקין, 
גי�סא  ולאח� מכן הוא אכן עמל לאוקמי 
השיג  שהוא  לו  ונ�אה  דשמיא,  בסייעתא 

את כל מה שהוא �צה. 
ראולם בעומק, יתכן מאוד שמבחינה �ו
אלא שכפי שבת בחוץ,  הוא נשא�  רחנית 

חומים אח�ים האדם מסוגל לזכו� דב�ים 
דשמיא,  סייעתא  צ�יך  לכך  ]ואף  שונים 
שהוא  מאד  יתכן  כך  ועוד[,  חן  נשיאות 
אמנם זוכ� את סד�י נשים נזיקין בעל פה, 
אבל אין הכ�ח שהוא בקע לעולמה הפנימי 

של התו�ה.
בני  ל�וב  מאד  נעלמים  דלעיל  הדב�ים 
אדם, כיון שכלפי עין ה�ואה מבחוץ נדמה, 
נזיקין,  נשים  סד�י  לדעת  השואף  שאדם 
ולאח� מכן הוא משקיע, מתייגע ואף עושה 

השיג  הוא  לכאו�ה  בהם,  ושולט  מבחנים 
אליבא דאמת, את מה  אולם  את מט�תו. 
שהוא התייגע להשיג הוא אמנם השיג, אך 
עליו לדעת באופן ב�ו� שהוא עדיין לא נגע 

בת נשא�  אלא  הפנימי,  פגע בעולם  רולא 
פיסת החוץ. וכפי שבגשמיות כאש� אדם 
�וצה להשיג מאתים זוז, והוא באמת השיג, 
גם  כך  נחשב שהשיג את מט�תו,  זה  ה�י 
נ�אית ה�וחניות של מי שמסתפק בהשגת 

מט�ותיו ותו לא. 
כמובן שאין לתא� ואין לשע� את ההבדל 
העצום בין מי ששאיפתו להשיג מאתיים זוז 
והשיג לבין מי ששאף להשיג לימוד תו�ה 
והשיג. פשוט וב�ו� כי אלו דב�ים �חוקים 
מכל מ�חק שניתן להגדי�. אבל עדיין, מי 
אופן  הנ"ל, בשום  ל�וחניות באופן  ששאף 

רלא ניתן להגדי� שהוא נכנס לעולמה הפ
נימי של הנשמה.

יש  שבאדם  כשם  חז"ל,  שאומ�ים  כפי 
ונשמה,  גוף  יש  בעולם  כך  ונשמה,  גוף 
ולענייננו,  והתו�ה היא נשמתו של העולם. 
את  ויודע  מט�תו  את  משיג  אדם  כאש� 
הוא  אך  בו�יים,  על  ונזיקין  נשים  סד�י 
עדיין נשא� במד�גת גוף, ונשא� במד�גת 
נכנס  לא  הוא  שעדיין  ה�י  עולם,  של  גופו 

לעולם הפנימי.
פנימי, בהכ רכאש� האדם נכנס לעולם 

�ח שמה שנ�אה לו בתחילה כשהיה בחוץ 
ומה שמתגלה לו כעת, שונה לחלוטין, כיון 
שמשם  גוף,  במד�גת  החיים  על  שהמבט 
ל�וחניות,  שאיפה  של  העבודה  מתחילה 
שהינו  נשמה  במד�גת  החיים  על  והמבט 
עולם �וחני פנימי, בהכ�ח שונה בתכלית. 
שלש  בן  קטן  ילד  גשמי,  שבמשל  כשם 
אינו מביט על החיים כמו המבט של ישיש 
וזקן – כיון שהמבט הבוג� על החיים שונה 
לחלוטין לאח� כל היקף ימי חייו, כך מעין 

רדמעין דמעין - ישנו הבדל תהומי בין הס
תכלות של גוף על החיים להסתכלות של 

נשמה. 
העבו מהלכי  שהתחדד,  כפי  רולפיכך, 

דה הפנימית אינם בנויים באופן של 'יגעת 
ומצאת'.  'יגעת  של  במהלך  אלא  והשגת', 

רואדם שעדיין אוחז במהלך של 'יגעת והש
גת', כנ�אה שעדיין לא נגע בעולם הפנימי 
■ מהספר הקרוב "בלבבי-ביטחון" מהשיעור  כלל. 
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חיים, כל אחד עוב� את מה שהוא עוב�. אם בן 
ראדם יכול להיכנס למקומות, ול�אות את נקו

דת היציאה, ולשמוח בחלקו כחיבו� של מעין 
בעלים, זה צו�ה פנימית אמיתית. 

מסלבוד הסבא  עם  שהיה  ידוע  מעשה  ריש 
קא, כמו שידוע הסבא הקים את הישיבה על 
פי ד�כו, היה ויכוחים ה�י בתקופת �' יש�אל 
בישיבות  מוס�  ללמוד  האם  ולאח�יו,  מסלנט 
הישיבות,  התקבל בכל  זה  מכן  לאח�  לא,  או 
גדול  ומתן  משא  זה  על  שהיה  שנים  היו  אבל 

סלבו ישיבת  בתוך  מסוימת,  בתקופה  רמאוד. 
קמו  הסבא מסלבודקא,  עצמה, שהקים  דקא 
אלה שהתנגדו ללימוד, אפילו שהוא הקים את 
הישיבה על דעת שהוא תלמיד של �' יש�אל 
מסלנט. בשלב מסוים עד כדי כך, הם נשא�ו 
בתוכו, והוא מצא את עצמו בחוץ, ]כד�כם של 

רמקומות[. כשהוא יצא החוצה אז הוא אמ�, �י
בונו של עולם אני מודה לך, על העש�ים שנה 
שזיכית אותי לשמש כאן. מאיפה התפיסה הזו 
נובעת, וודאי, אפש� להגדי� את זה כעומק של 
אמונה, וזה נכון. אך האמת שזה נובע מתפיסת 

החיים האמו�ה כאן. 
מעי חלק,  על  בעלות  לה�גיש  שמסוגל  רמי 

ק�א אין לו כאן יות�, הוא לא צ�יך יות�, אין 
אבל  חלק בלבד.  לאותו  מחוב�  והוא  יות�  לו 
דקות  שני  כאן  היה  הוא  שלו.  זה  שלו,  החלק 
בלבד, אבל השני דקות האלה הם שלו לגמ�י.  
כמו  מדוע,  חזק.  מאוד  מאוד,  אליו  מחוב�ים 

רשאדם מחוב� לבן שלו, כמו שהוא מחוב� לע
צמו, אלה הם חלקים ששייכים לי ממש. אבל 
מאידך, עוד לפני שנכנסתי אני כב� �ואה שזה 
�ק לשתי דקות, ואח�י זה אני מחזי� את החפץ.
אדם שמגיע לתפיסה של איזהו עשי� השמח 
החיים,  כל  את  שמ�כיבים  בחלקים  בחלקו, 
שהוא  דב�  בכל  אז  חלקו.  שזה  מכי�  הוא 
עומק  זה  מקומו.  שזה  מ�גיש  הוא  משתמש, 

ותו ג�  אומ�:  אבינו  שאב�הם  רההגד�ה 
הגד מה  ד(.  כג,  )ב�אשית  עמכם  אנכי  רשב 

לי.  שייכת  לא  הא�ץ  כי   – ג�  ותושב,  ג�  �ת 
תושב – לא �ק מצד שהקב"ה הבטיח, ועדיין 

רלא הגיע הזמן שהוא י�ש את הא�ץ, אלא הג
יש  בו,  כל דב� שאני משתמש   – הדב�  ד�ת 
אני  כך  מכח  שלי,  הוא  כי  בו  התיישבות  לי 
תושב. ]יש לציין שלא תמיד זה מעלה, כי יש 
שהם  אצלהם,  מתגלה  הזה  שהדב�  אדם  בני 
בבית[.  מ�גישים  הם  זולתם,  של  לבית   באים 

נקודה  נגיד  עכשיו  חפץ   שמח ת  אופן 
שמח,  הוא  אז  חפץ  קונה  אדם  יות�,  עמוקה 
לוקח שמח. במה הוא שמח, במה הוא שמח, 
או  החפץ,  של  בשימוש  או  בחפץ,  שמח  הוא 
הוא  אם  חפץ,  קונה  האדם  כאש�  בשתיהם. 

שמח בחפץ אז הוא נקש� לחומ� שבחפץ. אם 
הוא שמח בשימוש של החפץ, אז השמחה שלו 
היא בדב� התועלתי, ה�וחני שיש בחפץ. אפילו 
וודאי שהוא דק  אם השימוש הוא גשמי, אבל 

השמ �וב  עצמה.  החפץ  מנקודת  ע�וך  רלאין 
חות שבני אדם קונים בעולם, אם הם שמחים 
מצו�פת  שלהם  השמחה  אז  עצמו,  בחפץ  גם 

רלחומ� שבחפץ. אז מונח כאן עצבות. אם הש
מחה היא שמחה שמתגלה, בשימוש של הדב�, 
לא בחפץ עצמו בלבד, אלא בשימוש שבדב�, 

השימוש של הדב� נעשה קל. 
מעין מה שנאמ� ביעקב אבינו )ב�אשית כט, 
)בשם  �ש"י  פי�ש  וילך,  �גליו  יעקב  וישא  א( 
בשו�ה  שנתבש�  כיון  ח(  ע,  �בה  ב�אשית 
טובה, נעשה קל. השימוש שבדב�ים הוא קל. 

החפץ, החומ� שבחפץ הוא כבד.  
להבין את העומק. מי שהשמחה שלו היא יסוד 
�ק בשימוש,  לשמוח  יכול  לא  הוא  אז  העפ�, 
בעצם  לשמוח  �וצה  הוא  זמני,  הוא  השימוש 
חפץ  כל  וקיימא.  קביעא  הוא  ההיות  ההיות, 
אפילו אם אני משתמש בו, הוא לא יום ולילה 
לא ישבותו. זה לא ע�ב, ובוק� וצה�ים. תמיד. 
אלא מאי, השימוש הוא זמני. כאש� אני שמח 
בעצם החפץ, כי אני מחפש שמחה של קביעות 

רבדב�. איך יש קביעות בדב�, �ק מחמת הכב
דות שבחומ� שמונחת בדב�. נמצא ששמחתו 
היא מחמת הכבדות שחלה. לכן השמחה היא 
אני  כאש�  אם  אבל  שלימה.  שאיננה  שמחה 
אני  דב�,  שבאותו  בשימוש  שמח  אני  שמח, 
יכול לשמוח בדב� יות� דק, בדב� יות� �וחני, 
אני לא נופל לכבדות שמונחת בחומ� שבו אני 
שמח. זה ההבדל העצום בין השמחה של זמן, 
שאני תופס את הדב� כקבוע, לשמחה של זמן 

שאני תופס אותו �ק כזמני. 
התנועה שבחפץ היא שו�ש השמחה. אז אם 
אני שמח בעצם התנועה של הדב�, אני שמח 
בדב� שבעצם שו�שו שמחה. אבל אם האדם 
לשמוח  מנסה  הוא  אז  שבדב�,  בחומ�  שמח 
הנפילה.  מונחת  כאן  עצבות,  ששו�שו  בדב� 
אדם קונה חפץ, הוא צ�יך לב�ך שהחיינו, יש 
את  שמשמש  על  והמטיב  הטוב  שאומ�  מי 
שמח,  הוא  ממה   שמח,  הוא  ממה  ביתו.  בני 
אם הוא שמח מהקניין שבחפצא עצמו, בעצם 

היסוד של הדב� מונח עצבות.
מי  ההבדל,  נקודת  את  ב�ו�  עכשיו  להבין 
לא  הוא  השימוש  שבדב�,  בשימוש  ששמח 
�וצה  הוא  מאי,  אלא  תמידי,  לא דב�  לעולם 
בחפץ  ששמח  מי  מהחפץ.  חלקו  את  להפיק 
עצמו, הוא �וצה את עצם ההיות של החפץ. זה 
יסוד העפ�. הוא �וצה את הקביעא, ואם החפץ 
נשב�, הוא מנחם את עצמו שייסו�ים מכפ�ים. 

שהוא  הדב�,  את  תופס  בעצם  לא  הוא  אבל 
עומד לשימוש שלו. אנחנו �ואים אצל בני אדם 

רמשתמשים בחפץ, יש להם �כב למשל, משת
מש בו עש� שנים ולאח� מכן הוא מוכ� אותו. 
במה  השתמשתי  ב"ה  אומ�,  אדם  בן  יש  אז 
שהייתי צ�יך להשתמש, ניצלתי אותו כפי דבעי, 
ת�אה  שאומ�,  אדם  בן  יש  אך  הלאה.  שילך 
שנים,  ה�בה  כ"כ  איתו  נסעתי  נקש�תי,  אבל 
מה  אבל  במוסך,  אתו  היה  הוא  פעמים  כמה 
ההבדל, זה אדם שחי את השימוש שבחפץ, וזה 
אדם שמתחב� לחפץ עצמו. אם הוא מתחב� 

רלחפץ עצמו, מוכ� עצב. אם הוא מתחב� לשי
מוש שבחפץ, הגד�ת הדב� שנעשה קל. 

רזה עומק של דב�י חז"ל הנזכ�ים ב�יש דב
ולוקח שמח.  עצב  ודם, מוכ�  �ינו, ד�ך בש� 
 – לכם  נתתי  טוב  לקח  הקב"ה  אצל  אבל 
עומק  מה  שמח.  הקב"ה  הכי  ואפילו  התו�ה. 
נק�את  התו�ה  דידן,  לעיניננו  הדב�  הגד�ת 

להשת כלי  זה  אומנתו.  כלי  הקב"ה,  רכלפי 
 מש בו. אם זו התפיסה, אז אין עצבות במוכ�.

נחדד עוד את העומק שנר לשמשני   כלי 
ק�א, שמח בחלקו. אדם שבעצם מסתכל על 
נב�אה,  כולה  הב�יאה  שכול  כולה,  הב�יאה 
א(.  פב,  )קדושין  חז"ל  כלשון  לשמשני.  אלא 
לשמשני כלומ� לא שיהיה שלי, אלא מה שזה 

רמשמש אותי, כלפי כך אני מצט�ף לכל הח
חומ�יות,  של  חיים בעולם  אנחנו  כולם.  פצים 
מציאות  זו  החיים.  מציאות  זו  חומ�,  זה  חומ� 
בלא  אפש�  ואי  נמצאים,  אנחנו  שבו  העולם 
חומ�. זה �צונו יתב�ך שמו, שיהיה כאן כ�גע 
עולם של חומ�. תולדת החטא, אבל לאח� מכן 
זה �צונו יתב�ך שמו. מהו צי�וף נכון לחומ�, 

רשהוא מוליד שמחה, ולעומת זאת צי�וף מקו
לקל לחומ� מוליד עצבות, צי�וף נכון לחומ�, 
זה צי�וף שאני משתמש בחפצים. כמובן שכל 
בחפץ.  משתמש  אני  ובשיעו�יו.  בגבוליו  דב� 
לחפץ  נקש�  שאני  זה  לחומ�,  נכון  לא  צי�וף 

עצמו. 
רכל הנאות העולם שקיימים כאן בעולם, שכ

אותם לפי  לקחת  ו�אוי  אותם,  לקחת  שמות� 
גד�ם ושיעו�ם, כמו שאומ� ה�מח"ל במסילת 
יש�ים בהתחלה, שיתנו לו ישוב דעת לעבודת 
והני מילי שהוא קשו� �ק למה שהוא  בו�או. 
משתמש, והוא לא קשו� לעצם החפצא עצמו. 
אז הכבדות שבחפץ לא חלה עליו, וכל החיבו� 
שלו, אפילו בדב� שיש לו בעלות גמו�ה, הוא 
�ק להשתמשות שהוא צ�יך להשתמש באותו 
דב�. אם כך, חייו מלאים חלקי שמחה. כי בכל 
דב� שהוא משתמש, זה חלקו שלו. ומה שהוא 
בע"ה  המשך   ■ אליו.   מחוב�  לא  משתמש,  לא 

שבוע הבא מסדרת דע את ביטחונך



והעי�ו האח�ונים שה�י כל אדם חייב בתלמוד תו�ה בכל מצב ובכל 
זמן עד יום מותו כמו שהא�יך ה�מב"ם בהלכה ח' ועד הלכה י' וא"כ 
מדוע צ�יך להדגיש חיובו ללמוד תו�ה אף כשלא למדו אביו, מאי 
נ"מ אם למדו אביו או לא, וכן יש לדקדק שלא כתב ה�מב"ם 'לעולם 
ילמד אדם תו�ה', אלא 'חייב ללמד את עצמו', וכן הוא בגמ' 'מיחייב 
איהו למיגמ� נפשיה' ]וכן באשה נקטה הגמ' 'דלא מיחייבא למילף 

נפשה'[.

והנה במש"כ ה�מב"ם "כשיכי�" דנו האח�ונים, ובשו"ע הג�"ז כתב 
להדיא  שנקטו  ב�אשונים  מבוא�  וכך  לכשיגדיל,  ה�מב"ם  דכוונת 
שלמדו  אח�ונים  יש  וכן  ה�מב"ם  דב�י  פשטות  אבל  'לכשיגדיל', 
]מעין דמעין  י"ג,  גיל  חיוב חדש מאז שיכי� אף קודם  שנאמ� כאן 
בדעת  תלוי  במצוות  שחיובו  בעכו"ם  שמצינו  מה  בעלמא  וכדוגמא 
בפועל שהוא מחוייב כשהגיע לכלל דעת ולא בשנים כמו ביש�אל[. 

ואם נאמ� כהאח�ונים הנ"ל, א"ש.

ולפי מהלך הדב�ים שנתבא� עד השתא, כאן יסוד חיובו בתו� קטן 
אינו מדין מצות תלמוד תו�ה הכללית, שמצד כך זהו כשא� מצוות 
דמחויב �ק כשיגדיל, אלא שנאמ� כאן חיוב כשיכי� בתו� קטן, היינו 
�ק מכח שצ�יך שיתחיל אצלו התלמוד תו�ה במהלך של לשמוע 
לו  יש  למדו,  לא  וכשאביו  ללמדו,  מצווה  אביו  זה  שמכח  מאח�ים 
דין חדש שהוא "מצווה ללמד את עצמו" כלשון ה�מב"ם, וה�י אם 
ילמד את עצמו, אלא שהוא חייב לדאוג שאח�ים  לא לימדוהו איך 
מה  משלים  ובכך  אביו,  במקום  תו�ה  דב�י  מהם  ויקבל  ילמדוהו 
שהאבא היה אמו� לעשות1, ומ"מ למהלך שנתבא� הגד�ת הדב�ים 
היא שיסוד החיוב ה�אשון של תלמוד תו�ה לקבל תו�ה מאח�ים, אם 

אביו אביו, ואם לאו, ידאג שאח�ים ילמדוהו2.

המקור של פטור עבד מ ת" ת והמקור של איסור העבד
מת"ת,  פטו�ים  ועבדים  דנשים  להא  מקו�  כתב  הכס"מ  והנה 
בניכם  שנאמ�  תו�ה  בתו  את  ללמד  חייב  האב  שאין  משום  נשים, 
כ"ח  דף  בכתובות  דאמ�ינן  משום  הטעם,  ובעבדים  בנותיכם,  ולא 
אסו� לאדם שילמד את עבדו תו�ה. ולכאו' הא דעבד פטו� מתלמוד 
דיני  ופטו� כאשה, כמו בשא�  תו�ה משום שהוקש לה לה לאשה 

1  ואמנם הכס"מ למד שקאי על מצות תלמוד תורה הכללית שאדם מחויב בזה, 
ובזה הסביר את המשך דברי הרמב"ם שהראיה שמצוה ללמוד בעצמו משום 

שבכל מקום התלמוד קודם למעשה.
2  ויש להעיר מהמשך דברי הרמב"ם שלכאו' יש קצת סתירה לדברים.

התו�ה. ואמנם בדקות – ה�י יש דב�ים ששייכים באיש מצד עצמו 
שלא שייך להקיש אותו לאשה כמו איסו� משכב זכו� או פגם שז"ל 
המבוא� בנדה לחיוב מיתה ביד"ש3 שכל זה ל"ש כלל באשה, אלא 
הוא שייך בעצם �ק בזכ�, ועפי"ז יל"ד שה�י הב"י פסק באו"ח סי' 
מ"ז שנשים חייבות בב�כת התו�ה, - ואף שבכל מצוות עשה שהז"ג 
חייבות משום שהאשה  כאן   – יכולה לב�ך  שאין  כה�אשונים  פסק 
חייבת ללמוד הדינים השייכים לה, ]והג�"א שם בשו"ע פליג דמב�כת 
משום דפסקינן דמ"ע שהז"ג נשים מב�כות, אך אין מחויבות מדין 

ת"ת אף בדינים שלה[.

בנותיכם,  את  ולא  בניכם  את  ולמדתם  כשנאמ�  �אשית,  ולפי"ז 
בשלמא להג�"א ודעימיה, באמת היא פטו�ה לגמ�י ממצות תלמוד 
בתלמוד  מחויבת  שהיא  שאף  גדול  חידוש  זהו  להמחב�,  אך  תו�ה 
תו�ה בדינים הנוהגים לה מ"מ האב אין מחויב ללמדה את הדינים 
שמחויבת בהם, שזה גופא עומק הילפותא שאינו מחויב בזה באמת 
בנו  את  ללמד  מחיובו  ג�ע  ולא  ביתו,  אנשי  על  אח�יותו  מדין  אלא 
אומנות וכו' כדי שיהא לו חיותא, וכמו כן אח�יותו על בתו לענין קיום 
ואי"צ ללמדה  המצוות, אך לצו�ך זה סגי כשמלמדה פסקי הדינים 
עיק� הדב�, וית� על כן, כמו שמבוא� בגמ' בסוטה שיש בזה איסו� 

– 'כאילו מלמדה תפלות'.

תו�ה,  ללמדו  חיוב  האדון  על  אין  תו�ה  מתלמוד  שפטו�  עבד  וגם 
על  אח�יותו  מצד  הדינים  פסקי  זולת  מאשה,  עבד  דילפינן  משום 
לענין  זה  כל  אכן  ביתו,  מבני  שהוא  מדין  מאיסו�א  לאפ�ושי  עבדו 
הפטו� מתלמוד תו�ה בעבד, ]וק"ק באמת שלא הביא הכס"מ �ק 
האיסו� ללמד עבד ולא ביא� סיבת הפטו� משום שהוקש לאשה[ 
זכ� לנקבה ל"ש  דייקא בהבדל שבין  אך להאמו� שדינים שתלוים 
להקיש עבד לאשה, א"כ לענין האיסו� ללמד עבד תו�ה אי אפש� 
לומ� שילפינן לה מאשה שמבוא� ב�מב"ם להלן הי"ג שכל המלמד 
את בתו תו�ה כאילו מלמדה תפלות, שה�י ביא� שם ה�מב"ם הטעם 
מוציאין דב�י  והן  להתלמד  מכוונת  דעתם  אין  הנשים4  ש�וב  מפני 
תו�ה לדב�י הבאי לפי עניות דעתן, וטעם זה ל"ש בעבד, שאין 
בו את ה'דעתן קלה', ולכך צ�יך דין חדש שהתחדש בכתובות 
שאסו�  טעם  מאותו  זה  שאין  תו�ה,  עבדו  את  ללמד  שאסו� 

ללמד את בתו תו�ה.

3  ענין פולטת ש"ז הוא נושא אחר לגמרי.
4  דייקא רוב הנשים, אבל במיעוטם אינו כן, ולכך מצינו נשים חכמניות שכן 

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

שבתוכם מופיע צירוף זה[.

וישלח פ-ש   נפש, נ-פש, מלשון יתר, נפיש 
וזהו  בארמית. והיפוכו, ש-פ, מלשון שפה, גבול. 
גדר משפט, מט-שפ, כי שופט שלא יגיע לו יתר 
על המדה בבחינת נפש, אלא כפי השיעור הראוי 
פשרה,  בחינת  שונה  ומאידך  שפה.  בבחינת  לו, 
פשר, פש-ר, והיינו שע"י פשרה מקבל אף יותר 
מן החלק הראוי לו שהוא בחינת שפה, כנ"ל. וזהו 

ההבדל בין משפט לפשרה.
ותנועת הדבר שיכולה לזוז מן השפה ליתר, מונח 
בה בחינת כל יתר כנטול דמי. וזהו בחינת שרף, 
והיפוך  היתר.  מתכלה  השריפה  מכח  כי  ר-פש, 
אותיות רשף, בבחינת רשפיה רשפי אש, מתפשט 

מעבר לגבולותיו.
בחינת  בו  יש  מעבר לגבולותיו,  שנצטמצם  ודבר 
חפש, ח-פש, שנצרך חיפוש כאשר הדבר נסתר, 
פניה,  ודו"ק, בבחינת צמצמה  וזהו מכח צמצום, 
הסתירה פניה. וכן צמצום קומתו, בבחינת שפל, 
למה  בחולין,  וכמ"ש  כ-שף,  כשף,  וכן  שפ-ל. 
של  פמליא  שמכחישים  כשפים,  שמן  נקרא 
מעלה. וכן בחינת אשפה, אה-שפ, כי היא בבחינת 
מצטמק ורע לו. וכן תפש, ת-פש, כי כאשר תופס 
דבר מצמצמו. וכן מדת הפרישות, פרש, ר-פש, 
על  דופק  פש-יט,  פטיש,  וכן  ומצטמצם.  פורש 
טפש,  הוא  המוחין,  וצמצום  ומצמצמו.  הדבר 
בבחינת  דקלקול,  דעת  בנחש,  והשורש  ט-פש. 
זקני ע"ה, כל זמן שמזקינין דעתן מטפשת עליהם, 
והוא בחינת יצה"ר, הנקרא זקן וכסיל. ונחש נקרא 

שפיפון, שפ-יפון.

ערכים בפרשה  בלבביפדיה אברהם
בראשית, כד, ב – ויאמר אברהם אל עבדו זקן ביתו המשל בכל אשר לו שים ידך תחת 

ירכי.
ואיתא בשכל טוב )ויחי, מז, כט( שים ידך תחת ירכי – כלומר השבע לי בברית מילה, 
כדרך שהשביע אברהם את עבדו אליעזר, אלא שאליעזר לא היה מזרעו של אברהם, לא 
בוש לשים ידו תחת יריכו, דכתיב וישם העבד את ידו תחת ירך אדונו )פסוק ט(, אבל יוסף 

שהיה בנו של יעקב יוצא ירכו לא שת ידו תחת ירך אביו אלא נשבע לו על פה.
והטעם שהשביעו דייקא בירכו, אמרו )ב"ר, נט, ח( א"ר ברכיה, לפי שנתנה להם בצער, 
לפיכך היא חביבה ואין נשבעין אלא בה. ועוד אמרו )מדרש אגדה, ויחי, מז, כט( ונשבע לו 
על המילה, אשר תלוין בה תרי"ג מצות, ברית בגימט' תרי"ב, וגוף של מילה משלימים 
לו,  היתה מצוה ראשונה  והמילה  וז"ל,  וכתב  הוסיף  ורש"י על אתר  חשבון תרי"ג מצות. 

עכ"ל, עיי"ש.
אולם יתר על כן אמרו בזוה"ק )ויחי, רכד, ע"ב( אר"ש באברהם וביעקב כתיב שים נא 

וידך תחת ירכי, תחות ירכי, כלומר בההוא אתר דרימנא בשמא קדישא ואפיק זרעא קדי
שא לעלמא. והבן שע"י ששם אליעזר ידו תחת ירך אברהם, עי"ז נקשר אליעזר לאברהם 
להיות כבנו ממש, שווה ודומה לו. וכמ"ש )ב"ר, שם( ויאמר אברהם אל זקן ביתו – שהיה 
זיו איקונין שלו דומה לו. המושל בכל אשר לו – שהיה שליט ביצרו כמותו. והיינו שהושוה 
החומר לצורה, עבד לאדונו. ועיין שושן סודות )אות תלה( סוד מעשה ברבי בנאה. וכתב 
בשער הגלגולים )הקדמה לו( וז"ל, אליעזר עבד אברהם, ר"ל עזר-אל, כי הוא עוזר לשם 
אל, שהוא חסד אל, והוא אברהם, עכ"ל. ועיין כתבי הרמ"מ משקלוב )רזא דמהימנותא, דף 
כב(. ודרושים על סדר ההשתלשלות )דף רפו(. וביאורי הזוהר )דף קנח(. ופתחי שערים )נתיב 
פרצוף ז"א, פתח ג(. ושלמות זו נעשתה כאשר נאמר בו בא ברוך ה', שיצא מארור לברוך, 
כמ"ש בב"ר )ס, ז(. וכמ"ש בזוה"ק )ח"ג, קג, ע"ב( כתיב )הושע, יב( כנען בידו מאזני מרמה, 
דא אליעזר עבד אברהם. ותא חזי, כתיב ארור כנען. ובגין דזכה כנען דא, לשמשא לאברהם, 
כיון דשמש לאברהם, יתיב תחות צלא דמהימנותא, זכה למיפק מההוא לטייא דאתלטייא. 
ולא עוד, אלא דכתיב ביה ברכה, דכתיב ויאמר בא ברוך ה', עיי"ש. ועיין לקוטי תורה )חיי 
שרה, ושלח(. ולקוטי הש"ס )ברכות, ותענית(. ואדם ישר )מרכבת יחזקאל(. ושער היחודים 
)פרק טז(. ורמ"ז )אם לבינה, אות א, ח(. ושער הפסוקים )שמות(. וספר הפליאה )ד"ה וראה 

והבן דברים נוראים(. וחסד לאברהם )מעין ה, נהר כה(. ושער הגלגולים )הקדמה לו(.
וכתב במגלה עמוקות )ואתחנן, אופן צג( וז"ל, רזא דמלה, אברהם אמר לקב"ה "דמשק 
שלמה",  "מרכבה  בגימט'  אברהם",  עבד  ש"אליעזר  הכוונה  ב(,  טו,  )בראשית,  אליעזר" 
וכן אליעזר בעצמו גימט' נשר שור אריה אדם שהוא עולה אלף שי"ז כמנין אליעזר, דהיינו 
כשנחשב אות א' של אליעזר שהיא אלף, נשתיירו אתוון ליעזר בגימט' שי"ז וכו'. וזהו סוד 

דמש"ק אליעזר, שהוא )ר"ת( ד' מחנות שכינה קדושים, עיי"ש.
וכתב רמ"מ משקלוב )ביאור הזהר, דף קנח( וז"ל, ודולה ומשקה מתורתו לאחרים )יומא, 
כח, ע"ב( וכו', ומסביר לאחרים בסוד "משל ודמיון", עכ"ל. ודו"ק.  ■ המשך בע"ה בשבוע 

הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד לעלון זה
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אור א"ס כתיב )שמות, ד, יד( ויחר אף ה' במשה. וכן כתיב )במדבר, 
יא, י( ויחר אף ה' מאוד. וכן כתיב )שם, שם( ואף ה' חרה בעם. ושם )יב, 
ט( ויחר אף ה' בם וילך. וכן כתיב )שם, כה, ג( ויחר אף ה' בישראל. וכן 
שם )לב, י. יג, יד, ועוד(. והיינו שכאשר נעשה חרון ה', נסתלק אור א"ס.
וועוד. אף ר"ת אחד – פשוט, שזהו תואר לא"ס. אחד יחיד, ופשוט בת

צמצום שורש לחלל, שורש לע"ז.  כלית הפשיטות. אור א"ס פשוט. 
וכתיב )דברים, ו, יד( לא תלכון אחרי אלהים אחרים וגו', פן יחרה אף ה'. 

ושם )ז, ד( ועבדו אלהים אחרים וחרה אף ה'.
ועוד. צמצום גילוי האף, שלא יצא מהכוח לפועל )עיין ערך קטן קו(.

הוא  ופרדשקא  נוקבא דפרדשקא.  ע"א(  )אד"ז, רפט,  זוה"ק  עיין  ועוד. 
קו אף, הוא האיבר הבוו  עמוד "חלול" פתוח. כ"כ הר"ש באהלות )פ"ו(.

לט ויוצא לחוץ מן האדם. עיין יומא )יט, ע"ב(, וברש"י שם )ד"ה מחוטמו(. 
היא  ולכך  החוטם.  ר"ג, בעל  גבי  ע"א(  )כט,  ותענית  ע"א(,  )מג,  ובנזיר 
מלשון אף – גם, ריבוי. ובשורש זהו בחינת קו שבולט ויוצא לחוץ מן אור 
א"ס. ובעומק, מחד האף בולט, אולם מאידך יש בו בחינת נקב )עיין ערך 
קטן חוטם, וערך קטן נוק'(. והיינו דבר והיפוכו, ריבוי – גם, ומיעוט, חרון, 
צמצום. דבר   – קו  הוא  והשורש  גורע.  המוסיף  כל  בסוד  והוא  חסרון, 
והיפוכו. עיגולים עגל. וכתיב )שמות, לב, יט( וירא את העגל ומחלת, 
ויחר אף משה, וגו', ויאמר אהרן אל יחר אף אדני. וגלגל המרכבה נקרא 
אופן מלשון אף. ועוד. עגלה ערופה מביאה העיר הקרובה לחלל. ואמרו 
)סוטה, מה, ע"ב( מאין היו מודדין וכו', ר"ע אומר מחוטמו. יושר כתיב 
)במדבר, כב, כב( ויחר אף אלהים כי הולך הוא, ויתיצב מלאך ה' בדרך 
לשטן לו )להטותו מן הדרך היושר לצדדים( וגו', ותט האתון מן הדרך וגו', 
ויוסף מלאך ה' עבור ויעמד במקום צר אשר אין דרך לנטות ימין ושמאל, 

ותרא האתון את מלאך ה' ותרבץ תחת בלעם, ויחר אף בלעם.
וז"ל, תלת דרגין דרוחין בישין  ועיין גר"א )ספד"צ, פ"ג(  ועוד. ג' קווים. 
דנפקין מחוטמא, תלת שלהובין,  והם תלת דרגין   – וקטפורין  ועלעולין 

תננא ואשא וגחלי דנורא כמ"ש באד"ר ובאד"ז, עכ"ל.
וועיין זוה"ק )ח"ב, רעד, ע"ב( דיוקנין דחוטמא, חוטמא איהו חוטמא ופ

רצופא דבר נש לאשתמודע חוטמא זעירא עמיקא דלא אתיישבא כראוי 
באורח מישור וכו', עיי"ש. שערות עשו איש שעיר. וכתיב )בראשית, 

כז, מה( עד שוב חמת אחיך )עשו( ממך )יעקב(.
ועוד. עיין הקדמת הסמ"ק, וז"ל, שנקרא ר"ג בעל החוטם )תענית, כט, 
ע"א( לפי ששערות רבות היו לו על חוטמו, עכ"ל. ועיין סוטה )טז, ע"ב( 
ביום השביעי יגלח את כל שערו וכו', מיעט שער שבתוך החוטם. ועיין 
זוה"ק )ח"ב, רעג, ע"ב( על חוטמיה שערין רברבין אנפוי רברבין רישיה 
ועיין שם )דברים, קלא, ע"א( תקונאה תליתאה, מאמצעיתא  וכו'.  עגיל 
דתחות חוטמא, מתחות תרין נוקבין, נפיק חד אורחא ושערא אתפסק 
שלים,  בתקונא  שערא  גיסא  ומהאי  גיסא  מהאי  ומליא  ארחא,  בההוא 
סורחניה דההוא ארחא. ועיי"ש )קלג, ע"א( בטעם הדבר, אמאי אתפסק, 
משום דכתיב )מיכה, ז, יח( ועובר על פשע, דהאי אורחא אתתקן לאעברא 
ביה, ובגין כך יתיב תחות נוקבי חוטמא האי ארחא ושערא לא אתרבי 
בהאי ארחא. ועיי"ש )קמ, ע"ב(. אזן גילוי פנים באזן )עיין בכורות, מו, 
ע"ב. עד החוטם(, כי העין אינו הבל גמור אלא הסתכלות, כמ"ש בעץ 
חיים. וכאשר שולט האף מסתיר הפנים, מסתיר האזן. כמ"ש )דברים, 
ועזבתים, והסתרתי פני מהם וגו'. וההבל  יז( וחרה אפי ביום ההוא  לא, 

מתהפך לעשן, עלה עשן באפו.
והבן שבקלקול הראיה מסתלקת )היינו סילוק ההשגחה, ובתיקון כי לא 

הביט און ביעקב(. אולם ההבל נהפך לעשן של כעס. ועיין זוה"ק )דברים, 
עייל  אי איצטריך  וכו',  בנוקבא דאודנין  ע"ב( מההוא קלא דעייל  רצד, 
הה"ד  קלא,  מההוא  ואשא  תננא  ומפקי  דפרדשקא  בחוטמא  לנוקבא 
חוטם כתיב  ויחר אפו ותבער בם אש ה'.  וישמע ה'  יא, א(  )במדבר, 
)דברים, כט, יא( לא יאבה ה' סלוח לו, כי אזן יעשן אף ה' וגו', מהחרי אף 
הגדול הזה. כי חרון אף גדול מעלה עשן. ועיין תיקונים )תיקון ע', קל, ע"א( 
ב' נוקבי בחוטמא, מחד תננא ואשא )נקב שמאל( דסליק מלבא. ומחד 
רוחא )נקב ימין( דנחית ממוחא. ועיין זוה"ק )פנחס, רכד, ע"א(. ועיין רש"ר 
הירש )בראשית, ב, ז( וז"ל, ויפח באפיו נשמת חיים – אין הוא אומר בפניו, 
אלא באפיו. דומה כי שורש אף ואפים אינו אנף )לשון כעס שהוא תולדת 
אל קרבו תשוקה.  אפף, לשאוף  ומשמעות  אפף,  אלא  אף(  חרון  האף, 
ומכאן מילת הקישור אף, כביכול יש משקל לדברים שנאמרו תחילה, 
עד שהם גוררים לתחומם את האמור לאחריהם, עכ"ל. ודו"ק בדבריו, 
"לאחריהם" דייקא. כי אף, חרון אף, מלשון אחור – חרון. שנגלה האחור 
בפנים. ונקרא מכח כך אפל, מאוחר, מלשון אף. ודו"ק. ועיין סנהדרין 
)סד, ע"א( פער בפניו וקינח בחוטמו. ובתיקון כתיב )דברים, לג, י( ישימו 
קטורה באפך. ואמרו )ברכות, נו, ע"ב( ראיתי חוטמי שנשר, א"ל חרון אף 
נסתלק ממך. פה פרעה, פה-רע. וכתיב )שמות, יא, ח( ויצאו מעם פרעה 
בחרי אף. ובמעשה מרים שדיברה במשה כתיב )במדבר, יב, ח( פה אל 

פה אדבר בו וגו', ואזי ויחר אף ה'.
ועוד. אכילה. וכתיב )במדבר, יא, לג( הבשר עודנו בין שניהם טרם יכרת, 
ואף ה' חרה בהם. אף, ר"ת אף – פה. שהחרון אף נתפשט מן האף לפה. 
ושם )כ( כתיב, עד חדש ימים, עד אשר יצא מאפיכם. נכנס בפה ויוצא 
בחוטם. ודו"ק. ועיין פירוש המיוחס לר' סעדיה גאון לספ"י )פ"ה( וז"ל, 

וכשתקצוף פיך, תוציא הבל דרך הפה, עכ"ל. והנשימה והנשיפה, מאח
דים חוטם ופה. ועוד. תפלה. ועיין זוה"ק )אד"ר, קל( כד הוה רב המנונא 
סבא בעיא לצלאה צלותא, אמר לבעל החוטם אני מתפלל, לבעל החוטם 

אני מתחנן.
עינים - שבירה עיין ספר יצירה )פירוש הראב"ד, פ"א, מ"א( וז"ל, 
ויגיע לתחילת החוטם, אזי יתחלק  וכאשר יצא אותו נתיב מנקב העצם 
הנתיב לב' דרכים. הא' מהם אל העין הימיני, והב' אל העין השמאלית, 
תני רב  ע"א(  כה,  )נדה,  ואמרו  מה"מ.  יצה"ר, שטן,  ועוד. זבוב,  עכ"ל. 

חייא, מרוחקין זה מזה שני חוטמין כשתי טיפים של זבוב.
וועוד. כתיב )ויחי, מט, ו( כי באפם הרגו איש וגו'. ארור אפם כי עז ועבר

תם כי קשתה אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל. וזהו בחינת פרוד, פזור. 
אחלקם, אפיצם. ונעשה מאף אפר, אפ-ר, פרור.

ועוד. עיין רש"י )ויקרא, כא, יח( וז"ל, חרם, שחוטמו שקוע בין שתי עינים, 
עכ"ל. ואמרו )שבת, קנא, ע"ב( תניא רשב"ג אומר, הרוצה שיתעצמו עיניו 
של מת נופח לו יין בחוטמו, ונותן לו שמן בין ריסי עיניו וכו'. ועיין נדה 

)כד, ע"ב( ועמדתי בגלגל עינו של מת עד חוטמי. 
יניחהו.  ואם מת  ע"א(  )יומא, פה,  ואמרו  ועוד. השבירה שורש למיתה. 
עד היכן הוא בודק, עד חוטמו, וכו', כיון שבדק ליה עד חוטמו שוב אינו 
צריך, דכתיב כל אשר רוח חיים באפיו. ועוד. עיין גר"א )ספד"צ, פ"א( 
וז"ל, אשר קומטו בלא עת, תתקע"ד דורות וכו', קומטו בקמיטו דחוטמא 
וכו', שיצאו בלא עת רצון בעולם התהו, עכ"ל. עתיק עתיק בחינת אפס 
)עיין תורה אור, חב"ד, הוספות לפרש ויקהל. ומעיל אליהו, על הקדמת 
נהר שלום, ד"ה הם הנקראים תהו(. אפס, אף-ס. כי ע"י האף נעשה חרון 
יותר, יש אפס ביחס לא"ס,  ונגלה כאפס. ובדקות  אף ומבטל התחתון 
אריך עיין זוה"ק )דברים, קל, ע"ב( אורכא דחוו  ואפס ביחס לנאצלים.

בלבביפדיה קבלה אף
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ולהיפך דבר המתפשט מעבר לגבולותיו, זהו בחינת שפע, שפ-ע, היינו 
מתפשט ומתראה. וכן פילגש, פש-יגל, כי מתרחב מעבר למדרגת אשתו 
כגופו, כי פילגש אינה חשובה כגופו. וכן פלש, פש-ל, מתרחב למקום 
לחוץ.  מוציא דבר  שלף,  אותיות,  והיפוך  מפולש.  מבוי  בבחינת  אחר, 
השמש,  קבלת  שע"י  והיינו  השמש,  שזפתם  בבחינת  ז-שף,  שזף,  וכן 

מתרחב, כי כח החום מרחיב כנודע.
וכח האחדות של מחד צמצום ומאידך רחבות, נגלה בשופר, שפ-

ור. כי מצדו האחד צר ומצדו השני רחב. ועליו כתיב )כמ"ש רבותינו( 
מן המצר קראתי י-ה ענני במרחב י-ה, תוקעים בצד הצר, ונשמע קולו 
ועי"ז משפר את כל הבריאה כולה, ומגלה בחינת פשרה  בצד הרחב, 
)אותם שורשים, שופר, משפר, פשרה( בכל הבריאה כולה, בבחינת רש 
ועושר אל תתן לי, הטריפני לחם חוקי )משלי, ל, ח(, בחינת קו אמצע, 
דרך הממוצע. בחינת רויה, ומשם נמשך שפע כראוי, בבחינת חשף זרוע 

קדשך, חשף, ח-שף.
אופיר חפש, חשף, טפש,  צירוף  מופיע  שבהם  נוספים  ערכים 
שפה,  שפט,  שיפוח,  שפך,  שופר,  שף,  שלף,  פרש,  שופן,  יהושפט, 
שפן,  שפרה,  שפיר,  שפע,  שפל,  שפי,  שפם,  שפחה,  שפיפן,  שפיים, 
פשח, שרעף, שפר, שזף, שקפים, שפעת, אשפנז, שרף, רפש, תפש, 
פרעש,  פשק,  רטפש,  שדפון,  שטף,  פשרה,  שפת,  פשר,  משפחה, 
רשף, פתשגן, פרשז, פרמשתא, פשה, שתים, פרשגן, פשע, פרשנדתא, 
פישון, פרש, פשט, פטיש, נפש, ארפכשד, פשחור, פורש, אחשדרפנים, 
פילגש, פש, גש, פלשתים, שופמי, אלישפט, שפק, פלדש, שחפת, ישפן, 
שפלה, מכשף, אשפה, נשקף, שפופן, פלש, גפיעש, שעיף, ישפה, שפח, 
מפיבשת, משפט, אשף ■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי 

הרב שליט”א במיוחד לעלון זה

טמא, תלת מאה ושבעין וחמש עלמין )בחינת שעה – פנה( אתמליין מן 
ההוא חוטמא.

וז"ל, חוטמא עד  ועיין גר"א )ספד"צ, פ"ב(  ארך אפים. ושורשו באריך. 
עד שיהיה  ע"א(  )יבמות, קב,  ר"ל פרצוף ניכר בחוטם, כמ"ש  בנקובי. 
פרצוף פנים עם החוטם. וכן הפרצוף ניכר בחוטם, ר"ל אם החוטם ארוך 
הוא ארך אפים, וזעיר זעיר אפין, ולכך נקרא אריך אפין זער אפין, עכ"ל. 
ועיין עוד בדבריו )שם, פ"ד( וז"ל, כי אני ה' רופאיך )רפא –פאר, אריך( 
בהאי דיקא, ר"ל אני ה' בע"ק )א"א( שנאמר אני ה' הוא שמי כנ"ל פ"ב, 
ע"א(.  )רפט,  באד"ז  כמ"ש  אסוותא לכלא,  בחוטמא דע"ק ששם  והוא 
ואמר באד"ר )קל, ע"א( ות"ח, כתיב אני ה' וכו', בהאי חוטמא אשתמודע 
פרצופא, ר"ל שניכר בין ע"ק לז"א, עכ"ל. ועיין אד"ר )קלז, ע"ב(, ובגר"א 
)ספד"צ, פ"ה(. ובזוה"ק )שמות, קכב, ע"ב( דחוטמא דעתיקא ארך אפים 
בכלא אקרי. ועיי"ש )רעד, ע"ב(. ועיי"ש )דברים, קלג, ע"א(. אבא כתיב 
חטאים  אנשים  תרבות  אבותיכם  תחת  קמתם  והנה  יד(  לב,  )במדבר, 
לספות עוד על חרון אף ה' אל ישראל. ועוד. כתיב )שמות, כב, כג( וחרה 
אמא  יתומים.  ובניכם  אלמנות  נשיכם  והיו  בחרב  אתכם  והרגתי  אפי 
עיין זוה"ק )תיקוני זוהר חדש, ח"ב, פב, ע"א( קפאו תהומות בלב ים וכו', 
כלהו קפאו, בגין דלא יתגרי אף בהון. מאי ים, דא אמא דאיהי גלידא 
חתימא בינייהו. ועיין קהלת יעקב )ערך אמא( וז"ל, אף ר"ת פרצוף אמא. 

גם גימט' הבל דאמא, עכ"ל.
זוה"ק )דברים, רסב, ע"א( והאי נפקא מאימא עילאה דהיא ביתא  ועיין 
תניינא דאקרי ה' דשמא קדישא, ואתפתחא לחמשין תרעין ומהאי נפק 
רוחא לחד נוקבא דפרדשקא דחוטמא. ז"א בחינת בן. וכתיב )דברים, 
ז, ד( כי יסיר את בנך מאחרי ועבדו אלהים אחרים, וחרה אף ה' בכם. 
וכאשר מתגלה בציפור בחינת בן, תחילתו אפרוח, אף – רוח )עיין ערך 
קטן רוח(. ובסידור האריז"ל כתב שאף הוא ז"א דקליפה. ובעומק, הפיכת 
א"א לז"א, זהו אף, חרון אף. ועיין זוה"ק )אד"ז, קצד( חוטמא דע"ק אריך, 
ואתפשט ואקרי ארך אפים. אבל של ז"א קצר. ועיין גר"א )ספד"צ, פ"א(. 

וזוה"ק )שם, קל, ע"ב. קלז, ע"ב(.
ושיעור גדלות תלוי בחוטם, כמ"ש )נדה, מז, ע"א( ת"ר, אלו הם סימני 
בגרות, וכו', ר' יוחנן בן ברוקה אומר, משיכסיף ראש החוטם, משיכסיף, 
אזקונה לה, אלא א"ר אשי, משיפציל ראש החוטם. ועיין גר"א )ספד"צ, 
פ"ה( וז"ל, וחוטמא דז"א הוא ה' מלכין קיימין בבהילו, עיי"ש. נוק' עיין 
גר"א )ספד"צ, פ"א( וז"ל, בכל התיקונים )ז' תיקוני גלגלתא( אין בו נקב 
יעקב רחל.  אף  ויחר  ב(  ל,  )בראשית,  וכתיב  ועוד. רחל.  בחוטמא.  רק 
ולבסוף נקברה בדרך אפרתה. אפ-רתה. כי מכח האף מתה, כמ"ש ואם 

אין מתה אנכי. 
ועוד. נוק' לשון נקב, והוא בחינת נקב החוטם, תרי נוק' דפרדשקא, דהוא 
דוכ' )בערכין(, וחד הוא נוק', רחל. ועיין מלבי"ם )ויקרא, כא, יח( וז"ל, או 
חרם, פירוש שחוטמו שקוע )בחינת נוק'(. החוטם נקרא אף וחרון. נקרא 
– בחוטמא  ע"א  קל,  בזוה"ק, נשא,  )כמ"ש  הפנים  צורת  על שהיא  אף 
אשתמודע פרצופא. ומעין כך בשלהי יבמות, שאין מעידין אלא הפרצוף 
עם החוטם(. נקרא חרון ונחיר על שמשם נתגלה הכעס. ובהיותו שקוע 
ואינו אף )בולט, כי האף האיבר הבולט ביותר בקומת אדם ונכנס ראשון 
למקום. ולכך אף לשון ריבוי כי נכנס לרשותו זולתו, ודו"ק(, ר"ל צורת 
לשון  חור-ם.  חרום,  עכ"ל.  חרום,  נקרא  הנחירים  רק  בו  ואין  הפנים, 
נקב. ועיין נדרים )סו, ע"ב( שמא חוטמה נאה, בלום הוא. ופרש"י, סתום. 
ולהיפך איכא נקב דקלקול, כמ"ש )בכורות, לא, ע"א( חוטמא שניקב. 
ושם, ניקבו חוטמין זה לזה, עיי"ש. ■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב 
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פרק ו' 

מ"ק

ודע שאין המוחין דגדלות כולם בחי' שמות שוים כי ו"ק יש לו שמות 
בדרוש  כנזכר  הגדלות  בשלימות  הם  ג"ר  אבל  אחר  באופן  הוי"ה 
ברש"ש  עיין  י-ה"ו.  אה"י  הם  כתב שבו"ק  ובהגו"ב  יעו"ש:  הציצית 
לפני  הזה  הלשון  כתוב  היה  שאלו  ״נלע״ד  וז"ל:  ועיין בשפ"א  שהאריך. 
הרש״ש בנוסח זה לא היה מעמיק בו כל העומק שהעמיק בס' נה״ש דף 
ס״ט ע״ב אות י״ג יעוי״ש ודברי הז״ל כאן פשוטים ומסכימים למ״ש בדרושי 
הוי"ה  שם  אז  שלימים  אינם  השמות  שכאשר  והיינו  ודו״ק״.  הציצית 
ואהי"ה,  י-הוה  הם  ובשלימותם  אה"י,  הוא  אהי"ה  ובשם  י-הו,  הוא 
שם,  ועיין  הציצית  בדרושי  התבארו  הדברים  ועיקר  ובמילואיהם. 

ואכמ"ל. 

________________

פרק ז' 
מ"ק

ז"א מתחלק לג' חלוקות בחי' ראשונה כתר, ב' מוחין, ג' גופא והם 
ו"ק. כתר רחמים גמורים. ומוחין רחמים בינונים כי במחשבה שהוא 
המוחין אתברירו ש"ך ניצוצין, וגוף רחמים ממוצעים יותר מהמוחין: 
והוא כי פעמים מחלקים את הז"א לג"ר וו"ק, ופעמים גם הג"ר עצמם 
מתחלקים לב' חלקים כדהכא כתר ומוחין. וכתר הוא רחמים גמורים 
בבחי' א"א, ומוחין הם רחמים בינונים כי המחשבה מבררת, והיינו כי 

אין בירור אלא בשורש, והשורש הוא במחשבה, כנודע. 

ומש"כ 'וגוף רחמים ממוצעים יותר מהמוחין', עיין בשפ"א וז"ל: "הלשון 
אינו מדוקדק דבינונים היינו אמצעים, ועוד איך יעלה על דעת קטן בן יומו 
לומר שהו״ק הם רחמים יותר מן המוחין, הפך כל מקום, ומה שנותן טעם 
שהרי במחשבה שהיא המוחין וכו' אין זה ראיה לענין שהמוחין בחי' דין יותר 
מהו״ק, ואדרבה משום שהם רחמים יותר הוצרכו לעלות שם להתברר כנז' 
במבו'ש שער ה' ח״א פ״ב יעוי״ש. אלא שזו ראיה שהם רחמים בינונים לגבי 
הכתר שהוא רחמים גמורים ואולי שמ״ש שהו״ק הם רחמים ביותר מהמוחין 
וכו' הוא בערכנו שאין אנחנו יכולים לקבל הארה מן המוחין לפי שהם מכוסין 
תוך מחיצות נה״י דאו״א, משא״כ בו״ק שאורותיהם מגולין ומהם נבנת הנו״ק 
ושכל הנהגת העולם הוא ע״י הו״ק ששת ימי המעשה וכן מצאתי לו להרב 
קול הרמ״ז זלה״ה שכתב שכל בחי' נעלמת אעפ״י שהיא מחמת מעלתה הרי 

היא בחי' דין בערך שאינו מתגלה לתחתונים״. 

הרחמים  יותר  גבוה  שהמקום  ככל  סוכ"ס  כי  דחוק  פירוש  והוא 
גדולים יותר. ונראה לפרש בפשטות את דברי מהרח"ו שמש"כ 'וגוף 
רחמים ממוצעים יותר מהמוחין' מש"כ 'יותר' לא קאי ארחמים אלא 
אממוצעין. והיינו כי קו אמצע שבמוחין שהוא הדעת שהיא בין חכמה 
לשמאל,  מאשר  לימין  יותר  נוטה  הוא  כי  גמור,  אמצע  אינו  לבינה 
ומחמת זה דייקא הם רחמים יותר מו"ק, ומאידך הם רחמים בינונים 
בערך לכתר שהוא רחמים גמורים, לעומת כך בו"ק קו האמצע הוא 
'פחות'  הוא  דייקא  זו  ומסיבה  לצדדים,  נוטה  שאינו  ממוצע,  יותר 
רחמים, ולעולם פשוט הוא שסדר המדרגות של רחמים ככל שהוא 

יותר גבוה הוא רחמים יותר, ודו"ק. 

ודע שהכתר כולל כל מה שיש במוחין וכללות הראש לכן כל בחי' ד' 
מוחין הם בכתר לבדו ששם שורש המוחין ואחר כך המוחין כוללים 
תחתונה  מדרגה  שכל  יסודי  כלל  הוא  כנודע:  בגופא  שיש  מה  כל 
כלולה במדרגה העליונה, ובפרטות בסוגיין הכתר כולל כל מה שיש 

במוחין, והמוחין כוללים כל מה שיש בגופא. 

העקודים שכל  דאורות  שניה  בהתפשטות  הוא  לזה  העליון  והשורש 
הכתר  בכלי  נכנס  החכמה  שאור  והיינו  שמעליו,  בכלי  נכנס  אור 
וכעזה"ד בכולם, ונמצא לפי שורש זה שאח"כ גם בנקודים ובברודים 
כלי הכתר כולל בתוכו את כל הד' מוחין, חכמה בינה וחו"ג שבדעת, 

כי הכתר הוא שורש המוחין כלשון הרב.

ועוד יש שורש לזה בז"א, והוא דכיון שהכתר נבנה מתנה"י של אמא 
ע"כ שכולל בתוכו את כל מה שיש במוחין, כי הוא שורשם. 

ועוד לפי מה שהתבאר לעיל ב' מדרגות בכתר דז"א, בסוד השראה 
ובסוד הדביקות, בסוד השראה הוא מה שנעשה הכתר משליש תחתון 
דת"ת דאמא, ובסוד הדביקות הוא מה שנעשה מהארכת הכלים של 
כתר  מדין   לפ"ז  דאמא.  תחתונים דבינה  שלישים  מב'  שהם  אמא 
דדביקות כ"ש שיש לומר שהכתר כולל את המוחין כי הוא בא מב' 

שלישים דבינה שהיא מוחין, ודו"ק.

של  הארכה  כלומר  הז"א:  קוין  בג'  בהארתם  הם מתפשטין  שהרי 
הקוין שהם הג"ר שהתארכו לז"ת, שבשורש בתחלה היו הז"ת זה תחת 
זה1, ונעשו ג' קוין ע"י הארת הג"ר בז"ת, שהג"ר מעיקרא היו ג' קוין 
בסוד הסגלתא והאירו לז"ת בחי' ג' קוין, ובעומק הוא 'הארכה' של 

הקוין, והוא מדוייק ממש"כ 'מתפשטין' בהארתם, ודו"ק.  

כלי הכתר דז"א מת"ת דאמא ומת"ת דאבא נעשה נשמה שבכתר: 
הם חזרה על דברים שכבר התבארו, והיינו שיש כתר מדין האורות 
וכתר מדין הכלים, מדין הכלים הוא מת"ת דאמא ומדין האורות הוא 

מת"ת דאבא, וזה תלוי ג"כ בזמן הקטנות ובזמן הגדלות.

הוא  שהכתר  מה  מקיף:  אור  בבחי'  )דז"א(  שהכתר  ידעת  וכבר 
בבחי' או"מ היינו מדין הכתר שהוא מלשון 'כותרת סביב', אולם מדין 
הכתר מלשון 'כתר לי זעיר' הוא דין כתר שבא בסוד 'המתנה' שהוא 
בשלבים שהיה ז"א ו"ק ונעשה לו ג"ר, ולהלן הוא רומז גם לכתר מדין 

'כתר לי זעיר'.  

וגם הכתר דז"א נעשה מת"ת דא"א וכתר אמיתי נעשה מא"א עצמו 
כנזכר בכוונת ליל שבועות: מה שנעשה מכתר דא"א יש בו ב' טעמים, 
'וכתר  א- משום שהכתר הכולל הוא א"א, והוא לשון מהרח"ו כאן 
אמיתי', ודו"ק. ב- משום שהמוחין נעשים מהמדרגה הקודמת אליהם 
שהם או"א, והכתר נעשה מהמדרגה הקודמת לקודמת שהוא א"א. 
וכעזה"ד  מעתיק2,  שלהם נעשה  והכתר  מא"א  דאו"א  שמוחין  וכמו 
בכל עו"ע, כי לעולם הם ג' מדרגות בכל קומה שהם כתר מוחין וזו"ן. 

1  והתבאר לעיל שלא היו בבחי קו אמצע, אלא כאבנים מונחות זו ע”ג 
זו שלא כסדר ולכן נפלו ונשברו, ובעומק הארת הג’ קוין הוא הארת קו 

אמצע מתוקן, ודו”ק. 
2 היינו יסוד דעתיק בסוד יסוד קצר )נוק’( שהתפשט עד הת”ת דא”א, 

ומשם נעשה כתר לאו”א.
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ואין הכתר נמשך ובא עד שיושלם להתקן כל גופא: והוא מדין הכתר 
מלשון 'כתר לי זעיר' כנ"ל שהוא מגיע לפי סדר של בנין. והרב הזכיר 

ברמז ב' הכתרים כנ"ל.

דאינון  ולבא  מוחא  או"א הם  כי  ע"ב(  )דף קכ"ג  בנשא  ובזה תבין 
מלגאו, וזו"ן הם גופא ורישא מלבר: והיינו כי או"א משפיעים מוחין 
שמתפשטים לתוך ז"א עצמו, לעומת הכתר שהוא מקיף מעל ראשו 

של ז"א, ובזה הוא בחי' מלבר, וזו"ן נמי מצד מטה הם בבחי' מלבר.

הנקראין  והם  עצמו הם המוחין  דז"א  הג"ר שהם חב"ד  כי  ונראה 
והיינו כי יש הבחנה שהג"ר הוא כח"ב, לכן דקדק בלשונו  פנימית: 
חב"ד  המוחין  הם נעשים  דאו"א  שהנה"י  חב"ד,  שהם  בג"ר  דמיירי 

דז"א, בבחי' פנימית. 

אך החיצוניות אפילו בראש עצמו נקראין ו"ק דז"א: לעיל התבאר 
כלולים  החב"ד  שאז  דגדלות  ו"ק  בבחי'  באים  המוחין  שבתחלה 
יניקה דגדלות, שהוא ראש במדרגה של חג"ת-גופא.  בחג"ת, שהוא 
והיינו כי הראש הזה הוא במדרגה של חיצוניות, ובמדרגת הפנימיות 
היינו כאשר ז"א מקבל ג"ר גמורים שהם ראש שאינו כלול בחג"ת, 

ומ"מ מבאר הרב שנקרא ו"ק מצד החיצוניות, כדלהלן. 

ונגדלין  דחיצוניות  ו"ק  רק  אינו  לעולם  כי  במ"א  מ"ש  תבין  ובזה 
ונחלקים לפרקים ומהם עצמן נעשה ג"ר נמצא כי בחי' החיצוניות 
אינו רק ו"ק לבד אלא שנחלקים לי"ס, אך המוחין הם הפנימים הם 
י"ס גמורות נמצא שמתלבשים י"ס גמורות פנימים בו"ק חיצונים וע"י 
הרושם שעושין י"ס פנימים המתלבשות בתוכם נרשם בו"ק בחי' י"ס 
ג"כ אך אינם רק ו"ק לבד בחיצוניות:  כבר התבאר בהרחבה לעיל, 
שיש כמה שלבים בהגדלה, שסימנם בג"ד, שלב היניקה הוא בחי' ד' 
חלקים, שאז המוחין פ"ת דנה"י דאמא הם כלולין בחג"ת, ויש שלב 
וכאשר חלק  של הב' חלקים כלומר שב' חלקים מהתחתון גדלים, 

אחד מן העליון יורד ומצטרף עם הב' תחתונים נעשה במדרגה הג'.

אולם מה שכתב כאן מהרח"ו שבחי' המוחין הפנימיים הם י"ס גמורות 
היניקה  בשלב  רק  דלא  היינו  לבד,  ו"ק  רק  הם  שבחיצוניות  אע"פ 
ו"ק  עדיין  הוא  גמורים,  חב"ד  מקבל  הוא  כאשר  גם  אלא  דגדלות, 

בחיצוניות, כלומר ג"ר דו"ק. 

הזה.  השער  כל  לאורך  בהעלם,  לעיל  שרמז  מה  להדיא  רמז  וכאן 
והוא מה שהתבאר בדברינו ב' מהלכים יסודיים בענין הצל"ם, והיינו 
היניקה  ולא רק בשלב  ו"ק,  אינו אלא  כי המהלך החיצון הוא שז"א 
כשהמוחין כלולים בחג"ת, אלא גם כאשר הוא מקבל מוחין גמורים 
הם בסוד ג"ר דו"ק ואינו י"ס גמורים, אלא בסוד תוספת. והוא מה 
שהרב מבאר כאן, שאינו אלא ו"ק לבד והיינו בחיצוניות, כי מאידך הוא 
מקבל מוחין, והם י"ס פנימיים לבד ולא חיצוניים. והוא כפי שהתבאר 
לעיל במהלך התחתון שהוא בסוד השראה בבחי' כותרת סביב, בחי' 

מקיף, ולא בסוד דביקות. 

בסוד  באים  שהמוחין  הצל"ם,  של  העליון  המהלך  מצד  כך  לעומת 
והוא  הל"מ שבאו מהארכה של הכלים מב' שלישים דבינה דאמא, 
בסוד הדביקות, שאז ז"א מקבל הארה של בחי' י"ס גמורים מאו"א 
גם  והוא  בעצם,  גמורים  י"ס  בחי'  שהוא  מא"א  הוא  לזה  שהשורש 
י"ס  בחי'  של  הארה  ז"א  מקבל  כך  מצד  הכלים.  של  'הארכה'  כח 

גמורים3 ולא רק בסוד תוספת שהוא ג"ר דו"ק, והוא מש"כ כאן ברמז, 
שהמוחין הפנימים הם י"ס גמורות, כלומר הם 'התנוצצות' של הי"ס 
הגמורים שהם הארה דלעת"ל, אך מכיון שסוכ"ס הם מאירים בו"ק 
ולא מתגלה  זה מתגלה כג"ר דו"ק בחיצוניות,  ולא בי"ס כלים, לכן 
הארה גמורה של י"ס גמורים גם בחיצוניות. ובעומק היינו שמדין הז"א 
עצמו זה נעשה רק ג"ר דו"ק, כי ההגדלה היא שהחג"ת נה"י דיליה 
גדלים ויחד עם נה"י דאמא נבנו המוחין, אך מדין שורש ההארה הם 
מתלבשת  היא  ולכן  נעלמת,  הארה  היא  אמנם  גמורים.  י"ס  הארת 
בסוד ג"ר דו"ק לבד, ונמצא שהם ג"ר דו"ק 'שנראים' י"ס גמורים.      

נמצא כי החסד הקצה הא' דחיצוניות נכנס ספירת החכמה שלימה 
דפנימיות בב' שלישים הראשונים שבו ונקרא ספירה גמורה א' אף 
עם  דחסד  התחתון  ושליש  שלישים  ב'  רק  שאינו  עם  בחיצוניות, 
שליש א' דנצח דחיצוניות נכנס בהם ספירה שלימה דחסד דפנימיות 
שלישים  וב'  הפנימיות,  ע"י  גמורה  ספירה  ג"כ  חיצוניות  ונקרא 
תחתונים דנצח דחיצוניות נכנס בהם ספירה שלימה דנצח דפנימיות 
ונקראו חיצוניות ג"כ ספירה גמורה ע"י הפנימיות, ועל דרך זה בקו 
שמאל ובקו האמצעי והבן זה היטב: והיינו דספירת החכמה שלימה 
הספירה  מאירה  ואז  דז"א,  דחסד  שלישים  ב'  עם  שהצטרף  היינו 
השלימה בפנימיות4, ונקרא ספירה גמורה אז בחיצוניות כי הפנימיות 
בכל  וכעזה"ד  כנ"ל.  דו"ק  ג"ר  בסוד  עדיין  אמנם  בחיצוניות,  מאיר 
הי"ס שבחיצוניות הם י"ס גמורות בסוד ג"ר דו"ק ובפנימיות הם י"ס 

שלימות, בסוד התנוצצות של הארה דלעת"ל. 

נחדד, לפי המהלך שהפנימיות מאיר בחיצוניות, כוונת הדבר שנבנים 
ספירות דז"א דחיצוניות ע"י פנימיות ז"א5, ולא ע"י שנה"י דאמא בונה 
את חיצוניות ז"א. והוא הארה בסוד ה'דביקות', שהפנימיות העליונה 
בסוד הארה דלעת"ל מאירה בפנימיות ז"א, ופנימיות ז"א מאירה בתוך 

חיצוניות ז"א שהוא בסוד השראה, בסוד ג"ר דו"ק6. 

שהוא  בינה  דנצח  הראשון  השליש  זלה"ה  ממורי  שמעתי  ופ"א 
דחסד  שלישים  ב'  עם  מצטרפת  היא  הנה  כנודע  שבה  חיצוניות 
החיצונים ונעשה ספירה גמורה דחכמה אף בחיצוניות ושליש אמצעי 
תחתון  שליש  עם  מצטרפת  שלה  חיצוניות  ג"כ  שהוא  בינה  דנצח 
גמורה  ספירה  ונעשה  דחיצוניות  דנצח  עליון  ושליש  חיצוני  דחסד 
דחסד ושליש אחרון דנצח בינה דחיצוניות נצטרף עם ב' שלישים 
דנצח דחיצוניות ונעשה ספירה גמורה דנצח דחיצוניות: עד כאן ביאר 
ג' קוין ימין שמאל ואמצע שאז נבנים החב"ד  הרב את המהלך של 
יורד  אחד  ושליש  התחתון  מן  עולים  שליש  שני  אחד  שבכל  דיליה, 
מן העליון, ואז נקרא שהכל נבנה מחלקי ז"א החיצונים. וכאן מבאר 
שמועה נוספת שגם החיצוניות נבנה ע"י הבינה, והיינו שהעליון בונה 
את חיצוניות התחתון, והיינו דהבינה היא 'שורש' שעל ידו נבנה כל ג' 

3  שעיקרה היא הארה דלעת”ל, אולם מעין הארה זו מאירה ג”כ 
השתא.

4  עד גיל תשע שאז הם מוחין עדיין סתומים, ומשם והילך זה הופך 
להיות מוחין גלוים.

5  הפנימיות נבנה ע”י הארת א”א ואו”א, שהם י”ס שלמים. ולא רק 
מהארת נה”י דאמא, אלא שסוף כל סוף מתלבש בתנה”י החדשים 

בסוד אות ל’, כנ”ל. אולם זהו הארת א”א ואו”א.
6  ואינו כפי שביארו המפרשים.
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והיינו שחיצוניות העליון, נה"י דאמא בונה את כל  קוין דז"א עצמם, 

הי"ס, את החיצוניות.

אמנם קשה לי ע"ז כי הרי המוחין דז"א באים מלובשים בנה"י דבינה 
ונה"י דבינה מלובשים תוך זעיר אנפין, א"כ איך הם מתערבים יחד 
ואינם  דז"א  החיצוניות  אצל  פנימיות  נעשין  דבינה  הנה"י  הרי  כי 
מתערבין עם החיצוניות שלו ממש וצ"ע: כלומר החיצוניות נבנה ע"י 
ג"ר דו"ק שמצטרפים עם הו"ק שליש עם שני שליש, כלומר הו"ק 
נחלקים לט' ואז כל חלק הוא רק ב' שלישים וחסר שליש לכל אחד, 
הוא  והפנימיות  הז"א,  מחלקי  נבנים  החיצונים  שהמוחין  נקרא  ובזה 
התפשטות מאמא בפנימיות ז"א ופנימיות ז"א בחיצוניות דיליה, ובזה 
שנבנה  מתבאר  כאן  אבל  דו"ק,  ג"ר  בסוד  י"ס  להיות  ז"א  הושלם 
הבינה  ונמצא שממציאות  רק בפנימיות,  ולא  בחיצוניות  ג"כ  מאמא 

נעשה חלק ממציאות התחתון ז"א.

קול הרמ"ז. ובספר הליקוטים הובא לשונו בערכי הכינוים ערך נה"י 
חדשים דז"א, יש ענין אחד וע"ש, וכללות זה ההפרש הוא, כי מה 
שמדבר בכאן מענין התחלקות השלישית דחסד ונצח לעשות חכמה 
וכן בשאר, ושאחר כך באים הג' פרקי דנה"י דאימא להתחבר עמהם 
בניינה  הנוקבא שכל  בנין  ואחר כך בעת  ז"א עצמו,  להגדלת  הוא 
מנה"י דידיה, אז צריך שיבואו לו נה"י חדשים כיון שהראשונים ניתנין 
לנוקבא, וזה מה שכתב שם בליקוטים שהנה"י דז"א כולם נעשים 
מהבינה בסוד ומבינה נביאים עיי"ש. ובזה לא יחלוקו הדרושים זה 
עם זה, והכל עולה יפה: בזה בא ליישב את הסתירה בין הדרושים, 
הנוק'  הגדלת  של  זמן  ויש  לעצמו,  ז"א  הגדלת  של  זמן  יש  כי  והוא 
ז"א לעצמו, נבנה החיצוניות ע"י  ז"א. בזמן של הגדלת  שנעשה ע"י  
חלקי חב"ד דיליה שנבנים ע"י נה"י דאמא בפנימיות עם ב' שלישים 
דו"ק דיליה כל קו לעצמו ימין שמאל ואמצע, והיינו שהחיצוניות הם 
נותן את המוחין  ז"א  ז"א ולא חלקי אמא. אולם אח"כ כאשר  חלקי 
לנוק', אז הוא עצמו צריך נה"י חדשים שנחסרו לו, ואז  הוא מקבל 
נה"י חדשים משורש הבינה והוא שורש גבוה יותר, שאז גם החיצוניות 
נבנה ע"י הבינה בצירוף החיצוניות דז"א, ונמצא שז"א נבנה ע"י חלקי 
הוא מקבל  זה  ובשלב  עצם מעצמיו.  לו  ונעשה  בחיצוניות,  גם  אמא 
הארה דבחי' י"ס גמורים, אולם עדיין בסוד ג"ר דו"ק רק שהיא הארה 
יותר, אך עדיין אינה בשלמות כפי השמועה שמתבאר להלן  גדולה 

שהביא היפ"ש, )והיינו לפי דברינו להלן בשמועה זו(. 

כי  הם  הדברים  ותמצית  נוספת7,  שמועה  שהביא  שעה  ביפה  ועיין 
כאשר נבנה חב"ד דז"א ע"י שעולים חג"ת דיליה ונעשים חב"ד, ונה"י 
דיליה עולים ונעשים חג"ת א"כ נחסר לו נה"י, וכדי לבנות נה"י דז"א 
ונמצא שמתחדש כאן  אלו החסרים נעשה לו נה"י חדשים מהבינה. 
שנה"י העליון בונה את הנה"י התחתון ולא רק שנה"י העליון בונה את 

7  ולדעת היפ”ש הוא הפירוש שכתב הרמ”ז אך לא כפי שפירש הרמ”ז 
בעצמו, דהיפ”ש פירש שכל מה שנחסר לז”א נה”י אינו מחמת שניתן 
לנוק’ אלא הוא רק לפי הפירוש השלישי שכל הנה”י עלה לחג”ת, ומה 
שניתן לנוק’ הוא מהנה”י החדשים שמקבל והם מועילים לשניהם לז”א 
להשלים לו נה”י רגלים, ולנוק’ לתת לה מוחין, והוא כיון שהוא בא מן 
היסוד שהוא ממוצע בין ז”א לנוק’. ולא כפי שהרמ”ז פירש שהוא ביאור 
הפירוש השני דמהרח”ו שגם החיצוניות נבנה ע”י הבינה והיינו כאשר 

ז”א נגדל פעם נוספת אחרי שניתן הנה”י לנוק’ דיליה.   

חב"ד של התחתון.       

ביאור הדבר הוא, כי בכל בנין עולם תחתון יש ב' תפיסות, יש תפיסה 
שהחלק התחתון של העליון בונה את החלק העליון של התחתון והיינו 
]וכעזה"ד החב"ד של  נה"י של עליון בונה את החב"ד של התחתון, 
התחתון בונה את החג"ת דיליה וחג"ת דילה בונה את הנה"י דיליה[. 
ויש תפיסה שהחלק העליון בונה את החלק המקביל אליו בתחתון, 

כלומר הנה"י של עליון בונה את הנה"י של התחתון.      

ב' תפיסות אלו הם מיסוד תורת הרש"ש של אורך ועובי, כלומר מדין 
האורך אז החלק התחתון של העליון הוא שורש לעליון של התחתון 
וכעזה"ד בכל מדרגה. ומצד סוד העובי הוא הבחי' שחלק העליון בונה 
את החלק המקביל אליו בתחתון, ונמצא שכל החב"ד שבכל קומה 
מחוברים יחד, וכל הנה"י שבכל קומה מחוברים יחד, וכעזה"ד בכל 

קומה וקומה. 

נחדד, הרי מה שעלה החג"ת להיות חב"ד ונה"י להיות חג"ת הוא מדין 
מתתא  נמי  הכי  לתתא  מלעילא  שלשלת  בחי'  שיש  וכמו  שלשלת, 
לעילא. אולם מה שמאיר לנה"י דז"א החסרים מהנה"י של העליון הוא 

הארה מדין עובי-רוחב. 

תורת  היפ"ש, שהיא מסוד  לשמועה שהתבארה בדברי  ביאור  והוא 
העובי, שכל חלק עליון הוא שורש לחלק המקביל אליו לתתא, מטעם 

זה נבנה נה"י דז"א החסרים ונשלמים לו ע"י נה"י דבינה, ודו"ק.  

בסוד  י"ס  הארת  היא  כי  יותר,  גבוהה  שלישית  הארה  היא  זה  ולפי 
העובי, ונמצא שהרושם של הארת י"ס דלעת"ל גלויה עוד יותר, והיינו 
כי מדין 'רוחב' תמיד הוא בחי' י"ס גמורים, ורק מדין אורך יש בחי' 
י"ס  דו"ק שהוא בבחי' השתלשלות לבין  ג"ר  י"ס בסוד  בין  שינויים 
גמורים, הוא סוד שנקראים 'אריך אנפין' 'וזעיר אנפין', אך מדין הרוחב 
שהיא בחי' עיבוי8 של המדרגה העליונה היא לעולם במדרגה של י"ס 
בסוד  י"ס גמורים  בחי'  דלעת"ל  מעין  היא הארה של  ולכן  גמורים, 

עתיק, ודו"ק. 

אמנם היפ"ש עצמו9 לא ביאר שמועה זו ע"פ תורת העובי, אלא הוא 
ביאר באופן אחר, והוא מסוד שעתיק מתלבש בא"א, וכיון שמתלבש 
רק עד החג"ת נמצא שנה"י הרגלים אין להם על מה שיסמוכו, ולכן 
בחי' של  הוא  נה"י  כל  כי  והיינו  לנה"י התחתון,  נוספת  צריך הארה 
לבר מגופא ולכן צריך לנה"י הארה חדשה מן העליון. ■ המשך בע"ה 

בשבוע הבא מהשיעור השבועי בירושלים בספר עץ חיים      

8  בחי’ מילוי של הע”ב שיש בו י’ אותיות.
שהזכיר  הפירושים  ב’  אך  פירושים  ג’  ג”כ  יש  היפ”ש  דלפי  והיינו    9
את  בונה  אמא  הראשון  שהמהלך  הוא  בניהם  החילוק  כאן  מהרח”ו 
הפנימיות ואינה מצטרפת להשלים את הספירה, ולפי המהלך השני אמא 
מצטרפת גם בחיצוניות, והפירוש הג’ הוא מה שהזכיר הרמ”ז והוא שלפי 
המהלך שכל החג”ת עולים להיות חב”ד והנה”י עולים להיות חג”ת אז 
נחסר נה”י דז”א וזה הושלם ע”י יסוד דאמא כמבואר בפנים. אולם לפי 
דברינו המהלך הג’ הוא הארה בסוד העובי כמבואר בפנים, ולפי זה לא 
כמבואר  ג’ הארות  הם  כי  הדרושים  בין  סתירה  ואין  הרמ”ז,  על  קשה 

בפנים.  
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אטד
"קוץ  הראשון  אדם  בקללת  נאמר   - אטד 
על  התרגום  ומבאר  לך",  תצמיח  ודרדר 
המקום, שדרדר זה אטד - אטדין, מין ממיני 

הקוצים. זהו מקום הקלקול שהוזכר אטד.

לשון  בתורה  להדיא  שמצאנו  מה  ולהיפך, 
אטד  שנאמר  המקומות  ]-שאר  אטד  של 
אבינו  יעקב  של  לקבורתו  ביחס  בנ"ך[  הוא 
נאמר  שם  ישראל,  לארץ  ממצרים  בעליתו 
האטד",  גורן  עד  "ויבואו  העליה,  בסדר 
כלומר, אצל יעקב אבינו, כמו שאומרת הגמ' 
כידוע עד מאד, "שופריה דיעקב אבינו מעין 
אחד,  מצד  וא"כ,  הראשון",  דאדם  שופריה 
קללת אדם הראשון הוא "קוץ ודרדר תצמיח 
אצל  כך,  וכנגד  אטדין,  הוא  שדרדר  לך", 
יעקב אבינו ששופריה מעין שופריה של אדם 
"ויבואו  מיתתו  בשעת  אצלו  נאמר  הראשון, 

עד גורן האטד".

הקץ העליון והקץ התחתון להבין את 
שרשי הדברים, כמו שהוזכר, האטד הוא מין 
ממיני הקוצים, -הקוץ נקרא קוץ מלשון קץ 
קץ"  עת  עד  הדברים  וחתומים  סתומים  "כי 
]דניאל י"ב ט'[, קץ הוא הקצוות של הדבר, 
מאד  כידוע  הבריאה  שורש  צורת  קץ.  זהו 
היתה, שנמשך שפע ממנו יתברך שמו, מעין 
ב'  לו  יש  קו,   - הבריאה.  לתוך  הנמשך  קו, 
ולפי"ז,  תחתון,  וקצה  עליון,  קצה  קצוות, 
יש  יש בו שני צידי קץ,  המושג שנקרא קץ, 

את הקץ העליון, ויש את הקץ התחתון.
משיח  שזהו  והבהירה  השורשית  הדוגמא 
מגיע,  הוא  אז  הקץ,  שעת  שכשמגיע  צדקנו 
הקץ  שעת  מגיע  שכאשר  הדבר,  כוונת  אין 
התחתונה בלבד, זהו עומק הגילוי של משיח, 
אלא  משיח,  מתגלה  התחתון שבו  הזמן  זהו 
כאשר מתגלה הקצה התחתון, מתגלה הקצה 
העליון בבחינת "נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן 
וא"כ, בשעה שמתגלה  חז"ל,  כלשון  בסופן" 
הקץ התחתון, הקצה התחתון, מתגלה הקצה 
הקצה  משיח,  של  גילוי  נקרא  זה  העליון, 
כביכול,  ונוגע  שנושק  צד  אותו  זה  העליון, 

ב'אין סוף' ברוך הוא.

כידוע  רבותינו  בלשון  נקרא  העליון  הקצה 
קוצו של יו"ד, שורש הכל, הוא יתברך שמו, 

ושמו שם הוי"ה, י-ה-ו-ה, והשורש הוא הי', 
וקוצו של יו"ד, זה הקץ העליון, הקצה העליון, 
ביה  "לית מחשבה תפיסא  י'.  זה הקוצו של 
תופסת  המחשבה  כדברי רבותינו,  כי  כלל", 
אותיות, וא"כ, איפה הממוצע בין ה'אין סוף' 
הוא  י' שמצד אחד,  ה'קוצו של   - לנבראים 
מהצד  אבל  מהי',  חלק  הוא  מהאות,  חלק 
בין  הממצע  הוא  י',  של  קוצו  הוא  השני, 
בורא לנבראים. זהו א"כ, הקצה העליון, הקץ 
העליון, הקוץ העליון, קוצו של י', הוא הנשיקה 
בין מקום הנבראים למציאות הבורא יתברך 

שמו.

הזמן  צדקינו,  משיח  שמגיע  בשעה  וא"כ, 
שמגיע משיח, הוא מגיע כאשר הגיע 'עת קץ', 
אבל הגילוי שמתגלה, הוא הגילוי העליון של 

קוצו של י'.

זמן הקץ, כלי להארת הקץ העליון
ולפי"ז, להבין עמוק, יש הרבה קוצים, וכלשון 
ועדיין  הקיצין  כל  "כלו  בחלק  בסוגיא  הגמ' 
ופנים אחד להגדרת  משיח בן דוד לא בא", 
הדבר, כל זמן של קץ הוא זמן מסוגל לגאולה, 
וכפשוטו, הזמן הוא מסוגל, ומשיח עדיין לא 
בא, וע"ז נאמר 'כלו כל הקיצין ועדיין משיח 

בן דוד לא בא'.

אבל בעומק, ההגדרה לפי מה שנתבאר, היא 
כך, כל פעם שמגיע זמן של קץ, בלי להיכנס 
להגדרה מהו אותו קץ מצד הזמן שבו - אבל 
מגיע זמן של קץ, הוא הכלי שבו צריך להאיר 
של  הזמן  הגיע  ואם  העליון,  י'"  של  ה"קוצו 
בו  האיר  לא  אבל  התחתון,  הקץ  שהוא  קץ, 
גדר  זהו  העליון,  י'"  של  ה"קוצו  באיתגליא 
שעדיין לא התגלה משיח באותו זמן של קץ, 
הכלי של הקץ, הזמן של הקץ, זה הקץ הזה 
שבו עוסקים, אבל, הוא כלי ללא מציאות של 
שהיא  העליונה  ההארה  בו  מתגלה  אם  אור. 
קוצו של י', ה'לית מחשבה תפיסה ביה כלל', 
שזה  נדעך',  שלא  שנדע  הידיעה  ה'תכלית 
מתגלה בקוצו של י', כי אי אפשר לתפוס בו 
כי הוא איננו מציאות של אות כמו שהוזכר, זה 

האור שמאיר בתוך הקץ התחתון.

בן  משיח  'ועדיין  שהגיעו  הקיצים  כל  וא"כ, 
דוד לא בא', זה היה קיצים שהיה בהם כלים 
של קץ, אבל היה נחסר בהם ההארה העליונה 
שורש  זה  י'.  של  קוצו  של  הארה  שהיא 

התפיסה של המושג שנקרא "קיצים".

זה   - ודרדר'  ו'קוץ  יו"ד  של  קוצו 
כאשר  הדבר,  ברור  זהולפי"ז,  לעומת 
נתקלל אדם הראשון שנאמר בו "קוץ ודרדר 
קוץ  זהו  'קוץ',  ודרדר',  'קוץ  לך",  תצמיח 
כפשוטו, 'ודרדר', זהו מין ממיני הקוצים. 'קוץ 
קוצים  מתגלה  כלומר,  לך'  תצמיח  ודרדר 
העליון  הקץ  היפך  האדמה,  מן  שיוצאים 
מאד  עד  כידוע  הרי   - להתגלות.  שצריך 
זה  נחש,  בדברי רבותינו, שמשיח בגימטריא 
'זה לעומת זה', ואילו לא נתפתה לעצת  היה 
הנחש, והוא לא היה אוכל מעץ הדעת, אלא 
"ואכל מעץ החיים וחי לעולם", זה היה גופא 
שם-חי, זה היה  משיח, שהם אותיות  הארת 
אילו "אכל מעץ החיים וחי לעולם", והוא לא 
כאשר  אבל  נחש,  של  לפיתויו  מתפתה  היה 
אכל  והוא  נחש  של  לפיתויו  נתפתה  הוא 
מעץ הדעת טוב ורע, אז נעלם הארת משיח, 

והתגלה ה'זה לעומת זה'.
היא  משיח  הארת  השתא,  דידן  ובענינא 
ה"קוצו של י'" העליון שמתגלה בקץ תחתון, 
וכאשר הוא אכל מעץ הדעת, בעצת הנחש, 
הופקע הארת משיח, מתגלה קצוות תחתונים, 
בלי הארה של קצה עליון, איך בכל עת ובכל 
תחתונים  קצוות  של  מציאות  מתגלה  רגע 
בלי קצה עליון. - זה עומק הקללה של "קוץ 
ודרדר תצמיח לך", כלומר, כח הקץ העליון, 
להתגלות,  צריך  שהיה  העליון  י'  של  הקוצו 
הוא זה שמתגלה בצד ההפוך, הצד התחתון 
שבו, זהו "קוץ ודרדר תצמיח לך", קוץ דוקא, 

כמו שהוזכר.

לך',  תצמיח  ודרדר  'קוץ  כן,  על  יתר  אבל 
מונח  כאן  שהוזכר,  כפי  אטדין  זהו  שדרדר 
- שמות  קוץ.  שנקראת  בהגדרה  דקות  עוד 
רבים יש למיני הקוצים, אבל מין אחד ממיני 
דידן  לעניינא  ודקותו  אטד,  הוא  הקוצים 

השתא.

בחינות,  וכמה  כמה  בה  יש  אטד,  המילה 
אטד  בחז"ל,  להדיא  כתוב  אחת  בחינה 
בגימטריא יד, שזהו גימטריא של דוד המלך 
עליו השלום. וכידוע עד מאד, מצד אחד דוד 
קיבל את שנות חייו שהם שבעים שנה מאדם 
הראשון, כמו שאומרים חז"ל, הוא בא לתקן 
דוד',  בן  'משיח  משיח,  הארת  את  ולהאיר 
נמצא שאטד גימטריא יד, גימטריא דוד, בו 

מונח הארת משיח, מקביל אהדדי.
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אטד - ירידה מא' לט', וירידה לד'
להתבונן  באים  כאשר  כן,  על  יתר  אבל 
מורכב  אטד  אטד,  המילה  של  באותיות 
א'-ט'  ראשון  מהלך  מהלכים,  מכמה 
שורשי  בפתיחת  עכשיו  אוחזים  ]-אנחנו 
הא'-ט'[ יסודי הדברים בקצרה ממש, דברי 
מאמרות  "עשרה  באבות,  הידועים  המשנה 
שבהם נברא העולם, והלא במאמר אחד יכול 
להיבראות, אלא כדי ליתן שכר טוב לצדיקים 
שקיימו את העולם שנברא בעשרה מאמרות, 
העולם  את  שהחריבו  הרשעים  מן  ולהיפרע 
הסיבה,  זה   - מאמרות".  בעשרה  שנברא 
שלכך נברא העולם בעשרה מאמרות. וא"כ, 
אחד,  במאמר  להיבראות  יכול  היה  העולם 
שזה הט',  ט' מאמרות,  לו  ונתווסף  זה הא', 
אטד  הללו,  ובפנים  י'.  של  מציאות  נעשה 
שמתחיל בא'-ט', זה השורש של השינוי בין 
האחד שיכל להיבראות, לבין העשרה שנברא 
ולפי"ז, יש  בפועל, בתוספת של ט' על הא', 
את  ויש  בהתחלה,  בא',  שנמצא  הקצה  את 
מציאות  בסוף  שהוא  בסוף  שנמצא  הקצה 
נברא,  אילו  הקצוות,  שתי  הם  אלו   - הט'. 
וב'בכח', מכח כך הוא נברא - במאמר אחד, 
זה  י',  של  הקוצו  העליון,  הקוץ  מתגלה  אז 
הא' - האחד העליון, הוא לא מתפרט, אבל 
מאחד,  י',  מא'  נעשה  ולכן  י',  של  קוצו  זה 
מציאות של עשרה, כאן נעשה המציאות של 

ההתפרטות.

וכידוע עד מאד בדברי רבותינו, שזה לא רק 
שממדריגת קוצו של י' זה הפך להיות י' וכך 
שרשיים,  יודי"ן  שני  הרי,  יש   - אלא  נשאר, 
שם הוי"ה ושם אדנות. שם הוי"ה - י-ה-ו-ה. 
י' בראשיתו, ושם אדנות, א-ד-נ-י, י' בסופו. 
"לא  אחרונה,  לי'  ראשונה  מי'  נפל  והוא   -
כשם שאני נקרא, אני נכתב", נכתב בהוי"ה, 
בסופו.  שהי'  באדנות,  ונקרא  בתחילתו,  שי' 
מציאות  מכח  נפל  שהוא  השינוי  עומק  זה 
 - להיבראות"  יכול  אחד  "מאמר  החטא, 
בעשרה  נברא  שהוא  ומה  י',  של  הקוצו  זה 
הי'  זה  לצדיקים",  טוב  שכר  ליתן  מאמרות 
שהחריבו  הרשעים  מן  "ולהיפרע  הראשונה, 
עולם שנברא בעשרה מאמרות'', זה ההבחנה 
של הי' האחרונה, שזה באדנות, שא'-דין, זה 
שם אדנות, שהוא אותיות א' - דין, שם הי', 
נמצאת בסופה, זה נפילת החטא, מקוצו של 
י' לי', זה עצם השינוי בבריאה שנברא בעשרה 
מי'  ונפילה  אחד.  במאמר  במקום  מאמרות 

'דינא  הדין,  זהו  ששם  אחרונה,  לי'  ראשונה 
הי'  זה  הכל,  את  שדנה  דינא'  דמלכותא 

האחרונה כמו שהוזכר.

מאחד נעשה  -א'-ט',  אטד,  המילה  ולפי"ז, 
מדרגת  נשאר  לא  זה  אבל  ט',  של  מציאות 
העשרה מאמרות של הצדיקים, שאז הט' הוא 
טוב",  כי  "צדיק  בחינת  שזהו  טוב,  בבחינת 
כמו  הצדיק,  אצל  טוב,   - הט'  מדרגת  שזה 
נפל  זה  אלא  מפורשים,  בפסוקים  שנאמר 
למדרגת הד' - דל"ת מלשון דלה ועניה, והיינו 
ממיני  ה'מין  של  הנפילה  נקודת  עומק  שזה 
הקוצים' דוקא, שנקרא אטד, ירידה ראשית, 
לא  הוא  אבל  לט',  מהא'  הבריאה,  בשורש 
נשאר במדרגת "צדיק כי טוב", אלא הוא יורד 
הרשעים  בחינת  שזה  הד'  למדרגת  למטה 
דל"ת  בבחינת  'ריקנים',  ועניים,  דלים  שהם 
שנקראת  המדרגה  נפילת  זו  ועניה,  דלה   -
אטד כמו שהוזכר, במין שממיני הקוצים, זהו 
מהלך אחד באותיות של מילת האטד, בערך 

הנתבאר השתא.

אטד, ט' - זכר, ד' - נקיבה שצריכים 
ט'  אטד,  במילה  נוספות  פנים  להתאחד 
של  הגימטריא  הוא  כידוע  י"ג  י"ג,  עולה  וד' 
נמצא  י"ג,  עולה  וד'  ח'  א'  אחד,  המילה 
היא   - אטד  המילה  של  המורכבות  שלפי"ז 
וההרכבה  זה האחד,  מורכבת כדלהלן: הא' 
של ה'אחד', נחלק לט' וד', וכידוע עד מאד, 
מה  בחינת  שזה  ט'  של  בבחינה  הוא  הזכר 
טוב  לקח  "כי  התורה  בעסק  נצטוה  שהוא 
איקרי  'תורה  אל תעזובו",  תורתי  נתתי לכם 
דבבא  ה'  פרק  בסוף  שמבואר  וכמו  טוב' 
קמא, שבלוחות ראשונות לא נאמר בהם ט', 
שהואיל וסופן להשתבר אם היה נאמר בהם 
ט' והיו משתברים - חס ושלום פסקה טובה 
מישראל, והרי שמבואר בדברי הגמ' שט' הוא 
טוב, זה בחינת הזכר שנצטוה בעסק התורה, 
שנוטה  הזכר  היפך  לרע,  נוטה  הנקיבה  אבל 
טוב,  הנקראת  התורה  בעסק  ונצטווה  לטוב 
נוטה למציאות הרע, שהיא בבחינת  הנקיבה 

דל"ת - דלה ועניה.
היא  להתגלות,  שצריכה  האחדות  ולפי"ז, 
ט',  הזכר  תיקוני  ונקיבה,  זכר  של  אחדות 
של  הצירוף  זהו  כידוע,  ד',  הנקיבה  תיקוני 
ואת  הזכר  את  ולצרף  לחבר  שבא  האטד, 
של  למציאות  ולהופכם  יחד,  גם  הנקיבה 
אחד, אם הזכר לעצמו, הוא ט', אם הנקיבה 

יחד, הם  לעצמה, היא ד', כשהם מצטרפים 
מצד  האטד  זה  אחד,  של  גימטריא  עולים 
התיקון שבו, שהוא נקרא אטד מצד  נקודת 

התפיסה העליונה שבו.

אבל כאשר מתגלה מהלכי הקלקול, אז הזכר 
גופא מה שהיה בחטא  זה  והנקיבה נפרדים, 
אדם הראשון, ששם נאמר "בא נחש על חוה 
הראשון  אדם  פירש  ואז  זוהמא",  בה  והטיל 
הידועים  הגמ'  כדברי  שנה,  ק"ל  מאשתו 
בעירובין, והרי שהט' והד' נפרדו אחד מהשני, 
וזה גופא  הזכר והנקיבה נפרדו אחד מהשני, 
עומק הקללה שנאמר אצל אדם הראשון 'קוץ 
מה  אטדין,  זה  שדרדר  לך',  תצמיח  ודרדר 
שהוא נתקלל, הוא נתקלל, והאדמה נתקללה 
כלומר, נעשה ההפרשה, מאותו שורש  עמו, 
אינו  הוא  שלהם  הצירוף  והנקיבה,  שהזכר 
"ואל  חוה  שנאמר בקללת  כפי  שלם,  צירוף 
כלומר,  בך",  ימשול  והוא  תשוקתך  אישך 
'אהבה  של  באופן  לא  הוא  החיבור  שצורת 
ורעות', אלא צורת החיבור הוא  אחוה שלום 
ימשול  והוא  אישך תשוקתך  'אל  של  באופן 
בך', שזה צד דקלקול, מאותו שורש שנפרדו 
והאדמה  האדם  שורש  מאותו  וחוה,  אדם 
נתקללו - כי האדמה היא הנקיבה של האדם 
בתוך  נכנס  שהאדם  שכמו  מאד.  כידוע 
הנקיבה, כך הוא נכנס בתוך האדמה, בתוך 
ה'נוקבא'  בבחינת  היא  שהאדמה  הקבר, 

דיליה שמקבלת אותו, כידוע מאד.

והפרדת  מהנקיבה  הזכר  שהפרדת  ונמצא 
לכן  נפרדו,  שהם  שכיון  האדמה,  מן  האדם 
נאמר בו "בזעת אפך תאכל לחם עד שובך אל 
האדמה אשר ממנה לוקחת" ונאמר בקללת 
האדמה "קוץ ודרדר תצמיח לך", כי הם אינם 
מתנגדת  היא  לכן  הטבעי,  באופן  מצורפים 
אליו, ולכן היא מצמיחה לו קוץ ודרדר, ולכן 
נצרך "בזעת אפך תאכל לחם", וא"כ, עומק 
הקללה במהלך הזה של האטד הוא שנעשה 
ההפרדה של הזכר והנקיבה שנפרדו אחד מן 
השני, זה עומק נקודת ה'אטדיון' כמו שהוזכר.

שהוזכר  השורשי  המהלך  כן,  על  ויתר 
ויש  בראשית הדברים, יש את הקוץ העליון, 
מציאות  מתגלה  וכאשר  התחתון,  הקוץ  את 
של אטד - "קוץ ודרדר תצמיח לך", כלומר, 
'קוץ' - זה הקוץ העליון, 'ודרדר' זהו מלשון 
כלומר,  למטה,  יורד  הוא  דר-דר,  דירה, 
מחוברים  אינם  התחתון  והקוץ  העליון  הקוץ 
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הראשון  אדם  קללת  עומק  זה  אהדדי,  יחד 
"קוץ ודרדר תצמיח לך", 'קוץ', הקוץ העליון, 
'ודרדר', -מה ש'דר', 'דירה בתחתונים', שזה 
מהצד  מתגלה  היה  זה  אם  התחתון,  הקוץ 
העליון, ה"קוץ ודרדר" - זה היה אחדות של 
קוץ עליון וקוץ תחתון, שזה גופא עומק הארת 
משיח כמו שנתבאר, אבל כאשר זה מתגלה 
מצד מהלכי הנפילה, ה'קוץ ודרדר', במקום 
הוא  דר-דר,  נעשה  ל'קוץ',  יצטרף  שה'דר' 
יורד יותר למטה, בבחינת רד-רד שזה היפוך 
משתלשל  שזה  דר-דר,  של  האותיות  סדר 
ידי  ועל  הקלקול,  מהלכי  מצד  לתתא  ויורד 
כן, הקוץ התחתון והקוץ העליון אינם מתגלים 

בתפיסת השלימה.

וא"כ, הזכרנו בקצרה ממש שלוש מהלכים, 
אחד  וט',  א'  של  מהלך  האטד,  במהלכי 
ועשרה, ויורד לעשרה דקלקול - דל. מהלך 
שהא'  אחד,   - נקיבה  זכר,  ט'-ד',  שני, 
הקלקול,  מהלכי  מצד  ובפירודם  מאחדם, 
תחתון  וקוץ  עליון  קוץ  הנוסף,  והמהלך 
הקלקול,  מהלכי  ומצד  להתחבר,  שצריכים 
הקוץ התחתון אינו מתחבר עם הקוץ העליון, 
ודרדר  "קוץ  האטד,  מהלכי  עומק  גופא  וזה 

תצמיח לך" כמו שנתבאר.

יעקב  שאצל  ה'אטד'  תיקון  שורש 
אבינו לפי זה, שורש התיקון שמתגלה אצל 
"ויבואו  בו  שנאמר  אבינו  יעקב  אבינו,  יעקב 
דברי  מיסוד  רש"י  אומר  האטד",  גורן  עד 
המג' בסוטה בדף ל"ה כידוע, שמתחילה באו 
המלכים למלחמה עם יוסף והאחים, כיון שראו 
כתרו של יוסף על גבי ארונו של יעקב, מיד 
נטלו כל המלכים כולם את כתריהם ונתנום 
על גבי ארונו של יעקב אבינו. וזה מה שנאמר 
"ויבואו עד גורן האטד וגו' ויספדו שם מספד 
גדול וכבד מאד וגו' אבל כבד זה למצרים", 
שנתאספו כל המלכים כולם והשתתפו באותו 
אבל, מה כוונת הדבר שלקחו, כ"א את כתרו, 

ונתנום ע"ג ארונו של יעקב.
כתר,  הדבר,  ברור  חז"ל, שהרי  דברי  עומק 
הנמצא בראשית,  זה הדבר  עד מאד,  כידוע 
ה"מאין  הוא  ובדקות  למעלה,  נמצא  הוא 
תמצא" של הראשית, כתר המלך הנמצא על 
הכל,  מן  הגבוה  הוא  המלך,  של  ראשו  גבי 
מהצד  האטד,  לגורן  הגיעו  כאשר  כלומר, 
התחתון של 'גורן האטד', אז כפשוטו, יעקב 
אבינו מת, ומהצד התחתון שיעקב אבינו מת, 

הראשון  אדם  שנאמר בקללת  מקום  מאותו 
"ביום  בו  ונאמר  לך",  תצמיח  ודרדר  "קוץ 
אכלך ממנו מות תמות", שבעומק זה היינו הך, 
כאשר הוא 'מות תמות', הוא שב אל האדמה, 
ולכן גם כאשר הוא חי, מתגלה הקללה של 
וגו'  לך  ודרדר תצמיח  "קוץ  האדמה באדם, 
בזעת אפיך תאכל לחם", מעין כך, כפשוטו 
שיעקב אבינו מת, אז גם שם "ויבואו עד גורן 
האטד וגו' אבל גדול הוא למצרים", זה גופא 
'אטד' דקלקול,  האבל, שנעשה מציאות של 
ההבנה  זו  הקלקול,  נקודת  מצד  'דרדר' 

הפשוטה.

תיקון האטד בשבטים ובנשי יעקב
מאד,  כידוע  הגמ'  כדברי  הרי,  בעומק  אבל 
מקיש  וכו'  מת  לא  אבינו  "יעקב  מ"ד,  לחד 
הוא לזרעו, מה זרעו בחיים אף הוא בחיים", 
עד  "ויבואו  בו  שנאמר  אבינו  יעקב  כלומר, 
גורן האטד", מצד התפיסה הפנימית העליונה, 
אצל יעקב אבינו לא התגלה ה'אטד' בתפיסה 
התחתונה של הצד של מהלכי הקלקול, אלא 
התפיסה  של  הצד  התגלה  אבינו  יעקב  אצל 
אבינו  יעקב  אצל  מתגלה  ואיפה  העליונה, 
'אטד' מצד התיקון, ראשית כל כפשוטו של 
דברים, הרי היה ליעקב אבינו י"ב שבטים, אז 
יש מהלך של י"ב שבטים, והי"ג שבא לצרף 
זה  זה יעקב עצמו,  י"ג,  ל-אחד שבגימטריא 
בסוד צירוף אב לבנים. ובמהלך שני, 'אפרים 
כך,  ומצד  לי',  יהיו  ושמעון  כראובן  ומנשה 
בני  וד'  מהאמהות  ח' שבטים  היה  כפשוטו, 
השפחות, אבל 'אפרים ומנשה כראובן ושמעון 
ח' שבטים  יהיו  יהיו לי' והרי שבמקום שהם 
מהאמהות, הם עולים ט' שבטים מהאמהות, 
ולפי"ז אטד, א' ט"ד, הט' זה ט' שבטים, כמו 
שאפרים  וכיון  שבטים,  הח'  שזה  שנתבאר, 
לשנים,  הופכים  והם  ושמעון  כראובן  ומנשה 
הרי שהם הופכים להיות ט', והד' אלו הם ד' 
בני השפחות, ומצד מהלכי התיקון הם נעשו 
מצד  אהדדי,  יחד  ונתקנו  הא',  שזה   - אחד 
הירידה למצרים, ההשתלשלות היתה שסבר 
יוסף שהשבטים היו מבזים את בני השפחות, 
יוסף  "ויבא  ולכך, ככל סדר הדברים שהיה, 
את דיבתם רעה אל אביהם", אבל מצד מהלכי 
התיקון כשהשבטים עמדו מסביב למיטתו של 
יעקב, מעין מה שעתידים לאחר מכן לעמוד 
מסביב למשכן - "סביב למשכן יחנו", ונעשה 
האחדות של כל השבטים גם יחד, מצד כך 

השבטים  שט'  תיקון,  דמהלכי  אטד  מתגלה 
שיוצאים  השבטים  וד'  מהאמהות,  שיוצאים 
של  החיבור  עומק  וזה  נתאחדו,  מהשפחות 
שהוזכר  הקלקול  היפך  נשותיו,  עם  יעקב 
קודם לכן, שנעשה פירוד של הזכר והנקיבה, 
יעקב אבינו, מצד מהלכי התיקון, חזרו  אצל 
נשותיו והצטרפו, והוא בא לתקן את הפירוד 
ולכן  מכח מדריגת הנשים המצטרפות אליו, 
היה לו ד' נשים כידוע, כי הוא בא לתקן את 
הד' דל"ת שבאשה שהיא דלה ועניה, זה גופא 
מה שהוא בא לתקן, ועי"כ נעשה עומק נקודת 

התיקון.

יעקב  שבהעלאת  התיקון  סוד 
ולפי"ז בדקות,  ישראל  לארץ  ממצרים 
ההגדרה  ממצרים,  יעקב  את  מעלים  כאשר 
ישראל  שמות,  ב'  לו  יש  הרי  ברורה,  היא 
הוא  ויעקב  ראש,  לי  היינו,  ישראל  ויעקב, 
ממצרים  יעקב  את  מעלים  וכאשר  י'-עקב, 
העקב  מן  אותו  מעלים  ישראל,  לארץ 
הרי,  העקב  הישראל.  הראש,  של  למציאות 
"דברים  תשמעון",  עקב  "והיה  בבחינת  הוא 
הוא  וזה מכח שהעקב  שאדם דש בעקביו", 
מקום  בבחינת  הוא  מרגיש',  ולא  חש  'לא 
המיתה שבאדם מצד טבעו, שאין בו הרגשה 
כ"כ, ויעקב אבינו, כאשר מעלים אותו לארץ 
ישראל דייקא, שמעלים את היעקב לישראל, 
מעלים את המת ללא מת, מעלים את הקץ 

התחתון לקץ העליון.
יעקב  של  שהיה לפני פטירתו  מה  עומק  זה 
שאומר לבניו "האספו ואגידה לכם את אשר 
יקרה אתכם באחרית הימים", וכמו שאומרים 
הקץ  את  לגלות  אבינו  יעקב  "ביקש  חז"ל 
ונסתם ממנו, מה כוונת הדבר 'ביקש לגלות 
ביקש לגלות  הוא   - ממנו'  ונסתם  הקץ  את 
את הקץ התחתון שיתאחד עמו הקץ העליון, 
'ונסתם ממנו', הוא גילה את הקץ התחתון בלי 
שיתגלה הקץ העליון, זה נקרא 'נסתם ממנו', 
ש"הדברים סתומים וחתומים עד עת קץ" - 
כלומר, שהקץ העליון, מתי הוא יתגלה בתוך 
"ביקש  זהו  וחתום,  סתום  זה  התחתון,  הקץ 

יעקב אבינו לגלות את הקץ ונסתם ממנו".

ממצרים  אבינו  יעקב  את  העלו  כאשר  אבל 
הארה  אותו  ומתעורר  חוזר  ישראל,  לארץ 
הקץ",  את  לגלות  אבינו  יעקב  "ביקש  של 
זה במצרים,  את  ביקש לגלות  רק שכשהוא 
את  מעלים  כאשר  אבל  ממנו,  נסתם  זה 
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ה'יעקב'  את  ישראל,  לארץ  ממצרים  יעקב 
בחזרה  אותו  ומעלים  שחוזרים  ל'ישראל', 
שעולה  התחתון  הקץ  מתגלה  אז  לשורשו, 
האומות  כל  שבאו  עומק  זה  העליון,  לקץ 
מה  מעין  שזה  השבטים,  עם  להילחם  כולם 
"ויקוצו מפני  חומש שמות  שנאמר בתחילת 
שזהו  בעיניהם,  קוצים  שנעשו  ישראל",  בני 
שכל   - מציק  מלשון  קוץ  של  המשמעות 
הצקה יש אותיות קץ - קוץ בתוכו, וממילא 
מלחמה  של  למציאות  עמדו  האומות  לכן, 
עמם, זהו מה ש"נתאספו כל המלכים להילחם 
יוסף  של  כתרו  שראו  "כיון  אבל  עמהם", 
שנמצא בארונו של יעקב נטלו כתריהם ונתנו 
אותם בארונו של יעקב", והגדרת הדבר - מה 
ראו שיוסף  - הם  יוסף  ראו בכתרו של  הם 
זה  שהוא  לעשות",  בידו  ש"סיבב  זה  הוא 
שמעלה את יעקב לארץ ישראל, הוא מעלה 
את הקץ התחתון לקץ העליון, הוא מעלה את 
ומאחד את שתי הקצוות האלה  יעקב אבינו 
גם יחד, לכן "מיד נתנו כל המלכים כתריהם 
בארונו של יעקב", כלומר, הם צירפו את הקץ 
התחתון לקץ העליון, הם באו להילחם על מנת 
לכלות אותם ולגלות קץ תחתון לעצמו, שזה 
אופן של כילוי שהוא בבחינה של קץ - אבל 
מתגלה  וממילא  יוסף,  של  כתרו  שראו  כיון 
א"כ, הכח שמעלה את הקץ התחתון ומחבר 
אותו בקץ העליון, זה גופא מה שגרם שנתנו 
כל המלכים כולם כתריהם, בארונו של יעקב.

ביאור "אבל גדול הוא למצרים"
עד  "ויבואו  שנאמר  במה  א"כ,  העומק  וזהו 
למצרים",  הוא  גדול  אבל  וגו'  האטד  גורן 
למצרים'  הוא  גדול  'אבל  הדבר  כוונת  מה 
גדול  ה'אבל   - להמתבאר  הדבר  גדר   -
הוא  היה במצרים  הוא למצרים', שכשיעקב 
וא"כ,  ממנו,  ונסתם  הקץ  את  לגלות  ביקש 
עמו  שמתאחד  התחתון  הקץ  מתגלה  לא 
ממצרים,  עולה  כשהוא  אבל  העליון,  הקץ 
הקץ  עם  מתאחד  התחתון  שהקץ  מתגלה 
העליון, נמצא שעיקר האבילות איפה היא - 
היא במצרים, זהו "אבל גדול הוא למצרים", 
דיקא  נמצא  הוא  האבילות  מקום  תוקף  כי 
ממצרים  עולה  אבינו  כשיעקב  כי  במצרים, 
לעשות",  בידו  ש"סיבב  זה  שהוא  יוסף,  ע"י 
התחתון  שהקץ  מתגלה  אותו,  מעלה  ויוסף 

מתאחד עם הקץ העליון.

וזה בעומק מה שנאמר למ"ד שיעקב אבינו 

מת, שזה מה שמבואר שחנטו אותו הרופאים 
ושמו אותו בארון במצרים. - כי במצרים הוא 
"מקיש  נאמר  ע"ז  לארץ,  אבל בעלייתו  מת, 
בחיים",  הוא  אף  בחיים  זרעו  מה  לו  זרעו 
ועיקר זרעו הרי, זהו יוסף, "אלה תולדות יעקב 
יוסף", והוא "סיבב בידו לעשות" לעלות אותו 
ממצרים לארץ ישראל, אם כן ההגדרה של 
כי  במצרים,  ישראל"  את  הרופאים  "ויחנטו 
מצד מצרים הוא באמת מת, אבל מצד העליה 
שמעלים אותו ממצרים ל-ארץ ישראל, שמי 
שמעלה אותו זה זרעו, ע"ז נאמר "מקיש זרעו 
לו מה זרעו בחיים אף הוא בחיים", הם מעלים 
יעקב  ומכח כך באמת,  ישראל,  אותו לארץ 

אבינו לא מת.

האטד  בגורן  וד'  ט',  הא',  איחוד 
ובפנים הללו א"כ, ה'אבל גדול הוא למצרים' 
שמתגלה בגורן האטד, נעשה שמתאחד כאן 
חזרה שורש מציאות הקץ התחתון, שהוא חוזר 
ומתאחד עם הקץ העליון, יעקב אבינו, עולה 
מהמדרגה של הד' שזהו בחינת ה'דלה ועניה' 
של הרשעים, הוא עולה בחזרה למדרגה של 
הט' העליונים, וזהו מה שמבו' בגמ' ש'גמירי 
דלא כלה שבטא' - שיש קבלה בידם שאחד 
מן השבטים אינו כלה, כלומר, מתגלה ההיפך 
של הקץ התחתון שהוא בבחינת ה'כלה', והוא 
מן  מעלה את הדבר לבחינה שגמירי שאחד 
הוא מעלה  כן,  על  ויתר  אינו כלה,  השבטים 
אותו למדרגה של 'קוצו של יו"ד', כלומר, לא 
רק המדרגה של מציאות העשרה שמתפרט, 
אלא הוא חוזר ומחבר את זה לנקודת השורש, 
יקרה  אשר  את  לכם  ואגידה  'האספו  וזהו 
כלומר,  'האספו',  הימים",  באחרית  אתכם 
הוא מחבר את כולם, הוא מצרף את כולם, 
הוא מעלה אותם ל'אחד' כמו שנתבאר, מכח 
ומגלה את מדרגת ה'קוצו של  כך הוא חוזר 
מציאות  שורש  של  העליונה  המדרגה  יוד', 

הקץ.

קלקול הדרדר - ירידה אחר ירידה, 
ומצד  המכפלה  שבמערת  ותיקונו 
בקללת  שהיה  ה'אטד'  עומק  הללו,  הפנים 
כמו  לך'  תצמיח  ודרדר  'קוץ  הראשון,  אדם 
שהוזכר, ש'דרדר' זה 'אטדין', שדרדר - זה 
השורש  איפה  ירידה,  אחרי  ירידה  דר-דר, 
ופשוט, כמו  ירידה - ברור  ירידה אחרי  של 
הוא  כאשר  הראשון  אדם  חז"ל,  שאומרים 

ישראל  לארץ  נתגרש  הוא  עדן,  מגן  נתגרש 
ישראל  ארץ  בתוך  נתגרש  והוא  בכלל, 
למקום  המקדש  וממקום  המקדש,  למקום 
המזבח בפרט, הוא נברא ממקום כפרתו שזה 
מתגרש,  הוא  וכאשר  הגמ',  כדברי  המזבח, 
הוא מתגרש לאותו מקום שממנו הוא נברא, 
הארצות  מכל  גבוהה  ישראל  'ארץ  אבל 
שלעולם  השפל,  המקום  זה  ומצרים  כולם', 
יש 'ירידה למצרים', נמצא שה'דר-דר' שהוא 
רד-רד, איפה מקום הירידה שאחר הירידה, 
ויוצאים  נגאלים  כאשר  ולכן  דיקא במצרים, 
ולדור  לשוב  דאורייתא  איסור  יש  ממצרים, 
שם  לשהות  אינו  האיסור  כלומר,  במצרים, 
דירה  בדרך  שם  להיות  אלא  עראי,  בדרך 
'דר- מלשון  בתחתונים',  'דירה  בבחינת 
דר', זה האיסור לשוב ולדור במצרים, איפה 
 - במצרים  לדור  איסור  שיש  לזה  השורש 
השורש של מי שיצא ממצרים באופן גמור זה 
ישראל,  לארץ  ממצרים  שעולה  אבינו  יעקב 
ה'אטדין',  את  ה'דר-דר',  את  מעלה  הוא 
הוא מעלה את כח הדירה שירדה ירידה ועוד 
הוא  ולאיפה  שהוזכר,  כמו  'דר-דר',  ירידה, 
המכפלה  מערת  במקום  לקבורה   - עולה 
שקנה אותה אברהם מאת בני חת, ש'חת' זה 
בגימטריא 'דרדר', יעקב אבינו מעלה את זה 
שזה  העליונה  למדרגה  התחתונה  מהמדרגה 
מקום המדורין, מדורין של 'ירידה', שמתגלה 
בתוך ארץ ישראל, שזהו מקום קבורתם של 
האבות, אבל הקבורה היא במערת המכפלה, 
חז"ל,  כדברי  ועליה,  בית   - זהו  ש'מכפלה' 
זה, מעין בית המקדש ש'זה שער  זה על גב 
מכוון  מעלה  של  המקדש  שבית  השמים' 
וכידוע, שהתפילות  כנגד ביהמ"ק של מטה, 
עוברים או דרך בית המקדש או דרך מערת 
המכפלה, ]-בלי להיכנס לגדר דקות הסוגיא[ 
עוברות  שהתפילות  המקומות  שתי  הם  אלו 
דרך שם, כלומר שמערת המכפלה זה מעין 
'שער השמים' של ביהמ"ק שהתחתון מקושר 
למציאות העליון, זה מציאות ה'אטד' כאשר 

הוא מתגלה מצד מהלכי התיקון.
אבינו  ש'יעקב  אבינו  יעקב  של  בכחו  א"כ, 
הנקודה  את  שמעלים  מגלה  הוא  מת',  לא 
לנקודה  בחזרה  אותה  שמעלים  התחתונה, 

העליונה.

יו"ד ושלימות הגילוי  גילוי הקוצו של 
הזה, כמו שהוזכר קודם לכן, הוא במדרגתו 
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של דוד המלך כדברי חז"ל שאטד בגימטריא 
פעמים  והוזכר  דוד,  של  גימטריא  שזהו  יד 
רבות מאד - יד, יורדת עד למטה, ויד עולה 
עד למעלה, זה שני ההבחנות שביד, ומצד כך 
מתגלה ביד ה'קוצו של יו"ד', ה'קוצו של יו"ד' 
הוא הוא עומק נקודת מה שמתגלה במציאות 
מתגלה  אטד,  בגימטריא  שהוא  היד  היד, 
הירידה של מקום הקץ התחתון, שחוזר  בה 
ומתעלה למציאות הקץ העליון בבחינת "אבן 
מאסו הבונים היתה לראש פנה", שהמציאות 
לשרשה  ונקשרת  ומתעלה  חוזרת  התחתונה 
העליון, זה עומק מדרגתו של יעקב, שמתגלה 
ב'בפועל' של הדבר במציאותו של דוד מלכא 

משיחא.
א"כ, כאשר האטד הופך להיות מצד מהלכי 
ודרדר  כ"קוץ  מתגלה  לא  הוא  התיקון, 
שזה  ישראל",  בני  מפני  "ויקוצו  לך"  תצמיח 
אלא מתגלה  מצרים,  התחתון שבגלות  הצד 

הקוצים העליונים.

שיש  ביותר  הדק  הדבר  הוא  העליון  הקוץ 
הכח  מתגלה  וכאשר  הבריאה,  במציאות 
הדק ביותר שיש במציאות הבריאה, זה הכלי 

השלם למציאות ההארה של 'אור אין סוף'.

וכאשר  מילויים,  בו  יש  כידוע,  הוי"ה  שם 
הראשון  המילוי  ההוי"ה,  שם  את  ממלאים 
המילוי  עביות,  מלשון  ע"ב  בגימטריא  יוצא 

השני יוצא ס"ג מלשון גסות.

מצד  אבל  הפשוט,  הוא  עצמו,  הוי"ה  שם 
איפה ההיפך של  עביות וגסות,  המילוי שיש 
העביות והגסות - ה'קוצו של יו"ד' הוא היפך 
עומק  הוא  שישנו,  ביותר  הדק  הוא  המילוי, 
אין  'אור  הארת  עומק  חל  שבו  לאור,  הכלי 
ודרדר  'קוץ  שהיה  שהאטד  נמצא  סוף'. 
תצמיח לך' מצד נקודת הקלקול, הוא הופך 
להיות הכלי השלם לגילוי אור אין סוף, גילוי 

אור הגאולה במהרה בימינו.

קץ  הקץ,  מונח  שבו  לקו  בקשר  שאלה: 
מאד  שהוכשר  דור  שהוא  בימינו  הגאולה, 
הזכיר, מה באמת  מאד לגאולה כמו שהרב 

קורה ברגע בקשר לקץ.

רק  צריך  התחתון,  בקץ  נמצאים  תשובה: 
התחתון,  בקץ  יאיר  העליון  שהקץ  לזכות 
מתייחסים  כאשר  וברורה,  פשוטה  ובלשון 
לזמן של קץ, יש הגדרה כפשוטו, שתופסים 
שיש שעה מסויימת, רגע מסויים, שבו צריך 

להתגלות הגאולה, בעומק, זה כמו שיש שבת, 
זה  זמן מתמשך,  כ"ד שעות שהוא  זה  שבת 
הקצה האחרון של אותו דבר, והקצה האחרון 
רגע  באיזה   - מתמשכת.  נקודה  הוא  עצמו, 
העליון  הקץ  יאיר  התחתון,  הקצה  בתוך 
כפשוטו, ע"ז נאמר "אין איתנו יודע עד מה", 

זה "ביקש לגלות, ונסתם ממנו".

]מה בידינו לעשות בכדי לזכות לקרב את זה[

תשובה: אין תשובה אחת, כפשוטו, ביחס למה 
שהוזכר, כל 'קוצו של יו"ד' זה נקרא מסירות 
באותיות,  בנויה  הנבראים  מציאות  כל  נפש, 
ועד כמה שיש אותיות, אז יש קיום לנבראים, 
אבל עד כמה שנידבק ב'קוצו של יוד', אז אין 
נפש,  מסירות  נקרא  גופא  זה  אותיות,  שמה 
הוא מבטל את כל שורש תפיסתו, האותיות 
זה מלשון 'אתא', המשכה, ומסירות נפש זה 
יוצא מהאותיות  ביטול לנקודת השורש, הוא 
של  תפיסה  יו"ד',  של  ל'קוצו  חוזר  והוא 
של  הגילוי  נקודת  עומק  היא  נפש  מסירות 
ומצד מהלך  העבודה,  מצד מהלכי  התנועה 
שזה  מלבדו'  עוד  ה'אין  סוד  זה  גבוה,  יותר 
לעתיד  שתהיה  כבר,  ההארה  תכלית  עומק 
לבוא, מדגישים, יש את מהלכי העבודה שזה 
המסירות נפש, ויש את מהלכי ההשגה שזה 

ה'אין עוד מלבדו כפשוטו'.

התחיל  כן  שבעצם  פה  הזכיר  הרב  שאלה: 
זאת  דקדושה,  הנ'  שער  של  האור  להאיר 
יו"ד'  אומרת שכן התחיל להאיר ה'קוצו של 

העליון.

תשובה: כן, מה שאתם אומרים זה נכון, אבל 
זה באופן של 'רצוא ושוב', כמו ש"והיונה לא 
של  נקודה  יש  אז  רגלה",  לכף  מנוח  מצאה 
הדוגמא  ניתן את  בחזרה  התנוצצות שחוזרת 
השורשית והבהירה הידועה, ליל התקדש החג 
ימים  בפסח, שהאיר ההארה, מסתלק, מ"ט 
של ספירה, ולאחר מכן עוד פעם, מתן תורה, 
כל הארה בבריאה על דרך כלל, בנויה באופן 
ניצוצות,  ונשאר  מסתלק  ההארה,  מאיר  זה, 
ומאיר, אותו דבר גם עכשיו, האור  ואז חוזר 
בתוקף מאיר, וחוזר ומסתלק ונשאר ניצוצות, 
ויהיה  שיחזור  עד  בידיה'  ורפיא  ולאו  'אין  זה 
היה  שמה  רק  בידיה',  'קביעא  של  מקום 
ספירה גמורה של 'תספרו חמישים יום', כאן 
אין מהלך ברור של 'כמה ימים יהיה'.■ המשך 
בע"ה בשבוע הבא מהסדרה השבועית של 

בלבביפדיה עבודת ה' פנימי

 

 דע את מידותיך 
הדרכה מעשית אש כבוד

 כח הרע שבמדיה
 כח המשיכה אחר המדיה

ציפתה לישועה

הכרת הכוחות שמחה

 חינוך ילדים
חיים עם השי”ת

 ספר נפש החיים 
שער ד' תמצית דבריו

 איסור והיתר 
מלאכות במועד חגיגה

 שיעורי מורינו הרב שליט"א 
 מופיעים ב"קול הלשון"

 ישראל
 073.295.1245  

1 > 1

 USA 
  718.521.5231 

2 < 4 < 12 < 1



לשמאלא,  דאיהו  גבריאל  ע"א(  צט,  )ח"א,  בזוה"ק  אמרו 
ואיהו ממנא על כל דינין דעלמא, מסטרא דשמאלא, למידן 
גבריאל בשליחותא  וכו', מלאך  המות,  ע"י דמלאך  ולמעבד 
דיצר  לנפשא  בשליחותיה  המות  ומלאך  קדישא,  לנשמתא 
והוא השורש לחזרת הנשמה לגוף, כמ"ש )קכח, ע"ב(  הרע. 
יוחנן, מי מוליך הגוף  גבי תחית המתים של מתי חו"ל, א"ר 
מנ"ל,  לא"י,  אותם  מוליך  גבריאל  יצחק,  א"ר  וכו',  לא"י 
דכתיב )בראשית, כד, נח( התלכי עם האיש הזה, וכתיב התם 
צדיק  כל  לידת  שורש  וכן  גבריאל.  והאיש  כא(  ט,  )דניאל, 
גופא  יא, ע"א( בשעתא דאתייליד  )ח"ב,  ע"י גבריאל, כמ"ש 
ההיא  ונטיל  לגבריאל  ליה  קרי  קב"ה  עלמא,  בהאי  דצדיק 
גופא דצדיקא דאיתליד  ונחתא לה להאי  די בגנתא  נשמתא 
בהאי עלמא ואיהו אתפקד עלה ונטיר לה )ונקרא לילה, והוא 

מסטרא דגבריאל, עיי"ש(.

ואמרו )שם, שם, מא, ע"ב( רשע יצה"ר שופטו, צדיק יצה"ט 
שופטו, בינוני זה וזה שופטן, ובגין דא אי איהו בינוני, גבריאל 
והיינו  שופטן.  וזה  זה  יצה"ר,  דאיהו  וסמא"ל  יצה"ט,  דאיהו 
והבן  מתוקנים,  דינין  וגבריאל  נפולין,  דינים  הוא  שסמא"ל 
זהב,  בחינת  הם  אלו  ודינין  ע"א(.  )קט,  תיקונים  ועיין  היטב. 
זהב לעילא,  זהב אתכליל בגבריאל,  )שם, קמז, ע"א(  כמ"ש 
שור,  ע"א(  לב,  )זהר חדש,  ואמרו  ליה לתתא.  גבריאל נטיל 
עתיר  יהא  דשור,  דשעתא  ברישא  דאתיליד  ומאן  גבריאל. 
בדהבא, ובכל מיני סומק. ומידתו פחד דקדושה )היפך פחדו 
בציון חטאים(, כמ"ש )ח"ג, יב, ע"ב( ופחד דא גבריאל וכו', 
ודא יסודא דיליה מאשא. ו"מכח משרתיו" אש זו יכולה אף 
להזיק, כמ"ש )שם, קנד, ע"ב( דגלא תליתאה, שור, גבריאל, 
צפון. תרין ממנן עמיה, קפציא"ל, חזקיא"ל, האי שור מסטרא 
עינין,  באסתכלותא  רגיז  עינוי,  תרין  בין  קרנוי  דשמאלא, 
חייס.  ולא  ברגלוי  ורפסא  נגח  דליק,  דנור  כאשא  מלהטן 
ועיקר פעולתו באש בעלמא, הוא להפוך את סדום שמדתה 
כלל,  הזקה  בר  אינו  גבריאל  עצמו  מצד  אולם  כנודע.  אש, 
אלא אשו אש שכלית, כמ"ש )שם, רכה, ע"א( גבריאל דהוא 
אש שכלי. ואמרו בתיקונים )קכז, ע"א( גבריאל שר הגבורה, 

ותחותיה, שרף.

ע"ב(  )צא,  בתיקונים  כמ"ש  גבורה,  מלשון  גבריאל  ונקרא 
גבריאל, בזמנא דעביד גבורה בעלמא. ובפרטות הם הגבורות 
שביסוד דאימא כמ"ש האריז"ל והובא בנהר שלום )דף כב, 
ע"ב( וז"ל, הנה שכוי עם הכולל גימטריא מלאך גבריאל והוא 
הליקוטים  בספר  וכתב  עכ"ל.  אמא,  הגבורות שביסוד  סוד 
)עקב, ח( וז"ל, ולזה קסת הסופר במתניו, קסת ד"פ מנצפ"ך, 
חנוכה  ר"ח,  )שער  פע"ח  ועיין  עכ"ל.  הדין,  גון  הוא  ומשם 
ולקוטי  ט(.  אות  )יחזקאל,  תורה  לקוטי  ועיין  פ"ה(.  ופורים, 
הש"ס כתב )שבת, ד"ה דע כי מ"ש חז"ל( וז"ל, והם סוד ליל, 
והם סוד יין המשכר, וצריך להמשיך מהבינה מיתוק לשכוי 

שהם הגבורות ויהיו ליין המשמח, עיי"ש.

ומצד כך אמרו )ראב"ד, הקדמה לספר יצירה( רבו של יוסף 
)יסוד( גבריאל. ומקורו בזוה"ק )ח"א, פט, ע"א( שאמרו, והא 
)ד"ה  הפליאה  ספר  עיין  וכן  לשון.  ע'  ליוסף  אוליף  גבריאל 
דע לך בני פעם אחת(. וגבריאל פתר ליוסף את חלום פרעה, 
כמ"ש ברזיאל המלאך. ועיין ספר הליקוטים )בהעלותך, יא(. 
יוסף שור,  וע"ש גבריאל נקרא  וז"ל,  וכתב באגרת הגאולה, 
וכתיב  הראם,  בגימט'  וגבריאל  לו.  הדר  שורו  בכור  דכתיב 

ביוסף וקרני ראם קרניו, עכ"ל. 

והבן שגבריאל אינו כפשוטו בקו שמאל, גבורה, אלא ביסוד, 
שהוא קו אמצע שנוטה לשמאל, וכמ"ש בשער מאמרי רז"ל 
ברדתו  גבריאל  וז"ל,  אבינו(  אברהם  של  פסיעותיו  )מאמר 
לעוה"ז, מתלבש במים ואש, שהם חו"ג. שמדתו מצד הגבורה, 
ואם יהיה נגלם באש, מכל שכן )שצריך שיהא נגלם( במים, 
איצטריכא  לא  וימינא  לימינא  איצטריכא  לעולם שמאלא  כי 
ליה לשמאלא, עיי"ש. ועיין זוהר )פקודי, רנד, ע"ב(. ומצד כך 
ועיין מתנות כהונה  נקרא שהוא במזרח, כמ"ש בסודי רזיא. 
)שופטים, ה, יב, ד"ה מיכאל(. ולכך הוא "דינא רפיא", כמ"ש 

בזוהר הרקיע )משפטים(, והבן.

שליט”א  הרב  ידי  על  נכתב  הבא  בשבוע  בע"ה  המשך   ■
לכתובת   בקש  אנא  מההתחלה,  המילון  את  לקבל  כדי  לעלון.  במיוחד 

bilvavi231@gmail.com

מילון ערכים בקבלה · גבריאל

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

                      bilvavi231@gmail.com להצטרפות לרשימת העלון | לכל ענייני העלון 
ספרי מאה שערים רח' מאה שערים 15, ירושלים · הפצת ספרי קודש רח' דוד 2, ירושלים 02.502.2567 

 02.623.0294 · ספרי אברמוביץ רח' קוטלר, 5 בני ברק 03.579.3829
books2270@gmail.com רכישת ספרי הרב: ספרי אברמוביץ  משלוח ברחבי העולם 03.578.2270 
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הצורה שמחה בכל חלקי הנפש 
בחלקו,  השמח  לדרגת  שלימות  עוד  ישנה 
כמו שכבר הוזכר, שמח – חמש, הם חמישה 
חלקי נפש. מי שהשיג את חלקו שלו, על כל 
הידיעה.  ה'  ב-  השמח  הוא  חלקיו,  חמישה 
לו שמחה  יש  אז  הגיע לחלקו ממש,  הוא  אם 

והעצ השמחה  של  השרשים  שמה  ־גמורה. 
הרי תמיד  העצבות  כי  מדוע  מתאחדים,  בות 
האדם  כאשר  וקיימא.  קביעא  רוצה,  היא  מה 
לו  יש  בשלמותם,  נפשו  חלקי  לחמישה  הגיע 
לא  זה  אבל  שורשו,  וקיימא לפי  את הקביעא 
סותר את העצבות. לכן בעומק השמחה שמה 
והקיימא  הקביעא  את  לו  יש  כי  שלימה.  היא 
שמחה  בעומק  שם  מונח  לכן  לחלקו.  שהגיע 

־שלימה, כי אין שמה סתירה של עצבות, שעו
קרת ורוצה ליצור מצב של תמידיות. כי עשיר 
השמח בחלקו, חלקו קיים אצלו, והוא קביעא 
וקיימא. ושם זה נקרא )משלי טז, ז( גם אויביו 
דידן שהעצבות משלימה  ישלים אתו, בערכין 

עם השמחה, אז לכן יש שם שמחה שלימה. 
כל זה למי שבאמת הגיע לחלקו שלו, שאלה 
הם יחידים ממש. אך אצל כל בני אדם יש להם 
מתגלה  כאשר  כי  זמני.   חלק  זה  אבל  חלק, 
כאן בעולם, כוח של עשיר השמח בחלקו, הרי 
אין כאן מציאות של חלק אחד שלם, שאפשר 
להיות שמח בו. מחמת שרוב בני אדם כמעט 
לחלקם  הגיעו  לא  הם  הכלל,  מן  יוצא  ללא 

השלם.
כי  בני אדם לא שמחים בחלקם,  רוב  מדוע 

־לא ידוע להם אפילו, מהו חלקם. הם לא הגי
להיות שמחים  יכולים  לא  הם  אז  עו לחלקם, 

בחלקם. 
לכל דבר יש מדרגות גם יותר חיצוניות, ויותר 

־פנימיות. אבל המדרגה הפנימית, שהיא המד
רגה שעליה נאמר: עשיר השמח בחלקו היא, 
שבעצם הוא הגיע לחלקו. אם הוא בעצם הגיע 
לחלקו, שם הוא שמח. זו המדרגה השלימה של 

עשיר השמח בחלקו. 

 דע את שמחתך
השמח בחלקו · פרק יז'

דע את ביטחונך סוגיית הבטחון בגשמיות ובמכשירי הרוחניות 
תכלית העבודה – הסרת המסך המבדיל של הגוף

־יש כאן עניין דק, שהוא שורשי מאוד בכל מהלכי העבודה הפנימית. הצורה האמי
להשיג דבר מסוים  רוצה  באופן שאדם  בנויה  אינה  הפנימי,  העולם  על  תית שבנויה 
ומשיג אותו, אלא תכלית העבודה בנויה על המציאות הברורה שלכל אדם יש נשמה 
ומעליה יש את הגוף שמעלים ומסתיר את אור הנשמה, וכל עומק העבודה הינו לזכך 
את מציאות הגוף כדי לגלות את אור הנשמה, שתהיה דבוקה בבורא ית"ש, בבחינת 

'נפשי יודעת מאוד'. 
הנשמה הינה חלק מהתורה הקדושה, 'ישראל ואורייתא וקודשא בריך הוא חד הם', 
וממילא העבודה בעומק הינה להסיר את המסך המבדיל של הגוף שמעלים את אור 

הנשמה. 
כמובן שהדרך להסיר את המסך המבדיל, מתחילה ראשית בקיום דיני רמ"ח מצוות 

־עשה ושמירת שס"ה ל"ת, אבל מעבר לכך, דייקא מגיע אופן של עמל ויגיעה כדי לה
זדכך. ועיקר הזיכוך, הינו באמצעות אור התורה, שגורם שני דברים בו זמנית - הסרת 

החושך, וגילוי ניצוצי ההארה של הנשמה מבפנים.
הרי שיסוד ותכלית עומק העבודה, להסיר את המסך המבדיל של מציאות הגוף ע"י 
קיום המצוות וע"י שעבוד מוחלט לקב"ה ותורתו, וכאשר האדם באמת עמל בתורה, 
יתכן שיעמול במסכת אחת יותר מכדי כוחו, אולם ההשגה שלו תהיה לגמרי בעניין 
להיות  יכול  ה'יגעת'  עמל.  שהוא  מקום  באותו  יתגלה  שזה  הכרח  ואין  בתורה,  אחר 

במסכת ברכות, וה'מצאת' שלו יהיה במסכת עירובין. 
מסוים  להשיג דבר  עמל  שהאדם  מהלך  על  בנויה  אינה  ההשגה  מעיקרא  כלומר, 

־ומשיג את מה שתכנן, אלא המהלך שונה בתכלית, ובנוי על ההבנה שכל יסוד העבו
דה של קיום המצוות בנוי על תיקון המידות של הנפש הבהמית, זיכוך כללות החומר 
ולמעלה  וטהרה,  קדושה  מידות,  של  העולמות  כל  ושורש  והיטהרות,  בהתקדשות 
מכך עמל התורה למעלה מכדי כוחו – תכליתו להסיר את המסך של מציאות הגוף 

שמעלים את אור הנשמה. 
כדי להשיג את הבקיעה למקום הפנימי, על האדם לעמול לכל הפחות מעט יותר 
מכדי כוחו ]להתייגע יתר על כן - זו עבודה ליחידים ואינה מתאימה לכלל[. מי שעמל 
רק כדי כוחו, אין באפשרותו לבקוע למקום הפנימי, ויתכן שישיג תפיסה חיצונית של 
תורה ומצוות, אבל לעולם לא יבקע למקום הפנימי, אלא אם כן הקב"ה שלח לו ריבוי 
של יסורים שהם למעלה מכוחו, שזהו אופן נוסף של עמל למעלה מכוחותיו - מכח 

היסורים. 
־אולם הדרך המובחרת, הינה בחינת "אשרי הגבר אשר תיסרנו ק-ה ומתורתך תל

מדנו", היינו שעיקר השגת התכלית צריך לבוא מעמלה של תורה. זו הדרך שכבשוה 
רבים, והיא שורש כל הדרכים כולם. 
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חיבור התורה והנשמה
באופן  מתגלה  העבודה  שאופן  נמצא, 
מנת  על  לא  עמל  האדם  שמלכתחילה 
]אף  לומד  שהוא  מה  את  דווקא  להשיג 

־שגם את זה צריך לנסות להשיג מצד כו
חות הנפש הבהמית והגוף[, אלא התכלית 
שאור  זיכוך  לאותו  להגיע  הינה  האמיתית 
כך  ידי  ועל  לו,  יתגלה  האדם  של  נשמתו 
אור התורה יבקע אצלו באמת, עד שמכאן 
המתגבר  כמעיין  להיות  יהפוך  הוא  ואילך 
וכנהר שאינו פוסק, וממילא השגתו בתורה 

־תהיה באופן שונה לחלוטין מההשגה שנ
ראית על פני שטחיות הדברים. 

באופן  אליה  מגיע  הלימוד שאדם  דרגת 
על  שמבוסס  מלימוד  לחלוטין  שונה  זה, 
כשרון  או  זיכרון  בעל  כגון   כשרון,  ריבוי 
לחלק,  עין,  כהרף  לחדש  שבכוחו  מופלג 
באופן  הדברים  את  ולחשבן  לצרף  לחבר, 

השג שעיקר  מאדם  שונה  ואפילו  ־נפלא, 
תו הגיעה מכך שחזר ק"א פעמים ]על אף 
שבוודאי אף החזרה ק"א פעמים הינה חלק 
הינה מחמת  מהעמל[, אלא צורת ההשגה 
והנשמה  והתורה  לו  האיר  נשמתו  שאור 
מחוברים הדדי, ובכך הוא זוכה לאור חדש 

של תורה וללכת לאורו יתברך שמו.
העבודה  שמהלכי  ופשוט  ברור  מעתה, 
על  בנויים  להיות  יכולים  אינם  הפנימית 
מהלכי השתדלות, כיון שהעבודה הפנימית 
של העולם הרוחני בנויה דייקא על עבודה 

־שהיא מעבר לכוחותיו, והרי זה שונה בת
כלית מכל מהלכי הגשמיות. 

הוא  זה  שינוי  של  ההגדרה  בחיצוניות, 
לע תובע  הקב"ה  שברוחניות  כך  ־מחמת 

לעמול  תובע  הוא  ובגשמיות  הרבה  מול 
מעט כיון שאין זה עיקר העבודה אלא קנס. 
בין  מהותי  הבדל  ישנו  בעומק,  אולם 

שמ העמל  וצורת  בגשמיות  העמל  ־צורת 
של  בקומה  העמל  צורת  ברוחניות.  תגלה 
חל  כאשר  ולפיכך  זיכוך,  יסודו  רוחניות, 
עליו  אדם,  של  נפשו  בקומת  הזה  הזיכוך 

דייקא נאמר 'יגעת ומצאת'. 
גש של  בעמל  גם  יותר,  הדק  ־ובעומק 

מיות, תיתכן אפשרות של עבודה רוחנית. 
כלומר, כאשר האדם טורח במצוות סוכה, 
בזה  שיש  לחלוטין  ברור  מצה,  או  לולב 
אולם  לנפשו,  ובקיעה  הגוף  של  זיכוך  גם 
כפשוטו  לפרנסתו  טורח  אדם  אם  אפילו 

עמל  הוא  אך  לפעלו",  אדם  "יצא  ממש, 
שת היינו  שבנפש,  הכפירה  ממקום  ־לא 

רק  איננה  בגשמיות  שלו  העבודה  כלית 
קנס,  מצד  שיסודו  השתדלות  של  במבט 
אלא מתוך תוקף של רוחניות, באופן שהוא 
מחזק את אור האמונה כפי שהוזכר לעיל, 
"טוב  בבחינת  הינו  שלו  הגשמיות  ועמל 

מש שניהם  שיגיעת  ארץ  דרך  עם  ־תורה 
כחת עוון", מתוך כוונה נאצלת של האדם 
ולפי דרגתו[ להחליש את  ערכו  ]איש לפי 
העוונות  שורש  שישתכח  כדי  הגוף  כוחות 
כולם שהיא האכילה מעץ הדעת, הרי שגם 

בזה יש ניצוץ של עבודה רוחנית.
העבו צורת  היא  כיצד  מבינים  ־כאשר 
העו מהלכי  בנויים  מה  על  הפנימית,  ־דה 

לם הפנימי, מבינים שכל עניינם של העמל 
זיכוך,  של  למציאות  להגיע  הינו  והיגיעה 

־למציאות של יציאה מחיי גוף וכניסה לעו
לם של נשמה. 

מכדי  יותר  מעט   – הנצרך  העמל 
מכוחו

עם זאת, חשוב להדגיש ולהציב בזה גבול 
כו כפי  שיעמול  אדם  כאמור,  ועדין.  ־דק 
־חותיו בלבד, לעולם לא יבקע לעולם הפ

נימי. אמנם תהיה לו תורה, יהיו לו מצוות, 
ואף יקבל על כך שכר, אך לעולם לא יגיע 
לעולם הפנימי. מאידך, רובא דעלמא אסור 
הם  כי  מכוחותיהם,  למעלה  לעמול  להם 

־עלולים ליפול ולהישבר. ולפיכך הדרך הנ
כוחו,  מכדי  יותר  מעט  לעמול  היא,  כונה 
וכך יוכל לבקוע את נקודת הגוף ולהעלים 

את המכסה המעלים.
המה כל  על  מתעוררת  לכאורה  ־אמנם 

לך הנ"ל שאלה בסיסית. לכאורה יש כאן 
־תרתי דסתרי, שהרי אם האופן לבקוע לנ

שמתו היה מגיע ע"י עמל כדי כוחו, כמובן 
לעמול  צריך  אם  אך  בזה,  לעמוד  שניתן 
להגיע  היחיד  האופן  וזהו  לכוחו,  מעבר 
לזיכוך, כיצד ניתן להשיג דרגה זו, הרי זה 

למעלה מכוחו?
לתרץ,  ניתן  היה  חיצונית  בהגדרה  אכן 
שעמל למעלה מכוחו יכול לבוא לידי ביטוי 
במיעוט שינה, אך ישנו חשש סביר שאדם 

אשר ינהג כך, עלול להתמוטט. 
מהשיעור  "בלבבי-ביטחון"  הקרוב  מהספר   ■  
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עד כה נתבאר בארוכה שיש שמחה בהוויה, 
־יש שמחה בתהליך, וכל חלקי השמחה שנת
נוס פנים  נבוא לבאר  ־בארו בהרחבה. עכשיו 

פות, במדרגה שנקראת שמחה. 
הנה מבואר בחז"ל )אבות דרבי נתן ל"ד, שיר 
של  לשונות  עשרה  שיש  א(  א,  רבה  השירים 
שמחה. היא נקראת: ששון, שמחה, גילה, רינה, 
דיצה, חדווה, צהלה, ותפארת, עליצה. ]לגירסת 
הגר"א עליסה, ולחלק מהגרסאות גם סוכה זה 
שם של שמחה[. נתבונן עכשיו על לשון אחד 

־של שמחה, תפארת נקראת שמחה, לפי פשו
־טם של דברים צריך הבנה גדולה, איפה מת

גלה שמחה ותפארת, היכן הצירוף שלהם יחד. 
הבגדים נאמר בהם לכבוד ולתפארת. באישה 

צב בבגדי  א( שמשמחה  קט,  )פסחים  ־נאמר 
שנקרא  באופן  שמחה  מתגלה  היכן  אך  עונין, 

תפארת. 
שאומרים  כמו  תפארת,  של  האבחנה  מהו 

הפ גוונים  שלל  עניינה,  תפארת  כל  ־רבותינו, 
כיים, שמצטרפים אהדדי, זה נקרא תפארת. על 
דרך שנאמר בכתוב לענין בגדי כהונה לכבוד 
ולתפארת )שמות כח, ב(, מהי התפארת, כאשר 

־אני מצרף שני דברים יחד. מהי השמחה שמו
המתנגד  הצד  את  כולל  שאני  בתפארת,  נחת 

אלי. על זה חלה נקודת השמחה. 
יש  שעטנז  שעטנז,  בהם  הותר  כהונה  בבגדי 
בו דין שאסור ללבוש אותם ביחד. אם כן מדוע 
בבגדי  כי  שעטנז,  ללבוש  מותר  כהונה  בבגדי 
כהונה נאמר בהם לתפארת, הם יכולים לחבר 
שני הפכים. זה התפארת. תמיד כידוע מדברי 
ויקרא  )ריקאנטי  עז   – שטן  זה  שעטנז  רבותינו 
יט, יט(, זה נקודת ההתנגדות, שטן נקרא שטנה, 

כש ומתנגד.  הדרך  אם  על  עומד  ־הוא תמיד 
נאמר בבגדי כהונה שמותר ללבוש שעטנז, זה 
נובע מהדין שנקרא תפארת. זה נובע מהתפיסה 

שאני מכיל את מי שמתנגד אלי. 

השמחה שבניצוח 
נקדים בזה עוד את לשון הגמרא )פסחים קיט, 
א( מאי דכתיב למנצח מזמור לדוד, זמרו למי 
כמידת  שלא  וראה  בא  ושמח,  אותו  שנוצחין 
הקב"ה מידת בשר ודם, בשר ודם מנצחין אותו 

שנא ושמח,  אותו  נוצחין  הקב"ה  אבל  ־ועצב, 
עמד  בחירו  משה  לולי  להשמידם  ויאמר  מר 

־בפרץ לפניו ע"כ. היינו שהקב"ה מידתו שאפי
לו שבשעה שנוצחים אותו, בבחינת נצחוני בניי 

)בבא מציעא נט, ב(, אפילו הכי הוא שמח. אך 
מידת בשר ודם מתגלה בו, שכאשר הוא מנצח 
הוא שמח. כאשר נוצחים אותו הוא עצב. אצל 
הקב"ה יש גילוי, שבשעה שמנצחים אותו, הוא 
שעל  הדבר  כוונת  שאין  ברור,  זה  הרי  שמח. 
אף שניצחו אותו כביכול, הוא שמח. אלא בגלל 
שניצחו אותו לכן הוא שמח. אם כן לפי זה אנו 

־צריכים להבין מהו הגילוי של השמחה שמת
השמחה  את  ולהבין  הניצוח,  באדם בעת  גלה 
מנוצח,  שהוא  בעת  כביכול  למעלה  שקיימת 
צריכים  אנחנו  שבה  העליונה  השמחה  שזה 

להידבק. 
־שמחה שנמצאת אצל בשר ודם, בשעה שמ

נצח הוא שמח, מדוע, כהגדרה שורשית מאוד, 
־כל אדם יש לו רצונות, בשעה שהרצון מתמ

לא, הוא נעשה שמח. לכל אחד ואחד מאתנו, 
רצונות, בשעה שכל  ריבוי גדול מאוד של  יש 
זו  שמח.  הוא  מתמלא,  שלו  מהרצונות  אחד 

הת והרצון  פלוני,  רצה דבר  אדם  ־המציאות. 
מלא אז הרצון גרם לו לשמחה. לפי זה ההבנה 
הפשוטה, בשעה שאדם מנצח הוא שמח, מדוע 
הוא שמח, כי הרצון התמלא, ובשעה שהרצון 
התמלא לכן הוא שמח. זה הגדרה של שמחה. 

שהם  מכוח  שמחים,  שהם  בשעה  אדם  בני 
דווקא ניצחון במלחמה.  לאו  זה  כלומר  ניצחו, 
שהיא  איזה  והיה  רצון,  לו  שהיה  הדבר  כוונת 
התנגדות לאותו רצון, שיצא מהכח אל הפועל, 
והוא ניצח את אותה התנגדות, מכאן נולדה לו 

נו זו השמחה שבשעה שאדם מנצח,  ־שמחה. 
לדה בו שמחה. סדר בשר ודם בשעה שמנצח 
שמח, כשמנצחים אותו הוא עצוב. מאיפה נובע 
עצוב,  הוא  אותו,  שמנצחים  שבשעה  העומק 
ניצח,  שהוא  בשעה  התמלא.  לא  שלו  הרצון 

הרצון שלו נראה לו כמתמלא. 
אם כן, מהו המדרגה שנקראת שמח בניצחון, 
יש  וודאי  לנצח,  רוצה  שאדם  העומק  מאיפה 
אבחנה שזה נובע מהגאוה של הנפש, אך מצד 
תפיסה פנימית, אדם רוצה לנצח, כי הוא רוצה 
אותו  שיעמיד  דבר  כל  לנצח.  מחובר  להיות 
להתנגד לאותה נצחיות, אז היא עוקרת לו את 
עצם ההוויה שלו. היא לא עוקרת לו את הפלוני 
אם הוא ינצח אותו או לא, עצם מידת הניצוח 
בנפש מכריחה את הקיום שלי. כי אם אני לא 
ינצח, אז אני לא אהיה קיים לנצח. האור הפנימי 
בנפש, מהיכן הוא נובע, מעצם כך שאני רוצה 
להיות נצחי. נצח ישראל לא ישקר )שמואל א 
טו, כט(. אך כיוון שזה מתלבש על ההתנגדות 

לפלוני, הגאווה באה ומשתמשת באותו כוח, על 
מנת לנצח את פלוני. 

אבל מה קורה כאשר אנחנו לוקחים את עצם 
כוח הנצח בשורשו, בלי ההלבשה של הגאווה 

־שבו, שם זה הפוך, אם אני אנצח אני אהיה מנו
צח, אז אני לא אהיה נצחי. אבל אם אני אשמח 
בניצוח שלי, אז אני יכול לחיות עם מי שמתנגד 

אלי, אז תמיד אהיה קיים. 
תמיד  להיות  יכול  אני  איך  אבחנות  שני  יש 
קיים: או שאני מבטל את כל מי שמתנגד אלי, 

או שאני מבטל את נקודת ההתנגדות. 
הש אז  אותי,  שמנצחים  במה  שמח  ־כשאני 

להכיל את  יכול  מחה מתגלה מכוח כך שאני 
מי שהפוך ממני. זוהי אבחנה שנקראת שלום. 
זאב  שגר  ו(  יא,  )ישעיהו  מזה  נובעת  השמחה 
עם כבש, וגדי עם נמר ירבץ. זה שמחה שעליה 
נאמר שמי שמנוצח הוא שמח. אין כוונת הדבר 
שמה שהוא מנוצח הוא שמח, כי כיוון שניצחו 
אותו הוא שמח בהשפלה שלו. אלא הוא שמח 

ביכולת שלו להכיל את מי שמתנגד אליו. 
־זה ההגדרה שהקב"ה כביכול שמח, שנצחו

ני בניי. כביכול, בורא העולם ברא את העולם, 
בשעה שהוא בורא את העולם הוא בורא עליו 
רצונו.  נגד  לעשות  כביכול  שיכולים  בחירה, 
מבטל  צדיק  וכביכול  גוזר,  הקב"ה  כך  מצד 
וכן  בניי.  נצחוני  נקרא  זה  ב(.  טז,  קטן  )מועד 
על זה הדרך כמה פעמים בלשונות חז"ל. מהו 
ה- נצחוני בניי, שהקב"ה כביכול שמח, כאשר 
במעשיו,  שמח  הוא  העולם  את  ברא  הקב"ה 
)תהלים קד, לא(. מכח מה  ה' במעשיו  ישמח 
הוא שמח, הוא שמח בעצם כך כביכול, שהוא 

־בורא דבר שמתנגד לו. כביכול. זה עומק הש
מחה שמונחת בבריאה.

נובע השורש של הדברים שמי שנאמר  מזה 
אהרן  הוא  ולתפארת  לכבוד  כהונה  בגדי  בו: 
הכהן, שבו נאמר וראך ושמח בליבו )שמות ד, 
הוא  ולא  קיבל  יד(. שהוא שמח, במה שמשה 
קיבל. יש הבנה פשוטה, הוא אהב אותו ורצה 
בטובתו של משה. אך האבחנה היותר עמוקה, 
מידת  הם  ואהרון  משה  מנוצח.  שהוא  מחמת 
בזה שהוא  להודות  מוכן  אני  הוד.  ומידת  נצח 
נבעה  גופא אני שמח. מאיפא  ניצח אותי. בזה 
השמחה של וראך ושמח בליבו, מאותו מקום 
 ■ מנוצח.   שאני  מזה  נובעת  שהשמחה  פנימי 
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את  ביארו  לא  בכתובות  שם  הראשונים  הדבר,  ובאמת בטעם 
בגיטין האם  דיון בסוגיא  יש  הוא שהרי  הדין  יסוד  ולכאו'  הדבר, 
עבד נחשב ישראל וחסר ביהדותו או שמעיקרא אינו ישראל גמור, 
וי"ל שלהצד שאינו ישראל גמור דינו כעכו"ם שאסור ללמדו תורה 
שהתורה כמאורסה לישראל, ועכו"ם שלמד חייב מיתה, ולענין זה 
נשאר דינו כעכו"ם, וא"כ בפטור אשה ועבד שווים, אבל באיסור 

ללמדם הטעם באשה שונה מהטעם בעבד וכמו שנתבאר .
ויש להעיר שאף שבנשים גופייהו אינן חייבות ללמד בנם תורה 
אך נאמר בקרא "אל תטוש תורת אמך", ויש מן האחרונים שאמרו 

־דאף שאין חייבת מ"מ ממידת חסידות היא מלמדת את בנה ובי
רושלמי יש שאי"ז כלל הדין 'ללמד' של מצות תלמוד תורה, אלא 

'אלו המנהגות'.
אופני קיום הדין 'לשמוע' – קבלת התורה מאחרים

ועתה נתחיל לחשבן את הסוגיא בקצרה – ביחס לדין 'לשמוע' 
שנתבאר שהאדם מקבל תורה, מי הם החייבים ללמד את האדם, 
וכמובן ראשית זה אביו, וכן מאבי אביו לחד מ"ד, כמו שמבואר 
בגמ', ובאמו – לפי חלק מהאחרונים שהובא לעיל יש מידת חסידות 
שתלמדנו, ולענין אבי אמו הכס"מ מסתפק אם הוא חייב ללמדו, 

יותר מבן חבירו.
ויתר על כן, הרי מבואר בגמ' שכל המלמד את בנו תורה מעלה 
עליו הכתוב כאילו למדו לו, ולבנו ולבן בנו עד כל הדורות, ומשמע 
שהצורה היסודית היא שאדם צריך בעצם ללמד לבן בנו וכו' עד 
סוף כל הדורות כולם ולכן צריך לחדש שאף כשמלמד את בנו, 
כיון שמכחו ילמדו כל הדורות הלאה, זה מזה, הרי שיש לו מעלה 
כאילו הוא לימד את כל הדורות. ויש אחרונים שנקטו שגם בפועל 
יש חיוב עד דור רביעי, ומשורש דברי הכס"מ משמע שיש חיוב 
כותב  יוסף  והעצמות  האפשר,  כפי  כולם  הדורות  כל  על  בפועל 

שיש מצוה בדבר ולא חיוב.
ועפי"ז יש לדון דלכאו' בעיקר המצוה ללמד בנו תורה שבע"פ 
]באופנים דנקטינן שיש חיוב האב ללמדו – לא רק תורה שבכתב 
אלא גם תשבע"פ[ הרי הוא יכול ללמדו בין בע"פ בין בכתב, ולפי"ז 
כשהאב מחבר ספר ובנו לומד בספרו הרי אביו מקיים בזה מצות 
תלמוד תורה ללמד את בנו תורה, ויתכן שאף אחרי מותו אם לומד 

בספר של אביו זולת מצות כבוד אב, מזכה את אביו במצוה ללמד 
את בנו תורה, ואם יש חיוב על כל הדורות כולם, יוצא שאם הוא 
לאחר  מזכהו  תורתו  את  ולומד  ישראל  מחכמי  אחד  של  צאצא 
מיתתו במצוה ללמד תורה את יוצאי חלציו, וא"כ הרי זה בבחינת 

'מכבדו במותו' במה שמזכהו בזה.
ויתר על כן, אדם יכול לקבל תורה מרב וכדפסק הרמב"ם שכל 
חכם מישראל חייב ללמד תורה את התלמידים ]בלשון הרמב"ם 
משמע שרק מי שהוא כבר תלמיד יש לרב חיוב ללמדו אבל לא 

שמעיקרא הרב מחויב ללמד כל איש מישראל[.
־ויש לדון אם בי"ד מצווים ללמד תורה כדמצינו לגבי מילה שמ

חויבים למול היכא דלא מהליה אבוה, ויש לחלק דהתם כיון שערלה 
זה פגם, הרי בי"ד מחויבים לסלקו מהכריתות שבערלה, משא"כ 
האחרונים  מן  ויש  עצמו לכשיגדל,  את  ללמד  לדאוג  שיכול  ת"ת 
שלמדו שבי"ד באמת מחויבים ללמדו כשלא לימדו אביו, וזה זולת 

דין חכם מישראל, גם בי"ד אחראים לדאוג שכולם ילמדו תורה.
ויתר על כן מתקנת יהושע בן גמלא יש דין נוסף שיהו מושיבים 
ומבואר בגמ' בב"ב דף כ"א שהיו  ופלך  תלמוד תורה בכל פלך 
על הציבור  יש  ומבואר שמעת התקנה,  נוטלים שכרם מהציבור, 
חיוב לדאוג לתלמוד תורה של בני הציבור, ]וכהיום יש לדון בזה 
שדייני  מה  מעין  הוא  זה  וחיוב  אב[  מכל  ממון  ליקח  חזרו  למה 
גזירות נוטלים שכרם מתרומת הלשכה, והיינו שמונח כאן הגדרה 
חדה שמה שתיקן יהושע בן גמלא אינו רק שבפועל יושיבו מלמדי 
תינוקות בכל מקום, אלא יסוד התקנה היתה שהציבור חייב לפרנס 
ואחרי שאפשר לתבוע מהציבור לפרנסם,  את המלמדי תינוקות, 

קבע בתקנה החיוב בפועל להושיב מלמדי תינוקות בכל מקום.
יתר על כן, האופן הנוסף – כשהוא לא למד מאביו תורה הרי 
שהוא חייב למילף נפשיה, וכמו שנתבאר שמחויב למילף נפשיה 

מדין 'לשמוע', כלומר, לדאוג לקבל תורה מאחרים.
וא"כ, כל סדר הדברים שנתבאר עד השתא זהו האופנים של 

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

שבתוכם מופיע צירוף זה[.

פתיתים,  מלשון  פ-ת,  פ-ת    וישב 
)יחזקאל,  כמ"ש  גדולות,  שאינן  חתיכות 
שמפררו  וע"י  לחם.  ובפתותי  יט(  יג, 
ארמית  בלשון  וזהו  מקומו.  מתרחב 
את  מטבלים  כאשר  וכן  רוחב.  פותי, 
פתך  וטבלת  יד(  ב,  )רות,  כמ"ש  הפת, 
בחמץ, נעשה הרחבה לפת. והיפוכו פת 
חרבה )היפך רחב – חרב(, כמ"ש )משלי, 
יז, א( טוב פת חרבה, והיינו שנחסר לה 

ההרחבה.
וזהו פתי, פת-י, כי החכם מדייק הדברים 
בדקדוק רב, אולם הפתי שאין ביכולתו 
לגבולותיו,  מעבר  הדבר  מרחיב  לדייק, 
ודו"ק. וזהו מפתן הדלת, מפתן, פת-מן, 
כי דרך דבר שדרוכים עליו שנעשה רחב.

ועיקר גילוי רוחב מתגלה באשה לעומת 
וכמ"ש  )ואכמ"ל(,  אורך  שעיקרו  איש, 
חז"ל שעשאה כמין אוצר, צר מלמעלה 
ורחב מלמטה, כדי לקבל הולד. והמקום 
פת-ו,  פות,  נקרא  הולד  נוצר  שדרכו 
כמ"ש )ישעיה, ג, יז( פתהן. ולכך כאשר 
הזכר מושך לב אשה לחיבור במקום זה 

ערכים בפרשה בלבביפדיה אברהם
בראשית, כד, לד – ויאמר עבד אברהם אנכי. ואמרו )ב"ק, צב, ע"ב( א"ל רבא לרבה בר 
מרי, מנא הא מילתא דאמרי אינשי, מילתא גנאה דאית ביך קדים אמרה, א"ל דכתיב ויאמר עבד 
אברהם אנכי. ולפ"ז עבד אברהם הוא גנאי, והוא ביחס להיותו "עבד". ועומק הגנאי שבעבד, כי 
בלשון ארמית, מגנא פרושו חנם. ופועל עושה מלאכתו ע"מ לקבל תמורה, משא"כ עבד עבודתו 

חנם, ולכך זהו הגנאי שבו.

אולם מאידך מצד היותו עבד של "אברהם" זהו שבח. וכמ"ש בזוה"ק )ח"א, קד, ע"א( ר' שמעון 
פתח ואמר )מלאכי, א, ו( בן יכבד אב ועבד אדוניו, בן יכבד אב דא יצחק וכו'. ועבד אדוניו, דא 
אליעזר לאברהם, כד שדר ליה לחרן, ועבד כל רעותיה דאברהם ואוקיר ליה, כמ"ד וה' ברך את 
אדוני וגו', וכתיב ויאמר עבד אברהם אנכי, בגין לאוקיר ליה לאברהם וכו', אלא אמר עבד אברהם 
אנכי, בגין לסלקא בשבחא דאברהם ולהוקיר ליה בעינייהו. ועי"ז שמכבד את אברהם, מתכבד בזה 

הוא עצמו, כי הוא עבדו, ודו"ק. ועיי"ש )ח"א, קמ, ע"א. וקמו, ע"ב(.

וביתר חידוד כמ"ש בפני דוד )חיי שרה, יח( וז"ל, והפליגו בזהר בשבחו, דהיה יכול לומר שהוא 
אוהב וריע לאברהם וכו', וכל שכן שכבר היה משוחרר וגר גמור, ועם כל זה אמר עבד אברהם אנכי 
על שהיה עבדו )בעבר(, עכ"ל. ועי"ז נתהפך הגנאי לשבח, שאזי נאמר לו בא ברוך ה', ויצא מכלל 
ארור לכלל ברוך. וכמ"ש )זוה"ק, ח"א, קג, ע"א( כנען בידו מאזני מרמה, דא אליעזר עבד אברהם. 
ותא חזי, כתיב ארור כנען, ובגין דזכה כנען לשמשא לאברהם, כיון דשמש לאברהם, יתיב תחות 
צלא דמהימנותא, זכה למיפק מההוא לטייא, ולא עוד, אלא דכתיב ביה ברכה, דכתיב )בראשית, 
כד, לא( ויאמר בא ברוך ה', עיי"ש. ועי"ז נתהפך בחינת גנאי למ"ש )ב"ב, נח, ע"א( ר' בנאה הוה קא 
מציין מערתא, כי מטא למערתא דאברהם אשכחיה לאליעזר עבד אברהם דהוה קאי אבבא, א"ל 
מאי קא עביד אברהם, א"ל "גאני" בכנפה דשרה וקא מעיינא ליה ברישיה. והיינו שעי"ז זכה אליעזר 

לשמש לאברהם ושרה בשעה שגאני בכנפה.

ובדקות, אברהם גימט' רמ"ח, מקביל לרמ"ח מצות "עשה", כנ"ל. ועשיה בחינת עובדא, כ"כ 
בברית כהונת עולם )מאמר תרי"ג, פרק יג(. ובזה דבק אליעזר "עבד" אברהם, שדבק בכח המעשה 
– עובדא דאברהם. ועיין ספר הפליאה )ד"ה ויאמר אלקים יהי מארת ברקיע( וז"ל, עבד אברהם – כי 
הוא עבד )עשה( אותה, עיי"ש. ועיין דן ידין )מאמר א(, ומגלה עמוקות )חיי שרה, ואתחנן, אופן קיא(. 
וברית כהונת עולם )מאמר תרי"ג, פי"ג( שאליעזר סוד שרו של עולם מטטרו"ן. ואמרו )מד"ר, נט, 
ח( זקן ביתו – שהיה זיו איקונין שלו דומה לו. המושל בכל אשר לו – שהיה שליט ביצרו כמותו. 

־ובילק"ש )חיי שרה, רמז קד( אמרו, אליעזר עבד אברהם זקן ויושב בישיבה היה, שנאמר ויאמר אב
רהם אל עבדו זקן ביתו. מהו המושל בכל אשר לו – המושל בתורת רבו. כי אברהם בחינת חכמה, 
ואליעזר בחינת בינה, כמ"ש בספר הפליאה )ד"ה וראה והבן דברים נוראים כי ז"פ(. ועיין קהלת 
יעקב )ערך מ, ח( וז"ל אברהם – אהבה, אליעזר – יראה, עכ"ל. והיה אליעזר, עז"ר-אל, עוזר לחסד, 
כמ"ש בשער הגלגולים )הקדמה לו(. ולכך נאמר בתורה ג' פעמים עבד אברהם )עיין מגלה עמוקות, 
ואתחנן, אופן רי"ח, וקרח(, פעם אחת כנגד שפלותו, גנאי. פעם שניה כנגד שבח אברהם. ופעם 
שלישית כנגד שבחו של אליעזר, כנ"ל, שנעשה כבנו. וכשם שנאמר ביצחק ויצא יצחק ל"שוח" 
בשדה, שיח, כן עולה אליעזר גימט' שי"ח. וכתב ברמ"ז )אם לבינה, אות א, ח( וז"ל, ואליעזר, בגימט' 
"עבד אברם", כי אברם בסוד הגבורות, עד שנקרא אברהם, עכ"ל. והיינו כח יצחק הגנוז באברהם 

)והוא סוד העיגולים, ולכך עוג קליפת אליעזר, כמ"ש שם, עוג לשון עיגול(.
 ■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד לעלון זה
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בלבביפדיה קבלה אף

כתר
עיין שפתי כהן )ויקרא, כו, טז( וז"ל, והכתי אתכם אף אני. אף בגימט' 
אנכי, לומר שהייתי עולה עד לכף שהוא הכתר ועתה נחסר ממני הכף 

־מאנכי ונשאר אני, עכ"ל. ועיין זוהר חי )בראשית, יז, ע"א( וז"ל, אשר נשב
עתי באפי, כי אלו שמונה מדרגות מבינה, ואות פ"א שהוא אף, נתעלם בו 
ג"כ אלופו של עולם, ועי"ז נמתק האף בשורשו. ואז קטורה )ישימו קטורה 
כתר,  כ"ף,  של  אף  באפך,  מבינה,  שמינית  מלכות  ה'  קשור  באפיך(, 

חוטמא דעתיקא, חיים דחיים, דמיניה נפקין רוחא דחיי לכולא, עכ"ל.
חכמה

אפו, חרון אף. ואמרו )פסחים, סו, ע"ב( כל הכועס אם חכם הוא חכמתו 
מסתלקת ממנו, ממשה, דכתיב ויקצף משה על פקודי החיל וגו' וכתיב 
ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה זאת חקת התורה 

אשר צוה ה' את משה וגו', מכלל דמשה איעלם מינה.
ועוד. חכמה מאין תמצא. אין, עין, לשון מעין נובע. ואמרו )נדה, נה, ע"ב( 
ומי האף וכו', ור' יוחנן אמר אפילו בנגררין דרך החוטם. אלמא קסבר 

מעיין הוא ורחמנא רבייה.
־ועיין גר"א )ספד"צ, פ"א( וז"ל, והוא רוחא דחכמתא דיתער מהאי חוט

מא לעת"ל, עכ"ל. והשורש הוא מוחא סתימאה שמאיר בחוטם, כמ"ש 
באד"ר, ובאד"ז, רפט, ע"א. ועיין זוה"ק )שמות, עא, ע"ב( ארבע קמיטין 
זעירין קיימין בין תרין קריצין על רישא דחוטמא לעילא, דא איהו מאריה 

דחדוה, חכים פיקח וכו'.
בינה

סוד התשובה. וכתיב )שמות, לב, יב( שוב מחרון אפך והנחם על הרעה 
אף  בינה,  על  לרמוז  יש  אף  וז"ל,  אף(  )ערך  יעקב  קהלת  ועיין  לעמך. 
בגימט' אנכי גימט' כסא, כל זה בבינה וכו', ומבינה דינין מתערין, על כן 
נקרא אף. אף עם שני האותיות עם הכולל גימט' אהי"ה ס"ג. גם גימט' 
הבינה,  זה  בגימט'  גם  פ"ג(,  השופר,  שער  )פע"ח,  אהי"ה  פעמים  שני 

עכ"ל.
ועוד. יין בבינה. ואמרו )סוכה, מח, ע"ב( ומנוקבין כמין שני חוטמין, שיצא 

היין.
דעת

משה. וכתיב )שמות, ד, יד( ויחר אף ה' במשה. וזהו השורש לאחר מכן 
ויצא  יא, ח(  שמשה עצמו בא לכלל כעס, בכמה פנים. כמ"ש )שמות, 
מעם פרעה בחרי אף. וכן )שם, לב, יט( וירא את העגל ומחלת ויחר אף 
משה. והוא שורש לדעת דקלקול, בלעם, שכתיב ביה )במדבר, כב, כז( 
ויחר אף בלק אל בלעם. ומשה אמר  י(  וכן )שם, כד,  ויחר אף בלעם. 
)דברים, ט, יט( כי יגרתי מפני האף והחמה. ושורש דעת דקלקול, נחש, 
בחינת  והוא  אלקים.  אמר  כי  "אף"  א(  ג,  )בראשית,  הראשונה  מילתו 
משה לכלל  בא  כך  ומתוך  חוה.  על  נחש  בא  בחינת  אף.  לשון  ניאוף, 
העם בכה  את  וישמע משה  י(  יא,  )במדבר,  וכתיב  טעות.  כעס, לכלל 
למשפחותיו )על עסקי משפחה( איש לפתח אהלו, ויחר אף ה' מאד. וכן 
כתיב )שם, כה, ג( ויצמד ישראל לבעל פעור )עריות( ויחר אף ה' בישראל. 
וכאשר מתגלה דעת המתהפך דקלקול כתיב )דברים, כט, כב( כמהפכת 

סדום וגו' אשר הפך ה' באפו. 
חסד

מים. וכתיב )דברים, יא, יז( וחרה אף ה' בכם, ועצר את השמים ולא יהיה 
מטר. ועוד כתיב )שמות, טו, ח( וברוח אפיך נערמו מים.

ועוד. אמרו )בכורות, מד, ע"א( חוטמו גדול, וכו', כאצבע קטנה. 
גבורה

שם אלקים. ועיין זוה"ק )דברים, רפט, ע"א( ודינא בחוטמא תליא, דכתיב 
)במדבר,  וכתיב  בחוטמא תלייא.  דרוגזא  עיקרא  וכו',  באפו,  עשן  עלה 
כב, כב( ויחר אף אלקים. ואזי כתיב )שם, כד, י( ויחר אף בלק אל בלעם 
ויספק את כפיו. בחוזק, יד שמאל, גבורה. ושורשו בחוטם עצמו בנקב 
השמאלי )עיין ערך קטן חוטם(. וכתיב )במדבר, יא, א( ויחר אפו ותבער 
בם אש ה'. וכתיב )דברים, לב, כב( כי קדחה אש באפי. וכמ"ש בזוה"ק 
)דברים, רמב, ע"א( ועשן רוגזא בחוטמא איהו. ועיין קהלת יעקב )ערך 
אף( וז"ל, אף שורשו מאלהים, כשתסיר עיקר ה' אותיות אלהים ששורשן 
הוא רחמים, נשאר אף, וכו', וזהו )תהלים, עח, לא( ואף אלהים עלה בם, 
בחינת א, עלה בם אלהים, ועי"ז הוא מספר אף, עכ"ל. ולמטה נעשה ה', 
ה' גבורות גמורים. כמ"ש בתנחומא )וירא, ט( אף יש בו חמש מכות, חרב 
רעב חיה רעה דבר עצירת גשמים. ואמרו )סנהדרין, נב, ע"א( שחוטין של 

אש נכנסו בשני חוטמי נדב ואביהו.
ועוד. אמרו )שבת, קח, ע"ב( יד לחוטם תיקצץ. 

תפארת
יעקב. וכתיב )בראשית, ל, ב( ויחר אף יעקב ברחל. ויעקב, ת"ת שורשו 
והוקע  ד(  )במדבר, כה,  כנודע, מקום חרון אף. ובתיקון כתיב  בחוטם, 
אותם נגד השמש )ת"ת( וישב חרון אף ה' מישראל. ובתיקון שלם יותר 
ונתן לך רחמים )ת"ת(  יח( למען ישוב ה' מחרון אפו  כתיב )דברים, יג, 
ורחמך. ועיין רמ"ק )ספ"י, פ"ה( וז"ל, והריח אל הת"ת שהוא החוטם ודאי, 
עכ"ל. ועיין זוה"ק )דברים, רל, ע"א( אנשי אמת מסטרא דיעקב, דתמן 

ריח ניחח לה' בחוטמא.
נצח

נו"ה, רגלין, הליכה. וכתיב )במדבר, לב, יג( ויחר אף ה' בישראל וינעם 
במדבר ארבעים שנה.

נצח, גובה. גובה הדבר נקרא חוטמו בכמה מקומות. כגון גבי אתרוג. וכן 
ברש"י )תענית, כט, ע"א( בעל החוטם, בעל קומה וצורה.

הוד
אהרן. וכתיב )שמות, לב, כב( ויאמר אהרן אל יחר אף אדני.

ועוד. ביטול השתחויה. וכתיב )בראשית, יט, א( וישתחו אפים ארצה. כי 
האף בולט מכל הפרצוף ובו חל תחילת גילוי ההשתחויה.

יסוד
שלום. וכתיב )דברים, כט, יט( והתברך בלבבו שלום יהיה לי וגו' אז יעשן 

אף ה' וקנאתו באיש ההוא.
ואצל יוסף כתיב )בראשית, לט, יט( ויחר אפו. ביוסף. ודייקא נגש עי"ז 
עם שר האופים לשון אף. ובנו נקרא אפרים, אף-רים. ויהודה אמר ליוסף 
)שם, מד, יא( ואל יחר אפיך בעבדך. ודייקא נאמר )שם, מה, א( ולא יכול 
יוסף להתאפק. כי יצא האף לפועל )עיין ערך קטן צמצום(. ועיין גר"א 
)ספד"צ, פ"א( וז"ל, ושני עינים הן דרגא דתרין בעין, וחוטמא יסוד נפיק 
וכן  וכו',  עין,  לטוב  יוסף  זכה  לכן  אותם,  וכולל  מהן  ומתארך  ביניהון, 
חוטמא מתחיל למעלה מן העינים, וכו', לכך נאמר ביוסף בן פורת עלי 

עין, עכ"ל.
מלכות

ארץ. וכתיב )דברים, יא, יז( וחרה אף ה' בכם וגו', והאדמה לא תתן את 
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נקרא פיתוי, כמ"ש )שמות, כב, טו( וכי יפתה איש בתולה. 
ומכאן שורש פתי כנ"ל שמרחיב הדברים שלא בדקדוק.

ומצד התיקון נגלה הדבר בתורה, שעליה נאמר ורחבה מני 
ים, ולכך כתיב בה )תהלים, יט, ח( מחכימת פתי. ועיקרו 
ישכון באהלי  והוא  יפת אלקים ליפת  נגלה ביפת, כמ"ש 
שם )בראשית, ט, כז(, ואמרו חז"ל שיפיפותו של יפת ישכון 
הרחבה,  מלשון  י-פת,  יפת,  שנקרא  והיינו  שם,  באהלי 
הנגלה  הלשון  יופי  וזהו  ודו"ק.  שם,  לאהלי  שמתרחב 

בתוה"ק, והוא צחות הלשון שמרחיב הלשון.
לשון  פ-ת  מחד  והיפוכו,  דבר  בו  נגלה  זה  שורש  ואף 
חתוכה לבלתי  ראיה  מופת,  לשון  ומאידך  כנ"ל,  הרחבה 
נטות לשום צד. אולם מאידך מופת מלשון )תהלים, עא, 
ז( כמופת הייתי לרבים, היינו שמהלך דרכו נעשה הוראת 

דרך לרבים. 
זהו נחש הנקרא פתן )תהלים, נח, ה(, כי פיתה  ובקלקול 
כי  אלקים  יודע  כי  כמ"ש  הפיתוי  ושורש  וחוה,  לאדה"ר 
והיינו  ורע,  טוב  יודעי  כאלקים  והייתם  וגו',  אכלכם  ביום 
שעומק מהות הפיתוי, הרחבת האלקים ח"ו להיות כמותו, 
והייתם כאלקים. והוא שורש לעבודה זרה, כמ"ש )ירמיה, 
ז, לא( במות התפת, ת-פת. אולם הרחבה זו אינה הרחבת 
וצורת  שיר,  כלי  תף,  וזהו  ביניהם,  סתירה  ונעשה  אמת, 
סתירה  ומהותו  קול,  שיוצרת  הקשה  ע"י  קולו  השמעת 
המשמעת קול. ושורשו בבחינת פת, חתיכות, כנ"ל, אולם 

שנעשו סותרות זו לזו.
יד(  ו,  )ויקרא,  בה  שכתיב  במנחה,  התיקון  ושורש 
יוצרת  שבלילתה  והיינו  "פתים",  מנחת  "תפיני" 
לזה. זה  כסותרים  נעשים  שאינם  החלקים   חיבור 

אחיתפל,  צירוף  מופיע  שבהם  נוספים  ערכים 
אספתא, כתף, אפרת, פתי, מעטפת, כפתר, עתון, פשתים, 
פתבג,  פתאם,  שפמות,  פתיל,  פתח,  עפרת,  נפת,  פתע, 
מופת,  תפלה,  תף,  צפחת,  פתרוס,  תפת,  שחפת,  רפת, 
גפרית,  תרפים,  מפתן,  כפתור,  מפתח,  תפוח,  תחפנחס, 
נטפתי, מפת, הסתופף, מטפחת, מספחת, חתף, נטיפות, 
גפרית,  פלשתים,  בזפת,  המשפתים,  מצנפת,  הפלתי, 
פרעתון,  פרכת,  פשתה,  ריפות,  דוכיפת,  פחת,  עפרת, 
■ המשך  פתית, נפתלי, פתיל, תנופה, דיפת, תרף, תקף. 
בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד לעלון זה

יבולה, ואבדתם מהרה מעל הארץ הטבה. ושם )כט, כג( ואמרו כל הגוים 
על מה עשה ה' ככה לארץ הזאת, מה חרי אף הגדול הזה וגו', ויחר אף 
ה' בארץ ההוא וגו', ויתשם מעל אדמתם באף ובחמה. וכן כתיב )במדבר, 
לב, י( ויחר אף ה' ביום ההוא וישבע לאמר, אם יראו האנשים וגו', את 
האדמה אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב. ועוד כתיב )דברים, ו, טו( 
פן יחרה אף ה' אלהיך בך והשמידך מעל פני האדמה. ועיין פרדס )ערכי 
הכינוים, ערך אף( שפעמים אף במלכות כשמקבלת דין החזק. ועיין גר"א 
וז"ל, ואע"ג שאמרו שחוטמא הוא יסוד, מ"מ כלול ג"כ  )ספד"צ, פ"א( 

מלכות בו, עכ"ל. בסוד א"א, שהנוק' נכללת בא"א ביסוד, ודו"ק.

נפש
תהליך  וסוף  תאכל לחם.  אפיך  בזעת  יט(  ג,  )בראשית,  וכתיב  מעשה. 
הלחם אפיה, תיקון האף. וכאשר מתגלה בקלקול כתיב )ויקרא, כו, כו( 

־ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד, והשיבו לחמכם במשקל ולא תש
בעו. ועוד. כתיב טורף נפשו באפו. עיין ערך קטן חכמה. 

רוח
כתיב )בראשית, ז, כב( רוח חיים באפיו. ואמרו )זוה"ק, דברים, רלה, ע"א( 

ורוחא דנשיב מכנפי ריאה, נשיב על תרי נוקבי חוטמא. עיי"ש.
וכתיב )איכה, ד, כ( רוח אפינו משיח ה'. ועיין תיקונים )זהר חדש, פב, 
ע"א( והארץ היתה תהו, ואיהו קו ירוק דאסר על עלמא, קו דא אפיק רוח 
סערה, ועליה איתמר רוח אפינו משיח ה' נלכד בשחיתותם. רוח אף ביה 
נלכד משיח ה' דאתמר ביה רוח אלקים מרחפת על פני המים. ובזוה"ק 
אמרו )אד"ז, רפט, ע"א( בהאי חוטמא בנוקבא דפרדשקא, דביה נשיב 
רוחא דחיי לז"א. ועיין ספד"צ )פ"א( תרין נוקבין דפרדשקא ואתער רוחא 

לכלא. ועיין גר"א שם.
־ועיין זוה"ק )ח"ג, קיא, ע"א( נבואה אחרא מרוחא דחוטמא, הה"ד )יחז

קאל, ב, ב( ותבא בי הרוח.
ומקום הרוח, מקום הריח, רוח – ריח. כמ"ש )שם, דברים, קלח, ע"א( 
וירח ה' את ריח הניחוח, דכלא בחוטמא תליין לאחרא האי חוטמא וכו'.

נשמה
כתיב )בראשית, ב, ז( ויפח באפיו נשמת חיים. ועיין רש"י )בכורות, כה, 
ע"א( וז"ל, כל הנשמה תהלל יה, הפה והחוטם בכלל ההילול ולא שאר 

איברים, עכ"ל.

חיה
חיה.  לנפש  האדם  ויהי  חיים  באפיו נשמת  ויפח  ז(  ב,  )בראשית,  כתיב 
ואיתא בספר יצירה )דפוס מנטובא, פ"ו, מי"ב( ג' מחיים, שינים, חוטם, 
וזהו  חיין דחיין.  ומחד  חיין,  נוקבא  ואיתא באד"ר, חוטמא, מחד  טחול. 
בחוטם תחתון, ובחוטם עליון אמרו )באד"ז רפט, ע"א( האי חוטמא חיין 
מכל סיטרין. ושם )רצד, ע"א( דחוטמא דעתיקא חיים דחיים לכלא, דהא 

מתרין נוקבין נפקין רוחין דחיין לכלא.

יחידה
אמרו )ב"ר, צט, ו( כי באפן הרגו איש וגו'. וכי איש אחד הרגו, והרי כתיב 
)בראשית, לד, כה( ויהרגו כל זכר, אלא שלא היו כולם לפני הקב"ה אלא 
והבן שישנה בחינה כפשוטו שכלפי הקב"ה כולם כאחד.  כאיש אחד. 
עיי"ש. ובדקות יותר, מכח החרון אף הפכו לאחד. כי כח הכילוי איחדם. 
והוא מכח הארת יחידה. כי תוקף מעשה שמעון ולוי מכח איתן שבנפש.
 ■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד 

לעלון זה
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עץ חיים היכל חמישי שער מוחין דצלם פרק ח' מ"ק ]462[
כתבנו במ"א כי הכתר אין בו אלה"ים שהוא חיצוניות דז"א: כמו שהוזכ"ל 
בשער מוחין דקטנות, שבמוחין דקטנות הכלים הם שם אלה"ים, ובמוחין 
דגדלות הכלים הם שם הוי"ה. אולם הכתר אין בו קטנות 'עצמית', כלומר 
בחי'  בהם  יש  הבלועים  המוחין דגדלות  שמצד  בשפ"א  שמתבאר  כפי 
אלה"ים, אך מצד עצם מדרגת הכתר אין לך גדלות גדולה יותר מן הכתר, 
ושם אלה"ים הוא קטנות ולכן הוא לא שייך במדרגת הכתר, אולם הוא 
הכתר  בבחי'  לאלה"ים  גנוז  שורש  יש  אך  לעצמו,  הכתר  מדרגת  מצד 

לצורך התחתון.

רק אהי"ה שהוא חיצוניות דאמא לבד ובתוכו המוחין של בחינת הכתר 
יען כי כלי כתר דז"א נעשה מגופה דבינה עצמה אך מן המוחין דז"א 
שהם חו"ב דז"א משם מתחיל שם אלה"ים שהוא חיצוניות דז"א עצמו: 
אה"יה שהוא  הוא שם  הכתר  לכן  מגופה דבינה,  דז"א נעשה  הכתר  כי 
ונכנס  נה"י דאמא שהתרוקנו  חיצוניות דאמא, אולם המוחין דז"א שהם 

בהם אורות דז"א משם מתחיל שם אלה"ים. 

ובעומק נמצא שבמדרגת מוחין יש בהם בחי' קטנות, לעומת כך מדרגת 
כתר אין בה בחי' קטנות. והוא מה שהוזכ"ל1 שגם במדרגת העיבור יש 
וכן אח"כ  וכן אח"כ ביניקה בחי' טיפין,  מוחין בבחי' 'ראשו בין ברכיו', 
ביניקה דגדלות כאשר החב"ד כלולים בחג"ת, ואח"כ מוחין דגדלות שיש 
בהם בחי' מוחין שאינם גמורים בסוד תוספת ג"ר דו"ק, ואח"כ מקבלים 
הארה  דמוחין גמורים בסוד הל"מ. ומצד כך, בעומק גם במוחין דגדלות 
מדרגת  משא"כ  דקטנות,  למוחין  שורש  שהם  מחמת  אלה"ים  בחי'  יש 
הכתר לא שייך בו קטנות, והוא בין הכתר בסוד השראה בין הכתר בסוד 

דביקות, אלא רק בגניזו ולא מצד מדרגת הכתר כנ"ל.  

והיינו דהיסוד המוסד שכל דבר יש לו י"ס עצמיות ואפילו בקטנות, היינו 
לא  אך  י"ס,  בבחי'  קטנות  שייך  החכמה שאז  מן  הי"ס מתחיל  מנין  כי 

כשמונין מן הכתר, לעומת כך י"ס דגדלות מתחיל מן הכתר.

וז"ס במחשבה אתברירו ש"ך ניצוצין כי משם ולהלאה מתחילין האלה"ים 
שהם החיצוניות: כנודע יש פ"ר וש"ך ניצוצין, וש"ך ניצוצין הם בסוד הל"ב 
אלה"ים2 הנזכרים בפר' בראשית, ופ"ר כפי שיבואר לקמן הם מ' פעמים 

אלה"ים שיש בכל אחד מהז"ת. וכן אותיות מנצפ"ך עולים פ"ר.

שורש  מתחיל  בחכמה  שמשם  דייקא,  המחשבה  ע"י  מתבררין  והם 
דקטנות אפילו במדרגת הגדלות כנ"ל. והיינו כי כל דבר המתברר מתברר 

בשורשו, שהוא החכמה.

בלשון אחרת, שורש הדינים הוא בחכמה, והיינו מחמת שגבורה דעתיק 
שמתגלה  דעתיק  הגבורה  שפנימיות  והיינו  דא"א,  בחכמה  מתלבשת 

בחכמה דא"א בסוד המחשבה, נעשית שורש לדינים.

בלשון נוספת, מעיקרא בא"א היה רק תרי רישין, שהם גלגלתא ומוחא 
סתימאה, ואח"כ בקע הדעת דעתיק ונעשה בו תלת רישין, שהוא אוירא, 
ואח"כ  באמצע(  )ובדקות,  בימין  היה  סתימאה  המוחא  מתחילה  כלומר 
ע"י הדעת דעתיק נעשה אוירה מימין ומוחא סתימאה בשמאל, וכך נעשה 

שורש של דינים ודו"ק.  

בסוד  דעתיק,  ו(הגבורה  )הדעת  ע"י  היינו  אתברירו'  'במחשבה  ובעומק 
עתיק שמברר בסוד 'העתקה', דהיינו להעתיק מה שנפל מתתא לעילא.

ז'  סוד  הוא  אשר  ב"ן  שם  עצמו  הוא  החיצוניות  שהוא  האלה"ים  וזה 

1  בשער מוחין דקטנות ועוד הרבה מקומות.
2  ש”ך עשר פעמים ל”ב.

מלכים שמתו כמו שכתוב ויבאו בני האלהים: כלומר שם ב"ן עצמו יש 
בו שורש לשם אלה"ים3, והיינו שורש הדינים 'בפועל', אולם 'בכח' שורש 

הדינים הם בס"ג דס"ג שנפלו משם הרפ"ח ניצוצין.      

לכן תמצא כי הם ז' מלכים לבד יש בהם רפ"ח ניצוצין שהם ע"ב ס"ג 
מ"ה ב"ן לסבה הנ"ל כי הק"ו )נ"א כשהו"ק( נעשו י"ס גמורות דחיצוניות 
ומתחילין מחכמה שהוא ע"ב ולא מן הכתר הנ"ל: והיינו כפי שהתבאר 
ע"ב  מתחיל משם  לכן  החכמה,  מן  מתחיל  הדינים  של  לעיל שהשורש 
שהוא בחכמה, כי בכתר אין מציאות של דינים לעומת כך החכמה היא 
לשאול  יודע  'שאינו  בסוד  היא  והקטנות דחכמה  כנ"ל,  הקטנות  שורש 
את פתח לו', והוא סוד 'פיה פתחה בחכמה' שנעשה מכח 'את פתח לו', 
יסד  "אבא  בבחינת  תתאה,  וחכמה  עילאה  חכמה  בבחינת  והוא  ודו"ק. 

ברתא". 

נקראת  החכמה  אך  הי"ס  בכלל  נמנה  הכתר  אין  למה  תבין  ג"כ  לכן 
ז' מלכים דב"ן אך  ז"א שהוא בחי'  ראשית כי משם ראשית חיצוניות 
הפנימיות והכתר הוא מ"ה עצמו דז"א החדש שלאחר התיקון: חכמה 
היא ראשית גלויה, כי היא שורש כל ההשתלשלות הקטנות, אולם הכתר 
הוא שורש הכל, אך הוא שורש נעלם שאינו מתראה באופן של הקטנות, 
ז'  שהם  ז"א  לחיצוניות  ביחס  והיינו  החכמה,  הוא  הראשית  בגילוי  לכן 

מלכים דב"ן שנעשו י"ס עצמים. 

והוא פנימיות  אמנם שורש הי"ס השלמים מתחיל מן הכתר, סוד א"א, 
דז"א שלאחר התיקון שמתחיל מהכתר, אך בבחי' החיצוניות שיש בו גם 

י"ס עצמים הם בסוד הז' מלכים שאז הראשית היא חכמה.

הוזכר פעמ' רבות, שהשורש לכך בשורש השורשים, הוא בסוד התפשטות 
אור  שכל  ראשונה  שבהתפשטות  דעקודים,  שניה  והתפשטות  ראשונה 
נכנס בכלי שלו, שאז אור הכתר בכלי הכתר, וביחס הזה הראשית הוא 
שלמים,  י"ס  של  הארה  בו  יש  שאז  דז"א  הפנימיות  בסוד  והוא  הכתר, 
שניה דעקודים  ובהתפשטות  הדביקות.  בסוד  והוא  בגילוי,  עתה  שאינה 
שאז אור הכתר עלה למאציל ואור החכמה נכנס בכלי הכתר וכעזה"ד 
בכל הספירות, והוא סוד המלכות שנשארה כלי בלי אור, שאינה מציאות 
י"ס  בסוד  אינו  ז"א  הזה  ביחס  כלום'.  מגרמא  לה  'לית  בסוד  שלימה, 
ומצד כך הכתר  ז"א,  ואז החכמה היא הראשית מצד חיצוניות  גמורים, 

מאיר רק בסוד ההשראה. 

והיינו כי מ"ה החדש הוא אורות המצח, שיסודו הוא הארה מיסוד דעתיק, 
בסוד י"ס גמורים, לעומת כך שם ב"ן שורשו יצא רק ו"ק-ז"ת, כלומר 
יש יחס של שם ב"ן לז"א שהוא נקרא ב"ן, ויש יחס לשם ב"ן לנוק' שהוא 

המילוי דב"ן. 

והיינו שהשם ב"ן ביחס לז"א בחיצוניותו הוא רק ו"ק, וגם כאשר הושלם 
לו ג"ר ונעשה י"ס אינו י"ס שלמים אלא בסוד תוספת בסוד ג"ר דו"ק, 
לעומת כך שם מ"ה החדש יצא שלם בכל הי"ס, לכן פנימיות דז"א הוא 
י"ס שלמים. והיינו כי המ"ה החדש שהוא בחי' י"ס גמורים הוא משלים 
הפנימיות  בסוד  במקומו,  כמתבאר  הט"ס  את  ולנוק'  הג"ר,  את  לו"ק 
די"ס  השלמה  הוא  ההשראה  מצד  כלומר  החיצוניות.  את  שמשלימה 
הדביקות  בסוד  בפנימיות  אך  החכמה,  מן  בפועל  שמתחיל  דחיצוניות 
מתחיל מן הכתר בסוד י"ס שלמים, והיא הארה דלעת"ל, אולם עתה היא 

מאירה רק הארה נעלמת כנ"ל.   

3  כנודע המלכות פעמים נקראת בשם אדנות ופעמים בשם אלה”ים, 
והתבאר במ”א, ואכמ”ל.
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לכן בבחי' החיצוניות נחשב כתר דז"א מאמא ובבחי' הפנימיות נחשב 
מכלל הז"א: עיין ביפ"ש וכן בש"ש שעמדו על הקושיא שמהרח"ו כתב 
הנאמר  והוא  מאימא  הפנימיות  וגם  החיצוניות  גם  דז"א  שהכתר  לעיל4 
שם שהכלי והאור מאימא, ואיך כתב כאן שהפנימיות שהוא האור הוא 
מהרח"ו  דמש"כ  יישב  והיפ"ש  מאמא.  הכלי  שהוא  והחיצוניות  מז"א 
דאמא  בנה"י  הגמור שמולבש  הפנימיות  דז"א שהוא  הנרנח"י  היינו  כאן 
והם מולבשים בנה"י דאבא וכו', וכל זה בתוך אימא בין בחיצוניות ובין 
החיצוניות  בחי'  היינו  דאימא  והאור  דהכלי  כתב  ובשד"א  בפנימיות. 
אחד  דאמא  בת"ת  אורות  ב'  דיש  תירץ  והדב"ש  דחיצוניות.  והפנימיות 
דז"א ואחד דאימא, ואורות דז"א מעטים אינם עולים בשם בערך אורות 

אימא הגדולים והעיקרים, ולכן נקרא שהאור והכלי מאימא.5 

אמנם עומק השאלה היא איך יתכן שמצד הפנימיות הכתר הוא מכלל 
הז"א, ומצד החיצוניות הכתר דז"א נחשב מאמא, לכאורה היה צריך להיות 

ההיפך כי הפנימיות גדולה מן החיצוניות. 

שבמדרגה  להיות  צריך  היה  ראשון  שבמושכל  הוא  אמת  הענין,  ביאור 
העליונה  ובמדרגה  התחתון,  מן  יהיה  הכתר  החיצוניות  שהיא  התחתונה 
שהיא הפנימיות היה צריך להיות הכתר מן העליון. אך בעומק )לפי מה 
שהתבאר בדברינו לאורך כל השער הזה(, דברי הרב מדוקדקים ובהירים, 
מצד  מדברים  כאשר  מאידך  אך  החכמה,  מן  עליון  שהכתר  אמת  כי 
החיצוניות אז הכתר אינו נעשה עצם מעצמיו, ולכן בחיצוניות הכתר מאמא, 
והוא בסוד השראה של העליון על התחתון, ואזי ז"א מתחיל מן החכמה, 
שיש  כך בפנימיות  לעומת  יותר,  גבוה  בחיצוניות  הכתר  הזה  ביחס  לכן 
אזי הכתר נעשה עצם מעצמיו,  ומתחיל מן הכתר,  לז"א קומה שלימה, 
הוא  ושורשו  ולא מאמא,  מז"א  נחשב הכתר  לכן  דדביקות,  בסוד כתר 

מקום גבוה יותר כדלהלן.

הארה  שמקבל  מחמת  אינו  גמורים  י"ס  הארת  בו  שיש  מה  כי בעומק 
מאמא גרידא, ואמת שהוא בסוד הל"מ שהוא מאמא כי שם זה מתגלה, 
זו היא מכח א"א, שהוא גרם להארכת הכלים מבינה  אך שורש הארה 

דאמא, ויתר על כן משורש יסוד דעתיק שהתלבש במצח דא"א. 

נמצא שהכתר הזה הוא גבוה יותר מצד שורשו, והוא כתר בסוד הדביקות 
הנ"ל, ונמצא לפ"ז שבפנימות הכתר גבוה יותר מצד שורשו, ולכן הפנימיות 
היא מז"א דייקא שמצד שורשו שהוא גבוה יותר, וזה רק עובר דרך אמא. 
והוא עצם מעצמיו דז"א, והוא בסוד שיש בו הארת י"ס שלמים, משורש 
ע"י וא"א. ואם היה מקבל כתר דאמא מצד הפנימיות אז היה חסר במהותו, 
וכאשר הוא מקבל הארת י"ס משורש ע"י וא"א הוא שלם במהותו, והוא 
כתר דדדביקות, לעומת כך מצד החיצוניות שז"א מתחיל רק מן החכמה 
ונמצא חסר הארת י"ס שלמים ואין בו אלא ג"ר דו"ק בסוד תוספת, לכן 

אין בו הארה כתר אלא מאמא בסוד השראה. 

כי  צד מעלה,  יש  חיסרון  חיסרון ובכל  צד  יש  הוא שבכל מעלה  ואמת 
מאידך בחיצוניות שהכתר שלו מאמא נמצא מקושר לאמא שהיא כתר 
שלו בסוד השראה, לעומת כך בפנימיות אמנם הוא מקבל הארה גבוהה 
יותר בסוד הדביקות אך היא נעלמת ואז אין לו קשר עם אמא, והכתר 

הוא שלו, ודו"ק.    

ובעומק הוא מה שהתבאר בדברי היפ"ש שנרנח"י דז"א הוא בתוך הכל, 
וזהו שכתב רז"ל בפרקין שפנימיות הכתר  והוא הפנימיות עצמו הגמור, 
הוא מז"א עצמו, כלומר מצד פנימיות ששורשה בע"י וא"א בסוד הארת 

4  שער מוחין דצלם פ”ב.
5  ועיין להלן תירוץ נוסף של הש”ש.

י"ס שלמים בסוד כתר דדביקות. 

ואמנם החיצוניות דכתר נטלו הדעת דז"א הנעשה מב' שלישים ראשונים 
הכתר  במקום  לי"ס  משלים  הדעת  ולכן  במקומו  כנזכר  דז"א  דת"ת 
וזהו בבחי' חיצוניות, אך בבחי' הפנימיות הכתר הוא מכלל הי"ס דז"א: 
עיין בש"ש6 שביאר חשבון הסוגיא בענין מדוע הכתר החיצוניות מאימא 
הכתרים  את  לקח  לא  עתיק  התיקון  לפי מה שבעולם  דז"א,  והפנימיות 
דז"ת דמ"ה לעומת כך משם ב"ן הוא לקח את הכתרים של הז"ת. ומטעם 
זה כיון שאין לז"א ז' כתרים מצד הב"ן, לכן כתר דיליה בחיצוניות הוא 
מאימא, לעומת משם מ"ה שהוא בחי' האורות והוא הפנימיות יש בו בחי' 

כתר ולכן הכתר הוא של ז"א. 

הוא שגרם  כתרים לגופו,  ז'  ב"ן  לקח משם  מה שעתיק  נמצא בעומק, 
שז"א מתחיל מן החכמה בחיצוניות, משא"כ בשם מ"ה החדש שלא לקח 
עתיק את הכתרים של ז"ת, לכן יש בז"א בחי' הארה של  י"ס שלמים, ואז 

הוא מתחיל מן הכתר.  

ומש"כ שחיצוניות דכתר נטלו הדעת היינו כי חיצוניות דכתר הוא משליש 
הכתר  חיצוניות  שהוא  הכתר  מדרגת  עיקר  והוא  דאמא,  דת"ת  תחתון 
שהיא בסוד השראה, והוא מלבד המדרגה העליונה שמקבל מע"י וא"א 
דרך אמא, שהיא כתר בסוד הדביקות כנ"ל. ובמדרגת הכתר דחיצוניות 
מלעילא לתתא ירד שליש ת"ת דאמא, ומתתא לעילא עלה ב' שלישים 
מצד  דז"א  לי"ס  משלים  הדעת  זה  חשבון  וע"פ  דז"א,  דת"ת  עליונים 

החיצוניות, ויבואר להלן. 

נחדד, החלק שלוקח שליש תחתון דת"ת דאמא אינו חלק דאמא ששייך 
מג'  נבנה  הזה  הכתר  והנה  ז"א,  לצורך  שגדל  חלק  הוא  אלא  לחלקה, 
מש"כ  והוא  התחתון,  מן  חלקים  וב'  העליון  מן  א'  חלק  שהם  שלישים 
מהרח"ו שהדעת הוא מב' שלישים דת"ת דז"א, היינו שתחלת בניינו של 
הדעת דז"א הוא מהחלק שעולה מתתא לעילא שהוא ב' שלישים דת"ת 
דז"א, והיינו כי בעומק מצד החיצוניות גם בחי' הכתר מתחיל מן החכמה 
כי הוא בא בבחי' מה שעולה מתתא לעילא מת"ת דז"א והוא הנעשה כתר, 
ואינו בבחי' כתר אמיתי. והוא הטעם שהדעת נקרא 'חיצוניות' הכתר כי 
הוא נבנה מב' שלישים 'תחתונים', שהם ב' שלישים עליונים דת"ת דז"א 
שהוא 'תחתון' בערך לשליש תחתון דת"ת דאמא. לעומת צד הפנימיות 

שיש לו בחי' הארה של י"ס שלימים כנ"ל.

לכן אל תתמה אם אנו מונין לפעמים הדעת במנין י"ס ולפעמים הכתר 
כי זה בחיצוניות וזה בפנימיות: וכנ"ל מחמת שהדעת נבנה מב' שלישים 

דת"ת דז"א לכן נקרא חיצוניות הכתר, והוא מה שנקרא הדעת.

וצ"ע פנימיות הדעת מה הוא ומהיכן נמשך, כיון שהוא ספירה נוספת: 
ויש דעת  עליון  יש דעת  כי  והיינו  פנימיות הדעת,  חיצוניות הכתר נעשה 
תחתון בסוד 'א-ל דעות ה'', דעת תחתון היא נשמת ו"ק, והוא חיצוניות 
הדעת, והוא מה שנעשה מב' שלישים דת"ת דז"א, לעומת כך דעת עליון 
הוא מה שעולה עד הכתר ואז הוא לוקח הארה מן הכתר דהיינו שליש 

תחתון דת"ת דאמא. 

ואפשר כי זהו ענין לא פחות מט' ולא יותר מי' כי בערך החיצוניות נמצא 
שהם ט"ס ולכן צריך הדעת להשלים, ובערך הפנימיות הדעת הוא יותר 
על י', לזה אמר י' ולא י"א, כי פנימיות הדעת אינו רק שרשי פנימיות 
כלומר בערך החיצוניות אין כתר דז"א עצמו אלא מאימא כנ"ל,  הו"ק: 
ולכן צריך את הדעת להשלים לי"ס, לעומת כך בערך פנימיות ז"א, הדעת 

6  סוף אות ח’, והוא תירוץ נוסף על הקושיא הנ”ל.
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ו"ק,  י"א, כי פנימיות הדעת היינו דעת תחתון שהוא נשמת  אינו ספירה 

כלומר חיצוניות הדעת הוא פנימיות נשמת ו"ק. 

אך צריך לידע מה הם השרשים אלו וצ"ע: והיינו שהדעת אין לו שורש, 
וא"כ שואל הרב מהיכן שורש הדעת. 

נבאר, הנה לפני התיקון הג"ר היו באופן של סגלתא והז"ת היו זה תחת 
זה, ושם לא נבנה שרש תפיסת הדעת, )ואע"פ שהשבירה התחלה ממלך 
הדעת יבואר מיד(, ורק אח"כ בעולם התיקון שאז נעשה עולם הפרצופים 

נעשה מציאות הדעת. 

דעת  סוד  הוא  צדדים,  ב'  בין  יחסיות  הוא  עניינו  כל  הדעת  כי  והיינו 
המבדלת, המכרעת, המחברת, והמתהפכת, שהם בבחי' ב' צדדים, ויש 
והיינו שהיסוד של כל תיקון הפרצופים  בדעת בחי' פירוד ובחי' צירוף. 
התחיל ממלך הדעת, ואמנם נתקנו גם אחוריים דאו"א ופרצופי ע"י וא"א, 
אך שורש מדרגת הפרצופים הוא מדרגת הדעת, כי הדעת יש בו בחי' של 
יחסיות בין שני צדדים. הוא מה שהתפשטות הדעת הם ה"ח וה"ג, שהוא 

יחס של יחסיות בין ב' צדדים. 

והיינו שמצד השבירה, הדעת הוא המלך הראשון שנשבר בסוד הפירוד, 
ושורש הפירוד בדעת המבדלת, אלא שבשורש זהו הבדלה, ובשבירה זהו 
פירוד. ומאידך הדעת הוא תחלת התיקון שהוא בחי' פרצופים שמצרף, 
בחי' ג' קוין שהדעת הוא קו המכריע שבאמצע, דהיינו או קו המבדיל או 

המכריע או המחבר. 

והיינו שהגדרת הדעת הוא בחי' יחסיות בין צדדים ואינה ספירה לעצמה, 
גמורה,  ספירה  היא  ספירה  וכל  ט'  ולא  י"א  ולא  ספירות  י'  יש  כלומר 
הדעת  וכאשר  צדדים.  בין  יחסיות  אלא  ספירה  אינה  הדעת  כך  לעומת 
עולה עד הכתר ולוקחת שליש תחתון דת"ת דאמא, אינו בחי' כתר גמור 
כי כתר גמור הוא למעלה מן הקומה, והיינו פנימיות הכתר שהוא בחי' 
אחדות גמורה ואינה בחי' צדדים, אלא לוקח בחי' חיצונות הכתר דייקא. 
והיינו כי כתר נבנה מב' שלישים דת"ת דז"א שהצטרף עם שליש תחתון 
דת"ת דאמא, שהוא בחי' יחסיות בין עולם תחתון לעליון, ואינו מציאות 
לעצמו, ומן ההכרח שהדעת אינה ספירה שלימה לעצמה כי כל מהותה 

הוא יחסיות לבד. 

ובעומק גם מה שמצטרף שליש תחתון דאימא אינו עיקר הכתר שהוא 
הדעת אלא מה שעלה ב' שלישים דת"ת דז"א שהוא בחי' צדדים. כלומר 
הדעת שעולה עד הכתר היינו הדעת שהיא מב' שלישים דת"ת דז"א שהב' 
ולעולם הדעת הוא בעולם שאינו  שלישים עלו עד שליש תחתון דאמא, 
אחדות שלימה, אחד, אלא בחי' צדדים. והוא סוד ג"ר דו"ק בסוד תוספת, 
שהוא בחי' יחסיות בין ב' צדדים והוא כתר דהשראה הנ"ל, לעומת הארת 
י"ס שלימים שהוא בחי' הכתר דדביקות הוא בחי' הארה דלעת"ל בחי' 

אחדות שלימה, אחד, ודו"ק.           

הכלל העולה כי בכל פרצוף ופרצוף שיש בכל האצילות מתחלק באופן 
זה כי כתר של הפרצוף ההוא הפנימיות הוא משם מ"ה החדש מבחי' 
הפרצוף ההוא, והחיצוניות שלו הוא מחיצוניות ת"ת של הפרצוף הקודם 
אליו: כנ"ל מצד שם מ"ה הוא בחי' י"ס שלימים ומצד שם ב"ן הם בסוד 
תחתון  של  דת"ת  עליונים  שלישים  ב'  לעילא  מתתא  ונבנה  דו"ק,  ג"ר 

ומשליש תחתון דת"ת של עליון. 

ולא  בחיצוניותם  בסופם  תחלתם  יחד  הפרצופים  כל  לקשר  זה  והיה 
נקרא  וכללותן  וזה החיצוניות הוא משם ב"ן של המלכים  בפנימיותם, 
י"ס שלמים לעצמן, מדין  ג"כ: כלומר מדין הפנימיות הם  שם אלה"ים 

החיצוניות הם חסרים, ונצרך השלמה מן העליון לתחתון ע"י שגם התחתון 
עולה כנ"ל. 

של  במדרגת  כנ"ל,  בחיצוניות  יתרון  ויש  בפנימיות  יתרון  יש  כך  ומצד 
הפנימיות התחתון הוא בחי' בבואה של העליון ואז הוא בחי' י"ס שלמים, 
מאידך יש יתרון למדרגת החיצוניות שע"י שהוא חסר הוא נצרך להשלמה 

מן העליון ועי"כ הוא נקשר לעליון, ודו"ק.

מהות הארת בפנימיות הוא בחי' הארת של אחדות בחי' בבואה של העליון 
בסוד 'הוי דומה לו', משא"כ בחיצוניות אינו דומה אלא הוא שונה, וע"י 
השלמה של החסר של התחתון ע"י הארת העליון בתחתון נעשה הארת 

אחדות בסוד קישור העולמות. 

התבאר במ"א שיש כמה בחי' של קישור בין העולמות, והיינו שיש בחי' 
וכאן מתחדד שבהארת המוחין  בחי' השתלשלות,  בחי' הלבשה,  מוחין, 
אינו רק הארת העליון בתחתון, אלא הוא בחי' קישור ע"י שגם התחתון 
עולה לעליון, והוא בחי' מהות הדעת בחי' יחסיות של צדדים, ובעומק הוא 

מהות בחי' המוחין.

וזה הכתר יש בו י"ס גמורות בין בחיצוניות בין בפנימיות: כלומר בפנימיות 
הם י"ס שלימות בעצם, ובחיצוניות הם גמורות שנעשה ע"י השלמה. 

והז"ת דכתר הם מתלבשים תוך הט"ס התחתונים של הפרצוף: כלומר 
הוא בערך היחס הכולל שז"ת של עליון מתלבש בתחתון, ובכל מקום הוא 
תלוי באיזה ערך עסקינן. ובעומק היינו שביחס מסוים כל ז"ת של עליון 
מתלבש בתחתון, ויסוד זה שורשו בז"ת דעתיק שמתלבשים בא"א. ועיין 

במפרשים.  

ואחר כך הג' ראשונות חב"ד )של הפרצוף ההוא והם נקראים מוחין( 
של הפרצוף ההוא )והם מוחין( כי הכתר נקרא מוחין דמוחין: והיינו כפי 
המוחין  ומדין  המוחין,  מן  למעלה  הוא  עצמו  שהכתר  לעיל7  שהתבאר 

שבכתר הם נקראים מוחין שבמוחין והם שורש למוחין דז"א. 

אך אלו הג"ר שהם חב"ד נקראין מוחין דגופא כי הם מתלבשים בגופן 
כמ"ש: והוא מדין מה שהו"ק גדל ונעשה לו ג"ר, שבתחלה היה במדרגת 
יניקה דגדלות שהחב"ד כלולים בחג"ת, ואח"כ נעשה ג"ר דו"ק, אולם הם 
עדיין נקראים מוחין דגופא, דנהי דהשתא הג"ר אינם כלולים בחג"ת גופא 
דז"א, מ"מ יסודם ותחלתם באו בבחי' התלבשות בגופא, הכא נמי במוחין 

דגדלות הם בתפיסה של מוחין דגופא, והוא סוד ג"ר דו"ק, ודו"ק.   

והוא כי יש בהם י"ס דשם ב"ן שהוא נקרא אלה"ים ונקרא חיצוניות והם 
וכנגדן עשר ספירות פנימיות בכל אחד  מבחינת הפרצוף ההוא עצמו 
מאלו הג' חב"ד ונקרא שם מ"ה החדש ואז ג"ר שבכל א' מהג' חב"ד 
נשארין למעלה והז"ת שבכל א' מהג' הנ"ל מתלבשים בז"ס תחתונים 
של הפרצוף ההוא, ואחר כך הז"ת של פרצוף ההוא נקרא גוף הפרצוף 
גם  נחלקים  אמנם  ההם,  המוחין  בערך  חיצוניות  נקראים  והכל  ההוא, 
הם בחיצוניות ופנימיות ואינם רק י"ס: והיינו ב' הארות הנ"ל, בחיצוניות 
הוא מה שאמא משלימה את הג"ר בסוד הפנימיות שבונה את החיצוניות, 
שהפנימיות דז"א שמתלבש בו בפנימיות דאמא כנ"ל, והוא בסוד 'אורך'. 
ובפנימיות הוא בסוד הבבואה של העליון שמתראה בתחתון, והוא בסוד 
עובי.   ■ המשך בע"ה בשבוע הבא מהשיעור השבועי בירושלים 
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אטם
אטם - "אֹטם אזנו משמוע תורה גם תפילתו 
תועבה", כלומר, אטימות האזנים חלה גם על 

הפה, לכן "גם תפילתו תועבה".

אטם - אטימות מכח המ"ט פנים טמא
המהות של האטימות - אטם, יש בזה כמה 
פנים, והפנים הראשונות, "נ' שערי בינה נבראו 
בעולם, וכולם ניתנו למשה חסר אחת שנאמר 
שדורשת  כמו  מאלקים",  מעט  ותחסרהו 
הגמ', ובהשתלשלות של אותם נ' שערי בינה, 
בינה, זהו ה'מבין דבר מתוך דבר', אבל, רק 
יותר,  נעלם  והנ'  גלויים,  בינה  שערי  המ"ט 
ומצד כך, לשון חז"ל כידוע "מ"ט פנים טהור 
של  הגילוי  העדר  כלומר,  טמא",  פנים  מ"ט 
השורש שהוא ה'אחד' מגלה רק את הענפים 
שזהו ה-מ"ט, שהשורש שלהם הוא ה'אחד'.

והדוגמא הבהירה לזה, זהו ה'תספרו חמישים 
יום', היום האחד הוא היום שניתנה בו תורה, 
והמ"ט ימים, שהם שבע פעמים שבע, אלו הם 

הענפים.

ומ"ט פנים טמא", הטמא  "מ"ט פנים טהור 
של  לשון  כידוע,  טם  מלשון  טמא  נקרא 
טומטום - טמ-טום, זהו טם, כלומר, נעשה 
מציאות של אטימות, של איטום, ה'מ"ט פנים 
פנים  ה'מ"ט  את  מטמטם  מטמא,  טמא', 
אותם,  מסתיר  הוא  עליהם,  ומעלים  טהור' 
כנגד כל פנים של טהור, יש פנים של טמא, 
והפנים של טמא, הוא מפנה את הפנים של 
'מ"ט טהור' ומגלה היפך של מציאות הדבר.

וזהו א"כ, המ"ט מלשון של טם, ט'-מ', נעשה 
הסתרה, העלמה, איטום, טמטום.

מהות הנעלמות שבטומטום
בעומק, כאשר חל מציאות הדבר של "מ"ט 
ה"מ"ט  מציאות  את  שמטמטם  טמא"  פנים 
הופך  כלומר,  אותם,  ומטמם  טהור",  פנים 
אותם לדברים טמונים, טמומים, נעלמים, זהו 

ההבחנה שנקראת טומטום.

איבריו  טומטום  וטומטום.  נקיבה,  זכר,  יש 
שהוא  או  זכר  הוא  אם  ידוע  ואין  מכוסים, 

ה'מ"ט'  לא  בו,  נתגלה  לא  כלומר,  נקיבה, 
של ה'טהור' ולא ה'מ"ט' של ה'טמא', אלא, 
טומטום,  זה  בנעלמות שבו,  נמצאים  שניהם 
דבר  של  מציאות  היפך  כלומר,  ו-טם,  טם 
שיש גילוי ברור, מה ששייך - "אם השמאל 
ואימינה ואם הימין ואשמאילה", שיש דרכים 
נבדלות זו של 'מ"ט פנים טהור' ו'מ"ט פנים 
'זכר  טמא', שהשורש של הדבר הוא כמובן 
לכאן,  וצד  לכאן,  צד  שיש  בראם',  ונקיבה 
שורש של הטהור זה בבחינת זכר - אותיות 
היא  הנקיבה  של  והשורש  זכות,  אור,   - זך 
מציאות של הטומאה בבחינת נקיבה מלשון 
כיסוי,  טמטום,  של  מציאות  קללה,   - קבה 

נעלמות.

הדבר  הסתר,  של  מציאות  שיש  ובטומטום 
והן  טהור'  פנים  ה'מ"ט  הן  נעלמים  נעלם, 
נעלמות  וטם,  טם  וזהו  טמא'.  פנים  ה'מ"ט 
טמא'  פנים  שה'מ"ט  רק  לא  בתוך נעלמות, 
מעלים על ה'מ"ט פנים טהור', אלא נעלם שני 
עומק  זה  זה,  ולא  זה  לא  ולא ניכר  הצדדים, 
נקודת הנעלמות שנמצא במדרגת הטומטום, 

טם וטם, כמו שהוזכר.

שלימות התם - היפך מציאות הטומטום
ממילא,  מובן  הדברים,  עצם  מצד  ומונח 
"איש   - ומ'.  ת'  תם  יש  ומ',  ט'  טם  היפך 
איש  שהוא  אבינו  יעקב  אהלים",  יושב  תם 
מציאות  היפך  כלומר,  שלם,  איש  הוא  תם, 
הטומטום שיש בו הסתר של זה והסתר של 
זה, תם שהוא לשון של שלימות, כלומר, הוא 
כולל את שניהם, מחבר את שניהם, לא מצד 
הדבר  שלימות  הגילוי,  מצד  אלא  הנעלמות 
מגלה את שניהם גם יחד, זה עומק המדרגה 
של ההבחנה של טם וטם שהופך להיות תם.

ומונח מתחת הדברים עצמם, יש את הקללות 
הקללות שבמשנה  ואת  בחוקותי,  שבפרשת 
קללות,  מ"ט  ישנם  בחוקותי  תורה, בפרשת 
ובמשנה תורה ישנם צ"ח קללות, ב' פעמים 

מ"ט, כידוע.

זה בדיוק מהלך פני הדברים שהוזכר, 
הם  בחוקותי  בפרשת  שנמצאים  הקללות 
ולהיפך  תלכו"  בחוקותי  "אם  של  ההבחנה 
"אם בחוקותי תמאסו" - "געלה נפשי אתכם", 
מתגלה המ"ט של הטמא ששולט על המ"ט 
שבפרשת  קללות  המ"ט  זהו  הטהור,  של 

בחוקותי.

ובקללות שנמצאים במשנה תורה שהם צ"ח, 
זה ההבחנה של  צ"ח,  שב' פעמים מ"ט הם 
טומטום, הקללה המתגלה במשנה תורה היא 
שיש הסתר גמור, מציאות של נעלמות, "אנכי 
הסתר אסתיר פני ביום ההוא", ב' הסתרות, 
זה הטומטום, שני ההסתרות הללו, ההסתרה 
ששניהם  הטמא,  של  וההסתרה  הטהור  של 
יחד מוסתרים זה מזה, כאן מונח עומק נקודת 
לקללות  בחוקותי,  של  הקללות  בין  השוני 
וצ"ח   - המ"ט  מקביל  תורה,  שבמשנה 
כמו  טומטום,  וטם   - וטם  לתם  שהוזכר, 

שנתבאר.

מדרגת  של  ראשון  מהלך  זהו  מקום,  מכל 
האטימות - אטם, אותיות טמא בהיפוכו.

 אטם - טם -א', באופן של איטום הא'
ובאופן של ירידה למטה

אטימות  זה  האטימות,  של  הנוסף  המהלך 
טם-א', הטם מעלים את מציאות  של הא', 
הא', במהלך הראשון נתבאר שה'מ"ט טמא' 
טם  כן  על  ויתר  טהור'  ה'מ"ט  את  מעלים 
השני  אבל במהלך  בנעלמות,  וטם, ששניהם 
שנאמר השתא, מתגלה המהלך של טם-א', 
כלומר, ההסתר של מציאות ה'אחד', הוא ע"י 

ה-מ"ט גופא, זה מה שהמ"ט מסתיר.

ונחדד, האותיות מ'-ט' הם מלשון מטה, מט 
ליפול, וכן ע"ז הדרך, ולפי"ז, יש שני אופנים 
אופן  הא',  של  ההסתר  מציאות  נעשה  איך 
לעיל,  שהוזכר  כמו  הוא  ההסתר  של  אחד 
ואופן  מלשון של דבר האטום דבר הסתום, 
מלעילא  אותו  מוריד  שהוא  הסתר,  של  שני 
פלא  אותיות  הוא  אל"ף   - א'  כל  לתתא, 
בראשית,  נמצא  הוא  עליון,  פלא  בבחינת 
הוא עליון, בבחינת "אלוף נעורי אתה", אבל 
כאשר זה נופל, זה הופך להיות במקום אל"ף, 
שכאשר האותיות מתחלפים זה הופך להיות 
הקלקול  מצד  להיות  הופך  הפלא  פל-א', 
פל-א' הפל מפיל את הא', זוהי ההבחנה של 
מ"ט מלשון מט ליפול, מלשון "מטה מטה", 
שנאמר  מה  שזה  מטה",  מטה  תרד  "ואתה 
להיפך  ובברכות  ושלום,  חס  בקללות  הרי, 
תרד  ה"ואתה  הקלקול,  נקודת  מצד  אבל   -
מטה מטה" היינו שנעשה עומק של הירידה, 
שהא' יורד ונופל. זהו האופן השני של ההסתר 
של המ"ט באופן של מציאות ירידה, מציאות 
נפילה. והאופן הראשון שהוזכר, זהו אופן של 

סיתום, אטימות, הא' סתום ואטום.
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נקודת השוני שבין איטום לסיתום

וביתר חידוד- השתא, השורשים שהשתמשנו 
בלשון  קרובים  שורשים  הם  כעת,  בהם 
לכאורה  ששניהם  וסתום,  אטום  הקודש, 
מורים על אותו דבר, אבל כמובן, שני מילים 
שונות  אותיות  בהם  שיש  הקודש  בלשון 
בהם  ויש  דמיון,  בהם  שיש  בהכרח  מהדדי, 
נקודת שוני, ולערכין דידן השתא, יש איטום 
בא', בראשית, ויש סיתום בסוף - משמעות 
תיבות,  סופי  מלשון  הוא  סיתום  כל  של 
אחרת,  ובלשון  שלו,  הסוף  במקום  כלומר, 
סתם הוא אותיות סוף - תם, שבמקום שיש 
את מציאות הסיפא של הדבר, שם חל נקודת 

קלקול של סיתום.

ובדקות יותר - הגדרת הדבר, כיון שכל דבר 
ודבר בבריאה יש לו סוף, ולפי"ז, מהו הסיתום 
הוא  אלא,  לדבר,  סוף  מחדש  לא  סיתום   -
אותו  מעתיק  והוא  הקיים  הסוף  את  לוקח 
החיל  שהוא  ע"י  הדבר  את  ומקצר  ממקומו 
חידוש של  לא  הוא  קודם לכן,  סיתום,  עליו 
כח  את  מעמיד  הוא  אלא  סוף,  של  מציאות 
הסוף שלא במקומו, הוא עוקר אותו ממקומו 
בכל פעם  אחר,  למקום  אותו  ומקדים  שלו, 
היכן שהוא חל מצד הסיתום, "וכל הבארות 
אשר חפרו עבדי אביו וגו' סתמום פלשתים", 
סיתום,  של  מציאות  שנעשה  בקרא  שנאמר 
כלומר, הסיתום מעמיד את הסוף של הדבר, 

לא במקומו השלם, זה סיתום, סוף תם.

של  אטימות  לא  זה  הדבר,  הגדרת  ולפי"ז, 
הדבר, אלא, הוא לוקח את התם, את מקום 
ההשלמה שלו, שזה סיתום - סוף - תם, הוא 
בבחינת  שהוא  שלו  הסוף  נקודת  את  לוקח 
ומקדים  הדבר,  סוף, שהושלם  - שלם,  תם 
אותו למקום קודם לכן, זהו ההבחנה שנקראת 

סיתום.

אטימות,  ה-אטם,  מציאות  כך  לעומת 
את  אוטם  הוא  תורה",  משמוע  אזנו  "אטם 
אאלפך   - האל"ף  את  בראשיתו,  הדבר 
חכמה" - "אאלפך בינה", זהו "אטם אזנו", 
זה  מהא'  הדבר  את  זן  שהוא  המקום  א'-זן 
ומה   - סיני'  בהר  'אוזן ששמעה  אזן,  בחינת 
מי  'אנכי  אלקיך"  ה'  "אנכי   - שמעה  היא 
שאנכי', הא' שב'אנכי', היא שומעת מנקודת 
הראשית,  מנקודת  שומעת  היא  ההתחלה, 
דבר,  של  אטימות  של  מציאות  חל  וכאשר 
ה-מ"ט שהוא טם מלשון של אטימות אוטם 

ומשם  שלו,  הראשית  בנקודת  הדבר  את 
ואילך נעשה מציאות שאין לו אפילו התחלה 
שלו,  במקורו  כבר  אלא  התפשטות,  של 
בתחילת הוייתו שלו חל בו אופן של אטימות, 

שמצטייר הדבר בראשית של הדברים.

'גם תפילתו תועבה' - סיתום
זה ההגדרה של 'אטם אזנו משמוע  ובעומק, 
תורה גם תפילתו תועבה', 'אטם אזנו משמוע 
הדבר  את  אוטם  הוא  שנתבאר,  כמו  תורה' 
בראשיתו, ב'אנכי ה' אלקיך', ב'אאלפך חכמה' 
ב'אאלפך בינה', ואז 'גם תפילתו תועבה', כל 
בסוף  החסר,  בנקודת  נמצאת  הרי  תפילה 
של הדבר שחל בו נקודת החסר, שם נמצא 
מציאות התפילה, והוא מתפלל שהסיתום לא 
יהא כאן אלא הוא יתרחק למקום ה-סוף-תם 
שלו, זה עומק המושג שנקרא תפילה, כלומר 
שהפל שנמצא באותיות תפילה, הפל שנפל, 
לנקודת  יגיע  כלומר,  ביותר,  למרחוק  יפול 
האחרית שלו כפי שראוי שיהא, אבל כאשר 
אטימות  לו  שיש  תורה',  משמוע  אזנו  'אטם 
בראשיתו, אז 'גם תפילתו תועבה' כלומר, גם 
הסיפא, גם הסיתום שלו אינו יכול להיתקן, כי 
'נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסופן', ומכיון 
לכן  אטימות,  של  מציאות  יש  שבראשיתו 
גם בסיפא חל מציאות של סיתום, ו'תפילתו 
'תועה  נוטריקון  שהוא  חז"ל  כלשון  תועבה' 
מקום  את  לפתוח  אופן  לו  אין  בה',  אתה 

הסיתום שנמצא באחריתו של דבר,

וא"כ, אלו הם שני המהלכים שהוזכר בחלק 
השני בבחינת אטם, טם-א', שהוא אוטם את 
פל- בבחינת  הא'  את  אוטם  או שהוא  הא', 

א', בבחינת מט-א', שהופך להיות מטה של 
הא', או, בהבחנה השניה, הוא אוטם את הא' 
הסיתום  היפך  התחלתו,  בנקודת  בראשיתו, 
בסופו, הוא אוטם את הדבר בתחילת הויתו 

שלו, זהו האופן של האטימות שנתבאר.

אטם דעוה"ב אלוקות וטעמים מאוחדים
עולם  עומק,  חידוד הדבר ביתר  כן,  על  יתר 
אנחנו  שבו  הזה,  העולם   - הבא  ועולם  הזה 
עולם  בבחינת  הוא  העולם  עיקר  נמצאים, 
הוא  שעיקרו  העליון  העולם  אבל  המעשה, 
דלעתיד  המדרגות  סדר  כל  הבא',  'עולם 
שמבואר  כמו  חיל",  אל  מחיל  "ילכו  לבוא, 
רבותינו,  דברי  בלשונות  ועוד  באיוב  בגר"א 

מהו עומק המהות של עולם הבא, עד כמה 
שבערך של העולם כאן, בעלמא דידן, נאמר 
העיקר  מעשה",  לידי  שמביא  תלמוד  "גדול 
שמביא  תלמוד  'גדול  כמובן,  המעשה,  הוא 
לידי מעשה', ולא 'מעשה' לעצמו, אבל עיקר 
העולם שאנחנו נמצאים בו, עליו נאמר 'והכל 

לפי רוב המעשה'.

בעולם העליון פני הדברים הם כך: יש 'רצוא 
ושוב' בהשגת האדם לעתיד לבוא,

של  וב'שוב'  אלוקות,  הכרת  זה  ב'רצוא' 
הנפש זה השגת טעמי תורה, זה 'רצוא ושוב' 
ההשגה  שבנפש,  ב'רצוא'  לבוא,  דלעתיד 
זה  אלוקות, וב'שוב' שבנפש  היא השגה של 
השגת טעמי תורה, 'טעמי תורה' זהו המקום 
הגלוי והמושג, ובערכין מסויימים, גם השתא, 
ויש  יומין',  עתיק  שכיסה  'דברים  יש  כמובן, 
תורה',  וה'טעמי  יומין,  עתיק  שגילה  דברים 
לעתיד  אבל  נגלים,  וחלקים  נעלמים  חלקם 
לבוא שיהיה גילוי שלם, יהיה גילוי שלם של 
וזהו א"כ, ה'רצוא ושוב' בנפש,  טעמי תורה, 

דלעתיד לבוא.

חל  כאשר  השתא,  דידן  בערכין  ולפי"ז, 
מציאות של אטימות, המילה אטם היא צירוף 
מ'  טעמים,  ט' -  אלוקות,  א' -  של אותיות 

- מאוחדים. 

זה תכלית הגילוי דלעתיד לבוא, שזהו שורש 
ההשגה דלעתיד לבוא, כמו שנתבאר אלוקות 
שהם  היינו,  ו'מאוחדים'  מאוחדים,  טעמים 
לא שתי דברים נפרדים זה מזה, אלא 'רצוא 
מאין  ש"החכמה  האדם,  של  בנפשו  ושוב' 
תמצא", וא"כ, ההשגה של 'טעמי תורה', היא 
גופא נובעת, היא ממקור של נביעה, ממקום 
השלם  האופן  זהו  האלוקות,  ממקום  ה'אין', 

של מדרגת גילוי דלעתיד לבוא.

כאשר חל אטימות, האטימות חלה על האור 
של העולם הבא, אור של עולם הבא שכמו 
חל  ע"ז  שני החלקים האלה,  שנתבאר שהם 
המעמקים של האטימות של מקום הסיתום, 
שהדבר, אין בו מציאות של גילוי, אלא חל בו 

אופן של נקודת נעלמות, זה שורש הדבר.

הרי,  עכשיו  אוחזים  אנחנו  דקות,  וביתר 
בהרחבה  שנתבאר  וכמו  הא'-ט',  בשורשי 
וכו'  העולם,  נברא  מאמרות  "בעשרה  לעיל, 
אלא  להיבראות,  יכול  אחד  במאמר  והלא 
טוב  שכר  ליתן  מאמרות  בעשרה  נברא 
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וכו',  הרשעים',  מן  ולהיפרע  וכו'  לצדיקים 
'ליתן שכר טוב לצדיקים', מהו ה'שכר טוב 

לצדיקים', לגלות להם טעמי תורה.

 ההתפרטות מא' לתוספת דט' - מגילוי
אלוקות למדרגת טעמים

ה'במאמר  השתא,  שהוזכר  למה  ובהקבלה 
אחד יכול להיבראות' זה כביכול מעין עצמותו 
נברא  היה  ואם  אחד,  שהוא  שמו  יתברך 
העולם ב'מאמר אחד', זה היה 'מאמר סתום', 
וב'מאמר סתום', כל מה שהיה, זה היה השגת 
אלוקות, וכאשר הוא נברא בעשרה מאמרות, 
שנעשה  הטעמים,  של  הט'  תוספת  שזה 
ההתפשטות מה'אחד' - ל-עשרה, שנתווסף 
עוד ט', זהו תורה שנקראת 'כי טוב', 'אין טוב 
אלא תורה' כמו שדורשת הגמ' על הפסוק 'כי 
לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו', וכדברי 
הגמ' שלוחות ראשונות לא נאמר בהם טוב, 
שאם היה נאמר בהם טוב, ח"ו נשתברה תורה 
ה'טעמים',  ח"ו,  נשתבר  כלומר,  מישראל, 
שבישראל,  ה'טוב'  שנשתבר  נקרא  שזה 
הכח הזה שחל בו מציאות של טעמים, הוא 
גופא נקודת ההתפרטות שנתפרטה ממדרגת 
מגילוי  נעתק  העשרה,  למדרגת  ה'אחד' 
ה"ליתן  זה  טעמים,  של  למדרגה  אלוקות 
שכר טוב לצדיקים", ומהו ה"שכר טוב שניתן 
'טעמי  בבחינת  טוב'  ה'שכר  זהו  לצדיקים", 
תורה', 'אין טוב למעלה מעֹנג ואין רע למטה 
מנגע', זהו 'להיפרע מן הרשעים', שאצלם זה 
'נגע' ואצל הצדיקים זה עונג, ומהו העונג של 
נאמר  שזה  זכו",  חיים  "טועמיה   - הצדיקים 
על שבת קודש, "וקראת לשבת עונג", ומהו 
העונג שמתגלה בשבת - 'טועמיה חיים זכו'.

ושוב רצוא   - רבינו  משה   מדרגת 
מאלוקות לטעמים

זה מדרגת הגילוי שמתגלה אצל משה רבינו 
חז"ל  כדברי  הוא",  טוב  כי  אותו  "ותרא 
גלוי,  נולד  הוא  כלומר,  מהול,  נולד  שהוא 
מציאות  נעשה  הערלה  של  האטימות  היפך 
של גילוי, וימי חייו של משה רבינו הם מאה 
אנכי  שנה  ועשרים  מאה  "בן  שנה,  ועשרים 
היום", שזה אותיות טעם שעם הכולל זה עולה 
ק"כ, כלומר, זה מדרגתו של משה רבינו שאף 
שנאמר בפרה אדומה 'חוקה חקקתי ואין לך 
רבינו  למשה  מ"מ  אחריה',  להרהר  רשות 

אין  לאחרים  טעמה  מגלה  אני  "לך   - נאמר 
אני מגלה טעמה", כלומר, לא רק שנתגלה לו 
אלא  כפשוטו,  אדומה  פרה  אפר  הטעם של 
דלעתיד  הטעמים  מדרגת  שורש  לו  נתגלה 
"מחציו  נאמר  רבינו  משה  שעל  כיון  לבוא, 
בא',  השגה  לו  שהיה  אלקים",  ולמעלה 
ב'אלוקות', ומכח כך, היה אצלו 'רצוא ושוב' 
בנפש, זהו "לך אני מגלה טעמה", ה'אני', הא' 
'אלופו של עולם', גילוי של  אלף בבחינת   -
'לך  וב'שוב',  שבנפש,  ה'רצוא'  זהו  אלוקות, 

אני מגלה טעמה'.

להר  עלה  מה שמשה רבינו  של  העומק  וזה 
וירד מן ההר, ובעומק - מה שהוא עלה להר 
יום  הארבעים  כל  ולכן  אלוקות,  השגת  זה 
ע"ז  נאמר  בשמים,  תורה  לומד  היה  שהוא 
מדוע  ומשכחה",  תורה  לומד  "היה  בחז"ל 
הוא היה 'לומד תורה ומשכחה', אז כפשוטו, 
נשתברו  שאלמלי  ע"ז,  בריש  הגמ'  כדברי 
ואינה  תורה  לומדים  היו  ראשונות,  לוחות 
משתכחת,  הלוחות,  וכשנשתברו  משתכחת, 
לנפילה  שורש  מעיקרא  כבר  היה  ולכן, 
לנפילה  שורש  כבר  היה  הלוחות,  שנשתברו 
של אותו דבר ב'לומד תורה ומשכחה' שהיה 
אצל משה רבינו, זה הצד התחתון של 'לומד 

תורה ומשכחה'.

אבל בעומק יותר, מה שהוא היה 'לומד תורה 
ומשכחה', זה מדין שהוא היה נמצא במדרגת 
גרם  ומה  ולא במדרגת הטעמים,  האלוקות, 
כי   - לומד  היה  שהוא  מה  כל  של  לשכחה 
ל'רצוא'  וחוזר  ה'שוב',  מדין  לומד  היה  הוא 
את  משכחה"  "היה  כך  מכח  האלוקות,  של 

התורה שהוא לומד.

לירד  עתיד  שהוא  יום',  ה'ארבעים  ולסוף 
למטה, זה ההבחנה של א'-ט' מ', שהמ' אלו 
יום שהוא עתיד לירד למטה,  הם הארבעים 
בידו,  הדברים  עשרת  עם  למטה  יורד  הוא 
נעשה  שמ'אחד'  עשרה,  של  הא'-ט'  שהם 
אבנים  ה'לוחות  שזה  עשרה,  של  מציאות 
הא'  את  בידו',  'הוריד  הוא  מה  בידו'  הוריד 
וט', הוא הוריד את כח של ה'גילוי אלוקות' 
של ה'אחד', והוא הוריד את הט' של הטעמים, 
מ'  יום', ואיפה הם נעשו  זה מכח ה'ארבעים 
- מאוחדים, באותם ה'ארבעים יום' הם נעשו 

מאוחדים אהדדי, 

לומד  "היה  להר, ששם  עלה  כשמשה רבינו 

עיקר  בהר,  היה  כשהוא  ומשכחה",  תורה 
ה'  "אנכי  אלוקות,  הגילוי  הא',  היה  הגילוי 
'לומד  היה  הוא  הטעמים  ומצד  אלקיך", 
עיקרו  כי  'ומשכחה',  טעמים,  של   - תורה' 
אבל  ושוב'  'רצוא  לו  שהיה  בא',  נמצא 
בתר  ורק  האלוקות,  של  ב'רצוא'  עיקרו 
לארץ",  ה"הורידה  זה  עכשיו  יום,  ארבעים 
תורה',  'טעמי   - לארץ  הוריד  הוא  מה  את 
ה'טעמי  לגבי  אומרת  בנדרים  שהגמ'  וכמו 
תורה', שעל משה נאמר 'טוב עין הוא יבורך', 
שהוא קיבל את התורה ונתנה לישראל, ומהו 
של  'פלפולה  תורה,  של  פלפולה  להם,  נתן 
תורה' זה המבוא להגיע לטעמים, כל פלפול 
הדבר,  שורש  מקום  פל שבאל"ף,   - פל  זה 
תורה'  ה'טעמי  זה  האל"ף  מן  שנופל  שמה 
שנתבאר,  כמו  האלוקות.  מן  שמשתלשלים 
ב'רצוא ושוב', שב'רצוא' זה אלוקות, וב'שוב' 
תורה",  של  "פלפולה  נקרא  זה  טעמים,  זה 
ה'פל' 'פל' של האל"ף, אבל לא פל-פל של 
בפלפולא  חדי  'קוב"ה  אלא  כפשוטו,  נפילה 
האל"ף  של  מהנביעה  שנובע   - דאורייתא' 
העליון, זו מדרגה של משה שנאמר עליו 'טוב 
עין', -שזה הט' שבטוב, "ותרא אותו כי טוב 
הוא" שנתגלה לו הטעמי תורה, 'לך אני מגלה 
טעמה', זה עומק ה'פלפולה של תורה' שנתן 
משה רבינו לישראל, כאן מונח עומק נקודת 
מעין  רבינו,  משה  של  השגתו  שורש  הדבר, 
עולם  בני  שהם  אלו  כל  אצל  שיהיה  הגילוי 

הבא לעתיד לבוא.

 מדרגת טהרת מת דפרה אדומה ומדרגת
הטהרה דמתן תורה

שמתגלה,  הללו  טעמים  הגילוי  שורש  וא"כ, 
המציאות  בה  שמתגלה  אדומה  פרה  היפך 
של טמא, שהרי כל פרה אדומה באה לטהר 
באבי  שנטמא  מי  שיש,  ביותר  מה'טמא' 
אבות הטומאה, מי שנטמא במת, שנהיה אב 
הטהרה,  שורש  מציאות  חל  שבו  הטומאה, 
מת  מטומאת  טהרה  של  מציאות  בו  שחל 

שהוא אבי אבות הטומאה.

כלומר, אין לך אטימות יותר גדולה ממציאות 
הטומאה,  אבות  אבי  של  טומאה,  של 
הדרך  ע"ז  וכן  הטומאה,  אב  הוא  שתולדתו 
הלאה,  ממנו  שנולדים  הטומאה  תולדות 
אדומה,  המת נטהרת בפרה  טהרת  ששורש 
לא המת עצמו אלא מי שנטמא במת, שהוא 



בלבביפדיה עבודת ה' פנימית · א-ט · אטם
יכול להיטהר ע"י פרה אדומה, והרי, שמעמקי 
להפקיע  באה  היא  אדומה,  הפרה  מציאות 

מהשורש הפנימי של מציאות ה'טמא'.

ונבין עכשיו ברור - בהקבלה למה שהוזכר, 
שני  לטומאה,  ראשון  הטומאה,  אב  כשיש 
רביעי  ובקדשים  לטומאה,  שלישי  לטומאה, 
לטומאה, כל סדר הדברים הללו, הם הענפים 
שלישי,  שני,  ראשון,  כמובן,  הטומאה,  של 
רביעי - ברור שהם ענפים, אבל גם ההבחנה 
שהוזכר  למה  בהקבלה  הטומאה',  'אב  של 
שאלו  שבטמא  המ"ט  את  יש  לכן,  קודם 
מעלים  מה שהמ"ט  ויש  הטומאה,  ענפי  הם 
ה'אב  שזה  הראשית,  נקודת  את  הא',  את 
הטומאה', ויש מה שהוא מעלים את השורש 
זהו  שא'-ט'  השתא,  שהוזכר  עמוק  היותר 
ראשי תיבות - אלוקות וטעמים - ההקבלה 
של זה בקלקול, זה נקרא אבי אבות הטומאה 

בחינת מת עצמו.

שישנם,  הטומאות  סדר  את  א"כ,  הקבלנו 
ענפים,  בבחינת  הם  רביעי,  עד  שמ'ראשון' 
השורש,  זה  הטומאה,  אב  מ"ט,  בבחינת 
בהבחנה  כן,  על  יתר  אבל  הא',  בבחינת 
השלישית העליונה שהוזכר שמדרגת אטם זהו 
א'-ט', ר"ת אלוקות וטעמים ומ' - מאוחדים 
יחד אהדדי, שזה שורש מדרגת משה רבינו 
והוריד את התורה לארץ כפי  שעלה למרום 
שנתבאר, הטהרה הזו מטהרת מטומאת מת.

זה העומק של דברי הגמ' בעבודה זרה שבשעה 
שניתנה התורה פסקה זוהמה מישראל, ולחד 
מות,  של  מציאות  מהם  שפסק  היינו  מ"ד 
מן  מטהרת  אדומה  שפרה  כמו  כלומר, 
המת  מן  עליון שטיהר  היותר  השורש  המת, 
של  זוהמתן'  'פסקה  תורה,  מתן  מדרגת  זהו 
"ביום  בו  שנאמר  הנחש,  של  מת  טומאת 
למציאות  ונעתק  תמות",  מות  ממנו  אכלך 
של מות בפועל. והרי שהיה כאן טהרה מאבי 
'ראשון'  של  טהרה  רק  לא  הטומאה,  אבות 
עד 'רביעי' בטומאה, ולא רק טהרה של אב 
הטומאה, אלא נעשה שורש של טהרה עליונה 
בשורשה העליון כפי שנתבאר, זה המעמקים 

של מדרגת מתן תורה.

מעין כך מתגלה בפרה אדומה שבאה לכפר 
צואת  ותקנח  האם  "תבוא   - העגל  על חטא 
מתן  של  של  ה'מעין'  רק  כבר  שזה  בנה", 

תורה, ולא מדרגת מתן תורה עצמה.

במשה המות"  מן  "למעלה  של   גילוי 
רבינו

 - לך פרה אדומה  "ויקחו  דיקא,  נאמר,  ע"ז 
מגלה  אני  'לך  מהו  טעמה",  מגלה  אני  לך 
אז  העגל,  בחטא  היה  שלא  שמשה  טעמה', 
יש בו ניצוץ של 'למעלה מן המות', ולכן 'לא 
ידע איש את קבורתו', כי אין לו אכילה מעץ 
הדעת, ולכן לא ידע איש את מקום קבורתו, 
הנפילה,  ממקום  למעלה  נמצא  הוא  כי 
אני  "לך  החטא,  ממקום  למעלה  נמצא  הוא 
מגלה טעמה", כלומר, אצל משה רבינו כמו 
יונקים בגילוי  שנתבאר, עדיין ה'טעמי תורה' 

ממקום ה'אלוקות'.

בגי",  אותו  "ויקבור  נאמר במשה רבינו  לכן 
כדברי  משה,  את  קובר  הוא  ברוך  הקדוש 
חסדים  גמילות  תחילתה  "תורה  ע"ז  חז"ל 
קובר  וסופה גמילות חסדים", מה שהקב"ה 
את משה בגי, כלומר, הקבורה של משה היא 
לא אטימות כפשוטו, כל פעם שקוברים מת, 
הרי זה בבחינת "כי צלם אלקים תלוי", בזיון 
של 'צלם אלקים', לכן מכסים אותו, אוטמים 
הקבר,  מציאות  בתוך  אותו  וסותמים  אותו 
הוא  ברוך  שהקדוש  רבינו  משה  אצל  אבל 
שלו,  הקבורה  כלומר,  בגי,  משה  את  קובר 
"ויקבור  זהו  האלוקות,  עם  יחד  קבור  הוא 

אותו בגי".

מה שתמיד נאמר בשורש חטא אדם הראשון 
"את קולך שמעתי בתוך הגן ואירא ואחבא", 
כאשר  הגמור,  ה'ואחבא'  מתגלה  איפה 
קוברים אדם, שמה הוא מתחבא לגמרי, זהו 
מקום המחבוא הגמור שלו, אבל אצל משה 
רבינו שנאמר בו "ויקבור אותו בגי", אין את 
ה"את קולך שמעתי בתוך הגן ואירא ואחבא", 
ודיקא משה שמע בהר סיני את קול ה', עם 
קול  את  לשמוע  יראים  שהם  אמרו  ישראל 
ה'  קול  את  לשמוע  אנחנו  יוספים  "אם  ה', 
אבל  כ"ב(  ה',  )דברים  ומתנו"  עוד  אלקינו 
משה רבינו, דיקא שומע את קול ה', "ומשה 
ניגש אל הערפל אשר שם האלקים", "משה 
גילוי של  יש לו  יעננו בקול",  ידבר והאלקים 
קולו של הקדוש ברוך הוא, א"כ הוא ההיפך 
הגמור של "את קולך שמעתי בתוך הגן ואירא 

ואחבא".

ודיקא מפניו מסתתרים, מתולדת חטא העגל 
והוא שם מסוה על פניו אבל הוא עצמו נמצא 

מצורף לקול ה', מצד כך "ויקבור אותו בגי", 
של  מציאות  אדם  כל  אצל  שמתגלה  מה 
אטימות גמורה בפועל, במקום הערלה, כמו 
הערלה,  את  לקבור  דין  שיש  לעיל  שהוזכר 
גופו של אדם לאחר מיתתו שהוא  וכלל כל 
נקבר באדמה, אצל משה רבינו נאמר "ויקבור 

אותו בגי", זו מדרגתו של משה רבינו.

מדרגת  שורש  את  לו  יש  רבינו  משה  וא"כ, 
מתן תורה, את הא'-ט' בדיבור אחד, א'-ט' 
- מאוחדים, בארבעים יום שזה המ' שנתבאר, 
זה השורש העליון של מדרגתו של משה רבינו, 
ומצד כך, גם כאשר יש מציאות של תולדת 
חטא העגל כמו שנתבאר, "תבוא האם ותקנח 
צואת בנה", בפרה אדומה, ולכן נאמר שם "לך 
אני מגלה טעמה", כלומר, נשאר לו השורש 
מקום  בלי  העליון,  הטעמים  של  הגילוי  של 
נפילתו אלא הוא עדיין נשאר מקושר, מחובר 
משם  ממשיך  הוא  העליון,  בשורשו  ללעילא 
ההארה  זוהי  הזו,  ההארה  הארה,  אותה  את 
שמטהרת את הטמאים - משורש טומאה של 
הטהרה  שנתבאר,  כמו  הטומאה  אבות  אבי 
של שורש מציאות הטומאה, זה השורש של 

הדבר שמתגלה אצל משה רבינו.

ביחס  אדומה  פרה  מדרגת  בעומק,  אבל 
למדרגת מתן תורה היא הסתר, היא העלם, 
אבל  הטמאים,  את  מטהרת  היא  ולכן, 
מטמאה  שהיא  מה  הטהורים,  את  מטמאה 
את הטהורים, כי ביחס למדרגת מתן תורה, 
הרי שכל אפר פרה אדומה אינו אלא מטמא 

את הטהורים.

מטמאה  שפרה  נאמר בשורש  למי  ובעומק, 
טעמה',  מגלה  אני  ה'לך  זהו  הטהורים,  את 
תורה,  מתן  למדרגת  שבערך  רבינו,  למשה 
את  "מטמא  בבחינת  הוא  אדומה  פרה  אפר 
את  שהשיג  רבינו  משה  מדרגת  הטהורים", 
הוא  ה'צהירו',  ה'טהירו',   - ה'טהור'  מדרגת 
פניו", הוא נמצא  עור  לשון של הארה, "קרן 
אדומה  פרה  אפר  בערכו,  העליונה,  בהארה 
את  "מטמא  של  מציאות  אלא  אינו  הוא 

הטהורים" כמו שנתבאר.

פרה  האפר  מציאות  א"כ,  הללו  בפנים 
מציאות  אותו  את  לסלק  באה  היא  אדומה, 

של האטימות.

י | 272 וישב תשפ"ג
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מהות ה'סתר', ההסתרה
עד  כידוע  הבריאה  מציאות  ברור,  ולהבין 
מאד, בנויה באופן של 'סתר', כלומר, דברים 
שנמצאת  הסתרה  כל  זה,  את  זה  הסותרים 
האטימות,  שורש  שזה   - הבריאה  במציאות 
הגדרת הדבר, הזכרנו ל' של אטימות, ול' של 
הגדרתה,  הסתרה,  של  הזו  והלשון  סיתום, 
מה  גופא  זה  זה,  את  זה  הסותרים  דברים 
את  לו  יש  צד,  כל  כי  הדבר,  את  שמסתיר 
הפכו שלו, והפכו שלו מעלים על הצד השני, 
זה נקרא הסתרה וסתר, עד כדי כך, שכאשר 
ההסתרה היא הסתרה גמורה, היא נראית כמו 
'בונה וסותר',  שני דברים נפרדים, זה נקרא 
'סותר' בעומק, הגדרת הדבר - שמראים את 
אותם  שהסתרנו  מזה,  זה  כנבדלים  הדברים 
עד כדי כך, יש אופן שמסתירים את הדבר, 
של  אופן  ויש  האחר,  את  מעלים  אחד  שכל 
הסתרה שמסתירים את נקודת צירופם, ועל 
זה  לעצמו,  כמציאות  אחד  כל  נראה  כן  ידי 
במלאכות  שנאמרה  סותר'  'מלאכת  נקרא 

שבת.

דידן  לעניינא  לפי"ז,  ממש,  בקצרה  אבל 
מגלה  היא  אדומה,  פרה  מדרגת  השתא, 
את  זה  הסותרים  הדברים  את  ה'סתר',  את 
את  ומטהרת  הטהורים  את  "מטמאה  זה, 
הטמאים", דבר והיפוכו, דברים הסותרים זה 
את זה, וכשהיא מגלה את מציאות ההסתרה, 
שני  ה'סתר'  הדבר שבמקום  את  מגלה  היא 
הדברים מחוברים יחד אהדדי בבחינת 'פלא 
עליון', דבר והיפוכו, לא הנפילה של האל"ף, 
בבחינת פל-פל דקלקול, אלא מתגלה הצד 
הדברים  איך  מתגלה  שמה  שבדבר,  העליון 
אחד,  הם  בשורשם  זה,  את  זה  הסותרים 
'פלא עליון', "מפליא לעשות", דבר  בבחינת 
וגוף,  נשמה  של  בשורש  שנאמר  והיפוכו, 

כדברי הרמ"א הידועים.

מדרגת האטימות דקדושה
אדומה  פרה  טהרת  של  ההבחנה  כך  ומצד 
את  מטהרת  היא  אופן  באיזה  שמטהרת, 
מדרגת האטימות, היא לא מגלה את השורש 
של ה'אחד' וה'תשעה' של מדרגת מתן תורה, 
זה היה הטהרה של מדרגת מתן תורה, "יבואו 
שכולו  שורש   - בטהרה"  ויתעסקו  טהורים 
'טהירו',  אור",  "תורה   - טהור  של  מציאות 

המדרגה  אלא  שנתבאר,  כמו  'צהירו', 
האם  "תבוא  מדרגת  שהיא  יותר  התחתונה 
אדומה,  פרה  אפר  שזה  בנה",  צואת  ותקנח 
סתירות,  של  באופן  הדבר  את  מגלה  היא 
מתגלה  אבל  זה,  את  זה  סותרים  שהדברים 
עליון  בסתר  "יושב  ה'סתר',  מציאות  שורש 
בצל     ש-ד-י יתלונן", שמתגלה המציאות 
זה  את  זה  סותרים  שהדברים  ההסתרה  של 
והם מחוברים יחד בשורשם, זה עומק הטהרה 

שמתגלה במדרגת מציאות ה'סתר'.

זה מסתיר את  טם-א',  זהו  אטם  ומצד כך, 
ואז הוא  ומחזיר אותו לאל"ף העליון,  הדבר, 
מגלה את ה'סתר' של הפלא עליון, וזה עומק 

התיקון של מדרגת האטימות דקדושה.

משמוע  אזנו  'אֹטם  של  הקלקול  היפך   -
תורה גם תפילתו תועבה', מהי האטימות של 
הקדושה - זה סוד ה'סתר', אז בחיצוניות זה 
'דברים הסותרים זה את זה', אבל בפנימיות 
זה 'בסתר עליון' כלומר, זה אוטם ומחזיר אותו 
עולם',  של  ה'אלופו  מתגלה  ושמה  לאל"ף, 
ה'מפליא  מתגלה  עליון',  ה'פלא  מתגלה 
זהו  אהדדי,  יחד  אותם  שמחברים  לעשות' 

סוד האטימות דקדושה.

להיות  צריך  האטימות  שבמקום  אופן  ישנו 
יש אופן של אטימות  חלונות שקופים, אבל 
דקדושה, לאטום את הדבר ולהחזיר את הכל 
למציאות ראשיתו בבחינת ההתחלה של דבר 
הטהרה  זה  אהדדי,  יחד  שכלולים  והיפוכו 
שמתגלה במדרגת מציאות אפר פרה אדומה.

פרות,  עשרה  יש  הרמב"ם,  שמסדר  וכמו 
המשיח,  יעשה  העשירית  אדומה  הפרה  ואת 
אפר  מדין  אנחנו מצפים  זה הטהרה שאליה 
פרה אדומה, אטימות דקדושה, שהכל יחזור 
ה'מפליא  של  עולם'  של  ל'אלופו  לאל"ף, 

לעשות'.

לחזור  הנשמות  תקות  כן,  על  יתר  אבל 
לאלוקות  הבא  העולם  למדרגת  ולט',  לא' 
זה  אהדדי,  יחד  שמחוברים  ולטעמים, 
שלימות אטימות של קדושה, אור של עולם 
 הבא, אלוקות, טעמים, וחוזר חלילה לעולם.. 

מהסדרה  הבא  בשבוע  בע"ה  המשך   ■
השבועית של בלבביפדיה עבודת ה' פנימי
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מצות  רמ"ח  )כנגד  איברים  מרמ"ח  בנויה  אדם  צורת  הנה 
חיים  בעץ  וכתב  לאוין(.  שס"ה  )כנגד  גידין  ומשס"ה  עשה( 
)ש"ג, פ"ב( וז"ל, דע, כי כל בחינת ה' פרצופים שבכל עולם 
ועולם הנ"ל, הנה כל אחד כלול מרמ"ח איברים ושס"ה גידין, 
עכ"ל. והנה הגידין, בסוד אמא, כמ"ש שם )שכ"ד, פ"ב, מ"ק( 
וז"ל, הגידין בסוד אמא, ס"ג, ולכן בתוכן בחינת אודם, עכ"ל. 
וכן כתב שם )ש"ה, פ"ה( וז"ל, מאודם האשה אינו רק השחור 
כמ"ש  הנפש,  ובתוכו  עכ"ל.  הגידין,  שבתוך  והדם  שבעין, 
)שם( וז"ל, הנפש מתפשט תוך הגוף בשס"ה גידין שהוא דם 
בסוד כי הדם הוא הנפש ]ובעת השינה מסתלקת הנפש ללב, 
וכלשונו שם: עתה )בשעת השינה( מסתלק משם ונאמר אני 
ישנ"ה, בגימט' שס"ה, כי שס"ה גידין של דם הוא מהנקבה 
הישנים,  והם  מלכות(,  מדרגת  זה  אני  )ולכאורה  אני  הנקרא 
גיד  בחינת  )וזהו  עכ"ל  הלב[,  בתוך  הנפש  כח  כל  ומסתלק 
"הנשה", מלשון שינה, ולכך נגע בו שרו של עשו, כי נגע בו 

בזמן של מדרגת שינה, ודו"ק(. 

)שם, ש"כ, פ"א, מ"ת(  גידין, כמ"ש  בו  אין  והנה אבר המח 
אלא  ועצמות,  גידין  בשר  בחינת  בו  שאין  עצמו  במח  וז"ל, 
המח,  מן  הגידין  התפשטות  אולם  עכ"ל.  וריאה,  ללב  דומה 
בבחינת  מתפשט  והמח  וז"ל,  מ"ב(  פ"ב,  )שכ"ו,  שם  כמ"ש 
גידין, עכ"ל. ודרך גידים אלו מתפשט דם, כמ"ש שם )ש"כ, 
פ"ה, מ"ק( וז"ל, הכבד שולח דם הממשי אל כל אבר ואבר, 
והיותר מובחר שולח אל הלב, ואז חוזר הלב ומזככו פעם ב', 
האמצעי  כלי  אל  ומשלחו  זך,  רוחניות  בחינת דם  בו  ונעשה 
אשר בכל אבר ואבר, ואח"כ הלב שולח דם רוחניות היותר זך 
אל המח, ושם חוזר ומזדכך פעם ג', ואז שלחו המח אל הכלי 
הפנימי של האבר דרך גידין הנמשכין מן המח כנודע, "ואותו 

הרוחניות היותר הזך נקרא כח ההרגשה", עכ"ל.

ובדקות יש גידים אדומים שבהם מתפשט הדם, כנ"ל, ויש גידין 
לבנים, כמ"ש )שם, שער מ, דרוש יב( וז"ל, מסתעפים הגידים 
מהמוח, ובתוכם מתפשט רוחניות דק מאד של הנשמה של 

המוח, כי הגידין אין רוח ממש דופק בתוכם נרגש כמו בעורקי 
הלב הדופקים, אמנם הוא דק מאוד ואינו נרגש כלל, יען הוא 
ע"י  ולכן כל התנועות שבאברים אינם אלא  מבחינת נשמה, 
הגידין המנענעים באברים כנודע. ובתוכם היא הליחה לבנה, 
כנודע.  הפרקים  המנענעת  היא  כי  המח,  מן  הנמשכת  היא 
הם  הגידין  חי  האדם  בהיות  כי  הטבעים  חכמי  כתבו  וכבר 
חלולין, והחיות עובר בתוכן, ובמותו שנסתלקה הנשמה תכף 
זך  הרוחניות שבהם  להיות  וזה  פיהם,  ויסתמו  הגידין  יכווצו 
בתכלית הזכות. והנה אנו רואים כי הדם מתפשט בחיצוניות 
ג'  בחינת  והם  בפנימיות,  הלבנים  והגידים  בתוכיות  והרוח 
ג'  ועצמות, שהם  גידים  נקראים בשר  הג'  ואלו  הנ"ל,  כלים 
בחינות הכלים שיש בכל אבר ואבר כנודע, שאין נקרא אבר 
ועצמות. ואמנם אותן הגידין שזכרו  גידין  אא"כ יש בו בשר 
שבהם  האחרים  הגידין  רק  הנ"ל,  הלבנים  אותם  אינן  חז"ל 
הנמשכים  הגידין  כי  הדופקים,  הלב  חיות  או  הדם  מתפשט 
מן המח אין בהם דם כלל והם מתפשטים ונאחזים בעצמות 
כנודע, כי כל עצם ועצם נאחז זה בזה ע"י גיד אחד שביניהם, 
עיי"ש היטב היטב. ועיין אמת ליעקב )מערכת עץ חיים, אות 
ג, כה(. ועיין שמן ששון )שם(. ובפרטות יש ג' מיני גידים, מן 
שער  עיין  כנ"ל.  האדומים  הכבד  ומן  הלב,  ומן  כנ"ל,  המח, 

החשמל )פ"א( בהרחבה מהות ג' אלו.

לדוגמא  עיין  האמה.  גיד  נקרא  קודש,  ברית  אות  ובפרטות 
ספר הליקוטים )וזאת הברכה(. ונקרא כן כפשוטו מפני שיש 
בו גיד, ונקרא כן אף מלשון גד-י, המשכת שפע בחינת בא 
גד, והטיפה הנמשכת צורתה י'. עיין גר"א )תיקונים אחרונים, 
הגידים,  לכל  שורש  קודש  ברית  אות  ובפרטות  ו'(.  תיקון 
הכולל  הגיד  וז"ל,  סט(  )תיקון  רשב"י  מאמרי  בשער  כמ"ש 
כל השס"ה גידין שהוא היסוד הקדוש של הזכר הנקרא גיד, 

עכ"ל. וגיד בגימט' טוב, ואהו"ה, שם היסוד.
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נפילת השמחה שבנצחון 
נתבאר לעיל שנאמר בחז"ל שבעת שהאדם 
עצוב.  הוא  מנוצח  וכשהוא  שמח,  הוא  מנצח 
בשעה שהוא מנצח הוא שמח, אז יש לו שמחה 
הניצוח,  עומק  נובע  מאיפה  הזמני.  הדבר  של 

מהנצח. 
אבל יש לו מנה רוצה מאתיים )קוהלת רבה 

־א, יג(, – אז בשעה שיש לו מנה והוא רצה מא
תיים, הוא קיבל את אותם מאתיים הוא נעשה 
מים  שותה  הגר"א(  )אגרת  בבחינת  בשמחה. 
מכן  ולאחר  מהם,  שרווה  לו  נדמה  מלוחים, 
הוא צמא יותר. אבל מיד בשעת מעשה, ברגע 

הזו מו הוא שמח, רק השמחה  ־שהוא שותה 
לידה בו עצב. אבל כיוון ששורש הדבר לא בא 
על סיפוקו, אז השמחה הזו מיד תפוג. או מיד, 

או לאחר זמן לפי עניינה, אבל היא תפוג. 
שבשעה  באדם,  שמתגלה  השמחה  שורש 
שהוא מנצח הוא שמח, הוא לא ניצח בשורש 
כל הרצונות שלו, הוא ניצח באחד מהפרטיות 

שני בשעה  רצון  אותו  אז  שלו.  הרצונות  ־של 
הרי,  בו שמחה. אבל מיד לאחר מכן  צח חל 
יש לו רצון חדש, בבחינת יש לו מאתיים רוצה 
ארבע מאות, הרצון הזה הרי נולד. והרי יש לו 
אחד  גבי  על  באה  שהשמחה  כיוון  מאתיים, 
מהרצונות הפרטיים, והרצון הפרטי הזה הולך 

ומתחדש כסדר. 
שמח, בעו הוא  מנצח  האדם  כאשר  ־נמצא 

השמחה,  נקודת  זה  רצונו  שמתמלא  מה  מק 
המילוי של הרצון יוצר עוד ריצה, כשהוא יוצר 
עוד ריצה, אז מתגלה שהוא רוצה עוד דבר, אז 

השמחה שלו מתרחקת. 
וביתר ביאור מהנצחון הקודם נולד רצון חדש. 
לידי שמחה,  אותו  שהביאו  נמצא שהמאתיים 
הם אלה שיצרו רצון חדש, כאן בעצם מופקעת 

־השמחה. בשעה שהיה לו מנה והוא רצה מא
תיים, הוא קיבל את אותם מאתיים הוא שמח, 

־אבל מה המאתיים הללו גרמו לו בעומק, לר

 דע את שמחתך
השמח בחלקו · פרק יז'

דע את ביטחונך סוגיית הבטחון בגשמיות ובמכשירי הרוחניות 
הבקיעה לעולם הפנימי – באמצעות תפילה ובטחון

בעומק,  העבודה.  במהלכי  עמוקה  נקודה  כאן  מונחת  דאמת,  אליבא  אולם 
־אדם אינו יכול להשיג מאומה מהעולם הפנימי בעולם הזה. אין זה מקרה בעל

מא, אלא כך הקב"ה יצר את הבריאה, שהאדם נוצר כבעל גוף, ואם הוא חפץ 
להגיע להשגה בנשמתו, הרי זו סתירה מיניה וביה, שלא ניתן להגיע אליה בדרך 
הטבע. וא"כ אדם שעמל כפי כוחו, הרי שכח גופו נשאר, ואין באפשרותו לבקוע 
לעולם הפנימי. ואם הוא ינסה לעמול מעבר לכך, לכאורה אין לו אפשרות כזו, 

כיון שזה למעלה מכוחו.
מכוח  רק  הינו  מכוחו,  למעלה  לעמול  האפשרות  את  להשיג  היחיד  האופן 
אור התפילה ואור הבטחון, שע"י כך ניתן לקבל כח שהוא מעבר לכוחותיו. מי 
שבטוח שכאשר יעמול, הוא יצליח בהתאם לעמלו, הרי זה סוג נוסף של כפירה 

בדקות.
האמת לאמיתה היא, שלא ניתן להצליח מאומה בחיים אם אדם אינו מגלה את 

־מי שאמר והיה העולם בכל מהלכי העבודה שלו. כאשר אדם מבין כיצד העו
לם הפנימי פועל, ואת צורת מבנה הדבר, ומבין כיצד יוצאים מחומר ונכנסים 
יתכן בשום צד בעולם להגיע לאור  לעולם של נשמה, ממילא הוא מבין שלא 

נשמתו מבלי שקודשא בריך הוא מאיר לו את הדרך. 
אפילו  מדרגה  באותה  להישאר  יכול  אחרת,  בדרך  להתקדם  שינסה  מי  כל 

במשך אלף שנה, ובשום אופן לא יצליח לבקוע לעולם הפנימי שעליו דובר. 
־המציאות מראה, שרוב אלו שעמלים ברוחניות, אינם בוקעים לעולמם הפני

מי. כמובן שיש המגיעים ליותר השגות בתורה, בקדושה וביראת שמיים, אולם 
לעולם הפנימי אינם מגיעים, וזאת מכיון שתפיסת מהלך הדברים דלעיל אינה 
ברורה אצלם, וחסרה להם הידיעה שלא ניתן להגיע פנימה ללא סיוע מהבורא 
ומבקש  יום  בכל  עליו  מתגבר  אדם  של  'יצרו  הנודעים:  חז"ל  וכדברי  ית"ש, 
פשוטה:  ובלשון  ע"א(.  נב  )סוכה  לו'  יכול  אינו  עוזרו  הקב"ה  ואלמלא  המיתו, 
הגוף חזק יותר, ולא ניתן להכחיש אותו בדרך הטבע כדי לגלות את אור הנשמה. 
שהוא  השלימה  להכרה  מגיע  הוא  הדברים,  אמיתות  על  עומד  אדם  כאשר 
הדברים  את  מכיר  הוא  וכאשר  העולם.  והיה  ורגע במי שאמר  תלוי בכל רגע 
לא מידיעת השכל ולחוץ, ולא מהשפה ולחוץ, אלא באמת מכיר ומרגיש זאת 
בעומק לבבו, והוא באמת שואף לחיות חיי רוחניות, הרי שהוא נתלה בכל רגע 

במי שאמר והיה העולם, וזהו הפתח לבקוע ולהגיע לעולם הפנימי האמיתי. 
־ככל שהאדם יותר מבין את הדברים, הרי שאינו מסתפק רק בעמל יותר מכו

חו, אלא מתפלל על כך מתמצית לבבו, כיון שהוא מכיר כי לא יתכן שתהיה לו 
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בקיעה לעולם הפנימי אלא מכח רצונו 
יתברך שמו, ורק כך יוכל להגיע לאותו 

עולם פנימי.

תפיסת הנפש של העבודה הפנימית
צורת העבודה הפנימית, בנויה באופן 
שהאדם מוכרח להיות תלוי במי שאמר 
והיה העולם בכל רגע. כמה נואלו אותן 
עולם  לעבוד  שייך  כי  שסבורות  דעות 
פונים  הם  פעם  שמדי  באופן  רוחני 

להקב"ה שיעזור להם. 
הרי העולם עומד על שלושה עמודים, 
מזמנו  שליש  עוסק  שאינו  מי  גם  וא"כ 

הרא חסידים  ואינו במדרגת  ־בתפילה, 
בתפי שעות  שוהים תשע  שהיו  ־שונים 

לתם, אלא שוהה בתפילה כפי כוחותיו, 
זו לא שאלה של זמן בלבד,  אבל עדיין 
איזה  נפש,  תפיסת  של  מהלך  אלא 
משקל יש בחייו לתפילה, ועד כמה הוא 

מכיר בצורך של בטחון ברוחניות. 
שיש  הגר"א  דברי  את  התופסים  יש 
גדול.  חידוש  שזהו  ברוחניות,  בטחון 
הסוגיא  עומק  את  מבינים  כאשר  אבל 

־ע"פ הדברים הנ"ל, הרי שדבריו מוכר
חים מכח כל צורת הבריאה, שהרי מי 
מבלי  ברוחניות  להשגה  להגיע  שמנסה 
שהוא קושר את עצמו למי שאמר והיה 

דס תרתי  זה  שבעומק  הרי  ־העולם, 
להשגה  הגיע  הוא  זאת  בכל  ואם  תרי. 
את  בחייו  קיבל  שהוא  הרי  מסוימת, 
התורה  עבור  לבוא  לעתיד  שלו  השכר 

שלמד כאן בעולם.

הבטחון כתכלית ולא כאמצעי
הבטחון  האמיתית,  החיים  בצורת 
טוב  שכר  "תן  בבחינת  להיות  צריך 
כלומר,  לכל הבוטחים בשמך באמת". 
יתכן שאדם בוטח בהקב"ה, ובעצם הוא 
רוצה מאתיים זוז, רק כיוון שהוא מאמין 
לפיכך  להשיגם,  ניתן  לא  בטחון  שבלי 

־הוא בוטח שהקב"ה יתן לו. הרי, שלמ
עשה הוא רוצה מאתיים זוז, אלא שהוא 

משתמש בביטחון כאמצעי להשגתם. 

אולם ההגדרה של בטחון אמיתי הינה, 
הבטחון,  היא  התכלית  כי  מבין  שאדם 
כאמצעי  בבטחון  להשתמש  ניתן  ולא 

להשגת דברים.
עומק ההגדרה של "הבוטחים בשמך 
לשם  לא  שבוטחים  אלו  הוא  באמת", 

־תוצאה, אלא רוצים את עצם ההתקש
רות שבביטחון, ולהם מגיע 'שכר טוב'. 
אבל אם האדם משתמש בביטחון ככלי 
להשיג את שאיפותיו, לא מגיע לו שכר 

הב את  רוצה  שהוא  כיון  הבטחון,  ־על 
מה  את  באמצעותו  להוציא  כדי  טחון 

שהוא רוצה.
ישנם רבים שנמצאים בעולם החיצוני 
לשונות  בפיהם  ושגורות  העסקים,  של 

בנש שמדובר  ודאי  אמונה.  של  ־רבות 
מות של ישראל מאמינים בני מאמינים, 

־אבל האמונה שלהם בקב"ה הינה לצו
אפשר  היה  אילו  יצליחו.  שהם  כך  רך 

ולהצ הקב"ה  בלי  'להסתדר'  ־כביכול 
ליח, יתכן שחלילה... 

היכי  איננה  האמונה  דאמת,  אליבא 
איננה  ואפילו  גשמיות,  להשגת  תמצי 
להשיג  או  מצוות  להשיג  תמצי  היכי 
היינו  באמת",  בשמך  "בוטחים  תורה. 
החיים,  מהות  את  באמת  שמבין  מי 
מציאות  יצר  שהקב"ה  לכך  שהטעם 
בטחון,  ללא  מאומה  להשיג  ניתן  שלא 
הינה מחמת שהתכלית היא התקשרות 
לק-ל חי, ולכן כביכול כך גזרה חכמתו 
יתברך שמו לבנות את העולם באופן זה 
במי  תלוי  להיות  מוכרח  יהיה  שהאדם 
כך  שמצד  כיון  העולם,  והיה  שאמר 
הביטחון.  היא  שהתכלית  מכיר  האדם 
אבל  תולדות,  יש  שלבטחון  נכון  אמנם 

התכלית הינה הבטחון לכשעצמו. 
בשמך  "הבוטחים  בחינת  עומק  זהו 
ולא  לשם בטחון,  היינו בטחון  באמת", 
חדש,  דבר  של  הולדה  לצורך  בטחון 

־ולפיכך נאמר "ותן שכר טוב לכל הבו
טחים בשמך באמת – דייקא.

מהשיעור  "בלבבי-ביטחון"  הקרוב  מהספר   ■  
תפילה 113 בטחון.ברוחניות(
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־צות ארבע מאות, בשעה שהם גורמים לו לר
צות ארבע מאות, כאן נאבדה נקודת השמחה. 
אז  אותו  שמנצחים  שבשעה  כמו  ובעומק, 
הוא בעומק  מנצח  כשהוא  גם  שמח,  לא  הוא 
מנוצח. כל פעם שהוא ניצח, בעצם נצחו אותו. 
יש לו מנה רוצה מאתיים, אז כשהוא קיבל את 
המאתיים, בעומק מי ניצח, ניצחו אותו, הוא לא 

־ניצח. נמצא שכל פעם כאשר יש מתמלא רצו
נו, הוא ניצח, נדמה לו שהוא ניצח, אבל לאחר 
כך  שבין  נמצא  אותו.  שניצחו  לו  מתברר  זמן 
ובין כך, זה בבחינת מנוצח שמוליד בו עצבות. 
אלא שלזמן מסוים נראה לו, שהוא המנצח, ועל 
לעולם  אבל בעומק,  חלה נקודת השמחה.  זה 

הוא מנוצח ואין לו מציאות של שמחה. 
אם כן נמצא שכל הניצחון שלו הוא לא נצחי. 
אז הוא הופך להיות במקום מנצח של נצח, הוא 
הופך להיות מנוצח, אז הוא חוזר להיות עצוב. 
כי כל סיבת שמחתו אזלה לה. אבל כאשר הוא 

־מנוצח, והוא משלים עם רעהו, אז אין לו התנ
גדות. נמצא שהניצוח הוליד בו בנפשו, את כח 
הנצח. הרי שבעומק על ידי הניצוח, הוא הופך 
להיות נצחי, מכח כך הוא שמח. מי באמת יכול 
להיות שמח, מי שיכול להיות שמח זה רק מי 

שמנצחים אותו.
רצון המוליד שמחה

מקומות  שתי  יש  עמוק,  יותר  להבין  עכשיו 
מהמד שמחה שבאה  יש  בנפש.  שמחה  ־של 

רגה שנקראת רצון, הוא רוצה דבר, אז הדבר 
הוא  שהרצון  אבחנה  יש  שמח.  הוא  מתקיים 
היא שמחה פרטית כמו  והשמחה  רצון פרטי, 
שהוזכר, והשמחה איננה נצחית ואיננה שלימה. 
רצון אחד  רוצה  אני  יש אבחנה שכאשר  אבל 
בלבד, בבחינת רצוננו לעשות רצונך )ברכות יז, 
לנו אלא לב אחד  אין  ב(, שזה רק רצון אחד, 
רק  יש  אם  ב(.  )סוכה מה,  לאביהם שבשמים 
רצון אחד, אז הוא נצחי, מצד כך מונחת נקודת 

שמחה. 
־כל זמן שיש לאדם ריבוי של רצונות, זה בה
ניצ כל  אבל  ניצחון,  לפעמים  בו  מוליד  ־כרח 

חון של ריבוי של רצונות, יוליד מנוצח. כי רצון 
אחד שניצחתי בו מוליד רצון חדש, נמצא שהוא 
מנוצח כמו שנתבאר. אבל אם יש לו רק רצון 

־אחד, הרצון האחד בנפש לא מוליד עוד רצו
נות, נמצא שבזה אני יכול להיות שמח. 

אדם  אחד,  רצון  של  מציאות  שיש  כשנאמר 
למשל מקיים מצווה, כלשון הגמרא )ברכות ט, 
ועוד לשונות בגמרא שנזכר  ב( שמח במצוות, 

־בהם שיש שמחה במצוה, בפשטות זכיתי לע
שות מצווה, אז אני שמח. אבל להבין בעומק, 
אם יש לי רצון אחד, כל פעם שאני מקיים את 
אותו רצון, אני יכול לשמוח. בשעה שיש לי רק 

רצון אחד, וכל פעם הרצון הזה מתגלה, כשאני 
־מקיים אותו, כל פעם זה מוליד שמחה, כי ני

לעשות  רוצה  שהוא  בשעה  הזה.  ברצון  צחתי 
רצון אביו שבשמים, כל פעם שהוא עושה את 
רצון אביו שבשמיים, הרצון האחד מתקיים. ]זה 
לא שיש לי רצון, וכאשר קיימתי את אותו רצון, 

־נולד בי עוד רצון. דנמצא שזה הפיג את השמ
חה של הניצחון הראשון[. כאן מונחת האבחנה 
שנקראת שמח במצוות. על אף שכמה מצוות 
יש, תרי"ג, וכל ענפיהם, אבל כמה רצונות יש, 

־אחד. כאן מונח המדרגה שנקרא שמח במצ
וות. על אף שזה נראה ריבוי של רצונות, אבל 
בעומק אין יש כאן אלא רצון אחד בלבד, ותו 
לא. הוא שמח במצוות, שאמרתי ונעשה רצוני 

)ספרי שלח(. 
פעם  כל  אז  אחד,  רצון  רק  לו  יש  כשאדם 
שהרצון מתגלה הוא שמח. וההעמקה של אותו 
רצון, לא סותרת את הרצון הקודם. אלא להיפך, 
אני שמח שזכיתי לעשות את אותה נקודת רצון, 
ועל ידי כן לגלות באותו רצון עומק. נמצא שזה 
לא רק שזה לא מפקיע, את הנקודה הקודמת 
אלא זה מגלה עומק ברצון הקודם, ואני שמח 
ברצון הקודם. אני שמח במילוי שלו, ואני שמח 
שמחה  מונח  כאן  לי.  שהתגלה  הרצון  בעומק 

במעשה מצוות. 
נבאר הדברים יותר, בשעה שהאדם רוצה, אז 
שדובר  כמו  נפרדים  רצונות  הם  הרצונות  אם 
ואם  שלימה.  איננה  וודאי שהשמחה  בארוכה, 
הרצון הוא רצון אחד, אז השמחה היא שמחה 
שלימה. אבל כפי כמה ערך השמחה, כפי כמה 

־שהוא רצה, והשיג ברצונו. כי השמחה היא תו
לדת הרצון והשגתו. 

בדקות השמחה היא לא רק בהשגה להוציא 
מהכוח לפועל את הרצון, אלא בעצם זה שאני 
רוצה אני שמח. דקות נוספת, אדם שלא רוצה 
לעשות דבר, ולאחר מכן הוא רוצה לעשות את 
הדבר, וכואב לו למה לפני כן הוא לא רצה, אז 
במה הוא שמח עכשיו, בעצם מה שהוא רוצה. 
מצד כך, השמחה היא לא רק במה שהוציא את 
אבל  רצונו.  אלא בעצם  מהכוח לפועל,  הרצון 
כפי כמה עומק שמחתו, כפי עומק רצונו, כך 

עומק שמחתו. 
חיבור הפכי הרצונות 

שנקראים  לשונות  שעשרה  לעיל  נתבאר 
תפא תפארת.  נקרא  זה  מהם  ואחד  ־שמחה, 

רת באה לכלול מציאות של שני הפכים, איך 
שמחה.  של  מדרגה  הוא  שהתפארת  מתגלה 
יש בזה שתי פנים, המדרגה הראשונה – מגלה 
שני הפכים. המדרגה השניה היא, שעל ידי שני 
ההפכים האדם מגיע לנקודה שמעל הרצון כפי 

שיתבאר. 

נבוא עתה לבאר נקודה עמוקה, כאשר האדם 
דיין  ברוך  הוא מברך, מברך  ירושה, מה  ירש 
על  מברך  הוא  ירש,  שהוא  מה  ועל  האמת, 
ההטבה הטוב המטיב או שהחיינו )ברכות נט, 
ב. שו"ע רכג, ב(. יש כאן תרתי דסתרי. בעומק 
נקראים  הם  רע.  ויצר  טוב,  יצר  ברא  הקב"ה 
יצר מלשון רצון. כל רצון שיש לאדם, בעומק 
אין  גם בעומק  הפוך. לכן  רוצה דבר  גם  הוא 
שאני  כל דבר  כי  כאן בעולם,  שלימה  שמחה 
רוצה, אני גם רוצה דבר הפוך. נמצא שאני לא 
את  שקיבלתי  אפילו  שיש,  במה  לשמוח  יכול 
בכל  לשמוח  יכול  לא  אני  מדוע  שרציתי,  מה 
רצון שהתמלא, כי לכל רצון שאני רוצה, גם יש 
כנגדו  עזר  של  אבחנה  יש  הפוכים.  רצונות  לי 
)בראשית ב, יח(, זכר ונקבה בראם ויקרא את 
שמם אדם )שם ה, ב(. ובכל אדם יש את הזכר 
שבזכר, ואת הנקבה שבזכר, וכן על זה הדרך. 
נמצא שלכל רצון שהוא רוצה, יש לו גם רצון 
הפכי בתוך הנפש של עצמו, לכן השמחה שלו 

לעולם לא יכולה להיות שלימה. 
שתי  הרצונות,  שתי  מונח  אדם,  בכל  כן  אם 
הכוחות דבר והיפוכו. מה קורה עכשיו בשעה 
שיש לאדם כוח של דבר והיפוכו, אז על דרך 
בתת  אבל  לזה.  מודע  לא  הוא  אדם  בן  כלל 
מודע ועל מודע, זה קיים, וממילא זה יוצר את 

כל הסתירות בנפש והיעדר השמחה. 
אך מה קורה אצל הצדיק, הצדיק מכיר ששני 

סות לא  שהם  הבין  והוא  קיימים,  ־הרצונות 
רים אחד את השני, אלא הם באים להשלים. 
זה נקרא בעומק )משלי טז, ז( ברצות ה' דרכי 
איש גם אויביו ישלים עמו,  פירושו, "ברצות" ה' 
דרכי איש – רצות מצד ריבוי של רצונות, הוא 
לאותה תכלית.  מובילים  הרצונות  מכיר ששני 
אותיות  רצון  כצינור,  ברצונות  משתמש  הוא 
נמצא  רוצה,  שהוא  לאיפה  להגיע  צנור, שביל 
שהסתירה שברצונות לא יוצרת לעצמה נקודת 
עצבות. כאן מונח השמחה שמונחת ברצונות. 
לנקו להגיע  שביל  הוא  שהרצון  מכיר  ־הוא 

דה מסוימת, ושתי הרצונות הסותרים מובילים 
אין סתירה.  אז ממילא  לאותה נקודת תכלית, 
הסתירה היא ברצונות, אבל בתכלית היא אחת. 
הבורא.  מציאות  לגלות   – אחת  היא  התכלית 
ושני הרצונות ההפוכים, בסוף כל אחד יגלה את 
ליסוע לצפון  רוצה  יתברך שמו. אחד  ה'  רצון 
והשני לדרום, אבל שניהם בסוף יגלו את אותה 
סותרים,  רצונות  זה  ההתלבשות  מצד  נקודה. 
הם  סותרים,  לא  שהרצונות  קולט  אני  כאשר 
לבוש לרצון האחד, אז ממילא הם לא יוצרים 

לי נקודה של עצבות. 
 ■ המשך בע"ה שבוע הבא מסדרת דע את שמחתך



דין 'לשמוע' בגר שנתגייר ודין 'לשמוע' בעבד כנעני

ולפי זה – נפלא מאד – כשגר בא להתגייר שמצינו בגמ' בכתובות 
שמודיעין לו מקצת מצוות קלות ומקצת מצוות חמורות, ולכאו' 

מאיזה דין מלמדים אותו, שאם נאמר שזה לצורך הקיום למה סגי 
־במקצת המצוות ולא בכל המצוות הנצרכות לקיום. אבל למה

לך הדברים שנתבאר עד השתא זה נפלא מאד – כלומר, זה מדין 
ה'לשמוע', דכיון שאין מי שילמדנו שאין לו יחס דכקטן שנולד דמי 
ממי ילמד ויתקיים אצלו הדין 'לשמוע', ולכך מודיעין אותו מקצת 

מצוות קלות וחמורות וזה סגי בשביל ה'לשמוע'.

ולפי"ז בעבד כשמל וטבל לשם עבדות שאינו בדין גר גמור ורק 
כשמקבל גט שחרור נהפך לגר גמור, לכאו' יש לדון מתי יתקיים 

בו הדין 'לשמוע' שקיים בגר שמכח כך מחויבים להודיע לו מקצת 
מצוות, וראשית יש לדון שבשעה שמל וטובל לשם עבדות, כיון שזה 
הזמן שמתחייב במצוות כאשה, זה זמן הגירות שלו לענין להודיע לו 
מקצת מצוות, או שאי"ז נחשב זמן הגירות כיון שעדיין אינו גר גמור.

ובזה הדרינן לנידון שהובא לעיל שהרי בעבד בעצם הוא אסור 
בתלמוד תורה כדנתבאר שלענין זה הוא כגוי, ולשיטת הב"י שאשה 

חייבת ללמוד הדינים הנוגעים לה ומכח זה מחויבת לברך ברכות 
התורה, ה"ה עבד אף שהוא אסור בכללות דברי תורה ולענין זה הוא 

כגוי, אבל לענין המצוות שמחויב בהם יהיה מחויב ללמוד ולברך 
־ברכת התורה, וא"כ כשהאדון מלמדו הדינים הנוהגים לו י"ל שמת

קיים בו מצות 'לשמוע' כיון שלענין זה הוא מחויב בלימוד תורה אף 
שבכללות אסור לו ללמוד.

אך לשיטת הגר"א שאין אשה מחויבת מדין תלמוד תורה ללמוד 
הדינים הנוגעים לה, לכאו' ה"ה עבד שאין מחויב מדין ת"ת בדינים 

הנוגעים לו ואינו מחויב בברכת התורה, ואין האדון מודיע לו רק 
פרטי הדינים כהיכ"ת שיקיים המצוות, ולפי"ז הוא חידוש גדול לומר 
שבהודעת פרטי דינים אלו יתקיים בו דין 'לשמוע' כיון שאין מחויב 

כלל בתלמוד תורה וממילא הוא בכלל האיסור חוץ מהודעת הדינים 
בפועל, ]גם יל"ד להב"י שעבד מחויב ללמוד הדינים הנוגעים לו 

ומלבד זאת הוא באיסור, שהוא דבר קשה בפועל לעשותו כיון שזה 
־גבול דק בין החיוב לאיסור שאם יוסיף משהו הרי כבר באיסור, וב

שלמא באשה לכל היותר אינו אלא ביחס ש"כאילו מלמדו תפלות" 
משא"כ בעבד שהוא באיסור גמור[.

וא"כ, נתבאר עד השתא השלב הראשון שביסוד מצות התלמוד 
התורה שהתחלתו הוא ב'לשמוע' שקודם ל'ללמוד וללמד'.

ביאור הצד שבנו קודמו לתלמוד תורה

בנידון הגמ' בדף כ"ט ע"ב הוא ללמוד ובנו ללמוד מי קודם, 
ולכאו' הסברא הפשוטה כפי שבי' הר"י מלוניל ועוד, שהוא מצוה 
שבגופו, ובאחרונים יש עוד סברא שהטעם הוא מדין חייך קודמים.

ולשיטת רבי יהודה שבבנו זריז וממולח ותלמודו מתקיים בידו, בנו 
קודמו, וצריך לידע טעם הדבר, ומצינו בספר חסידים חידוש עצום 

־שאם יש קבוצת אנשים שחלק צריכים ללמוד וחלק צריכים להת
פרנס, שראוי שמי שהוא זריז וממולח מהם ישאר ללמוד, אך לכאו' 
אינו דין גמור, וכשיש ב' אחים שאחד ראוי להיות יותר יששכר, אף 
שכך ראוי שהוא יהיה יששכר והשני זבולון, אך ל"ש לומר שזה חיוב 
מדינא, אבל כאן באב ובנו זה דין גמור, וצריך לידע מה הטעם, ולא 
מיבעיא להרס"ג ועוד שללמוד וללמד זה ב' מצוות במנין המצוות, 
למה תדחה מצות ללמוד מפני מצות ללמד, אלא אפי' להרמב"ם 

שזה מצוה אחת, סוף סוף הרי מצוה דגופיה עדיף, ושאלה זו דנו בה 
כבר האחרונים אך כמעט לא נאמר בזה ביאור ברור, מהו יסוד הדין 

שבנו יהא קודם אליו.

ולפי מהלך הדברים שביארנו עד השתא, אולי יש פתח להבין את 
הדבר – אם החיוב הוא רק ללמוד וללמד, א"כ הללמוד כפשוטו 

קודם לללמד, אך אם צורת הדבר שיסוד החיוב של התלמוד תורה 
מתחיל מה'לשמוע', א"כ כתוב כאן שיסוד הד"ת הוא בהעתקה 

מדור לדור שחיובו שלו ללמוד הרי מוטל על אביו ביסודו, שהרי 
זהו יסוד תחילת התלמוד תורה שלו במה שמקבל מאביו אף בזמן 

שאינו מצווה כלל במצות תלמוד תורה כדנתבאר, צורה זו של 
העתקת התורה מדור לדור הוא יסודי במצות תלמוד תורה יותר 

מהחיוב שיש על האדם עצמו ללמוד תורה, שהחיוב של עצמו עומד 
עליו רק בתורת המשך החיוב שהיה מוטל על אביו ולא מתחיל 

אצלו, משא"כ חיובו של בנו מתחיל אצלו להעמיד את קבלת הדברי 
תורה אצל הבן ובכללות שחייב להעביר את התורה הלאה לאחרים 

ויסוד חיוב זה קודם, וכמובן שזה חידוש גדול, אבל יש כאן עכ"פ 
תחילת פתח להבין מאיפה יש צד שבנו יהא קודם אליו.
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צירוף  כל  של  המהות  ]ביאור 
שני אותיות בלשון הקודש, ע"פ 
ספר  )עיין  שערים  רל"א  סדר 
יצירה פרק ב' משנה ב'(, לפי 
השבוע  בפרשת  המופיע  ערך 
ולפי  זה,  צירוף  בתוכו  שיש 
צירוף  מתראה  כיצד  ביאור  זה 
נוספים  ובערכים  זה  בערך  זה 

שבתוכם מופיע צירוף זה[.

מקץ צ-ק   מקץ, מ-קץ, מלשון סוף. 
וכן מלשון קצבה, קצ-בה. כי קצבה היינו 
קצה,  לשון  וכן  וקץ.  סוף  לו  שיש  דבר 
קציר,  וכן  הדבר.  של  גבולותיו  קצ-ה, 
קצ-רי. כי הקציר הוא סוף התהליך של 
ולכך נקרא הקיץ קיץ, קצ-י,  התבואה. 
כי בו זמן הקציר. וכן קוצים, קוץ, קצ-ו, 

כי הקוצים הוא הקצה של הגידול.
וכן מקראות רבים מלשון קץ, סוף. כגון 
מאסתי  מו(,  כז,  )בראשית,  בחיי  קצתי 
בחיי, והיינו רצון שכאן יהא סוף החיים. 
וכן וייקץ יעקב )שם, כח, טז(, והיינו שבא 

קץ לשנתו.
וכן קצף, קצ-ף. והיינו שהגיע לסוף קצה 
כח הסיבולת שלו, וכאשר עובר קצה זה 
נעשה כעס, קצף. וזהו בחינת צוקה, צק-

שנופל  או  ואזי  מצומצמת,  שנפשו  וה. 
קץ,  לשון  כך  ומצד  או לכעס.  לעצבות 

ערכים בפרשה בלבביפדיה אברהם
בראשית, כד, יב – ויאמר ה' אלהי אדני אברהם, הקרה נא לפני היום ועשה חסד עם 

אדוני אברהם.
הנה נודע שמדתו של אברהם חסד, כמ"ש )מיכה, ז, כ( תתן אמת ליעקב חסד לאברהם, 
ופרש"י שם וז"ל, שכר חסד אשר לאברהם, אשר צוה לבניו לשמור דרך ה' לעשות צדקה 
ומשפט, עכ"ל. ואברהם הוא מרכבה למדת החסד, כמ"ש הרמב"ן )שם, יז, כב( וז"ל, לשונם 
בד"ר )מז, ו( האבות הן הן המרכבה, ירמוז למש"כ תתן אמת ליעקב חסד לאברהם, ופחד 

שיצחק היה לי, עכ"ל. ובכדי להיות מרכבה למדה נצרך מסירות נפש על אותה מדה. ופני
מיות החסד הוא אהבה, וכמ"ש )סוטה, לא, ע"א( ועושה חסד לאלפים, לעושים מאהבה. 
וכמ"ש )ירמיה, לא, ב( אהבת עולם אהבתיך על כן משכתיך חסד. וזהו אהבת חסד, כמ"ש 

שבזוה"ק )ח"ג, תז, ע"א(, וכן בתיקונים )עג, ע"ב(. וכמ"ש הרמ"ק )ספ"י, פ"ו( וז"ל, קראו )לא
ברהם( אוהבו, כדכתיב אברהם אוהבי, דהיינו שנתן לו מדת החסד, מקום האהבה, עכ"ל. 
וכמ"ש בזוה"ק )ואתחנן, רסב, ע"א( ועל דא ואהבת, ברחימותא תלייא חסד. והיכל האהבה, 
הוא חסד. עיין זוה"ק )ח"ב, רנג, ע"א(. ופרדס רימונים )שער כב, פ"ט(. ועץ חיים )שער מ"ו, 

פ"ג(. והדברים ארוכים.
לו.  ואחד, דוגמתה ניתן  וז"ל, ובמדה שהלך כל אחד  )מ"ט, קלה(  וכתב הספר הבהיר 
חסד  וגומל  מזון,  דרכים  ועוברי  עולם  באי  לכל  מזמין  שהיה  לעולם,  חסד  גמל  אברהם 
ויוצא לקראתם, דכתיב )בראשית, יח, ב( וירץ לקראתם, ועוד, "וישתחו ארצה", זאת היתה 
גמ"ח שלמה, והקב"ה מדד לו במדתו ונתן לו מדת החסד, דכתיב, תתן אמת ליעקב חסד 
לאברהם אשר נשבעת לאבותינו מימי קדם, מלמד שאם לא היה אברהם גומל חסד וזוכה 
למדת החסד, לא היה יעקב זוכה למדת אמת, עיי"ש. ולפיכך ביקש אליעזר שיעשה חסד 
עם אדוני, שעי"ז ימצא יצחק את זווגו, ועי"ז יוולד יעקב, וכל זה מכח מעשיו של אברהם 
שעשה חסד, ועורר את מדת החסד העליונה, ונעשה מרכבה אליה, וע"י זכה לחסד מלעילא 

לתתא, ודו"ק. ועיין ספר הפליאה )ד"ה חסד(. 
וזהו מדתו של  חסד,  ריבוי של  נתעורר  העליונה  וע"י שעורר אברהם את מדת החסד 
לו(  )הקדמה  הגלגולים  בשער  וכמ"ש  רחמים,  מדות  מי"ג  חסד"  "ורב  הנקראת  הקב"ה 
וז"ל, אברהם אבינו איש החסד, שכתוב בו ורב חסד, עיי"ש. וכתב בבני אהרן )שם, אות יז( 
וז"ל, ומ"ש שכתוב בו ורב חסד, קאי אחסד ולא אאברהם, עכ"ל. כי רב חסד הוא מלעילא 
לתתא, כנ"ל )ויעויין בברית כהונת עולם, מאמר סוכת שלום, פ"י, שכתב שחסד מדתו של 
)חיי  יעויין שם(. ושורש הדברים נתבאר בדברי חיים  אברהם, ורב חסד מדתו של יצחק, 
שרה( וז"ל, באברהם אבינו ע"ה, שהגם שמדתו היה חסד )זוה"ק, לך לך, צו, ע"א( אך הוא 
בבחינת חסד כפי ההנהגה בששת מדות שהקב"ה מנהיג עולמו וכו', אך הקב"ה בירך אותו 
שאברהם זקן. והיינו בחינת הזקנה שהוא למעלה מהמדות, ונקרא ורב חסד )שם, תרומה, 
קעז, ע"ב(, עיי"ש. והוא ניתן מתנה לאברהם, ונתפשט אצל זרעו בבחינת נוצר חסד לאלפים, 
אלפיים דור. עיין חת"ס )דרוש לכ"ז אלול(. ואמרו )שמ"ר, מד, ט( ועושה חסד לאלפים, 

וכתיב )ישעיה, מא( זרע אברהם אוהבי. ועיין תורה אור )חב"ד, יתרו, סט, ג(.
■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד לעלון זה
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וז"ל,  א"ס עיין פרדס רימונים )שער כג, אות א, ערך איפה(  אור 
איפה, פירוש לשון מדה, וכו', וכן לשון איפה, כענין מי איפה )בראשית, 
כז, לג, ושם איפוא(, עכ"ל. והיינו שנהפך מאיפה לאיפא, אלופו של עולם. 
יד( תפיני,  ו,  )ויקרא,  כתיב  והיפך  ונעלם.  מופלא  הוא  כי  אי-פה,  לשון 
ועיין רשב"ם )שם( וז"ל, לשון אפייה, אל"ף חסרה, והרבה יש, לא יהל, 
שם ערבי יאהל, וימש חשך כמו ויאמש, עכ"ל. וכבר נתבאר שכל מקום 
שאל"ף חסרה, היינו שנחסר אור אלופו של עולם. ויתר על כן פעמים 
גובר אות אחרונה ת' על א'. עיין רש"ר הירש )צו, ו, יד( וז"ל, תפיני, מלה 
הוי אומר אפויה בתנור  נגזרת משורש "אפה" בתוספת תי"ו לפניה:  זו 
)עיין מנחות, נ, ע"ב(, עכ"ל. ועיין מלבי"ם )שם, אות מח( וז"ל, דע שהתי"ו 
הנוסף בראש האות לסימן השם יורה לרוב או על דבר הגדול באיכות 
וכו' או שיורה על רוב הכמות, עיי"ש, שריבוי איכות יבוא השם גם בלשון 
יחיד, ריבוי כמות יבוא השם בלשון רבים. צמצום חלל, שורש לע"ז. 
ואמרו )ע"ז, מט, ע"ב( נטל ממנה עצים, אסורין בהנאה וכו', אפה בהם 

את הפת, אסורה בהנאה. 
ויהי כבוא אברם  וז"ל,  )לך לך(  ועיין לקוטי תורה  ועוד. צמצום, מיצר. 
אדם,  בקומת  ביותר  הצר  )המקום  הגרון  של  המיצר  שהוא  מצרימה, 
גרון(, ושם באחוריים ג' שרים, שר המשקים שר הטבחים ושר האופים 
ומקום הוורידין קנה וושט, והם שרי פרעה )פה-רע, עיין ערך קטן פה( 

שהוא הערף. ורמ"ז בפירושו כתב, טבחים משקים אופים, ר"ת טמא.
וז"ל, והוא האפה שהוא  ועוד. אלהים אחרים. עיין מפתח השמות )בא( 
רמז למה שצוה ישו בענין הפת שהיא אצלם "קורפוש דיומניש", שהם 
גופי השדים, היפך דומינוש שעניינו רוחנים אלהיים לפי שקרותם, עכ"ל.

קו חוט המקשר בין א"ס לנבראים, בחינת צרור הנקשר. ואמרו )ב"ר, 
והיינו צרור  וישב, פח, ב( שר האופים צרור נמצא בתוך גלוסקין שלו. 
בחינת קשר, מלשון צרור. ובחינת צרה, חרון אף, אופים. ובסוד הקלקול 
נעשה מקו קין, והיינו בסוד בל תגרע ובל תוסיף, נגרע ו' של קו ונעשה 
בילקוט  )הובא  רזיא  גליא  ועיין  קין.  וזהו  ן',  ונעשה  הו'  על  ונוסף  יו"ד, 

ראובני, וישב( שקין נתגלגל בשר האופים.

עיגולים עיין רש"י )ויקרא, צו, ו, יד( וז"ל, תפיני, אפויה אפיות הרבה, 
שאחר חליטתה אופה בתנור, וחוזר ומטגנה במחבת, עכ"ל. והבן, טיגון, 
עיגול  בסוד  הנוסף  והטיגון  הסובב.  עיגול  בחינת  ס"ב  גימ'  טגן,  שורש 
סביב, גלגל החוזר, ודו"ק. ועיין תורה תמימה )שם( וז"ל, אופה ומטגנה 
ואופה, עכ"ל. יושר ג' קווים. ועיין גור אריה )וירא, יח, י( וז"ל, ומצות 
אפה גבי לוט )בראשית, יט, ג(, ולא שהיה יום ראשון של פסח, רק יום 
ג' של פסח, ומפני שאין לאכול חמץ, אפה מצה, עכ"ל. ועיין אור החיים 
)שם( וז"ל, ולפי דברי רז"ל )ב"ר, פ"נ( יום ט"ז )טו( בניסן היה והאכילם 
מצות, עכ"ל. ועיין תוס' )ר"ה, יא, ע"א, ד"ה והשתא(. ועיין ערך קטן יסוד. 
והיינו ששר המשקים – אופים – טבחים, כנגד קנה, משקים. אופים, ושט. 
טבחים, וורידין. עיין ערך קטן צמצום. אולם יתר על כן כולם באמצע 
בוורידין, כמ"ש בעמק המלך )שי"א, פ"ו( וז"ל, ג' שריו הם שר האופים, 
שר המשקים, שר הטבחים, הם סוד הג' וורידין שבצואר ז"א, עכ"ל. ועיין 
חולין )כט, ע"א(. וכן ראו בחינת שלשה שריגים, שלשה סלים, שפתרונן 
שלש ימים. ועיין מפתח השמות )מקץ( וז"ל, שלשה סלים בגימט' שלשה 
ימים הם, עכ"ל. ועוד. בציעת הפת ממקום שנאפת ביותר. בציעה לשון 
אמצע, חלוקה, ודו"ק. ועוד. כתיב )ויקרא, ו, יד( על מחבת בשמן תעשה 
מרבכת תביאנה תפיני מנחת פתים וגו'. ודרשו )מנחות, נ, ע"ב( תאפינה 
נא. והיינו נא חצי בישול, קו אמצע. ועיין תורה תמימה )שם( וז"ל, אופה 

ומטגנה ואופה, עכ"ל. ג' חלקים. ועוד אמרו )פסחים, מח, ע"ב(, ג' נשים, 
אחת לשה, ואחת עורכת, ואחת אופה. 

וז"ל, פעל  ויקרא, פרק מב, אות תד(  ועוד. עיין מלבי"ם )אילת השחר, 
אפה ושם מאפה כולל כל מיני אפיה אף הנאפה במחבת ובמרחשת, אם 
לא בשהוסיף אשר תאפה בתנור )ויקרא סימן קטז(, עכ"ל. וא"כ איכא ג' 

אפיות, בתנור במחבת ובמרחשת.

שערות עיין שער הפסוקים )וישב( וז"ל, ואת שר האופים תלה. ענין 
תליה זו, ענינה הוא כנודע שאין הדינים מתמתקים אלא בשרשם. והנה 
שרש כל אלו הדינים שבז"א הם בשערות ראשו כנודע, ועליהם נאמר 
קווצתיו תלתלים, שהן קוצין דשערי דרישיה דז"א שהם בסוד תלתלים, 
שהם ה' שמות אלקים כמנין ת"ל כמבואר במקומו. וזש"ה אותו תלה, 
ר"ל שתלאו בראשו והעלהו למעלה לבחינת השערות שהם מבחינת ה' 
נגלה אות ה', כנודע. ומשם נשש אזן באזן   אלקים כמנין ת"ל, עכ"ל.

אורות  ונעשה  נשתלשל  ומשם  ו',  ונעשה  אף,   – החוטם  אורות  תלשל 
הפה ד', בסוד ד-ו שצורתה ה'. וזהו סוד אפה, אף-ה. והיינו התקשרות 
האף לשורשו באזן, באות ה'. חוטם עיין מפתח השמות )בא( וז"ל, שר 
האפים, שר הנחירים, והחיות תלוי בפת האפוי שאפה אותו ומל בחום 
אחר  בנחירים  ומנשים  הדם  וחוזר  הפאות,  לפי  האפין  שר  והוא  השר, 
שהיה פת מחטה שהוא עץ הדעת לפי דעתינו, ושורשיו מן השדה ומן 

האדמה, עכ"ל.
 עוד. אפה, אף-ה. שורש ה' גבורות. ופעם ראשונה שכתוב בתורה לשון 
אפיה, אצל לוט )בראשית, יט, ג( ומצות אפה ויאכלו. והיינו שכח הכעס, 
חרון אף של תרח – רתח, ושל נחור – חרון, נסתלק מאברהם וניתן ללוט. 
ומכח אכילה של מצות אלו כביכול, הפכו את סדום. ואח"כ נגלה אצל 
שר האופים שכולו חרון אף, ובו כתיב )בראשית, מ, ב( ויקצף פרעה על 
שני סריסיו, על שר המשקים ועל שר האופים. ועיקר החרון בגלל שר 
האופים, כמו שנגלה לבסוף שאת שר המשקים השיב אל כנו, ואת שר 
האופים  משא"כ בשר  וז"ל,  )וישב(  הפסוקים  שער  ועיין  האופים תלה. 
שראה את שלשתם בבחינת אחורים שהם דינין תקיפין. ולכן מלת סלי 
חר"י, חסר ו', מלשון חרי אף, עיי"ש בהרחבה. ועיין ברית כהונת עולם 
מכל  העליון  יז( ובסל  מ,  )בראשית,  כתיב  פה  פמ"ה(.  תרי"ג,  )מאמר 
מאכל פרעה מעשה אפה, והעוף אוכל אותם מן הסל מעל ראשי. ואינו 
אכילה גמורה אלא אכילה בחלום. והשורש, האכילה שנאמרה אצל לוט 
)בראשית, יט, ג( ומצות אפה ויאכלו. נראו כאוכלים ואינם אוכלים. כי 
אכילת הפת האפויה יש בה דבקות בגוף, בחוטם ופה, כדלהלן. ובביאור 

הפסו שער  ועיין  תרע"ד(.  )וירא,  משמואל  שם  עיין  זו,  אכילה  שמהות 
קים )וישב( ששר האופים כנגד הושט, מקום האכילה. ושורש החרון אף 
באכילה מעץ הדעת. אפה, נוטריקון אף-פה. עינים - שבירה 
מיתה. וכתיב )בראשית, מ, כב( ואת שר האפים תלה כאשר פתר להם 
ערך  פ"א,  כג,  )שער  רימונים  ועיין פרדס  וסמאל שורש למיתה.  יוסף. 

איפה( וז"ל, ושר האופים הוא כענין סמאל שר המקטרגים, עכ"ל.
ועוד. כתיב )ויקרא, כו, כו( ב"שברי" )לשון שבירה( לכם מטה לחם, ואפו 
עשר נשים לחמכם בתנור אחד. והוא כנגד העקודים, עשרה אורות בכלי 

שאחד. וכאן ירד לקלקול. והוא עומק השבירה, שאף חלקי אורות העקו
דים שירדו עם הנקודים אף בהם חל פגם.

ועוד. שורש למריבה ומחלוקת, פרוד. ועיין אלשיך )וירא, יט, ד"ה ויבואו( 
ומצות  ד(  )נ,  ב"ר  ועיין  עכ"ל.  ומריבה,  מצות  לשון  אפה,  ומצות  וז"ל, 
לוט  וכו',  המלח  על  עמדה  ומריבה  מצות  יצחק  ר'  אמר  ויאכלו,  אפה 

בלבביפדיה קבלה אפה
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הוא לשון צמצום, כי הקץ מהותו העדר המשכה. ויתר על 
כן נעשה צמצום אף במה שכבר התפשט. וזהו קבץ, קצ-

ב. והיינו שקודם הקיבוץ היה הדבר מפוזר ועתה צמצמו. 
וכן קמץ, קצ-מ, וכן קצ-צמ, והיינו שצמצם הדבר, כמ"ש 
לקמצים.  השבע  שני  בשבע  הארץ  ותעש  מז(  מא,  )שם, 
זו נקראת קצר מלשון לקצר את הדבר, בבחינת  ובחינה 
היינו  הצד"י  אות  והכפלת  קצ-ץ,  קצץ,  וזהו  רוח.  קוצר 
והיינו קצה לבלתי התפשט,  גבולות לדבר,  נתן  שלא רק 
אלא אף צמצם את הדבר, כנ"ל. וזהו קפץ, כמ"ש )דברים, 
מצמצם  הצקה,  וכן  קצ-פ.  ידך,  את  תקפץ  ולא  א(  טו, 
את גבולות זולתו. וכן צמק, מ-צק, עניינו צמצום, בחינת 
מן  עצמו  מצמצם  שהאדם  ויש  צמוקים.  הנעשים  ענבים 
הדבר )ולא שהדבר נעשה מצומצם(, וזהו שקץ, שנפשו של 

האדם קצה ממנו.
צעק,  צעקה,  מוליד  הוא  הנזכר,  הצמצום  נעשה  וכאשר 
לפי  לקבל  והיינו  ד-צק,  צדק,  תובעת  והצעקה  ע-צק. 
חלקו ללא הצמצום של קצץ. ופעמים תובעת לקבל יתר 
בלידת  נגלה  זה  ודבר  דה-צק.  צדקה,  בבחינת  מחלקו, 
יצחק, חי-קץ, שנולד לאברהם כאשר היה בן ק', ולשרה 
כאשר הייתה בת צ', והבן. וכאשר מקבל שפע זה נעשה 
צחק, ח-צק, כל השומע יצחק לי, והוא התפשטות יתירה 
צמצום  היפך  קצ-חי,  יצחק,  וזהו  קץ.  של  צמצום  היפך 
כנ"ל,  צדק,  בחינת  הצמצום  וביטול  מות  בחינת  שהוא 
בחינת צדיק, קצ-די. והתפשטות יתירה בחינת חסיד. וזהו 
בחינת יצק, כמ"ש )בראשית, כח, יח( ויצק שמן וגו'. י-צק, 
יו"ד,  של  קוצו  מן  ההמשכה  ומקור  שפע.  של  המשכה 
כנודע )בחינת קוץ דקדושה היפך קוץ הנ"ל(, שהוא בחינת 

מאין תמצא, כנודע.
וכח התפשטות זו נגלה בבצק, ב-צק, שטופח.

ערכים נוספים שבהם מופיע צירוף אצעק, מקצע, 
קצף, יצחק, יצק, מוצק, צקלון, צדק, צדקה, בצק, מציק, 
קיצון, קצה, צדוק, צינק, יקבצאל, צוקה, צדיק, יהוצדק, 
קץ,  צמוקים,  קבצאל,  קמצים,  מקץ,  מצוקה,  קמץ, 
צדקיהו, ציקלג, צלק, קצת, יקיצה, צחק, צקון, קצין, קיץ, 
צעק, צק, קצח, קוץ, קבץ, שקץ, קצץ, קציר. ■ המשך בע"ה 

בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד לעלון זה

אמר לאשתו תן לאורחים אלו מעט מלח, אל אף זה המנהג הרע אתה 
רוצה להנהיג במקום הזה. וכתיב לא תאפה חמץ חלקם. חלקם דייקא, 
ששורשו שבירה לחלקים. וע"ז דרשו חז"ל שאפילו שיירי הכהנים אינם 
נאכלים חמץ. עיין ערך קטן חסד. עתיק עיין יונת אלם )ח"ד, פרק כא( 
וז"ל, האיפה מדתו של אדה"ר, דא עתיקא, והאיפה עשירית הכור, שאינה 
אלא מדה עשירי למה שלמעלה הימנה, עכ"ל. עיי"ש, סוד לוג, נוק'. קב, 
ז"א. פאה, בינה, עיי"ש. ועתיק תחילת עולם התיקון. ועיין אבן עזרא )צו, 
ו, יד( וז"ל, תפיני, וטעמו תיקון ואין לו רע, עכ"ל. בחינת עתיק. אריך 
)ירושלמי, תענית, פ"ב(. והיינו שממילת אף,  אריך בחינת מאריך אפיה 
לאו"א,  יו"ד,  של  קוצו  כתר,  אריך.  מן  שנתארך  והיינו  אפ-יה.  נעשה 
בחינת י-ה. ועיין זוה"ק )שמות, עה, ע"א(. ועיין של"ה )שופטים, לו( וז"ל, 
וכאשר נעשה אריכות אף,  כשאדם חוטא מחזי רשימין באפיה, עכ"ל. 
מעלים וכונס רשימו אלו. אבא או"א, סוד י"ה. וזהו אפיה, אף-יה. והוא 
בחינת אכלו רעים, או"א. עיין זוה"ק )רע"מ, פנחס, רלה, ע"א( אכלו רעים 
אמא  וכו', ע"י שר האופים. אב, ר"ת, אפיה בישול, תיקון האוכלים. 
בחינת שמן, שומן. ואמרו בזוה"ק )רע"מ, פנחס, רלה, ע"א( קרקבן איהו 
אופה )ועיין ברכות, סא, ע"ב, קרקבן טוחן. וכן הוא בתיקונים, קמ, ע"ב. 
וז"ל, הקרקבן לועט הלעיטה  ועיי פירוש חכמוני )ספ"י, פ"ה(  ואכמ"ל(. 
של מאכל ומשתה ועי"ז בא השמנונית, עכ"ל. וזו מדרגת אמא עילאה, 
משא"כ אמא תתאה בחינת יין. ז"א מדות – והוא השורש למדת איפה.

ועוד. שורש לי"ב גבולי אלכסון, שורש לי"ב חלות של לחם הפנים. וכתיב 
)ויקרא, כב, ב( ולקחת סלת ואפית אתה שתים עשרה חלות. ועיין חזקוני 
)וירא, יח, ו( וז"ל, לושי, ובלוט כתיב ומצות אפה, מכאן שהאשה לשה, 
והאיש אופה, עכ"ל. ועיין באר מים חיים )וירא, יט, ג(. ועיין פסחים )קטז, 
ע"א( דרכו של עני, הוא מסיק ואשתו אופה. ועיין ערך קטן נוק' ומלכות. 
ועיין כתובות )נט, ע"א( מלאכות שהאשה עושה לבעלה, טוחנת ואופה. 
וצ"ב. ועוד. מדות, ושורשם דרך ארץ, בחינת דרך ארץ קדמה לתורה, 
כמ"ש מהרח"ו בשערי קדושה. ואמרו )תנחומא, וירא, יא( ומצות אפה 
ויאכלו, והלא אין אכילה למלאכי השרת, אלא ללמדך דרך ארץ שלא 
והמילוי  אלפי"ן.  במילוי  הוי"ה  שם  ועוד.  המדינה.   ממנהג  אדם  ישנה 
עיקרו ל"ט, כנודע. ופעם ראשונה שכתוב בתורה לשון אפיה אצל לוט 
גימ' אדם, לט-ו, ומצות אפה ויאכלו )בראשית, יט, ג(. ועיין של"ה )מסכת 
פסחים, דרוש ג( סוד אפיה של לוט. נוק' מדה עשרית. בחינת עשרית 
האפה )ויקרא, ה, יא, ועוד(. ועיין ערך קטן עתיק. ועיין סוד ישרים )ח"ד, 
שאלה טו(. אפה – פאה, קצה, סוד נוק'. ובקלקול כתיב )ויקרא, כו, כו( 

בשברי לכם מטה לחם, ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד.
ועיין אור החיים )בראשית,  ועוד. נקבה – שמור, סוד השמירה, כנודע. 
יט, ג( וז"ל, יום ט"ז בניסן היה והאכילם מצות, ולהיות שצריכין שמירה 
הוצרך לאפותם בידו לשומרם, והוא אמרו ומצות אפה, עכ"ל. ועיין של"ה 
)מסכת פסחים, מצה עשירה, ד"א, רצא( וז"ל, והוא סוד מצה שמורה, 

בסוד ומצות אפה, עכ"ל.
ועוד. עיין רמח"ל )דרושי כלך יפה( וז"ל, השכינה היא אילת אהבים, לא 

שדי שהיא משפעת השפע הצריכה לנשמות, אלא שמתקנתם בכמה הכ
נות, כמו שנאמר במן את אשר תאפו אפו וכו', עכ"ל.

ועוד. שבת. ואמרו )מנחות, נ, ע"ב( תפיני, תניא חביתי כהן גדול דוחין את 
השבת, דכתיב תפיני, תאפינה נאה, ואי אפי לה מאתמול אינשפא לה.

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

בלבביפדיה קבלה אפה
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עלייה  יש בכולן  בין בצלם אמא  בין בצלם אבא  הג' מוחין  מ"ב 
וירידה אור ישר ואור חוזר בין בעיבור ויניקה וגדלות כנזכר במ"א וזהו 
בהגהת  עיין  ורחל:  המדבר  ודור  ולאה  ויעקב  דז"א  הפרצופים  בכל 

שהרש"ש שציין דהעליה והירידה שכתב כאן קאי אפרק כ"א סופ"ב ובש
ער כ"ג סופ"ג, ועיין בש"ש שהעיר עליו דמה שציין הוא בחי' הדעת ולא 
הג' מוחין, וז"ל:"ולע"ד לא זכיתי להבין דשם אינו מדבר אלא על בחי' הדעת 
לבדו וכאן כתב ג' מוחין, ולא זכיתי להבין אמאי לא כתב שהם הג' מוחין עצמם 
שהרי מצינו להם עליה וירידה כמ"ש רבינו בש' כ"ג פ"ו שהמוחין דז"א עולין 
מ"מ נראה שכוונת מהרח"ו לרמוז בלשון  וכו'".  בסוד מ"ן ואח"כ חוזרים 
כללית מאוד לכל העליות והירידות, ואור ישר ואור חוזר שישנן, ורבים הן 

ואין כאן המקום לפורטן.
ונבאר בכללות בלשון קצרה, שורש הירידה הוא בקו שיורד מלעילא 
לתתא, ולעת"ל הקו יתפשט עד סוף העיגולים, אולם כיון דהשתא אינו 
מתפשט עד הסוף לכן יש הארה של אור חוזר, אך לעת"ל שיתפשט עד 
הסוף לא תהיה עליה של אור חוזר שחוזר לשורשו אלא האור חוזר יאיר 
רק בסוד העיגולים, בסוד גלגל החוזר. וסוד האור ישר הוא חסד, וסוד 
האור חוזר הוא גבורה-דין, ופרטי המדרגות רבות הן וא"א כאן לפורטן.  

____________________

פרק א'

מ"ק

עתה  נבאר  דז"א,  דצלם  בחינות  כל  בפרטות  נתבאר  שכבר  אחר 
בפרטי פרטות באורך כל בחי' התפשטות ז"א ובחי' הצלם כבר נודע 
כי כל ספי' כלולה מי' וי' מי' עד אין קץ. והנה ז"א בהיותו בסוד עיבור 
לא נתגלה בו רק ג"ס שהם בחי' נה"י שבו ולא נה"י של הכללות אלא 
של פרטות כי ודאי שהעיבור יש בו רמ"ח איברים הנפרטין בי"ס וכל 
אבר כלול מעור ובשר וגידין ועצמות וענין זה ישנו בין כשהוא בעיבור 
ובין כשהוא תינוק ובין כשהוא איש גמור ואין הפרש בו במנין איברים 
כי האברים לא נתוספו כפי הזמנים הנ"ל זולת תוספת הגדלתם בהם 
בעצמם ואבר קטן נעשה גדול: אלו הם יסודות שהתבארו בארוכה לעיל, 
ונזכיר אותם כאן בקצרה. והיינו דמיירי בנה"י דפרטות דז"א עצמו, שיש 
בו גם פרטות של י"ס, והיינו שיש בו עי"מ גם בעיבור עצמו. וכל איבר 
כלול מבשר וגידין ועצמות ושורשם בד' אותיות הוי"ה כנודע. והיינו שכל 

שמה שנמצא בכללות נמצא בפרטות, כי גם במדרגה התחתונה יש בפר
טותה את כל המדרגות כולן. 

ואין הבדל בין הקטנות לגדלות במנין אברים, אלא השינוי הוא בהגדלת 
האברים הקיימים, כי מה שנמצא בגדלות נמצא בגדלות, אלא שהשינוי 
הוא בין גדלות הדבר לקטנות הדבר. ובדקות בזמן הקטנות ההבלטה של 
המדרגות שונה מזמן הגדלות, כלומר לא רק שהוא גדל וקטן, אלא גם 
שבכל מדרגה יש את צורת ההבלטה שלה ששונה מההבלטה של מדרגה 
אחרת, לדוג' בעיבור שהוא באופן של 'ראשו בין ברכיו', היינו שהראש 
בטל לתחתון, לעומת כך במוחין דגדלות הגוף בטל בשיעור מה לעליון, 

ובכל מקום יש שינוי ביחס מה העיקר ומה הטפל.   
וענין זה נחלק לב' בחי' אם בגובה שהוא באורך ואם בעוביו שהוא 
היקפו  וטפח  זרת ארכו  הזרוע  או  הירך  היה אבר  כי אם  פי  הרוחב, 
הנה כשיגדל יהיה אמה ארכו וב' טפחים היקפו נמצא שגדל באורך 
ובקומה וגם ברוחב העובי ואם כן צריך לידע מה ענין הגדלה זו ובאיזה 
אופן הוא: כפי שהתבארו היסודות פע' רבות, שורש כל הפרצופים הם 
האורך,  הגדלת  שורש  והוא  יושר,  בחי'  אורך  מלשון  אריך  וא"א,  ע"י 

בהשתלשלות שם  וכן  עיגולים.  בחי'  העובי  של  הע'  שורש  הוא  ועתיק 
הוי"ה, עתיק הוא שורש התפשטות שם ע"ב מלשון עיבוי ומלשון עובר 
בבחי' 'כריסה בין שיניה שהכרס מתרחב שהוא הגדלה לעובי. וכאשר 
יש הגדלה הוא הן באורך והן בעובי, כלומר כשמתוסף ג"ר לז"א, מצד 
אריך נעשה הגדלה של האורך של הג"ר, ומצד עתיק נעשה הגדלה של 

העובי של הג"ר.  
'באורך' הוא בחי' ההגדלה מלעי 'באורך ובקומה', היינו כי  שומש"כ 

לא לתתא, 'ובקומה' הוא הגדלה מתתא לעילא. ומש"כ 'ברוחב העובי', 
והצפון, לעומת  'הרוחב' הוא הדרום  היינו כי כאשר פני האדם למזרח 
'העובי' הוא המזרח והמערב, ובחי' העובי של 'עובר' שהוא בחי' 'כריסה 
בין שיניה' הוא בחי' 'עובי' שהוא לצד הפנים כי עיקר 'העובי' הוא לצד 
הפנים, אולם יש עובי גם לצד אחוריו. לעומת כך בחי' 'בין כתפיו שכן' 
'הרחב'  המקום  הם  שהכתפים  ודרום,  צפון  שהוא  'רוחב'  בחינת  הוא 

ביותר באדם.            
דע כי בזמן העיבור בירר מן ז' מלכים בחי' הנה"י שלו: הוא מדרגת 

העיבור והיינו שאז מתברר הנה"י דפרטות של ז"א. 
כי כן האדם מתחיל לקנות הנפש ואחר כך הרוח ואחר כך הנשמה 

וגדל ממטה למעלה: והיינו באופן של קומה.

וכן האילן גדל ממטה למעלה וכן האדם: והיינו מצד הגדילה בפרטות 
ויש את  יש את סדר ההשתלשלות מלעילא לתתא,  כי  לעילא.  מתתא 
סדר הגדילה שהיא מתתא לעילא, והיינו כי כללות המדרגה התחתונה 
מתתא  גדלה  התחתונה  המדרגה  ופרטות  לתתא,  מלעילא  משתלשלת 

שלעילא. והוא כדוג' ולד הנולד מן האימא הוא משתלשל מן האימא בכ
ואח"כ  ואח"כ רוח  והוא מקבל נפש  ואח"כ הוא גדל מצד עצמו  ללות 

נשמה.
נמצא כי תחלה בירר הנה"י שבו ואינם הנה"י כולם אמנם הנה"י שיש 
בנה"י שלו לבדו. פי' כי הנה הנצח הכללי דז"א הוא קו ימין וכו' עד 
והרי הם ט' בחי' בנצח דז"א: והיינו שנה"י הכללי הם קומת ז"א1 שהיא 
מתחלקת לג' פרקים חח"ן בג"ה דת"י שכל אחד מתחלק לט' חלקים, 
ונמצא רת"ס בכל אחד. 'ראש תוך סוף' הוא הגדרה של אורך, לעומת 

'פנימי תיכון וחיצון' הוא הגדרה של רוחב.   
וזהו ע"ד שהזכיר בתיקונים )דף ק"ח( בענין טפת הזרע שהוא י' אחת: 
בחי' טפה, כידוע יש הבחנה של טפה בתפיסה העליונה בסוד קוצו של י', 
בסוד י', ויש הבחנה של טפה במדרגה תחתונה בסוד המלכות שמקבלת 

טפה מן היסוד, והיא עצמה אינה אלא נקודה אחת.    
כי אין דבר קטן מנקודת היו"ד ונקודה זו יש בה ג' קוצין וזה רת"ס 
וכ"א מהן יש בו ג' קוצין: זהו בחי' קוצא גזעא ושבילא, לפעמים נקרא 
רישא גזעא ושבילא, )עיין זוהר בלק ר"ג ע"ב(, בחי' רת"ס, ג' החלקים 

המתגלים ביו"ד, ושורש הקוצין הוא בקוצו של י'.
הרי הם ג' של ג' וכללותן הם י' ולכן אות י' חשבונו עשרה: ג' של ג' 

הוא בפרטות ועם כללות הם י'. 
דאות  כנודע  ניצוצין:  לי'  ואתפליגו   טיפין דאזדריקו מקשת  י'  והם 

ברית קודש נקרא קשת. 
תפיסה זו שכל דבר יש בו הבחנה של ג' של ג' שהיא ט' הוא תפיסת 

שהנה"י, כלומר תפיסת הנה"י היא תפיסת הג', ותפיסת החג"ת היא תפי

1  והיינו בערך לעולם העליון ממנו, כדלהלן, ודו”ק.
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סת הו"ק, ותפיסת החב"ד היא תפיסת הי"ס. 
ג' מדרגות,  יש אלא  והיא התפיסה העמוקה של דרוש הדעת, שאין 

שוהיינו כי הנבראים הם נה"י בערך לעולם העליון מהם. ובשורש השור
שים, א"ק מטבורא ולמטה שהוא מ"ה וב"ן דכללות, הוא תפיסת הנה"י, 
והקו הוא תפיסת הו"ק2, והאור א"ס תפיסת י"ס, או בסוד י"ס כמוסים 

במאצילן, או בבחי' קודשא בריך הוא, תורה, וישראל. 
והיינו שכל מה שהתבאר לעיל בתפיסת הג', שהז"א היה ו"ק והתוסף 
לו ג"ר ע"י שעולין ב' שלישים מתתא לעילא ויורדים שליש אחד מלעילא 
בחי'  היה  לעילא  מתתא  הוייתו  תחלת  כי  הנה"י.  תפיסת  הוא  לתתא, 
עיבור, לכן גם כאשר הוא גדל על אף שיש בו ו"ק ויש בו י"ס, הוא עדיין 
כל הבריאה  והוא תפיסת  הג'.  נה"י, תפיסת  בחי'  עיבור,  בתפיסה של 

שכולה, בסוד השתלשלות, שלשלת. והוא ביאור מה שנאמר במדרש שה
עולם הוא שליש ים שליש יבשה ושליש מדבר. והוא תפיסת האבות שהם 
ג', בסוד ג' רגלים, 'רגלים' דייקא שרגלים הם הנה"י. נמצא שגם כאשר 
מתחלקים הי"ס דז"א לחב"ד חג"ת ונה"י, עדיין הכל הוא בתפיסת נה"י.

ועל דרך זה הם ט' בחי' בהוד וט' בחי' ביסוד וכולם הם כ"ז בחי' נגד 
כ"ז אותיות התורה והבן זה: נמצא שכ"ז אותיות שבתורה הם בתפיסת 
נה"י, מדרגת עיבור. וביחס הזה הוא מה שנקראים 'אותיותיה' של תורה, 
אותיותיה דייקא, כי 'טעמים' הם תפיסת י"ס, 'ונקודות' הם תפיסת ו"ק, 

ואותיות הם תפיסת נה"י. 
והנה זה הטפה שהוא י' בתחלה היא בחינת מלכות ואחר כך בסוד 
העיבור הוגדלה בבחי' ג' קוצין שהם נה"י: כנ"ל שיש בחי' טפה עליונה 
בסוד קוצו של יו"ד, ובסוד י', ויש בחי' טפה תחתונה בסוד נקודה אחת 
של המלכות. והיינו שמלעילא לתתא הוא טפה בסוד קוצו של י', ובסוד 

י', ומתתא לעילא הוא בבחי' המלכות. 
צמח. כי בחינות אלו נמצא בז"א לבד והוא הנקרא תורה, לכן הם 
בחינת כ"ז, כמנין אותיות התורה: כפי שהתבאר לעיל, שאותיות התורה 
בסוד  שהוא  דידן  השורש דמשה רבינו בעלמא  והוא  עיבור.  מדין  הם 
'ויתעבר ה' בי למענכם', וכן בסוד 'אם אנכי הריתי את העם הזה', בחי' 
עדיין  הכל  מ"מ  ו"ק,  שהוא  תורה-ז"א  מדרגת  שהוא  אע"פ  כי  עיבור. 

בבחי' מדרגת עיבור, מחמת שבתחלתו היה בבחי' תלת גו תלת. 
והיינו כי אמנם אמרינן בראשית כל דבר זיל בתר רישא, אולם כאן 
הוי 'בתר רישא' מצד תחלת הויתו, שהיה בבחי' עיבור בחי' נה"י. והוא 
סוד מה שמשה רבינו שלישי לבטן, ונולד בחודש שביעי והיינו שנולד לו' 
חודשים ותוספת, והמשיך בו מהלך העיבור 'בתיבה' ג' חודשים נוספים, 
בסוד 'תיבה' שהאותיות יוצרות תיבה, ודו"ק. והוא גם סוד מה שהקב"ה 
לא נתן לו 'לעבור' את הירדן כדי להיכנס לארץ, כי הכל נשאר במדרגת 

העיבור.   
ואחר שנולד כל קוץ נגלה בג' קצוות ואז נשלם לי"ס כמ"ש בע"ה 
באורך: כנ"ל שהוא י"ס שנולד מתפסת הג', שקודם הוא בחי' ג' קוצים 

ואז נעשה ט' ועם הכללות נשלם לי"ס.
לא  כי  והענין  א' קטנה  נקודה  הזרע  היתה טפת  כי בתחלה  נמצא 
נתגלה בו רק בחי' המלכות שבכל בחי' ובחי' כמ"ש בענין הנה"י ומשם 
בכ"מ  בידך  יהיה  זה  כלל  ואמנם  להאריך.  רוצה  איני  כי  לזה  תלמד 
ואומרת  נקודה  בסוד  המלכות שמתמעטת  כמו  נקודה  ענין  שתמצא 
אל תראוני שאני שחרחורת כנזכר בזוהר שיר השירים וכיוצא פירושו 

2  אותיות קו.

על בחי' המלכות שבמלכות: ובעומק המלכות מקומה היא בנה"י דז"א 
והיינו כי הנקודה הזו נחלקת לג'  ולכן פעמים רבות היא בתפיסת הג', 
באתכסיא, והיינו כי הז"א הוא בתפיסת הג' שהם נה"י בגילוי, לעומת כך 

המלכות יסודה בתפיסת הג' אך הוא באתכסיא ולא בגילוי.
ונחזור לענין כי בסוד הטפה לא ניכר רק המלכות שבכל בחי' ובחי' 
הנה"י  בחי'  עליה  נתוספה  כי  והוא  הטפה  הגדילה  בעיבור  כך  ואחר 

שבכל בחי' ובחי': כנ"ל שבבחי' המלכות ג"כ יש בה בחי' תפיסת הג'.

באופן זה כי הנה נתבאר שיש בקו ימין נצח דז"א הכללי ויש בו ג' 
פרקין וכל א' כלול מחח"ן. ואמנם עתה בעיבור נתוסף בז"א ג' הנצחים 
שיש בג' פרקין ואלו הג' נצחים משמשין לו במקום חח"ן וכן על דרך 
זה בקו שמאל בהוד שלו וכו', וכן על דרך זה בקו אמצעי ביסוד שלו 
והיינו שמה שהיה ניכר כג' מדרגות חח"ן כללים, נעשה שכל א'  וכו': 
מה  והיינו שבעומק  אותיות,  הכ"ז  מתגלה  ומימלא  פרטי,  מחח"ן  כלול 
שנגלה בכללות הוא מה שנגלה בפרטות, והוא סוד 'פרו ורבו', כלומר 
שאין ריבוי אלא מפירור הדבר עצמו לחלקים, ואין ריבוי 'בעצם', וכך הוא 

בכל הבריאה כולה.  
־והנה הג"ר שהם הנה"י העליונים ששמשו לו במקום חב"ד הם הנ

קראים מוחין דעיבור כי שלשתן הם בחי' ג"פ עליונים הנקראין חב"ד 
והג"פ  הגמור  העיבור  בחי'  הם  התחתונים  הנה"י  כלומר  כנ"ל:  דנה"י 

עליונים הם נעשים מוחין דעיבור. 
ודע כי כל בחי' חב"ד שיש בעולם בכל בחי' כולם נמשכין מאו"א 
זכיתי להבין דהיכן מצינו בשום  "לא  עיין בש"ש דהקשה  ודעת דאצילות: 
מקום כענין זה שכתב כי כל בחי' חב"ד שבעולם נמשכים מאו"א ודעת דאם 
נאמר לזו"ן הרי לא מצינו אלא מאו"א דאצילות אבל דעת באצילות לא נזכר 
, והיינו דלא מצינו מציאות של הדעת כפש "בשום מקום מה ענינו אצל ז"א

רצוף לעצמו, ויבואר להלן.   
כי הם שרשים לכל החכמות והבינות והדעות ולכן א"א לז"א לקבלם 
אם לא ע"י שאו"א יתנו חלקם מהם עצמן והם הנה"י שבהם להלביש 
ועל ידם נכנסין ומתפשטין בז"א ויקבלם: זה היסוד שכל תחתון שמקבל 
מן העליון הוא מקבל מן הנה"י של העליון, מאידך  מבאר הרב שא"א 

לז"א לקבל המוחין אלא ע"י או"א.
יסוד הדבר הוא, שאין לך שפע מן העליון שניתן לתחתון אלא מצד 
ההקבלה של התחתון לעליון, כלומר כאשר התחתון מקבל מן העליון 
יש בזה ב' בחינות, בכללות, בשורש הפנימי, התחתון מקבל מן העליון 
והדעות  והבינות  החכמות  שכל  והיינו  בעליון,  אליו  המקביל  מהמקום 

שהתחתונות מקבלות מן החכמות והבינות והדעות העליונות, אולם בפר
טות, בשורש התחתון, נה"י של עליון נעשה חב"ד של תחתון, והיינו שהוא 

שמקבל את השפע מהמדרגה התחתונה של העליון שהיא הקרובה לתח
תון3, מיהו הוא מצד שהיא באותו קו של המדרגה העליונה של העליון. 

והיינו שכאשר נה"י של עליון נעשה חב"ד של תחתון, הוא לא מצד 
עצם השפע היורד, אלא מצד התלבשות השפע הניתן לתחתון, שכאשר 
בפרטות  בגילוי  בא  ולא  העליון  של  בנה"י  מתלבש  הוא  מתלבש  הוא 

משורשו הפנימי שהוא המדרגה המקבילה בעליון.
שמעתה נחזור לבאר מה שהקשה הש"ש היכן מצינו דעת כפרצוף לע

צמו, דהיינו שע"פ יסוד דרוש הדעת, ז"א בערכין מסוים הוא נעשה דעת 
נק שישסו"ת  שפעמים  הדעת  בדרוש  מבואר  כלומר  המדרגות,  ששל 

3 להלן יתבאר טעם נוסף.
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ראים הדעת, מצד שיש"ס ותבונה היא בחי' בן ובת שורש לזו"ן, והיינו 

שישסו"ת נקראים דעת בכח, וזו"ן הם הדעת בפועל.   
והנה שכאשר חב"ד דאצילות נעשים מוחין דז"א, מדין החכמה והבינה 
שז"א מקבל הוא מקבל מאו"א שהם חו"ב דאצילות והוא מצד שורש 

המוחין דיליה, אך מדין מה שזו"ן מקבל בפועל הוא מדין הדעת.
והיינו כפי שהתבאר לעיל שכל דעת אינו פרצוף לעצמו, אלא הדעת 
הוא עצם כח היחסיות בין המדרגות, והיינו שבחי' הדעת היא המבדלת, 

המכריעה, המחברת, והמתהפכת בין העולמות.
לפ"ז עצם המציאות של תחתון שמקבל מן העליון הוא תפיסת הדעת, 
דוג' לדבר הוא בחי' וידע האדם את חוה אשתו, שהוא צירוף בין האיש 

לאשה מכח הדעת, וכן הוא צירוף שמכח אב ואם נעשה ולד.
לפ"ז מה שכתב מהרח"ו שמקבלים מדעת דאצילות, היינו בחי' כח 
הדעת שהוא בחי' הצירוף בין העולמות, שהוא כח היחסיות בין הדברים. 
כלומר עצם המציאות שהתחתון מקבל מן החו"ב של העליון הוא נעשה 
מכח היחסיות של הדעת, והוא דעת דאצילות, שאינו פרצוף לעצמו אלא 

הוא בחי' היחסיות בין המדרגות, ודו"ק.    
ועיין ותבין כי כמו שז"א עצמו עתה הוא בחי' נה"י כן על דרך זה 
ממש הוא בחי' נה"י דאו"א להלביש מוחין אלו תוך ז"א: כלומר כפי 
שהתבאר לעיל שז"א אינו בחי' נה"י רק בזמן העיבור, אלא כל עצמות 
בנינו הוא נה"י, וביחס הזה הוא מקבל את המוחין שלו מהנה"י של או"א 
מצד היות עצמותו נה"י, והוא טעם נוסף בסיבת הדבר שמקבל בפרטות 

מהנה"י של עליון דייקא, ודו"ק.    
והנה אלו הנה"י דאו"א הם הבחי' אשר נתנו או"א מעצמותן בבנים 

־להגדילם ולתקנן, ולסבה זו הבן חייב בכבוד אביו ואמו, וזה סוד שא
מרו רבותינו ז"ל ברא כרעא דאבוה וכן אמרו עובר ירך אמו הוא, והבן 
נה"י שלהם  והיכריים )שהם( ג"ת  זה כי אינו לוקח רק בחי' הכרעים 
דאו"א  שנה"י  היינו  זו"ן,  לצורך  דאו"א  נה"י  מה שהתרוקנו  והוא  לבד: 
כוחותיהם  כי  ואמו  אביו  בכבוד  חייב  ולכן  מעצמיו.  עצם  להיות  הפכו 

תמיד נמצאים בו. 
־והנה ג' בחי' הנצחים הנ"ל המה שהיו בעובר במעי אמו אינם פשו

טים זה למעלה מזה אכן הם זה תוך זה: אינו באופן של 'זה למעלה מזה' 
בסוד אורך, כי הוא 'זעיר' אנפין, ולא 'אריך' אנפין, אלא הוא באופן של 
'זה תוך זה', בסוד עיבור, בסוד עובי. והיינו שבבחי' עובי הוא עדיין בסוד 
נה"י ועדיין לא חידש בו בחי' י"ס, כלומר מצד האורך הוא נה"י גרידא, 

ומצד העובי הוא נה"י בבחי' זה תוך זה אולם הכל במדרגת הנה"י.  
עובי,  בחי'  העיגולים,  בחי'  דייקא,  באם  הוא  שהעובר  מה  סוד  והוא 
בחי'  השתלשלות  בסוד  טפה  בחי'  מקבל  הוא  האב  מצד  כך  לעומת 
אורך. בלשון אחרת שורש אריך באבא ושורש עתיק באמא4, לכן ז"א 
מצד האבא הוא מקבל בחי' האורך ומצד האמא הוא מקבל בחי' העובי.     
כי הנצח שבפרק תחתון מלביש לנצח שבפרק אמצעי ונצח אמצעי 
מלביש לנצח שבפ"ע: אע"פ שבעיגולים המדרגה העליונה מקיפה את 

שהמדרגה התחתונה, וכאן הוא ההיפך שזה תוך זה היינו שהמדרגה הת
חתונה מלבישה את העליונה שהוא כבחי' האורך שהתחתון מלביש את 
העליון, מ"מ הוא בחי' העובי ששורשו בעיגולים, אלא שהוא בבחי' דבר 

והיפוכו, ודו"ק. 

4  אע”פ שיש בזה הבחנות מתחלפות, והתבאר במ”א.

נצח  שהוא  לבד  מועט  דבר  רק  העובר  אורך  שיעור  אין  כי  נמצא 
שבפ"ת לבד שהוא חלק א' מט' כי הרי אורך הקו כולו של נצח הכללי 
הם ט' בחי' כנ"ל, וכן הענין בקו שמאלי וכו', וכן בקו האמצעי וכו':  
כנ"ל עיקר המדרגה שמתגלה בעיבור הוא מדרגת העובי משורש עתיק, 

שולכן הם זה תוך זה ואין השיעור אורך אלא נה"י תחתונים של ג"פ תחתו
נים לבד. אולם התבאר לעיל שגם כשהוא יהיה ו"ק ואח"כ י"ס הוא תמיד 

יהיה בבחי' נה"י במדרגת התלת.
וזהו סוד בתוספתא פרשת בשלח כי הז"א ג' כליל בג' פי' כי הנה"י 
שבו היו מלבישין לחג"ת שלו ואלו חג"ת ר"ל הנה"י שבג"פ האמצעיים 
הנקראין חג"ת של נה"י הכוללים כנ"ל: כבר התבאר לעיל שיש בבחי' 
זו ב' בחינות, יש הבחנה שהחג"ת כלול בנה"י, ויש הבחנה עליונה יותר 

שהנה"י כלול בחג"ת, ובעומק שורשו בנה"י דחג"ת. 
ומיירי בחג"ת דנה"י ולא בחג"ת הכולל, וגם במדרגה זו החג"ת טפלים 
לנה"י כי הם מולבשים בנה"י ואינם עולים בשם של חג"ת אלא בשם של 
והיינו כי במדרגת העיבור אין גילוי של מדרגת החג"ת אלא הוא  נה"י, 

שרק מולבש בנה"י, ואח"כ במדרגה העליונה יותר מתנוצץ הארת המול
בש שהוא החג"ת בנה"י, שאז הוא במדרגה שהנה"י בטל לחג"ת, ועדיין 
הכל הוא במדרגת הנה"י שיש בו הארת חג"ת דנה"י, בסוד תלת בסוד 

'שלושה רועי בקר', ודו"ק.       
ומה שלא אמר ג' כלילין בג' וג' בג' הוא לפי שאפילו חג"ת אינן עולין 

־בשם רק דרך כללות יען הם מתלבשין תוך נה"י )פי' כללות ר"ל התל
בשות וזכור זה( ומכ"ש שהג' אחרים שבתוך החג"ת אינם מתגלין כלל: 
חג"ת לא עולין בשם רק דרך כללות, כלומר החג"ת נשארים בתפיסת 
ורק הפרטות מתחלקת לג' קוצין,  הטפה שאינה מתחלקת בגילוי לג', 
וכ"ש שהחב"ד המתלבשים בחג"ת שמתלבשים בנה"י אינם עולין בשם 

ואינם נגלין אלא בסוד טפה, ודו"ק.
ונמצא כי עיקר מה שנגלה הם הנה"י האחרונים לבד וזה סוד העובר 

־שמקופל ועומד במעוי דאמא ראשו בין זרועותיו וגופו על ברכיו ועג
בותיו מכוסין תחת הירכים שלו והוא עגול ככדור מקופל בג' קפולים: 
בסוד  ככדור  עגול  שהוא  מש"כ  והוא  הנה"י,  במדרגת  העובר  כלומר 
שיניה',  בין  'כריסה  בסוד  בעיבור,  בסוד  העובי-עיבוי,  בסוד  העיגולים 

שמתעגל, והוא בחי' מה שביאר לעיל זה תוך זה, ודו"ק.
ולא בפועל כי אף על פי  וזה שכתוב בספרים כי החג"ת היו בכח 
שנקראו חג"ת אינם רק נה"י אלא שנשרשים מכח חג"ת אמנם אינם 
רק נה"י, אם כן הם בכח ולא בפועל וכן על דרך זה המוחין בתוכם היו 
בכח ולא בפועל ע"ד הנ"ל: כלומר החג"ת וגם המוחין הם בבחי' שהם 
והוא שהתבאר שהם בבחי' הטפה בסוד כללות המלכות בסוד  בכח, 
חכמה תתאה ולא בבחי' הג', ורק הנה"י הוא בפועל נגלה בסוד הג', וכל 
מה שחג"ת וחב"ד נתפסים בתפיסת הג' הוא מכח התלבשותם בנה"י 

ואינם אלא נה"י. 
והוא תפיסת כל הבריאה כולה בעלמא דידן, כלומר גם בחי' שית אלפי 
שנין שהוא עלמא דידן, אינן אלא בתפיסת הג', והשורש לזה בבחי' נפש הוא 
ג' אבות שהם חג"ת במדרגה של נה"י, ובבחי' הזמן הם ג' רגלים, והוא נמי 
מה שאמרו חז"ל ג' ספרים נפתחים בר"ה, ג' בסוד נה"י. ובשורש השורשים 
 הוא מסוד א"ק שכל העולם הוא מטבורא ולמטה שאינן אלא רגלים, ודו"ק.   
■ המשך בע"ה בשבוע הבא מהשיעור השבועי בירושלים בספר עץ חיים      
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אטר
מציאות האטר כפשוטו

אטר, סדר הדברים שהקדוש ברוך הוא 
ברא את האדם, יד ימין ויד שמאל, ויד ימין 
חזקה יותר, ימין - 'מיומנת' כלשון חז"ל, 
בלשון  כלל  דרך  על  נקראת  שמאל  ויד 
דקרא, לגבי מצות תפילין "על ידכה" - 
התחלפות,  של  אופן  יש  אבל  כהה,  יד 
שאזי, הימין והשמאל מתחלפים, והשמאל 

תקיפה יותר על מציאות הימין.

כפשוטו, מציאות האטר - כמו שנאמר 
הרי, בדיני כהונה, בדיני בכורות, )בכורות 
כי  מום,  בעל  של  סוג  זהו  מ"ה(  דף 
העולם,  של  הטבעי  מסדרו  היפך  הוא 
הוא  והאטר  חסרון,  מום מלשון  כלומר, 
אינם  שהדברים  חסרון  של  מסויים  צד 

הולכים כסידרם.

ימין ושמאל בשורש - ואחר ההחלפה

אבל בעומק יותר במציאות האטר, חז"ל 
הוא  הדברים  שסדר  אותנו  מלמדים 
רך  היותר  הצד  היא  שהימין  כזה  באופן 
היותר  הוא  ביסודו  והשמאל  שבאדם, 
קשה, והדוגמא השורשית והבהירה, דברי 
"לעולם   - ועוד.  בסוטה  הידועים  הגמ' 
תהא שמאל דוחה וימין מקרבת", כלומר, 
הצד  הרכות,  של  הצד  בה  נמצא  הימין, 
של הקירבה, הצד של האהבה, ולכן 'ימין 
מקרבת', וצד שמאל, נמצא בה אופן של 
תוקף, אופן של חוזק, וכן בשמאי והלל, 
 - אמה  הבנין,  באמת  לגר  דחפו  שמאי 
)עיין לקמן( והלל קירבו, וא"כ שמאי זהו 
ה'שמאל דוחה' והלל הוא ה'ימין מקרבת', 
נמצא  שמאל  השמאי שבתוך תיבת  זהו 
שמאל,   - שמאי  אותיות  של  השורש 
'שמאל  הדבר,  מציאות  של  השורש  זהו 

דוחה'.

אבל בפנים העמוקות יותר, כפי שמסדרים 
והימין,  לדברים,  החלפה  נעשה  רבותינו, 
הופכת  היא  המיומנת,  להיות  הופכת 
הופכת  והשמאל  גבורה,  תוקף,  להיות 

להיות 'ידכה' - יד כהה, התהפכו סדרי 
מציאות  היה  שבשורש  מה  הדברים, 
וא"כ  מקרבת',  וימין  דוחה  'שמאל  של 
השמאל הדוחה, היא צריכה תוקף, היא 
בה  יש  המקרבת  והימין  חוזק,  צריכה 
הימין  ההחלפה,  נעשה  ונעימות,  רכות 
הפכה להיות תוקף, חוזק, גבורה, השמאל 

הפכה להיות 'ידכה' - יד כהה.

גדר ההחלפה

בו  יש   - ממש  בכללות  הדברים  וגדר 
שלושה דקויות, והם בעצם א - האחדות, 
את  יש  ב.  ההחלפה,  את  יוצרת  שהיא 
ויש החלפה  ג.  המיזוג שיוצר את הדבר. 
אחדות,  אמה  תיבות  ראשי  בעצם, 
הבנין',  באמת  'דחפו  זהו  החלפה,  מיזוג, 
באמה, כלומר, האמה יוצרת מציאות של 
להחליף  יכולה  האחדות  הא',  החלפה, 
את הדברים, המ', המיזוג יכולה להחליף, 
את  ויש  הכוחות,  נתחלפו  מיזוג  ע"י 
שלושת  הם  אלו  בעצם,  ההחלפה  הה' 
מיזוגי  של  באופן  היסודיות  המדרגות 

הצדדים, שזה דקות לעצמה.

מציאות האטר בעומק - חזרה לשורש 
הראשון

ומכל מקום, נעשה אותו שורש של המיזוג 
שנתחלפו,  ההחלפה,  של  השורש  הזה, 
ומכאן  אהדדי,  נתחלפו  והשמאל  הימין 
לצייר בסוגיא  אנחנו באים  ואילך כאשר 
כפשוטו  אם  אטר,  שהוא  מי  את  דידן, 
של  אופן  חסרון,  של  אופן  הוא  האטר 
מסדרו  היפך  בו  שיש  של דבר  מציאות 
חדש  סדר  לא  זה  בעומק,  עולם,  של 
לפני  הראשוני  הסדר  זה  אלא  כפשוטו, 
שנקרא  המושג  זה  ההתחלפות,  נקודת 
האטר  דברים  של  כפשוטו  אם  אטר, 
הוא בעל מום שיוצר סדר חדש, ולדוגמא 
כביכול, אדם שנולד עם ששה אצבעות, 
שזה לא סידרו של עולם, וכן ע"ז הדרך, 
יותר, מציאות האטר הוא בעצם  בעומק 
התפיסה הראשונית שהיתה קיימת קודם 
מציאות ההתחלפות, קודם מציאות המיזוג 
האטר  מציאות  הידים,  ב'  בין  שנעשה 
עומדת כמציאות ראשונית, שהדבר עומד 
כפי שהוא הצטייר בראשית ימות עולם, 

שהמצב  סיבה  מאותו  גופא,  שהיא  אלא 
השני,  והמצב  מתקיים,   איננו  הראשוני 
הוא המתקיים, לכן, מי שהוא אטר, הוא 
בעל מום, כי הוא נמצא במצב הראשוני.

אטר - מדרגת 'עלה במחשבה'

מאד,  הידוע  חז"ל  ללשון  ובהקבלה 
את  לברוא  במחשבה  עלה  "מתחילה 
העולם  שאין  ראה  הדין,  במידת  העולם 
מתקיים, עמד ושיתף עמו מידת רחמים", 
הדין  עולם,  של  ברייתו  בסדר  כלומר, 
גובר, שזה נקרא "עלה במחשבה לברוא 
את העולם במידת הדין", אין כוונת הדבר 
שיהא כולו דין, אלא כוונת הדבר שעיקר 
ההנהגה, תוקף ההנהגה, שליטת ההנהגה, 

תהיה מצטיירת באופן של מידת הדין.

- זה גופא העומק של האטר, שהיד שמאל 
ימין שבו, כלומר, מהו  שבו חזקה מהיד 
הגדרתו של האטר - זהו מי שהוא נמצא 
זה  תחילה",  במחשבה  ה"עלה  במדרגת 
הוא נמצא בראשית של  מדרגת האטר, 
מידת  עמו  ושיתף  ה"עמד  לפני  הדבר, 
הרחמים" שהוא כח המרחם, הממצע בין 
הוא  דין,  של  למציאות  והחסד  האהבה 
של  המציאות  בענפיו,  ומחליפם  ממזגם 
האטר היא שהוא נמצא בראשית תפיסת 
תחילה  במחשבה  ה"עלה  של  היצירה 

לברוא את העולם במידת הדין".

"ראה שאין העולם  נאמר  זה  על  והרי   -
העולם  "אין  אם  כלומר  מתקיים", 
של  מציאות  מתגלה  א"כ,  מתקיים", 
חסרון, זה גופא ההגדרה של הבעל מום, 
לו הגדרה של בעל  יש  שמי שהוא אטר 
העולם  שאין  "ראה  נאמר  עליו  כי  מום, 

מתקיים", אין לו מציאות של קיום.

'עלה במחשבה' ו'עמד ושיתף' במדרגת 
תורה

אבל יתר על כן, כפי שנתבאר, מציאות 
הראשון  בשורש  נמצאת  היא  האיטר, 
במחשבה',  ה'עלה  של  המחשבה,  של 
במחשבה'  ה'עלה  מתגלה,  הללו  ובפנים 
מצטייר בציור של תורה, "מתחילה עלה 
במידת  העולם  את  לברוא  במחשבה 
ואז "ראה שאין העולם מתקיים",  הדין", 
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יוציא אותו לפועל  מצד האופן שכשהוא 
התורה  במדרגת  אבל  יתקיים,  לא  הוא 
שם  מחשבה,  חכמה,  מדרגת  שהיא 
באמת 'עלה במחשבה לברוא את העולם 

במידת הדין'.

על זה נאמר בלשון דקרא בספר דברים 
כפשוטו  ולכאו',  למו",  דת  אש  "מימינו 
שהימין  להיות  צריך  היה  דברים,  של 
יהיה בה מציאות של רכות, מציאות של 

נעימות.

"מימינו  מתגלה  הקדושה  בתורה  אבל 
לפי  דברים,  של  ועמקם  למו",  דת  אש 
נקראת  הקדושה  התורה  שנתבאר,  מה 
"רחמנא  רחמים,  מלשון  'רחמנא', 
אמר", וההגדרה הדקה, היא כך, יש את 
שם  לעולם,  שקדמה  התורה  מציאות 
לברוא  במחשבה  עלה  "מתחילה  נאמר 
המחשבה  זה  הדין",  במידת  העולם  את 
אצלו  "ואהיה  לעולם",  "קדמה  של 
יום"  יום  שעשועים  אצלו  "ואהיה  אמון", 
קדמה  שהתורה  כידוע,  חז"ל  כלשון   -
"אאלפך  בבחינת  שנה,  אלפיים  לעולם 
חכמה" - "אאלפך בינה", פעמים אלף, 
בעולם המחשבה, זהו אלפיים שנה, כמו 
שמבואר ב"שבילי אמונה" לנכד הרא"ש 
שנה  אלפיים  זהו  רבותינו,  בדברי  ועוד 
העולם  כלומר,  לעולם,  קדמה  שהתורה 
עולם של מעשה,  עולם של מידות,  הוא 
ו'קדמה לעולם' היינו במדרגת המחשבה 
שזהו  במחשבה",  עלה  ה"מתחילה  של 
שם  בינה",  "אאלפך  חכמה",  ה"אאלפך 
לברוא  במחשבה  עלה  "מתחילה  נאמר 
התורה  ושם,  הדין",  במידת  העולם  את 

לא נקראת 'רחמנא'.

"ראה שאין העולם מתקיים עמד ושיתף 
"שיתף  שהוא  מה  רחמים",  מידת  עמו 
עצמו  לא בעולם  זה  מידת רחמים"  עמו 
בלבד, בתולדה, אלא "ראה שאין העולם 
בעצם  נעשה  ה'שיתוף'  ואז  מתקיים", 
מדרגת התורה עצמה, ועל ידי כן מתגלה 
הפועל של הדבר שהתורה משתנה שמה 
ואילך  מכאן  להיקראות  הופכת  והיא 
באופן של 'רחמנא', היא נקראת רחמנות.

ה"מימינו  המיזוג  של  האופן  נעשה  וכאן 

האש,  של  מיתוק  שיש  למו",  דת  אש 
שאם הוא ימצא בשמאל, הוא יהיה תוקף 
ובא  מתמזג  והוא  דוחה",  "שמאל  של 
בדרום  שנמצאת  חמה  בבחינת  לימין, 
שנקרא כן מלשון שהחמה דרה שם, כמו 
החום,  מציאות  תוקף  חז"ל,  שאומרים 
כשהוא  הזה  הכח  האש,  מציאות  תוקף 
מתגלה, הוא נעשה במיזוג של כח האש, 
שחל בו מציאות הדבר שהתורה נקראת 

מכאן ואילך - רחמנא.

במחשבה'  'עלה   - ראשונות  לוחות 
ושבירתם - 'ראה שאין העולם מתקיים'

לוחות  יש  הך,  והיינו  אחרת  בלשון 
ראשונות ולוחות שניות, לוחות ראשונות, 
לא  והם  אותם,  נתן  הוא  ברוך  שהקדוש 
ברוך  שהקדוש  שניות  ולוחות  נתקיימו, 
לוחות  נתקיימו,  והם  אותם,  נתן  הוא 
בהם  נעשה  נתקיימו,  שלא  ראשונות 
מציאות של שבירה, כי הם התגלות בכח 
של ה"מתחילה עלה במחשבה לברוא את 
העולם במידת הדין", וכדברי חז"ל על מה 
שנאמר בקרא "יום השישי", שהכל עומד 
ותלוי ביום שישי בסיון, במתן תורה, "אם 
ואם  מוטב,  התורה,  את  ישראל  יקבלו 
לתהו  כולו  העולם  כל  את  אהפוך  לאו 
מידת  מתגלה  שאז  כלומר,   - ובוהו" 
כאשר  ראשונות,  שלוחות  והיינו,  הדין, 
הם ניתנו, הם ניתנו במדרגה של ה"עלה 
במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, 
ולכן מדרגת הלוחות ראשונות היא לוחות 

שהם במדרגה של מחשבה.

ועל זה נאמר "ראה שאין העולם מתקיים", 
שאין  "ראה  כאן  נאמר  לכך  ובמקביל 
הלוחות מתקיימים" ונשתברו בפועל" זה 

עומק הדבר שהלוחות נשתברו.

גדר כבידות ידי משה שהביא לשבירת 
הלוחות

על משה רבינו נאמר - "שני לוחות אבנים 
ילדך  "צור  בקרא  שנאמר  בידו",  הוריד 
 - 'תשי'  מחוללך"  א-ל  ותשכח  תשי 
שמתישין כח של מעלה, וכדברי חז"ל על 
משה רבינו שנאמר בו 'תש כחו כנקיבה', 
ובירידת משה רבינו מן ההר כתוב שידי 

ואז  הכבדות,  נעשה  כבדים,  היו  משה 
ואשברם",  וגו'  הלוחות  בשני  "ואתפוש 
מכח מה הם נעשו כבדים - הרי מעיקרא 
הוא נשא את הלוחות, ורק לאחר מכן הם 

נעשו כבדים בידו.

עומק הדבר שהיד שהחזיקה את הלוחות 
ימין, ומשה רבינו הפך  יד  מעיקרא, היא 
שורש  נעשה  גופא  ובזה  אטר,  להיות 
את  להחזיק  למשה  כח  שאין  הירידה 
הלוחות ומכח כך הם משתברים לבסוף, 
היו  הלוחות  לכן  קודם  שכפשוטו,  וודאי 
נעשה  החטא  נקודת  ומחמת  רוחניים, 
בהם ההגשמה, ולכן נעשה בהם תוקף של 
"הארון  בבחינת  היה  זה  מתחילה  כובד, 
מציאות  חל  וכאשר  נושאיו",  את  נושא 
הקלקול, אז נעשה בהם ההלבשה של כלי 
יש תוקף של נקודת  ומצד כך  כפשוטו, 
כובד, זהו פשוטו של דברים, אבל למהלך 
דידן השתא, מהו עומק שבירת הלוחות 
סיני,  בהר  היה  רבינו  שמשה  בשעה   -
התוקף של ההחזקה היה מחמת שהיה לו 
כח גמור בידיו, אבל כשהוא ירד למטה 
ונעשה "תש כחו כנקיבה", כלומר, יד ימין 
- היד המיומנת הפכה להיות מדרגת יד 
כהה, זהו 'שני לוחות אבנים הוריד בידו', 
יד  שזה  ידו  עיקר  זהו  שמעיקרא  ה'ידו', 
ימין, השתנתה, וממציאות של תוקף הוא 
הפך להיות מציאות של אטר, כאן נעשה 

שורש נקודת הקלקול.

מהלך ה'בא משה והורידה לארץ' מצד 
התיקון, ונפילת הדבר

ולפי"ז בהגדרה יותר בעומק, כפי שחודד, 
ב'מחשבה', שם היד ימין היא באמת היד 
עמו  ושיתף  ה"עמד  מצד  אבל  החלשה, 
להיות  הופכת  הזו  היד  רחמים",  מידת 
היד החזקה, ואז, מכח כך, הוא מוריד את 

הלוחות לארץ.

- זהו "בא משה והורידה לארץ", כלומר, 
כאשר הוא בא ומוריד את התורה לארץ, 
הוא מוריד אותה מתפיסה שהימין שמצד 
השורש של ה"מתחילה עלה במחשבה," 
היא רכה, שזה ה'כה תאמר לבית יעקב', 
כדברי חז"ל, אמירה רכה לנשים, וכשהוא 
בא ומוריד את התורה לארץ, הוא מוריד 
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אותה באופן של 'רחמנא', ואז, היד ימין 
הזו, הופכת להיות תוקף של נקודת דין, 
נקודת  של  תוקף  כח,  נקודת  של  תוקף 
גבורה, זה עומק תוקפה של היד, ובאופן 
צריך  היה  הירידה  מציאות  קיום  הזה, 
להתקיים, כי זה נעתק מתוקף של גבורה 

למציאות של קיום כמו שנתבאר.

של  הקלקול  עומק  שנעשה  בשעה  אבל 
הנפילה  נקודת  עומק  נעשה  החטא,  כח 
שיורדת  היד  כנקיבה",  כחו  "תש  של 
למטה, היא מצטיירת כפי המחשבה של 
אטר,  להיות  הופכת  היד  ואז  ה'לעילא', 

כאן עומק נקודת הקלקול.

עומק ה'אותיות פורחות באויר'

ובעומק מצד כך, כאשר נשתברו הלוחות, 
כלשון חז"ל הידוע, הלוחות, שהם הכלים, 
מה  באויר,  פורחות  והאותיות  נשתברו, 
באויר  פורחות  שהם  הדברים  עומק 
כי  'פורחות',  הם  השתא,  דידן  לעניינא 
הם חוזרתו לתפיסת המחשבה שנמצאת 
בשורש, זה נקרא 'אותיות פורחות באויר', 
קודם לכן הם היו נקשרים ל'ברא עלמא', 
הם היו נקשרים ללוחות, א"כ היה בהם צד 
של "רחמנא אמר", אבל כאשר האותיות 
נפרדו מן הכלים, הם נפרדו מן הלוחות, 
שנמצאות  האותיות  למקור  חוזרות  הם 
בלוחות,  חקוקות  היו  כשהם  במחשבה, 
הם  כאשר  אבל  אותיות הכתב,  היו  הם 
נפרדו מן הלוחות, הם חזרו להיות אותיות 
כלשון  מחשבה  בחינת  זה  המחשבה, 
רבותינו כידוע על מה שנאמר ביונתן בן 
עוזיאל ש"כל עוף הפורח עליו היה נשרף" 
שזה מדרגת אותיות המחשבה, זה נקרא 
אותיות שפורחות באויר, זה השבירה של 
נשתברו,  הם  כאשר  שהלוחות  הלוחות, 
חל בהם האופן של עומק נקודת הנפילה 
שיש  הדבר  שורש  עומק  שנתבאר,  כמו 
כאן  שמתגלה  מציאות  של  צד  כאן 
האותיות של מחשבה שזה בבחינת "ראה 

שאין העולם מתקיים".

גילוי ב' ההפכים שבימין, בימי הרחמים

משה רבינו עולה להר ארבעים יום, ועוד 
ב' פעמים ארבעים יום, ואז, בארבעים יום 

האחרונים מתגלה שזהו עליה ברצון, ואלו 
והסליחות",  הרחמים  "ימי  הנקראים  הם 
פעם,  עוד  שהתורה  מתגלה  כלומר, 
העולם  את  לברוא  במחשבה  מ"עלה 
'רחמנא',  השם  את  קונה  הדין"  במידת 
שהופך  הדבר,  של  הסיפא  שמתגלה 
להיות "עמד ושיתף עמו מידת הרחמים", 
וזהו הסדר הפשוט שיש, מראש השנה עד 
המהלך  מתגלה  השנה  ראש  כיפור,  יום 
במחשבה  "עלה  בבחינת  הדין,  יום  של 
לברוא את העולם במידת הדין", ובעשרת 
הכפורים,  יום  שהוא  וסופם  תשובה  ימי 
ושיתף  ה"עמד  זהו  רחמים,  שכולו  יום 
סדר  זהו  וא"כ  הרחמים",  מידת  עמו 
הדבר שנעשה בארבעים יום הללו בכלל, 
ובפרט בר"ה עד יום הכיפורים, אלו הם 
משה  שעלה  האחרונים  יום  הארבעים 
רבינו להר ונתרצה לו הקדוש ברוך הוא, 
שנשתנה הדבר ממדרגה של דין למדרגה 
של רחמים, זוהי המדרגה שמתגלה ביום 
הכפורים ש"ימינך פשוטה לקבל שבים", 
כלומר, מה שהיה שורש של האטר, שנפל 
הוא  כאשר  כאן  אבל  הדבר,  מציאות 
נתקן מתגלה האופן של הדבר שה"ימינך 
שהיא  -ה'ימינך'  שבים",  לקבל  פשוטה 
פשוטה לקבל שבים, מתגלה בה העומק 
שבדבר, שאותו ימין שהפכה להיות תוקף 
של דין, מכח נקודת המיזוג, אבל בשורשה 
היא מציאות של ימין רכות, שזה הרי, היה 
שורשה, קודם לכן היה התוקף בשמאל 
ימי  מתגלה  כאשר  אבל  בימין,  והרכות 
הרחמים והסליחות, מתגלה ב' ההפכים 
"ימינך   - מדגישים  הימין,  במציאות 
פשוטה לקבל שבים", ו"עמד ושיתף עמו 
הזו  ביד  נעשה  ועי"כ  הרחמים",  מידת 
אופן של תיקון, אופן של תוקף של ימין, 
אופן של חוזק, מצד אחד, לוחות שניות 
שירדו זה בבחינת "מימינו אש דת למו", 
אבל מאידך מתגלה המעמקים של אותה 
ימין, שזהו ה"ימינך פשוטה לקבל שבים", 
השורש של הרכות שנמצאת באותו ימין 
שזהו ה"ימין מקרבת". - שניהם מתגלים 
בבת אחת, זהו הצירוף של הרחמים לדין 

שמתגלים במציאות הימין.

עוד פעם, כאשר נעתק הדבר  ומחדדים 

ונתחלף הימין והשמאל, אין כוונת הדבר 
והשמאל  שמאל,  להיות  הפכה  שהימין 
הפכה להיות ימין, אלא זה "עמד ושיתף 
דייקא,  עמו'  'שיתף  מידת רחמים",  עמו 
הללו  ההפכים  שני  מתגלה  כן,  ידי  ועל 
שבים",  לקבל  פשוטה  "ימינך  בימין, 
מתגלים  שניהם  למו",  דת  אש  ו"מימינו 
מדרגה  זה  הימין,  במציאות  אחת  בבת 
של לוחות שניות שניתנו ביום הכיפורים, 
דת  אש  "מימינו   - ניתנו  שהם  האופן 
למו", אבל מאידך "ימינך פשוטה לקבל 
שבים" כמו שנתבאר, זה המעמקים של 

סדר הדברים.

אטר - מידת 'יקוב הדין את ההר'

כמו  האטר,  מציאות  א"כ,  מקום  ומכל 
שהוזכר, הוא נמצא בשורש שלו, ב"עלה 
במחשבה לברוא את העולם במידת הדין", 
במחשבה  ה"עלה  שמתגלה  והמקום 
הדין", כלשון  לברוא את העולם במידת 
הגמ' הידוע בסנהדרין, מידתו של אהרן 
היא 'אוהב שלום ורודף שלום', אבל לא 
אחרת  מדה  רבינו,  משה  של  מידתו  כן 
היתה עמו, "יקוב הדין את ההר", כלומר, 
בבחינה  נעשה  ההר"  את  הדין  ה"יקוב 
של אב ]-כמו שיתבאר לקמן[ שה"יקוב 
הוא  ההר,  מציאות  את  חולק  הדין", 
לוקח הר, ונוקב אותו לשנים, זה בעומק 
בלשון  שהרי  אטר,  שנקראת  ההגדרה 
ארמית ט'-ר' מרכיבים את המילה טורא 
שמשמעותו הר, וא"כ אטר זה א' - טורא 
- א' - הר, כלומר, שורש האטר מתגלה 
שמכח  הראשונה,  הדין  מידת  משורש 
שעליו  רבינו,  משה  של  מדרגתו  זו  כך, 
נאמר 'יקוב הדין את ההר', זה היה מידתו 
בשורש  המדרגה  זה  רבינו,  משה  של 
זה  כלומר,  אטר,  נקראת  שהיא  שלה, 
עומק נקודת המלחמה, שכאשר מתגלה 
משה  של  מכחו  מלחמה,  של  מציאות 
רבינו, במלחמתה של תורה, שזו מלחמה 
המחשבה,  במדרגת  המוחין,  במדרגת 
שזה ה"עלה במחשבה לברוא את העולם 
'יקוב  הוא  הדברים  צורת  הדין",  במידת 
הדין את ההר', שזו המדרגה של ה-אטר, 

כפי שהיא מצטיירת שם.
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תנועת הידים שעולות לעילא ותנועת 

הידים שיורדות לתתא

ולפי"ז, להבין עמוק, הרי הידים, יש בהם 
שתי תנועות שורשיות כידוע מאד, יש את 
יורדים לתתא,  הידים שהם  התנועה של 
עולים  הידים שהם  התנועה של  את  ויש 
זה  לתתא,  יורדים  הידים  כאשר  לעילא, 
חזקה,  שהימין  שמתגלה,  הידים  צורת 
והשמאל היא הרכה יותר, החלשה יותר, 
אבל כאשר הידים עולים ללעילא, כלומר, 
לראש,  עולים  הם  לשורש,  נקשרים  הם 
מתגלה  שם,  מחשבה,  של  למדרגה 
המהלך  מתגלה  שם  הראשון,  השורש 
בגדר  שהוא  הידים,  שבמהלכי  הראשון 
מהלכי האטר, שאצלו, הימין היא הרכה, 

והשמאל היא התקיפה.

שדורשים  וכמו  עיני",  ההרים  אל  "אשא 
חז"ל על ההרים, "אין הרים אלא אבות", 
כלומר, ההר זה דבר גבוה, כשזה מתגלה 
כשזה  אבל  הר,  לזה  קוראים  במקום, 
מתגלה בנפש, בצורת אדם, זה במדרגה 
ה'הר'  זה  האדם,  של  הראש  ראש,  של 
וזה  למעלה,  שנמצא  המקום  זה  דיליה, 
בחינת האבות שנמצאים ברישא, בשורש 
'רישא'  במקום  הדברים,  תחילת  נקודת 
אל  "אשא  של  ההבחנה  וזה  האדם,  של 
אבות",  אלא  הרים  'אין  עיני",  ההרים 
למעלה,  ה'ראשית'  נקודת  כלומר, 
בבחינת "אב במחשבה", "אב בחכמה", 
שורש ההרים, זה מציאות של אבות, זה 
דרשת חז"ל "אין הרים אלא אבות", ברור 

מיניה וביה.

אל  הידים  את  מרימים  כאשר  וא"כ, 
ההרים, בבחינת "אשא אל ההרים עיני", 
שלא רק 'עיני' כמובן, אלא בעומק יותר, 
מעין נשיאות כפיים, שמרימים את הידים 
הרמה  בבחינת  שזה  רישא,  למקום 
לצורך, למקום רישא, שם, כאשר הידים 
של  מדרגה  להיות  חוזר  למעלה,  עולים 
אטר, מדרגה של טורא, מדרגה של הר, 
הידים חוזרים ומתעלים בחזרה לשורשם 
במהלך  הם  הידים  מהלכי  שם  העליון, 
שהם באופן של ידים במדרגה של אטר.

למטה,  ידיו  את  מוריד  האדם  וכאשר 
מציאות  שיש  הדברים,  סדר  נעשה  שם 

של החלפה כמו שנתבאר.

שיש  הדברים,  בראשית  הזכרנו  וא"כ, 
מהלך של שורש הדבר, שקודם בריאת 
העולם יש את מדרגת ה"עלה במחשבה", 
ולאחר מכן יש את ה"עמד ושיתף" וכו', 
יש  כביכול,  אז  לתתא,  מתגלה  וכשזה 
את הסדר הפשוט של ימין 'מיומנת', ויד 
כהה,  יד   - 'ידכה'  בבחינת  היא  שמאל 
ויש אדם שנעשה בו מציאות של החלפה 
שהוא מציאות של אטר, ובדקות, אצל כל 
אדם, גם מי שאינו אטר, יש בו את שני 
דיליה,  בידים  השלבים האלה שמתגלים 
יורדים  שהידים  הפשוט,  השלב  את  יש 
ושם  שבידים,  אחת  תנועה  זה  לתתא, 
נעשה באמת בידים שה'מיומנת' היא יד 

ימין, ויד שמאל, היא יד כהה.

ויש את הידים כאשר הם עולים לעילא, 
ששמה מתגלה השורש במדרגת הראש, 
ה'עלה  שמתגלה  המוחין,  במדרגת 
במחשבה', שהידים באמת פועלים בצורה 
מציאות  היא  ששם  שלהם,  ההפוכה 
העולם  את  לברוא  במחשבה  ה"עלה 
במידת הדין", ככח האטר שתוקפו בכח 

השמאל כמו שהוזכר.

ולפי"ז, הגדרת הדבר במה שנאמר בקרא 
תחבקני",  וימינו  לראשי  תחת  "שמאלו 
במקום  נמצא  הוא  תחבקני",  ה"ימינו 
גופא, וה"שמאלו תחת לראשי", זה נמצא 

במקום רישא.

כאן מונח שני הכוחות שהוזכרו, גם יחד, 
למדרגה  הידים  את  שמעלים  מה  מכח 
שמה  לראשי",  תחת  "שמאלו  ראש  של 
כאשר  אבל  שמאל,  הוא  המדרגה  עיקר 
ימין,  הוא  העיקר  ששם  לתתא,  יורד  זה 
הנפלא  העומק  זה  תחבקני",  "ימינו  זה 
שמתגלה כאן, ]ורבותינו מסדרים את זה 
כידוע, על הימים הנוראים שזה ה'שמאלו 
תחת לראשי', ששם מתחיל סדר הימים 
הנוראים, ומסתיים ב"ימינו תחבקני", בחג 

הסוכות[.

העליון  מתגלה שבצד  מקום,  מכל  אבל 

היד  באמת  היא  שמאל,  היד  שבדבר, 
העיקרית, שזה ה"שמאלו תחת לראשי", 
שזה במדרגת הראש, וכאשר הוא מוריד 
שזה  הדברים,  סדר  זה  למטה,  היד  את 

הופך להיות 'וימינו תחבקני'.

צירוף הידים הפנימי - יד שמאל עולה 
לעילא ויד ימין יורדת לתתא

כך,  מצד  הך,  והיינו  אחרת  ובלשון 
אבל  למעלה,  הם  הידים  שני  כפשוטו, 
יורדת  ימין  שהיד  הוא,  הפנימי  הסדר 
למטה, כטבע המים שעוזבים מקום גבוה 
ויורדים למקום נמוך, ומכח כך נאמר על 
גשמים  גבורות  נקראים  שהם  הגשמים 
משום שיורדים בגבורה, זה מכח מציאות 
את  ויש  בימין,  שמתגלה  הגבורה  הימין, 
היד שמאל שצריכה לעלות ללעילא, כאן 
מתגלה בעומק, שני הכוחות גם יחד, לא 
אהדדי,  יחד  מחוברים  ושמאל  ימין  שיד 
ויורדים למטה, או שניהם מחוברים יחד 
אהדדי ועולים לעילא, אלא, כאשר באים 
שנמצא  לטיבותא'  ה'תרתי  את  לקחת 
שהוזכר  מה  מעין  בהדגשה,  בשניהם, 
בהארת יום הכיפורים, שמצד אחד נאמר 
אש  "מימינו   - שניות  לוחות  ניתנו  שבו 
"ימינך פשוטה לקבל  ומאידך  דת למו", 
גם  שניהם  של  הצירוף  שנעשה  שבים", 
יחד, כשזה מצטייר עכשיו בצורת אדם, 
היד ימין יורדת למטה, והיד שמאל עולה 
למעלה, כאן נעשה הצירוף של שני ידים.

בגמ',  מפורשים  כמעט  האלה  והדברים 
ק"ג(  )דף  הכותב,  בפ'  בשבת  בסוגיא 
ששם  מ"ה.  בדף  בבכורות  ובסוגיא 
מסודר הדבר, שבפשוטו של אדם הימין 
באטר,  ולהיפך,  חלשה,  והשמאל  חזקה 
והגמ' מגדירה הגדרה שלישית שזהו "מי 
ששולט בשתי ידיו", ומבואר שם בסוגיא 
בבכורות בדף מ"ה שלרבי זה חשיב בעל 
מום, ולחכמים אינו בעל מום, אבל מכל 
מקום זה מוגדר בדברי הגמ', 'שולט בשתי 
הכותב,  בפרק  שם  נאמר  ובשבת  ידיו', 
מדין  חייב  הוא  ידיו,  שמי ששולט בשתי 
כותב בשבת, בין אם הוא כתב בימין, ובין 

אם הוא כתב בשמאל.
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בשתי  'שולט  שנקראת  התפיסה  איפה 
ידיו', לרבי זה בעל מום כמו שמבואר שם 
מתחיל  ש'קלישותא'  מחמת  בבכורות 
הוא  ולרבנן  חלשות,  הידים  ושתי  בימין, 
אינו בעל מום לגבי דיני כהונה, כי הגבורה 
צורת  עומק  מאיפה  בשמאל,  מתחילה 
ידיו,  ששולט בשתי  אדם  שיש  הדברים, 
בצד העליון שבו - שהוא שיטת חכמים 
שהוזכר השתא, זה האופן שהימין יורדת 
למטה, והשמאל עולה למעלה, זה עומק 
נקודת הצירוף שמתגלה בשלימות נקודת 

הדבר.

ימין ושמאל במדרגת עקידת יצחק

שם  יצחק,  עקידת  מדרגת  נקרא  זה 
יחד,  גם  ומחוברים  עקודים  הדברים 
מכן  ולאחר  יצחק,  את  מעלה  אברהם 
דעת,  בר  לכל  וברור  אותו,  מוריד 
ההעלאה היא ביד שמאל, וההורדה, היא 
ואל  ידך אל הנער  ימין, "אל תשלח  ביד 
תעש לו מאומה", כך מצוה הקב"ה את 
תשלח  'אל  מלאך,  ע"י  אבינו  אברהם 
היד  לא  היא  אותו,  שהעלתה  היד  ידך', 
היא  אותו,  שמעלה  היד  אותו,  שמורידה 

היד השמאל שמעלה אותו ללעילא.

"קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת 
וגו' והעלהו לעולה", אברהם אבינו מעלה 
תמיד ממשיכה  והיד שמאל,  יצחק  את 
להעלות אותו, בהדגשה, אבל, כשאומר 
לו הקדוש ברוך הוא, 'אל תשלח ידך אל 
הנער ואל תעש לו מאומה', הרי אברהם 
אבינו בקש לשוחטו, וכמו שמצות מילה, 
לשוחטו  ביקש  הוא  כן,  כמו  בימין,  היא 
אברהם  שביקש  מה  הרי  שזה  בימין, 
אבינו, כדברי חז"ל, שאם הוא לא ישחט 
אותו, שלפחות יוציא ממנו טיפת דם, כמו 
לו  שיש  מהול,  שנולד  שמי  מילה  מצות 
דין של 'הטפת דם', זה עומק בקשתו של 

אברהם אבינו.

בשמאל,  אותו  העלה  אברהם  כלומר, 
ורצה לשוחטו בימין, מה אמר לו הקדוש 
ברוך הוא, "אל תשלח ידך אל הנער ואל 
תעש לו מאומה", אלא דיקא, 'העלהו' - 
כשאברהם  עכשיו  וא"כ,  'שחטהו',  ולא 

ומורידו  חוזר  הוא  ומורידו,  חוזר  אבינו 
עקידת  מדרגת  שלימות  זה  ימין,  ביד 
את  לצייר  היא  העקידה  שלימות  יצחק, 
צורת האדם השלם, באופן של יד שמאל 
שמעלה את יצחק, ויד ימין שמורידה את 
יצחק, והיד שמאל תמיד תובעת את אותו 
מציאות של עליה, והיד ימין תמיד תובעת 
את מציאות ההורדה, רק אברהם, שהימין 
מוריד  הוא  לכן  שמאל,  על  גוברת  שבו 
ולפיכך,  ההגדרה,  עומק  זה  יצחק,  את 
נעשה שורש השלימות באותו מדרגה של 

עקידת יצחק.

הקדוש  המוריה",  הר  אל  לי  "אלך 
"על  אבינו  לאברהם  אומר  הוא  ברוך 
מהו  אליך",  אומר  אשר  ההרים  אחד 
'ההרים אשר אומר אליך', זה מהלך פני 
הדברים שנתבאר, הוא מעלה את יצחק 
למדרגת  אותו  מעלה  הוא  כלומר,  להר, 
את  לברוא  במחשבה  עלה  ה"מתחילה 
של  מידתו  שזה  הדין",  במידת  העולם 
יצחק, זה נקרא 'עקידת יצחק', הוא מעלה 
ולכן  במחשבה',  ה'עלה  למדרגת  אותו 
אברהם, רק חושב לעקוד את יצחק, והוא 
לא עוקד אותו בפועל, כי הוא מעלה אותו 
למקום המחשבה, ששם מקום העקידה, 
במחשבה  ב"עלה  המחשבה,  במדרגת 

לברוא את העולם במידת הדין".

עמד  מתקיים,  העולם  שאין  "ראה  אבל, 
נא את  ושתף עמו מדת הרחמים", "קח 
והעלהו  וגו'  אהבת  אשר  יחידך  את  בנך 
הבן, מצד  על  לעולה", מכח רחמי האב 
כך זה רק "העלהו" ולא "שחטהו", מכח 
"ראה שאין העולם מתקיים, עמד ושיתף 
ומתקיים  חוזר  ואז  רחמים",  מידת  עמו 
'שחטהו',  ולא  'העלהו'  בפועל,  העולם 

נעשה אופן של נקודת הירידה.

שלימות אחדות הידים

א"כ,  שנתבאר  כפי  כך,  מצד  ובעומק 
היא  השלימות,  מציאות  קומת  שורש 
שלם  ציור  שמצטייר  השלימה  ההארה 
של אחדות הימין והשמאל, ימין היורדת 
ושמאל  גשמים,  בגבורות  ומשפעת 
העולה, ומעלה את הכל בחזרה לשורשו 

של ה"עלה במחשבה לברוא את העולם 
שני  את  מצרפים  כאשר  הדין",  במידת 
הידים האלו גם יחד, זהו שלימות מדרגת 

תוקף גילוי שלם של הידים דקדושה.

בידים שהם "הידים ידי עשיו", 'הקול קול 
יעקב והידים ידי עשיו', שם הידים שניהם 
מום  בעל  מצד  זה  ואז,  יחד,  מצטרפים 

דקלקול, זהו "הידים ידי עשיו".

אבל כאשר מתגלה הצד השלם שבדבר, 
ויצחק  אברהם  של  האחדות  שזה 
מציאותו  היפך  אבינו,  ביעקב  שמתגלה 
עשיו",  ידי  "הידים  בו  שנאמר  עשיו  של 
דייקא "הידים" שהם "ידי עשיו", מתגלה 
שמה  אבינו,  יעקב  של  ידים  ההיפך, 

מתגלה שלימות ההארה.

"אשא  דקדושה,  האטר  זה  הזה,  האופן 
עיני", אבל מה'הרים' האלה,  אל ההרים 
ההרים  משני  סיני,  ומהר  המוריה  מהר 
האלה גם יחד, עיקר מדרגת הר סיני זהו 
'וירד ה' על הר סיני', ועיקר מדרגת הר 
הם  אלו  לעילא,  מתתא  לעלות  המוריה, 
כאן  יחד,  גם  שמצטרפים  ההרים  שני 

מונח שלימות מדרגת הידים.

צדקינו,  משיח  של  ההארה  שורש  זה 
דוד כידוע, בגימטריא יד, הוא מגלה את 
מדרגת היד של קדושה, צירוף ה'מלעילא 
לתתא' וה'מתתא לעילא' בבת אחת, זהו 

שלימות המדרגה.

'בן- שנקרא  בבנימין  זה  של  והשורש 
ישכון  ה'  "ידיד  בו  נאמר  אבל  ימין', 
צירוף  ויד,  יד  בבחינת  ידיד  זה  לבטח", 
של שני הידים באופן השלם שבדבר, וזהו 
המקדש,  בית  נבנה  כך  שמכח  השורש 
אבל ההוצאה של זה לפועל היא מדרגת 
משיח צדקינו, משיח בן דוד שבגימטריא 
יד כמו שהוזכר, שלימות אחדות הידים, 
צירוף שלם של מדרגת 'מלעילא לתתא' 
 ו'מתתא לעילא', אחדותם וצירופם גם יחד. 

מהסדרה  הבא  בשבוע  בע"ה  המשך   ■
השבועית של בלבביפדיה עבודת ה' פנימי



כתב בעץ חיים )שער הכללים, פ"ד( וז"ל, ונבאר עתה סוד גדלות 
ז"א. כי הלא בהיות ז"א בעיבור ראשון, ג' כלולין בג' במעי אמו, 
זו  ו'  ובאות  עילאה.  ה'  בינה,  של  ה'  שבתוך  ו'  אות  בחינת  היה 
נקודת  וז"ס  הו',  בסוף  הבולטת  ו'  נקודת  וז"ס  לבר,  פסיעה  יש 
ג'  בסוד  ראש,  בלתי  ו'  אות  שהוא  ז"א  עם  העומדת  המלכות 
כלילין בג', ו' זעירא. וכשיוצא ז"א לחוץ )שזהו בחינה הב'( אז הוא 
ואז  ראשונה,  ה'  אחר  עומדת  הוי"ה  בשם  הנגלת  ו'  אות  בחינת 
יש לזו הו' ראש, וראש הזה הוא רמז לרישא דז"א, כח"ב, בסוד 
הקטנות והיניקה לבד, כי עדיין איברים שלו דקים כקרני חגבים 
ואזי נקראים רק בחינת ו"ק לבד, אך עכ"ז יש לו ראש של קטנות, 
והוא ראש של ו', וו"ק שלו הוא התפשטות ו' שלו, ודקות ו' למטה 
בסופה הוא בחינת מלכות הכלולה עמו בזמן היניקה ג"כ. ועתה 
נבאר בחינת הג' של הגדלות, כי להגדיל אברים של קטן זה שהם 
קטנים כקרני חגבים צריך שיכנסו נה"י דאמא תוך ו"ק דז"א. ואז 
פרק עליון דנצח אמא מתחבר עם ב' פרקין של חסד ז"א ועולין 
ונעשית חכמה שלו מג' פרקין, ופרק אחד דהוד  עד רישא דז"א 
דאמא מתחבר עם ב' פרקין עלאין דגבורה דז"א ונעשית בינה שלו 
ג"כ מג"פ בראש ז"א, עיי"ש בהרחבה סדר כל ההגדלה של כל 
קומת ז"א, וישנם כמה שמועות בדברי הרב. ועיין שער כ"א, פ"א 
ודו"ק  מ"ק.  ופ"ו,  מ"ת.  פ"א,  כ"ג,  ושער  פ"ב.  כ"ז,  ושער  מ"ת. 
שיש גדלות של ג"ר דו"ק, ויש גדלות י"ס גמורים. עיין שער כ"ד, 

פ"ד, מ"ק. ועיין עוד שער ל', דרוש ב', מ"ב.

לבד  נפש  בסוד  זו"ן  בהיות  וז"ל,  מ"ת(  פ"ב,  )ש"ו,  שם  וכתב 
הוצרכו להיות שם בסוד עיבור במעי האם שלא יאחזו בהם זרים, 
ואפילו שם עומדים אב"א. ובצאתם בזמן שבא להם הרוח בזמן 
היניקה, ואז האם רובצת עליהם בסוד על גוזליו ירחף, ועכ"ז הם 
מצד  מוחין  והן  הנשמה דגדלות  להם  בא  בגדלות  ואח"כ  אב"א. 
הנקרא  חכמה  שהוא  אבא  מצד  המוחין  להם  חסר  ועדין  אמא, 
חיה להכנס בהם אבל עכ"ז כבר הם פב"פ ומזדווגים, ועדיין הוא 
מקיף  ואח"כ  והיחידה  החיה  גם  להם  בבוא  אח"כ  אמנם  חסרון. 
אלא בעלותם  זה  ואין  שלמים,  הם  אז  יחידה,  מקיף  ואח"כ  חיה 
בדיקנא דא"א, עכ"ל. ועיין שכ"ו, פ"ד, מ"ב, כמה סוגי מוחין עד 
גדלות,  תחילת  זהו  נשמה  נכנס  וכאשר  עיי"ש.  בעתיק,  שורשם 
כמ"ש בשער כ', פ"ז. ואז גדלות ראשונה ואחריה גדלות שניה. עיין 

שם )שער כ, פי"ב(, ובהרבה מקומות. 

שבו  כלים  הז'  הז"א  וז"ל,  פ"ה(  )ש"י,  שם  ביאר  הגידול,  ומהות 
היה באופן זה, כי תחלה היו ז' כלים וכל כלי והם היה אחד לבד, 
חסד מחסד וגבורה מגבורה ת"ת מ"ת נצח מנצח הוד מהוד יסוד 
נה"י בכל אחד שבכלי  נתוספו  ובעיבור  מיסוד מלכות ממלכות. 
כלי וכלי שבהם שבז' כלים. אח"כ ביניקה נתוספו חג"ת בכל כלי 
בכל  ג"ר  נתוספו  במוחין  ואח"כ  הראשונים.  כלים  הז'  מן  מהם 
ג' כלים הראשונים כל  והם  גידול אחר,  ועוד נתוסף  אחד מז"ת, 
ועיין שער  אחד כלול מי', וכל זה נעשה בגדלות האמיתי, עכ"ל. 
י"ט, פ"ו, מ"ב. ושער כ', פ"ו, ופרק י"א. ושער כ"ה, דרוש א, מ"ב. 
וזמן  מ"ב.  ז',  ודרוש  מ"ב.  ה',  דרוש  ל',  ושער  פ"ב,  כ"ח,  ושער 
כניסת מוחין דגדלות בתוך ז"א, נתבאר שם )שער יא, פ"ט( וז"ל, 
שער  ועיין  עכ"ל.  כ',  עד  י"ג  משנת  שהם  שנים,  בז'  נכנסין  והם 

כ"ה, דרוש ג'.

כמ"ש  או"א,  של  שלמה  מהארה  היא  בזו"ן  מוחין  ושורש גדלות 
שם )שער טו, פ"ב( וז"ל, בהיות הזווג העליון דאו"א למעלה שוין 
בקומתן ויהיה ג"כ זווג שלים, אז יש הארה גדולה מאד באצילות, 

ואז יש מוחין גמורים דגדלות אל זו"ן דאצילות, עיי"ש.

ומוחין דקטנות )הכלים( בחינת אלקים, לעומת כך מוחין דגדלות 
הם בחינת הויות, כמ"ש שם )שער יט, פ"ב, מ"ב, ועוד מקומות. 
ועיין  ועיי"ש פ"י, מ"ב, עד היכן התפשטות מוחין דגדלות בז"א(. 
שער כ"א, פ"ק, מ"ק. ושער כ', פ"א, מ"ת. וכתב שם וז"ל, בכל 
מקום שנזכר בחינת מוחין דגדלות, אין הכוונה על בחינת המוחין 
החומריים, כי אלו נעשו בימי עיבור ויניקה )שגם אז יש לו מוחין, 
בנשמה  הוא  הכוונה  רק  מ"ק(,  פ"ב,  כ"ב,  ושער  מ"ת.  שם,  עיין 

ורוחניות המוחין הנמשך לו בימי הגדלות, עכ"ל.

ובגדלות תחלה נכנס נפש דנשמה ואח"כ רוח דנשמה וכו', כמ"ש 
שם )שער כ, פי"ב(. ועיין שער כ"ב, פ"ג, מ"ק. ועוד יש כתר שלמעלה 
מן מוחין דגדלות, כמ"ש שם )שער כה, דרוש ג(. ■  המשך בע"ה 
לעלון.  במיוחד  שליט”א  הרב  ידי  על  נכתב  הבא   בשבוע 
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נתבאר ביטול הרצון אך יש מהלך אחר 
קורה  מה  והפכו,  הרצון  של  העבודה  לצורת 
כאשר שני רצונות סותרים אהדדי, זה כענין שני 

־כתובים המכחישים זה את זה עד שיבוא השלי
שי ויכריע ביניהם, שזה סוד הרצון העליון. אבל 
ואין כאן צד שיכריע  יש אבחנה שהם סותרים, 
ביניהם, אז כל דבר מכחיש אחד את השני. כאן 
מגיע עומק של התפיסה שנקרא ביטול הרצונות. 

־הביטול של הרצונות מונח באותו מקום של רצו
לנקודת  מגיע  ואז האדם  אהדדי,  נות שסותרים 

בנפש שלמעלה מהרצון. 
כאשר יש לי שני רצונות שסותרים אהדדי, אני 
יכול לפתור את הנקודה בנפש בשתי פנים. דרך 
אחת, לתפוס שהרצון הוא רק לבוש, ואז לגלות 
את הנקודה הפנימית של הרצון הפנימי האחד. 
והדרך המדוברת עתה היא, אני יכול ברגע שיש 
של  ממערכת  לצאת  סתירות,  של  נקודה  לי 
מה  אבל  הוויה.  של  לנקודה  להגיע  ואז  רצונות 
דוחק באדם לצאת מנקודה של רצונות, הסתירה 

מהרצו לצאת  בי,  שדוחקת  זו  היא  ־שברצונות 
נות. זה תמיד אבחנה של נעשה ולא נעשה, חיוב 
ושלילה. הסתירה יכולה ליצור לי חיוב של רצון 
אחד, והסתירה יכולה ליצור אצלי תשוקה בנפש, 
עומק  מונח  בשניהם  מהרצונות.  לגמרי  לצאת 
התפארת  דיברנו.  שעליהם  השמחה  שלימות 

שכוללת את שתי הסתירות. 
נתבאר בריש דברינו שיש אבחנה של תפארת 
שנקראת שמחה, מהי התפארת נקראת שמחה, 
שני  לכלול  יכולה  היא  הפכים,  שני  כוללת  היא 
ואז  אהדדי,  רצונות שסותרים  שני  מצד  הפכים 
אני מגלה את הרצון הפנימי, שניהם לבוש לרצון 
יכול  אך  שמחה.  נקראת  התפארת  ואז  הפנימי 

־להיות שהתפארת על ידי שהיא מחברת שני דב
רים, אז היא גורמת לי להתפשט מאותו דבר, ועל 

־ידי כן אני מגלה את ההוויה של למעלה מהש
פאר  הנקראת  של תפארת  האבחנה  זוהי  מחה. 
נקראו  תפילין  מהראש.  למעלה  אותו  ששמים 
פאר, ההשראה שלמעלה מהראש נקראת רצון 
כמבואר בדברי רבותינו. מצד כך אני מגלה מכח 
הסתירה של הרצונות, או שאני מכריח שהרצונות 
הם לבוש ואני מגלה רצון אחד פנימי, או שמכוח 

דע את שמחתך השמח בחלקו  שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד תל אביב תשס"ח 
בס"ד

יש ביותר "שמע  אולי היסודי  ־נדבר מעט, כמו שבקשו, על הפסוק היסודי 
ראל ה' אלוקינו ה' אחד". יש בזה גוונים רבים, נושאים רבים, ננסה מעט לגעת 

בפסוק.
על המקום רש"י מבאר "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד", ה' שעכשיו הוא 
אלוקינו של עם ישראל, לעתיד לבוא ה' אחד הוא. הוא יהיה אחד לכל האומות 
ישראל. כלפינו  זה עם  – מי ששומע  ישראל"  זה בבחינת "שמע  כולם. עכשיו 
עכשיו עם ישראל זה ה' אלוקינו, אלוקינו ולא אלוקי אומות העולם. אבל לעתיד 
לבוא "ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד", כשהוא אחד ושמו אחד זה בבחינת 
ה' אלוקינו לעתיד לבוא הוא ה' אחד. אלו הם דברי רש"י על המקום בביאור 

הפסוק. נתבונן מעט בעומק שיש בדברים. 
עכשיו המצב של העולם שיש חילוק, עם ישראל הוא בבחינת עם לבדד ישכון 
ישכון ובגויים  עם לבדד  "הן  יתחשב", כמו שקראנו בפרשת בלק  לא  ובגויים 
לא יתחשב". הוא נמצא בבחינת "הן עם לבדד". במה הוא בודד? פיזית ראשית 
כל, יש לו מקום לעצמו. הוא נמצא, לפחות כך צריך להיות, בעם ישראל בארץ 
ישראל. אבל במציאות אנחנו רואים שרוב שנות ימות עולם עם ישראל לא היה 
לבדד, הוא היה מתחילת יצירתו במצרים ארבע מאות שנה, לאחר מכן הוא היה 
ארבעים שנה במדבר, שם הוא כמעט לבד, שם ניסה לעבור במקומות מסוימים 
בסיחון וכו'. הוא הגיע לארץ ישראל, גם שם עד שהשמידו את אומות העולם, 
בארץ  קיומנו  זמן  כך,  על  בנוסף  וחילקו.  שכבשו  עד  שנה  עשרה  ארבע  היה 
ישראל לא היה רוב שנות ימות עולם. אנחנו כבר באלפיים שנות גלות. חזרנו 
לארץ ישראל, כמו שידוע לכולנו אנחנו לא נמצאים כאן לבד, יש כאן עוד ועוד 

זרמים ואומות שונים שיושבים בתוך ארץ ישראל.
עם  "הן  מהו  יתחשב".  לא  ובגויים  ישכון  עם לבדד  "הן  מהו בעומק  כן  אם 

לבדד ישכון". 
הרצוי הוא באמת שיהיה "הן עם לבדד ישכון", אבל בעומק ה"הן עם לבדד 
נמצא לבד  הוא  לבד.  נמצא  שהוא  מציאות  מקום  בבחינת  רק  לא  זה  ישכון" 
מכל  נבדל  הוא  ישראל  כעם  ישראל  עם  זאבים.  בין שבעים  כבשה  בתפיסה, 
האומות כולם. ייחודו של ה' יתברך הוא על עם ישראל ולא על שאר האומות 
האומות  שאר  אלוקינו,  שהוא  ה'  ולהגדיר  להעיד  יכול  ישראל  עם  רק  כולם. 
כולם כמו שאומרים חז"ל הם קוראים לו האלוק של האלוקים. אבל ה'אלוקינו' 

זה רק עם ישראל יכול לומר.
מה יהיה לעתיד לבוא. הוא בעצם אחת מהשאלות העמוקות שיש שדנו בהם 
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שאומרים  כמו  "בראשית"  רבותינו. 
ראשית.  שנקראו  ישראל  בשביל  חז"ל 
כוונת  למי  ישראל".  מ"שמע  שמע 
כוונת  בפשטות  ישראל",  "שמע  הדבר 
ואחד  אחד  לכל  ישראל"  "שמע  הדבר 
מעם ישראל. אבל כמו שאומרים חז"ל 
אבינו  יעקב  אמר  הזה  הפסוק  שאת 

ונס בניו  את  לברך  בא  שהוא  ־בשעה 
־תלקה ממנו שכינה, הוא אמר את הפ

סוק "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד", 
"שמע ישראל" זה הולך שבניו אמרו לו 
"שמע ישראל אבינו", זה הולך על יעקב 
אבינו שנקרא יעקב ונקרא ישראל. ואז 

"ברוך שם כבוד מלכו ענה להם  ־הוא 
תו לעולם ועד". יעקב הוא השורש של 
הכנסת ישראל, מאברהם יצא ישמעאל, 
מיצחק יצא עשו, רק מיעקב שניים עשר 
שכולם  מטות  עשר  שניים  ק-ה  שבטי 

עם ישראל.
ישראל  שעם  שורשית  תפיסה  ישנה 

־אשר בחר בנו מכל העמים, "אתה בח
הדרך.  זה  על  וכן  העמים".  מכל  רתנו 
העם  האם  נצחי.  או  זמני  זה דבר  האם 
הנבחר עם ישראל זה דבר זמני או דבר 

והתפי הרווחת  שהתפיסה  ודאי  ־נצחי? 
התפיסה  זה  נצחי.  שזה  הפשוטה  סה 
שנעצור  יהודי  כל  נשאל  אם  הפשוטה. 
ברחוב ונשאל אותו האם הבחירה בעם 

נצ זמנית או  ישראל היא  ־ישראל כעם 
זה  נצחית.  התשובה.  תהיה  מה  חית, 
מה שרווח בפי כל. לכאורה גם בדברי 
יש  אבל  כאלה דברים,  מצאנו  רבותינו 
הזה  העניין  שכל  שאומרים  מרבותינו 
הוא זמני. כמו שהזכרנו את דברי רש"י 
על הפסוק "שמע ישראל ה' אלוקינו – 
ה' שהוא עכשיו אלוקינו, אבל אותו ה' 
לעתיד לבוא אחד לכל האומות כולם". 
ולא אלוקי  המצב הזה שזה ה' אלוקינו 

־שאר האומות כולם זהו מצב זמני. הת
כלית היא ה' אחד, "ביום ההוא יהיה ה' 
אחד ושמו אחד", אז ה' של הבורא עולם 
יהיה אחד על כל האומות כולם. זהו שם 
שכולל את כל האומות כולם, הוא יחיל 
את שמו יתברך על כל האומות כולם. 

הנבראים  שתכלית  מבואר  כן  אם 

עם  את  כולם,  מדרגת  את  לאחד  היא 
ישראל עם כל העולם כולו "ויטו כולם 
יחול  יתברך  שמו  לעובדך",  אחד  שכם 

מרבותינו שסוברים שע יש  כולם.  ־על 
כמו שב הדרגה,  תהיה  כך  בתוך  ־דיין 

תוך הכנסת ישראל יש הדרגה כך ישאר 
על  יחול  יתברך  ששמו  אף  על  הדרגה 

כולם עדיין תישאר הדרגה.
נקודת  את  להבין  צריך  ראשית  אבל 
ולא  אלוקינו  ה'  היסוד, המושג שנקרא 
אלוקי אומות כל העולם זה זמני, לעתיד 
לבוא ה' שעכשיו הוא רק אלוקינו יהיה 

ה' אחד לכל האומות כולם. 
שאלה: מה זה שם הוי'ה?

גילוי.  זה  שמו  הוי'ה.  שם  תשובה: 
"יכירו וידעו כל יושבי תבל כי לך תכרע 
כל ברך תשבע כל לשון", אז כולם יגיעו 
לאותה הכרה. יש גילוי חלקי ולא שלם. 
אותו חלקי שקיים אצל ישראל לא קיים 
אצל אומות העולם באותה רמה, לעתיד 
לבוא הגילוי יהיה לכולם, "ידע כל פעול 
אתה  כי  יצור  כל  ויבין  אתה פעלתו  כי 
יצרתו". שם בהמשך משמע אבל הפוך, 
"ויאמר כל אשר נשמה באפו ה' אלוקי 
עדיין  שהוא  משמע  אז  מלך",  ישראל 
ה'  דוחק.  זה  ישראל.  אלוקי  ה'  נשאר 

של זה  בהווה.  ישראל לכאורה  ־אלוקי 
בים בגילוי. לאחר מכן הגילוי יהיה "ה' 

אחד ושמו אחד".
של  שהפסוק  ראשית  הבנו  כן,  אם 
אחד"  ה'  אלוקינו  ה'  ישראל  "שמע 

הת הפשוטה.  מהתפיסה  הפוך  ־בדיוק 
מה  אדם  בן  נשאל  אם  הפשוטה  פיסה 
הוא יגיד מה שהוא  היהודי,  את  מייחד 
אומר ומכריז פעמיים בכל יום באהבה 
אחד",  ה'  אלוקינו  ה'  ישראל  "שמע 
להגדיר בדיוק  בא  הזה  הפסוק  בעומק 
שה'  דייקא  להגדיר  בא  הוא  הפוך, 
הוא  לבוא  לעתיד  אלוקינו  הוא  עכשיו 
יהיה אחד לכולם. זה נכון שעכשיו הוא 
כל  את  לאחד  הוא  אבל  אלוקינו,  ה' 
אנחנו מקבלים פעמיים  כולם.  האומות 
ה'  אלוקינו  ה'  ישראל  "שמע  באהבה 

ארבע פע אומרים  הרי  ־אחד", בעומק 
מים יום "שמע ישראל", פעם אחת למי 

שנוהג בקורבנות, פעם שנייה בשחרית, 
שעל  שמע  ובקריאת  ערבית  בתפילת 
קריאת  שאומרים  ביום  ארבע  המיטה, 

שמע.
שנעשה  שמיים  מלכות  עול  קבלת 
לפי  עומק  כאן  מבואר  שמע,  בקריאת 

־זה בקבלת אותו מלכות שמיים. מה אנ
חנו מקבלים באותו עול מלכות שמיים, 
שמיים",  מלכות  עול  עליהם  "קבלו 
הבורא  את  מקבלים  אנחנו  לכאורה 
אבל  שלנו.  האלוקים  יהיה  שהוא  עולם 
לפי דברי רש"י מבואר כאן קבלת עול 
מלכות שמיים הרבה יותר עמוקה מזה. 

מל עול  היום  מקבלים  אנחנו  ־כאשר 
ה'  ישראל  "שמע  אומרים  שמיים,  כות 
אלוקינו ה' אחד", מי שלא כיוון לבו לא 
יצא. על אף שישנה הרי מחלוקת ידועה 

צרי לא  או  כוונה  צריכות  מצוות  ־אם 
כות כוונה, פוסק השו"ע שאפילו למאן 
דאמר מצוות אינן צריכות כוונה, פסוק 
כוונה.  צריך  שמע  קריאת  של  ראשון 
מדוע, כי זה לא דומה לשאר הכוונה של 
שצריך  הכוונה  שאר  כולה.  התורה  כל 
חובת  ידי  לצאת  כוונה  זו  בכל המצוות 

־המצווה. מהי הכוונה שצריך לצאת בק
ריאת שמע? לקבל עול מלכות שמיים. 
שהוא  הכוונה  תפילין  מניח  כשאדם 
שציווני  המצווה  את  לקיים  לכוון  צריך 
שכמובן  אף  על  תפילין,  להניח  בוראי 

הכ אבל  ועמוקות,  נוספות  כוונות  ־יש 
הבורא  ציווי  את  לקיים  הבסיסית  וונה 

ולטו ידך  על  לאות  "וקשרתם  ־שציוונו 
עיניך". אבל במצוות קריאת  בין  טפות 
שהיא  אחרת  לגמרי  כוונה  ישנה  שמע 
אותה  היא  מה  עלמא,  לכולה  מעכבת 
שמעכבת  כוונה  אותה  היא  מה  מצוה, 

־לכולא עלמא אפילו למאן דאמר שמצ
וות אינן כוונה, הכוונה הבסיסית לקבל 
שמסביר  כמו  שמיים  מלכות  עול  עליו 
שם המגן אברהם על המקום. מי שלא 
כיוון לקבל עליו עול מלכות שמיים הוא 
שמע  קריאת  מצוות  חובת  ידי  יצא  לא 
על אף שהוא אמר את המילים בפיו. ■ 
המשך בע"ה שבוע הבא מ השיעור טעמי המצוות 007 
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יוצא ממערכת שנק אני  הרצונות  ־הסתירה של 
ראת רצונות. 

שיש  נתבאר  מהרצון  שלמעלה  הכפיה 
שתי מדרגות שנקראים שמחה. יש שמחה שהיא 
עומק  כפי  כך  ומצד  הרצון,  במדרגת  שמחה 
גילוי הרצון, כך מדרגת השמחה שהאדם  תוקף 

־זוכה לה. אך יש מדרגה של שמחה שמגיעה מה
האדם  כאשר  דהיינו  מהרצון,  שלמעלה  מקום, 

שמח מביטול הרצון. 
הדוגמא הברורה לכך מצינו במתן תורה שהיה 
עליהם  וכפה  ונשמע,  נעשה  מדרגות,  שתי  שם 
הר כגיגית )שבת פח, א(. ונודע הקושיא שהקשו 
בתוספות למה התורה ניתנה גם בנעשה ונשמע, 
כגיגית. מה שנוגע עכשיו  עליהם הר  וגם בכפה 
יש מדרגה  יש כאן שני שורשים בנפש.  לעניננו, 
שזה מצד גילוי הרצון, ועל זה הם אומרים נעשה 
ונשמע. כלומר אנחנו רוצים לקבל את התורה. יש 
מדרגה שהתורה מתקבלת אצלהם, בכפה עליהם 
הר כגיגית, בין אם הם רוצים בין לא רוצים, האונס 
הפשיט את נקודת הרצון. וכמו שביאר המהר"ל, 
מהי הכפיה, התפיסה שעצם ההיות בלי תורה לא 
קיים, זה נקרא כפיה. כלומר, זה לא מצד שאם 

לר לקבל  מוכרח  אני  עולם, לכן  אין  תורה  ־אין 
צות. אלא אם אין תורה העולם לא קיים, כלומר 
גילתה הכפיה, היא  זה עצם תפיסת ההיות. מה 
גילתה את ההיות, זה נקרא גילוי של מתן תורה. 
־בפשטות איך מבינים את כפה עליהם הר כגי

גית, הוא רצה שנקבל את התורה ולכן הוא כפה. 
כל אונס שנמצא כאן בעולם, מה הגדרת הדבר, 
ראובן אונס עכשיו את שמעון לעשות משהו, אם 
ראובן לא רוצה למה הוא אונס את שמעון, נמצא 
שיש כאן גילוי של רצון של ראובן, וביטול רצון 
של שמעון. אם לומדים כך את התפיסה במתן 
תורה, של כפה עליהם הר כגיגית, אז מה נקודת 
הרצון  את  כפה  והוא  רצה  הקב"ה  ההסתכלות, 
שלנו. אבל לפי מה שמסביר המהר"ל, זה לגמרי 
לא כך. מה שהוא כפה זה לא מדין רצון, זה מצד 

הכרת ההיות, זה מה שכופה. 
הכפיה במתן תורה זה לגלות היות מחד, ורצון 
מאידך. נעשה ונשמע - גילוי הרצון, כפה עליהם 
יחד,  גילוי של עצם ההיות. שניהם   – הר כגיגית 

כגי הר  עליהם  כופה  מכן  לאחר  רצון,  ־תחילה 
גית, מתגלה פנים הנפש. תמיד כשאדם מפשיט 
רוצה משהו  את עצם הרצון מה מתגלה, שהוא 
אחר, עבירה רחמנא ליצלן. אבל מה יתגלה אצל 
בני ישראל כאשר הם יפשיטו את הרצון, ההיות 
של  היפך  בקדושה.  הפשטה  נקרא  זה  הפנימי. 

עבירה. 
בטל רצונך מפני רצונו )אבות ב, ד( זה מדרגת 
נעשה ונשמע. כפיה שבאה מרצון, היא תגלה לא 

שהנ מה  שזה  תגלה  רק  רצון.  ממדרגת  ־יותר 
כפה צריך לרצות. הוא רוצה לכפות אותו, כמו 
שאומר הרמב"ם: כופים אותו עד שיאמר רוצה 

־אני, זה כפיה בבחינת נעשה ונשמע. רק אני מש
כופים  ונשמע.  הנעשה  את  לגלות  בכפיה  תמש 
של  גילוי  עדיין  זה  אני,  רוצה  שיאמר  עד  אותו 
הוא מגלה את הרצון  רוצה,  מי שכפה  כי  רצון, 
תורה  במתן  כשנאמר  אך  בו.  שכופה  במי  הזה 
שכפה עליהם הר כגיגית, ברור שהגדרת הדבר 
הכפיה באה מעבר לגדרי רצון, גדרי היות, והיא 
גילתה מציאות של היות. וזה מה שאומר המהר"ל 
שזה נקרא כפיה, התפיסה שאין הוויה אחרת זה 
כגיגית,  הכפיה. כלומר מדרגת כפה עליהם הר 
מהי מגלה, היא מגלה את עצם ההיות, ממילא לא 

יתכן שהכפיה באה מרצון. 
עצם  את  יש  הנפש  שבהיות  השמחה 

־ההיות של הנפש, ויש את הכוחות של נפש. הכו
חות שבנפש בכללות ממש, בדברי רבותינו נאמר 
שיש י"ג כוחות שבנפש והם: הוויה, תענוג, אמונה, 

־רצון, מחשבה, התבוננות, אהבה, יראה, התפא
ושפלות.  התקשרות  הודיה,  ניצחון,  הודיה,  רות, 
זה  רצון,  נקראת  שלה  הקומה  ראשית  השמחה 

־שמחה אחת. השמחה השנייה היא שמחה שמגי
עה, ממקום ההוויה. יש את עצם הנפש, 

ויש את לבושי הנפש. עצם ההיות של הנפש היא 
הוויה, היות, הוויה. לבושי הנפש יסודם רצון. יש 
נקרא  שזה  ההוויה שבנפש,  השמחה בעצם  את 

־שמחו צדיקים בה', בהוויה, בהוויה. ויש את הר
צון שבנפש. 

הוא  כביכול  בה',  צדיקים  שמחו  שנאמר  מה 
שני  יש  ובזה  שמח.  העולם  שבורא  במה  שמח 
אופנים,  מה שהקב"ה שמח כביכול לפני שברא 
שמח בשעה  עולם  מה שבורא  ויש  העולם,  את 
שברא את העולם. מה ההבדל בין שמחה שקודם 
שנברא העולם, לשמחה שנברא העולם, שמחה 
כביכול  שמחה  זה  העולם,  שנברא  קודם  של 
בארוכה  כמבואר  רצון  כלומר,  ההיות.  בעצם 
העולם, כשעלה  יש שמחה, משנברא  אך  לעיל. 

־ברצונו לברוא את העולם. אז במה השמחה מו
נחת שם, ברצון. כמובן, לא ברצון הנפרדות כמו 
שדובר בארוכה, אלא ברצון האחד. אבל יש כאן 

שני אבחנות של שמחה.
אני  נקרא  שאני  כשם  לא  נאמר,  הזה  בעולם 

־נכתב, נכתב בשם הוויה, ונקרא בשם אדני )פס
רצונו  גילוי  הגדרתו,  מה  אדנות,  כל  א(.  נ,  חים 
זה האדון. נכתב הוויה, זה גילוי של עצם ההוויה. 

־שמחה במה שאני נקרא אדנות, זוהי שמחה שנ
קראת רצון. אך שמחה באבחנה שנקראת כשם 

שאני נכתב, הוויה, זה שמחה בעצם ההיות. 
צריך לידע כי אי אפשר שהאדם יחיה בשמחה, 
קודם  זה שמחה של  כי  ההיות.  עצם  רק  שהיא 
משנברא העולם, ויש את עצם הלבוש של הנפש, 
מי שיסבור שיש הוויה, בלא מציאות של לבושי 
והן  הנפש, אלא השמחה באה הן מעצם הנפש, 
מעצם ההתלבשות. מצד ההתלבשות של הנפש, 

מהמ אך  מהרצונות.  השמחה,  מגיעה  ־מהיכן 

הנפש, מהיכן מגיעה השמחה,  הווית  ציאות של 
מעצם ההיות. 

היסוד הוא שכל מדרגת רצון שהוא נמצא, הוא 
מקום  מכל  אחד,  רצון  עוד  לשבור  צריך  תמיד 
מהרצון  אותו  שמוציא  דבר  זה  נמצא,  שהוא 

רוחני. בעו אותו לרצון  ומעלה  ־האנוכי החומרי, 
רצון  אותו ממדרגת  מוציא  הוא  פנימי,  יותר  לם 
לשבור  המטרה  אין  שמה  אבל  הוויה.  למדרגת 
הרצונות  את  ללבוש  המטרה  שם  הרצונות.  את 
מי  ולהפשיט.  ללבוש  אותם,  ולהפשיט  הרוחנים 
ליצלן  רחמנא  הרוחניים,  הרצונות  את  שישבור 
הוא לא יקיים תורה ומצוות. על כן צריך לבנות 

גם את הרצונות הרוחניים. 
מהתגלות  שמתגלה  שמחה  יש  משיח  הארת 

־הרצון וקיומו, זה בחינת משה, גימטריא רצון כי
דוע. אך יש שמחה שמגיעה מביטול הרצון, שזה 
– דורשים  יקח מצוות  אבחנת משיח.  חכם לב 
חז"ל )סוטה יג, א( זה משה רבינו, שבשעה שכל 
ישראל עסקו בביזת מצרים, הוא עסק בעצמות 
יוסף, מה כוונת הדבר, הם באו לבזוז, זה מלשון 
בז, מלשון דבר המבוזה הוא מתבזבז, מפוזר. אך 
משה רבינו הוא עוסק בעצמות יוסף איך להוסיף 
יקח  לב  חכם  נקרא:  זה  עצם.  באותו  הזמן,  כל 
מצות.  עוד  מחפש  פעם  כל  שהוא  לא  מצוות. 
בבחינת חטוף ואכול מצד עלמא דפירודא. אלא 
הזמן.  כל  מוסיף  שהוא  האחדות  נקודת  מצד 
יוסף, עצמות יוסף, זה מה שמשה לקח אתו. זה 

נקרא חכם לב יקח מצוות. 
מצד פני משה הגדרת הדבר, מילוי הרצון מוליד 
שמחה. בשעה שהוא מקיים מצווה, מצווה גוררת 
עוד מצוה, אז מה היא הולידה בו, עומק של אותו 
עומדת  עדיין,  הרצון  המילוי  כך  מצד  אז  רצון. 

־בתוקפה. זה נקרא כל מצווה שעשו אותה בשמ
חה, עדיין מחזיקים בה בשמחה, כמו ברית מילה 
)שבת קל, א(. אף שיש לזה ייסורים, אבל מחמת 
שמה שהוא רוצה, זה מחמת הרצון האחד על כן 
אני שמח במה שעשיתי, והרצון שנולד לא עוקר 
את מה שרציתי קודם לכן. כאן מונחת השמחה 

במעשה המצוות.
ורו שלום  אוהב  אהרן  מדרגת  כן,  ־לעומת 

מכח  מתגלה  השמחה  יב(,  א,  )אבות  שלום  דף 
כך שאני יכול להכיל, את מי שהפוך ממני. זוהי 
השמחה  יותר,  בעומק  שלום.  שנקראת  אבחנה 
ב(  ו,  )סנהדרין  משה רבינו.  מדרגת  היא  השתא 
דלעתיד  השמחה  ניצחון.   – ההר  את  הדין  יקוב 
לבוא היא בבחינת אהרן הכהן, אוהב שלום ורודף 
שגר  ו(  יא,  )ישעיהו  מזה  נובעת  השמחה  שלום. 

זאב עם כבש, וגדי עם נמר ירבץ. 
על אהרן הכהן נאמר )מלאכי ב, ז( תורה יבקשו 
מפיהו כי מלאך ה' צבאות הוא, כאן מתגלה פנים 
אחרות מצד נקודת השמחה. וראך ושמח בליבו. 

זה אופן של שמחה שהוא נובע מביטול הרצון.
 ■ המשך בע"ה שבוע הבא מסדרת דע את שמחתך



ביאור הצד שבנו קודמו לתלמוד תורה

בנידון הגמ' בדף כ"ט ע"ב הוא ללמוד ובנו ללמוד מי קודם, ולכאו' 
־הסברא הפשוטה כפי שבי' הר"י מלוניל ועוד, שהוא מצוה שבגופו, ובא

חרונים יש עוד סברא שהטעם הוא מדין חייך קודמים.

בנו  בידו,  ותלמודו מתקיים  וממולח  זריז  יהודה שבבנו  ולשיטת רבי 
קודמו, וצריך לידע טעם הדבר, ומצינו בספר חסידים חידוש עצום שאם 
יש קבוצת אנשים שחלק צריכים ללמוד וחלק צריכים להתפרנס, שראוי 

־שמי שהוא זריז וממולח מהם ישאר ללמוד, אך לכאו' אינו דין גמור, וכ
שיש ב' אחים שאחד ראוי להיות יותר יששכר, אף שכך ראוי שהוא יהיה 
יששכר והשני זבולון, אך ל"ש לומר שזה חיוב מדינא, אבל כאן באב ובנו 
זה דין גמור, וצריך לידע מה הטעם, ולא מיבעיא להרס"ג ועוד שללמוד 
וללמד זה ב' מצוות במנין המצוות, למה תדחה מצות ללמוד מפני מצות 
ללמד, אלא אפי' להרמב"ם שזה מצוה אחת, סוף סוף הרי מצוה דגופיה 
עדיף, ושאלה זו דנו בה כבר האחרונים אך כמעט לא נאמר בזה ביאור 

ברור, מהו יסוד הדין שבנו יהא קודם אליו.

את  להבין  פתח  יש  אולי  השתא,  עד  הדברים שביארנו  מהלך  ולפי 
הדבר – אם החיוב הוא רק ללמוד וללמד, א"כ הללמוד כפשוטו קודם 
לללמד, אך אם צורת הדבר שיסוד החיוב של התלמוד תורה מתחיל 
לדור  מדור  בהעתקה  הוא  הד"ת  שיסוד  כאן  כתוב  א"כ  מה'לשמוע', 

תחי יסוד  זהו  ביסודו, שהרי  אביו  על  מוטל  הרי  ללמוד  שלו  ־שחיובו 
מצווה  שאינו  בזמן  אף  מאביו  שמקבל  במה  שלו  תורה  התלמוד  לת 
כלל במצות תלמוד תורה כדנתבאר, צורה זו של העתקת התורה מדור 
לדור הוא יסודי במצות תלמוד תורה יותר מהחיוב שיש על האדם עצמו 
עליו רק בתורת המשך החיוב  עומד  ללמוד תורה, שהחיוב של עצמו 
שהיה מוטל על אביו ולא מתחיל אצלו, משא"כ חיובו של בנו מתחיל 
אצלו להעמיד את קבלת הדברי תורה אצל הבן ובכללות שחייב להעביר 
את התורה הלאה לאחרים ויסוד חיוב זה קודם, וכמובן שזה חידוש גדול, 
אבל יש כאן עכ"פ תחילת פתח להבין מאיפה יש צד שבנו יהא קודם 

אליו.

עפי"ז יל"ד, במש"כ המחבר שבהוא ובנו שווים הוא קודם לבנו, ולכאו' 
יש דיוק מלשונות הגמ' שנקטו אם היה בנו זריז וממולח דמשמע דווקא 
אם בנו עדיף הוא קודם, ובהמשך הגמ' שנקט רב אחא בר יעקב אנא 
עדיפנא מינך, כלפי בנו ומשמע שבשווים בנו קודם, ולכאו' אי"ז דיוקים 

־מכריחים לגמרי, דיתכן שהכוונה שעד כמה שאנו שווים בחידוד שמע
תתא אנא עדיפנא מינך, אבל מסברא לפי הפשטות, לכאו' שיסוד הדין 
הדין  חוזר  שווים  וממילא כשהם  ת"ח,  שיותר  לדאוג למי  הוא שצריך 

קדימה של עצמו.

אך לפי מה שנתבאר בכל מהלך הדברים, יל"ד שבעצם מצות ללמד 
קודם למצות ללמוד, ובשניהם שווים הבן קודם, ואדרבה מה שכשהוא 

עדיף הוא קודם זהו החידוש.

שהוא  היינו  קודם  וממולח שבנו  זריז  בנו  שאם  כתב  והנה בפרישה 
ילמד חלק מהשעות לבד וחלק מהשעות ילמד עם בנו, ולכאו' פשיטא 
הוא שהרי מחוייב בידיעת התורה או בלימוד תורה שהוא יותר באיכות, 
ומאי קמ"ל שאי"צ ללמוד כל היום עם בנו, ולהאמור י"ל ביסוד הסברא 
]אף אם אי"ז כוונת הפרישה[ דהיה מקום לומר שכל הזמן חייב ללמד 
את בנו משום שיסוד החיוב הוא מסירת תורה מדור לדור, וא"כ החיוב 
שלו ללמד את בנו קודם לחיוב שלו ללמוד בעצמו שזה חיוב שמוטל 

ביסוד על אביו.

ולהאמור, מה שאשה אינה חייבת ללמד את בנה תורה הוא חידוש, 
דהפשטות כיון שאינה חייב ללמוד אינה חייבת ללמד כעין דברי התוס' 

־רא"ש שאם לא למד מהיכן ילמד, אך אם יסוד החיוב הוא לדאוג שה
אצלו תעבור  שיש  שהתורה  לא   – הוא  והתכלית  הלאה,  תורה תעבור 
הלאה, אלא חיוב כדבר לעצמו לדאוג שהדור הבא יקבל תורה, וכשזה 
גדר החיוב, כמו שאב שאין יודע תורה מחויב לשכור מלמד לבנו כדי 
אך  ללמוד  חייבת  שאינה  אשה  כמו"כ  הלאה,  לדאוג שהתורה תעבור 
בגדר המצוה של ה'ללמד' שמנותקת מעט מהמצוה של ללמוד, תהיה 
אינה בכלל  נתחדש בקרא שאשה  וזה  מחויבת להשכיר מלמד לבנה, 
העתקת השמועה אין האב חייב להעביר לה את התורה ולא היא חייבת 

להעביר את התורה הלאה.

לפי האמור שיסוד החיוב הוא בללמד אף בכתב, כל אדם שמחבר 
שזה  ללמד  של  הקיום  עיקר  את  התורה,  כתיבת  בעצם  מקיים  ספר 
קיום  שעשה  בזה  בפועל,  שלמדו  לפני  אף  תורה,  תלמוד  מצות  יסוד 
לד"ת למען יעמדו ימים רבים, כיון שמצדו העמיד אפשרות של העתקת 
התורה לדורות עוד לפני שלומדים את ספריו בפועל ]כעין מצות פרו 
ורבו שמתקיים בשעת הביאה[, ואולי אף אם לא למדו בספרים, שמ"מ 
היה מצדו מעשה מסירה של הד"ת, וזה חיוב יסודי יותר מהחיוב ללמוד 
ויתר על כן שיתכן שאם יכול לחבר ספרים שבזה הוא מעמיד  תורה, 
זה קודם לחיוב של ללמד תורה  העתקת הדברי תורה לכלל הדורות, 

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

שבתוכם מופיע צירוף זה[.

ויגש צ-ר ִּפֹל ַעל ַצְּואֵרי ִבְנָיִמן ָאִחיו ַוֵּיְבְּך 
ּוִבְנָיִמן ָּבָכה ַעל ַצָּואָריו )בראשית, מד, יד(. 

צואר, צר-או. ונקרא כן מפני שהוא המקום 
לשון  צר,  וזהו  אדם.  בקומת  ביותר  הצר 
צמצום. והוא מהות צינור, צר-יון, כי דרך 
הצינור להיות דק וצר, היפך נהר, רחובות 

הנהר, היפך צר רחב.
וזהו צורה, כי החומר מצד טבעו מתפשט, 
החומר  גבולות  את  מצירה  והצורה 
ק-צר.  קצר,  בבחינת  אותו,  ומצמצמת 
המצורע  כי  צר-עת,  צרעת,  מצורע,  וזהו 
ומסולק  המחנה,  אל  מלבוא  מצומצם 
נרצע,  עבד  וכן  מחנות.  משלוש  ומצומצם 
רצע, רצ-ע. כי ע"י שנרצע נעשה משועבד 
תחת ידי אדונו בצמצום ואינו יוצא לחפשי. 
ובבחינת נפש זהו רצוץ, רצ-וץ, נפש כנועה. 

וכן רבץ, רצ-ב, כנוע על מקומו.
וצמצום בבחינת מקום, זהו מבצר, מב-צר, 
שעושה חומה סביב ומצמצם את גבולותיו. 
היא  ח-צר,  חצר,  הבית,  שסביב  חצר  וכן 
מקלט  עיר  וכן  הבית.  התפשטות  גבולות 

ערכים בפרשה בלבביפדיה אברהם

יונתן כתב,  ויקח אשה ושמה קטורה. ובתרגום  ויסף אברהם  א   כה,   בראשית, 
קטורה היא הגר, דקטירא ליה מן שרויא )אולם באבן כתב וז"ל, איננה הגר, כי כתוב 
ולבני הפלגשים נתן אברהם, עכ"ל. ועיין מושב זקנים על אתר. ועיין ילקוט איוב, תתק"ד. 
ועיין ילקוט ראובני, לך לך, אות קמ"א. והוחלף הגר בקטורה, ודו"ק, שנראה יותר שהגר 
מחם, מצרים(. וברש"י על אתר כתב, ומקורו בב"ר )סא, ד( וז"ל, זו הגר, ונקראת קטורה 
ע"ש שנאים מעשיה כקטורת ]מדוע דוקא עתה קוראה קטורה, עיין מושב זקנים )כא, 
יד( שאחרי שעשתה תשובה נקראת כן ולא קודם לכן. וכן הוא בחזקוני על אתר. וכן הוא 
ברא"ש על אתר, עיי"ש. ושורש הדברים מפורש בזוה"ק )ח"א, קלג, ע"ב( קטורה היא 
הגר, דהא תנינן, בתר דאתפרשא הגר מניה דאברהם וטעת בתר גלולי דאבוה, לבתר 

סאתקשרא בעובדין דכשרן, ובגין כך "אשתני שמה" ואקרי קטורה דעובדין דכשר[, וש
קשרה פתחה, שלא נזדווגה לאדם מיום שפרשה מאברהם, עכ"ל. 

וכתב במלבי"ם על אתר וז"ל, כמו שהעץ יש בו עלין וקליפה וגרעינין ופרי, כן במין 
האנושי ימצא הלב והפרי שהוא מובחר האנושי שבעבורו נשתל כל האילן ובעבורו נקרא 
כל היצור, אבל הפרי מעטה נגד העלין והקליפות שהם כלל בנ"א גוים ולאומים וכו'. ובזה 
מספר שכן אברהם עם מה שהוליד את יצחק ונתן לו בת זוגו שמהם יצא הלב והסגולה, 

סוהוציא ג"כ עלים וקליפות שיהיו שומרים לפרי. ויש קליפה הקודמת לפרי כטבע התו
לדה שתחלה יצאו הסיגים ואח"כ הכסף הנקי וכו', ובערך זה היה ישמעאל שנולד קודם 
יצחק, ויש קליפה המאוחרת לפרי, ובערך זה היו בני קטורה. ועל זה אמרו במדרש, אשר 
פריו יתן בעתו, זה יצחק. ועלהו לא יבול, זה ישמעאל. וכל אשר יעשה יצליח, אלו בני 
קטורה, עכ"ל. ובני קטורה שורש תפארתם הוא יתרו מן מדין )עיין מהרש"א, סנהדרין, 

צד, ע"א(. ועיין פרדס יוסף )בראשית, כט, יב(. ועיין זבחים )סב, ע"ב(.
סאולם מצינו פנים הפוכות לשמה קטורה, כמ"ש בספר הקנה )ד"ה סוד טהרות וט

מאות( וז"ל, בני קטורה, שצריכים הקטרה להבריחם מן המרכבה, הוא שנאמר ישימו 
קטורה באפיך וכליל על מזבחך, עכ"ל. והרי שלביאורו ע"י קטרת של ישראל מסתלקת 
ונכנעת קליפת קטורה, וע"ש כן נקראת קטורה. והיא זה לעומת זה, קטורת דקלקול. 
ובתיקון אברהם העלה את קטורה מהקטרת דקלקול להקטרה דתיקון, כמ"ש בקהלת 
יעקב )ערך קטורה( וז"ל, ויקח אשה ושמה קטורה, ר"ל שלקח אשה זרה והעלה אותה, 
עכ"ל. וכתב במגן דוד )אות ה( וז"ל, הקטורת אשר לפעמים עוצר המגפה שנאמר ישימו 
קטורה באפיך וכו', ולפעמים הקטורת מביא המגפה, עיי"ש. וכתב בספר הליקוטים )חיי 
שרה, כה( וז"ל, שבני קטורה הם גבורות נמתקות, מפני שעתידים להיות עבדים לישראל 
לעת"ל, עכ"ל. עיי"ש. וכתב הרמח"ל )בראשית, כה, א( וז"ל, אמרו רז"ל, שקטורה היא 
הגר, והיא בסוד קליפת נוגה הנתקנת בקדושה, עכ"ל. והוא סוד התשובה שעשתה הגר, 
בסוד קליפת נוגה ששבה בתשובה, משא"כ ג' קליפות טמאות. ועיין זוה"ק )ח"א, קל, 

ע"א(, ודו"ק היטב.
■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד לעלון זה
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בלבביפדיה קבלה אפה
כתר

פלא עליון – אל"ף. אפה, א-פה.
חכמה

אמרו )שבת, קלא, ע"ב( רדיית הפת שהיא חכמה ואינה מלאכה. ועיין 
רמב"ם )שבת, פכ"ב, ה"א( וז"ל, רדיית הפת אע"פ שאינה מלאכה אסרו 
אותה חכמים שמא יבוא לאפות, עכ"ל. ועיין תוס' )ר"ה, כט, ע"ב, ד"ה 
)תיקון סט, קי, ע"א( תלת טיפין, חד אופה  ועיין תיקונים  רדיית הפת(. 
במוחא דאיהו לקבל ימינא דאיהי אופה דאיהו שר האופים. ולכאורה זהו 
ימין שבשמאל, כי שר המשקים בימין ושר האופים בשמאל, כנ"ל ערך 

קטן צמצום. ועיין גר"א שם.
בינה

עיין שער הפסוקים )וישב( וז"ל, שר המשקים כנגד הקנה שבו מתלבש 
מוח החכמה כנ"ל, ושר האופים כנגד הושט, ששם מתלבש מוח הבינה 
)ועיין ספר הליקוטים, שם. ועץ חיים, שכ"ב, פ"ג, מ"ק, ועוד( וכו', והבינה 
נקראת שר המתפשט בושט, הנקרא אופה, כי הוא האופה כל מאכל, כי 

דרך בו עובר אל האצטמוכא, עכ"ל.
דעת

נחש. ואמרו )ב"ר, יט, ב( א"ר חנינא בן סנסן, ארבעה הן שפתחו באף 
אל  ויאמר  נחש,  והמן.  קורח,  ועדת  האופים,  ושר  נחש,  באף,  ונאבדו 
האשה אף )בראשית, ג, א(. שר האופים, אף אני בחלומי וכו' )שם, מ, 
)וישב,  זוה"ק  ועיין  המן.  קרח,  נחש,  אופים,  ר"ת,  אנקה,  וסימנך,  טז(. 
קצב, ע"א( כיון דפתח פומיה באף, מיד דחיל יוסף וידע דכל מלוי אינון 
לאבאשא ובשורה דביש בפומיה. ושורש החרון אף שבשר האופים הוא, 
באכילה מעץ הדעת בפיתויו של נחש. ובעומק, פרעה – הערף, ושר שלו 
שר האופים ַקֵנה )עיין ערך קטן צמצום(. ועיין גר"א )ספד"צ, פ"א( וז"ל, 
כל יניקתם של הסט"א מהעורף כידוע, בסוד פרעה הערף )מקום הדעת(, 
הטבחים,  ושר  האופים  ושר  המשקים  שר  וסוד  הגרון,  ומצרים במצר 
הכל בגרון בסוד התנין, כמ"ש על פרעה, הנני עליך פרעה מלך מצרים 

התנים הגדול )יחזקאל, כט(, עכ"ל.
חסד

אברהם. ועיין רבינו בחיי )וירא, יט, ג( וז"ל, ומצות אפה ויאכלו, מפני שלא 
הביאו הלחם בסעודת אברהם, באר כאן ומצות אפה ויאכלו, כי בכאן 
ע"ג מזבח,  היה הבשר מסתלק ראשון כקרבן הקרב  ושם  אכלו לחם, 
עכ"ל. והבן שאצל אברהם פרסה נדה ונטמאה העיסה, ואין שם אפיה, 
לשון של אף, כעס, כי אברהם כולו חסד )וישנה בחינה הפוכה, שנחסר 
י(. ועיין זוה"ק )תיקונים,  תיקון האפיה(. ועיין חמדת ימים )הדרת קדש, 
ימינא  קי, ע"א( תלת טיפין, חד אופה במוחא דאיהו לקבל  תיקון סט, 

דאיהו אופה, דאיהו שר האופים וכו'. 
ועוד. האפיה גורמת שאינו מחמיץ )עיין ערך קטן מלכות(. ועיין רקאנטי 
)תצוה( וז"ל, לא תאפה חמץ חלקם נתתי אותה וגו', כבר רמזתי איסור 

סהחמץ, ומשם תשכיל. ורז"ל למדו מכאן במנחות שאפילו השיריים הנא
כלים לכהנים הם מצה ולא חמץ, שנאמר לא תאפה חמץ חלקם. והטעם 

ידוע, כי מדת הכהנים הפך חמץ, עכ"ל. 
גבורה

יצחק תיקן תפלת מנחה. ותפלות כנגד קורבנות, ותפלת מנחה אף כנגד 
מנחות )מלבד שהוא כנגד תמיד של בין הערבים(. וכתיב )ויקרא, ב, ד( 
וכי תקריב קרבן מנחה מאפה תנור. אפה גימט' פ"ו, גימט' אלקים. סוד 
מוחין דקטנות שם אלקים, עיין עץ חיים )שער כב, פ"ג, מ"ק(, ועוד הרבה 

באריז"ל. וכתב בספר הליקוטים )וישב, לז( וז"ל, ושר האופים לאלהי-ם 
וז"ל,  )מקץ, מא( שכתב  וע"ע שם  עכ"ל.  עולה אלהי-ם,  ופאה  דבינה, 
שר האופים מצד הגבורה )ששורשה בבינה(, עכ"ל. ועיין גר"א )תיקונים, 
תיקון סט( וז"ל, ושלחן דביה הלחם בשמאל, ולכן פתח שר האופים באף 
)עיין ערך קטן דעת( דהוא בשמאלא, וקשין מזונתיו של אדם וכו', בעצבון 

תאכלנה, עכ"ל.
ועיין מגלה עמוקות )ואתחנן, אופן קנג( וז"ל, והוא רזא דמתניתין )פסחים, 
מח, ע"ב( שלשה נשים אחת אופה, ואחת מערכת ואחת מקטפת, הם 
ו(, יצחק הוא סוד האופה,  יח,  סוד מהרי שלש סאים סולת )בראשית, 

אברהם מערכת, שרה היא סוד מקטפת, עכ"ל.
תפארת

אופה, גימ' צ"ב, גימט' הוי"ה אדנות עם הכולל, יחוד ת"ת מלכות, כנודע.
ועוד. עיין רד"ק )שמואל, א, יג, יח( וז"ל, וכן בדברי חז"ל ר' מאיר אומר 
מנהגם  כן  כי  אפעה,  אפה,  ופירוש  אפה,  זה  צבוע  ואמרו  הצבוע.  אף 
להסתיר אותיות הגרון ונקרא האפעה צבוע, לפי שעשוי בגוונים ובמינים 

הרבה, עכ"ל. ססגונא, תפארת.
נצח

ע"א(  רלה,  פנחס,  )רע"מ,  זוה"ק  ועיין  כנודע.  נו"ה,  בחינת  כליות,  תרי 
סותריין כוליין האופים דמבשלין הזרע דנחית מן מוחא ומבשלין מיא דמ

ובו  בישול(,  אפיה  ר"ת  אב,  אבא,  קטן  ערך  )עיין  ריאה  מכנפי  קבלין 
מתבשל הזרע.

הוד
לשון נוי. ואמרו )מנחות, נ, ע"ב( איתמר, חביתי כה"ג, כיצד עושין אותן, 
רבי חייא בר אבא א"ר יוחנן, אופה ואח"כ מטגנה, רב אסי א"ר חנינא 
מטגנה ואח"כ אופה. א"ר חייא בר אבא, כוותיה דידי מסתברא, תופיני, 
תאפינה נאה. ועיין מלבי"ם )ויקרא, צו, מח( וז"ל, ר"ל יפה, שיהיה איכות 

וכמות האפיה טוב וגדול, עכ"ל.
יסוד

ליקוטי  ועיין  יסוד.  אופה,  ע"ב(  רסא,  השמטות,  )בראשית,  זוה"ק  עיין 
ש"ס )פסחים( וז"ל, והאופה הוא היסוד, כי אור לו בציון ותנור בירושלים, 

עכ"ל.
ועוד. יום שישי. וכתיב )שמות, טז, כג( שבתון, שבת קדש לה' מחר, את 

אשר תאפו אפו. ומתקנת עזרא שתהא מקדמת ואופה קודם יום ו'. 
מצות, משום שלא  קראם  אפה,  ומצות  וארא(  טוב,  )לקח  איתא  ועוד. 
היסוד  הוא  שמלח  ע"ב(  )ויחי, רמא,  זוה"ק  ועיין  מלח.  לפניהם  הביאה 
הממתיק הגבורות דנוק'. וכאשר חסר מלח, אין המתקה ונשאר חרון אף, 

וזהו ומצות "אפה", ודו"ק. 
יוסף,  מכח  נעשה  ונתלה,  אף  חרון  בו  שחל  האופים,  שר  מעשה  וכל 
שפתר כך את חלומו, שהכל הולך אחר הפה של הפותר. כמ"ש )לקח 
טוב, וישב, מ, כב( ואת שר האופים תלה כאשר פתר להם יוסף, הוא 
שאמרו ז"ל, כל החלומות הולכים אחר הפה. ועיין ספר הליקוטים )בא( 
וז"ל, שר המשקים כנגד הקנה, ושר האופים כנגד הושט שהוא בגבורה, 
ושר הטבחים כנגד הוורידין שהם באמצע, והם שנים שנוטה לכאן ולכאן, 
ויוסף הוא הכולל את כולם, עכ"ל. ועיין לקוטי תורה )וישב( וז"ל, ונבאר 
ידעת מה  ושר האופים, כבר  ושר המשקים  עתה החלומות של פרעה 
וכו',  יוסף בחלומות אלו לפי שהם מורין עליו  שארז"ל, כי מה ששמח 

עכ"ל. ועיין עמק המלך )שי"א, פ"ו(.

בלבביפדיה קבלה אפה
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אחד מהם הוא בצר, ב-צר, כי עיר מקלט הוא מעין מבצר 
שאי אפשר לו לצאת ממנה עד מות הכהן הגדול.

יש  ולכן  צר-ח.  רצח,  רציחה,  הוא  בנפש  הגמור  והצמצום 
אותיות צר בנבוכדנצר, וכן בלטשאצר, על שם היותם רוצחים. 
והדרך לרצוח בדבר צר וחד. וכן יש כח בפה להרוג, כמ"ש 
אצל משה הלהרגני אתה אומר. ומעין כך מספר לשון הרע הורג 
שלשה, והוא בחינת צפור, כמ"ש חז"ל, צר-פו. ודיבורו בבחינת 
חרצובות לשונו. חרצב, חב-צר. ובתיקון מתהפך, כמ"ש נצר 
לשונך מרע, נצר, נ-צר )והיפך צרח, צר-ח(, והיינו שמצמצם 
צר- צעיר,  בבחינת  הוא  חלקי  וצמצום  ושותק.  מדיבורו  פיו 
עי, כי הצעיר עדיין מצומצם ואינו נתפשט בהתחברותו לאנשי 

העולם.
והיפך דבר צר שהוא עומד לעצמו ולכך בלתי מתפשט לזולתו, 
צר-ור.  וצרים,  קטנים  חלקים  חיבור  היינו  צרור,  בחינת  יש 
בבחינת חיבור פרוטה לפרוטה, שע"ז כתוב וצרת הכסף בידך. 
וזהו צרוף, צר-וף, מצרף החלקים. והכח שמצרפם הוא היפוך 
וזהו  לזולתו.  רץ מתפשט  לזולתו,  אינו מתפשט  צר  לרץ,  צר 
בחינת רצון, רצ-ון, בבחינת "רצוי אחיו", רוצה ומצורף לאחיו. 
וזהו פרץ, פ-רץ, שע"י הפירצה נעשה ריצה והתפשטות לזולתו.
לעשותם  המחנה,  לאסוף  שנועד  חצוה-צר,  חצוצרה,  וזהו 
צרורים זה עם זה. ועיקר בחינה זו שכל העם צרורים זה עם 
זה הוא בארץ ישראל, ארץ, א-רץ, ושלמות דיניה כאשר רוב 

ישראל עליה, היינו שצוררת בקרבה את רוב ישראל.
צר-ו,  צור,  בחינת  זהו  יחד,  החלקים  כל  מצורפים  וכאשר 
ונעשה בחינת חוזק ותוקף. ויתר על כן, הפיזור שורשו בחשך, 
ונגלה צירוף  כי בחשך נראה הכל כנפרד. אולם באור נראה 
כאשר  באור  ואזי  חבירו.  את  משיכיר  בבחינת  הדברים, 

מצורפים החלקים נעשה בחינת יצהר, יה-צר.

ערכים נוספים שבהם מופיע צירוף אוצר, אליצור, אצר, 
עצר, רבץ, חצר, רצח, בצרה, חצור, חצוצרה, מצער, חרץ, בלטשאצר, 
מערצה, מצור, צהרים, צואר, מרצע, עצרת, פרצות, צמר, צנור, צוער, 
יצר,  ברצי,  רצון,  חצרוני,  תרצה,  צפרן,  צפרדעים,  צרור,  בצר,  בציר, 
צור,  מצור,  מצר,  פצר,  מצרע,  מצרים,  יצהרי,  יצהר,  מלצר,  מבצר, 
פרוצה, פרצי, צרעה, צרעת, צרפים, צפירה, צריח, קציר, קצר, רחצה, 
נצרת,  נבוכדראצר,  רצפה,  רצוץ,  חצרון,  חצצרה,  חצור,  קוצר,  צרר, 
עריצים, צופר, מצור, צחר, ציר, ציער, צירם, צור, צפור, רצוי, שנאצר, 
רצוץ, צפיר, רצע, רצף, שראצר, חצור, חצצרה, חציר, חצרן, חרצבות, 
נצר,  נבוכדנאצר,  ששבצר,  עצר,  כצרור,  כצר,  חצרמות,  יצחר,  צרף, 
צמרת,  צהר,  צוער,  צורף,  צורישדי,  צוריאל,  מצור,  פדהצור,  צור, 
צנתרות, צחר, צורי, צרויה, צרוע, צפר, צעיר, ציר, צרף, צרפת, צרור, 
צר, צער, רצון, צרר, צרח, צרבת, ערוץ, רחץ, רצין, פרץ, צרי, שרץ, 
הרצוץ, ארץ, חרוץ, רצוא, רחץ, חרץ, שרץ, פריץ, פרץ, עריץ. ■ המשך 
בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד לעלון זה

מלכות
ומ ג(  יט,  )בראשית,  וכתיב  עוני.  לחם  כלום.  מגרמה  לה  דלית  סעניא 

צות אפה ויאכלו. וכתיב )שמות, יב, לט( ויאפו את הבצק אשר הוציאו 
ממצרים עגת מצות כי לא חמץ. היפך שתי הלחם, שכתיב ביה )ויקרא, 
נאפה  והחמץ תלוי באפיה, שאם  ודו"ק שהמצה  יז( חמץ תאפינה.  כג, 

כבר אינו מחמיץ.
שר  של  בגלוסקין  שנמצא  הצרור  כא(  מ,  )וישב,  טוב  לקח  עיין  ועוד. 
ומשפט מות  נתרשל במוראו של מלכות,  אנוס אלא  היה  האופים, לא 
לו. ואמרו )שכל טוב, שם, מ, א( ומה ת"ל למלך מצרים, שלא נהגו בו 

משפט המלך.
שנדרש  האדון,  פני  את  ר"ת  אפה  וז"ל,  אפה(  )ערך  יעקב  קהלת  ועיין 
עוד רמזים.  בהרחבה  עיי"ש  על המלכות,  ע"ב(  )בראשית, קמד,  בזהר 
ועיין זוה"ק )דברים, רנב, ע"ב( כבשן דיליה דאופה ביה נהמא, שכינתא, 
תמן אתבשל ואשתלים, ובגין דא אין בוצעין אלא מאתר דגמר בישולא.

נפש
מעשה. ועיין מפתח השמות )בא( וז"ל, מעשה אפה, מעשה פאה, מעשה 
האף והחמה, מעשה הטבע, מעשה האלהים )כולם גימט' שווה, אפה – 
פאה, האף, הטבע, אלקים(, "כי את כל מעשה האלהים יביא במשפט על 

כל נעלם אם טוב ואם רע", עכ"ל.

רוח
אמרו )קידושין, מט, ע"ב( ותשאנה את האיפה )זכריה, ח, ט(, זו חנופה 

וגסות הרוח.

נשמה
סוד איה. א – כתר. י – חכמה. ה – בינה )ונגלה בסוד אהי"ה(. ועיין רש"י 
כמה דברים,  עם  משמש  לעצמו  לשון   – אפוא  וז"ל,  לג(  כז,  )תולדות, 
עכ"ל. איפוא – איה – פה. ועיין רש"י )מקץ, מג, יא( וז"ל, כל לשון אפוא 
וז"ל,  ועיין במזרחי )שם(  לשון יתר הוא לתקן מלה בלשון עברי, עכ"ל. 
לתיקון הלשון ויופיו, עכ"ל. והבן שזהו בחינת ריבוי בלשון עצמו למעלה 
מו"ק, בחינת נשמה. ועיין מלבי"ם )ישעיהו, יט, יב( וז"ל, ההבדל בין איה 
)וזהו בחינת  ובין אפוא במלת איה שואל על העצם אם ישנו פה לפנינו 
נפש רוח שיש בו השגה(, ובמלת אפוא שואל על העצם אם נמצא כלל 
במציאות באיזה מקום בעולם )וזה שייך בנשמה שאין בה השגה, ודו"ק(, 

עכ"ל.

חיה
כתיב )ויקרא, ו, יד( על מחבת בשמן תעשה מרבכת תביאנה תפיני מנחת 
פתים וגו'. ודרשו )מנחות, נ, ע"ב( תאפינה נא. ועיין מזרחי על התורה )שם( 
נא, למדנו  ט( אל תאכלו ממנו  )שמות, יב,  חיה, כמו  נא,  ופירוש  וז"ל, 

שכשיאפנה בתנור תהא נא ולא מטוגנת, עכ"ל.

יחידה
לו, עכ"ל.  ואין ריע  וז"ל, תפיני, וטעמו תיקון,  יד(  ו,  )צו,  עיין אבן עזרא 

סבסוד יחידות. כי כאשר מתקן הדין בשורשו ע"י אפיה, נתקן שורש הצ
מצום ונגלה יחידה – יחידו של עולם. ועיין רשב"ם )שמות, טז, כג( וז"ל, 
תאפו אפו, אפו היה לו לומר בחטף פתח קטן, כמו מן אכל אכל, מן אמר 
אמר, מן אפה אפה, לשון ציווי, אלא בשביל שאינו מחובר לאחריו אלא 
מנוגן ברביע שהוא מנגוני המלכים, לכן נקוד בצירי, ולא מצאתי דוגמתו, 

עכ"ל. ועיין ערך קטן א"ס.
■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד 

לעלון זה

בלבביפדיה קבלה אפה
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ועתה צריך שתדע ענין אחר כי כמו שבאורך יש חח"ן בקו ימין כן 
מאריך לבארם  והרב  נתבארו במ"א  הדברים  מכולם:  כלול  ברוחב 
הוא באריך,  ונבאר בקצרה. כפי שהתבאר, שורש האורך  בהרחבה 
ושורש העובי הוא בעתיק, הם הא' והע', שהם שורש כל הקומה כולה, 

וזה סוד ב"ד הגדול1 שיש בו שורש מדין א' ומדין ע'.
והענין כי אין דבר שאין בו נרנ"ח והם בחי' ע"ב ס"ג מ"ה ב"ן כנ"ל 
והם בחי' מלכות נה"י חג"ת חב"ד כי כל א' מאלו הם במדרגה בפ"ע 
והיינו כי יחידה היא עצם הדבר2 והנרנ"ח הם בחי' תוסס  כמ"ש בע"ה :

פת, והם ע"ב ס"ג מ"ה וב"ן. והיינו ששורש 'התוספת' הוא ע"ב מלשון 
עיבוי, שורש הרוחב, שורש מציאות העובי, מדין עתיק, כי עצם הדבר 
הוא שם הוי"ה פשוט, והמילוי הוא שורש מציאות העיבוי, ומדין אריך 

הוא מתפשט לאורך3. מדין עתיק ע"ב, עובי. מדין אריך, אב.  
והיינו כי היחידה היא בבחי' נקודת אמצע, כלומר, שממנה מתפשט, 
הן בצידה נרנ"ח בעובי, והן תחתיה נרנ"ח באורך, אבל היחידה עצמה 

היא למעלה מבחי' האורך והעובי, ודו"ק.
ובדקות יותר, יש ב' קצוות, א : בחי' אורך שהוא בבחי' השתלשלות 

סוהוא מתגלה ע"י המ"ה שמתגלה לתתא באבחנה של ב"ן, בסוד האר
כה עד לתתא, שהאב בסוד 'אדם' שהוא גימט' מ"ה הוא מוליד הב"ן, 
שורש  שהוא  העתיק  שורש  הע"ב  שורש  ב :  ההתפשטות.  סוף  בחי' 

העובי, שורש העיבור, ומתגלה בבחי' ס"ג שהוא האימא.
־צמח. ולא אמר יחידה, מפני שהוא בחי' כתר, ואין הכתר מן הפ

רצוף עצמו רק מן הת"ת של הפרצוף העליון ממנו, כנודע : ועיין מה 
שהתבאר לעיל בהרחבה, בחי' הכתר מצד כלי הכתר ומצד האור. 
ובענין מש"כ שלא הוזכר הכתר, היינו כי הכתר שהוא בסוד עתיק. 
ומדין  אורך  מדין  הנרנ"ח מתפשט,  וממנו  עצמו,  הוא הכתר  ואריך, 

עובי, ודו"ק כנ"ל בדברינו. 
לכן גם בעובי צריך שיהיה בחי' הנ"ל כנ"ל כי יש באיברים גובה 
'אורך'  לעילא,  היינו מתתא  'גובה'  הוזכ"ל  ורוחב :  ועובי שהם אורך 
היינו מלעילא לתתא. 'עובי' הוא מזרח ומערב, ו'רוחב' הוא דרום וצפון.  
והענין כי כל פרק ופרק וכל בחי' ובחי' מאלו הנ"ל יש עור ובשר 
בית  כמין  ונעשין  הכל  המקפת  מלכות  הוא  והעור  ועצמות  וגידין 
'הבית  בכללות  ב"ן :  שם  שהיא  אשה  אלא  בית  אין  בסוד  לכולם 
שמקיף לכל' שייך גם לכתר וגם למלכות. והיינו כי יש ב' בחי' מקיפין, 
יש מקיף תחתון ויש מקיף עליון, הכתר הוא בחי' מקיף עליון בסוד 
'מקיפין', והוא מה שהיחידה שורה בבית4. והמלכות היא בחי' מקיף 
תחתון שהוא הבית עצמו בחי' הכלי, וכפי שמבואר בזוהר שהמלכות 

היא הבית לתתא. 
אחר כך הבשר בסוד ז"א מ"ה : כי 'אדם' נקרא ע"ש 'בשר ודם', 
כלומר חיצוניותו 'בשר', ופנימיותו מצד התנועה הוא דם, כי הדם הוא 
הנפש. סוד 'בשר' מתהפך לאותיות 'שבר', וכבר הוזכר שאכן מצד 
והוא כח התאווני דקלקול, בסוד כי תאוה נפשך  זה שבר,  הקלקול 
לאכול 'בשר', לעומת כך מצד התיקון הוא בשר מלשון 'בשורה', בחי' 

מבשר טוב.

1  ע-עובי, יושבים בצורת עיגול-עובי, כחצי גורן עגולה. ואחד "על 
גבם", וזהו מדין אורך, 'אב' ב"ד.

2  וכפי שמתבאר להלן בביאור הגהת הרב צמח.
3  כמבואר עוד להלן בהרחבה.
4  והחיה בבגדים, ונר"ן במל"ך.

והוא סוד מה שמלכי אדום שהם הו"ק שנשברו, בסוד 'אדם' בסוד 
בשר-שבר, כי אמנם המלכות הוא פלוגתא בין האריז"ל דס"ל שהיה 
בה שבירה לבין הגר"א דס"ל שלא היה בה שבירה כי היא בסוד ארעא 
אתבטלית ומעולם לא יצאה ועתידה לצאת רק עם הבינה לעת"ל, מ"מ 
גם לדעת האריז"ל עיקר השבירה במדרגת הו"ק בסוד 'אדם' בשרס

היתה  שהשבירה  כנודע,  דו"ק,  במלכויות  הוא  הקלקול,  מצד  שבר 
ב"מלכים".   

ואח"כ הגידין בסוד אמא ס"ג : בסוד 'דברים קשים כגידין', בסוד 
אימא, אך לא קאי על הס"ג הכללי אלא על ס"ג דס"ג.

ולכן בתוכן בחי' אודם : בסוד אימא בסוד ס"ג דס"ג, שהיא שורש 
דע"ב  גידין,  במדרגת  אינו  דס"ג  ע"ב  אולם  שנשברו.  אדום  למלכי 
דס"ג הם אורות אח"פ, אך ס"ג דס"ג שהם אורות העיניים הם בחי' 

הגידין. 
ואח"כ העצמות בסוד הלובן אבא ע"ב: העצמות מצד פנימיותם 
הוא המוח שבהם והוא בחי' הלובן בסוד הכתר, אולם מצד חיצוניותם 
הם בבחי חכמה בסוד קו ימין, ע"ב-אבא, בסוד א"ב הוא שורש הא"ב 

שנעשה בחי' אורך בסוד האלף בית, והע"ב שורש העיבוי כנ"ל.     
והנה כל א' מאלו הד' בחי' יש בו ג' בחי' כי הבשר יש בו חיצון 
ואמצעי ופנימי כנ"ל כי אין דבר שאין בו רת"ס5 בענין האורך וכן 
וכן  א'  עור  ושלשתן  מזה  לפנים  זה  עורות  ג'  בעור  הוא  וכן  בעובי 
ג' קליפין  וכן בעצמות  זו ושלשתן גיד א'  זו תוך  ג' קליפין6  בגידין 
ושלשתן עובי של העצמות והבן זה היטב : מצד העובי הוא בחי' חיצון 
הוא  'תיכון'  כי  והיינו  תיכון,  נקרא  האמצעי  ופעמים  ופנימי,  אמצעי 
מצד שהוא בחי' עצם נקודת האמצע שכוללת בתוכה את הצדדים, 

ו'אמצעי' הוא בבחי' 'ממוצע'7 בין חיצון לפנימי.  
גידין ועצמות הם הנה"י שבהן,  והנה בחי' חיצוניות שבעור בשר 
ובחי' הב' הם חג"ת שבהם ובחי' )הג'( הפנימית הוא חב"ד שבהם : 

סחיצון הוא בבחי' נה"י שהוא 'לבר' בחי' 'חוץ'. בעומק כל חוץ הוא מל
סשון מחיצה-חציצה, בסוד 'מחיצה בניהם'. ובעומק מה שמבדיל בפו

על בין החוץ לפנים הוא בחי' חג"ת8 בחי' ממוצע בין החיצון לפנימי, 
כלומר נקודת האמצע יכולה להיות בבחי' 'מבדיל' או בבחי' 'חיבור' 
והוא מה שבמעשה בראשית  ודעת המבחרת.  בסוד דעת המבדלת 

התחתו למים  העליונים  המים  בין  הבדיל  ה'אמצע'  שהוא  סהרקיע 
נים, ומאידך 'רקיע' מלשון 'עיקר' מצד שהוא עיקר המחבר בין מים 
עליונים לתחתונים. ובחי' חב"ד הוא בחי' פנימי שהוא בחי' 'מחשבה' 

שאין אדם יודע מה במחשבתו של חבירו.   
וגידין ועצמות, אמנם הם דקין כי  והנה העובר יש בו עור ובשר 
עדיין אין בהם רק בחי' חיצוניות שבכל בחי' מהם, והוא בחי' הנה"י 

5  הוא מלעילא לתתא, אולם מתתא לעילא הוא סת"ר.
6  יתבאר להלן מהו בחי' 'קליפין'.

7  מיהו בעומק גם 'תוך' הוא בחי' 'מתווך' בין חיצון לפנימי, אך הוא מצד 
מה שהוא כולל את שניהם, ודו"ק.

8  ובדקות יותר עצם המבדיל הוא החג"ת אך המבדיל בפועל )כמבואר 
באלכסון  שהיא  הפרסא  סוד  הוא  המבדיל(  הרקיע  בחי'  שהוא  בזוהר 
בין  ומחבר  שמבדיל  הממוצע  בחי'  היא  טבורא  מקום  לכנגד  מהחזה 
החב"ד לנה"י. והיינו כי יש בחי' אמצעי מדין חלל והוא מדין תיכון, ויש 
בחי' אמצעי מדין מדרגה אמצעית בניהם והוא מדין פנימי, ויש מה שהוא 

נבדל מכח מחיצה בניהם והוא מדין חיצון.  

ד | 274 ויגש תשפ"ג
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שבהם. וגם בחי' נה"י אלו הם ע"ד הנ"ל בנה"י בענין האורך, כי הם 
־הנה"י שבנה"י וכנ"ל ע"ש. וכשנולד אז נכנסים בו בחי' חג"ת דכ

ללות הז"א והם מתלבשין תוך הנה"י דכללות ז"א שהם בחי' העיבור 
מתגלים  אלא  לעצמם  כמציאות  מתגלים  לא  החג"ת  כלומר  כנ"ל : 
בהתלבשות בנה"י. והתבאר לעיל בהרחבה, שמדרגת ז"א ביסודו הוא 
ו"ק,  לו  שיש  ואע"פ  יסודו תלת,  כי  והיינו  תג"ת,  יצא  הוא  כי  נה"י, 
בעומק הוא בחי' חג"ת שכלולין בנה"י. וכן כשהוא מקבל חב"ד, הם 

סחב"ד שכלולים בחג"ת שכלולין בנה"י, והרי שבעומק הוא נשאר במ
דרגה של תלת, ודו"ק. 

סושורש היחס לעלמא דידן הוא, שאור א"ס בסוד י"ס כמוסים במא
ו"ק, וא"ק בסוד  ו"ק הוא בסוד  צילן הם עשרה, הקו שהוא אותיות 
נה"י. והיינו שאמנם עיקר היחס המצוי ברוב המקומות הוא יחס של 
אך  ו"ק,  הוא  והתחתון  ג"ר  הוא  שהעליון  עליון  לעולם  תחתון  עולם 
9, האמס סבעומק עיקר היחס הוא יחס של ג' עולמות, שהעליון הוא י"

צעי הוא ו"ק10, והתחתון11 הוא נה"י, הוא היחס העמוק לבריאה.
־וקודם שנכנסו אלו מתפשט הז"א ממה שהיה בעיבור שהיה מקו

פל כנ"ל ועתה נגדל ונעשה ו' ארוכה בלי' ראש באופן זה. כי כל הג' 
וכן הג'  וזה למעלה מזה בסוד חח"ן  זה למעלה מזה  נתגלו  נצחים 
הודות נתגלו בסוד בג"ה וכן הג' יסודות נתגלו בסוד דת"י והרי יש 
בו עתה כשנולד ט' בחי' אותן עצמן שהיו היותו בעיבור בלבד אלא 
מה שהתחדש הוא שנתגלו כולם ונתפשט ממה שהיה מקופל בסוד 
ג' כליל בג' כנ"ל : כלומר הנה"י עצמם הם אלו שמתפשטים וגדלים 
ונעשה ו"ק שיסודו נה"י, כי החג"ת רק מתלבשים בנה"י. וכך הוא גם 
כל מה  ולכן  נה"י.  בסוד  הוא  להלן שהכל  ביניקה ובמוחין כמבואר 
שמתחדש הוא רק בחי' גילוי, ולא חידוש שנעשה קומה בעצם אלא 

הכל נשאר בבחי' נה"י.
־וכל זה התפשטות נעשה ברגע )א'( ההוא בצאתו מרחם אמו כנ

 :ראה בחוש העין כלומר במציאות כשהוא נולד אבריו נפשטים לעוס
מת מה שהיו מקופלים בהיותו עובר במעי אמו.

־ואמנם אח"כ ע"י היניקה התחיל לגדל יותר ונכנסו בו החג"ת הכו
ללים של ז"א : היינו חג"ת עצמם של ז"א ולא חג"ת דנה"י שהיו כבר 

בלידתו. 
ונבהיר  נחדד  הכוללים :  בנה"י  כנ"ל  בחי'  כ"ז  יש  בהם  גם  והנה 
שבנה"י הכוללים בזמן העיבור כשהוא היה בסוד תג"ת והיה מקופל 
הוא היה בסוד האורך שהיה מקופל בעובי, והיינו מחמת שהוא בעיבור 
בסוד העובי, ולכן מתגלה שהאריך מתבטל להעתיק, וכאשר הוא נולד 
אז עתיק מעתיק אותו מבחי' העיבור ליניקה, ואז מתגלה האורך של 

הקומה, ואז העתיק מתבטל להאריך, ודו"ק. 
ואמנם תחלה לא נכנסו רק הט' בחי' שהם ג' הנצחים וג' הודות וג' 
יסודות שיש בהם ונתלבשו ט' אלו בט' של העיבור והנה אע"פ שט' 
אלו הם ג"כ בחי' נה"י כנ"ל עם כל זה הם מבחי' חג"ת הכוללים : 
והיינו כי גם חג"ת הכוללים מתלבשים בפרטות בנה"י דפרטות שלהם.
נה"י  בחי'  שהוא  העיבור  של  בחי'  הט'  שגם  כח  בהם  יש  ולכן 
לבד נגדלו בבחי' חג"ת שבו שהם ט' בחי' אחרות : כלומר, מעיקרא 
החג"ת והחב"ד היו מקופלים בתוך הנה"י, ואח"כ כשמתגלה החג"ת 

9  בחי' א"א.
10  בחי' או"א.

11  בחי' ז"א.

שהחג"ת  הגורמים  והם  שלהם,  בנה"י  מולבשים  הם  שגם  הכוללים 
שהיו במדרגת העיבור מקופלים יגדלו ויתגלו.

כי הם החסד והנצח שיש בפ"ע של נצח הכללי וכו' הרי ו' בחי' של 
קו ימין דנצח הכללי וכנגדן בקו השמאלי הוא הכללי וכנגדן ו' בחי' 
בקו האמצעי יסוד הכללי הרי עתה שיש בחי' ו"ק בנה"י הכללי : כל 
זה הוא נה"י הכללי, וכנ"ל שהחג"ת הכללי שגם הוא התגלה בנה"י 
דפרטות דיליה גורם שגם הנה"י הכללי גם הוא בפרטות יהיה בו ו"ק 

דפרטות.
ועוד נגדלין גם בחי' של החג"ת הכללי שבתוכם והם ג"כ בחי' ו"ק 
שבהם כי הם חסד ונצח שבפ"ע של חסד הכללי וכו' ונמצאים עתה 
ב' בחי' זו תוך זו בכ"א יש בו ו"ק : כלומר החג"ת הכוללים מתלבשים 
בנה"י דפרטות שלהם אולם החג"ת הכוללים גם הם מתלבשים בנה"י 
הכוללים, וזה האבחנה שהכל במדרגת נה"י, בין בכללות בין בפרטות 
של כל מדרגה, ואין כאן בעלמא דידן אלא גילוי של נה"י כנ"ל, ודו"ק.   
מהם  בחי  כל  הכוללים  מנה"י  שהוא  החיצונה  הבחי'  עתה  והנה 
נגדלות באורך ובקומה : באורך היינו מלעילא לתתא ובקומה מתתא 

לעילא.
כי אז הנצח שבו היה נצח שבפ"ת ועתה נגדל גם החסד שבפ"ת 
וכן נגדל החסד שבפרק אמצעי ונגדל החסד שבפ"ע, ונמצא כי מוח 
החכמה של העיבור היה נצח של פ"ע ועתה נגדל מוח זה והוא חסד 
שבפ"ע וכן ע"ד זה בקו שמאלי וכן בקו האמצעי נמצא כי המוחין 
הוא נעתק ממדרגה של  גם הם עתה : כלומר כאשר  נגדלו  דעיבור 
עיבור למדרגה של יניקה, כלומר לא רק שמתווסף לו חלק עליון ע"ג 
והוא  פרטיים,  לו"ק  נגדל  התחתון  הנה"י  אלא שגם  התחתון,  החלק 
נעשה ע"י מה שהגדול מאיר לקטן בבחי' להזהיר גדולים על הקטנים.    
וביניקה  בעיבור המוחין בסוד אלם  כי  ובזה תבין מ"ש בספרינו 
נשלמו ונעשו אלה"ים : בעיבור חסרה הארה של י"ה ולכן הוא 'אלם', 
וביניקה נעשה הארה של י"ה ונעשה אלה"ים. ועומק הענין הוא כי הרי 
י"ה הם מוחין, וצ"ב כי ביניקה הוא רק ו"ק והיכן יש גילוי של י"ה, אלא 
הוא מה שביאר הרב לעיל שמה שמתחלה היה במדרגה של חכמה 
וכעזה"ד  לתוכו  היא נעשית חסד שנכנס  אליו, כשהוא גדל  חיצונית 
בבינה שנעשית גבורה, ובזה מתגלה שהמוחין נכנסים לתוכו, כלומר 
והוא הטעם שמ'אלם'  י"ה בתוכו, תוך הו"ק,  הוא מקבל הארה של 

נעשה אלה"ים, ודו"ק. 
והענין כנזכר באדרא )דף קל"ה( ז"א נקרא אלה"ים בערך עתיק 
הנקרא הוי"ה, ונודע כי ז"א הוא בחי' ו"ק של כללות האצילות ונמצא 
א"כ כי כל בחי' המוחין הם הויו"ת וכל בחי' ו"ק הם אלה"ים. ביאור 
אלה"ים :  נקרא  למעלה  עצמו  במוחין  שיש  הו"ק  אפילו  כי  הדבר 
היא  עליונה  ומדרגה  הוי"ה  היא  עליונה  מדרגה  כל  שבערכין  והיינו 
אלה"ים. בלשון אחר, המוחין דקטנות הם אלה"ים12 והמוחין דגדלות 
הם הויו"ת13. וכמו שחידד הבלח"י שגם הו"ק דגדלות נקראים אלה"ים 
הוא  ז"א  כי  הרב  מש"כ  כלומר  הוויו"ת,  שהם  לג"ר דגדלות  בערך 
ו"ק דכללות היינו שהוא אלה"ים, כלומר כללות שם אלה"ים, אולם 
גם במדרגת הגדלות הו"ק שבהם הוא ג"כ שם אלה"ים בערך הג"ר 

שבהם.
וזהו הטעם שביניקה נקרא אלה"ים המוחין שבו והבן זה : כלומר 

12  כלומר הכלי, אבל האור הם הויו"ת.
13  כלומר גם הכלים.
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מה שביניקה גם המוחין שבו נקרא אלה"ים הוא כי שורשו הוא בו"ק 
דגדלות שהם אלה"ים כנ"ל, כלומר הו"ק הכוללים שורשם בו"ק של 

עליון שהוא אלה"ים.
ואמנם בעיבור שהיו ג' קצוות נה"י לבד היה אלם לבד כי ירכין 
אינון סתימין כנזכר בפרשת תצוה וביניקה נשלמו ו"ק : מה שנקרא 

די ג"ר, של מוחין, הארה של  היינו כי לא היה בו הארה של  סאלם 
בור בסוד 'פיה פתחה בחכמה'. וביניקה שנשלמו ו"ק אז הוא מתחיל 
לדבר, והוא מכח החכמה והבינה שהפכו להיות חסד וגבורה כנ"ל, 

שאז נכנס הארת המוחין לתוכו, ולכן מתחיל לדבר.
אז נגמרו שם אלה"ים : והיינו כי בעיבור עיקר המדרגה היא אלם, 
היא  המדרגה  עיקר  ובגדלות  אלה"ים,  היא  המדרגה  עיקר  וביניקה 

הויו"ת.
הע וכן  דז"א,  דכללות  נה"י  שהם  חיצוניות  בבחי'  זה  כל  ־והנה 

נין בבחי' התיכונה שהם חג"ת דכללות גם הוא על דרך זה נקרא 
אלה"ים המוחין שבהם שהם חסד נצח גבורה הוד ות"ת ויסוד שיש 
בג' פרקין עליונים מט' פרקין שיש בחג"ת כנודע ואלו נקראו מוחין 
דיניקה כי כבר יש בה כללות חסד ונצח בכל ג' פרקין של קו ימין 
שהוא חסד וכללות גבורה והוד בכל א' מהג"פ דבקו שמאלי שהוא 
גבורה וכללות ת"ת ויסוד בכ"א מג"פ הת"ת שהוא בקו האמצעי : 

סוהיינו דמיירי במדרגת נה"י דז"א שהוא מדרגת העיבור, ומדרגת היני
קה היינו יניקה דעיבור, ומה שיש במדרגה זו בחי' מוחין היינו מחמת 
שמה שהיה חכמה ובינה נעשו חסד וגבורה ונכנסו לתוכו בבחי' מוחין.  
והנה כמ"ש שנגדל עתה באורך גם הגדיל בו ברוחב והעובי : אמנם 
אולם  עתיק,  בסוד  וגם בעובי  אריך  בסוד  באורך  גם  היא  ההגדלה 
מתחלה עיקר ההגדלה היא בעובי, והוא סוד העיבור14, ואח"כ במדרגת 

אריך נעשה הגדלה בקומתו.            
כי עד עתה עוביו מנצח ועתה יש חסד בתוכו בקו ימין וכן בקו 
שמאל וכן בקו אמצעי יש בהם גבורה ות"ת : כלומר מתחלה העובי 
ואח"כ מתגלה בעצם מדרגת  היה מתוך המדרגה שלו עצמו בנצח, 

החג"ת שנעשה מציאות של עובי.   
וכמ"ש כי יש בבחי' החיצוניות של נה"י הכוללים ד' בחי' שהם עור 
ובשר וגידין ועצמות אלא שהם בבחי' החיצוניות בג' בחי' והקליפות 
שיש בכל בחי' מאלו הד' הנה כן בזאת הבחי' התיכונה של חג"ת 

־הכוללים יש בהם ד' בחי' עור ובשר וגידין ועצמות והם בבחי' התי
כונה שבהם שהיא הקליפה האמצעית מג' הקליפות שיש בכל בחי' 
מאלו הד' : לשון קליפה הוא כדלעיל שהוא מצד שמסתיר את הדבר, 
כי קליפה הוא מלשון 'קיפול', שעי"ז מסתיר את הדבר, כלומר, מצד 
התיקון הוא בחי' הקיפול שמצינו דוגמתו במה שקיפל כל א"י תחת 

סיעקב. עומק הדבר הוא כי הקיפול דידן הוא בחי' עיבור שהעובר מקו
פל ראשו בין ברכיו, בסוד העובי, הוא מציאות צורת הקיפול, ומהות 
ולעניינא דידן בחי' הקליפה המוזכרת  היינו אחד ליד השני.  הקיפול 
והוא  עיבור  למדרגת  המוחין  מדרגת  את  משפילה  שהיא  היינו  כאן 

נעשה ע"י הקיפול. 
סלעומת כך מצד הקלקול, הקליפה מפתה את האדם לעבור עבי

14  עיבור אותיות עובי-ר.

רה מלשון 'עובר', בחי' "יום עברה היום ההוא", שורש למציאות של 
עבירות. והוא קיפול שיורד למדרגה של עיבור שהוא שורש לעבירה, 
וע"י קיפול זה, הכל נמצא בסתימו, באופן של תג"ת והמדרגות אינם 
מתגלים. וזהו עומק כח הפיתוי הגנוז בעבירה, כי מכח המדמה נראה 

לו שכל המדריגות גנוזות בדבר וזה מכח הקיפול, ודו"ק.  
ובעומק מצד מהלכי התיקון, לפי מה שהתבאר שכל מה שנמצא 

סבאורך נמצא בעובי, ומצד האורך כל מדרגה היא עולם לעצמו וכ
שמסתיים עולם מתחיל עולם חדש 15, אך מצד העובי כל המדרגות 
נמצאות באותו מקום, הוא בחי' קיפול דתיקון, והוא בחי' יעקב ששכב 
במקום אחד וכל הארץ מקופלת תחתיו, כלומר התגלה לו מדרגה של 
עובי, 'יעקב' שיש בו אותיות ע"ב הוא בחי' מדרגה של 'עיבוי'. ואמנם 
מצד התחתון נקרא יעקב בחי' 'עקב' מצד עצם עביות הדבר, מלשון 
עקב-עיבוי, אך מצד התיקון הוא בחי' שהכל מתגלה בבת אחת. אולם 

שם ישראל, לי-ראש, הוא בסוד אורך, קומה.
הוא המדרגה שאמר איוב "מי יתנני כירחי קדם כימי אלו"ה ישמרני" 
ופירשו חז"ל בגמ'16 שאין לך ימים שאדם שרוי בטובה יותר מאותן 
הימים, שאלו ירחי לידה שמלמדין אותו כל התורה כולה, כלומר כיון 
שהוא במדרגה של עובי אז הכל נמצא בבת אחת, ולא באופן של ב' 
הלכות ועוד  ב' הלכות כדברי חז"ל, ודו"ק. 17 ■ המשך בע"ה בשבוע 

הבא מהשיעור השבועי בירושלים בספר עץ חיים      

15  ובפרט לשיטת הלשם שאין ירידה מעולם עליון לתחתון אלא בסוד 
טיפה זרעית.

16  נדה ל:
17  וב’ הבחנות אלו של אורך ועובי מתראים בעשרת ימי תשובה, שמצד 
אריך הוא בחי’ י”ג מידות של רחמים, בפרט לבינונים שתלוים ועומדים, 
כמו שביארו חז”ל שהם תלוים ועומדים מדין ‘מאריך’ אפיה, והוא מדין 
האורך, מלעילא לתתא. אולם יש גם בחי’ מתתא לעילא שהם י’ פעמים 
עומקים  י’  בחי’  לומר שיר המעלות ממעמקים, שהם  ימים שנהגו  בי’ 
מתתא לעילא כמבואר בספר יצירה. מאידך מתגלה גם בסוד העובי, בבחי’ 
“דרשו ה’ בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב”, כלומר שהקב”ה נמצא קרוב 
בי’ ימים האלה, והיינו כי הכל נמצא במדרגה של עובי כנ”ל. כלומר, כי 
כל השנה כולה עיקר הגילוי הוא מדרגת האורך, וכל אחד נמצא במדרגה 
שלו בלבד, אך בעשי”ת מתגלה תפיסה של מדרגת העובי ששווה לכל, 
ובעומק הכל נמצא בבת אחת. בלשון אחר, זה נקרא ציבו”ר ר”ת צדיקים 

בנונים ורשעים, שכולם מקובצים יחד. 
ובמדרגה של ‘זמן’ הם בחי’ י’ ימים שהם ‘עובי של הזמן’. ובעומק הוא 
המציאות של הימים האלה שיש נסירה כמבואר בשה”כ מר”ה עד יו”כ, 
ואח”כ יניקת מלכות-נוק’ מאימא, ה’ מדרגות נרנח”י, וקבלת החסדים 
עד  המקיפין  של  האור  שמאיר  ומסוכות  סוכות,  עד  מיוה”כ  הפנימים 
ז”א  בנסירה  כי  היינו  בעלה’.  לה  ‘יחבק  בסוד  היא  שאז  תורה  שמחת 
ונוק’ היו בעובי אב”א, מאידך כשהיא מקבלת מאימא עילאה היינו שהיא 
מקבלת ממדרגה שמעליה בסוד האורך. ואח”כ בין יו”כ לסוכות ומסוכות 
עד שמח”ת הוא הארת המקיפים שאז חוזרת לקבל בסוד עובי שהמקיפין 

הם עובי, ודו”ק.               
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איה
פעמים,  וכמה  כמה  נאמר  איה   - איה 
בתחילה זה נאמר לגבי שרה - "איה שרה 
יצחק,  עקידת  אצל  נאמר  זה  וכן  אשתך", 
"איה"  שאלת  ועוד.  לעולה",  השה  "ואיה 
כפשוטו, ובשורש - משם א-ה-י-ה השורש 
א-ה- משם  בעצם,  היא  איה  המילה  של 

י-ה, שעיקר השם א-ה-י-ה הוא מאותיות 
איה, רק שהה' בא-ה-י-ה, מוכפלת. - כמו 
גם בשם  כך  מוכפלת,  הה'  הוי"ה,  שבשם 
א-ה-י-ה הה' מוכפלת. ונמצא, שעיקר שם 

א-ה-י-ה הוא אותיות איה. 
האיה,  שאלת  מהי  האיה,  הגדרת  ולפי"ז, 
העליון,  השורש  מכח  מגיעה  האיה  שאלת 
משם         א-ה-י-ה שעניינו דבר שעתיד 
חז"ל,  כלשון  למיהוי"  זמין  "אנא  להיות, 
ומאותו מקום של שורש הדבר, שהוא עתיד 
והוא עדיין איננו, מתגלה עומק של  להיות, 

שאלת איה.
כלומר, כפשוטו, הגדרת שאלת האיה היא, 
שלנו,  נמצא בערכינו  הדבר  קיים,  שהדבר 
ורק האדם לא רואה אותו, הוא נעלם מעיניו, 
הסתר  כל  כך,  מעין  אבידה,  בגדרי  כמו 
שקיים, חל עליו השאלה של איה, ובדוגמא 
ויאמר  "איה שרה אשתך  שהוזכר, שנאמר 
הנה באוהל", היא נמצאת, רק לא ראו אותו, 
וכן ב"ואיה השה לעולה", ]-אלא שבעומק, 
שם לא היה שה, רק מה שנאמר לאחמ"כ 
"והנה איל אחר נאחז בסבך קרניו"[, ומכל 
מקום, כפשוטו הגדרת האיה, שהדבר קיים, 
הוא נמצא, רק שאנחנו איננו משיגים אותו 
בחושינו שלנו, בראיה וכדו', שהדבר נעלם, 

נסתר, אז שואלים שאלת איה.
מתחיל  האיה  הגדרת  המתבאר,  לפי  אבל 
מהמקום הנעלם יותר, כלומר מהשורש של 
עצם קיום הבריאה, יש את ה"קודם שנברא 
ויש  העולם".  ה"משנברא  את  יש  העולם". 
העולם"  שנברא  ה"קודם  בין  הממוצע  את 
שם  זהו  והממוצע,  העולם".  ל"משנברא 
כלומר  למיהוי",  זמין  "אנא  א-ה-י-ה, 
כביכול כבר קיום מציאות של תפיסת רצון, 
עדיין  אבל  העולם,  בריאת  של  מחשבה, 
הדבר אינו יוצא לפועל, ולכן נשאלת שאלת 
ורק  בכח,  התחיל  כבר  שהוא  כיון  האיה, 

שלא יצא לפועל.

כאשר התפיסה היא "קודם שנברא העולם", 
אין שאלת איה, ושם זה ברור ופשוט, ביחס 
נמצא  הוא  כי  איה,  שאלת  אין  לבורא, 
כי  איה,  אין שאלת  לנבראים  וביחס  לבדו, 
שאלת איה על הא'- כלל.  קיימים  אינם  הם 
כאשר  אבל  לבריאה  והמחשבה  הרצון  י-וה', 
מתעורר בדבר הרצון העליון, שזה ה"אל"ף 
של האיה, שכמו שאומרים רבותינו אל"ף - 
אלופו של עולם, ומתעורר הרצון לברוא את 
העולם, ונעשה מציאות המחשבה, החכמה, 
כי  העולם,  נמצא  כבר  שב'בכח'  כח-מה, 
זהו  מחשבה,   - חכמה  במדרגת  נמצא  זה 
שורש הבריאה כמו שדורשים חז"ל כידוע 
על הפסוק "כי בי-ה ה' צור עולמים" עולם 
נברא ביו"ד,  עולם הבא  נברא בה"א,  הזה 
והמחשבה  הרצון  א"כ,  מתעורר  וכאשר 
לברוא את העולם, אז מתגלה השם א-ה-
י-ה של "אנא זמין למיהוי", שם, כמה שזה 
איה,   - השאלה  ונעמדת  נשאלת  "זמין", 
זה  הנבראים,  מציאות  שורש  מקום  איפה 

שאלת איה מלעילא לתתא.
ויש שאלת איה, שהיא בדיוק הפוכה, שאלה 
מתתא לעילא, כאשר נמצאים בתוך תפיסת 
א-ה-י-ה  שם  כך,  היא  ההבנה  הבריאה 
לשון  שהוזכר  כמו  והרי  וה',  י'  א'  שורשו 
הזה  עלם  ביו"ד,  נברא  הבא  עולם  חז"ל, 
ומשתלשל  מצטרף  וכאשר  בה"א,  נברא 
לתתא,  מלעילא  הזה,  לעולם  הבא  העולם 
ומתתא  הזה,  עולם  נעשה  הבא,  מהעולם 
הבא  לעולם  מגיעים  הזה  מהעולם  לעילא, 
שתכנס  כדי  בפרוזדור  עצמך  "התקן   -

לטרקלין".
הזה,  עולם  נקרא  זה  כך  מצד  ולכן,   -
מה  הוא  כי  'הבא',  נקרא  הבא  והעולם 
שבא לאחר מכן, זה מתתא לעילא, "התקן 
לטרקלין",  שתכנס  כדי  בפרוזדור  עצמך 
הבא,  העולם  קודם  לתתא,  מלעילא  אבל 
ולאחר מכן, מציאות של העולם הזה, שמן 
העולם הבא, משתלשל ונעשה מציאות של 
עולם הזה, ולכן, מה שבעולם הבא, זה אות 
הי',  של  ההמשכה  היא  ההשתלשלות  י', 
ההגדרה  זה  ו',  של  מציאות  נעשה  שמהי' 
כלומר,  י-ה-ו-ה,  שנעשה  הוי"ה,  שם  של 
השורש הדבר זה י' וה', אבל בהמשכתו של 
הי', כשהוא נמשך לתוך מציאות הבריאה, 
"עולם  י',  שהוא  העליון  כשהעולם  דהיינו, 
הבא נברא בי'" - נמשך למציאות העולם, 
הרי שההמשכה גופא, משנה אותו מאות י' 

לאות ו'. ולפיכך מהי' וה' - נעשה ו' - ה'.
וזה יסוד דברי רבותינו שבעלמא דידן, אנחנו 
השורש  שזה  וה',  ו'  של  במדרגה  נמצאים 
סדרי  ו'ששה  תורה',  חומשי  'חמשה  של 
במדרגה  נמצאים  העליון,  ובעולם  משנה', 
כלומר, בשורש כח הדבר, מה  וה',  י'  של 
הנברא  הוא  הזה,  העולם  דידן,  שבעלמא 
הוא  הבא,  הה' התחתונה. ובעולם  זה  בה', 
הופך להיות עולם הזה, כשנמצאים בעולם 
הזה, אז, העולם הבא הוא עולם הבא, אבל 
הופך  שהוא  הרי  הבא,  בעולם  כשנמצאים 
הגילוי  ואז,  שלו,  בערכו  הזה,  עולם  להיות 

הוא י' וה', זה צורת הדבר מתתא לעילא.
מתתא  האיה  שאלת  נשאלת  כאשר  וא"כ, 
גידרה היא, שכיון שאנחנו נמצאים  לעילא, 
נשאלת  לכך  וה',  ו'  שהוא  בעולם  עכשיו 
את  שמרכיבות  האותיות  על  האיה  שאלת 
והה',  הי'  של  הגילוי  איפה  האיה,  תיבת 
ואיפה הגילוי של האל"ף ה'אלופו של עולם', 
שברא את עולמו, וכשהוא ברא את עולמו 
וכשזה  וה',  י'  היה  הדבר  צורת  במחשבה, 
ואנחנו  וה',  ו'  נעשה  זה  לפועל,  נשתלשל 
השתא  נמצאים  שאנחנו  שלנו  בערכינו 
בעולם הזה, שהוא במדרגה של ו' וה', הרי 
שנשאלת שאלת ה'איה', איפה הגילוי של הי' 
וה' שזהו האופן של מדרגת החכמה, מדרגת 
וה' נעלמת. "רפו  המחשבה, שמציאות הי' 
בלי  בו'-ה'  אחיזה  התורה",  מן  ידיהם 
שזה  לכך  הבהירה  הדוגמא  בי'-ה'  אחיזה 
מתחדד, זה בעמלק, שבא לישראל כאשר 
שנקרא  חז"ל  כדברי  ברפידים,  חנו  הם 
התורה,  מן  ידיהם  שרפו  משום  רפידים 
ה'קדמה  בה  שמתגלה  התורה  כלומר, 
חז"ל  שאומרים  כמו  שנה'  אלפיים  לעולם 
"אאלפך חכמה",  כידוע, שזה מה שנאמר 
לעולם  קדמה  שהתורה  בינה",  "אאלפך 
ו"אאלפך  חכמה"  "אאלפך  שנה,  אלפיים 
בינה" הם שני אלפים, כמו שאומרים כבר 
מציאות  של  הגילוי  כך,  ומצד  הראשונים, 
שורש התורה שהיא 'קדמה לעולם', כלומר, 
היא נמצאת במדרגה של המחשבה, נמצא 
הדברים  והקבלת   - השתא  המתבאר  לפי 
ברור, מיניה וביה - מדרגת התורה היא לא 
היא מתחילה מהי'  ביסודה, אלא  והה'  הו' 

והה' שנמצא בשורשו.
וזה מה שנאמר במלחמת עמלק, "כי יד על 
דור",  מדור  לה' בעמלק  מלחמה  י-ה  כס 
"יד על כס י-ה", עמלק בא באופן של "רפו 
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כוונת  מה  ברפידים,  התורה",  מן  ידיהם 
הדבר "רפו ידיהם מן התורה", הל' 'רפו' זהו 
אוחז  שהוא  אופן  זה  כלומר,  רפיון,  מלשון 
בדבר, ואינו אוחז בו, כלומר, זהו דבר רפוי, 
לא שאין אחיזה כלל בדבר, כי אז זה בבחינת 
"תורתי עזבו", אבל לשון של "רפו ידיהם מן 
התורה" - "כי יד על כס י-ה מלחמה לה' 

בעמלק מדור דור".
והה'  הי'  שמציאות  נתבאר  כן,  אם  מ"מ 
כדברי  המחשבה  בהעלם  נמצאת  היא 

הראשונים, וע"ז חל שאלת ה'איה'.
העולם,  שנברא  קודם  לתתא,  מלעילא  או 
שאז, זה נמצא רק בכח ולא נמצא בפועל, 
ואז, השאלה היא, איפה ה'פועל' של הדבר.

איפה  היא,  השאלה  עומק  לעילא,  ומתתא 
מתתא  לחול  שצריך  והה'  הי'  של  הגילוי 
המחשבה,  שורש  את  שמחפשים  לעילא- 
בלי  דידן,  העולם  מציאות  רק  ומתגלה 
השורש. זה שאלת איה. שאלת 'איה' באדם 
אחר החטא "איכה" כשאדם הראשון חטא, 
ואכל מעץ הדעת, שאז הוא נתגרש מגן עדן, 
לחם",  תאכל  אפך  ל"בזעת  דידן,  לעלמא 
בהגדרה  ולשמרה",  ה"לעבדה  יחול  שע"ז 
הכוללת מאד, עומק נקודת הנפילה - אילו 
אדם הראשון אכל מעץ החיים, כמו שמפורש 
של  במדרגה  אוחז  היה  שהוא  הרי  בחז"ל, 
ותומכיה  בה  למחזיקים  היא  חיים  "עץ 
במדרגת  אוחז  היה  הוא  כלומר,  מאושר", 
מסויימת,  ובמידה  חיים,  שנקראת  התורה 
'למחזיקים'  בה",  למחזיקים  חיים  "עץ  זהו 
דייקא, שהיפך 'ארפנו' הוא אוחז את הדבר 
בה  למחזיקים  היא  חיים  "עץ  זהו  בחזקה, 
חטא,  הוא  כאשר  אבל  מאושר",  ותומכיה 
ואכל מעץ הדעת, הוא יצא מתפיסת החיים 
של חיי החכמה,  הוא יצא ממדרגה של גילוי 
חיים',   - 'תורת  תורה, שהיא במדרגת  של 
ורע" -  טוב  "דעת  נופל למדרגה של  והוא 
מעורבים זה בזה, כלומר, הוא יוצא ממהלכי 
המוחין, כי המוחין הופכים להיות "טוב ורע 
מעורבין זה בזה", שזה בחינת דעת, מהלכי 
מוחין - אבל, כאן זה מהלכי מוחין דקלקול 
הוא  כן,  על  ואשר  בזה",  זה  "מעורבין  של 
נופל למדרגה תחתונה יותר, שעיקרו הופך 
להיות עולם המעשה. מדרגת קודם החטא 
- מחשבה מח ולב, ואחר החטא - העיקר 
הוא  שהעיקר  היסוד  הרי   - המעשה  הוא 
לפי המעשה, יסוד הוא בתולדת החטא, לא 
קודם החטא, קודם החטא, העיקר לא היה 

בשורש  היה  העיקר  החטא,  קודם  מעשה, 
זו  ולשמרה"  "לעבדה  הדבר,  של  הרוחני 
מצות עשה ומצות לא תעשה - אבל בעומק, 
תעשה  לא  ומצות  עשה  מצות  היה  לא  זה 
היה השורש של המצות  זה  כפשוטו, אלא 
לא  מצות  ושורש  ה',  אהבת  שזה  עשה, 
תעשה, שזה יראת ה', כלומר, דבר ששייך 
במחשבת המח והלב, זה היה המדרגה של 
חז"ל  כדרשת  החטא,  קודם  הראשון  אדם 
"לעבדה ולשמרה - זו מצות עשה ומצות לא 
תעשה", אבל כמו שחידדנו, שעומק הגדרת 
עשה בפועל,  מצות  כפשוטו,  לא  זה  חז"ל, 
לא  ]-כמובן,  בפועל,  תעשה  לא  ומצות 
תעשה הוא לעולם לא בפועל, אבל כפשוטו, 
כדברי  אלא  הפועל[  של  ההעדר  הוא 
עשה  מצות  כל  ששורש  הידועים,  הרמב"ן 
הוא אהבה, ושורש כל מצות לא תעשה הוא 
יראה, וברור ופשוט הדבר, שאדם הראשון 
קודם החטא, תפיסת מדרגת המצוות שהיה 
בחינת  שזה  בהתפוררות  היה  לא  זה  לו, 
היה  במצוות,  שלו  האחיזה  אלא  ה'עפר', 
כדברי  שנתבאר  כיון  וא"כ,  בשורשים, 
עשה  המצות  של  שהשורשים  הרמב"ן, 
והלא תעשה, הוא אהבה ויראה, א"כ, מונח 
של  שמצוותיו  הדבר,  בהגדרת  וביה  מיניה 
אדם הראשון 'לעבדה ולשמרה' יסודם היה 
ויראה, ששייך למח ולב, זה  מדרגת אהבה 

היה מדרגת אדם הראשון קודם החטא.
אבל כאשר הוא חטא בעץ הדעת טוב ורע, 
המוחין,  ממהלכי  יצא  והוא  שנתבאר,  כמו 
רוח  בו  נכנסה  אא"כ  חוטא  אדם  "אין 
שטות", שהשורש של זה, הוא בחטא אדם 
שזה  ורע,  טוב  הדעת  מעץ  הראשון שאכל 
הוא  כן,  ידי  ועל  בו,  שנכנסה  שטות  הרוח 
נכנס  והוא  ביסודו,  המוחין  ממדרגת  יוצא 
ולשמרה'  ה'לעבדה  שזה  העשיה,  למדרגת 
שהוא באופן של "בזעת אפך תאכל לחם".

שאלת  תפיסת  בו  חל  וביה,  מיניה  אז,   -
ונכנס  ה'איה', הוא נעלם ממדרגת המוחין, 
שאלת  עליו  נשאלת  אז  העשיה,  למדרגת 
לאדם  הוא  ברוך  הקדוש  אומר  זה  'איה', 
הדעת,  מעץ  אכל  שהוא  לאחר  הראשון 
איה-ך,  שזה  "איכה",  הקב"ה:  לו  אומר 
היא  האיה  ששאלת  מתפרש,  כאן  שהכ' 
ביחס אליו, שזה ההבדל בין 'איה' ל'איכה', 
זה חל  ו'איכה'  זה שם תואר כללי,  איה - 
הוא  ובעומק,  הראשון,  אדם  לתואר  ביחס 
איבד את הכח של ה"אדמה לעליון" שזה כ' 

הדמיון, כ' המדמה, שמדמה עצמו לעליון, 
זה מה שנאבד ממנו בשורש השורשים, אבל 
מכל מקום, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם 
הראשון "איכה", 'איה', כלומר, כיון שהוא 
ירד ממדרגת המוחין למדרגת העשיה, מכח 
כך נשאלת השאלה, איפה המוחין, 'איה' - 
איפה השורש של מציאות המוחין בשורשם, 
שהקב"ה  השאלה  של  השורש  מונח  כאן 
ביחס  דייקא  הראשון,  אדם  את  שואל 
ונאבדה  לתתא,  נמצא  כשהוא  כי  ל'איה', 
המדרגה העליונה, כאן מונח שורש מציאות 
ה'איה'. 'איה מקום כבודו', הגדרת מקום 
הדוגמא הבהירה הנוספת,  - מקיים, קומה 
של שאלת איה, זה מה שהמלאכים שואלים, 
"איה  הקדושה,  במטבע  אומרים  שאנחנו 
מקום כבודו", שביחס ל'מקום כבודו', חל 

שאלת ה'איה'.
וביאור הדברים: מקום כידוע, נקרא מקום, 
כמו שמבואר בר' חיים מואלוז'ין - מלשון 
מקיים, כל דבר שאין לו מקיים, אלא  של 
יש רק ניצוצות של מקיים, הרי שהוא בטל, 
נופל, היפך לשון מקיים שהוא מלשון קם - 
"תקומה היתה לו", לעומת כך, דבר שאין לו 
מקיים, אם אין לו מקיים כלל, הרי הוא כלא 
'חלקי  לו  יש  אם  קיים, אבל  לא  הוא  היה, 
ואין לו קיום  'מקיים',  מקיים', ניצוצות של 
מעט  וכדו',  דחיותא"  "קיסתא  כמו  גמור, 
זהו גדר של מת, כלומר, הוא שוכב  חיות, 
לארעא, אין לו מקום, אין לו תקומה, אין לו 
מקום כלומר,  מקום,  זהו לשון של  קימה, 
הוא מקיים את הדבר באופן של קומה, זה 

נקרא מקום.
והדוגמא הבהירה לכך זהו מערת המכפלה 
שהיא  משום  כך  שנקראת  בגמ'  שמבו' 
וברור  בזוגות',  ו'כפולה  בקומות'  'כפולה 
בקומות',  'כפולה  הדבר  כוונת  מה  הדבר, 
'היכי תימצי' בעלמא,  רק  זה  הרי לכאורה 
של  באופן  קברו  שלכן  מקום,  חסר  שהיה 
הגדרת  כאן  מונח  אלא  בקומות',  'כפולה 
הדבר, שלעולם כל מת ההגדרה שלו, במה 
אבל  קומה,  לו  שאין  לארעא,  שוכב  שהוא 
'כפולה בקומות',  שהיא  המכפלה  במערת 
הם בבחינת "ישיני חברון", הם לא במדרגה 
במיתתן  שצדיקים  כיון  אלא,  מתים,  של 
קרויים חיים, ובפרט האבות הקדושים, הרי 
שהם נקראים "ישיני חברון", והגדרת הדבר 
הוא, שצורת הקבורה שלהם הוא באופן של 

קומה.
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- והדוגמא הנוספת לכך, מה שיש מסורת 
שרבי מאיר קבור באופן של קומה - מצד 
מצד  אבל  חמורים,  קבורת  זה  הקלקול 
מעין המציאות  'קומה'  זה  התיקון שבדבר, 
נשאר  שהוא  שעומד,  דבר  חיים,  של 
שלימה  קומה  של  מציאות  זה  בקומתו, 
נאמר  זה  שעל  במיתה,  אפילו  שמתגלה 
במערת המכפלה תקומה היתה לו, ונאמר 
היא  כלומר,  בקומות',  'כפולה  שהיא  בה 
שלעולם  כזה  באופן  בקומותיה,  עומדת 
זה הצד של  נשאר בה מציאות של קומה, 

הדבר מצד מהלכי התיקון.
חטא  של  כפכה"  עלי  ה"תשת  היפך   -
אדם הראשון שנעשה ההשפלה, כאן נעשה 
מהלכי תיקון שחוזר מציאות הקומה, "ויקם 
לו",  היתה  "תקומה  חז"ל  שדרשו  השדה" 
זהו מערת המכפלה שהיא כפולה בקומות, 
"ואולך  שנתבאר,  כמו  קומה  ע"ג  קומה 

אתכם קוממיות" - קומה כפולה.
והעומק של 'קומה כפולה' עניינו, כי בקומה 
מציאות  של  והה'  הו'  נמצא  התחתונה 
ההמשכה, ושם יש "בזעת אפך תאכל לחם 
עד שובך אל האדמה אשר ממנו לוקחת כי 
בקומה  אבל  תשוב",  עפר  ואל  אתה  עפר 
נמצא  שם  והה',  הי'  נמצא  שם  העליונה, 
המדרגה של ראש, והרי הגמ' אומרת בבבא 
מערתא,  מציין  דהוה  בנאה  ברבי  בתרא 
הוא ראה  הגיע למערת המכפלה,  וכשהוא 
בראשה  עוסק  שהוא  אבינו,  אברהם  את 
עוסק  הוא  כלומר,  בשערותיה,  שרה,  של 
במיתתו,  גם  במוחין,  עוסק  הוא  בראש, 
שמדרגה של מת היא "ימותו ולא בחכמה", 
אצל מדרגת קבורת האבות הקדושים, הם 
פניך  באור  "כי  בבחינת  ב'ראש',  עוסקים 
שנעשה  חיים",  תורת  אלקינו  ה'  לנו  נתת 
זה  מיתתם,  גם במקום  חיים,  של  מציאות 
קומה  שם  שחל  מה  הדבר,  הגדרת  עומק 
אתכם  "ואולך  קומה,  ע"ג  קומה  שלימה, 
של  התחתונה  הקומה  רק  לא  קוממיות", 
הו' והה', אלא מתגלה הקומה העליונה, זה 
זהו  הקדושים,  האבות  של  קבורתם  מקום 
התפיסה שנקראת 'מקום דתיקון'. מדרגת 
מקום  'איה  שאלתם,  ולפי"ז  המלאכים, 
"איה  שואלים  כשהמלאכים  ולפי"ז,  כבודו' 
מקום כבודו" - "איה מקום כבוד להעריצו", 
"איה מקום", כלומר, נעלם המקיים, הדבר 
מציאות  שורש  ה'מקיים'.  ממציאות  נעלם 

המוחין, הם "ישראל שעלו במחשבה תחילה 
מוחין  של  מציאות  יש  להם  להיבראות", 
גמורים, אבל - 'ישראל לגו ומלאכים לבר' 
נמצאים  המלאכים  חז"ל,  שאומרים  כמו 
שהם  חוצה",  צעקו  אראלים  "הן  בחוץ, 
בחוץ, והם לא נמצאים במציאות של פנים, 
כלומר, אין להם את עומק גילוי ה"ישראל 

עלו תחילה במחשבה להיבראות".
ולפי מה שנתבאר הרי, לעיל, "ישראל עלו 
הם  כלומר,  להיבראות",  תחילה  במחשבה 
זה  של  ההמשכה  לפני  והה',  בי'  נמצאים 
לתתא, אבל כל מלאך נקרא מלאך מלשון 
נקראים,  הם  כך  שליחותן,  לפום  שליחות, 
והוא  לשמי  תשאל  זה  "למה  שמם,  שזהו 
שליחותם,  לפי  נקראים  שהם  מה  פלאי", 
כלומר, הם דבר המשתלח, ו'דבר המשתלח' 
שליחות,  של  הכח  זהו  ו',  שנעשה  הי'  זה 
אריכתא',  'ידא  זה  שליחות  כל  גדר  שהרי 
וזה צורת היד - צורה של ו', כידוע, זה נקרא 

"ידא אריכתא", וזה מדרגת המלאכים.
ומצד כך, המלאכים שאין להם את הנגיעה 
שהיא  המוחין,  של  הפנימית  בתפיסה 
בבחינת גילוי של שורש המקום - המקיים, 
של  מציאות  שהם  המוחין,  מציאות  שזה 
חל  עליה  הזו,  הפנימיות  של  הגדר  מקום, 
"איה  ששואלים  המלאכים  שאלת  עומק 
ינחלו",  חכמים  ה"כבוד  כבודו",  מקום 
תורה",  אלא  כבוד  "אין  חז"ל  שדורשים 
מציאות  גילוי  שזה  ינחלו'  חכמים  ה'כבוד 
המוחין, שם עומדת שאלת המלאכים "איה 
מהחיצוניות  שאלה  שזה  כבודו",  מקום 
לפנימיות, שנעלם המציאות של הפנימיות, 
זה עומק הגדר של שאלת 'איה' ששואלים 

המלאכים כמו שנתבאר.
שנתחדדה,  ה'איה'  שאלת  מציאות  וא"כ, 
עומק  חל  לעילא,  ומתתא  לתתא,  מלעילא 
שנסתר  'איה',  שאלת  של  מציאות  כח 
עומק  נסתר  הפנימי,  העולם  של  התפיסה 

נקודת השורש.
הסברנו א"כ, עד עכשיו - ובקצרה, האל"ף 
של 'איה', שזה 'אלופו של עולם', והי' והה', 
שזה השאלה ביחס למוחין, שזה המציאות 
של "קדמה לעולם אלפיים שנה", מציאות 
על  ישראל  של  'איה'  שאלת  מוחין.  של 
יותר,  במעמקים  אבל  הנעלמות  מקום 
-ב'איה' מונח השאלה - "קודשא בריך הוא 
ואורייתא וישראל חד", כאשר עיקר שאלת 

שאצלם  מכח  ישראל,  אצל  מתגלה  'איה' 
חל עומק נקודת נגיעת המוחין, להם יש את 
עומק נקודת המוחין, "לא שזפתה עין איה", 
עומק  שהיא  הנעלמת,  החכמה  כלומר, 
עומק  נמצא  שם  החכמה,  פנימיות  נקודת 
שהוזכר  אף  על  כלומר,  ה'איה'.  שאלת 
שהמלאכים שואלים שאלת 'איה', אבל זה 
זה  וא"כ  הפנימיות,  על  ששואל  החיצוניות 

'איה' בחיצוניות ולא 'איה' בפנימיות.
 - 'איה' בפנימיות?  לשאול שאלת  יכול  מי 
כח החכמה,  לעומק  ישראל, ששייכים  רק 
אבל הרי, "נעלמה היא מעיני כל חי", "ולא 
שזפתה עין איה", וא"כ מתגלה המקום של 
של  העומק  נמצא  שם  שבדבר,  הנעלמות 
שאלת ה'איה', ביחס למקום הנעלמות של 

החכמה.
עמוק  להבין  והה',  הי'  של  הגדר  וא"כ, 
צור  ה'  בי-ה  "כי   - והה'  הי'  שאלת   -
הבא,  והעולם  הזה  העולם  שהם  עולמים", 
זה נמצא בתפיסה של שנים, באותיות זה י' 
וה', שני שלבים, הי' שהוא הממשיך, והה' 
כידוע,  חז"ל  כדברי  המקבל,  הכלי  שהוא 
אבל כאשר באה השאלה על העומק הפנימי 
של המוחין, השאלה היא על המקום שהם 
 - מתחברים  המקום שהם  על  מתאחדים, 

זה נמצא בא' שב'איה'.
והדוגמא הבהירה, יש תורה שבכתב ותורה 
שבעל פה, תורה שבכתב יסודה הוא י', כמו 
כתיבה  שכל  כידוע,  הראשונים  שאומרים 
בבחינת  שהיא  י'  וזהו  בנקודה,  מתחילה 

נקודה.
לעומת כך, הדיבור, יש בו ה' מוצאות הפה, 
זהו י' וה', תורה שבכתב, ותורה שבעל פה.

שנתבאר,  כמו  הי',  זה   - שבכתב  תורה 
תורה שבעל פה - זה הה', זה שורש המוחין, 
שורש המחשבה, ומצד החלק של הפה, זה 
גם הופך להיות איפה - אי-פה, שזה אותו 
שורש בעומק. עומק שאלת ה'איה' ביחס 
מציאות  מקום,  מכל  אבל  הנעלם  ל'אחד' 
שיש  בעולם  נמצאת  היא  הזו,  השאלה 
מציאות של שנים, של י' וה', של עולם הבא 
ועולם הזה, של תורה שבכתב ותורה שבעל 
פה, בתפיסה שבה נמצא חלוקה למציאות 

של שנים.
שאיננה  נאמר  החכמה שעליה  שורש  אבל 
והיא  חי",  כל  מעיני  "נעלמה  השגה,  בר 
מקום  שזה  כלומר,  איה',  ל'עין  נגלית  לא 
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נמצאת  היא  הפנימית,  הנעלמות  הנעלם, 
במקום האחדות, במקום ה'אחד', שלמעלה 

מהחלוקה למציאות של שנים.
'איה',  השאלה  עומק  הזו,  ההבחנה  ומצד 
ל'אחד'  הנעלם,  ל'אחד'  ביחס  'איה'  היא 
מתאחדים.  שהדברים  למקום  הנסתר, 
לתתא,   - וה'אחד' בעצם  התאחדות שב'אחד' 
 - א'  אחדות,  של  באופן  מתגלה  ה'אחד' 
ר"ת  שזה  דין,   - ד'  חסד,   - ח'  אחדות, 
מחבר  ה'אחד'  א"כ,  כדברי רבותינו,  אחד 
את הענפים, את החסדים והגבורות, חסדים 
תפיסת  זה  אהדדי,  יחד  מצטרפים  ודינים 
אבל  לתתא,  מתאחד  הוא  כאשר  ה'אחד' 
בעומק, זהו אחדות, זה לא 'אחד', בשורש 
ה'אחד  של  הא'  זה  הא'  שם  השורשים, 
בעצם', זה האל"ף של הפלא, שמתחלפים 
שם  לפלא,  האל"ף  של  המילוי  אותיות 
מקום האחדות הגמורה, שם מקום ה'אחד 
וע"ז  האחדות,  ממקום  שלמעלה  בעצם' 
'איה',  שאלת  תפיסת  שורש  חל  בעומק, 
המצטרף,  האחד  לא  בעצם,  ה'אחד'  כי 
בעצם  נעלם  הוא דבר  בעצם,  האחד  אלא 
מציאות הבריאה, עצם כך שהקדוש ברוך 
בב'  שנבראה  הבריאה  נבראים,  ברא  הוא 
- 'בראשית', כלומר, היא נבראה בתפיסה 
בעצם  נבראים,  ויש  בורא  שיש  שנים,  של 
כאן  נבראים,  של  מציאות  שיש  התפיסה 
נקרא  ולזה  נעלם,  שה'אחד'  כבר,  מונח 
העלם כדברי רבותינו  עולם מלשון  העולם 
היא  ההעלם  מציאות  ושורש  כידוע, 
בהעתקה ממציאות של אחד למציאות של 
שנים, מיחיד לריבוי, זה גופא עומק נקודת 

ההעלם שקיים במציאות הנבראים.
ה'איה',  שאלת  עומק  הללו,  הפנים  ומצד 
חיצוניות,  זה  שבאיה  בי'-ה'  נזעקת,  היא 
מלאכים,  של  חיצוניות   - הסברנו  ובזה 
מלעילא לתתא ומתתא לעילא, אבל בכללות 

זה נקרא חיצוניות של מלאכים.
שאלת  זה  ישראל,  של  הפנימיות  ומכח 
הי'-ה' מצד ה"נעלמה מעיני כל חי", פנימיות 
של  האחדות  זה  ששם  החכמה,  מציאות 
הם  אבל  פה,  ותורה שבעל  תורה שבכתב 
חלוקה,  ברי  הם  כי  אהדדי,  יחד  מחוברים 
מכח שנעשה בענפים, תורה שבכתב ותורה 
עולם הבא   - ומשם משתלשל  פה,  שבעל 

ועולם הזה.
ביחס  ה'איה'  שאלת  יותר,  בעומק  אבל 
ה'איה'  שאלת  זה  בעצם,  הא'  למציאות 

יתברך שמו, ומצד  ביחס למציאות הבורא 
"איה  של  השאלה  לא  זה  הללו,  הפנים 
מקום  "איה  מקומו",  "איה  של  מקום", 
כבודו", אלא זה ה'איה' של ההוי"ה עצמו, בו 
נמצא המציאות של שאלת ה'איה', כאשר 
שואלים את הדבר ביחס למקום, זה שאלת 
המלאכים, זה שאלת החיצוניות, "איה מקום 
כבודו", שמצד המקיים שהוא מקיים דבר 
זולתו, מכח כך שואלים 'איה מקום כבודו', 
איפה  המקיים,  שורש  של  הכח  איפה 
בנעלמות  שנמצאת  הזו,  התפיסה  שורש 

מהמלאכים.
אבל כאשר השאלה נשארת בשורש הראשון 
ה'איה',  שאלת  עומק  חל  זה  שעל  שלה, 
אלא  המקום,  על  לא   - היא  השאלה  שם 
 על עצם מציאות הדבר של ההוי"ה עצמו. 
השרשים,  בשורש  'איה'  שאלת  עומק 
רבותינו  הוי"ה  שבשם  בעצם"  ה"הוה  על 
כותבים בדרך רמז כידוע, יש בגר"א ועוד, 
שי' והה' שבפשטות הוא חצי משם הוי"ה, 
אבל בעומק, המילוי של הי' והה' הוא הוי"ה 
כשהוא במילוי  וה'  יו"ד במילויה,   - גופא. 
והרי שי'  כ"ו,  ה"א, עלה בידינו  באופן של 

וה' עצמו, נמצא בו שם הוי"ה בנעלמות.
ומצד כך, בערכין דידן השתא, מה זה השם 
הנסתרת,  הנעלמת,  ההוי"ה   - 'איה'  של 
כלומר,  ה'איה',  שאלת  עומק  חל  עליה 
עומק שאלת ה'איה' ביחס ל'אחד', ל"הווה 
בעצם", לא ל'היה הוה ויהיה' שזה ה-עבר, 
בעצם"  ל"הווה  אלא  שבהוי"ה,  ועתיד  הוה 
שבהוי"ה שהוא מקום הנעלמות שבדבר, זה 
העומק של שאלת ה'איה' בשורש השורשים, 
"הווה  שהוא  שמו,  יתברך  להווייתו  ביחס 
בעצם", כאן מקום שאלת ה'איה'.ואשר על 
כן, אם נסדר את סדר שאלת ה'איה' מתתא 

לעילא, כמו שנתבאר,
ישראל,  של  פנימיות  דמלאכים,  חיצוניות 
של  החכמה  כח  שורש  למציאות  ביחס 
ביחס  כן,  על  ויתר  ההתאחדות שבחכמה. 
למציאות הבורא יתברך שמו, ששם נמצאת 
ברור  ולפי"ז  שהוזכר.  כמו  ה'איה'  שאלת 
הדבר, כאשר נשאל שאלת ה'איה' בעקידה, 
כשיצחק שואל "ואיה השה לעולה", ואומר 
לו אברהם אבינו "ה' יראה לו השה", זה לא 
שאלת  השה".  "איה  במקרה  שם  שנשאל 
שאלת  נשאל  כאשר  אשתך'  שרה  'איה 
של  לחיבור  ביחס  זה  אשתך",  שרה  "איה 
זה  ההתפרטות  של  שהחיבור  ההתפרטות, 

זהו  ושרה,  אברהם  ונקיבה,  זכר  של  חיבור 
לחבבה  חז"ל,  כדברי  אשתך",  שרה  "איה 
על בעלה "הנה באוהל", אבל שאלת ה'איה' 
שהיתה כאן, הרי מעיקרא היא היתה נקראת 
שרה, שהיא נתחלפה מי'  שרי ולאחר מכן 
וע"ז חל בעומק שאלת ה'איה', ביחס  לה', 
לשרה עצמה, ששורשה הוא י' ונתחלף לה', 
זה ה'איה', ומכח כך הרי, המלאכים באים 
]-"שרי עקרה אינה  לבשר ששרה מולידה 
יולדת, שרה יולדת"[ ובעומק, זה "איה שרה 
אשתך", שנאמר ביחס לאברהם, זה הי' וה' 
ביחס  יש   - פעם  עוד  ונחדד  שבאברהם, 
לשרה עצמה, שבשורש שלה היא י' ונעשית 
ה', זה "איה שרה", ואז, הם באים לבשר - 
"והנה בן לשרה אשתך", וזה השורש ביחס 
ל"איה שרה אשתך", איש - אש-י', אשה 
זה  אש-ה כלשון חז"ל כידוע, ומצד כך   -
לאברהם. שרה  של  לחיבור  ביחס   'איה' 
על  יתר  אבל  לעולה"  השה  "איה  שאלת 
זה  הרי,  ששם  לעולה",  השה  ב"איה  כן, 
מתאחדים  הדברים  בעקידה,  העקידה, 
בנקודת השורש, הם עקודים, הם מחוברים 
"איה  שאלת  נשאלת  שם  שורשם,  במקום 

השה לעולה".
ומה אומר לו אברהם - "ה' יראה לו השה", 
ההוי"ה  כלומר,  השה"  לו  יראה  ש"ה'  מה 
שמתגלה  בעצם,  יתגלה  השה,  לו  יראה 
ההוי"ה בדבר, זה גופא מה שכתוב "הוי"ה 
יראה לו השה", כלומר, "איה השה לעולה", 
יש  שכביכול  דבר  של  גילוי  יהיה  כאשר 
ובסוף  היה,  לא  שזה  לא  לעולה,  שה  כאן 
לא  בקרניו",  בסבך  נאחז  "איל  רק  היה 
נא  "קח   - יצחק  על  ציווי  היה  שמעיקרא 
את בנך את יחידך אשר אהבת וכו 'והעלהו 
'שחטהו',  ולא  'העלהו'  ולבסוף,  לעולה", 
שלא להקריבו, והיה את ההבחנה שבפועל 
נקרב האיל, "איל אחר נאחז בסבך בקרניו", 
שאלה  היתה  לעולה"  השה  ה"איה  שלפי"ז 
פשטיה  לכאורה  שזה  כביכול,  טעות  של 
בעומק,  אבל  לעולה"  ה"שה  מיהו  דקרא. 
שעולה  לעולה"  "שה  כאן  יש  באמת 
מה  לעולה,  עולה  השה  כאשר  ומתעלה, 
שנאמר "איה השה לעולה", כלומר, מתגלה 
בנקודת  מתאחדים  שישראל  המציאות 
לעולה",  השה  "איה  מציאות  של  שורשם 
עקידת יצחק, שכמו שהוזכר פעמים רבות 
יצחק,  של  יחיד,  של  עקידה  לא  זה  מאד, 
זרע",  לך  יקרא  "ביצחק  שהרי  שכיון  אלא 
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לכן בשעה שנעקד יצחק, זה עקידה של כל 
ישראל, שזה מה שאנחנו מזכירים "זכר לנו 
עקידה שעקד אברהם את יצחק בנו על גבי 
המזבח", זה לא רק הגדרה כללית של זכות 
כי ה"ביצחק  אבות, אלא מונח כאן דקות, 
יקרא לך זרע" מונח כל ישראל, ולכן עקידת 
יצחק זה עקידה של כל ישראל. "ה' יראה 
גילוי  ה'איה',  לשאלת  תגובה  השה"  לו 
השה",  לו  יראה  וב"ה'  השלם  ה'אחד' 
של  העליון  האלף  נגלה  מתגלה שבעקידה 
ה'אחד', זה העקידה שהוא מלשון 'עקודים', 
שם הכל עקוד ומחובר בשורשו, אין מציאות 
השה  "איה  של  העומק  זה  התפרטות,  של 
לעולה", ושם יש תשובה ל"איה", כפשוטו, 
אברהם דחאו ליצחק, "ה' יראה לו השה", 
לא רצה לומר לו את האמת, אבל בעומק, 

יש כאן תשובה ל"איה".
- אם תמיד המלאכים שואלים "איה מקום 
ביחס  הזה,  ל"איה"  תשובה  ואין  כבודו", 
למלאכים, אבל ביחס למדרגתם של ישראל 
ש"קודשא בריך הוא ואורייתא וישראל חד", 
לו  יראה  "הוי"ה  ל"איה"  תשובה  שיש  הרי 
במציאות  יתראה  ההוי"ה  כלומר,  השה", 
ישראל, שלישראל השה,  זה  השה, שהשה 

נגלה להם ה'אחד' השלם.
מהמקום  ה'איה'  שאלת  את  ששואל  מי 
העקידה,  של  האור  שזה  ביותר,  העמוק 
אז גם יש לו גילוי של ה'איה', יש גילוי של 
יוצאת  שמשם  המוריה'  'הר  שזה  התורה, 
היה  ששם  חז"ל,  כדברי  לישראל  הוראה 
של  השורש  מתגלה  אבל  העקידה.  מקום 

האחד, מציאותו יתברך שמו, הוה תמיד.
בסוף  מהשומעים  לשאלה  ]תגובה 
הבהירה,  הדוגמא  את  ניתן   - השיעור] 
ה'שה' הזה נמצא בתוך 'משה' עצמו, ומשה 
זה  לישראל,  יום  נתן את התורה בארבעים 
יום  שבארבעים  מ'-שה,   - משה  נקרא 
בבחינת  שהם  לישראל  תורה  נותן  הוא 
השורש  זה  הלוחות,  את  שובר  ומשה  שה, 
תורה  בין  הממוצע  הוא  משה  הדבר,  של 
בין  עומד  "אנכי  של  ממוצע  יש  לישראל, 
ה' וביניכם", וכהגדרה כוללת, הוא התורה, 
ומצד כך, הוא הממוצע בין הקב"ה לישראל, 
מצד שני, "משה קיבל תורה מסיני ומסרה 
ליהושע וכו' לכנסת הגדלה" - לכל ישראל, 
לישראל,  תורה  בין  ממוצע  שהוא  כלומר, 
שהוא  מצד  דנים,  יחס  באיזה  השאלה 

מ'-שה,  הוא  לישראל,  תורה  בין  הממוצע 
בארבעים  התורה  את  מעביר  הוא  כלומר, 
ניסן  ובחודש  לישראל,  אותה  ו-נותן  היום, 
שהוא מזל טלה, ובו נאמר בקרבן פסח "שה 
הוא נקודת הדבר  אבות שה לבית",  לבית 

שממנו מתחיל המהלך.
זה  כי  בקצרה,  נענה   - לשאלה[  ]תגובה 
של  תפיסה  לנו  יש  מאד,  מורכבת  שאלה 
מח, ויש לנו תפיסה של לב, וכמו שמבואר 
בעץ חיים הרי, בשורש יצירת האדם, אין לו 
מציאות  התחדש  מאיפה  לב,  של  מציאות 
של לב, מיסוד אמא - ויסוד אבא המולבש 
ויסוד  יסוד אמא מגיע עד החזה,   - בתוכו 
ז"א,  יסוד  מקום  עם  ויורד  ממשיך  אבא 
בוקע  החזה,  מקום  עד  שמגיע  אמא  יסוד 
אורו ויוצא לחוץ, ומשם נוצר מציאות הלב, 
וא"כ, יש לנו מדרגה של הרגשה שנמצאת 
בלב, מכח יסוד אמא שבקע במציאות הלב, 
שליש ראשון דת"ת בסיומו, שם הוא בוקע, 
זה נקרא  ולכן  ושם נעשה מקום ההרגשה, 
"וידעת  לבבך",  אל  והשבות  היום  "וידעת 
היום" - במוחין של חכמה ובינה, "והשבות 
יתלבש  אבא  שיסוד  כלומר,  לבבך"  אל 
ביסוד אמא ויגיע עד החזה ויבקע יסוד אמא, 
זה נקרא "והשבות אל לבבך", שיהיה גילוי 
של הרגשה שבלב, זה ההרגשה שבלב, אבל 

בסוד "הבן בחכמה וחכם בבינה" - 
'תרי ריעין דלא מתפרשין מהדדי', במקורם 
המושכלות  הרגשת  נקרא  זה  ברישא, 
בהשכלה, 'החפץ השכלי' וכדו' - כלשונות 
ההרגשה  את  יש  הדבר,  הגדרת  רבותינו, 
'השכל  אצל  עצמם,  במוחין  שבהשכלה, 
'החפץ  הרמח"ל,  כלשון  המשתוקק' 
יש הרגשה  השכלי', כלשון הגר"א, כלומר 
בהשכלה עצמה, ההרגשה בהשכלה עצמה, 
היא נמצאת במח עצמו, ובחוש של האדם, 
הגידים שיוצאים מהמח, הרי מכח כך האדם 
מרגיש את הדבר גם במח עצמו, ההרגשה 
הנפשית, היא נמצאת, בעיקר כרגע, במדרגת 
הלב, כי יש יסוד דאימא בוקע, ושם נמצא 
במדרגת הבקיעה של הרגשת המידות, אבל 
תורה",  של  "מידותיה  נקרא  שזה  בשורש 
דרבי  שבברייתא  תורה  של  מידותיה  ל"ב 
שזה  לב שבחכמה,  זה  כך  מצד  ישמעאל, 
בחינת הבן בחכמה וחכם בבינה, מצד כך, 
עצמה,  ההשכלה  בעצם  נמצאת  ההרגשה 
חכם'  'תלמיד  חכם',  'תלמיד  נקרא  וזה 
במקום  נמצאת  שלו  שההרגשה  מי  הוא, 

ההשכלה שבמוחין, לא רק במציאות הלב, 
הלב,  במציאות  רק  אצלו  נמצא  שזה  מי 
דאמא שבקעה  יסוד  כי  נקיבה  מדרגת  זה 
בשליש ראשון שם מקום הלב, זה ההרגשה 
היא  שלו  שההשכלה  מי  אבל  התחתונה, 
מורגשת במקום ההשכלה, זה תלמיד חכם 
בעצם כי הוא נמצא במדרגת המוחין, ומצד 
תורה,  של  מידותיה  הם  שלו  המידות  כך, 
מיסוד  למטה  זה  אחרי  משתלשלים  והם 
שם  תורה,  של  מידותיה  זה  אבל  דאמא, 
שורש המידות, אפשר לקרוא לזה בהגדרה 
כוללת - ו"ק דמוחין, אבל זה נמצא במקום 
שאנחנו  התחתון  הו"ק  עצמם,  המוחין 
מכירים ב'גופא', ששם מקום ההרגשה, זה 

מצד יסוד דאמא שמתגלה במקום הלב.
- אם תמיד מציירים את הדבר שמי שעוסק 
בתחילת  הרמח"ל  שכותב  כמו  במוסר, 
המסילת ישרים, אוחזים אותו לשוטה שאין 
בו דעת, מאיפה היסוד של זה - כפשוטו, זה 
סתם טענה בעלמא, אבל זה לא סתם טענה, 
כפשוטו,  העבודה  מצד  העבודה,  יסוד  כי 
הוא שייך ללב, שהוא במוסר בשורשו, שזה 
ה"וידעת היום", ביסוד דאבא, וביסוד דאמא 
שבוקע ללב, א"כ, הוא עוסק גם בשורשו, 
השכלה  צריך  שם  בהתפשטותו,  רק  ולא 
רבה, זה מה שאומר הרמח"ל שם בתחילת 

המסילת ישרים, ולזה הוא מתכוין.
]תגובה לשאלה[ - בגן עדן העליון, תפיסת 
של  מידותיה  של  תפיסה  היא  המידות 
תורה, בגן עדן התחתון, תפיסה של מידות 
זה  היא תפיסה של הרגשה במדרגת הלב, 
היא נמצאת  היצירה,  יצירה ובריאה,  נקרא 
בחג"ת, הבריאה, היא נמצאת במוחין, זה גן 
עדן העליון וגן עדן התחתון, גן עדן התחתון 

ביצירה, גן עדן העליון, מדרגת הבריאה. 
לב",  "משמחי  יש   - לשאלה[  ]תגובה 
שנמצאת  שמחה  זה  לב"  ה"משמחי  ומצד 
בעצם  שנמצאת  שמחה  יש  אבל  בלב, 
זה  במוחין  שנמצאת  השמחה  הדבר, 
שאין  באופן  השכל  שערי  לו  כשנפתחים 
זה נקרא שמחה של מוחין, שמחה  שיעור, 
זה  מוחין  של  שמחה  הרגשה,  זה  לב  של 
הידוע,  החזו"א  כלשון  המוחין,  התרחבות 
שם  קץ,  אין  עד  השכל  שערי  לו  נפתחים 
מוחין.  של  במדרגה  השמחה  מקום   נמצא 

מהסדרה  הבא  בשבוע  בע"ה  המשך   ■
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א,  )שער  חיים  ז"א, כמ"ש בעץ  ו"ק,  הוא מדרגת  הגוף בכללותו 
ענף ה( וז"ל, עיקר הגוף, ו"ק שבפרצוף, עכ"ל.

כנודע,  אליו,  הקודם  אל  ביחס  ו"ק  הנקרא  בא"ק  הגוף,  ושורש 
)ובפרטות ביחס לקו, ואכמ"ל(. וכמ"ש שם )ש"ג, פ"ג(  אור א"ס 
א"ס  אור  העליון,  הזה  הא"ס  אל  גוף  בחינת  שנעשה  בא"ק  וז"ל, 
מתגלה בו, עכ"ל. וכן אצילות נקרא גוף ביחס לא"ק, כמ"ש )שם, 
שם( וז"ל, אצילות הוא גוף דא"ק, שמאיר א"ק בגוף הזה, עכ"ל. 
וכן בכל עולם, העולם התחתון נקרא ו"ק ביחס לעליון, וכן נקרא 
כל  איך  הודעתיך  וכבר  וז"ל,  שם(  )שם,  וכמ"ש  אליו,  ביחס  גוף 

העולמות אלו, זה נעשה גוף לזה וזה לזה, עכ"ל.

וכשם שביחס לעליון ותחתון, העליון נקרא נשמה בערך התחתון, 
וחיצוניות  בפנימיות  הדבר  כן  לעליון,  בערך  גוף  נקרא  והתחתון 
)עליון ותחתון סוד אורך, פנימי וחיצוני סוד עובי, ואכמ"ל(, כמ"ש 
)שם, שם( וז"ל, כל פנימיות נקרא מוחא בערך החיצוניות הנקרא 

גופא, עכ"ל.

וכן בכל מדרגה ומדרגה, יש בה בפרטות ראש וגוף, כמ"ש )ש"ג, 
פ"ב( וז"ל, כי כמו שיש בגוף החומרי בחינת גוף וראש, גם בנשמה 

עצמה יש לה בחינת ראש וגוף, עכ"ל.

ומהות הגוף יש בו ב' פנים. א. הגבלה לאור. ב. כלי לאור. וכמ"ש 
)ש"ד, פ"ג( וז"ל, סוד הגוף שהוא הכלי, הוא הנותן ועושה הבדלה 
וגבול וקצבה אל האורות, עכ"ל. ועיקר גבול וקצבה, הוא בחינת 
וכו', מלשון מדידה. אולם היחס  ו"ק, שהוא מדות, חסד וגבורה 
כמ"ש  נוק',  בתוכו  כולל  שז"א  ביחס  הוא  כלי,  נקרא  ו"ק  שז"א 
יען שהם  גוף,  בזו"ן הנקרא  אותיות אחר שהם  וז"ל,  פ"ה(  )ש"ה, 
כללות ז"ת דאצילות בכללות, נמצא כי אותיות נקרא גופא לעולם 
שהם הכלים, עכ"ל. ובפרטות עיקר הגוף מי"ב אותיות פשוטות, 

כמ"ש שם )ש"ה, פ"ו(.

וביתר חידוד, כתב שם )שם, שם( וז"ל, וי"ב פשוטות הם ספירת 
חלקים,  לי"ב  נחלק  עצמן,  כפולות  מז'  אחד  שהוא  לבד  ת"ת 
בגוף  נשרשים  ז"ת  כל  כי  הוא  י"ב  והיותם  פשוטות.  י"ב  שהם 
שהוא הת"ת, עכ"ל. והרי שבדקדוק עיקר שם גוף חל על הת"ת 
היסוד,  אף  מתחיל  שם  כי  הטבור,  מקום  עד  ממש  )ובפרטות 
העליון  את  דליבא  מטבורא  מלביש  התחתון  פעמים  וכן  כנודע. 

ואינו עולה בשם העליון )עיין שם, שער ט"ז, פ"ה(. ופעמים מלביש 
התחתון את העליון מן החזה, וכמ"ש הגר"א והובא בלשם, שכך 
הלבשת עתיק את א"ק. ואינו עולה בשם העליון. והרי שעיקר שם 
גוף, קאי על שליש ראשון של ת"ת. ופעמים קאי דייקא על שליש 
בתחתון  ז"ת מתלבשים  כל  ופעמים  דת"ת.  חג"ת  שהיא  אמצעי, 
גוף  אינו  ידים,  תרי  וגבורה,  חסד  משא"כ  דא"א,  עתיק  כדוגמת 
והרי  מגופא.  הם לבר  קודש  ברית  ואות  תרי רגלין  ונה"י  ממש, 
הו"ק,  ובהרחבה על כל  גוף חל על הת"ת,  עיקר שם  שבפרטות 
ובהרחבה יותר על כל הז"ת, ודו"ק היטב )ובלשון מורחבת, נו"ה 
מ"ת,  פ"ד,  ש"ח,  שם,  עיין  כנודע.  "דגופא",  פלגי  תרי  נקראים 

ובהרבה מקומות(.

ונקודת האמצע של הגוף נקרא "טבורא דלבא", וכמ"ש שם )שער 
)דא"א,  שת"ת  הוא  דלבא,  טבורא  וביאור  וז"ל,  מ"ת(  פ"ה,  י"ג, 
)וזהו  לב  נקרא  א"א(  על  קאי  ולכך  א"א,  שער  ושם  דז"א,  וכן 
בשליש ראשון של ת"ת(, ונקודת מחיצתו נקרא "טבורא דלבא", 
כי טבורא דגופא הוא בסוד ב' שלישים של ת"ת, עכ"ל. ובכללות 
כולל  כאשר  וזהו  רגליו,  בסוף  או  וסופו  בראשו.  הגוף,  תחילת 
או  הרגלים,  הגוף, שהוא מקום תחילת  בסוף  סופו  או  הו"ק.  כל 
בטבורו, וכמ"ש הלשם בהרחבה שכל פרצוף סופו בטבור, ומכאן 

ואילך שייך לעולם שתחתיו.

וצריך  וז"ל,  מ"ת(  פ"ג,  )שי"ד,  כמ"ש  פרסא,  יש  הגוף  ובאמצע 
)בא"א,  כי  והענין  הפרצופים,  בכל  כולל  והוא  אחד,  ענין  שתדע 
בין  מבדיל  ומסך  פרסא  חד  יש  גופו  באמצע  פרצוף(  בכל  וכן 
חצי העליונה לחצי התחתונה, כנראה בחוש הראות, ומבשרי אחזה 
בין אברי  )באלכסון( מחיצה המפסקת  יש קרום אחד  איך  אלוה 
הנשימה שהם הריאה והלב ובין איברים התחתונים שהם כבד ובני 
מעיים. והנה זה הפרסא אינו ביושר רק כי כאשר מתחלת מצד 
הפנים היא מתחלת מתחת החזה ממש, וכשמתרחבת ומתפשטת 

עד אחור היא עומדת כנגד מקום הטבור, עכ"ל. עיי"ש.

 ■  המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד לעלון. 
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הזכרנו לעיל דברי חז"ל )אבות דרבי נתן ל"ד, 
שיר השירים רבה א, א(, דישנם עשרה לשונות 
של שמחה. שמחה, גילה, רינה, דיצה, צהלה, 
זה  מהלשונות  אחד  ועליצה.  תפארת,  עילוץ, 
זה  על  וכן  יעלצו,  עלץ,  עליץ,  שאדם  נקרא 
הדרך. מהו אותו לשון של שמחה? כל עליצה 
זה ההיפוך של האותיות עצל, כאשר העצלות 
נתקנת אז מתגלה השמחה שנקראת עליצות. 
בריש  ויטאל  חיים  כפי שנתבאר מדברי רבי 
שערי קדושה, ארבעה יסודות יש באדם, אש, 

־רוח, מים, עפר. ההיפך של השמחה היא עצ
והעצלות  העפר.  ביסוד  יסודו  העצבות  בות. 

־באה יחד עם העצבות. כשהאדם עצב זה נקו
נולדת שמחה.  ולהיפך מזה  דת הצטמצמות, 

־זהו על דרך שנאמר אמה שוחקת ואמה עצי
בה, כן בהיפך של העצלות יש שמחה, כלומר 
יש מציאות שנקראת שמחה, שההיפך שלה 
זה עצלות. כאשר העצלות נתקנת אז מתהפך 

האותיות של עצל, לאותיות עלץ.   
נתגלה  כך  של  שההיפך  בעצלות  נתבונן 
שמחה, שמחה שהיפוכה מציאות של עצלות. 
שורש העצלות כדברי חז"ל )ירושלמי פסחים 
א, א( נשים עצלניות הם, ועל כן לענין בדיקת 
חמץ חוששים שהנשים לא בדקו כראוי, נמצא 
האשה  אצלה,  מתגלה  העצלות  של  שהכח 
נבראה כידוע מהצלע כמו שמפורש במקרא 
הצלע,  את  אלקים  ה'  ויבן  כב(  ב,  )בראשית 
בשר  ויסגור  מצלעותיו  אחת  ויקח  כא(  )שם 
עצל,  אותיות  הצלע,  מן  נבנתה  היא  תחתנה, 
לעצבות שבאה  נוטה  היא  טבעי  באופן  ולכן 
מהעצלות, שהיא היפך השמחה שבה נתבאר. 
אלו הם הפנים של עצלות שיסודה של אותה 
העפר  יסוד  של  כבדות  של  ממקום  עצלות 
ויטאל  חיים  רבי  שמונה  העצלות  זו  לעצמו, 
ואל  אתה  עפר  העפר,  ביסוד  הקלקול  מצד 
עפר תשוב )בראשית ג, יט(, ומצד כך האשה 
יש לה שורש של עצלות, שעל כן נאמר נשים 

 דע את שמחתך פרק יט'
העליצות מכח התנועה

שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד תל אביב תשס"ח 
בס"ד

... נתבונן מהי אותה קבלה של עול מלכות שמיים.
בפשטות שאנחנו מקבלים את העול מלכות שמיים, אנחנו מקבלים את הקב"ה 
שהוא יהיה האלוקים שלנו. הוא היה הווה ויהיה זה לא קבלת עול מלכות שמיים, 
זה מי הוא כביכול. כשאני מקבל אותו לאלוקים עליי זו קבלת עול מלכות שמיים. 
אם כן במה אני מקבל אותו, שהוא האלוקים ואני עבדו. "שמע ישראל ה' אלוקינו" 
לכאורה במה אני מקבל עול מלכות שמיים, בזה שאני מגדיר אותו כאלוקינו, בזה 
קבלתי עול מלכות שמיים. זו ההבנה הפשוטה והבסיסית מהי קבלת עול מלכות 

שמיים שמקבלים בקריאת שמע. 
אבל לפי דברי רש"י שהוזכרו ישנו כאן עומק הרבה יותר גדול מהי קבלת עול 
מלכות שמיים שאנחנו צריכים לקבל בקריאת שמע. אנחנו גם צריכים לקבל את 
הה' אחד, לא רק את הה' אלוקינו. ה' אלוקינו זה קבלה ראשונה שאנחנו צריכים 

ונש ואנחנו עבדיו, הוא בחר בנו ביציאת מצרים לו לעם  ־לקבל שהוא האלוקים 
וקבלנו  החיל את שמו  הוא  עלינו  הוא האלוקים שלנו,  זו קבלה שה'  לו.  תעבדנו 
את התורה ותרי"ג, ואומות העולם שהוא לא נקרא האלוקים שלהם הם לא קבלו 

תרי"ג מצוות.
אם כן, קבלת עול מלכות שמיים הוא מכוח כך שהוא אלוקינו. "ה' אחד" זה סוג 
אחר לגמרי של קבלת עול מלכות שמיים, כמו שהגמרא הרי אומרת במסכת חולין 
"מצוות בטלות לעתיד לבוא". אם כן ה' אחד שהוא לעתיד לבוא הוא לא קשור 
לקבלת עול מלכות שמיים של מצוות. הרי הה' אחד מתי הוא יהיה? כמו שהזכרנו 
"ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד". אם כן הקבלה של הה' אלוקינו שזו קבלה 
של המצוות לקבל עול מלכות שמיים – לקבל את המצוות עלינו, זו קבלה ששייכת 
לעכשיו והיא קבלה של "ה' אלוקינו" ולא אלוקי כל האומות כולם. הקבלה לעומת 
זאת של ה' אחד, היא הרי לא יכולה לכלול בתוכה קבלה של חיוב מצוות, כי הוא 
ה' אחד של האומות כולם, האומות לא חייבים במצוות, ויתר על כן אפילו לישראל 

הרי הה' אחד נאמר על העתיד של "ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד".
־אם כן, הה' אחד, קבלת עול מלכות שמיים של הה' אחד היא קבלת עול מל

כות שמיים לגמרי שונה מקבלת עול מלכות שמיים של הה' אלוקינו. צריך להבין 
שישנם כאן שני סוגי קבלות עול מלכות שמיים. יש קבלה של עול מלכות שמיים 
שהיא בבחינת ה' אלוקינו, שאני מקבל עליי את ציוויו, הוא ציווה עליי תרי"ג מצוות 
על כל פרטיהם והלכותיהם ואני מקבל עלי את עול מלכותו לקיים את ציוויו. זה 

סוג אחד של קבלת עול מלכות שמיים.
מצד כך זה קבלה רק לעם ישראל. עם ישראל רגליהם עמדה במעמד הר סיני, 
להם ניתנה התורה ואנחנו עם ישראל היחידים שמחויבים בתרי"ג מצוות. לעומת 

זאת בן נח אפילו על שבע מצוות אין לו חיוב של קבלת עול מלכות שמיים. 
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מלכות  עול  קבלת  של  השני  הסוג 
עול מלכות שמיים  זה לא קבלת  שמיים 
של  לגמרי  אחר  סוג  זהו  למצוות,  ביחס 
אחד  ה'  של  קבלה  של  סוג  זהו  קבלה, 
מהו  קבלה.  של  סוג  עוד  זה  אחד,  ושמו 

־"ה' אחד ושמו אחד", מה הסוג של הק
־בלה שם? לעתיד לבוא, כמו שאומר הנ

מה  גדלם.  ועד  מקטנם  אותי  ידעו  ביא, 
גדלם,  ועד  מקטנם  אותי  שידעו  הכוונה 
הבורא  את  ידע  הקטן  שגם  בפשטות 
עולם וגם הגדול. לכאורה זה מהגדול עד 
לקטן לא מהקטן עד הגדול. אבל בעומק 

לה חסידות  כמו שמבואר בספרי  ־יותר 
הדבר  שכוונת  הקטנים  על  גדולים  זהיר 
יש תפסה של גדלות  בתוך האדם עצמו 

וישנה תפיסה של קטנות. 
הן  לאדם  שיהיה  מה  כל  לבוא  לעתיד 
בזמני  והן  שלו  הגדלות  התפיסת  בזמני 
הבורא  ידיעת  רק  לו  יהיה  שלו  הקטנות 
ותו לא. היום כאשר יש לאדם גדלות אז 
לו  יש  כאשר  הגדול.  במלך  עסוק  הוא 
מי  חומר.  בענייני  עסוק  הוא  אז  קטנות 

קט ומושג  גדלות  מושג  אצלו  ־שקיימת 
בנקו עסוק  שהוא  בשעה  אמיתית,  ־נות 

דות הגדלות הוא עסוק בבורא עולם. חס 
נופל  הוא  לקטנות,  נופל  כשהוא  ושלום 

־ליסוד העפר הוא נופל לארץ נופל לחומ
ריות, זוהי הנפילה. 

לעתיד לבוא "ומלאה הארץ דעה את ה' 
כמים לים מכסים". הארץ – יסוד העפר 
מארץ  אמת  ה',  את  דעת  תתמלא  גם 
תצמח, אז גם כאשר האדם יהיה בבחינת 
שם  וגם  העפר  ליסוד  נופל  הוא  קטנות 
ידיעת  שתהיה  אלא  הבורא.  ידיעת  יהיה 
הבורא  ידיעת  תהיה  גדולה  יותר  הבורא 

־יותר קטנה, אבל בין בגדלות ובין בקט
ותו  ידיעת הבורא  זה  נות כל מה שיהיה 

לו.
תהיה,  מהי  האדם  ידיעת  כל  כן,  אם 
הוא  ה'  כי  לדעת  הורית  "אתה  עוד.  אין 
בספר  מובא  מלבדו",  עוד  אין  האלוקים 
עוד",  "אין  כוונת הדבר  תורת אבות מה 
אין עוד ידיעה, זה כל הידיעה שיש. אבל 

־הידיעה הזו היא לא תקפה לעכשיו, עכ
שיו יש הרבה ידיעות שאדם צריך לדעת, 
ופרטיהם  הלכותיהם  מצוות  תרי"ג  כל 
ולקיים. לעתיד לבוא למאן דאמר מצוות 

צריך  לא  כבר  הוא  לעתיד לבוא  בטלות 
לדעת את חיוב המצוות כי אין חיוב, איזה 
"אתה  לדעת,  צריך  הוא  יחידה  ידיעה 
אין  האלוקים  הוא  ה'  כי  לדעת  הורית 
ידיעה  עוד  אין  ולך  זולתו  עוד  אין  עוד", 

זולת שיש אותו. 
את  דעה  הארץ  "ומלאה  לבוא  לעתיד 

־ה' כמים לים מכסים", ידעו אותי מקט
נם ועד גדלם, כלומר כל הידיעה שתהיה 
מהי, ידיעה אחת בלבד. משל לאדם שכל 
מה שהוא יודע זה אות א', יותר מזה לא 
א' שהיא  אות  רק  יידע  הוא  אותו.  למדו 
אותי  בתוך  לא.  ותו  עולם  של  אלופו 

שו רמות  יהיה  שאמרנו,  כמו  ־הידיעה, 
נות. אבל מה תהיה הידיעה שישנה, היום 
לאותה  כלים  לנו תרי"ג מצוות שהם  יש 
ידיעה, למאן דאמר מצוות בטלות לעתיד 

־לבוא אז יתבטלו הכלים הללו ותהיה ידי
עה ישירה שאדם יודע את בוראו, אבל זה 

רק לעתיד לבוא. 
־קבלת עול מלכות שמיים מהסוג הרא
־שון כמו שאמרנו שהיא נקראת "ה' אלו

קינו" עניינה לקבל עליי לקבל את ציוויו 
ראשונה  קבלה  זו  בפועל,  מצוות  תרי"ג 

־ואי אפשר לדלג עליה. מהי הקבלה הש
לעתיד  אלוקינו  הוא  שעכשיו  ה'  נייה? 
ידיעה  לא  זה  אחד.  ה'  יהיה  הוא  לבוא 

־לעתיד לבוא, לו זו רק הייתה ידיעה לע
תיד לבוא בפסוק שאנחנו מקבלים עלינו 
עול מלכות שמיים צריך להזכיר מה יהיה 
לבוא  לעתיד  שיהיה  מה  לבוא?  לעתיד 

יהיה לעתיד לבוא.
כבר  אנחנו  שעכשיו  הדבר  עומק 

־משייכים את עצמנו לאותה קבלה, כמו
בשלימות,  להיות  יכולה  איננה  שהיא  בן 
רק לעתיד לבוא. אבל בבחינת מי שטרח 
עצמך  הכן  בשבת,  יאכל  שבת  בערב 

טרק שתיכנס לטרקלין,  כדי  ־בפרוזדור 
מעכשיו  כבר  לבוא,  לעתיד  על  הוא  לין 
אנחנו מכינים את עצמנו לאותו טרקלין. 
אנחנו מכינים את עצמנו את אותה קבלה 
יש  מעכשיו  כבר  לבוא,  לעתיד  שתהיה 

לנו נגיעה באותה קבלה. 
מה  אחד.  ה'  קבלה,  אותה  היא  מה 
כוונת הדבר "ה' אחד ושמו אחד", היום 
לו  יש  שמות,  הרבה  עולם  לבורא  יש 
ושם  אדנות  אלוקים שם  ושם  הוי'ה  שם 

שהם  חנון  רחום  נוספים  ושמות  צבאות 
כינויים וכן על זה הדרך. 

מדוע יש לו ריבוי של שמות, כי רחום 
זה סוג אחד של הנהגה, חנון זה סוג אחר 

־של הנהגה, צבאות זה סוג אחר של הנה
שהוא  בהנהגות  מתעסקים  אנחנו  גה. 
לו  יהיה  לבוא  לעתיד  עולמו.  את  מנהיג 
אנחנו  הזה  שם  אותו  את  ורק  אחד  שם 

זו הידיעה היחידה שצרי ־נצטרך לדעת. 
הידיעה  לעתיד לבוא. מה  לנו  להיות  כה 

היחידה, ה' אחד. 
הזה  מהסוג  שמיים  מלכות  עול  קבלת 

בעו עצמו  על  מקבל  שאדם  קבלה  ־זו 
בה"א  היחידה  הידיעה  שמהי  נפשו  מק 
הידיעה שיש לו? מה שהוא יודע מבוראו. 
אדם יכול לקבל על עצמו את קבלת עול 
ציווי  את  מקיים  שהוא  שמיים  מלכות 

ומ עבירות  שום  עובר  לא  הוא  ־הבורא, 
קיים מצוות. אבל האם יש לו ידיעה אחת 

עיקרית שהיא מלווה את כל חייו?? 
זו שתהיה לו ידיעה אחת בלבד זה יכול 
אפשר  אי  היום  לעתיד לבוא,  רק  להיות 

־שתהיה רק ידיעה אחת. אבל האם הידי
אחת,  תהיה  היא  לבוא  לעתיד  של  עה 
העיקרית  הידיעה  היא  עכשיו  גם  האם 
אחת  שזו  שיש  או  לו,  שיש  השורשית 

מתוך ריבוי הידיעות שיש לו.
כשאדם מקבל על עצמו את קבלת עול 
אלוקינו",  "ה'  שבבחינת  שמיים  מלכות 

מל עול  את  מקבל  שהוא  קבלה  ־זוהי 
כות ציווי הבורא של קיום תרי"ג מצוות 
שעצם  אומר  לא  זה  עדיין  אבל  בפועל, 
הידיעה של ידיעת בוראו היא עיקר חייו. 

־לעומת זאת בקבלה הנוספת שהיא הק
בלה של ה"ה' אחד" שם אנחנו מקבלים 

קבלה עמוקה הרבה יותר. 
של  סוג  זה  אחד"  ה"ה'  של  הקבלה 
ידיעה  לנו  שיש  מקבלים  שאנחנו  קבלה 
ידיעת  והיא  הנפש  בעומק  בלבד  אחת 

זו הידיעה הנוספת והע ותו לא.  ־בוראנו 
מוקה יותר שקיימת בקבלת עול מלכות 

שמיים. 

■ המשך בע"ה שבוע הבא מ השיעור טעמי 
המצוות 007 שמע ישראל.1 תשס"ח תל אביב 

)פורסם לראשונה(
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וחוזרת  נתקנת  היא  כאשר  אבל  הן.  עצלניות 
האבח מגיע  כאן  צלע,  לא  כבר  היא  ־לאיש, 

נה של כשמחך יצירך בגן עדן מקדם, שאותו 
ששורשו  העצלה,  של  מכוח  מתגלה  עליצות 
דנשים  שורש  האישה,  נבראה  שממנו  העצל 
עצלניות הם. כאשר זה נתקן זה כשמחך יצירך 

בגן עדן מקדם. 
שנבראה  שנתגלתה שם, למי  מהי השמחה 

־מן הצלע שהיא עצל, כאשר העצלות הזו מת
חברת וחוזרת לאדם, זה הופך להיות עלץ. זה 
גופא השמחה שנתגלתה, באהבת חוה לאדם 
עצל  העצלה,  של  כוח  אותו  שנתקן  הראשון, 

שהפך להיות עלץ. עלץ ליבי בקרבי. 
מצד כך הגילוי של השמחה, מכריח מציאות 

־שנקראת תנועה. העצלות כל יסודה היא הכ
יש עצ ־בדות שבתנועה, הכבדות שבתנועה. 

לות גמורה שעל ידי כן לא מתגלה גם תנועה, 
ויש עצלות שהתנועה נעשית איטית יותר. אבל 
זה סותר את המציאות של התנועה הגמורה. 
ביעקב  שנאמר  כמו  היא  השמחה  כך  מצד 
בראשית  עפ"י  א  כט,  בראשית  )רש"י  אבינו 
רבה ע, ח( וישא יעקב את רגליו, כיון שנתבשר 
בשורה נשא לבו את רגליו ונעשה קל ללכת. 

־הרי שמצד כך בא הגילוי של השמחה. הת
בשמחה,  שמונחת  המציאות  עצם  היא  נועה 
וכאשר נעשה כבדות בתנועה, אז מתגלה שאין 

שמחה. זה ההגדרה הפשוטה. 
דיסוד  מעצלות  שיוצאים  שכאשר  נמצא 
ומתגלה  קלים,  רגליו  נעשה  דקלקול,  העפר 
השמחה של העלץ ליבי בקרבי. מחמת שיש 
יציאה מאותו כבדות של העצלות, עצם  כאן 
את  מונעת  והעצלות  תנועה,  היא  השמחה 
היפך  שהוא  שהשמחה  נמצא  תנועה.  אותה 
במציאות  חדשות  פנים  מגלה  עצלות,  של 
שנקראת שמחה, כי יש שמחה שהיא שמחה 
בעצם התנועה, ועל זה נאמר )ישעיהו נה, יב( 
כי בשמחה תצאו, כלומר עצם התנועה שבו זה 

גופא השמחה. 
הכבידות שבעצלות 

־יש פנים יותר תחתונות לעצלות, שהם מת
גלים כמציאות של כבדות שנובעת מהחומר, 
ושם זה לא חיבור לדבר מסוים, אלא הכבדות 
היא כבדות לעצמה. ]לפעמים גם שם העצלות 
מתלבשת, או מולבשת על עוד כוחות נוספים. 
אדם יש לו למשל תענוג במקום מסוים, הוא 
יודע שהוא אסור, אבל הוא לא רוצה להיפרד 
משם, אז העצלות נעשית שימוש ככלי לגאווה, 
יסודה  אבל  מידות רעות[.  לשאר  כחיבור  או 
תחתונה,  כבדות  שנקראת  המידה  עצם  של 

היא כבדות לעצמה, היא לא כבדות נעלמת. 
היא לא מחמת הכבדות הפנימית לעצם הדבר 
עצמו, שהוא רוצה להתחבר, אלא היא כבדות 

לעצמה. 
העצלות יסודה ביסוד העפר, שכאשר האדם 
מחובר למקום של עפר, אז מונח בו כבדות. 

־מצד כך מה שהוא מחובר לעפר זה לא הש
מחובר  הוא  אלא  משובח.  לא דבר  זה  בחה, 
לצאת  העפר  כבדות  מכוח  לו,  וקשה  לעפר 
מהעפר, על אף שהחיבור לעפר הוא לא טוב, 
אפילו הכי קשה לו. רואים את זה במוחש אצל 
שלא  במצבים  נמצאים  שלפעמים  אדם,  בני 
טוב,  לא  שהמצב  מודעים  והם  להם,  טובים 
ועל פי רוב  אתה מציע לו דרך לצאת משם, 
הוא מתעצל לצאת משם, לא כי טוב לו שם, 
אלא עצלות לשם עצלות, כבדות לשם כבדות.
לעומת כך יש מדרגה של עצלות דקדושה, 

־שהתפיסה הזו של העצלות נובעת לא מהמ
קום של הכבדות לעצמה, אלא מחמת הרצון 
מלצאת  כבד  הוא  לכן  מקום,  באותו  להיות 
משם. בבחינת )במדבר כט, לה( עצרת תהיה 
עימי  עצרו  ילקוט שמעוני תשפב(  )עיין  לכם, 
של  כובד  יש  עדיין  כן  אחרי  אחד,  יום  עוד 

־)סוכה מה, ב( אסרו חג ועבותים בקרנות המ
זבח. עוד יום אחד כי יש כובד לצאת מאותו 
לעצמו.  ככובד  נובע  לא  הכובד  אבל  מקום, 
הפוך לגמרי למציאות של כבדות  זהו שורש 

שמתגלה. 
נמצא  שהאדם  מחמת  היא  הזאת  הכבדות 
אצל הבורא יתברך שמו, ולכן הוא עצל וכבד 

־להיפרד מהאצלו. זה כבדות של עצלות דק
גי זה כבדות שנובעת מגילוי ההוויה,  ־דושה. 

מטריא כבד, כאשר כבוד ה' נראה על הענן, 
כבדות  לו  יש  אז  כבוד,  לאותו  שמחובר  מי 
היא  הזאת  והכבדות  כבוד,  מאותו  להיפרד 

נקראת עצלות דקדושה. 
המושג  זה נקרא בעומק  המוסגר,  ]במאמר 
כבדות,  יוצר  הוא  כבוד,  מהו  כבוד.  שנקרא 
וזהו גם מה שנקרא כסא הכבוד, יש את מי 
המתגלה.  הכבוד  את  ויש  הכסא,  על  שיושב 
הכבוד יוצר כבדות, מלהיפרד ממי שיושב על 

הכסא[. 
שיסו התחתונה  הכבדות  את  שיש  ־נמצא 

דה ביסוד העפר, אך לעומת זה יש את הצד 
העליון שבכבדות, והוא ההיפך הגמור מיאוש. 
הכבדות.  מגיע  מהכבוד  מהכבוד,  גילוי  הוא 

־מצד כך מגיעה סוג של שמחה חדשה, הכ
בדות שנובעת מכל פעם שהוא צריך לפרוש 
הפרישה,  את  מעכב  הכבוד  אבל  הדבר,  מן 

ועל ידי כן הוא נעשה כבד, כאן מתגלה בעצם 
השמחה שנקראת עליצות. 

עומק כח העליצות 
של  הכוח  ביאור,  ביתר  נבוא לבאר  זה  לפי 

־העצלות שמונח בבריאה, איפה השורש הפ
בבריאה,  עצלות  שנקראת  התפיסה  של  נימי 
שהוזכר  כמו  באמת  כללית  כהגדרה  כמובן 
ביסוד  מונח  הדברים  של  יסוד  בהתחלה, 
העפר. אבל יש עומק פנימי של דבר, שנובע 

מנקודת עצלות. 
כל א' ו- ע' כידוע מתחלפים אהדדי, כי כל 
מתחלפים  אחד  במוצא  ששורשם  האותיות 
אהדדי, והשורש לזה הוא מה שמצינו בחז"ל 
)בראשית רבה כ, יב( כתנות עור וכתנות אור, 

־שאות עי"ן מתחלפת באל"ף. מה שנוגע עכ
שיו לעיניננו, יש שתי תפיסות של עצלות: יש 
עצלות תחתונה ויש עצלות עליונה. יש עצלות 
תחתונה שיסודה נובע, מכובד של יסוד העפר, 
שאדם כבד תנועה מחמת כבדות העפר. אבל 

־יש עצל שנובע מהאצל, כל אצל בבחינת אצי
לות אצלו יתברך שמו, והעצלות מחמת שיש 
אצלו  שנמצא  מהמקור  להיפרד  כבדות  לו 
עצלות  זה נקרא  עצל,  הוא  יתברך שמו, לכן 

דקדושה. 
הע עלץ.  המושג שנקרא  מהו  נבין  זה  ־לפי 

צלות האמיתית היא תולדת השמחה. כאשר 
)תהלים  זה נאמר  הוא נמצא אצל ההוויה על 
יתברך  בהוויה  בה',  צדיקים  שמחו  יב(  צז, 
שמו. אז הוא נמצא אצל, על זה נאמר )דברי 
וחדווה במקומו. כאשר  עוז  כז(  טז,  הימים א 

־הוא כן חייב להיפרד, הוא נעשה כבד בפריד
תו, יש לו עצלות. הפרידה הזו מורכבת משני 

־חלקים. היא מורכבת כמובן מהצער של לפ
רוש ממנה איני יכול )שמות רבה לג, א(, אבל 
זה  שנשאר,  השמחה  של  הרשימו  את  לו  יש 

נקרא בעומק עלץ. 
מתנועע  הוא  שכאשר  שמחה  זה  העלץ 
מהאצל, אבל התנועה הזו היא כבידה, יש לו 
הזמן  כל  כי  הכבידה,  בתנועה  עכשיו  שמחה 
זה  הוא בא,  יונק מהמקום שממנו  עדיין  הוא 

נקרא שמחה של עלץ. 
יש מדרגה של שמחה כאשר הוא נמצא אצל 

וחד עוז  נאמר  זה  על  שמו,  יתברך  ־הבורא 
ווה במקומו. אבל כאשר הוא נפרד מן הדבר 
שאני  הוא  במצב  השמחה  ללכת,  צריך  הוא 
כאן  באיטיות,  זה נעשה  אלא  מיד,  נפרד  לא 
מלשון  שמחה  שנקרא  המציאות  עדיין  מונח 
של עלץ.  ■ המשך בע"ה שבוע הבא מסדרת 
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בס"ד, ננסה להעמיד ראשית, את יסודי כללי צורת שורש האופן, של 
צורת הלימוד של דברי האגדה בכלל, והאגדות בש"ס בפרט. תחילתם 
'כללים', כמובן שהכללים עצמם אפשר להרחיב  יהיו על  של דברים 
אותם, ויש להם עוד פרטים בתוכם. אבל השתדלנו לקבץ ראשית, את 

שורשי צורת יסודי הלימוד. 

יסוד ראשון: 'תפיסת האחדות'
האגדה נקראת 'אגדה' כמו שאומרת הגמ' מפורש , מלשון ש"אוגדת 
ליבו של האדם כמים", מלשון 'בא - גד' בא מזל, לשון של המשכה, 

מושך ליבו של האדם כמים - אוגד את ליבו של האדם כמים. 
והתפיסה השורשית שבדבר היא כך: יש הבדל יסודי בין צורת הלימוד 
של הוויות דאביי ורבא, לצורת הלימוד של דברי האגדה. הצורת לימוד 

־של הוויות דאביי ורבא, הם באופן של "כפטיש יפוצץ סלע", שהוא מת
פרט לשבעים פנים, וכן על זה הדרך. כלומר, יסוד שורשי התפיסה של 
לימוד של הוויות דאביי ורבא, בנוי על הבנת הדבר בחלקיו, וחילוקיו זה 
מזה. זה סדר צורת הלימוד, באופן שהגמ' מביאה שני משניות ברייתא 
וכדו' ומקשה אהדדי מעמידים באופן של סתירה, מעמידים באופן של 
ההלכה,  של דברי  היסודית  לימוד  צורת  הדרך,  זה  על  וכן  אוקימתות 

הוויות דאביי ורבא, בנוי על חילוקי הדברים.
משא"כ צורת הלימוד של האגדה, זה לא רק שזה אוגד ליבו של האדם 
היא בעצם  האגדה,  של  הלימוד  צורת  אלא  הלב,  משיכת  מצד  כמים 
'מחברת', 'מצרפת', 'מקשרת', את הדברי תורה לאחד. האגדה ביסודה, 
היא איגוד של הדברי תורה עצמם, ולכן הפועל יוצא של הדבר, שהיא גם 
אוגדת ליבו של האדם כמים, אבל זה הפועל יוצא. זהו מפני, שהאגדה 
ביסודה, במהותה, בשורשה, היא גילוי של ה'אחד'. יש את האחד הכללי 
שזה הוא ית"ש ואין בלתו, ובכל עולם ועולם בכל מדרגה  ומדרגה יש את 
האחדות השורשית ואת הענפים המתפרטים מאותו מציאות של אחדות, 
ולפיכך א"כ, הלימוד של האגדה, תפיסת הנפש שלו הוא ממקום של 

אחדות.
יש בני אדם כדוגמא בעלמא, שיש להם נטייה של אחדות בנפש, ולכן 
הם נמשכים יותר לאגדה, מאשר להוויות דאביי ורבא. כמובן שזה נפש 
שאינה שלימה, זה 'חלק', אבל הם נמשכים לאגדה ]יש כאלה שזה נובע 
מחמת גסות השכל, שלכן קשה להם להבחין בחילוקים דקים והם יותר 

־נמשכים לדברים כלליים. יש בני אדם שזה נובע מחמת ההרגשה שנמ
צאת יותר באתגליא באגדה[ ויש את אלה העמוקים יותר, שכח האחדות 

־שנמצא באגדה אוגד את ליבם, ולכן הם מתחברים לאותו מקום כי תשו

קת נפשם היא למציאות של אחדות. אבל, והאבל הוא גדול מאד, צורת 
לימוד של אגדה היא לא תחילתה אחדות וסופה אחדות. בלשון חז"ל זה 
של  לימוד  כל  ולכן,  באחדות.  הוא  שלו  והסיום  "שרי בפירודא"  נקרא 

־אגדה, הוא מתחיל מ'ההלכה' שבאגדה, כלומר, מתפיסת הפירוד והחי
לוק שבדברים. ולאחר מכן, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, לחזור ולחברם. 
אגודה.  איננו  זה  לפירוד,  ניתן  הדבר ממקום שבלתי  את  אוגדים  אם 

אלא זה באופן של בבל מלשון 'בלבול' - הדברים מעורבים אהדדי.

זה ניכר לעין הרואה שיש נטיה רווחת ש'בדברי האגדה אפשר לקשר 
כל דבר לכל דבר'. ההגדרה האמתית היא כך: בעומק, אפשר לקשר כל 
דבר לכל דבר, בגלל ששורש התורה, שהיא אחת, "תורת ה' תמימה" 

־- שלימה, היא אחת. אבל הקישור לכל דבר, נובע לאחר החלוקה המ
דוקדקת של הדבר לחלקיו. ולאחר מכן, חיבורו ממקום אמת. החלוקה 
של הדברים לחלקיו, היא הנקראת ה'הוויות דאביי ורבא' בתוך האגדה 
עצמה, וחיבורם לאחמ"כ היא האוגדת ליבו. ולכן, מתחילת לימוד האגדה, 
צריך להפריד את הדברים ולחלקם, ]כמובן איש לפי מדרגתו, עד איזה 
שיעור של חילוק[. באופן של "פוררת בעוזך ים", עד הפירורים שהאדם 
יכול להגיע, לפורר את הדבר ולהעמיד כל דבר על מקומו, גדריו שלו. 

ולאחמ"כ לחזור ולצרף ולחבר את הדבר. 
וככל שהאדם יכול לחלק את הדברים, לדקות היותר גמורה, בגדריהם 

־האמתית, כך כח האחדות שיתגלה לאחמ"כ, הוא כפי תוקף עומק נקו
דת החילוק. בלשון חז"ל כידוע, בתחילת המאמר הראשון שמובא כאן 
בברכות, "ברישא חשוכא והדר נהורא". כלומר, תחילתו של דבר "ויהי 
ערב ויהי בוקר", מתחיל הדבר באופן של חושך, ולאחר מכן מציאות של 
אור, כסדר ברייתו של עולם "ויהי ערב ויהי בוקר". ולכן תפיסת הווית 

־הדבר, ראשית, מציאות הדבר בחלקיו, ולאחר מכן, במקום אחדותו וחי
יכול  שהאדם  העמוק  השיעור  כפי   עוד פעם:  ומדגישים  חוזרים  בורו. 
לחלק את הדברים לדקות המוחלטת שלהם, כך שיעור ה'אחד' שהוא 
יגלה לאחר מכן. כלומר, כפי שיעור החשוכא ]חושך זה דבר שמפריד כל 
דבר, אור מצרף מחבר. כשרואים דבר בחושך אז נראה כל דבר כהויה 
ורואים  ביניהם,  רואים את היחסיות  לעצמו, כשרואים את הדבר באור 

את צירופם[. 
נהורא,  והדר  חשוכא  ברישא  בוקר,  ויהי  ערב  ויהי  כשנאמר  ולכן 
ה'ברישא חשוכא' היא תפיסת הפירוד, ו'הדר נהורא' - תפיסת האחדות, 

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

שבתוכם מופיע צירוף זה[.

ויחי ק-ר  ְוכֹל ֵּבית יֹוֵסף ְוֶאָחיו ּוֵבית ָאִביו ַרק 
ַטָּפם ְוצֹאָנם ּוְבָקָרם ָעְזבּו ְּבֶאֶרץ ּגֶֹׁשן )בראשית, 

נ, ח(.

רק, לשון מיעוט. וכן קר, מלשון קרירות, 
וטבע דבר חם להתרחב, ולהיפך טבע דבר 
רק-קר.  וזהו  להצטמצם,  להתכווץ,  קר 
וזהו קרח, קר-ח, כי הקרח הוא קר. וזהו 
מחלקת  הקריעה  כי  קר-ע,  קרע,  בחינת 
וכן  וכל חלק נעשה מצומצם.  את הדבר, 
ממקור  ממקורו,  תולשו  צי-קר,  קציר, 
גידולו ששם כוחו להתפשט, ועתה מגבילו 
שנתלשו  קר-ח,  ֵקֵרַח,  וכן  ומצמצמו. 
שערותיו ממקום גידולם. וכן פרק, פ-רק, 
מת,  האדם  כאשר  וכן  לחלקים.  מפרקו 
שהוא  החי  וטבע  ב-קר.  בקבר,  נקבר 
מצטמק  ואזי  קר,  שהוא  המת  וטבע  חם, 
ורע לו, שולט בו רימה ותולעה. ואזי נקבר 
מהותו  י-קר,  קיר,  וכן  קר-קע.  בקרקע, 
להבדיל בין מקום למקום, ועי"ז כל חלק 
נעשה מצומצם. וכן קרן, בחינת קרן זוית, 
שהוא סוף וקצבה לדבר לבלתי התפשט. 

ערכים בפרשה בלבביפדיה אברהם

 בראשית, כה, יט – ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק. 
ואמרו )ב"מ, פז, ע"א( היו מרננים ואומרים, אם שרה הבת תשעים שנה תלד )יעו"ש( 
אברהם בן מאה שנה יוליד, מיד "נהפך" קלסתר פנים של יצחק ונדמה לאברהם, 
פתחו כולם ואמרו, אברהם הוליד את יצחק. ויתר על כן אמרו )שמ"ר, א, א( אברהם 

הוליד את יצחק – ללמדך שהיה דומה לאביו בנוי ובחכמה ובעושר ובמעשים טובים.
ונעשה  ואח"כ נהפך  ואזי לא היה דומה  נולד  ולפי שיטת הבבלי, כפשוטו תחלה 
מיד  א( שבשעה שנתלטלה שרה  )תולדות,  אולם בתנחומא אמרו  דומה לאברהם. 
פרעה ליד אבימלך "ונתעברה" ביצחק, היו אוה"ע אומרים הלבן מאה שנה יולד אלא 
היא מעוברת מאבימלך או מפרעה, והייתה חשד בלבו של אברהם על אלו הדברים, 

־מה עשה הקב"ה, אמר למלאך הממונה על יצירת הולד עשה "כל" איקונין שלו כד
מות אביו, כדי שיעידו הכל שהוא בנו של אברהם. וא"כ משמע שנהפך צורתו לצורת 
דמות אברהם כבר בהיותו עובר. וכן מפורש באגדת בראשית )לז, א( שאמרו, א"ל 
הקב"ה יסכר פי דוברי שקר )תהלים, סג, יב(, המתינו עד שתלד ואתם רואין למי הוא 
דומה, מיד צוה הקב"ה למלאך הממונה על צורת הולד, א"ל אל תצור אותו דומה 
לאמו אלא לאביו, שידעו הכל שאינו אלא מן אביו. והיינו שכל ולד דומה לאביו ואמו 

ועי"ז יש לו צורה שלישית, משא"כ יצחק היה "כולו" בצורת אברהם. 
אולם אח"כ חזר ונעשה הבדל ביניהם, כמ"ש )תנחומא, שם, ו( אברהם היה דומה 
ליצחק, ולא היו מכירין הבריות בין אב לבן, עד שבקש אברהם ואמר רבש"ע הפרש 
בין אב לבן, והפריש ביניהם זקנה, לכך נאמר ואברהם זקן, ולכך כתיב אברהם הוליד 

את יצחק.
והיינו מה שתחלה נעשה יצחק בדמות דיוקנו של אברהם, אינו נס בעלמא, אלא 
היינו שנמשך חיות אברהם ממש בשלמות ליצחק, ולכך דייקא היה דומה לאברהם 
בנוי ובחכמה ובעושר ובמעש"ט, כנ"ל. ואח"כ כשנעשה הבדל, נמשך חיות מאברהם 
ליצחק, אולם מדין המשך חיות ולא חיות אברהם ממש, ולכך נעשה הבדל ביניהם, 

ואזי קבל יצחק מקור חיות עצמי, ודו"ק.
לאמו  ולא  לאברהם  דומה  כולו  כל  שיצחק  בראשית,  מאגדת  לעיל  הוזכר  והנה 
שרה. וכח התדמותו לשרה נעתק לאשתו רבקה, כמ"ש )זוה"ק, חיי שרה, קלג, ע"א( 
ר' יהודה אמר, כמה דדיוקניה דיצחק הוה כדיוקניה דאברהם וכל מאן דחמי ליצחק 
אמר דא אברהם וודאי אברהם הוליד את יצחק, הכי נמי רבקה דיוקנה ממש הות 
דיוקנא דשרה, ובגין כך שרה אמו ודאי. ובעומק אף בזה דמה יצחק לאברהם, שכשם 

שלאבא אברהם היתה אשה בצורת שרה, כן היה ליצחק אשה בצורת שרה, ודו"ק.
■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד לעלון זה
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בלבביפדיה קבלה אפוד
אור א"ס

־כתבו רבותינו שהאפוד הוא הבגד החשוב ביותר של הכהן גדול. ואמ
רו )זבחים, פח, ע"ב( אפוד מכפר על עכו"ם. וכפרה על עכו"ם הוא 
ע"י הארת אור א"ס. כי עכו"ם שורשו בחלל )עיין ערך קטן צמצום(, 

ותיקונו בחזרת אור א"ס לתוך החלל.
צמצום

שורש לע"ז. ואמרו )ערכין, טז, ע"א( אפוד מכפר על ע"ז, דכתיב, אין 
אפוד ותרפים )הושע, ג, ד(. וברבינו בחיי )תצוה, כח, ד( הוסיף, וכתיב 
לך, מד(.  )לך  ועיין מד"ר  אותו גדעון לאפוד.  ויעש  כז(  ח,  )שופטים, 
ועיין אלשיך )שם( וז"ל, ויהיה הענין, כי האפוד שע"י מגידים עתידות, 
כמו דאת אמר )שמואל, א, ל, ז( הגישה נא לי האפד, יכפר על עסקי 
תרפים המגידים כזבי עתידותיהם, עכ"ל. ועיין רש"ר הירש )תצוה, כח, 
מג( וז"ל, אמרו אפוד מכפר על עכו"ם, וכו'. במעשה של פסל מיכה 
)שופטים, יז-יח( שגרם לפורענות כה קשה, עומד אפוד אחד בקשר 
בולט מאד עם תרפים, פסל ומסכה, היינו עם ע"ז. כן נראה כי האפוד 
שעשה גדעון )שם, ח, כז( קשור גם הוא בע"ז, ומכל מקום עשו אותו 

לע"ז אחרי מותו )עיין ירושלמי, ע"ז, ג, ו( וכו'. 
לעשות  האלים  את  להכריח  ע"ז  ביד  מכשיר  אפוא  שימש  האפוד 
הכרזה,  להכריז  להכריחם  מכשיר  שימשו  שהתרפים  כשם  מעשה, 
ומכאן הצרוף אפוד ותרפים. לכל זה עומדת היהדות בסתירה גמורה, 
שכן היא אינה משעבדת את האלוהות לאדם, אלא את האדם לה'. 
הכה"ג בישראל לבש את האפוד, במקום לעשות פולחן לעכו"ם, ובכך 
הביע מחאה נמרצת נגד האלילות. מכאן יובן המאמר אפוד מכפר על 

עכו"ם, עכ"ל.
ועוד. צמצום תולדתו חלל. וכתיב )שמות, כח, יא( מעשה חרש אבן 
פתוחי חותם תפתח את שני האבנים. וברמב"ן )שם, כה( כתב וז"ל, כי 
היו עושין חריץ בהם בכתיבת השמות כאשר יעשו חרשי האבן, עכ"ל.

קו
עשוי מחוטין, כ"ח חוטין )כמ"ש ביומא, עא, ע"ב(. ושורשו חוט א"ס.

עיגולים
שפע הבא ביושר הוא בחינת פנים, ושפע הבא דרך אחור הוא בחינת 
עיגול סביב, שמסובב השפע לאחריו ונותן. והבן שהעיגול אין לו פנים. 
וזהו עיגול בחינת סחר – אחר, ודו"ק. ועיין דגל מחנה אפרים )תרומה( 
וז"ל, כשלומד כפשוטו אז הוא מוריד שפע מבתר כתפוי, שהוא בחינת 

־אפוד שהוא מאחוריו בתר כתפוי, כדכתיב, על כתפות האפוד. וכש
לומד בכוונה הוא מוריד שפע מן פניו כנ"ל שזהו בחינת חשן, שהיה 
על הלב נגד פניו, עכ"ל. ועיין ערך קטן הוד. ובאמת לדעת הרשב"ם 
)שמות, כח, ד( האפוד לא היה עיקרו מאחריו ומעט לפניו, אלא מכסה 

את כל המחצית התחתונה של הגוף סביב.
ועוד. עיין פתח האהל )תצוה( וז"ל, האפד זהב, גימט' עגל עם הכולל, 

עכ"ל.
יושר

שתי רצועות נתפרו אל חשב האפוד מאחור, אחת לעומת כתף ימין 
ואחת לשמאל, והאפוד עצמו בחינת קו אמצע. ובאפוד היה כלאים, 
והיינו חיבור הקווים הבלתי מתחברים, ושורשם ביושר דא"ק ששם 

הכל מחובר.

שערות
עשו איש שעיר, וכן לבושו שער, בגדי עשו החמודות שלבשם יעקב. 
ואצלו כל הבגדים מקשה אחת, שער. הוא שער ובגדיו שער. ועיין ר' 
יוסף בכור שור )שמות, כח, ו( וז"ל, אפוד, חגורה שמאפד כל הבגדים 

ומחבקו לו, עכ"ל. ודו"ק.
אזן

פניו.  לצד  מעט  ונכנס  מאחריו  שעומד  ואחור.  פנים  מחבר  האפוד 
והיינו שבוקע אחוריו לפניו עד מקום הצדדים ששם האזן, שהאזן מאזן 

ומחבר פנים ואחור.
חוטם

הוד.  קטן  ערך  עיין  האחור.  לתקן  בא  שאפוד  והיינו  דו-אף.  אפוד, 
באף.  הוא  בפנים,  השולט  האחור  כח  היינו  אף,  חרון  שבו  והחוטם 
וזמ"ש )זבחים, פח, ע"ב( שאפוד מכפר על עכו"ם, שהם בחינת אלהים 
"אחרים", כל הויתם אחרים – אחורים. וכמ"ש חז"ל שלכך נקראים 

אחרים, כי מפנים אחוריים לעובדיהם.
פה

שמות,  אנך,  חומת  וכן  תרומה.  האהל,  פתח  )עיין  פה  גימט'  אפד, 
כח, ב(. והנה אמרו )מד"ר, לך לך, מד, כ( ויעש אותו גדעון לאפוד, 
)שם, רות, א( גדעון עבד  וכן אמרו  )עיין ערך קטן צמצום(.  לעכו"ם 
עכו"ם, שנאמר )שופטים, ח, כז( ויעש אותו גדעון לאפוד. ועיין זוה"ק 
)זהר חדש, מדרש הנעלם, כג, ע"א( מגדעון בר יואש, דלא הוה זכאי 
ולא בר זכאי )יואש לשון יאוש(, ומשום דאמר טיבותא על ישראל, מה 
דכתיב ביה, ויאמר לו ה', לך בכחך זה והושעת את ישראל מיד מדין. 
מהו בכחך זה, בטיבותא דא דאמרת על בני יהא לך חילא סגיאה. ועיין 
מגלה עמוקות )וישב(. ועיין רמ"ע מפאנו )גלגולי נשמות, אות א( וז"ל, 
אבימלך נתגלגל בגדעון, עכ"ל. בחינת אבי-מלך, בחינת פה – מלכות. 

ועיי"ש שנתגלגל אח"כ במנשה בן חזקיהו המלך.
עינים - שבירה

־שורש לדבר הסמוי מן העין, סמוי, ס"מ-וי. סוד סמא"ל, שורש המי
אפוד  וז"ל,  מג(  כח,  )תצוה,  הירש  רש"ר  ועיין  השבירה.  שורש  תה, 
כשהוא לעצמו, כלומר בלא שהוא מלביש איזה גוף הנראה לעין, עשוי 
לסמל דמיון שוא או כוונה שבאמצעותו רוצה אדם לשעבד לצרכיו 
יישות כלשהי או כוח כלשהו הנסתר וסמוי מן העין, עכ"ל. ועיין של"ה 
)תורה אור, תצוה, לב( וז"ל, אפוד מכפר על ע"ז, נמשך מסמאל אל 
כב(  ל,  )ישעיהו,  רד"ק  עיין  אפוד, בבחינת תיקון.  עכ"ל. ובחינת  זר, 
וז"ל, אפדת: כמו וחשב אפדתו, כתרגומו ענין תיקון, עכ"ל. ולכך חתכו 
משה לאבני האפוד לא בסכין המביא מיתה לעולם אלא בשמיר )עיין 

גיטין, סח, ע"א(. שמיר, לשון שומר. שמר-י. עיין סוטה )מח, ע"ב(.
עתיק

וז"ל,  עתיק מנקודת אמצעו של א"ק. ועיין רשב"ץ )מגן אבות, פ"ד( 
והבגד השמיני מכפר על חסרון הדעות הוא האפוד, ע"כ אפוד מכפר 

־על ע"ז הוא החסרון הגדול שבדעות )עיין ערך קטן דעת(, וזה התכ
שיט לאחורי הגוף )עיין ערך קטן הוד(, מאמצעו עד הארץ. כי הע"ז 
ראוי להרחיקה מאחריו. צא תאמר לו שאם יטה אחריה יהיה לאחור 
ולא לפנים, בשפל הגוף ולא בעליונו, להשליכה לאחור גם להשפילה, 
עכ"ל. והבן שבחלק תחתון של אדם נגלה נקב גם באחור, פי הטבעת. 

ועיין תורת העולה )ח"ב, פ"מ(.

בלבביפדיה קבלה אפוד
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קרן, קר-ן.
אדם  בני  דוחה  ועי"ז  מאוס  דבר  הוא  ו-רק,  רוק,  וכן 
מדבר  וכתיב  ח-רק.  רחק,  הרוק.  מן  ומרחקם  ומצמצמם. 
שקר תרחק, שקר, ש-קר, כי אמת ראש תוך וסוף, צירוף 
של כל הקומה, לעומת כך שקר מבדיל. וכן זרק, ז-רק. כי 
אמת הוא המשך, ראשית, אמצע, תכלית, לעומת כך זריקה 
אלא  המשך,  ואינו  לשם  ובא  מכאן  נעתק  שהדבר  מהותה 
ריקן,  נעשה  הראשון  המקום  ואזי  הראשון.  ממקומו  ניתוק 
ריק, י-רק. והוא אותיות קרי, כי כאשר מן הטיפה נעשה ולד, 
זהו  שייך למקורו, בבחינת ברא כרעא דאבוה, אבל כאשר 

קרי, אין נעשה ולד, ואינו מצורף למקורו.
וכאשר החיבור אינו כראוי, זהו בבחינת קרץ )בעיניו(, קר-ץ, 
והיינו שאינו חיבור כראוי, אלא ברמז בעלמא. אולם כאשר 
זהו בחינת קרא, קר-א. בבחינת קורא לה  זהו חיבור ראוי, 
והיא באה. וקריאה חלקית היא בחינת שריקה, שרק, ש-רק. 
מתקרב  הענף  ובדקות  קר-ב.  קרב,  אליו.  מתקרב  ועי"ז 

למקורו, וזהו קרוב גמור. מקור, מו-קר.
ואחר הקירוב אם נעשה כראוי, ב' הדברים נקשרים זה עם 
ויש  קשר.  מלשון  קר-טת,  קטרת,  וכן  ש-קר.  קשר,  זה, 
והחיבור בבחינת רקמה, רקם, רק-ם. ויתר על כן יש חיבור 

בבחינת מרקחת, קרח, רק-ח.
עצב,  עצב.  היפך  זהו שמחה,  הגמור,  הצרוף  וכאשר נעשה 
)שמחה  התרחבות   - שמחה  עצבה,  אמה  בחינת  צמצום, 
אותיות חם בקרבה, שה-חם(. ואזי נעשה בחינת ריקוד, רקד, 

רק-ד.
ערכים נוספים שבהם מופיע צירוף נקר, עקר, עקרב, 
עקרון, עקרת, פרק, קבר, קדר, קדרון, קדרנית, קורה, קטורה, קטר, 
קרא,  קרוב,  קצר,  קציר,  קערת,  קיתרוס,  קירס,  קירה,  קיר,  קטרון, 
קרב, קרבן, קרדום, קרן, קרוע, קרח, קרי, קריה, קרקע, קרס, קרע, 
רק,  ריק,  רחק,  רקד,  קשר,  קרתן,  קרת,  קרש,  רבקה,  קרץ,  קרסל, 
שרק,  שקר,  שקערורת,  זרק,  רקע,  רקם,  רקיע,  רקח,  רקת,  רקב, 
תורק, קיר, תרהקה, יקר, תמרוק, נקר, קרחת, בוקר, קטר, קצר, קרב, 
ברקוס, נקר, אריק, דרמשק, דקר, קציר, ירקרק, מזרק, ערק, קרקע, 
בקר, קרב, קיטור, הקרח, רתיקות, קרקר, רוק, קרוב, משקרות, ירק, 
קוצרים,  קרקר,  ברקן,  מזרק,  ירקון,  מרק,  קטר,  ברק,  דרקון,  דקר, 
עקרון,  יפרק,  פרק,  קטר,  קטרת,  קרח,  זרק,  מקרה,  ערקי,  עקרן, 
עזריקם,  חקר,  מרחק,  מקור,  דקר,  לשרקה,  קרדום,  הרתוק,  קרש, 
שרק,  רקם,  רקיק,  קדר,  קצר,  קיר,  קיטור,  מרקחת,  לקראת,  קדר, 
קר, קוצר, מקור, חרק, דקר, שקר, בקרת, מתרפק, ירק, יריק, בקר, 
מרבק, מרקחה, מקרא. ■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי 

הרב שליט”א במיוחד לעלון זה

אריך
פני רחבו  על  והחשב מחובר בראשו  וז"ל,  ו(  כח,  )שמות,  עיין רש"י 
כמעשה אורג, "ומאריך" לכאן ולכאן כדי להקיף ולחגור בו. והכתפות 
מחוברות בחשב, אחת לימין ואחת לשמאל מאחורי הכהן לפני קצות 
והן כמין שתי  לו על שני כתפיו,  עומדות  וכשזוקפן  רחבו של סינר, 
רצועות עשויות ממין האפוד, "ארוכות" כדי שיעור לזקפן אצל צוארו 

מכאן ומכאן וכו', עכ"ל.
אבא

בעתיק ואריך אין נוק' גמורה לעצמה, אלא הם בחינת פרצוף אחד, 
)יומא, עב, ע"ב( תנא  ואמרו  יש ב' פרצופים בגילוי.  משא"כ באו"א 
משמיה דר' נחמיה, רוקם, מעשה מחט, לפיכך פרצוף אחד. חושב, 
מעשה אורג, לפיכך שני פרצופות. ובאפוד כתיב מעשה חושב )שמות, 
כח, ו(. ועיין רש"י )שם, כו, לא( וז"ל, מעשה חושב, כבר פירשתי שזו 
היא אריגה של שני קירות, והציורין שמשני עבריה אינן דומין זה לזה, 
עכ"ל. ואפוד דקלקול עניינו נתבאר ברש"ר הירש )תצוה, כח, מג( וז"ל, 

־כפי שראינו מציין אפוד, בצורתו ובמובנו הלשוני, את ליכודם ורתימ
תם של התחושה, הרצון והמעשים של אדם לצורכי אדם אחר, עכ"ל.

אמא
אמרו )קידושין, לא, ע"א( שאלו את ר' אליעזר, עד היכן כיבוד אב ואם, 
ודמא  כוכבים אחד לאביו באשקלון,  עובד  וראו מה עשה  צאו  א"ל 
)לשון דם, מילוי של אהי"ה, אמא. ולכך זכה לפרה "אדומה"( בן נתינה 
שמו, בקשו חכמים אבנים לאפוד בשישים רבוא שכר )בחינת ז"א, עיין 
ערך קטן ז"א(, ורב כהנא מתני בשמונים ריבוא )בחינת אמא – בינה, 
מדה שמינית(, והיה מפתח מונח תחת מראשתיו של אביו )בחינת אמא 
מונחת תחת ראש אבא( ולא ציערו, לשנה אחרת נתן הקב"ה שכרו 

שנולדה לו פרה אדומה. בחינת תבא האם ותקנח צאת בנה.
ז"א

כתיב )תצוה, כח, ו( ועשו את האפד, זהב, תכלת, ארגמן, תולעת שני, 
ה' מינים חג"ת  ז"א,  ושש משזר, מעשה חשב, ששה חלקים בחינת 
)עב, ע"א( ארבע  יומא  ועיין  ויסוד כוללם, בחינת מעשה חשב.  נו"ה, 
דשיתא שיתא, כ"ד. ועיין זוה"ק )ויקרא, צו,ע"א( שית מאה אלף רבוון 
חיילין בכל זווייא אשתכח, ועליהו חד ממנא, וכלהו מתלבשי אפודא. 

ועוד. מעיל האפוד. ואמרו )יומא, עא, ע"ב( מעיל )חוטיו( שנים עשר. 
בחינת י"ב גבולי אלכסון. וכן היו בכתפות האפוד ב' אבנים ועליהם 
י"ב שמות השבטים. ועיין סוטה )לו, ע"א(. ועיין זוה"ק )שמות, טו, ע"א( 
ת"ח, תריסר טורי אפרסמונא עאל ההוא דלביש חושנא ואפודא. ועיין 
פרי צדיק )תזריע, ו( וז"ל, וי"ב שבטים כנגד י"ב חודשים וי"ב מזלות 
וי"ב שעות ביום וי"ב אבני אפוד )תנחומא, ויחי, טו(, והם קיימין לעד 
י"ב הקדושות, וכמ"ש )ב"ב, קטו, ע"ב( גמירי דלא כלה שבטא, עכ"ל.

נוק'
כלי. עיין רש"י )נדה, כח, ע"א( וז"ל, אפודרא: אבן שייש, ותרוייהו כגון 
שעשויות בית קיבול ומחיצות שאין העפר יכול להתפזר, עכ"ל. ועיין 
מגיד מישרים )תרומה( וז"ל, ואבני מלואים, היינו ספירן עילאין ממלאין 
שפע לספירין דמטרוניתא לאפוד ולחשן, היינו מטרוניתא דאתקרייא 
עיין ערך  כי האפוד בחינת אחור.  ים, עכ"ל.  ואחרית  אחורי המשכן 

קטן הוד.
■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד 

לעלון זה
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עד השתא התבאר שבגדלות דז"א כל חלק בפרטות נעשה 
ט' חלקים שעולים כ"ז, וההגדלה היא בין באורך באופן 
של זה למעלה מזה, ובין בעובי באופן של זה לפנים מזה 
אותם  את  מבאר  הרב  זה  בפרק  וכאן  ההלבשה1.  בסוד 
את  נחדד  רק  אלא  נאריך  ולא  יותר,  בהרחבה  הדברים 

עיקרי היסודות של הסוגיא.

כלומר לא  בו בחי' חב"ד הכללי:  נכנסו  לגמרי  וכשנגדל 
רק ג"ר דו"ק הפרטיים, אלא החב"ד הכללי של ז"א.

ובחג"ת  הכללי  בנה"י  כנ"ל  בחי'  כ"ז  ג"כ  בהם  ויש 
כלומר כאשר  בחי' העיבור:  גם  נגדל  עי"ז  ואז  הכלליות 
נעשה הגדלות, אין פירוש הדבר שהקטנות נשארת קטנות 
תוספת  של  באופן  הג"ר  שהוא  הגדלות  נבנית  גבה  ועל 
גדולים על  בלבד, אלא גם הקטנות גדלה, בבחי' להזהיר 

הקטנים, כלומר הגדלות נותנת זוהר גם לקטנות.  

לג"ר הכוללים, הג"ר  דו"ק  ג"ר  בין  בדקות, הוא ההבדל 
דו"ק עיקרו הוא בחי' תוספת שמאירה מעט לו"ק, לעומת 
הג"ר הכוללים הם מאירים לבחי' הקטנות ומגדילה אותה 

ועי"ז כל הקומה נעשית בחי' גדלות.

חכמה  ושלשתן  חח"ן  בו  היה  נצח  של  עליון  פרק  ואז 
דנצח וכן בפ"ב חח"ן ושלשתן חסד דנצח וכן בפ"ג חח"ן 
ושלשתן נצח שבנצח וכל זה בקו ימין וכולם נצח א' הכללי 
בקו  זה  דרך  על  וכן  בחי'  הג'  כולל  פרק  וכל  בג"פ  דז"א 
כנ"ל שהפרקים  שמאלי וכו' וכן על דרך זה בקו אמצעי: 
ט'  נעשה  אחד  ובכל  גדלים  והיניקה  העיבור  מדרגת  של 
חלקים ובהם בחי' חכמה בקו ימין ובינה בקו שמאל ודעת 

בקו אמצע. 

חיצוניות  בחי'  שהם  הז"א  דכללות  נה"י  נתבאר  והרי 
דז"א הנקרא עיבור ונקרא עשיה שבו: נה"י שהוא מדרגת 
העיבור נקרא עשיה, וחג"ת מדרגת היניקה נקרא יצירה, 
חב"ד מדרת המוחין נקרא בריאה, וכתר נקרא אצילות2, 

הוא אופן החלוקה דמיירי הכא. 

הכוללים:  דז"א  הכללי  בחג"ת  מתלבשין  בתוכן  וכנגדן 
בסוד האורך  יש הגדלה  כפי שהתבאר  בסוד העובי,  הוא 
והגדלה בסוד העובי. והיינו שמדין כללות המדרגות הוא 
בסוד עובי והוא מה שמתלבשים החג"ת 'הכוללים' בנה"י 
'הכוללים', 'זה תוך זה', בסוד עובי ששורשו בעתיק, ומדין 
גדלים  הם  הכוללת  מדרגה  דאותה  הפרטיות  המדרגות 
בסוד האורך 'זה מעל זה' ששורשו באריך, שהוא הגדלה 
באותו עולם. והיינו כי עיקר פנימיות העולמות הוא בסוד 

1  ועיין להלן שבחי’ ההלבשה אינו בחי’ ההלבשה שעולם תחתון 
מלביש עולם עליון אלא היא הלבשה שוה בשוה כפי שכותב הרב להלן 

להדיא.  
2  ויבואר להלן בדברי הרב שצירף אצילות עם הבריאה שהוא החב”ד.

ונקודת  אורך.  בסוד  הם  העולמות  חיצוניות  ועיקר  עובי 
של  חלקו  מלביש  שהתחתון  הלבשה  סוד  הוא  הממוצע, 
עליון בלבד, והרי שמחד זהו הדרגה של אורך, אולם בחלק 

שהוא מולבש יש מעט גילוי עובי.    

חכמה  ושלשתן  חח"ן  פ"א  ג"פ  בו  יש  החסד  והנה 
פ"ג  הכללי,  שבחסד  חסד  ושלשתן  חח"ן  ב"פ  שבחסד, 
בקו  זה  דרך  על  וכן  הכללי  שבחסד  נצח  ושלשתן  חח"ן 
שמאלי גבורה הכללית וכו' וכן על דרך זה בקו האמצעי 
בחי'  שהוא  דז"א  הכלי  חג"ת  נתבאר  הרי  וכו',  ת"ת 
אמצעי שבו הנקרא יניקה ונקרא יצירה שבו שכבר יש בו 
ו"ק הכוללין נה"י וחג"ת ובתוכן יש חב"ד הכללי דז"א 
חג"ת  את  מבאר  כאן  הכללי:  חג"ת  תוך  מלובשים  והם 
נגדל  עצמו  הוא  איך  היניקה  מדרגת  שהוא  דז"א  הכללי 
על  גדולים  להזהיר  בסוד  בחג"ת  שמאירים  החב"ד  ע"י 
הקטנים כפי שמאירים בנה"י הכללי כמתבאר לעיל, שלא 
רק שחב"ד מתוסף בכללות אלא בפרטות גם החג"ת נגדל 
של  באופן  באורך  בין  היא  ההגדלה  וכנ"ל  חלקים.  לכ"ז 
הגדלת כל חלק זה למעלה מזה והוא בפרטות, וכן באופן 

שהחב"ד הכללים מולבשים בחג"ת בסוד העובי כנ"ל.    

חח"ן  בה  יש  פ"א  ג"פ  בה  יש  הכללי  החכמה  והנה 
ושלשתן חכמה דחכמה הכללי, פ"ב חח"ן ושלשתן חסד 
דחכמה הכללי, פ"ג חח"ן ושלשתן נצח דחכמה הכללי, 
וכך על דרך זה בקו שמאלי בינה הכללי וכו' וכן על דרך זה 
בקו האמצעי דעת הכללי וכו', והרי נתבאר חב"ד הכללי 
דז"א שהם בחי' הפנימי שבו הנקרא מוחין: כאן מתבאר 
החב"ד עצמו שנגדל, והוא פשוט כי החב"ד היא הגדלות 
עצמו, אמנם החידוש דסוגיין הוא שבגדלות גם הו"ק נגדל 

בסוד להזהיר גדולים על הקטנים כמתבאר לעיל.  

גמורות:  ט"ס  כלול  שכבר  שבו  ואצילות  בריאה  ונקרא 
יותר  בפרטות  אך  ואצילות,  בריאה  את  מחבר  הרב  כאן 
לבד.  בריאה  נקרא  הוא  וחב"ד  הכתר  בחי'  הוא  אצילות 
עם  נכלל  הכתר  פעמים  כי  הוא  אותם  שחיבר  והטעם 
המוחין בסוד דביקות, ופעמים הכתר הוא בסוד השראה 
לבד ואינו נכלל עם המוחין. והיינו שמדין הבריאה עיקר 
מדרגת המוחין היא חב"ד, ומדין האצילות עיקר מדרגת 

המוחין הם כח"ב, ודו"ק.

ובדקות יש ב' מדרגות של אצילות כפי שהרחיב הרמח"ל, 
שתחתיה  גמורה  אצילות  שהיא  ראשונה  אצילות  שיש 
עצמם  בי"ע  שעולמות  שניה  אצילות  ויש  בי"ע,  עולמות 
שניה,  אצילות  הוא  העליון  והחלק  חלקים  לד'  נחלקו 
והיא נקראת חכמה, ואצילות ראשונה היא נקראת כתר. 
העקודים  באורות  שהוא  רבות  פע'  הוזכר  לזה  והשורש 
ובהבחנה  שלו  בכלי  נכנס  אור  כל  ראשונה  שבהתפשטות 
נכנס בכלי  יש בחי' כתר, ובהתפשטות שניה שכל אור  זו 
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שמעליו, והיינו שאור החכמה נכנס בכלי הכתר בערך זה 
נקרא חכמה ולא כתר.

הכלל העולה כי ז"א יש בו ט"ס גמורות שלימות גדולות: 
מה שיש בו ט"ס ולא י"ס הוא כי הספירה העשירית היא 
והשורש לזה הוא בא"א שאינו אלא ט"ס  המלכות שבו. 
נחלקה  הכתר  ספירת  כי  עתיק,  היא  העשירית  והמדרגה 
ונוק'.  לב' פרצופים עתיק ואריך. ומעין כך מתגלה בז"א 
הוא  גדולות  שלימות  גמורות  ט"ס  נעשה  הוא  וכאשר 
מתעלה מזעיר אנפין לאריך אנפין שהוא עצמו ט"ס, ולכן 

ז"א גם בזמן גדלותו אינו אלא ט"ס כא"א. 

והיינו כי אריך הוא זה שמאריך את הזעיר להיות אריך, 
והוא סוד 'מאריך אפיה', כי החוטם הוא בחי' ז"א, אמנם 
בפועל הוא נשאר ז"א כי הגדלות מסתלקת וחוזרת חלילה, 
דמאריך אפיה וגבה דיליה , והוא מחמת שאין בעלמא דידן 
גדלות גמורה, אך לעת"ל שיהיה בבחי' רוח אפינו משיח 
תמיד  ויהיה  א"א,  למדרגת  קבוע  באופן  יעלה  וז"א  ה', 
במדרגת ט"ס, ועי"ז לא יהיה כעס, וזה הסיבה שלעת"ל 

אין חרון אף, כי ז"א יהיה בבחי' מאריך אפיה תמיד.  

ט'  בהם  ויש  החיצוניות  בחי'  הם  נה"י  זה  באופן  והם 
פרקין והם ט"ס שיש בבחי' חיצוניות דז"א: והיינו שגם 
במדרגת העיבור יש בו התנוצצות בגניזו של הארת אריך 
שהוא ט"ס כנ"ל, אולם כשהוא גדל בפועל לט"ס שלימים 

יש בו הארה בגילוי של א"א כנ"ל.       

קטנותו הוא ו"ק וגדלותו הם ג'  ונחלקו לג' מוחין וו"ק: 
בז"א  א"א  הארת  מכח  הט"ס  הארת  הם  ויחדיו  מוחין, 

כנ"ל.

ד'  ועצמות:  וגידין  ובשר  בעור  איברים  רמ"ח  בהם  ויש 
מדרגות כנגד ד' אותיות הוי"ה כנודע.

והם בחי' הקליפה החיצונה שיש בעור בשר גידין ועצמות 
כנ"ל שבכ"א מהם יש ג' קליפות: כמתבאר לעיל שקליפה 
ואינו  קטנות,  בחי'  שהוא  קיפול  מלשון  היינו  דסוגיין 
קליפה מצד קלקול, וזה מתגלה בבחי' העובר שהוא באופן 
שהוא ראשו בין ברכיו, והוא הנאמר אצל יעקב 'וילן שם 
שאמרו  הקטנות,  זמן  הוא  השינה  שזמן  ההוא',  במקום 
יש  כי  והיינו  כולה תחתיו,  כל א"י  חז"ל שמלמד שקיפל 
אבחנה שהעיבור גדול מן הכל, היינו מצד מה שהוא כולל 
הכל בתוכו, והוא מה שכל א"י מקופלת תחתיו והוא כדי 

שתהיה נוחה להיכבש כד' אמות ששוכב תחתיו.

האמצעית  בחי'  והם  הכללי  חג"ת  מתלבשות  ובתוכם 
ויש בהם ט' פרקין והם מתלבשים תוך  תיכונה שבז"א 
הנ"ל,  בשוה  שוה  ממש  הכוללים  נה"י  של  פרקין  הט' 
מוחין  לג'  ג"כ  נחלקים  הכללי  דחג"ת  פרקין  הט'  ואלו 
וכו' ובתוכם מתלבש חב"ד הכללי שוה בשוה והם  וו"ק 

בחי' פנימיות שבז"א וכו': מה שמתלבשים הכוללים שוה 
בשוה, הוא מסוד ההשתוות, שהוא סוד העיגולים שורש 

העובי, לעומת כך האורך הוא סוד ההדרגה. 

והיינו כי ההלבשה דמיירי הכא אינו הלבשה שבין עולם 
עליון לעולם תחתון שמלביש התחתון רק חלק מן העליון3, 
גם  הלבשה  ולכן  ההדרגה  בסוד  הלבשה  היא  כי  והיינו 
חלקית וגם משתנה לפי המקום והזמן כמבואר במקומו, 
כי התחתון הוא פרט של  היינו  כי מה שמלביש רק חלק 
בסוד  שהיא  הפרטות  בבחי'  הלבשה  הוא  ולכן  העליון 
זה למעלה מזה. אולם  האורך בסוד ההדרגה, באופן של 
עובי- ניצוץ של הארהת  וזה  עובי,  נעשה  בעצם ההלבשה 

עתיק, כנ"ל.

אלא כאן מיירי בהלבשה באותו עולם, והיינו חב"ד הכללי 
הכל  ונמצא  הכללי  בנה"י  הכללי  וחג"ת  הכללי  בחג"ת 
מתלבש שוה בשוה בנה"י, ואמנם התבאר לעיל שבפרטות 
בבחי'  ואינו  מזה  למעלה  זה  של  באופן  הם  המדרגות 
בהרחבה  הוזכר  כבר  אולם  מהלכים.  ג'  נמצא  הלבשה. 
עולם  כל  לעולם  ועולם,  עולם  שכל  הלשם  ששיטת  לעיל 

נבדל לעצמו, והדברים ארוכים.   

ובזה תבין איך יש מוחין ממש בכל ט"ס הז"א, כי הרי 
ג' מוחין שהם חב"ד מתלבשין בכל קומת ז"א: כאן הרב 
והוא  בסוגיין,  שהתחדש  מה  עיקר  את  בתמצית  מסכם 
שכל חלקי ז"א גדלים, ונמצא עי"ז שיש מוחין בכל מדרגה 
ומדרגה, והוא נעשה מכח התבלשות הכללות בכללות שוה 
בשוה בסוד העובי, כי אז יש בחי' עליונה בבחי' התחתונה, 

ודו"ק. 

וענין שוה בשוה היינו מצד מהות הדבר שיש בנה"י בחי' 
בסוד  האורך,  בסוד  הפרטיות  מדין  בפועל  אך  מוחין, 
ההדרגה, מתגלה שהנה"י הם מדרגת העיבור והחג"ת הם 

מדרגת היניקה והחב"ד מדרגת המוחין, ודו"ק.

ותבין איך יש מוחין הנקראין ו"ק ומוחין הנקראין ג"ר: 
והתבאר  כנ"ל.  ההשתוות  בסוד  ההלבשה  מסוד  והוא 
'חכמת  בחי'  הם  ו"ק  שנקראים  המוחין  שמהות  במ"א 
רק החלק  לא  והיינו  המוסר,  חכמי  בה  המידות' שעסקו 
של העצות המעשיות, אלא ההשכלה שבמידות, לעומת כן 
מוחין בחי' חב"ד הם מוחין בחי' השכלה מופשטת, בבחי' 
דרוש וקבל שכר שהם מוחין שאינם מתלבשים לא במידות 
ולא במעשה, והוא מה שהזכיר הגר"א בפי' על משלי 'שכל 
המעשי'  'שכל  כי  המעשי',  'שכל  הדיברי',  'שכל  העיוני', 
הוא בסוד מדרגת העיבור, 'שכל הדברי' הוא בסוד מדרגת 
היניקה, מקום הפה, ואז הוא מתחיל לדבר, ו'שכל העיוני' 

בסוד מדרגת החב"ד, ודו"ק.  

3  והתבאר במקומו בארוכה כל סוגי ההלבשות שיש, ובכללות ממש 
ההלבשה של תחתון את העליון הוא בז”ת של עליון.
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גם תבין כי כל קומת ז"א אינו רק ספירה א' שהוא נצח 
רק רחבו ג' ספירות והם נה"י, ואין החג"ת שבו עומדין 
על הנה"י שבו אלא בתוכו, וכן החב"ד תוך החג"ת: והיינו 
הם  ואו"א  ט"ס,  שהם  המדרגות  כל  ראש  הוא  א"א  כי 
בחי' חג"ת4, וז"א הוא בחי' נה"י. ומצד כך ז"א אינו אלא 
הימין  בקו  דהיינו  הש"ש  בשם  בהגו"ב  ועיין  א'.  ספירה 
ספירה  הוא  יסוד  וכן  נוספת  ספירה  הוא  הוד  אך  לבד, 
נוספת, ומש"כ שרחבו ג' ספירות נה"י היינו מדין הרוחב 
והיינו דכל זה רק בנצח אבל כך הוא גם בהוד וגם ביסוד, 

ודו"ק.   

ע"ג  עומדין  הכוללים  נה"י  של  הפרטי  החב"ד  אמנם 
חג"ת הפרטי של נה"י הכללי והחג"ת הפרטי של נה"י  
הכללי עומדים ע"ג נה"י הפרטי: הוא מה שהתחדד לעיל 
בדברינו וכאן הרב כותב זאת להדיא, והיינו שסוד הפרטות 
הוא בסוד ההדרגה והם זה למעלה מזה בסוד האורך שכל 
א' במדרגה שלו, לעומת הכללות שהיא בסוד העובי בסוד 

ההשתוות הם זה תוך זה, ודו"ק. 

_____________________________

פרק ד' מ"ק

הכלל העולה כי הג"פ ראשונים של נה"י מלבישין לג"פ 
של  ראשונים  לג"פ  מלבישין  והם  חג"ת  של  הראשונים 
כלים  ג'  בהם  יש  אשר  ג"ר  נקראו  אלו  וכללות  חב"ד 
כלים  נקראו  דנה"י  ראשונים  ג"פ  כי  מזה  לפנים  זה 
דחיצוניות וג"פ ראשונים דחג"ת נקראו כלים האמצעים 
וג"פ ראשונים דחב"ד נקראו כלים פנימים, ונמצא עתה 
כי הם ג"ר חב"ד: והיינו במדרגת הכללות שהתבאר לעיל 
בפרק הקודם, וביחס הזה הכלים הם חיצון תיכון5 ופנימי 

זה תוך זה בסוד העובי.

ולכ"א יש ג' כלים זה לפנים מזה בחי' נצח חסד חכמה, 
הוד גבורה בינה, יסוד ת"ת דעת, ואלו הג' בחי' דכלים 
הם הנזכר אצלינו בענין ג' בחי' שיש לכל ספירה וספירה, 
ושם מיוחד לכל א' וא' והם חיצון ואמצעי ופנימי כמבואר 
אצלינו בשער השמות ושמור כלל זה: והיינו כי סוד הכלים 
האורך,  שורש  הוא  האור  סוד  כן  לעומת  העובי,  משורש 
אור-ך, אולם האור מתגלה באורך ע"י קו בבחי' כלי. דוגמא 
לזה הוא הארון שמצד אחד הוא אור בסוד האורך ומאידך 
היה בג' כלים שהיו זה תוך זה בסוד העובי. והיינו כי הכלי 
הוא מסביב לאור והוא יוצר מציאות של עובי, לעומת כך 
והם  אמצעים  ג'  הם  ואח"כ  לאורך.  מתפשט  הוא  האור 
חג"ת דז"א ויש לכל א' מהם ג' כלים זה לפנים מזה והם 
אמצעים  וג"פ  הכוללים  דנה"י  אמצעים  פרקין  ג'  בחי' 

4  והתבאר בארוכה במקומו שאו”א הם בחי’ חו”ב דא”א אך ירדו 
להלביש בחג”ת דא”א. 

5  ועיין לעיל שהתבאר חילוק בין אמצעי לתיכון.

דחב"ד  אמצעים  וג"פ  בתוכם  )והם(  הכוללים  דחג"ת 
והם  ג"ת  ואח"כ הם  וכולן נקראים חג"ת דז"א.  בתוכם 
בסוד  ואורות  כלים  בחי'  שיש  והיינו  וכו':  דז"א  נה"י 
העובי, לעיל מיירי בסוד האורות בסוד העובי שהם בסוד 
הלבשה זה תוך זה, וכאן מיירי מדין הכלים הם ג' כלים זה 

תוך זה שהכלים הם העובי של הדבר.  

כ"ז(  )נ"א  ג'  והם  )כ"ז(  בחי'  לג'  ז"א  נחלק  עתה  הרי 
מיני כלים זה תוך זה ט' כלים החיצונים ט"פ נה"י, וט' 
כלים תיכונים ט"פ חג"ת, וט' כלים פנימים ט"פ חב"ד 
ואלו הכלים פנימים הם המוחין המתפשטים בכל הגוף 
כנודע אך שורשם שהם חב"ד שבחב"ד אלו הם המוחין 
נקראין  שלהם  הו"ק  וגם  גדלות  של  המוחין  העיקרים 
וז"ל,  בש"ש  עיין  דו"ק:  גדלות  בחי'  שהם  אלא  גדלות 
דחב"ד,  חב"ד  נקראים  הנזכרים  הפנימים  דכלים  "הג"ר 
וו"ק דכלים הפנימים הנזכרים נקראים מוחין דו"ק, וזה 

פשוט, ובמ"א נפרש למה נקרא הג"ר בשם מוחין".  

נבאר, יש את הג"ר הכוללים והם המוחין הגמורים, ויש 
ובחג"ת,  בנה"י  שנמצאים  המוחין  שהם  דו"ק  הג"ר  את 
כי הג"ר דנה"י והג"ר דחג"ת נקראים בכללות ג"ר דו"ק. 
הג"ר  אולם  הכוללים,  בג"ר  הוא  דו"ק  הג"ר  ושורש 
ויש  חב"ד,  במקום  בשורשם  שמתגלים  מה  יש  הכוללים 

מה שמתפשטים לתתא בו"ק.

והנה הרב כותב כאן שמה שמתפשט בכל הגוף הוא בחי' 
'הכלים' הפנימים שהם ט"פ חב"ד, וצ"ב כי מה שמתפשט 
הענין  ביאור  אלא  אורות.  שהם  המוחין  מן  הארה  היינו 
כלים  הם  שהו"ק  יחס  הוא  לו"ק  ג"ר  של  שהיחס  הוא 
לג"ר, דוגמא לזה הוא ספירת הדעת שדנו המפרשים האם 
ב' מהלכי  והתבאר במפרשים שיש  לא,  או  כלי לדעת  יש 
של  הכלים  תפיסת  שבעומק  שם  בדברינו  והתבאר  דעת, 
הדעת הוא ממה שהדעת הוא נשמת ו"ק ובהבחנה זו הו"ק 
הוא הכלי של הדעת, מצד כך כללות הג"ר הוא בחי' נשמה 

והו"ק הוא הגוף בחי' כלי. 

נמצא לפי זה שמה שמתפשטים המוחין של הג"ר לתתא 
היינו משורש הכלים של הג"ר שהם הו"ק של הג"ר, כי הם 
הופכים להיות אורות לכלים שהם הו"ק הכללים, והיינו 
שמה שגורם שהמוחין ירדו לתתא הוא מכח הכלים הגמורים 
של האורות של הג"ר שהם הו"ק הפרטיים של הג"ר, והם 
הופכים להיות אורות ביחס לו"ק הכללי שנקרא כלי לג"ר. 
ובעומק היינו שהאור שבתוך הכלים של הג"ר שהם הו"ק 
ו"ק.  נשמת  בחי'  לו"ק  אור  להיות  יורד  הוא   העליונים 

 ■ המשך בע"ה בשבוע הבא מהשיעור השבועי בירושלים בספר 
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משמש  הוא  הקודש  בלשון  א'-י',  אי  אי 
יבשה,  של  מקום  הים",  "איי  פנים,  בכמה 
ובדקות יותר, יבשה קטנה, שנמצא סביבותיה 
בלשון  וכן  אי.  הנקרא  הוא  ים,  מימי  מים, 
איה,  של  מלשון  גם  משמש  אי  הקודש, 
וכשזה מפשט ללשון ארמית זה הופך להיות 
זאת,  שלילה.  של  לשון  וכדו',  אפשי'  'אי 
 בכללות ממש, בלשון תורה, ביאור המילה אי.
 א'-י', אחד ועשרה, שבאי ומונח מיניה וביה 
 - לא'  א'-י' שנחלק לשני חלקים.  באותיות 
השורשית  החלוקה  שזה  י'   - ולעשרה  אחד 

שיש בבריאה.
שמות  שתי  יש  הבהירות,  הדוגמאות 
א-ה- שם  שמו,  יתברך  בשמותיו  שורשיים 

י-ה, "א-ה-י-ה אשר א-ה-י-ה", שזהו השם 
נברא העולם, שהא-ה-י-ה  שממנו כביכול, 
יתברך  מציאותו  את  מגלה  שהקב"ה  הוא 

שמו, זהו הא' שבא-ה-י-ה, ושם הוי"ה י'.

בלשון אחרת והיינו הך, "בעשרה מאמרות 
יכול  אחד  "במאמר   - העולם"  נברא 
היתה  הבריאה  אילו  כלומר,  להיבראות", 
הבריאה  עיקר  א"כ,  אחד,  במאמר  נבראת 
בשם א-ה- בשם הוי"ה, אלא היה  לא היה 
נבראה  שהבריאה  ועכשיו  א'-היה,  י-ה, 
"ביום   - בי'  נבראה  היא  מאמרות,  בעשרה 
עשות הוי"ה אלקים ארץ ושמים", שהשורש 
הוא ההוי"ה, וגדר העשרה מאמרות, הם הי' 
כך נעשה  ומכח  שמו,  יתברך  הוי"ה  שבשם 

העשרה מאמרות.

המשנה  ללשון  הבהירה  בהקבלה  זה 
א"כ,  הדבר  ברור  מקום,  ומכל  באבות. 
ה'בכח' שבבריאה שזה השם של א-ה-י-ה, 
שא-ה-י-ה משמעו "אנא זמין למיהוי" כלשון 
חז"ל, ה'בכח' של הבריאה לפני שהוא נברא, 
מה  שזה  שבבריאה  ה'בפועל'  אחד,  הוא 
שנתגלה מציאות ההוי"ה בבריאה, היא גילוי 
אחד,   - בכח  ו'בפועל',  'בכח',  עשרה,  של 

בפועל - עשרה.

שהוא  בכח,  נמצא  ה'בפועל'  היות  זמן  כל 
שם  קיימים  העשרה  שם,  כבר  קיים  הרי, 
גובר  עליהם,  חופף  ה'אחד',  אבל  ב'בכח', 
עליהם, ולפיכך הוא מסתיר אותם, זה צורת 

הבריאה בשורשה כמו שסידרו רבותינו.

מציאות  היה  השורשים,  בשורש  כלומר, 
 - עשרה  של  מציאות  והיה  א',   - אחד  של 
ה'אחד'  הי',  מציאות  על  גוברת  הא'  רק  י', 
התחדש  וכאשר  העשרה,  מציאות  על  גובר 

מציאות הבריאה, כח ההתגברות של ה'אחד' 
כן, ניתן אפשרות  וע"י  על ה'עשרה' נסתלק, 
שיהיה מציאות של בריאה, שיהיה מציאות של 
עשרה. זה היה תהליך הדברים 'קודם שנברא 
כללות,   - מים  העולם'.  ו'משנברא  העולם', 
אחד. ארץ - פרטות, עשרה ובתוך ה'ברא 
עלמא' עצמו, מה שנאמר בקרא ביום שלישי 
דמעשה בראשית "יקוו המים אל מקום אחד 
ותראה היבשה", כלומר, צורת הבריאה כפי 
שהיא הצטיירה בהתחלה, שהעולם כולו מלא 
במים, וכך יהיה לעתיד, שעתיד הקדוש ברוך 
כולו למים, מה  העולם  כל  את  להחזיר  הוא 
וא"כ,  בסוף,  שיהיה  זה  הוא  בתחילה,  שהיה 
שהמים  כזה  באופן  היא  הדברים  צורת 
הרי  כלומר,  הארץ,  מציאות  את  מסתירים 
שהוא  מקום  הם  מאד,  עד  כידוע  המים 
בבחינת 'אחד', אין במים לשון של יחיד אלא 
לעולם  הכללות  כל  כלומר,  לשון של רבים, 

נכללת במציאות של מים.

והדוגמא הבהירה שנולדת מכך לדינא, כמו 
מושחין  'מלך  ועוד,  בהוריות  הגמ'  שאומרת 
אותו על המעין', ]-'על המים'[ כדי שתמשך 
מלך  מים,  בגימטריא  מלך  וכידוע  מלכותו, 
הוא כלל העם, הוא 'לב העם', כלשון הרמב"ם, 
של  מציאות  לא  הוא  כולם,  את  מצרף  הוא 
מלך,  של  מציאות  של  ההגדרה  כל  יחיד, 
הוא צירוף של כל תוקף ה'יחד', של הכנסת 
יחיד  כל  זהו גדר של מלך,  יחד,  גם  ישראל 
ויחיד, עומד לעצמו, והמלך שהוא 'לב העם', 
זה גדר של מלך,  הוא כללות מציאות העם, 
ולפיכך כשמושחין אותו למלכותו, לא מושחין 
אותו  מושחין  אלא  שבו,  ה'יחיד'  מדין  אותו 
מדין כח הכלל שבו, וזהו מה שמושחין אותו 
על המים, כלומר, הסיבה היא כדי שתמשך 
מלכותו, במים  נמשך  מאיפה  אבל  מלכותו, 
זה  שבמים,  הכלל  מציאות  כח  שזה  דיקא, 
מה שמתגלה במציאות המלך, וזה גופא כח 
ההמשכה שמושחין אותו למציאות של מלך.

מכל מקום א"כ, מים, יסודם הוא מציאות 
של כלל, טבע הדבר כידוע מאד - "מבשרי 
אחזה", כאשר שופכים מים במקום מסוים, 
אפילו אם הבית קיבול, יש בו הדרגות, מעלה 
ומטה, אבל המים יוצרים השוואה לדבר, הם 
משווים את הכל, עומדים בכלי בצורה שווה, 
זה  כלומר,  שווה,  בצורה  עומדים  שהם  ומה 
המהות של מציאות המים, הם מגלים שהכל 
שווה, ואם הכל שווה, היינו הך שהכל 'אחד', 
הדברים  כולה,  הבריאה  כל  מה שבמציאות 

זה  מזולתו,  שונה  דבר  מרעהו,  אחד  שונים 
כמה  עד  שבבריאה,  ההדרגה  סדר  גופא 
את  משריש  גופא  זה  שווה,  שהוא  שמתגלה 
ל'אחד',  וחוזר  ה'אחד',  מן  הדבר שהכל בא 
לכן הכל מתחילה היה מים, והכל עתיד לחזור 
שווה מעיקרא,  היה  הוא  מים,  למציאות של 

והוא עתיד לחזור למציאות שהוא שווה.

יסודה  ארץ  ה'ארץ',  מציאות  כך,  לעומת 
היא הא' שבה, אבל, א' - רץ, זה רץ מן הא', 
של  בא'  שורש  לו  יש  הא',  מן  מתפשט  זה 
הא-ה-י-ה, אבל הוא מתפשט מן הא' ונעשה 
בו מציאות של הדרגה, זה גדר של ריצה, רץ 
- צר - צמצום, נעשה ריצה שהיא התפשטות 
מן הדבר, וההתפשטות המתפשטת מן הדבר, 
היא גופא עומק כח ההדרגה שחלה במציאות 

הבריאה.

לדברים  הללו  הדברים  את  וכשנקביל 
שנאמרו בראשית, כח ההשתוות, כח הכללות 
ההדרגה,  כח  ההתפרטות,  כח  במים,  נמצא 
נמצא בארץ, הארץ - העפר זה מקום הע-
של  אופן  מונח  שם  ההתפרטות,  מקום  פר, 

התפרטות.

ולכן נגלה בארץ גדר של גובה - הר, נגלה 
אופן של עומק - בקעה, וכן ע"ז הדרך, על אף 
שחז"ל אומרים שמתחילת ברייתו של עולם 
גם הארץ היתה שווה, ורק מחטאו של אדם 
בעומק  אבל  ובקעות,  הרים  נעשה  הראשון 
זה  שווה,  היתה  הדבר במה שהארץ  הגדרת 
מחמת שמעיקרא המים חפפו על הארץ, והם 
גילו בארץ כח של השתוות, לא מצד עצמות 
מציאות  עצמות  כשלעצמה,  הארץ  מציאות 
הדרגה,  של  תפיסה  היא  כשלעצמה,  הארץ 
מן  מתפשט  המקור,  מן  רץ  הוא  רץ,   - א' 
המקור, ויש לו מציאות של הדרגה, ובתולדת 
נתחזק,  וכח העפר  נחלש,  החטא, כח המים 
שזה הרי עומק ההגדרה של "עפר אתה ואל 
עולם,  של  ברייתו  מתחילת  תשוב",  עפר 
האדם,  יצירת  לצורך  הארץ"  מן  יעלה  "ואד 
של  עפרו  את  גיבל  שהקב"ה  חז"ל  וכדברי 
ובשעה  אדם,  יצירת  ונעשה  הראשון  אדם 
שהוא חטא, נסתלק ממנו המים שהוא בחינת 
החיות שבדבר, ונשאר ממנו נטיה לכח העפר, 
וע"י כן נאמר בו "עפר אתה ואל עפר תשוב", 
נתגלה בפועל המציאות של  אז  דייקא,  ולכן 
חז"ל  ההדרגה שבארץ, כמו שהוזכר מדברי 
מכן  ולאחר  שווה  היתה  הארץ  שבתחילה 

נעשה בה מציאות של הדרגה. 
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ארץ,  של  מציאות  לעומת  מים  העולה, 
מים, הוא כח של כללות, ארץ, מציאות של 
שחל  והשינוי  דמעיקרא,  המצב  פרטות. 
כאשר  ולפי"ז,  וגו'  המים"  ד"יקוו  במאמר 
מעיקרא המים היו חופפים על מציאות הארץ, 
ב'בכח',  הדבר  של  בשורש  שהתגלה  מה 
שה'עשרה' היו בלועים ב'אחד', ה'בפועל' של 
הבריאה גם מגלה מעין אותו דבר, מה שהארץ 
נסתרת ע"י מציאות המים, זה עומק ההגדרה 
שה'עשרה' מסתתרים ונעלמים במציאות של 
ה'אחד', המים החופפים על מציאות הארץ, 
זה גופא חפיפת ה'אחד' על מציאות ה'עשרה'.

שנאמר  בראשית  דמעשה  שלישי  וביום 
"יקוו המים אל מקום אחד ותראה היבשה", 
כלומר, מתראה מציאות היבשה, היא אמנם 
הגדרה של  לא  וזה  קודם לכן,  קיימת  היתה 
'בכח' ו'בפועל', והיינו שהיא היתה קיימת אלא 
שהיה חסרון של התראות, אבל מכל מקום 
"ותראה היבשה" כלומר, כשנעשה הסתלקות 
המים, מסתלק הכח שמשווה את הכל, הכח 
של ה'אחד', ומכח כך נעשה עכשיו מציאות 

שורש ההדרגה.

וכאן כבר מונח שורש דשורש דקלקול, שזה 
מה שנאמר ביום שלישי "תוצא הארץ דשא 
עשב מזריע וגו' עץ פרי עושה פרי למינהו", 
"עץ פרי" שטעם עצו ופריו שוה, והארץ לא 
שהיא  פרי",  עושה  "עץ  אלא  כך,  הוציאה 
הוציאה עץ שאין טעם עצו ופריו שוה, נעשה 
שורש למציאות החטא, כלומר, בשעה שחל 
והושרש  המים,  של  ה'אחד'  כח  הסתלקות 
גילוי של כל כח ה'עשרה' של מציאות הארץ, 
חטא  למציאות  דשורש  שורש  כבר  כאן  יש 
אדם הראשון - כאן מונח עומק דבר, שדייקא 
ביום שלישי, דייקא ביחס הזה שה'אחד' נעלם 
ומתגלה מציאות ה'עשרה', שזה שורש בריאת 
האדם, שזהו המאמר העשירי של ששת ימי 

מעשה בראשית.

עד השתא זה היה הקדמה קצרה המכוונת 
לעיקר הדברים של סוגיא דידן השתא, שזהו 
כפי שהוזכר  מהות הוית ה'אי'  סוגיית האי. 
מציאות  שיש  הים",  "איי  מלשון  משמעו  אי 
של יבשה, ויש מים המקיפים את הארץ, זהו 
אי, ובדקות, כמו שהוזכר בראשית  גדר של 
מים  לה  שמקיף  קטנה  יבשה  זוהי  הדברים, 
רבים, כי אם זה יבשה גדולה ומים מועטים, 
כל העולם כולו הרי, מוקף במים, אבל הגדרת 

הדבר א"כ, זהו גדר של מציאות של אי.

ולפי המתבאר, מתחילה המים היו חופפים 
על כל מציאות הארץ, וע"ז נאמר "יקוו המים 
כל  והרי  היבשה",  ותראה  אחד  מקום  אל 
דבר שהיה ונסתלק, נשאר ממנו מציאות של 
רושם, וא"כ, איפה הרושם ממה שהיה קודם 
אחד  פנים   - הכל  את  מילאו  שהמים  לכן, 

לאותו מציאות של רושם, זה הנקרא אי.

פנים,  משתי  אי,  נקרא  האי  מדוע  ולפי"ז, 
איה,  מלשון  אי  נקרא  הוא  האחד,  בפנים 
כלומר, כיון שהמים סובבים אותו - והם מים 
מועטת,  היא  בתוכו  שנמצאת  והארץ  רבים, 
הזה  האי  א"כ,  המים,  ידי  על  מוקפת  היא 
נעלם ונסתתר בתוך מציאות המים, לכן, בכל 
אי, על עצם הוית האי, נשאלת עליה - איה 
בתוך  נעלמת  היא  כי  נמצאת,  היא  איפה   -

מציאות המים המקיפים אותה.

שנתבאר,  מה  לפי  ברור,  הפנימי  ובעומק 
שנשאר  הרשימו  שבאי,  והי'  הא'  שזה 
שהכל  העולם  שנברא  קודם  של  מהתפיסה 
ונתגלה  ה'עשרה',  על  שחופף  'אחד'  היה 
שחופפים  במים  בעולם,  בפועל  כך  מעין 
של  מציאות  מכך  הארץ, נשאר  מציאות  על 
באופן  מצטייר  וה'רשימו'  בבריאה,  'רשימו' 
לא  רק  הארץ,  את  מסתירים  עדיין  שהמים 
אותה  מסתירים  הם  אלא  גמורה,  הסתרה 
איה, שזהו  באופן שנשאלת עליה השאלה - 
זה מציאות  ונעלם,  לשון האי, שהדבר עומד 
נעלמות,  של  מציאות  של  אופן  בו  שיש  אי 
מכח מציאות המים הסובבים אותו, כאן מונח 
עומק כח הדבר, כמו שנתבאר. זהו ההויה של 

מציאות האי.

בהם  מונח  הרי  מים,  של  לפי"ז, במציאות 
הדבר,  את  מכסים  הם  הכיסוי,  של  האופן 
ולפי"ז  'אחד',  אותו כמציאות של  ומעמידים 
זה  איה,  הגדרת האי שנשאלת עליו השאלה 
ה'עשרה'  על  שבאי,  ההתפרטות  על  נשאל 
גופא,  היא  כי  הכללות,  כח  על  ולא  שבאי, 
היבשה,  במקום  הכללות  את  מגלים  המים 
נראה היבשה, עד כמה שהיה  ומכח כך לא 
נראה היבשה, היה נראה מציאות של 'עשרה'.

שבשורש  הוא,  ההגדרה  שעומק  והרי, 
מכסים  הם  עולם,  ימות  בראשית  המים 
מציאות  יוצרים  שהם  כזה  באופן  הדבר  את 
כלל,  של  מציאות  יוצרים  שהם  כיסוי,  של 
כלל  של  כח  פרט.  של  מציאות  ומעלימים 
בכח המועדים,  וכח של פרט בקרבן פסח 
מתגלה בו השורש למהלך הדברים שהוזכר 

השתא, בקרבן פסח של מועד דפסח, שנאמר 
נאכל  שהפסח  הוא  הדין  מצרים,  ביציאת 
על השה",  "תכוסו   - למנוייו, ובלשון דקרא 
מי  הדבר,  וגדר  מנין,  מלשון  הוא  ו'תכוסו' 
פסח,  הקרבן  את  לאכול  להצטרף  שרוצה 
להימנות  צריך  הוא  נאכל בחבורה",  "הפסח 
על הקרבן, הוא צריך להימנות על מנת שהוא 
כל  הקרבן,  לאכילת  לחבורה,  מצורף  יהא 
של  המנין  מנין,  מלשון  תכוסו  נקרא  תכוסו 
הדבר, אבל בעומק, הוא לשון של כיסוי שזה 
המשמעות של 'תכוסו', ולפי מה שהוזכר עד 
הוא,  הגדרתו  מנין  כל  הדבר,  ביאור  השתא, 
ב'תכוסו',  לכן  הפרטים,  מציאות  של  צירוף 
כמו כל דבר בלשון הקודש שמורכב מדבר 
מצד  הללו,  הדברים  שני  בו  מונח  והיפוכו, 
אחד זה 'תכוסו' מלשון של מנין, הדבר נמנה 
בהתפרטותו, כך וכך אנשים, יאכלו את אותו 
קרבן פסח, כל יחיד ויחיד נמנה, שהוא הופך 
יוצר  זה  ואז,  להיות חלק ממציאות החבורה, 
מנין הכולל של כל אלו שאוכלים, אבל  סך 
הם לא אוכלים מדין כלל, הם אוכלים מדין 
הצטרפות של פרטים, מדין חבורה, 'חברים', 
של  האכילה  גדר  זה  הדברים,  של  חיבורים 
קרבן פסח שנאכל למנוייו. אבל יתר על כן, 
'תכוסו' זה מלשון של כיסוי, ומצד ההבחנה 
הזו, זה כח של כלל, היפך מציאות של פרט. 
כח של כלל וכח של פרט במציאות המים 
עצמם  במים  דידן,  בעניינא  לכך,  ובהקבלה 
שהם כח הכיסוי שמתגלה במציאות הבריאה, 
מצד הדברים שנתבאר עד השתא, המים הם 
כח של כלל, שאין בו מציאות של התפרטות, 
אבל הרי בהכרח, שבמהות הבריאה, כל דבר 
כולל וחובק בתוכו דבר והיפוכו, הזכרנו את 
בלשון  'תכוסו'  תיבת  ביאור  של  ביחס  זה 
הקודש, שהוא לשון של מנין המתפרט, והוא 
לשון של 'תכוסו' מל' כיסויו, ובעומק, השורש 
הזה נמצא במציאות המים עצמם, מצד אחד 
המים הם כח של כללות, זה מצד עצם טבע 
כל  מצטרפים,  הם  מים  כשלעצמם,  המים 
עומדת  איננה  היא  מצטרפת,  וטיפה  טיפה 
כמציאות לעצמה, זה טבע המים, טיפות של 

מים שמצטרפים.

בפרק  הידועים  הגמ'  כדברי  מאידך,  אבל 
שמובא  דאיוב,  בסוגיא  בתרא,  דבבא  קמא 
שם: "אמר הקדוש ברוך הוא לאיוב, בין טיפה 
לטיפה לא נתחלף לי" וכו', כל טיפה וטיפה 
גשמים,  גבורות  בשעת  השמים  מן  יורדת 
יורדת  וטיפה  טיפה  כל  יורדים,  וכשהמים 
כמציאות לעצמה, ואלמלי טיפה אחת היתה 
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חורבן,  של  מציאות  היה  לרעותה,  מצטרפת 
עומדות, כל טיפה כמציאות  והרי שהטיפות 
יורדת  טיפה  כל  טיפה,  ועוד  טיפה  לעצמה, 

כמציאות לעצמה.

גשמים',  'גבורות  בעומק  נקרא  גופא  זה 
גבורות  "מאי  ב'(  דף  )תענית  אומרת  הגמ' 
גשמים, שיורדים בגבורה", אבל עומק דברי 
'גבורות  נקרא  זה  השתא,  להמתבאר  הגמ' 
גשמים', כי טבע המים הוא בעצם צירוף של 
כמציאות  המים  את  להעמיד  כלל,  של  כח 
כמציאות  עומד  ופרט  פרט  שכל  פרט,  של 
גשמים',  'גבורות  נקרא  גופא  זה  לעצמו, 
נגד  שהוא  דבר  כל  כי  שבמים,  הגבורה  זה 
של  למציאות  נצרך  הוא  הדבר,  של  טבעו 
כל  יצרו",  את  הכובש  גבור  "איזהו  גבורה, 
דבר המתנגד, נצרך לו גבורה, ברור ופשוט. 
המים  שכח  המים,  מציאות  שטבע  ומכיון 
של  הרי שהעמדה  כללות,  של  מציאות  הוא 
וזהו  לגבורה,  נצרך  לעצמו,  ופרט  פרט  כל 
הירידה  בגבורה",  שיורדים  "גבורות גשמים, 
יוצרת שהם מציאות שכל פרט  שלהם, היא 
ופרט הוא לעצמו. כח הכלל שבמים מצורף 
לשמים וכח הפרט שבמים מצטרף לארץ 
שיורדים  המים  גם  יותר,  מדוקדקת  ובלשון 
כשהם  בעב,  נמצאים  הם  כאשר  בגשמים, 
אחת,  בבת  שם  נמצא  הכל  בענן,  נמצאים 
שם זה כח של כלל, וכאשר הם יורדים, הם 
יורדים כל טיפה וטיפה כמציאות לעצמה, זה 
נקרא "גבורות גשמים - שיורדים בגבורה", 
נמצאים בשמים,  כשהם  הוויתם,  כי במקור 
ששמים הם מלשון מים כמו שדורשת הגמ' 
בחגיגה שם - מים, שם המים מצורפים יחד 
אהדדי, וכאשר הם יורדים, הם יורדים באופן 
שכל טיפה היא מציאות לעצמה, יש לה דפוס 
גשמים,  "גבורות  של  ההבחנה  זה  לעצמה, 
שיורדים בגבורה", שנעשה בהם מציאות של 

התפרטות.

של  כח  זה  המים  מדרגת  שעיקר  נמצא, 
ההתפרטות  מצד  המים  ומדרגת  כללות, 

שלהם, זה נקרא 'גבורות גשמים' שבמים.

ומצד כך, כאשר המים מכסים את הארץ, 
הוא  המים  כח  כפשוטו,  אז  שנתבאר,  כמו 
בהבחנה  שהיא  הארץ  את  ומכסים  כללות, 
לדבר,  המצטרף  כל דבר  אבל,  פרטות,  של 
וכח  המצרפם,  ביניהם,  כח  שיהא,  צריך 
גשמים',  'גבורות  שהוא  ההתפרטות שבמים 
הם אלה שנמצאים על הארץ, ומכח כך הם 

מצטרפים לארץ.

ולפי"ז, הגדרה מדוקדקת מאד - "גבורות 
גשמים, שיורדים בגבורה", במקורם, כאשר 
הם נמצאים בעב הענן, זהו כללות של 'אחד', 
שכל  באופן  יורדים  הם  יורדים,  הם  כאשר 
טיפה היא בדפוס לעצמה, זה הגבורה, ולהיכן 
כלומר,  לארץ,  הרי  יורדים  הם  יורדים,  הם 
והרי,  כהתפרטות,  מתגלים  הם  לארץ  ביחס 
לשמים,  ביחס  המים  מאד:  מדוקדק  שזה 

מתגלים ככללות,

 - גשמים'  'גבורות  לארץ,  ירידתם  ומצד 
וזה  כהתפרטות,  מתגלים  הם  דייקא,  לארץ 
מציאות של  לארץ, מכח  שורש הצטרפותם 

פרטות.

והיה  הארץ  את  כיסו  כשהמים  מעיקרא 
המציאות שהכל מלא במים, מצד ההתראות 
'כללות', אבל  העליונה של המים, המים היו 
התגלה  בארץ,  נגיעתם  בעפר,  נגיעתם  מצד 

נקודה של פרטות.

וזה העומק שבאותם מים, שגם כאשר הם 
מכסים את הארץ עצמה, הצד העליון שבמים 
בחינת  שזה  מלמעלה,  שנראה  מה  שזה 
השמים שבמים, כאשר הם נמצאים למטה, 
הם נמצאים ככח של כללות, ומצד מה שהם 
גבי ארעא,  נושקים לארעא, הם נמצאים על 
נעשה מציאות של דבר שיש בהם מציאות של 
התפרטות. כח של כללות וכח של פרטות 
לנו במועדים, גדר  יש  ולפי"ז,  סוכה  במצות 
המועדים  של  הרישא  סוכות,  של  מועד  של 
מה  סוכות,  הוא  המועדים  ואחרית  פסח,  זה 
שמתגלה בסוכות - כל סוכה הרי הוא מלשון 
ונאמר על  סכך - כיסוי, לכסות את הדבר, 
סוכה, כדברי הגמ' כידוע, ראויים כל ישראל 
לישב בסוכה אחת, כלומר, כל ישראל ראויים 
להצטרף למציאות של כללות, זה הגדר של 
סיכוך, כאשר מסככים דבר, כמו שדורשת 
הגמ' בסוכה כידוע, גדר הסיכוך הוא בדבר 
הגדל מן הארץ, ושאינו מקבל טומאה, ולהיפך, 
ירדו  שאם  הסוכות,  בחג  הגילוי  מתגלה 
גשמים הרי זה כעבד ששפך לו רבו קיתון של 
מים, כלומר, מתגלה שם מציאות של כללות 
מציאות  הוית  מהות  שזהו  בכיסוי,  שמתגלה 
הסוכה, ודייקא, זהו מה שיש דין לסכך בדבר 
בקצרה  הדברים  ועומק  הארץ,  מן  שגידולו 
ממש, הרי נאמר בקרא על מצות סוכה "כי 
בהוציאי  ישראל  בני  את  הושבתי  בסוכות 
אותם מארץ מצרים", ולחד מ"ד, זהו סוכות 

ממש, ולחד מ"ד, אלו הם ענני הכבוד, למ"ד 
ענני כבוד, הרי, שיסוד הסוכה שהיה ביציאת 
סוכות  ולמ"ד  מים,  של  סוכה  היה  מצרים, 
בני  את  הושבתי  בסוכות  "כי  שזהו  ממש, 
ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים", סוכות 
כפשוטו, זהו דבר הגדל מן הארץ ממש. שני 
הם  אלו  ובעומק,  מצרים  ביציאת  מהלכים 
להבין  צריך  השתא,  שהוזכר  המהלכים  שני 
ברור - מה שבני ישראל יצאו ממצרים, יש 
שני מהלכים של יציאת בני ישראל ממצרים, 
יש יציאת בני ישראל ממצרים מדין כח של 
כלל, וזה הובטח לאברהם אבינו - "ידוע תדע 
כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום וענו 
יצאו  כן  ואחרי  וגו'  שנה  מאות  ארבע  אותם 
ברוך  ההבטחה שהקדוש  זהו  ברכוש גדול", 
הוא הבטיח לאברהם אבינו שיתקיים בזרעו, 
"וגם דור רביעי ישובו הנה", יש הבטחה של 

יציאת מצרים של הכלל.

שיוצא  ופרט  פרט  כל  סוגיא,  עוד  ויש 
ממצרים, מדין הפרט שבו הוא יוצא ממצרים, 
שהרי, יש את הארבע חמישיות שמתו במכת 
היה  לא  ופרט,  פרט  כל  שעל  והרי,  חושך, 
ההבטחה  ממצרים,  יצא  שהוא  הבטחה 
של  הבטחה  היא  אבינו,  לאברהם  שהובטח 
אם  לעצמו  נידון  הוא  ופרט,  פרט  וכל  כלל, 

הוא יוצא ממצרים, אם לא.

יצא  הוא  ממצרים,  שיצא  מי  כל  וא"כ, 
ממצרים מכח שני דינים, הוא יצא ממצרים 
מכח הכלל, והוא יצא ממצרים מכח הפרט, 
ה'אחד',  של  הא'  הוא  הכלל  של  הדוגמא 
הדוגמא של הפרט הוא הי' של העשרה, זהו 
ניסן  העשירי לחודש  ביום  להם  שנאמר  מה 
"משכו וקחו לכם" וגו', שבי' בניסן לקחו, וזה 
דייקא מה שהם לקחו את אלהי מצרים לזבוח 
לעיניהם, זה הזכות של כל יחיד ויחיד, שמדין 
היחיד שלו יש לו זכות לצאת ממצרים, היפך 
בחינת  שזה  חושך,  במכת  שמתו  הרשעים 
ההסתר, היה אופן של "משכו וקחו לכם" - 
לעיניהם של מצרים, ומכח כך נעשה גאולת 
כל יחיד ויחיד ממצרים. שני המהלכים של 
וגו', ענני הכבוד,  "כי בסוכות הושבתי" 
בנ"י  גאולת  מקום,  ומכל  כפשוטו  וסוכות 
דין  בה  היה  דינים,  שני  בה  היה  ממצרים, 
מכח כלל שנגאלים ממצרים, והיה בה הדין 
שהם יוצאים ממצרים מכח של פרט, ולפי"ז, 
בסוכות  "כי  שנאמר  ממצרים  ביציאתם 
הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ 
מצרים,  מארץ  יוצאים  שהם  מה   - מצרים" 
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מדין הכלל שהם יוצאים, סוכות זה ענני כבוד, 
שכולם  דכללות,  מים  למעלה,  החופף  כענן 
נמצאים בתוכו, ומדין הפרט שיוצא ממצרים, 
סוכות זהו סוכות ממש, ולמ"ד סוכות ממש, 
הרי ברור שלא עשו סוכה אחת לכל ישראל, 
כמה  כל  הפחות  ולכל  ואחד,  אחד  כל  אלא 
וכמה, ישבו בסוכות לעצמם, וזה הבדל יסודי 
בין מ"ד זכר לענני הכבוד, לבין מ"ד סוכות 
כפשוטו, למ"ד סוכות ענני כבוד, א"כ, כולם 
ישבו באותו שם של סוכה, בענן אחד, וודאי 
שעדיין אפשר לטעון שהיה כמה עננים, אבל 
היה  וזו האמת, שזה  ודאי ההגדרה הכוללת, 
ענן אחד שכולל את כולם בתוכו, וא"כ, כולם 
ישבו בסוכה אחת, ומשם השורש של "ראויים 
כל ישראל לישב בסוכה אחת", משא"כ אם 
או  ויחיד,  יחיד  כל  א"כ,  כפשוטו,  סוכות 
הצטרפות של יחידים שמצטרפים מעין קרבן 
ישב  ויחיד  יחיד  כל  בחבורה,  שנאכל  פסח 

בסוכה לעצמו.

הסוכה  מהלכי  שני  של  ההגדרה  עומק  זה 
זה  מצרים",  מארץ  אותם  "בהוציאי  שהיה 
עומק גדר מצות הסוכה שבחג הסוכות, כמו 
ישראל,  לכלל  סוף  ים  קריעת  שנתבאר. 
אותם  מתגלה  כך  ומעין  ושבט  שבט  ולכל 
הבהירה  והדוגמא  הפסח  בחג  שתי מהלכים 
של  בשביעי  שהיה  סוף  ים  קריעת  זה  לכך 
פסח, כאשר נקרע הים, גם בו היה שני דינים, 
מאיזה דין נקרע הים, "נטה את ידך על הים 
ובקעהו", כאשר הים נקרע, יש דין מכח כלל 
ישראל שנכנסים לים, שמכח כך נבקע הים, 
אבל, כדברי חז"ל כידוע, הים הרי נגזר לי"ב 
גזרים, כלומר, כל שבט ושבט היה לו, מלבד 
הגזירה הכללית של הים, עוד גזירה כמציאות 

לעצמו בתוך מציאות הים.

וברור ההקבלה להדיא, בכח הכלל היה את 
כלל  ואז,  נבקע,  שהים  סוף  ים  קריעת  עצם 
כן,  שם  ועל  ועובר,  הים  לתוך  נכנס  ישראל 
ימים,  עוברי   - עברים  נקראו  ישראל  כלל 
בתוך  אבל  לכולם,  שעולה  תואר  שם  שזה 
הפרט שבדבר, כל שבט ושבט - ואמנם לא 
מדובר כאן בכל פרט ופרט לכל יחיד ויחיד 
אבל זהו פרט מדין הי"ב שבטים שזה שורש 
ההתפרטות של קומת הכנסת ישראל, שאב 
שורש  הם  השבטים,  והבנים,  הכללות,  הוא 
הי"ב  היא  ההתפרטות  ששורש  ההתפרטות, 
גזרים,  לי"ב  הים  נקרע  כך  מצד  שבטים, 
נקודת  עומק  היא  גזרים,  לי"ב  הים  קריעת 
שורש ההתפרטות שמתגלה בקריעת ים סוף, 

שבמדרגת  ו'עשרה'  'אחד'  שנתבאר.  כמו 
מדרגת  זה  השורשים,  ובשורש  תורה  מתן 
זו  שתים  אלקים  דיבר  "אחת  תורה,  מתן 
הדברות  עשרת  כן,  על  יתר  אבל  שמעתי", 
 - 'אחד'  תורה,  במתן  שהתגלה  האי  זה   -
י'   - ועשרה  אלקים',  דיבר  ה'אחת  זה  הא', 
 - בקירבו.  גנוזים  שהיו  דיברות  העשרה  זה 
מתחילה נאמרו כולם בבת אחת, ולאחר מכן 
שאומרים  כמו  לעצמה,  ודיברה  דיברה  כל 
היחיד,  של  המהלך  שהתגלה  והרי,  חז"ל, 

והמהלך של העשרה.

הכללות  את  ממש,  בקצרה  א"כ,  הזכרנו 
ופרטות שמתגלה בעצם יציאת מצרים, שזה 
חג הפסח ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, כללות. 
ויצא  שזכה  ויחיד  יחיד  כל  של  ומציאות 
הקרבן   - שהוזכר.  כמו  פרטות,  ממצרים, 
עצמו נאכל מדין הפרטות, לא מדין הכללות.

האחד  והכח  הדיברות,  עשרת  תורה  מתן 
הכוללם. וסוכות, כח של כללות - ענני כבוד, 
תוקפן  מ"מ,  סוכות ממש.  פרטות,  של  וכח 
של דברים, זו מדרגת האי, מדרגת האי היא 
שורש כללות מציאות הא', ומציאות הי' שזהו 

העשרה שהולך ומתפרט.

היבשה,  מציאות  על  גוברים  המים  כאשר 
מתגלה  א"כ,  המים,  מדרגת  עיקר  מתגלה 
של  מהמציאות  שלמעלה  ה'אחד'  של  הכח 
זה  תורה,  במתן  שהיה  הגילוי  זה  ה'עשרה', 
תורה,  מתן  מדרגת  של  הגילוי  שורש  עומק 
המים,  מציאות  על  גובר  העפר  כאשר  אבל 
מתגלה מציאות ה'עשרה' שגובר על מציאות 
המים  גילוי   - דלעת"ל  החכמה  ה'אחד'. 
כאן מונח שתי התנועות השורשיות  דכללות 
שמתגלה בימות עולם, כפי שהוזכר, בראשית 
מלא במים, ובאחרית  היה  הכל  עולם,  ימות 
ימות עולם נאמר "ומלאה הארץ דעה את ה' 
ברור  הדברים,  וביאור  מכסים",  לים  כמים 
ה'"  את  דעה  הארץ  ב"ומלאה  להמתבאר, 
לעתיד לבוא, לא יתגלה כח ההתפרטות של 
יתגלה  אלא  לעצמו,  פרט  כל  של  החכמה 
לים  כמים  ה'  את  דעה  הארץ  "ומלאה 
מכסים", שעומק צורת גילוי החכמה שיהיה 
דכללות  המים  מדין  יהיה  זה  לבוא,  לעתיד 
שממלאים את הכל, בהאי עלמא יש בו אופן 
של "אין אדם חוטא אלא א"כ נכנסה בו רוח 
שטות", אבל לעתיד לבוא שנאמר "ואת רוח 
הטומאה אעביר מן הארץ", אין שמה מציאות 
של חטא, כי מתגלה כח הכללות של המים, 
שזהו שלימות ההארה של המים, עכשיו שיש 

מציאות של התפרטות, לכן ההתפרטות חלה 
גם בתוך המים, ולכן יש נטיות לצדדים במים, 
בנו  את  ללמד  חייב  שהאב  מהדברים  והרי 
"ויש אומרים אף להשיטו במים" )קידושין דף 
כט ע"א( כלומר 'להשיטו' - לשוט זה מלשון 
שוטה - שהוא סוטה לצדדים, נוטה לצדדים, 
שהמים הם בבחינת גלי הים - "מקולות מים 
רבים", וכאשר זה מתגלה, אז צריך גם לדעת 
של  אופן  בדבר  כאן  חל  כי  לצדדים,  לנוע 
התפרטות במים. עפר ומים - מה גובר על 
מה כי בהאי עלמא שהעפר גובר על מציאות 
המים, א"כ, במים עצמם, מתגלה בהם אופן 
שבעה  שמצאנו  כמו  ולכן  התפרטות,  של 
ארצות וכן ע"ז הדרך, כמו"כ יש שבעה ימים, 
שהמים מתפרטים. אבל כאשר גובר מציאות 
שנתבאר,  כמו  העפר,  מציאות  על  המים 
שלימות  עומק  זה  הדבר,  את  צירפנו  כאשר 

קומת הבריאה כולה.

ש"נ,  בגימטריא  עפר  המילה  רמז,  ובדרך 
המילה מים בגימטריא צ', וכשצירפנו אותם 
הקלקול  מצד  תם,  ועלה  מת  עלה  יחד  גם 
זהו  העפר,  למציאות  משתעבדים  שהמים 
שנסתלק  תמות",  מות  ממנו  אכלך  "ביום 
המים וחל מציאות של עפר, העפר גובר על 
בהרחבה  שהוזכר  כמו  מים,  של  המציאות 
התיקון  שורש  מתגלה  כאשר  אבל  לעיל, 
שזה בחינת יעקב אבינו - "דמות תם חקוקה 
"זכור טען  בגזרת מים",  בכסא", "שהעברת 
עברתי  במקלי  "כי  מים",  ירדן  ועבר  מקלו 
אבינו  יעקב  אצל  כלומר,  הזה",  הירדן  את 
תיקון  של  אופן  בהם  שחלה  המים  מתגלה 
מה  וזהו  העפר,  מציאות  על  שולטים  שהם 
של  השורש  זה  לקראתו,  שעולים  שהמים 
העפר שמשתעבד למציאות המים, זו מדרגתו 
שזה  ישראל  נקרא  הוא   - אבינו.  יעקב  של 
בחינת ראש, לי ראש, ויעקב - י' - עקב, הי' 
שבעקב עולה בחזרה לא' שב'ישראל', חוזרת 
ומצטרפת גם יחד, המים עולים לקראתו מן 
למים,  מצטרף  עצמו  העפר  כלומר,  העפר, 
זה לא שהמים בעצמם, לעצמם, עולים, אלא 
עמם  ונתקן  המים  למציאות  עולה  העפר 
לתם,  מהמת  שמתהפך  התם  זהו  יחד,  גם 
והמים שמצורפים  העפר  זהו  דידן  שבערכין 

יחד אהדדי, זה שורש נקודת הדבר.

עם  "הנה  נאמר  שבו  מצרים  וביציאת 
מים,  עפר  תיבות  ראשי  עם  ממצרים",  יצא 
והשאלה היא, מה גובר על מה, מצד הערב 
רב, העפר גובר על המים, וזה שורש נקודת 
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דייקא  התיקון,  מהלכי  מצד  אבל  הקלקול, 
משורש   - משה  העפר.  על  גוברים  המים 
ישראל, משה  גואלם של  זה  דכללות  המים 
רבינו שנקרא כן על שם 'מן המים משיתיהו', 
מדרגת משה רבינו שהוא גואל את בני ישראל 
אתה  אין  "אם  הגואל,  הוא  דייקא  ממצרים, 
גואלם אין אחר גואלם", בו מתגלה מציאות 
הגאולה השלימה, בו מונח השעבוד של העפר 
ויורד  לשמים  עולה  הוא  כך,  ומכח  למים, 
לארץ, ומשעבד את הארץ לשמים, זה מדרגת 
התיקון  מהלכי  מתגלה  ואצלו  רבינו,  משה 
שכל הפרטים נכללים במציאות של כלל. - 
שלימות  הכוללת,  הדעת  שהוא  רבינו  משה 
משורש  הוא  יחד,  גם  ישראל  כנסת  כל 
משתעבדת  שההתפרטות  דכללות,  המים 
וזה האופן שהוא ה"רעיא  למציאות הכללות, 
שהוא  ישראל,  הכנסת  את  מנהיג  מהימנא", 
כח  של  תוקף  של  באופן  הפרט  את  מנהיג 
של כלל, זה שלימות המדרגה. הליכת בנ"י 
במדבר - במדרגת 'אי' ומצד ההבחנה הזו, 
הגילוי  עיקר  רבינו,  משה  של  מדרגתו  מצד 
של  מציאות  על  המקיפים  מים  בעצם,  הוא 
ארץ, ולכן בעומק הדק, משה רבינו לא נכנס 
לארץ ישראל, אין לו שייכות לארץ כפשוטו, 
ששם  המדבר,  של  למציאות  שייכות  לו  יש 
שלהם  שהמצב  ימים',  'עוברי  נקראים  הם 
במדבר היה בין ה'קריעת ים סוף' לירדן, זה 
שני השלבים הרי, שכשהם נמצאים במדבר, 
תחילת הדבר היה בקריעת ים סוף, ואחריתו 
באופן  נמצאים  הם  כלומר,  הירדן,  הוא 
שהמים מקיפים סביבותם, זה עומק ההגדרה 
של "לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה", 
אז כפשוטו, היה מים מכח 'בארה של מרים', 
המים,  מן  מוקפים  הם  נוסף,  במהלך  אבל 
ומהצד השני  ים סוף,  זה קריעת  מצד אחד, 
צורת הדברים שהיה במהלכי  שזה  ירדן,  זה 
המדבר, ועומק המדרגה הזו, היא מכחו של 
משה רבינו שמוליך את בני ישראל ממצרים, 
תמיד  הלכו  הם  שנה,  הארבעים  שכל  והרי, 
הם  שנה  הארבעים  שכל  'אי',  של  במדרגה 
נמצאים בין המים דקריעת ים סוף למים של 
הירדן, שמה שהם נמצאים ביניהם, זה מדרגה 

של אי.

ומצד מהלכי התיקון, זה ה'עשרה' שבטלים 
לבוא,  דלעתיד  האור  מושרש  שם  ל'אחד', 
לים  כמים  ה'  את  דעה  הארץ  "ומלאה 
האם  שאלה:  מהשומעים  שאלה  מכסים". 
כח הכללות שמתגלה בעפר, שהוא בבחינת כלי, 

זה המים שבעפר.

מה  שמצד  הבחנה  ישנה  בדקות,  תשובה: 
שהכלי הוא כלי, הרי שהוא כולל את כל שלושת 
הקוים גם יחד, זה כלי שהוא ר"ת כהן לוי ישראל, 
ומצד כך הוא מגלה אחדות מצד המים שבעפר, 
ומצד הרוח הוא מגלה את זה, מצד שהרוח היא 
שיש  האש,  מצד  מתגלה  וזה  המקבצם.  רוח 
הופכת  היא  שאז  הדבר,  את  להתיך  האש  בכח 
אותו בחזרה להיות 'אחד', ובדקות זהו כח המים 
שגורם לאותה נקודת חיבור, או אהבה כ"רשפי 
אש" שיוצרת נקודת חיבור, וא"כ ברור, שכאשר 
שהוא  הרי  בשלימות,  חיבור  נקודת  יוצר  הכלי 
יוצר חיבור מדין כל הג' קוין, והוא לא יוצר רק 

מדין קו אחד.

בעומק, מה שאתם אמרתם והצד השני שנאמר 
שיוצא מספר  זה מושרש בשני השיטות  עכשיו, 
 - הוא  היסודות  השתלשלות  סדר  הרי  יצירה, 
רוח, מים ואש, ובספר יצירה לפי רוב הנוסחאות, 
ויש  כפשוטו,  ה'ארץ'  מציאות  בכלל  הוזכר  לא 
ארץ",  הוי  אמר  "ולשלג  שכתוב  הנוסחאות  מן 
א"כ,  ויש  ארץ,  של  מציאות  נעשה  כך  שמכח 
שתי שיטות יסודיות, מכח מה נברא ארץ, האם 
ארץ",  הוי  אמר  "ולשלג  ואז  שקפאו,  מים  מכח 
שנעשה הארץ, ומכח כך, שורש הכלי הוא במים, 
מהם  קוין,  שהג'  או  במים,  היא  האחדות  וא"כ, 
נעשה השורש של מציאות הכלי, זה שני אופנים 
אם  העפר,  למציאות  מתייחסים  איך  שורשיים 
ואם  במים,  היא  האחדות  נקודת  במים,  שורשו 
שורשו הוא בג' קוין, אז גם נקודת האחדות היא 

בכל הג' קוין, זה שני המהלכים בקצרה ממש.

הכללות שמתגלה בכלי של  כח  שאלה: לגבי 
'כילוי', מה ההבדל בין זה לכח הכללות שמתגלה 
במים.תשובה: - ההגדרה היסודית, האש בטבעה 
למטה,  יורדים  בטבעם  המים  למעלה,  עולה 
"עוזבים מקום גבוה ויורדים למקום נמוך, ולפי"ז, 
שהיא  מה  מצד  היא  באש,  שמתגלה  הכללות 
מחזירה את הדבר לשורש, ומצד ההתפרטות של 
האש, האש יוצרת אפר שזה א' - פירור, כי היא 
יוצרת א' והיא יוצרת פר, היא לוקחת את החלק 
התחתון שבו ומפוררת אותו - את החומר שבו, 
לשורשו,  בחזרה  התוכיות שבו,  את  מעלה  והיא 
של  כילוי  כל  של  המציאות  שורש  בחינת  שזה 
אבל   - ואביהוא  של נדב  הדוגמא  וזה  כל דבר, 
התפיסה של האש שהיא מאחדת אותו בשורשו, 
יוצרת  היא  למטה,  שבו,  בהתפרטות  משא"כ 
פר,   - א'   - האפר  זה  גמורה,  יותר  התפרטות 

למעלה א', למטה פר.

משא"כ המים, הם מחברים את הדבר למטה, 
נקודת  יוצרים  וגם  למטה,  שיורדת  מים  כצורת 
התחברות למעלה, זה הבדל יסודי בין חיבור דאש 
"עוזבים  חיבור למטה,   - מים  מים,  של  לחיבור 
מקום גבוה ויורדים למקום נמוך", והם מחברים 

למטה, אש - מחברת למעלה, ולמטה היא יוצרת 
התפרטות, ומכח כך, למטה יש מחלוקת.

'דירה  של  השורשים  שני  זה  האם  שאלה: 
בתחתונים', ושכל דבר צריך לחזור לשורש שלו 
למעלה. תשובה: בסוד 'אור ישר', כל דבר צריך 
בתחתונים',  'דירה  היא  והתכלית  למטה,  לרדת 
בחזרה  לחזור  צריך  הכל  חוזר',  'אור  בסוד 
זה שני המהלכים  יסוד האש,  לשורשו, שזה כח 
השורשיים, הצמצום חידש העלאה לשורש, הקו 
היא  התכלית  הקו,  מצד  למטה,  ירידה  חידש 
היא  התכלית  הצמצום  מצד  בתחתונים',  'דירה 
דייקא, להתקשר לעילא, זה שני הקוים, וכל ספרי 
העבודה, בעומק, בנויים על שתי התנועות האלה, 
'דירה בתחתונים', זה מדין המים, "עוזבים מקום 
גבוה ויורדים למקום נמוך", החידוש הוא שיורדת 
אש מן השמים, ואמנם תמיד אף כשיורדת אש 
אבל  ההדיוט,  מן  אש  להביא  מצוה  מן השמים, 
שהיה  כמו  השמים,  מן  אש  שיורדת  החידוש 
המעשה דאליהו, שכנגד הטבע ביקש שירד אש 
זה לא רק עצם הדבר שיורדת אש  מן השמים, 
של  התכלית  נגד  כביכול,  זה  אלא  השמים,  מן 

מציאות הדבר.

השמים,  מן  אש  כשיורדת  גם  בעומק,  אבל 
לאיפה היא יורדת, הרי היא לא יורדת מן השמים 
לעצמה - היא יורדת על גבי המזבח, שבו נאמר 
"אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה", וסופה 
להעלות את מה שנמצא על גבי המזבח, והרי שזה 

ירידה לצורך עליה ולא ירידה כפשוטו.

ויורדים  גבוה  מקום  שעוזבים  מים 
למקום נמוך, התכלית היא עכשיו, 'דירה 
שיורדת  אש  אבל  למטה,  בתחתונים' 
לצורך  מלמעלה  יורדת  היא  מלמעלה, 
של  הצורה  שזה  למעלה  מלמטה  לעלות 
ירידה לצורך עליה, אבל  זה  וא"כ,  קרבן, 
אין ירידה גמורה של אש למטה, כל הויתה 
בחזרה  לעלות  צריכה  שהיא  אלא  אינו 
ע"ז  שהרי  השורשית,  והדוגמא  למעלה, 
האמ"ש  על  בנוי  שהוא  יצירה,  ספר  בנוי 
אויר מים ואש, שה'גויה' - זה הא', והמ' 
נמצא  והש'  למטה,  נמצא  זה  בבטן,  זה 
למעלה בראש, וזה כותב הגר"א, למה אש 
עולה למעלה, והמים יורדים למטה, כי כל 
דבר חושק לשורשו, כי שורש האש הוא 
במילה  שנמצאת  ש'  האות  שזה  בראש 
ללמטה,  חושקים  המים  משא"כ  ראש, 
יצירה,  בספר  שכתוב  כמו  מקומם,  שזה 

בטן - מים, כך מבואר בגר"א.

מהסדרה  הבא  בשבוע  בע"ה  המשך   ■
השבועית של בלבביפדיה עבודת ה' פנימי



איהו  דא  )יסוד(  "וצדיק"  ע"א(  רח,  )בראשית,  בזוה"ק  איתא 
נתן  פזר  דכתיב  לכלא,  ולמיזן  למיחן  צדקה,  גבאי  אקרי 
לאביונים, בגין כך גבאי צדקה נטלי אגרא לקביל כלהו דיהיב 

צדקה.

)ח"ב,  בזוה"ק  גבאי צדקה, אמרו  בחינת  ה'יסוד' שהוא  ועל 
קלז, ע"א( ואיהו נהורא דנטיל כל נהורין, וההוא משיכו דלהון 
אתחזי מהימנותא בכל עלמא. ופירש בשעת רצון )שם( וז"ל, 
הה"ח,  כל  כולל  הוא  כי  כל,  נקרא  שהיסוד  כנודע  פירוש, 
וכל חסד וחסד בפרטות ממשיך ונותן כללותו ביסוד. וז"ש, 
וההוא  החסדים.  כל  נהורין,  כל  דנטיל  נהורא  היסוד,  ואיהו, 
בו.  הנמשך  וחסד  חסד  דכל  כללות  שהוא  דלהון,  משיכו 
נקרא  היסוד  עלמא,  בכל  מהימנותא  אתחזי  דיסוד  בגיניה 
בנאמנות גמורה  והוא  צדקה,  גבאי  סוד  הוא  כי  מהימנותא, 
זווגו, כנודע, עכ"ל. ובדקות יש בו נאמנות כפולה.  אצל בת 
לצורך בת  לצורכו, אלא  כלל  נוטל  לה"ח שאינו  נאמנות  א. 
כלום,  מעצמו  נותן  ואינו  ודו"ק.  זווגו,  נאמנות לבת  ב.  זווגו. 
ודו"ק. וביאר ברמ"ז )אם לבינה, אות ו, לא( וז"ל, ידוע כי גבאי 
הצדקה נקרא "שלום", בסוד היסוד, והוא ה"מעשה" הצדקה, 
כמו  הפעיל,  מבנין  תואר  הוא  כי מעשה  אותה,  העושה  ר"ל 
"מעלה עולה", וע"ז דרשו חז"ל, גדול "המעשה", ע"ש שהוא 

סוד והיה מעשה הצדקה שלום, עכ"ל.

ולכך מי שפגם באות ברית קודש, פגם בנאמנות זו, ותיקונו 
להיות גבאי צדקה, כמ"ש בחמדת ימים )שובבי"ם, פ"ב, אות 
ל( וז"ל, ותיקוני העון )של פגם אות ברית קודש( ליתן צדקה 
ומקור  עכ"ל.  צדקה,  גבאי  להיות  או  דוד,  ויברך  באמירת 
נתינה זו נתבארה בשער הכוונות )דרושי תפלת השחר, דרוש 
א. ועיין משנת חסידים, שער השכיבה, פרק יא, אות יד( וז"ל, 
צריך ליתן צדקה בכל בקר, בסוד ואני בצדק אחזה פניך, קודם 
שיתפלל תפלת י"ח. וצריך לתת תחלה ביד הגבאי שני פרוטות 
ביחד, אחד כנגד לאה ואחד כנגד מלכות דבינה שבתוך ראש 
אלו  פרוטות  שני  ולכן  כנזכר,  לאה  יוצאת  ממנה  אשר  ז"א, 
נותנים ביחד ואח"כ נותן עוד ביד הגבאי כאלה ג' כנגד רחל 
נוק' תחתונה של ז"א. והענין הוא, כי ג' בחינות אלו כל אחד 
נקרא צדק וכו', וע"י צדקה זו שנותן נעשית צדקה וכו'. ולכך 

צריך ליתן צדקה עתה )בויברך דוד( מעומד. והטעם הוא לפי 
שהצדקה היא מצות עשה, וראוי לעשות המצות מעומד. עוד 
טעם אחר, כי כיון שהטעם הוא כדי לתת צדקה לעני שהיא 
השכינה והמלכות כנזכר, והנה המלכות נופלת לארץ בעו"ה, 
ולכך צריך שיתננה מעומד, ויכון להקימה ולהעמידה מעומד 
ע"י הצדקה שהוא הת"ת דוכ', כמ"ש משפט וצדקה ביעקב 
אשר עשית. ולהיות שצדקה זו ניתנת מן הת"ת למלכות ע"י 
היסוד, לכן צריך ליתנה ביד גבאי צדקה, שיסוד נקרא גבאי 
גובה  יסוד דז"א", אשר הוא  "יסוד דאימא או  צדקה, שהוא 
כל הצדקה, בסוד וילקט יוסף את כל הכסף, והוא נותן לעני, 
שהיא השכינה הנקראת עני, עכ"ל. ועיין שער המצות )ראה, 
בסוד מצות צדקה(. ושם משמעון )משלי, עה"פ טוב עין הוא 

יבורך(.

יסוד אבא נקרא גבאי צדקה, כמ"ש בשער  ויתר על כן אף 
הכוונות )דרושי חג הפורים, דרוש א( וז"ל, מ"ש רז"ל כי בימי 
הפורים נותנים לכל מי שפושט ידו, הענין הוא, כי הגבאי של 
צדקה הוא היסוד, ובימי החול אשר הוא ביסוד דז"א )או אמא 
כנ"ל(, צריך לראות למי נותן הצדקה, אבל עתה שהוא יסוד 
דאבא )שזה עיקר הארת פורים, עיי"ש( הארה גדולה )כי אין 
לו ככלי ולבוש, עיי"ש(, אין להקפיד אלא כל מי שפושט ידו 
אבא  שיסוד  ע"א(  רמה,  )ויחי,  זוה"ק  ועיין  עכ"ל.  לו,  נותנים 

נקרא גזבר העליון.

הרבים  ומצדיקי  צדקה,  לגבאי  קראו  ע"ב(  ח,  )ב"ב,  וחז"ל 
וה"ג  ה"ח  שה"ס  )שם(  ים  באפיקי  ביאורו  ועיין  ככוכבים. 

שנותן היסוד לנוק'.

מלשון  "גבאי",  הוא  לזולתו,  מהותו  שכל  יסוד  של  והיפוכו 
חסל,  מזונו  ונקרא  "גובאי".  הנקרא  חגב  וזהו  לעצמו.  אצלו, 
ועיין ספרא  )עיין חולין, סה, ע"א(.  כי מחסל "הכל" לעצמו. 
)עיין  קללה  מין  הוא  אולם  טהור,  והוא  ה'(.  פרק  )שמיני, 

ברכות, מ, ע"ב(.

 ■  המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד לעלון. 
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]ביאור המהות של כל צירוף 
הקודש,  בלשון  אותיות  שני 
ע"פ סדר רל"א שערים )עיין 
משנה  ב'  פרק  יצירה  ספר 
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[.

בעבודה  חייהם  את  וימררו  ק-ש  שמות 
קשה. קש-ה. הנה ק-ש מלשון להקיש דבר 
וזהו בחינת קשר, קש-ר, כי הקשר  לדבר. 
יוצר  וחיבור דברים  הדברים.  ומחבר  קושר 
להיפך  וכן  קושי.  בחינת  ותוקף,  חוזק  בהם 
פרוד החיבור, יש בו קושי, כמ"ש )בראשית, 
והיה כראותו  ונפשו קשורה בנפשו,  ל(  מד, 
כי אין הנער ומת. וזהו בחינת קרש, קש-ר, 
נוספים  לקרשים  להתקשר  הקרש  דרך  כי 
ולבנות מהם. וכן בקש, ב-קש, והיינו שהאדם 
מבקש דבר שיש לו קושי בהעדרו. ומאידך 
יש לו קושי לבקשו. ומי שמבקש ממנו אם 
משתווה לבקשתו, זהו בחינת הקשבה, קשב, 
קש-ב. וכאשר מקבלו נעשה קשור אליו, עד 

המדרגה העליונה שהדבר נעשה שווה אליו.
דברים  ב'  של  צרוף  נעשה  כאשר  אולם 
שאינם מוקשים זה לזה, נעשה קושי בחיבור, 
וזהו קשת, כמ"ש אשר לקחתי מיד האמורי 
לשון  והוא  כב(,  מח,  )שם,  ובקשתי  בחרבי 
של מלחמה, קשת, קש-ת )וכאשר מתעורר 

ערכים בפרשה בלבביפדיה אברהם

בראשית, כה, ח – ויגווע וימת אברהם בשיבה טובה זקן ושבע ימים ויאסף אל 
עמיו.

ואמרו )ב"ב, צא, ע"א( ואמר רב חנן בר רבא אמר רב, אותו היום שנפטר אברהם 
אבינו מן העולם, עמדו כל גדולי אוה"ע בשורה ואמרו, אוי לו לעולם שאבד מנהיגו 
ואוי לה לספינה שאבד קברינטה. והרי שנחסר העולם. וחסרון זה נגלה אף באברהם 
עצמו, והיינו בזרעו, כמ"ש )ב"ב, טז, ע"ב( תניא, כל זמן שהיה אברהם חי לא מרד 
עשו, דכתיב ויבא עשו מן השדה וגו'. ותניא, אותו היום נפטר אברהם אבינו ועבר אותו 

רשע ה' עבירות ביום ההוא. 
מוכתב בספר קרניים )מאמר ו', והובא בקהלת יעקב ערך טבת( טבת הוא סוד הטו

בה )טבת מלשון טוב, הטבת הנרות, ולכך חל בו חנוכה זכר להדלקת והטבת הנרות( 
גימט' טבת. ובו מת אברהם אבינו, שנאמר  והמת בו נדבק בשכינה שנקרא אתי, 
תקבר בשיבה טובה, ר"ת טבת, עיי"ש. והיינו שמצד אברהם במיתתו זכה לדבקות 

בטוב, לדבקות בשכינה. וזש"כ בשיבה "טובה", שדבק בטוב, טבת.
ובעומק, גילוי השכינה שהיה עם אברהם בחייו נסתלק עמו לעולמו, וכמו שכתב 
המהרש"א )ב"ב, שם( וז"ל, כפל הענין )עולם וספינה(, ויש לפרש בזה שהיה אברהם 
שלם במעלות השכליות ומדות, והיה מודיע לבריות מציאותו ב"ה. גם הורה להם דרך 
ישרה במדות כמ"ש בפסוק ואת הנפש אשר עשו בחרן. והוא אשר ספרו בהספדו 
מעלתו במעלות השכליות, אוי להם לעולם דהיינו הבריות שאבד מהם המורה להם 
על מנהיגו של עולם שיש לעולם מנהיג ואין העולם נוהג כמנהגו. ועוד ספרו במעלות 
מדותיו אוי לה לספינה וכו', שדומה העוה"ז לספינה כמ"ש לעיל בריש הפרק, וכמו 
שאוי לה לספינה שאבד קברניטה המדריכה בדרך הישרה שלא תכשל, כך אוי להם 
לבריות שאבד מהם מי שהיה מדריך להם דרך הישר במדות, עכ"ל. ולפיכך גילוי 
זה נסתלק עם אברהם ולכך יש צער לעולם, אולם אברהם עלה עם גילוי זה לגילוי 
יותר עליון ובעבורו זהו הטבה, ולכך מת בחודש טבת, כנ"ל. אולם מצד העולם נעשה 

מחודש טבת שורש דקלקול כמ"ש, שהוא חודש של דין, ולכך בו שורש תחלת החו
רבן, עשרה בטבת.

אולם אף כאשר נתעלה לעילא, מאיר משם הארת מה לנבראים, וזהו עומק מ"ש 
)ב"ב, טז, ע"ב( רשב"י אומר, אבן "טובה" היתה תלויה בצוארו של אברהם אבינו, 
שכל חולה הרואה אותו מיד מתרפא, ובשעה שנפטר אברהם אבינו מן העולם, תלאה 
הקב"ה בגלגל חמה. והיינו שעתה מאירה הארה זו מלמעלה, מגלגל חמה, ונמשך לה 

מכח אברהם אבינו עצמו שנמצא לעילא.
■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד לעלון זה
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בלבביפדיה קבלה אפוד
כתר

)אפד-כשר(  ויחי ארפכשד  יא, יג(  )בראשית,  וכתיב  אותיות.  תג, כתרי 
אחרי הולידו את שלח, שלש שנים וארבע מאות שנה, מנין תג.

חכמה
ממחשבה. וכתיב )שמות, כח, ו( ועשו את האפד, זהב תכלת וארגמן תול

עת שני ושש משזר "מעשה חשב". ואמרו )יומא, עא, ע"ב( ת"ר, דברים 
משנאמר בהן שש, חוטן כפול שש וכו', חושן ואפוד, עשרים ושמונה. בחי

נת כ"ח, חכמה, כח-מה. ועיין חזקוני )שם, כו, א( וז"ל, מעשה חשב, זה 
מעשה אריגה שצריך מחשבה, אבל מעשה רוקח הוא מעשה מחט ואין 
צריך מחשבה, עכ"ל. וזש"כ )שם, כח, ח( וחשב אפדתו. ועיין בהפלאה 
ע"ז, כי בע"ז הקב"ה  שכתב, שחשב האפוד מכפר על "מחשבת" של 
מצרף מחשבה למעשה. ועיין בת עין )תצוה, ד"ה וזהו( וז"ל, אפו"ד גימט' 

מצ"א, סוד וה' בהיכל קודשו, יחודא דתרין שמהן וכו'. וחשב לשון מח
ושכינתיה,  קב"ה  יחוד  בחינת  אפוד  בבחינת  באפודתו,  שיחשוב  שבה, 

עכ"ל.
בינה

לב. ועיין אבן עזרא )תרומה, כו, א( וז"ל, ועל דרך הפשט, מעשה חושב 
הצורה  כי  משי,  בגדי  היום  שעושין  על דרך  רק  אורג,  ולא  רוקם  אינו 
שעלתה "בלב" היא חשבון ומחשבתה, ויציירנה בלוח, וישים שני חוטין 
בחשבון למשוך מרחוק, עכ"ל. ועיין שיטת הקדמונים )ערכין, טז, ע"א( 
וז"ל, אפוד מכפר על ע"ז, שהרי חוגרו כנגד הלב, עכ"ל. ושורש דבריו 
ברש"י )זבחים, פח, ע"ב(. ועיין רש"י )שמות, כח, ד( וז"ל, האפוד עשוי 
"לבו"  כנגד  מאחריו  אותו  וחוגר  סוסים,  רוכבות  נשים  של  סינר  כמין 
למטה מאציליו, רחבו כמדת רוחב גבו של אדם ויותר, ומגיע עד עקביו, 
והחשב מחובר בראשו על פני רחבו מעשה ארג, ומאריך לכאן ולכאן כדי 

להקיף ולחגור בו וכו', עכ"ל.
וימאן. ושם,  )וישב, תרע"ט, ד"ה  ועיין אמרי אמת  ועוד. סוד התשובה. 
תצוה, תרפ"ד, ד"ה הנה ועוד( וז"ל, "אלמדה פושעים דרכיך וחטאים", 
אליך ישובו )תהלים, נא, טו(, ר"ת אפוד. וזהו שאיתא בגמ' )סוטה, לו, 
ע"ב( באותה שעה באתה דיוקנו של אבא וכו' עתידין אחיך שיכתבו על 

אבני האפוד, עכ"ל.
דעת

בחינת עמלק. ועיין מאור ושמש )תצוה, ד"ה ונחזור( וז"ל, ע"כ נכתב אפוד 
מלא בוא"ו, שמעיל האפוד גימט' עמלק עם התיבה, לרמוז שהיה מכפר 

על מעשה עמלק.
שבירת  שער  חיים,  עץ  )עיין  כנודע  כתפין  בין  ירד  דאריך  דעת  ועוד. 
ועשו את האפוד וגו', ושמת  ו(  )שמות, כח,  וכתיב  ועוד(.  הכלים, פ"ד, 
את שתי האבנים על כתפת האפד. ועיין מחשף הלבן )תצוה( וז"ל, אפוד 

שהוא רומז לדעת, עכ"ל.
ועוד. משה. וכתיב )שמות, כה, ז( אבני שהם לאפוד ולחשן. שהם – משה.
ועוד. חשן – נחש. ועיין רמב"ן )שמות, כה( וז"ל, שהחשן יקראו לו אפוד 
בדרך העברה, מפני שהוא מחובר בו. וכתיב נמי הגישה האפוד )שמואל, 
א, כז, ט( ובחשן היו שואלין, עכ"ל. ועיין זוה"ק )פקודי, רכט, ע"ב( אמר 

מר' יוסי, אפוד וחשן כחדא הוו. ושם )רלא, ע"ב( ובגין כך, תקונא דחו
שנא ותקונא דאפודא, כחדא מתקשרן. ואע"ג דתיקונא דדא לאו איהו 
כתיקונא דדא וכלא ברזא חדא. וזהו שורש האיסור שלא יזח החשן מעל 
על  יאמר  זה  וז"ל, אפוד,  ו(  כג,  א,  )שמואל,  ציון  ועיין מצודות  האפוד. 

האפוד והחושן עם האורים והתומים.

חסד
ידים, חו"ג. ועיין רמב"ם )כלי המקדש, פ"ט, ה"ט( וז"ל, ויש לו כמו שתי 
ידות יוצאות ממנו באריג לכאן ולכאן שחוגרין אותו בהם, והם הנקראים 

חשב האפוד.
גבורה

דוה.  כמו  תזרם  זהבך  מסכת  אפדת  ואת  כב(  ל,  )ישעיה,  וכתיב  זהב. 
דוה – הוד, שורש קו שמאל, גבורה – הוד. ועיין רמב"ם )כלי המקדש, 
פ"ט, ה"ה( וז"ל, הזהב שבאריגת האפוד והחשן האמור בתורה ככה הוא 
מעשהו, לוקח חוט זהב טהור ונותנו עם ששה חוטין של תכלת )תכלית 

הגבורה – מלכות - תכלת( וכופל השבעה חוטין כאחת.
ועיין מחשף הלבן )ויקהל( וז"ל, אפד עם הכולל גימט' אלהים, עכ"ל.

תפארת
יעקב. ואמרו )סוטה, לו, ע"ב( מידי אביר יעקב מי גרם לו )ליוסף, עיין 
ערך קטן יסוד( שיחקק על אבני אפוד, אלא אביר יעקב. ועיין סידורו של 
שבת )ח"א, שורש ו, ענף ג, עלה יג( וז"ל, אפוד בוא"ו ירמוז על בחינת 
יעקב, כי בתורה נכתב לפעמים בלא וא"ו ולפעמים בוא"ו, וגם הוא ירמוז 
על דרגת יעקב כי הוא הוא"ו, הוא הבריח התיכון המבריח מן הקצה וכו', 
דרגה דיעקב כנודע, עכ"ל. ועיין מחשף הלבן )ויקהל( וז"ל, ויום שלישי 
הוא בתפארת דז"א ובתפארת דידה. ובתפארת דז"א יש שם מ"ה, ומ"ה 
במילוי מ"ם ה"א גימט' אפד עם הכולל, עכ"ל. ועיין קהלת יעקב )ערך 

אחותי(.
נצח

אפוד – חגורה. במקום תחילת רגלים, נו"ה. ועיין רש"י )שמות, כח, ד( 
וז"ל, ואפוד, לא שמעתי ולא מצאתי בבריתא פירוש תבניתו, ולבי אומר 
שקורין  סינר  כמין  איש,  גב  כרוחב  רחבו  מאחוריו,  לו  חגור  שהוא  לי 
פורצינ"ט שחוגרות השרות כשרוכבות על הסוסים, כך מעשהו מלמטה, 
ועיין  עכ"ל.  היא,  חגורה  אפוד בד, למדנו שהאפוד  חגור  ודוד  שנאמר 
שכלפי  הגוף  חצי  בו  שיתעטף  האפוד  צורת  וז"ל,  כח(  )שמות,  רמב"ן 

רגליו, עכ"ל.
ועוד. נו"ה, אתר דינקי נביאים. ועיין רמב"ם )כלי המקדש, פ"י, הי"ג( וז"ל, 
זה שאתה מוצא בדבר נביאים שהכהנים היו חוגרים אפוד בד, לא היו 
כהנים גדולים, שאין האפוד של כה"ג בד, ואף הלוים היו חוגרים אותו, 
שהרי שמואל הנביא לוי היה, ונאמר בו נער חגור אפוד בד, אלא אפוד 
זה היו חוגרים אותו בני הנביאים, ומי שהוא ראוי שתשרה עליו רוה"ק, 
להודיע כי הגיע למעלת כה"ג שמדבר עם האפוד וחשן ברוה"ק, עכ"ל.

הוד
תרי רגלין נו"ה. ועיין אלשיך )תצוה, כח( וז"ל, על כן יבא האפד שמציאותו 

מבאחורי הכהן מאחוריו מנגד אצילי ידיו "עד עקבות רגליו", ויבטל החי
צוניות אשר נדבק לאשר עבד ע"ז מאותה הבחינה. ועולים שתי כתפות 
ובאים לצד פנים, וחשב האפוד חובר את בשרו מבית בעבר פניו, לקשור 
ולהמשיך קדוש בחינת פני עליון לאחריו, עכ"ל. ועיין זוה"ק )פקודי, רל, 
ע"ב( חשן ואפוד, דא פנים ודא אחור. ועיין רמב"ם )כלי המקדש, פ"ה, 
אחד  בו,  אוחזין  ג'  להשתחוות,  להיכל  נכנס  שכה"ג  בזמן  וז"ל,  הי"א( 
ואחד באבנים טובות שבאפוד מאחוריו, עכ"ל.  בימינו, אחד בשמאלו, 

ועיי"ש )פ"ט, ה"י(.
ועוד. הוד והדר, נוי. ועיין רש"י )שמות, כח, ד( וז"ל, והאפוד, שם תכשיט 
כבר  וז"ל,  פ"מ(  )ח"ב,  העולה  תורת  עיין  הקלקול,  ומצד  עכ"ל.  לבדו, 
נתפרסם היות האפוד תכשיט לע"ז, כמ"ש ואין אפוד וגו'. ולכך נאמר 
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בענן(.  נתתי  קשתי  את  ברית,  לאות  הקשת  נעשה  הרחמים, 
והחלק הנדחק מכח התקשרות זו נקרא קש, תבן וקש, והשורש 
ביעקב ועשו שיש ביניהם התנגשות, ואזי כתיב והיה בית יעקב 
אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש. וכן חיבור בין איש ואשה 
באופן שאינו מתחבר כראוי נקרא קדשה )שם, לח, כא(. קש-

דה. וכן נקרא מוקש, מו-קש. וכאשר בכל זאת נעשה נסיון של 
חיבור, זהו בחינת שקר, שק-ר, וכמ"ש קשר רשעים אינו קשר, 

והיינו, קשר – שקר. 
זהו בחינת מקושש,  וכאשר מצרף עצמו לדבר בלתי מצטרף, 
שחייב מיתה. היפך ת' חיים, אמת, נעשה ת' מיתה, שקר. ומי 
והיפך  ע-קש.  עקש,  נקרא  הוא  כלל,  להתחבר  רוצה  שאינו 
קשט  להודיע  כא(  כב,  )משלי,  כמ"ש  קש-ט,  קשט.  השקר, 

אמרי אמת.
זהו  שלמה,  אחדות  של  באופן  לדבר  ומתחבר  נתקן  וכאשר 
וכאשר  לי.  מקודשת  את  הרי  בבחינת  קש-ד,  קדש,  בחינת 
מתקיים ודבק באשתו והיו לבשר אחד, אזי זהו בחינת מקשה 
)כמ"ש )שמות, כה, יח( מקשה זהב(. ומדרגת אחד זו, היא בחינת 

קדש הקדשים, ודו"ק.
ובחינת קשקשת, קש-קש-ת, בבחינת קבע של אחדות, עניינו 
בו"  "הקבועים  קליפים  אלו  וז"ל,  ט(  יא,  )ויקרא,  רש"י  כמ"ש 
כמ"ש )שמואל, א, יז( ושריון קשקשים הוא לבוש, עכ"ל. היינו 

מעין כהדין קמציה שלבושיה מיניה וביה, אחד ממש עמו. 
אולם כתב הרמב"ן )ויקרא, יא, ט( וז"ל, אבל לא תבין מלשונם 
קראום  אבל  הדג,  בעור  ודבוקים  ממש  בגופן  קבועים  שהם 
יש  וכן  עיי"ש.  בו,  מזדעזעין  ולא  נדים ממנו,  "קבועים", שאינן 
בו בחינת קושי, שהוא בחינת "שריון", כח חזק להגן עליו. אולם 
מאידך יש פרוד מה בין חלקי הקשקשת ועי"ז יש בו השמעת 
קול, כמ"ש רש"י )בראשית, מא, ח( וז"ל, ותפעם רוחו – ומטרפא 

רוחיה, מקשקשת בתוכו כפעמון, עכ"ל. 
אולם מ"מ יש אחדות בהם שיוצרת את תוקפה של הקשקשת, 
כמ"ש רש"י )איוב, מא, ז( וז"ל, הוא חותם שריונו שהוא צר וסגור 
לחברתה  ואדוקה  בו  דבוקה  וקשקשת  קשקשת  שכל  ועצום, 

שאין בריה יכולה להכותו בין הדבקים, עכ"ל.

ערכים נוספים שבהם מופיע צירוף בקש, קדש, קש, 
קשקשת,  קרש,  מקשה,  מוקש,  קשר,  יקשן,  קשת,  קשט, 

קשב, עקש, נקש, מלקוש, קמש.
■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד 

לעלון זה

בענין מיכה ויעש אפוד, עכ"ל.
יסוד

יוסף. כתיב )במדבר, לד, כג( לבני יוסף, למטה מנשה, נשיא חניאל בן 
אפד. והוא בחינת א-פד, לשון פדיון. עיין בת עין )ויקהל(, אפוד – פדות. 
בחינת תיקון היסוד, פ"ד תעניות. וזהו שאמרו )סוטה, לו, ע"ב( ותתפסהו 
בבגדו לאמר, באותה שעה באתה דיוקנו של אביו ונראתה לו בחלון, א"ל 
יוסף עתידין אחיך שיכתבו על אבני אפוד ואתה ביניהם, רצונך שימחה 
שמך מביניהם ותקרא רועה זונות. ועיין סידורו של שבת )ח"א, שורש ו, 
ענף ג, עלה יג( וז"ל, וזה מרומז באפד שהיא גימט' מילה, לומר כי שמר 

בריתו, ברית מילה, עכ"ל.
מלכות

וארפכשד.  ואשור  עילם  שם  בני  כב(  י,  )בראשית,  וכתיב  שם.  בחינת 
אפד-כשר.

ועוד. בחינת אבן. וכתיב )שמות, כה, ז( אבני שהם ואבני מלאים לאפד 
ולחשן.

ועוד. בחינת תכלת. וכתיב )שמות, לט, כב( ויעש את מעיל האפד מעשה 
ארג כליל תכלת. ועיין זוה"ק )פקודי, רלא, ע"א(.

ועוד. אפדא. ופרש"י )שבת עז, ע"ב( טרקלין של מלכים.
ועיין רמב"ן  אפוד בד.  חגור  ודוד  יד(  ו,  ב,  )שמואל,  וכתיב  דוד.  ועוד. 
וז"ל, והאפוד והחשן לבוש מלכות, כענין שכתוב והמניכא  )שמות, כח( 
די דהבא על צוראך )דניאל, ה, טז(, עכ"ל. ועוד. אפוד גימט' מלך עם 
הכולל. ועיין בעה"ט )שמות, כח, לא( וז"ל, אפוד, בגימט' מלאך, שהיה 

לבוש כמלאך, עכ"ל.
נפש

מעשה. ועיין בת עין )שמות, תצוה, ד"ה וזה( וז"ל, אפוד בחינת יחוד קב"ה 
פירוש,  כמעשהו",  עליו  "אשר  אפוד(   – אדנות  הוי"ה  )גימט'  ושכינתיה 

במעשיו יעשה מצות ה', שיהיה לשם יחוד קב"ה ושכינתיה, עכ"ל.
רוח

וז"ל, אמנם על הלב, מקור ההרג )בא, יב(  ועיין משך חכמה  מהרגשה. 
שרובן  המצות,  אל  יהיו  להורות שההרגשות  ישראל",  "בני  כתיב  שות, 
המה התאחדות האומה, כמו בית הבחירה וביאה ברגל לירושלים, ולקט 
שכחה ופאה ומעשר ותרומה, שזה התאחדות האומה, ולכן יהיו ההרגשות 
להעריץ מה שהלב מתרגש מהם  יתפתו להטבע  ולא  עסוקים במצות, 

לע"ז. ולכך אמרו )זבחים, פח, ע"ב( אפוד מכפר על ע"ז, עכ"ל. 
נשמה

מעיין תולדות יעקב יוסף )תצוה( וז"ל, ועשית את מעיל האפוד, ור"ל שי
עשה לעצמו חלוקא דרבנן שהוא לשון מעיל, לנשמתו, שהוא מייחד זו"ן, 
שהוא כמנין אפו"ד )הוי"ה אדנות גימט' אפוד(. וזהו מעיל האפוד, חלוקא 

דרבנן לנשמתו שהוא האפוד, עכ"ל. ועיי"ש )פקודי, ד"ה ובזה יובן(.
חיה

סוד הפדיון )עיין ערך קטן יסוד(, ואזי נפדה ממות לחיים.
יחידה

מעיין אלשיך )תצוה, כח( וז"ל, החיצוניות הוא פרוד, וזה המבטלו הוא אח
דות. על כן אפ"ד עולה מספרו אח"ד במספר קטן, עכ"ל. ועיין מצודות 
דוד )דה"י, א, טו, כז( וז"ל, אפוד בד, מין לבוש עשויה כעין האפוד של 

כ"ג, והיא מיוחדת להמתבודדים, עכ"ל.
■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד 
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זכור ואל תשכח איך ג' כלים אלו ישנם בעור בסוד קליפה 
נקראים  ג' כלים אלו  וכללות  ופנימית שבו,  ותיכונה  החיצונה 
עור ועל דרך זה בבשר וכן בגידין וכן בעצמות: כפי שהתבאר, 
של  ערך  יוצרים  הם  לתתא  יורדים  כשהם  העליונות  המדרגות 
כלים, כי הז"ת של עליון שהוא שורש לתחתון הם 'כלים' ביחס 

לג"ר שלהם שהם אורות.
המוחין  אל  גולגולתא  נעשין  דעיבור  המוחין  איך  תבין  ובזה 
דיניקה ומוחין דיניקה הם הקרומות ודגדלות הם המוחין ממש, 
כי הרי המוחין תוך הקרומיות והקרומיות תוך הגלגלתא, והם 
ג' כלים זה תוך זה: כלומר המוחין דעיבור שבערך לעיבור הם 

ממוחין, הם נעשים כלים שהוא גלגלתא למוחין דיניקה שהם הק
רומות, והתבאר במ"א שהקרומות הם ניצוצין והמוחין הם אורות, 
והיינו שבערך לגלגלתא המוחין דיניקה הם אורות, ובערך למוחין 
דגדלות הם כלים, ולכן הם נעשים כלים למוחין דגדלות. ולא רק 

שהקרומות כלים לניצוצין.
ג' כלים, כלומר שגם המוחין דגדלות  והנה הרב כותב שהם 

נקראים כלים ולא אורות, וצ"ב כי המוחין הם אורות. 
אמנם בדקות, בפרטות מדרגת אורות למעלה ממדרגת מוחין 
והם אותיות 'כל צמא1', אך מ"מ בהגדרה כוללת המוחין נקראים 
אורות ולא כלים, כי מה שהם ב' מדרגות בסוד 'כל צמא' היינו 
שהם בחי' כתר וחכמה, כי האורות הם בחי' הכתר והמוחין הם 
בחי' החכמה, אבל מ"מ המוחין גם נקראים אורות בסוד 'חכמת 

אדם תאיר פניו'. 
אלא יש כאן נקודה עמוקה, כי אמנם המוחין ביחס לניצוצות 
ולכלים הם אורות, מ"מ כיון ששורשם הם בז"ת של עליון, שהם 
בחי' הכלים של הג"ר העליונים, לכן הם נקראים ג' כלים דייקא, 

ע"ש שורשם.
מדין  העובי2,  ומדין  האורך  מדין  ב' הבחנות,  כאן  והיינו שיש 
האורך שהוא סוד ההדרגה אז המוחין הם אורות ביחס ליניקה 
העובי שהוא  כלים. אך מדין  לעיבור שהם  שהם ניצוצין וביחס 
סוד ההשתוות הם כולם בחי' ג' כלים 'שוים', ולכן הם גם זה תוך 
זה בסוד העובי, ועוד כי כלים הם בחי' הכללות בחי' ההשתוות 

כנ"ל. 
כי מה שהוא בסוד אורך בתוך הקומה שלו היינו מדין אורך 
מצד שורשו בא"א, כי אריך הוא בסוד שורש האורות לכן ביחס 
הזה המוחין הם אורות, אולם מדין עתיק שהוא שורש הכלים3 
בבחי' שהוא מעתיק מעולם לעולם, הוא השורש שהעתיק מבחי' 

מהז"ת של העליון לבחי' עולם התחתון שהוא כולו כלים ביחס לע
ליון. כי כל עולם לעצמו הוא בסוד אריך, אולם מה שיש בתחתון 
מעולם  מעתיק  מה שהוא  בבחי'  עתיק,  מסוד  הוא  לעליון  יחס 

1  כ-כלים, ל-לבושין, צ-צלמים, מ-מוחין, א-אורות.
2  כפי שהתבאר לאורך כל השער הזה.
3  מחמת ז”ת דעתיק שמתלבש בא”א.

לעולם, וביחס הזה הם בחי' ג' כלים דייקא, כי כולם כלים, ודו"ק.  
_____________________________

פרק ה' מ"ק
ונחזור לענין ראשון כי הנה כל מה שזכרנו עד עתה נקרא צ' 
דצלם דז"א )והם בחי' נה"י(, ודע כי יש דוגמתו ממש על דרך 
זה ג' בחי' וכל א' מט"ס, ונקראו ל' דצלם והם בחי' חג"ת דז"א 
וכנגדן ג' בחי' אחרות והם כל א' כלול מט"ס ונקראו ם' דצלם 
והם בחי' חב"ד דז"א והרי נשלם כל הז"א: הוא חזרה על מה 

שהתבאר לעיל בסוד הצלם.
הכלל העולה הוא זה כי הנה יש ט"ס דז"א והם חב"ד חג"ת 
נה"י: וכ"ז הוא במדרגת נה"י, בבחי' ז"א שהוא במדרגת תג"ת 

ואינו אלא בחי' נה"י הכוללים בלבד כמתבאר לעיל .
וחב"ד הם ם' דצלם. וחג"ת הם ל' דצלם. ונה"י הם צ' דצלם. 
דצלם.  ל'  שהם  לחג"ת  מקיפין  נעשין  דצלם  ם'  שהם  וחב"ד 
וחג"ת שהם ל' דצלם נעשין מקיפין לנה"י שהם צ' דצלם. וצ' 
:דצלם שהם נה"י דז"א נקרא ז"א ממש אור פנימי כנודע וכממ
תבאר לעיל שהלמ' בסוף מקיפין והצ' הוא בחי' פנימי, כי צ' הוא 
תלת תלת תלת, וזהו כל עניינו שהוא פנימיות ז"א שהוא תג"ת, 
ל' הוא בחי' תלת תלת תלת מצד שהם מקיפין לפנימ הואולם גם 
מיות ז"א שהוא תג"ת, לעומת כך המ' הוא חלוקה של שנים של 

חסדים וגבורות כנודע, ודו"ק. 
וכבר נתבאר כי תחלה נאצל הז"א י' נקודה קטנה, ונקודה זו 
יש לה רת"ס, והם ג' קוצי י', והם ג' קוין של ז"א, וכל קו יש לה 
רת"ס, הרי ט"ס שהם חח"ן קו ימין רת"ס, ובג"ה קו שמאלי 
שבז"א:  שרשיות  ט"ס  )והרי(  רת"ס  אמצעי  קו  ודת"י  רת"ס, 
בכללות בחי' נקודה הוא בסוד מלכות, והיינו כי הכל נברא בסוד 
מלכות, כי בערך לעליון הכל נקרא מלכות, ולכן גם ז"א שהוא 
בחי' תלת, נברא בשורשו בסוד מלכות. אמנם כמתבאר אינה 
נקודה קטנה כפשוטו, אלא נקודה שיש בה בחי' תלת, ותלת זה 
הוא בין באורך שהוא רת"ס שהם גם בחי' ג' קוצי י', ובין בעובי 

בחי' ג' קוין שהם לרוחב. 
ואמנם ז"א אינו אלא תלת, ומה שיש בו הבחנה של ט' היינו 

מכוח האורך והעובי שעל ידן נעשה מתלת ט', ודו"ק.
כלומר חסר  ט"ס,  לה  וחסר  אחת  יצאה נקודה  נוק'  ובעומק 
לה שורש הז"א, והז"א יצא תלת שהם ט"ס כנ"ל, ושורש הט"ס 
הגמורות הוא בא"א שאינו אלא ט"ס כי העשירית שבו היא עתיק 

כנ"ל.
והנה כיון ששורשם אלו הם ט"ס שרשיות מוכרח הוא שכל 
אחד מהם תהיה כלולה מט' אם כן יהיה טפ"ט: כלומר כל דבר 
שיש בו התחלקות, אז כל חלק מתחלק באותה התחלקות ולכן 
מוכרח להיות שכל חלק מן הט"ס מתחלק לט"ס, כי מה שיש 

בכלל יש בפרט כנודע.
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יש לה רת"ס חח"ן  כי הנה החכמה שבם' דצלם  זה  באופן 
וכל א' מהם רת"ס הרי חכמה השרשית נחלקת לט"ס  שבה 

השר שבחכמה  חכמה  וכולם  חח"ן  פ"א  והן  פרטיות,  ־שבה 
־שית, פ"ב חח"ן וכולם חסד דחכמה השרשית, פ"ג חח"ן וכו

לם נצח דחכמה השרשית )והם חח"ן שבה וכל א' רת"ס הרי 
חכמה השרשית נחלקו לט"ס והם חח"ן וכולם חכמה )שרשית( 
הרי ט"ס פנימיות וכולם חכמה השרשית(. אח"כ הבינה שבם' 
דצלם וכו': והיינו שביאר התפרטות של החב"ד החג"ת והנה"י 
שהם כנגד צ' ל' ום', ובכל אחד אחד בפרטות יש צל"ם רת"ס 
בקו ימין וקו שמאלי וקו אמצעי. והם ג' פעמים כ"ז שהם פ"א, 

מבסוד כסא, שז"א בחי' כסא לעולם העליון, שז"א בחי' כסא לב
ריאה. ובעומק פ"א זה גימט' א"ף שהוא סוד החוטם שהוא כנגד 
ז"א שהוא תלת תלת תלת שהוא טפ"ט וזה עצמו כאשר נכפל לג' 

נעשה מדרגת פ"א, ודו"ק. 
והנה עתה נכלל הכל ונאמר כי בכל צלם יש ט"ס שרשיות, 
ופ"א ספי' פרטיות: וכנ"ל שורש הט"ס הוא בא"א, כי מדרגת 
נוק' היא נקודה אחת והתוסף לה ט"ס מכח א"א, אולם בסוד 
עתיק, נשארת נקודה אחת, כי עתיק נקודה אחת, ודו"ק. ומדרגת 

ז"א הוא תלת ונעשה ט"ס מכח א"א.    
ואמנם כשנחלק צלם זה לג' בחינות שהם מל"ץ כנ"ל, נמצא 
כי בכל בחי' מהם יהיה ג"ס שרשיות וכ"ז ספי' פרטיות: צל"ם 

הוא מלעילא לתתא, ומל"ץ הוא מתתא לעילא. 
מש"כ ג"ס שורשיות, היינו כי סוד הז"א הוא סוד התלת, הוא 
סוד הג' אבות, שהם ג' רגלים . ולפ"ז מה שנוק' נמצאת בנה"י4 

מדז"א הוא מחמת הז"א שהוא תלת וביחס למה שהיא עולה למ
קומם ז"א, ואינו מחמת הנוק' עצמה כי היא בסוד נקודה אחת. 

נמצא שיש ד' חלוקות, חלוקת הג', וחלוקת הט', וחלוקת הכ"ז, 
ג'  וחלוקת הפ"א. שהם בהבחנה של רת"ס מדין האורך ובחי' 
קוין מדין העובי, שזה סוד התלת. וכל זאת מלבד הבחנת נקודה 

אחת שורשית בלבד בלתי מתחלקת, ודו"ק.
הוא  ובהן כ"ז אתוון:  י"ס  יצירה כי הם  ובזה תבין ענין ספר 
השורש של הכ"ז המתגלה בז"א, והם בסוד האותיות שיש בהם 
גם בחי' ג' קוין5, וזה נעשה מהאורך שהם רת"ס ומהעובי שהם ג' 

קוין וההכפלה בניהם תולדתה כ"ז, ויבואר מיד להלן.  
והנה הז"א אינו רק ט"ס: היינו ע"י ההכפלה של הג' אבל יסודו 
הוא תלת כנ"ל, ומה שהוא ט' ולא י' הוא מצד ששורשו בא"א 

שהוא ט'. 
בחי'  שכל  תמצא  והנה  העשירית,  א'  ספי'  היא  נוקבא  כי 

4  אמנם יש הבחנה שהיא ביסוד בסוד נקודה, אבל מה שהיא עולה 
לנה”י דייקא מחמת שז”א הוא בחי’ תלת-נה”י, ודו”ק. 

5  דוגמא בעלמא הוא אות ח’.

מהם יש ג"ס שרשיות והם בחי' אמ"ש, מ' קו ימין מים, ש' קו 
־שמאל אש, א' קו אמצעי אויר. ואלו הג' ספירות שרשיות נח

לקות תחלה לט"ס בינוניות, ואח"כ ט"ס בינוניות נחלקות לכ"ז 
עם  התורה  אותיות  כ"ב  כמנין  כ"ז  הם  הרי  פרטיות,  ספירות 
ה' אותיות מנצפ"ך בדרך פרטי: והיינו כי סוד האותיות מתחיל 
בסוד נקודה כנודע שהוא סוד היו"ד, והיו"ד נעשה בחי' ג' קוצין 

באורך, ואח"כ נעשה ג' ברוחב.
אמנם הט"ס בינוניות הם נגד אותיות הראשונים שהם א"ב 
ט'  הם  זה  דרך  על  אח"כ  דצלם,  הם'  וזהו  ט',  ז"ח  ה"ו  ג"ד 
אח"כ  והנה  דצלם,  בל'  עפ"צ  מנ"ס  יכ"ל  והם  שניות  אותיות 
ואלו  מנצפ"ך  ק"ר ש"ת  והם  זה הם ט"ס6 שלישיות  דרך  על 
הפרטים  ספירות  אמנם  בחינות,  ג'  הם  והרי  דצלם,  הצ'  הם 
הם כ"ז אותיות כי גם בהם לבדם יש כמנין כ"ז אותיות התורה: 
והוא חלוקת טפ"ט שהם כ"ז אותיות. ואותיות דצ' הם המדרגה 
הוא  'קרירות', ש"ת  בחי'  הוא  ק"ר  כי  האותיות,  התחתונה של 

מבחי' תש כוחו כנקבה, ומנצפ"ך הם אותיות הסופיות שהם שו
רשי הדינים, לעומת כך האותיות שמתגלות בבחי' הל' והמ' הם 

האותיות בסוד המקיפין. 
־הט"ס בינוניות הם סוד א"ב דאי"ק בכ"ר וכו' ר"ל א' בחי

נה ראשונה י' שנייה ק' השלישי, וכן על דרך זה בכל השאר: 
והוא חלוקה נוספת של האותיות והחילוק בניהם הוא כי החלוקה 
הפשוטה שהיא מא' עד ט' ומי' עד צ' ומק' עד ת' ומנצפך, היא 
בסוד יושר, כי כל האותיות הם בזה אחר זה בסוד הדרגה, אבל 
החלוקה של אי"ק היא חלוקה בסוד העובי, כי א' הוא גימט' אחד 
וי' גימט' עשרה וק' גימט' מאה, וכעזה"ד אותיות בכ"ר ואותיות 
גל"ש וכו', והוא בחי' עובי של האותיות שהוא התפרטות של אותו 
דבר, בבחי' השתוות, כי הם שורש אחד של אותיות, כי י' הוא 

בחי' עובי של א' וכן ק' הוא בחי' עובי של י'. 
_______________________

פרק ו' מ"ק
ט'  נגד  יש ט"ס שרשיות  בכל הצלם  כי  העולה  כלל 
כנודע  אותיות של המספר, שאין חשבון למעלה ממנו 
התבאר  אמנם  לא':  חוזר  הי'  הרי  כי  המספר,  לבעלי 
שמתחיל בנקודה אחת ונעשה ג' שנעשה ט' שנעשה כ"ז 
ונעשה פ"א, אולם מצד המספר הם ט' שרשיות דייקא, 
כי בחי' התפרטות הדבר הוא בסוד הט' שהוא המספר 

שאין למעלה ממנו.    

ביאור הדבר, הרי לכאורה יש י"ס, ולפי הנאמר השתא 
הרי  י"ס,  בחי'  יש  איך  וא"כ  מט',  למעלה  מספר  אין 

6  ט’ אותיות.
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י'.  כאן  שאין  ונמצא  לאחד  חוזרת  העשירית  הספירה 
אלא הוא גופא עומק הענין, כי יש בספירות בחי' עליונה 
מדין  'מספר',  בבחי'  תחתונה  ובחי'  'ספיר'  בחי'  שהיא 
אין  כי  ט',  רק  מדין המספר הם  אך  י"ס,  יש  אז  ספיר 
'מספר' למעלה מט'. והטעם הוא כי הספירה העשירית 
הוא בסוד עתיק, כי א"א מתפרט עד ט', והעשירית שלו 
הוא עתיק בסוד המלכות ששם סוד המספר, ולכן בערך 
הזה העשירית חוזרת לא'. כי עתיק ספירה אחת, והיינו 

שחוזרת לאחד.

והוא מדוקדק, כי מצד בחי' ספיר הוא בחי אור שהוא 
ולכן הוא מתפשט, אך מדין המספר  א"א בסוד אור-ך 
דשבו שהוא בחי' עשירית שלו הוא חוזר לאחד, ואינו מת

פשט יותר, ודו"ק.  

והנה מה שכתוב בספר יצירה שיש י' ספירות ולא ט', 
היינו כי היה הו"א שיש ט', כי מדין המספר אין י' אלא 
י'  הם  'ספיר'  בחי'  שהוא  העליונה  הבחי'  מדין  אך  ט', 

ולא ט'.  

והיינו שבחי' האורך מדין ה'ספיר' מגלה שמצד עצמו 
דהוא בחי' התפשטות של י' ונראה כאילו הוא עולם לע

צמו שיש בו י"ס פרטיות, אך בחי' העובי-השתוות מדין 
ה'מספר' שהוא עתיק מגלה שאין י', ואין עולם לעצמו, 
אלא הכל חוזר לאחד, כדברי ספ' יצירה "לפני אחד מה 
ולא  המנוי  כאחד  לא  אחד  שהוא  דהיינו  סופר"  אתה 
כאחד הספור. נמצא שבא"א יש בחי' י' מדין הספיר ומה 
שיש בו ט' הוא מדין המספר, ואמנם אינו מפורש בדברי 

הרב אך כך נראה עומק הסוגיא. 

התורה:  אותיות  כ"ז  נגד  בינוניות  ספי'  כ"ז  בו  ויש 
הוא בחי' 'אותיות מאירות' בחי' אור והוא מצד שורש 
ה'ספיר', כי שורשם בט' שהוא בחי' א"א בחי' אור. וגם 
באותיות יש בהם בחי' שהם 'מספר' ומדין המספר הם 

חוזרים לאחד, ולכן הם כ"ז כי הם טפ"ט ולא י'. 

גימט'  והם  שלימות  פרטיות  ספירות  פ"א  בו  ויש 
של הכבוד  אל  כסא  נעשה  הת"ת  כי  להורות  ־כס"א, 

מעלה ממנו: והוא מלבד ההבחנה שהוזכ"ל שז"א הוא 
בסוד החוטם שהוא פ"א-א"ף, יש בו הבחנה שהוא כסא 
צל"ם  בחי'  כל  כל  והיינו  'כלי'.  בבחי'  ממנו,  ללמעלה 
הם הארת מוחין דאו"א שמתלבשים או מקיפין7 בז"א, 
דוהוא מה שמוחין דאו"א לא עולים בשם מחמת התלב

שותם במוחין דז"א8, וביחס הזה ז"א הוא כסא למוחין 

7  מדין הצ’ מתלבש לתוכו, ומדין הל”מ הם מקיפין.
8  אולם יש הבחנה בין מוחין דאמא שהם מתפשטין רק עד חזה דז”א 
לבין מוחין דאבא שמתפשטין עד יסוד דז”א, ובערך הזה מוחין דאבא 

דאו"א שמתלבשין או מקיפין לז"א.     

והיינו כי יש הבחנה שהוא ט' מצד שורשו בא"א כנ"ל, 
ויש בו הבחנה של פ"א מצד מה שהוא עצמו מאיר בבחי' 
מה  בצד  היינו  כסא  של  הבחנה  בו  שיש  ומה  החוטם, 

שהוא כלי להארת מוחן דאו"א.

הנה כל בחי' אלו נקראו בחי' חיצוניות שבז"א כנ"ל 
שיש בו ג' כלים זה על גב זה, וזהו בחי' כלי החיצוניות 
:שבו, והרי באורכו יש ט"ס כנ"ל והוא מדין אורך כדד

מבאר מיד שיש גם מדין עובי.

זה  דרך  על  שיהיה  צריך  ובעוביו  ברוחב  גם  ואמנם 
כנ"ל. ונמצא שצריך שיהיה ברוחב ועוביו ג' בחי' ט"ס 
הנ"ל: ועובי ורוחב מצד הקלקול הוא שורש הרע, רוחב 
דועובי ר"ת ר"ע, ומצד התיקון הוא שורש התשובה. ואמ

נם מתבאר שעיקר שורש הט"ס הוא באורך כי שורשו 
והאורך  נעשה מכח החלפת העובי  והעובי  בא"א כנ"ל, 
שמתגלה  מה  כי  והיינו  האורך.  מן  נעשה  העובי  ואז 
בעתיק בחי' ט"ס היינו כדי להחזיר אותו לאחד בסוד 
'מספר' כנ"ל. כי מדין האורך זה התפרטות גמורה ומדין 
דהעובי זה אחד שנעשה בו עובי. ומספר בעומק אינו הת

פרטות כפשוטו אלא גילוי האחד בפנים נוספות.  

חג"ת  והתיכונה  נה"י  בחי'  החיצונה  זו  בחי'  כל  שתהיה  כדי 
ופנימית חב"ד, ויהיה ג' צלמים זו לפנים מזו, והצלם החיצון נקרא 

החי בבחי'  הם  הנ"ל  שרשיות  ט"ס  כל  כי  נמצא  דנה"י,  מצלם 
כל  דז"א  נה"י  ג' ספירות גדולות אמיתיות שהם  רק  ואינם  צון 
א' כלולה מג' הרי ט', והצלם התיכון וכו', והצלם הפנימי וכו', 
ונמצא כי כאשר יתלבשו ג' אלו זה תוך זה ונמצא כי ם' דצלם 
יהיה בו ג' ממי"ן זה תוך זה וכולם בחי' חב"ד. כיצד וכו' וכולם 
נקראו אור מקיף ראשון בם' דצלם. אח"כ ל' דצלם וכו', ואח"כ 

מצ' דצלם וכו' והם כ"ז אותיות התורה: הרב מפרט את כל ההת
באורך ובין  בין  היא  ברור שההגדלה  הוא  והיסוד  הנ"ל  פרטות 
וכו'  ג"ד  א"ב  האותיות  סדר  הוא  האורך  סוד  כי  והיינו  בעובי. 
לפי הסדר, לעומת כך סוד העובי הוא יסוד דברי הבעש"ט שא' 
הוא  כלומר  וכעזה"ד,  אלפין  ג'  וג'  אלפין,  ב'  הם  ב'  אך  א'  זה 
סוד אי"ק בכ"ר שהכל אחד, וכל ההתפרטות היא התפרטות של 

מאותו הדבר, הוא סוד העובי, סוד ההשתוות, דהיינו שכל ההת
פרטות היא רק עובי של הא'. וזה מה שעתיק מחזיר הכל לא', 
והיינו שמגלה שכל ההתפרטות של כל האותיות אינו אלא אלף 
 אחד, וכל גילוי הבריאה אינה אלא אחד שהוא אלופו של עולם.  
 ■ המשך בע"ה בשבוע הבא מהשיעור השבועי בירושלים בספר 

עץ חיים      

מתלבשין במוחין דאמא עד החזה לבד, כנודע.
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איך
איך א' י' כ', בלשונות המקרא "איך אמרת 
אחותי היא", "איך אעלה אל אבי והנער איננו 

אתי" וכן ע"ז הדרך.

כפי  עניינו,  'איך',  תמיהת  שאלת,  ביאור   -
יכול  אחד  "במאמר  חז"ל  מאמר  שהוזכר 
בעשרה  ו"נברא  הא',  שזה  להבראות" 
יותר, מהעשרה  י'. בהתפרטות   - מאמרות" 
א',   - איך  זהו  כ'.  עשרים, מי' נעשה  נעשה 
בבריאה  שמצאנו  התנועות  שתי  כ'.  י', 
ואת  השמים  את  אלקים  ברא  "בראשית 
עשות  "ביום  לתתא,  מלעילא  זה  הארץ", 
הוי"ה אלקים ארץ ושמים", זה מתתא לעילא, 
מלעילא לתתא, שמים קודמים לארץ, כשיטת 
קודמת  ארץ  לעילא,  ומתתא  הלל,  בית 
שאומרת  כמו  שמאי,  בית  כשיטת  לשמים, 

הגמ' בחגיגה.

והרי שהעשרה מאמרות הללו, יש בהם שתי 
פנים מאיזה תנועה הם מתנועעים, האם הם 
מתנועעים מעילא לתתא, או שהם מתנועעים 
מתתא לעילא. - ע"ז חל בעומק שאלת האיך, 
פרטים  ריבוי  ישנם  כמובן,  בפרטות  כלומר, 
שיכולה להישאל בהם שאלת 'איך', ובדקות, 
בכל דבר בבריאה, אבל שורש שאלת ה'איך', 
עניינה, באיזה תנועה חל הדבר הזה האם הוא 
של  בתנועה  או  לתתא,  שמלעילא  בתנועה 

מתתא לעילא.

הדברים  ביסודי  להתבונן  מעט  נפתח 
את  נעמיד  רבותינו,  בדברי  הרבה  שנתבארו 
הבריאה  האופן שבו  יסודי הדברים בקצרה, 
עומד,  העולם  עמודים  שלושה  "על  נבראה, 
על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים", 
תורה - יעקב אבינו, עבודה - יצחק, וגמילות 
 - לתתא'  'מלעילא  אברהם.   -  חסדים 
של  מדרגתו  מצד  אבינו  אברהם  מדרגת 
ולפי"ז,  הבריאה,  תנועת  תפיסת  אברהם, 
היא  הבריאה  תנועת   - הבריאה  תכלית 
באברהם  שנאמר  מה  שזה  לתתא,  מלעילא 
"מים  חז"ל  וכלשון  מים",  מעט  נא  "יוקח 
נמוך",  למקום  ויורדים  גבוה  מקום  עוזבים 
'עוזבים  לתתא,  מלעילא  היא  התנועה  וא"כ, 
וכמו  נמוך",  למקום  ויורדים  גבוה  מקום 
ואת  השמים  "את   - הגמ' בחגיגה  שדורשת 
הארץ" שם - מים, והשפע הזה, יורד לארץ.

זה   - אבינו  אברהם  של  עבודתו  כך,  ומצד 

מה שנאמר 'יוקח נא מעט מים' שזה מבואר 
חסדים  הגמילות  להדיא  מוזכר  בו  במקום 
של אברהם אבינו, בתורה, "ורחצו רגליכם", 
לאבק  שמשתחוים  כסבור  חז"ל,  וכדברי 
עד  יורדים  שהמים  כלומר,  שברגליהם. 
על  ויתר  'רגליכם',  ביותר,  הנמוך  המקום 
כן, ברגלים עצמם יש את האבק רגליים של 
עוברי דרכים, והשפל ביותר זה ה'משתחוים 
שערביים  היה  כסבור  שברגליהם',  לאבק 
ומשתחוים  כוכבים  עבודת  שעובדים  הם 
יורדים עד  לאבק ברגליהם, כלומר, שהמים 
המקום השפל ביותר, העבודה זרה שמתגלה 
ביותר,  הנמוך  האופן  זהו  הרגליים,  במדרגת 
היפך ממדרגת הראש, בבחינת "והוא ישופך 
שם  לתתא,  התחתונה  הנפילה  מקום  עקב", 
ושמה  אבינו,  אברהם  של  התנועה  מתגלה 

מתגלה נקודת התכלית.

כשנכתבה בתורה פרשת גמילות חסדים של 
אברהם אבינו, נכתב התנועה, ונכתב התכלית, 
התנועה, מלעילא לתתא. - והתכלית, "נתאוה 
הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים", 
ומצד כך, המקום התחתון, שם מקום השפע, 

לשם יורד כל השפע כולו.

מקום  עיקר  והשורשית,  הבהירה  והדוגמא 
דירה  לו  שיהא  שנתאוה  הקב"ה  של  תאותו 
בתחתונים זהו מדרגת משכן, ומדרגת מקדש, 
משה שנקרא כן  המשכן בכללות הוקם ע"י 
נקרא  שהוא  משיתיהו",  המים  "מן   - ע"ש 
"בשעה  הרי  המים. ובבית המקדש,  על שם 
שכרה דוד שיתין לבית המקדש קפא תהומא 
הדברים  סדר  ככל  עלמא",  למשטפא  ובעא 
המבואר שם בגמ' בסוכה דף נ"ג ע"א, "ימחה 
ושדי  אחספא  שם  כתב  וכו'  המים  על  שמי 
נעשה  כן  וע"י  וכו',  תהומא  ונחית  לתהומא 

קיום למקום בית המקדש.

לעילא  מתתא  המים  של  שהתנועה  כלומר, 
מלעילא  המים  של  תנועה  ומתגלה  נפסקה, 
בית  של  הקיום  נקודת  עומק  זה  לתתא, 
עולים  שהמים  כמה  עד   - כלומר  המקדש, 
למישטף  ובעי  תהומא  "קפא  לעילא  מתתא 
טבע  ממציאות  היפך  שזה  נמצא  עלמא", 
לתתא,  מלעילא  הוא  שבהם  שהגילוי  המים 
עלמא",  למשטף  ובעי  תהומא  ה"קפא  זהו 
לתתא",  מה"לעילא  היפכית  תנועה  כלומר 
וכאשר נעשה נקודת התיקון - "ומה לעשות 
ימחה  תורה  אמרה  לאשתו  איש  בין  שלום 
שמי על המים ק"ו הכא, שזה קל וחומר של 
אחיתופל כמו שאומרת הגמ' במכות, וע"י כן 

המקום  של  קיומו  כלומר,  המקום,  נתקיים 
השמים",  שער  "זה  השפע,  בא  שמשם   -
ומשם בא השפע שיורד מלעילא לתתא, כל 
בית  מקום  זה  לעולם,  שמגיע  כולו  השפע 
המקדש בהבחנה של "נתאוה להיות לו דירה 

בתחתונים".

זהו א"כ, המהלך מצד מדרגתו של אברהם 
הבריאה,  תנועת  של  התפיסה  זה  אבינו, 
ותכלית הבריאה. 'מתתא לעילא' - מדרגת 
יצחק,  אבל בהיפך, מצד מדרגתו של  יצחק 
המוריה',  'הר  המקדש,  בית  במקום  דייקא 
יחידך אשר  שם נאמר "קח נא את בנך את 
שמצד  הדבר  ברור  לעולה",  והעלהו  אהבת 
תנועתו של יצחק, שהיא אש שעולה למעלה, 
רק  לא  וזה  לעילא,  היא  התכלית  א"כ, 
ובעומק,  הזה,  באופן  היה  העקידה  שמעשה 
זה ברור שמה שנאמר 'העלהו', 'העלהו' ולא 
'שחטהו', כדרשת חז"ל עומק נקודת הדבר, 
היתה  העקידה  אילו   - דקה  נקודה  כאן  יש 
היה  באמת  זה  אז  יצחק,  של  מדרגתו  מדין 
העלהו ושחטהו, שיצחק שהוא עמוד העבודה 
זה  לעילא,  מתתא  שעולה  כקרבן  עולה  היה 
באמת היה צריך להיות הפנים העמוקות של 
יצחק  ומדרגת  אברהם  מדרגת  העקידה. 
שעוקד  שמי  מכיון  אבל  בעקידה  שמתגלה 
אותו, 'קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת 
אברהם  שעקד  "עקידה  לעולה',  והעלהו 
אברהם,  מצד  והרי  בנו",  יצחק  את  אבינו 
התכלית היא מלעילא לתתא, לכן זה 'העלהו' 
ולא 'שחטהו', שעל ידי כן, לאחר ה"והעלהו" 
הוא צריך לחזור ולהוריד אותו, נמצא שעיקר 
לעולה"  "והעלהו  זה  יצחק  מצד  הגילוי 
ולא  "העלהו"  זה  הגילוי מצד אברהם  ועיקר 
"שחטהו" שאז, אחרי ה"העלהו" בא המציאות 
שהוא מוריד אותו, כאן מקום השפע שיורד 

מכח מדרגתו של אברהם אבינו.

וא"כ, עומק נקודת סברתו של אברהם אבינו 
ולא  'העלהו'  היה  זה  מדרגתו  שמצד  שאף 
חשב  אבינו  אברהם  מקום  מכל  'שחטהו', 
שעיקר העקידה תהיה מדין מדרגת יצחק, ואז 
באמת, אם זה היה מדין מדרגת יצחק, זה היה 
לו  ו'שחטהו', אמר  'העלהו'  עקידה כפשוטו, 
הקדוש ברוך הוא "אל תשלח ידך אל הנער 
של  הנסיון  כלומר,  מאומה",  לו  תעש  ואל 
אברהם היה לראות שהוא מעלה ומוריד, כמו 
שאומרים הרי, חז"ל, שהוא ביקש לעשות בו 
איזשהו פעולה מעין הטפת דם, כמו שעושים 
מוריד  וכשהוא  מהול,  שנולד  למי  במילה 
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אברהם  של  הנסיון  עומק  זה  לגמרי,  אותו 
מדין  הנסיון  זה  אותו,  מוריד  שהוא  אבינו, 
ההגדרות  שתי  אבינו.  אברהם  של  מדרגתו 
כך,  ומצד  הבריאה  בתכלית  השורשיות 
כל מי שמכיר מעט את דברי רבותינו, רואה 
תכלית  איפה  שורשיות,  הגדרות  שתי  שיש 
נתבארה  אחת  הגדרה  הבריאה,  מציאות 
הבריאה  מציאות  שתכלית  רבותינו,  בדברי 
העיקר',  הוא  ה'המעשה  לתתא,  דייקא,  היא 
דירה  לו  להיות  הוא  ברוך  הקדוש  ו'נתאוה 
בתחתונים', ומצד כך התכלית של הכל הוא 
לגלות את האור העליון ביותר במקום השפל 
ביותר, במקום החומר השפל, עד כמה שניתן 
בגדרי האי עלמא - לגלות שם את מציאותו 
יתברך שמו, את אורו יתברך שמו. זה תנועה 

אחת שמתגלה בדברי רבותינו.

שמתגלה,   - בדיוק  הפוכה   - ותנועה 
שהתכלית היא דייקא, "אם אסק שמים שם 
לעלות,  דייקא  היא  האדם  שעבודת  אתה", 
שהתכלית  מועטים",  והם  עליה  בני  "ראיתי 

היא דייקא, לדור בעליה.

- וברור הדבר, מדין אברהם אבינו, התכלית 
לו  להיות  הוא  ברוך  הקדוש  'נתאוה  היא 
היא  התכלית  יצחק  מדין  בתחתונים',  דירה 
צירוף   - יעקב  מדרגת  בעליונים.  דייקא 
אבינו  יעקב  מצד  ובעומק,  המהלכים  שני 
המצרפם,  התורה  עמוד  שזהו  שמצרפם, 
"צדיק דאחיד בשמיא ובארעא", שזה בחינת 
הוא  כלומר,  יוסף",  יעקב  תולדות  "אלה 
מוסיף לצרף את אברהם ואת יצחק גם יחד, 
והן  בעליונים  הן  בשניהם,  חלה  שהתכלית 
עומק  זה  יחד,  גם  התנועות  בתחתונים, שתי 
תכלית מציאות הבריאה, ברצוא ושוב, לחיות 
למעלה, ולחיות למטה, ושיהיה עיקר למעלה, 
ושיהיה עיקר למטה, ושניהם יהיו עיקרים, זה 

עומק תכלית מציאות הבריאה.

ועל זה חלה שאלת ה'איך', לצרף, לחבר את 
את  להעמיד  יחד,  גם  האלה  המהלכים  שני 
מציאות הדבר באופן שמצד אחד יש תכלית 
שלימה שזהו האופן של המופשטות הגמורה, 
ומהצד השני, היא התכלית שנמצאת לתתא, 
הבריאה.  מציאות  עומק  זה  יחד,  גם  שניהם 
שמע  בקריאת  תחתון  ויחוד  עליון  יחוד 
ויחיד  יחיד  כל  אצל  מתגלה  הזה,  והגילוי 
ה'  אלקינו  ה'  ישראל  'שמע  שמע,  בקריאת 
אחד', 'ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד', 
וכמו שאומרת הגמ' בפסחים דף נ"ו ע"א על 
'ברוך שם' וכו' יעקב אבינו אמרו, ומשה לא 

משל לבת  בלחישה,  נימרינהו  הילכך  אמרו, 
מלך שהריחה ציקי קדירה וכו', כאשר אנחנו 
כאן שני  יש  יתברך שמו,  מייחדים את שמו 
והרוחב  חז"ל,  כבר  שהרחיבו  כמו  יחודים 

בנפש החיים בשער ג'.

אחד"  הוי"ה  אלקינו  הוי"ה  ישראל  "שמע 
האמונה  רבותינו,  בלשון  עליון  יחוד  שנקרא 
באמיתת מציאותו כמו קודם שנברא העולם.

זה  ועד",  לעולם  מלכותו  כבוד  שם  "ברוך 
הקדוש  את  לגלות  דייקא  התחתון,  היחוד 
ברוך הוא בעולם, זהו 'ברוך שם כבוד מלכותו 

לעולם', במקום ההעלם, במקום ההסתר.

- כאן מונח בעצם שתי התנועות הכלליות של 
תכלית מציאות הבריאה.

מצד התכלית של 'מתתא לעילא' - ההבנה 
הבהירה - הגדרת הדבר הוא שהתכלית היא 
הראשון  וה'לעילא'  הראשון,  ל'לעילא'  לחזור 
זה 'הוי"ה קודם שנברא העולם', 'הוה תמיד' 
כביכול, 'לא אישתני בכל אתר', כל מציאותו 
הסתר,  העלם,  נקודת  שום  בה  אין  כביכול, 
ישראל',  'שמע  של  העליון  היחוד  זהו  שינוי, 
ומצד מדרגתו של יצחק אבינו, התכלית היא 
- "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד", והגילוי 
הזה, הוא מה שמעין כך מתגלה במשה רבינו 
שהוא  הזה  והערך  יום,  ארבעים  להר  שעלה 
עולה להר ארבעים יום, שיש לו את ההפשטה 

הגמורה של מציאות העולם.

אבל להיפך, "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם 
ועד", היחוד תחתון כל' חז"ל, מתגלה שדייקא 
ב'לעולם',  השפל,  במקום  היא  התכלית 
במקום ההעלם, במקום ההסתר, שם מציאות 

תכלית הבריאה.

ב'  לפחות  יום,  בכל  אומרים  אנחנו  וכאשר 
אחד",  ה'  אלקינו  ה'  ישראל  "שמע  פעמים, 
ועד",  לעולם  מלכותו  כבוד  שם  "ברוך 
שאומרים אותם בבת אחת, זה עומק העבודה 
להתחבר לשני המהלכים, איפה שורש תכלית 

מציאות הבריאה.

כשאומרים "שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד", 
אז עבודת האדם, לדבוק בתכלית של 'קודם 
שנברא  קודם  ה'אחד',  זה  העולם',  שנברא 
העולם, ודאי שבתוך ה'אחד' עצמו, יש כוונות 
רקיעים  ז'   - ח'  אחד,   - א'  יותר,  נמוכות 
ועולם דידן, ד' - ד' רוחות, זה הצד התחתון 
דבר',  של  ה'פשוטו  מצד  אבל  שב'אחד', 
הפשוט  הכוונה  ]-'פשוטו'  שבדבר,  הפשוט 

כיסוד  היא  העבודה  אז  בדבר[  שיש  ביותר 
עבודת  ואז,  העליון,  היחוד  זה  חז"ל,  דברי 
האדם לגלות דייקא, שהתכלית היא ביטול כל 
והרי  יתברך שמו, למאצילם,  הנבראים אליו 
שהתכלית היא עליית כל דבר לשורשו, שהוא 
נכלל בשורשו, וכל מה שנברא חוזר ל"קודם 
התכללות  מציאות  שלימות  זה  שנברא", 

הנבראים בשורשם.

מלכותו  כבוד  שם  "ברוך  וכשאומרים 
בתנועה  היא  האדם  עבודת  אז  ועד",  לעולם 
זה  את  אומרים  ודייקא,  לתתא,  שמלעילא 
בחשאי, כי זה מקום ההעלם, מקום ההסתר, 
זה נקרא 'בחשאי', וכשהתכלית היא מציאות 
היא  התכלית  לתחתון,  שיורד  עליון  של 
צורת  גופא  זה  שיש,  ביותר  הנמוך  במקום 
- זמנים  בסדר  המהלכים  ב'   הדברים. 

הבהירה  הדוגמא  את  ניתן  וסוכות  יוכ"פ   
לכך, בסדר זמנים זה יום הכיפורים וסוכות, 
יום הכיפורים, הרי אומרים 'ברוך שם כבוד 
כלומר,  רם,  בקול  ועד'  לעולם  מלכותו 
דומים  אנחנו  אז,  בעליון,  נכלל  התחתון  גם 
דומים  בלבן",  "מתעטפים  השרת,  למלאכי 
מופשטים  כלומר,  ההפשטה,  של  למציאות 
החשוך,  העכור  הלבוש  שזה  העכור,  מהגוף 
לובשים בגדי לבן, והרי שמופשטים ממציאות 
החומר, ולכן יש חמישה עינויים, ניתוק מסויים 
וא"כ,  החומר,  משורשי   - החומר  ממציאות 
"ימים  של  התפיסה  מתגלה  הכיפורים  ביום 
יומו של הקדוש  'זה  יוצרו ולו אחד בהם" - 
של  המעין  מתגלה  חז"ל,  כדברי  הוא'  ברוך 
"יומו  של  הגילוי  זה  העולם",  שנברא  "קודם 
של הקדוש ברוך הוא", וזה 'יומו' שעליו נאמר 
יום אחד', היום ראשון  ויהי בוקר  "ויהי ערב 
דמעשה בראשית שנקרא 'יום אחד', זה נקרא 
'יומו של הקב"ה' בשורש הדבר. - אז עדיין 
'קודם  כמו  עולם"  "יחידו של  מתגלה שהיה 
ביחוד  דביקים  כן,  ידי  ועל  העולם',  שנברא 

העליון.

ולאחר מכן סוכות, דייקא "בסוכות הושבתי 
את בני ישראל", מתגלה מקום ה"ברוך שם 
תהיה  "וסוכה  ועד",  לעולם  מלכותו  כבוד 
מקום  כלומר,  וממטר,  מזרם  להציל  לצל" 

ההסתרה, מקום ההעלם, מקום הכיסוי.

והרי שהסדר הוא שני היחודים האלה גם יחד, 
"שמחת  וכשמגיע  תחתון.  ויחוד  עליון  יחוד 
תורה" שזה מקום היחוד שמחבר את שניהם 

גם יחד, זה ה"עצרו עמי יום אחד".
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עד  השנה  מראש  בהתחלה  שיש  יום  הכ"א 
שמחת תורה, זה מלשון "איך", זה הכ"א יום, 
שאומרים  כמו  בך",  ונשמחה  ה"נגילה  עד 
מצטרפים  שם  הכ"ב,  שזה  כידוע,  רבותינו 
הימים גם יחד, ונעשה חיבור של היחוד העליון 
יחד עם החיבור של היחוד תחתון, כאן מונח 

שלימות נקודת הצירוף של שניהם.

ואם כן, כד דייקת שפיר, כל תנועה ותנועה 
במציאות  בעיקר  אבל  בכלל,  שמתגלה 
שני השורשים האלה  מונח  תכלית הבריאה, 
שהוזכרו, בתוך תפיסת מהלכי הבריאה. הכ' 
- צירוף הי' של 'מעילא לתתא' והי' של 
'מתתא לעילא' כח מדרגתו של יעקב אבינו 
כמו שהוזכר, הוא הכח שמצרף את התנועה 
של 'מלעילא לתתא' ואת התנועה של 'מתתא 

לעילא', מחברם יחד והופכם לאחד.

הכח הזה, כפי שהוזכר, הוא הופך את זה מי' 
לכ', וכפשוטו, עשרה מלעילא לתתא, ועשרה 
מתתא לעילא. והדוגמא הבהירה והשורשית זה 
מתן תורה, "וירד ה' על הר סיני", ואז, הקדוש 
ברוך הוא מדבר את עשרת הדיברות, "אנכי 
ה' אלקיך וגו' אשר לרעך", מצד ה"וירד ה' 
על הר סיני", כל הדיברות שבאו מתוך אותו 
מהלך של "וירד", כל הדיבור הוא במהלך של 
עשרה  של  במהלך  הוא  הדיבור  כל  "וירד", 
מלעילא  שיורדים  דיברות  עשרה  מאמרות, 
לתתא, זה צורת הדברים שהיה צריך להיות 
הלוחות",  "נשתברו  אבל  ראשונות,  בלוחות 
לך  "פסל  שניים,  לוחות  של  מציאות  ונעשה 
שני לוחות אבנים כראשונים", בלוחות שניים 
נעשה ההשרשה של הדבר שיש תנועה מתתא 
לעילא, זה השורש בדברי תורה עצמם, שיש 

לוחות ראשונים ויש לוחות שניים.

לעולם מלעילא לתתא,  היא  כללות התורה 
קולו",  את  השמיעך  השמים  "מן  בהדגשה, 
אבל, כל דבר כולל הרי, את הפרטות בתוך 
עצמה,  התורה  בתוך  ובפרטות  הכללות, 
הלוחות  שהיא  לתתא,  מלעילא  תנועה  היה 
ראשונות, והתנועה מתתא לעילא היא לוחות 
שניות, שניהם כלולים ומחוברים יחד אהדדי.

יושב  זה מדרגתו של יעקב אבינו, "איש תם 
אוהלים", כמו שאומרים חז"ל כידוע, בלשון 
ואהל  אברהם  אהל  זה  אהלים'  'יושב  אחד 
דידן,  ולמהלך  ועבר,  שם  באהלי  או  יצחק, 
מה זה ה"יושב אהלים" - שהיה מונח בו שתי 
תם  "איש  זה  תורה,  התלמוד  של  התנועות 
יושב אהלים", הוא מחבר את שניהם גם יחד.

הדבר  את  מעתיק  הוא  הזה  הכח 
ב'  כ'.  של  למדרגה  י'  של  ממדרגה 
הדמיון,  כ'  כ',  באות   המהלכים 
וכח הכלל להבין עמוק, הכח של כ', יש בו 

שני מהלכים שורשיים.

היא  כ'  כידוע,  הקודש  בלשון  אחד,  מהלך 
"כ' המדמה", "זה כזה", כ' מדמה דבר לדבר 
הכלל,  השורש של  זה  בכ',  שני  אחר.מהלך 
נקראת  שכך  הכף,  לכך,  הבהירה  והדוגמא 
כף היד, יש בה את האצבעות שהם נחלקים 
כל  את  הכח שכולל  הוא  היד  וכף  לחמשה 
זה  בעומק,  כן  שם  ועל  יחד,  גם  החמישה 
כלומר,  כלל,  של  מלשון  הכ"ף  של  השורש 
הכף כוללת בתוכה את כל ההתפרטות של 
אצבעות  החמישה  כל  אצבעות,  החמשה 
של  המציאות  ונעשה  היד,  לכף  מתכופפים 

כללותם, חיבורם גם יחד.

מ"מ א"כ, הוזכר בכללות ממש, שני המהלכים 
בכ'. - זה מהלכי הא' - י' - כ' שבו אנחנו 
הוא  מהלכים,  שני  א"כ,  מצרף  כ'  עוסקים, 
והוא  המדמה,  כח  של  אחד  מהלך  מצרף 
מצרף מהלך שני של כח של כלל. - הם שני 
כוחות, שבשורש הם אחד, וכמובן בענפיהם 
דבר  לדמות  מדמה,  של  הכח  נבדלים,  הם 
השורש  מאיפה  יחד,  גם  אותו  לצרף  לדבר, 
של כח המדמה לצרף דבר לדבר אחר? - עד 
כמה שהם באמת דברים נבדלים בעצם, א"כ, 
ומחבר  אותם  שמצרף  המדמה  כח  מאיפה 
אותם גם יחד, רק ברור הדבר - כיון שבשורש 
נתפרטו,  הם  שבענפים  אלא  אחד,  כלל  הם 
הדבר בענפים  את  מדמה  הוא  המדמה,  כח 
מכח הארת השורש הנעלם, בהדגשה, אבל 
השורש עדיין מאיר, יש בו ניצוצות שמאירים 
לתתא, מה שבשורש הוא אחד, הוא כלל, הוא 
משתלשל  הוא  כאשר  אחד,  בבת  כולל  כח 
אין  הכלל  מאור  נעלם,  הכלל  אור  לתתא, 
בידינו אלא ניצוצות של אותו הארה, ומאותם 
ניצוצות של הארה, גורמים לידי כך שיש כח 

לדמות את שני הדברים האלה גם יחד.

קודם  שהוזכר  מה  של  השורש  זה  ובעומק, 
לעילא,  מתתא  עשרה,  לתתא,  מלעילא  לכן, 
עשרה, כלומר, בשורש זה עשרה שהם אחד, 
והכח של הכ' מדמה את שניהם, מצרפת את 
שניהם, הכ' של הדמיון מדמה את העשרה של 
'מלעילא לתתא' לעשרה של 'מתתא לעילא' 
צירוף,  של  מציאות  המדמה, נעשה  כח  וע"י 

ששניהם גם יחד מתחברים יחד אהדדי.

זה כח  זה כח הכלל,  ובשורש כמו שהוזכר, 
הכולל, שחוזר ומצרף את שניהם, ולכן האות 
ופ'.  כ'  כ"ף,  היא  שלה  במילוי  עצמה  כ' 
והמילה כלל עולה פ', כלומר, זה גופא המילוי 
שנמצא בכ"ף, המילוי שנמצא בכ"ף הוא הכח 
שהצירוף שבכ', הפנימיות של הצירוף נובעת 
כלל, כלומר, זה כח  מהפ' שהוא בגימטריא 
הצירוף שגורם לידי כך שהדבר יכול להצטרף. 
- בשורש הדבר, בתפיסת הכלל, הם באמת 
בגילוי התחתון שלהם,  מצורפים, ובענפיהם, 
נעשה הכ' המדמה, שמצרפם ומחברם גם יחד 
 אהדדי, זה שורש יעקב אבינו. יעקב ועשיו, 
יתר  ולפי"ז,  דקלקול  ומדמה  דתיקון  מדמה 
לו את  יש  יעקב אבינו  כן, כמו שהוזכר,  על 
מדמה  כח  כנגדו  ויש  דתיקון,  המדמה  כח 
שמתגלה  דתיקון  המדמה  מכח  דקלקול, 
ביעקב אבינו, זה הכ' שמצרפת את הי' ואת 
ואת העשרה,  היא מצרפת את העשרה  הי', 
הוא  ברוך  הקדוש  "נתאוה  של  התכלית  את 
עקב  בבחינת  בתחתונים"  דירה  לו  להיות 
שזהו י' - עקב מלעילא לתתא, ואת התכלית 
מתתא לעילא שזה בחינת ישראל - לי ראש, 
יחד  גם  שזה הי' שנמצא בעליון, את שניהם 
הוא מצרפם, ועל ידי כן נעשה מציאות אחת 
במה שהוא מצרף אותם. זה מה שהוא יורד 
מלעילא לתתא, מארץ ישראל הוא יוצא ללבן, 
וחוזר מלבן לארץ ישראל, "זה לי עשרים שנה 
בביתך", כלומר ב"עשרים שנה בביתך" הוא 
השלים את התנועה של הי' העליונה עם הי' 
חוזר  לו כשהוא  התחתונה, שזה מה שנאמר 
לארץ ישראל "לא יקרא שמך עוד יעקב כי 
אם ישראל כי שרית עם אלקים ועם אנשים" 
'אנשים'  זהו  ולבן,  עשיו   - ה'אנשים'  הם  מי 
כמו שאומרים רבותינו, וע"י כן נעשה הצירוף 
של  העליון  הכח  זה  יחד,  גם  שניהם  של 
מדרגתו של יעקב אבינו, הוא מחבר את עמוד 
הגמילות חסדים דאברהם עם עמוד התפילה 
דיצחק מכח תורה, 'יושב אהלים' - אהלי שם 
וילן שם כי בא  "וישכב במקום ההוא  ועבר, 
לן, שנטמן בבית  ועד השתא לא  השמש" - 
שם ועבר, כדברי חז"ל, את ההארה הזו של 
לצרף  ללבן,  איתה  יוצא  הוא  תורה,  הדברי 
את כל ה"זה לי עשרים שנה בביתך", זה כח 

מדרגתו של יעקב אבינו כמו שנתבאר.

אבל מהצד השני, כנגד יעקב שהוא בבחינת 
"דמות תם חקוקה בכסא", צורת אדם, ידוע 
עד מאד - עומד מציאותו של עשיו שנקרא 
אדום, אדם ולעומתו אדום, ה'מדמה דתיקון' 
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זהו אדם, שהם ישראל שעליהם נאמר "אתם 
קרויים אדם", וכנגדו עומד מציאותו של עשיו 
'מדמה דקלקול', כנגד הכח  אדום -  שהוא 
גם  יצחק  ואת  אברהם  את  לצרף  יעקב  של 
ה'מדמה'  שזה  דקדושה',  ה'אדם  שזה  יחד, 
מצד הקדושה, שהוא השורש של הצירוף של 
ה'עשרה' וה'עשרה', כמו שנתבאר. - מאותו 
את  יש  דבר,  לאותו  מקביל  כביכול,  מקום 
עשיו, שהוא גם בנו של יצחק, והוא גם נכדו 
את  מצרף  שהוא  והכח  אבינו,  אברהם  של 
הדברים, הוא באופן של 'מדמה', בלי נקודת 
השורש שדבר, מצידו מתגלה נקודת הצירוף 
כמו שאומר  עשיו  הוא נקרא  בעשיה, שלכן 
עשיו מלשון שהוא  חז"ל,  מיסוד דברי  רש"י 
עשוי וגמור, 'עשוי וגמור' כלומר, שמצידו של 
עשיו, התכלית היא כולה נמצאת כאן, ובתוך 
מציאות ה'עשוי וגמור' שהוא נמצא כאן, בזה 

הוא מגלה שני הפכים ששונים מהדדי.

תנועה  שיש  הוא  הדבר  סדר  התיקון,  מצד 
מלעילא לתתא ומתתא לעילא, כמו שנתבאר 
אבינו,  יעקב  שזה  השלם,  תם'  ה'דמות  שזה 
שמתגלה בו יעקב וישראל שהם שני הקצוות 
של  מציאותו  שעומד  מכנגד,  אבל  האלה, 
עשיו, מציאות דקלקול שהוא 'עשוי וגמור' - 
זה  ולמה  למות  הולך  אנכי  "הנה  אומר  הוא 
לי בכורה" )בראשית כ"ה, ל"ב( שהוא מבזה 
את הבכורה, וכדברי חז"ל 'חמש עבירות עבר 
באותו היום', כלומר, שהחמשה אצבעות שהם 
ההתפרטות שבדבר, עליהם חל ה"ותשת עלי 
למות",  הולך  אנכי  ה"הנה  דקלקול,  כפכה" 
של  במציאות  שמתגלה  הקלקול  מקום  זה 
ואת  אברהם  את  מצרף  הוא  וא"כ,  עשיו, 
מצרף  הוא  אופן  ובאיזה  שונה,  באופן  יצחק 
שזה  כזה  באופן  אותם  מצרף  הוא  אותם, 
'מדמה דקלקול'. ביאור עומק מאמר חז"ל 
במה שיצחק דומה לאברהם ולפי"ז, דברים 
מאירים - נאמר בקרא "אלה תולדות יצחק 
בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק", וכדברי 
מאבימלך  אומרים  הדור  ליצני  שהיו  חז"ל, 
הוא,  ברוך  הקדוש  עשה  מה  נתעברה שרה, 
לשל  דומה  יצחק,  של  פניו  קלסתר  צר 
אברהם, בכדי שיהיה בידוע ש'אברהם הוליד 

את יצחק'.

מאיפה השורש לזה שהיו ליצני הדור אומרים 
היה  ביצחק  כי   - שרה  נתעברה  מאבימלך 
בפועל  התגלתה  הזו  שהפסולת  פסולת, 
בעשיו, מהפסולת הזו שקיימת ביצחק, מכח 
כך ליצני הדור היו אומרים שזה לא יתכן שזה 

רק  לכאורה,  לבוא,  יכול  זה  מאברהם,  בא 
מאבימלך, 'מה עשה הקב"ה, צר קלסתר פניו 
של יצחק דומה לשל אברהם', נמצא, שכאן 
היה 'מדמה', שיצחק דומה לאברהם, אבל מי 
גרם לזה שיצחק הופך להיות דומה לאברהם 
במראה החיצוני - הפסולת שנמצא ביצחק, 
הדור  ליצני  היו  בעומק,  שעליו  עשיו,  שהוא 
גרם  הוא  שרה,  נתעברה  מאבימלך  אומרים 
השורש  לאברהם,  דומה  שיצחק  ל'מדמה' 
הזה, זה הכח דקלקול שמתגלה בכח הצירוף 

של אברהם ויצחק, מכחו של עשיו.

מכח יעקב אבינו, זה הכ"ף של הכלל, שחוזר 
ומצרפם ומאחדם גם יחד, אבל מכח מדרגתו 
של עשיו, נעשה ג"כ צירוף של אברהם ויצחק, 
אברהם  הצירוף של  אופן נעשה  באיזה  אבל 
קלסתר  צר  הקב"ה,  עשה  'מה   - ויצחק 
פניו של יצחק דומה לשל אברהם', אבל כל 
ה'קלסתר פנים' זה נעשה מכח הקלקול, כי 
נתעברה  מאבימלך  אומרים  הדור  ליצני  היו 
הדברים  את  לדמות  צריך  כך,  מכח  שרה, 
כאן  יש  כפשוטו,  האמת  נקודת  מצד  לא   -
בא,  הזה  ה'מדמה'  אלא  ה'מדמה',  נקודת 
מצד נקודת הקלקול. וכמובן, גם ה'קלסתר 
דומה לשל אברהם', בשורש  יצחק  פניו של 
השורשים זה מכח הכלל של המדמה העליון, 
אבל  אחד,  הם  ששם  מהכלל,  שמשתלשל 
ה'פועל' שבדבר, נשתלשל מכח ליצני הדור, 
כך  מכח  שנתבאר,  כמו  דעשיו,  מהפסולת 

הוא מחבר את אברהם ואת יצחק גם יחד.

ועל  ישמעאל,  בת  את  נושא  עשיו  כך  ומכח 
ידי כן הוא מצטרף לאברהם, הוא מצרף את 
אברהם ואת יצחק גם יחד, אבל כל הצירוף 
גם  הרי  הקלקול,  נקודת  מצד  נעשה  הזה, 
זה מחמת  ישמעאל  בת  את  שהוא נשא  מה 
רעות  "כי  ראה  שהוא  בקרא  שנאמר  מה 
בנות כנען בעיני יצחק אביו" )בראשית כ"ח, 
ורבקה  יצחק  של  במעשה  התגלה  שזה  ח'( 
אשה  ליקח  שלא  אותו  שציוו  ליעקב,  ביחס 
מבנות כנען, וא"כ עוד פעם, עשיו מדמה את 
בת  את  נושא  הוא  כן  ידי  ועל  לדבר,  עצמו 
א"כ,  דקלקול'.  ה'מדמה  כח  זה  ישמעאל, 
נקודת הדברים, מכחו של עשיו הרשע, הכ"ף 
באופן  שהיא  המדמה  כ"ף  היא  שמתגלה 
והצירוף  יצחק,  ואת  אברהם  את  שמצרפת 
של אברהם ויצחק מכחו של עשיו, אינו אלא 
נקרא  הוא  כך  שם  על  'מדמה',  של  תפיסה 
את  שמצרף  'מדמה'   - 'אדום'  הוא  אדום, 
ה'מדמה',  מהלכי  מכח  יצחק  ואת  אברהם 

תם',  'איש  של  שלם,  אמיתי,  צירוף  היפך 
יעקב אבינו, שמצרף את שניהם גם יחד.

ומכחו של עשיו הרשע, הכ"ף הופכת להיות 
מקום  שבדבר,  הביטול  של  מקום  באמת, 
אברהם  של  הצירוף  כי  דקלקול,  הכיפוף 
צירוף  אינו  דקלקול',  ה'מדמה  מכח  ויצחק 
מתגלה  כן  וע"י  שלם,  צירוף  אינו  אמת, 
של  באופן  איננו  הוא  שמצרפם,  הזה  שהכח 
כח דתיקון אלא באופן של כח דקלקול. כ"ף 
והיינו  אחרת  בלשון  פשוטה  וכ"ף  כפופה 
שיש  כפולות,  אותיות  הם  מנצפ"ך  הרי  הך, 
כ'  האות  כך,  ומצד  ופשוטות,  כפופות  בהם 
היא האות הראשונה שבסדר האותיות, שהיא 
מצד  פשוטה.  וכ"ף  כפופה,  כ"ף  כפולה, 
מדרגתו של יעקב אבינו, ה"כ"ף היא פשוטה, 
זה  כלומר,  פשוטה,  כ"ף  שהיא  הזו  והכ"ף 
שניהם,  את  שמצרפת  שבכ"ף,  הפשיטות 
וכאשר הכ"ף היא כ"ף פשוטה, מתגלה מכח 
אצבעות,  החמישה  שמתגלים  היד,  כף  כך, 

מחוברים יחד אהדדי.

אבל מכח מדרגתו של עשיו, הכ"ף היא כ"ף 
כפופה, ועל ידי כן, כל האצבעות נכפפים ליד, 
והם דומים אהדדי, זוהי כ"ף המדמה, כאשר 
האצבעות פשוטות, הרי שניכרת כל אצבע - 
זו אצבע, זו אמה, זו קמיצה, ניכר כל אצבע 
כעומדת לעצמה, אבל כאשר מכופפים את 
ה'כ"ף  היד, נעשה באצבעות  האצבעות לכף 
המדמה', מכח ה'מדמה', הם נראים במידה 
דומים  להיות  הופכים  הם  דומים,  מסויימת 
אחד לשני, זה הכח שמתגלה מכחו של עשיו, 
עליה   - הזו  הכף  כפופה,  כ"ף  היא  שהכ"ף 
נאמר "ותשת עלי כפכה", 'עמד ומיעטו', כמו 
שדורשת הגמ' בחגיגה, כלומר, הוא כופף את 
של  מכחו  כפופה שמתגלה  כ"ף  זה  קומתו, 
עשיו הרשע. 'איך' - עומק השאלה ולפי"ז, 
זה העומק של שאלת  כשחידדנו את הדבר, 
'איך'.  נחזור ונסכם את המהלך הראשון, ואת 

המהלך השני, וצירופם גם יחד:

תנועה  ב'איך',  שנתבאר  הראשון  המהלך 
וזו  לעילא,  מתתא  ותנועה  לתתא,  מלעילא 
י', מהא' ה'אחד', נעשה   - א'  'איך',  שאלת 
מלתתא,  וי'  מלעילא,  י'  יש  שבזה  עשרה, 
ומצד כך, כל דבר בבריאה, צריך לבדוק את 
תנועתו, האם הוא מלעילא לתתא, או שהוא 
מתתא לעילא, ולפי"ז מה תכליתו באותו ערך.

אבל נתבאר לאחר מכן, כח הצירוף שמצרף 
צירוף  אבינו,  יעקב  מכח  שהוא  שניהם,  את 
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דקדושה, כח הכלל שמתגלה בכ"ף שגילויו 
הוא בפ' שבכ"ף שהיא עולה כלל, שמצרפת 
אותה  מתגלה  ובענפיהם  בשורשם,  אותם 

נקודת צירוף.

דקלקול,  צירוף  של  מציאות  עומד  ומכנגדו 
שהוא עשיו שהוא כח המדמה. ולפי"ז, שאלת 
נקודת  נעשה  איך  השאלה,  נשאלת  ה'איך' 
הצירוף, האם נקודת הצירוף היא מכח הארת 
ל'מדמה'  שמשתלשל  בשורשו,  הכללות 
התחתון שמצרף אותם גם יחד, שזה הצירוף 

מכחו של יעקב אבינו.

מכח  הצירוף,  כח  ושלום,  חס  שנעשה  או, 
ה'מדמה דקלקול' של עשיו, שמדמה כל דבר 

יחד אהדדי.

'איך',  בשאלת  הנוסף  הביאור  מונח  כאן   -
איך נעשה נקודת הצירוף, איך נעשה מציאות 
החיבור. 'איך' דתיקון ו'איך' דקלקול - זה 
מה שנאמר בקרא "איך אעלה אל אבי והנער 
איננו אתי" )בראשית מד, ל"ד( - ששם באים 
לברר את ה"ונפשו קשורה בנפשו", זה מקום 
זה  בנפשו'  'קשורה  שהיא  מה  האם  הבירור 
מחמת ש'כ"ף המדמה' של ה'כלל' מחברת 

אותם גם יחד.

אבל מכנגד, כשאומר אבימלך ליצחק אבינו 
"איך אמרת אחותי היא", כלומר, ה'איך' הזה 
זה 'איך' ששייך, שהוא מדמה דבר לדבר, הוא 
לאשתו, מצד נקודת הקלקול  אחותו  מדמה 
כביכול, ]על אף שכעין זה נאמר אצל אברהם 
אך  היא  אבי  בת  אחותי  אמנה  "וגם  שאמר 
צד  מתגלה  אופן  בכל  אבל  אמי"-[  בת  לא 
לא  צירוף  של  אופן  בו  שיש  בדבר,  מסויים 

מתוקן.

ומכל מקום, תנועת הדבר יכולה להיות 'איך', 
מכחו של יעקב אבינו, והיא יכולה להיות 'איך' 
מכחו  שנעשה  'איך'  הרשע,  עשיו  של  מכחו 
של עשיו הרשע, בעזר השם נעסוק בזה להלן, 
ה'איכה'  האדם,  של  ה"איכה"  נעשה  שמזה 
ומשם  'ַאֶיָּכה'  זהו  ואיך,  איה  של  צירוף  זה 
מקום  כאשר  כלומר,  הֵאיכה',  משתלשל 
הקלקול,  ממקום  נובע  הדבר  של  הצירוף 
ממקום שורש צירופו של עשיו, זה ההבחנה 

של 'איך' שהוא 'ַאֶיכה'.

אבל כאשר זה נעשה מכח מדרגתו של יעקב 
שעל  כביכול,  תם',  'דמות  זה  דייקא,  אבינו, 
זה נאמר בחז"ל שבקשו מלאכי השרת לומר 

שירה לפני אדם הראשון, ומעין כך לפני יעקב, 
מעין  אבינו  דיעקב  ששופריה  נאמר  שעליו 
זה הצורה השלימה  שופריה דאדם הראשון, 
של אחדות הא', הי' והכ', כולם מצורפים יחד 
אהדדי, תנועה מלעילא לתתא ומתתא לעילא, 

חוזרת ונכללת באל"ף, ב'אלופו של עולם'.

דבר  כל   - השיעור[  בסוף  לשאלה  ]תגובה 
הצירוף  שמה  וא"כ,  אחד,  הוא  שלו  בשורש 
הוא מכח הכלל, בענף שלו, שהוא מתפרט, 
בהתפרטות,  אותו  לצרף  מהאופנים  אחד 
זה מכח  עוד פעם,  אבל  המדמה,  הוא מכח 
אחד,  הוא  שבכלל  הדבר,  אמיתות  הארת 
ולמטה, בהתפרטותו, אחד מאופני הצירופים 
אופן  הוא  הצירוף[  מאופני  אחד  ]ומדגישים, 
הצירוף,  מציאות  כל  שזה  לא  מדמה,  של 
הזכרנו  'מדמה',  של  הצירוף  את  כשהזכרנו 
ועשיו,  יעקב  ואדום,  אדם  של  ביחס  זה  את 
לכך הזכרנו ביחס של 'מדמה', בשורש, הם 
יש  ואיך השורש מתגלה בענף,  אחד בעצם, 
הוא  מהאפשרויות  ואחד  אפשרויות,  כמה 
'מדמה', ובערך הזה הוזכר יעקב ועשיו, אדם 
ומדמה  יעקב  שזה  דתיקון  מדמה  ואדום, 

דקלקול שזה עשיו.

ההבדל  אש, מה  יצחק שהוא  ]שאלה: מצד 
בין עליה של מסירות נפש לעליה של כילוי.[

כל עליה היא לעולם מציאות של כילוי, ולכן, 
מלשון  תמיד  נקראת  שעליה  ההבחנה  זה 
של  מציאות  זה  כי  לאלקים',  הנפש  'כלות 
ישנה  הבחנות,  שני  ישנם  ובכילוי,  כילוי, 
הבחנה של אש הדרגתית, שמכלה את הדבר, 
קופץ,  באופן שהוא  כילוי  של  הבחנה  וישנה 
"אבן דזרקין לה עד אין סוף", שזה ההבחנה 
זה  שניהם  נפש,  דמסירות  באופן  כילוי  של 
הדרגתית  תנועה  שיש  רק  כילוי,  של  תנועה 
של כילוי, שזה צורה של אש כפשוטו, ותנועה 
תנועה  זה  אחת',  'בבת  של  באופן  כילוי  של 
שמתגלה כמסירות נפש, אבל זה לא שבעצם, 
תנועת הכילוי ותנועת העליה, הם שתי תנועות 
שונות, זה אותה תנועה, רק שיש תנועה של 

הדרגה ותנועה של אש גמור.

עפר דאש  יש  זה אחרת, אם  נגדיר את  אם 
- זה יוצר הדרגה, אם יש אש דאש, זה יוצר 

מציאות של מסירות נפש.

]שאלה: ואין עליה מכח מים ורוח[ - בלשון 
קצרה, מים, וודאי שעיקר טבעם הוא "עוזבים 

ומה  נמוך",  למקום  ויורדים  גבוה  מקום 
הדבר  הגדרת  לעילא,  עולים מתתא  שהמים 
שזה מים בבחינת 'אש דמים', שגורמים את 
הדבר, זה ההבחנה של שמים, אותיות שא-
מים, ובהיפוך אותיות זהו אש-מים, היינו הך 
- לשון הגמ' בחגיגה זה שא-מים, ורק הפכנו 

את האותיות ל-אש-מים.

שהם  ובמים  הצדדים,  לכל  תנועה  זה  רוח, 
נמוך",  למקום  ויורדים  גבוה  מקום  "עוזבים 
הכבידות  מכח  או  תנועות,  שתי  בהם  יש 
שבעפר שבהם, או מכח שהם יונקים מהרוח, 
שאש  ומה  לתתא,  מלעילא  גם  היא  שהרוח 
מהרוח  יונקת  היא  לעילא,  מתתא  עולה 
תנועה  זה  רוח,  אבל  לעילא,  מתתא  שעולה 

לכל הצדדים.

]שאלה: אבל איך גם במים העליה היא מכח 
כילוי, איפה יש את הכילוי במים[ - הדוגמא 
למטה,  נמצאים  המים  כאשר  הבהירה, 
הם  עולים למעלה,  הם  וכאשר  טיפות,  הם  
יורדים  וכשהם  יחד,  מתעבים  מתחברים, 
מלמעלה למטה, כל אחד יש לו דפוס לעצמו, 
באופן  לעצמה  יורדת  היא  וטיפה  טיפה  כל 
שהיא איננה מתערבת בחבירתה, וא"כ למעלה 
מים  נקראת  ואז  כללות,  שמים,  כללות,  זה 
בעומק, ולמטה הם נקראים טיפות, - וזה הרי 
המציאות המים הם משמים, שם-מים, שם 
טיפות,  של  באופן  למטה  יורד  וזה  מים,  זה 
של  התפרטות  להיות  הופכים  המים  למטה 
טיפות, לעולם מה שלמטה מתפרט, למעלה 

זה כללות, הם אחד.

מהסדרה  הבא  בשבוע  בע"ה  המשך   ■
השבועית של בלבביפדיה עבודת ה' פנימי
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כתב בשער הכוונות )דרושי הלילה, דרוש ד( וז"ל, גן עדן 
הארת  )היינו  בינה  שהיא  הבריאה  עולם  כנגד  הוא  העליון 
בינה, כדלהלן(, גן עליון בסוד נוק', יסוד שבה. וגן עדן תחתון 
הוא בעשיה, בנוק', יסוד דמלכות, עכ"ל. וכתב בתורת חכם 
)דף פז, ע"ב( וז"ל, ואדה"ר, ממלכות דמלכות בערך הכולל, 
מהמדריגה  אלא  מקבל  התחתון  אין  לעולם  כי  ג"ע,  ונקרא 
התחתונה של העליון, עיי"ש. ועיין שמן ששון על שער הכוונות 
)דרושי הלילה, דרוש ד, אות נו"ן( שיש כמה בחינות ג"ע, ויש 
ג"ע עליון בתבונה, ותחתון בלאה, עיי"ש. ויסוד דהכא תחילתו 

בטבור, וזה שאמרו חז"ל שג"ע נמצא בטבור הארץ.

וביאר בפרטות בעץ חיים )שער לב, פ"ה, מ"ת( וז"ל, צד הפנים 
)של ז"א( מתחלק לב' בחינות, כי מחציו ולמטה שם האורות 
שבו  הישוב  בחינת  הוא  שם  מגולים,  דאמא  החסדים  של 
האחור  מן  עצמו  הזה  המקום  וכנגד  בנ"א,  ועומדים  שוכנים 
הוא עמידת רחל נוק' דז"א. וזה סוד שנקרא רחל ארץ כנ"ל, 
ארץ ישראל, ארץ ז"א הנקרא ישראל וכו'. אמנם שם מחציו 
ולמעלה מצד הפנים הוא מדור אל הנשמות העליונות הנקרא 
ג"ע הארץ )שכנגדו באחור זהו הארץ ולכן נקרא ג"ע הארץ, 
עיי"ש( וכו', נקודת מחציתו, פי הטבור, אשר כנגדו ג"ע הארץ, 
עכ"ל. ועיי"ש שרחל כנגד פי היסוד ממש, משא"כ ג"ע הוא 
במקום הטבור בפניו. ובלשונו שם, נקודה העליונה הזה היא 
נקודה עלאה סתימאה, והיא נקודת הטבור שהוא סתום, וזהו 
נקודה עלאה למעלה ממקום נקודה תתאה שביסוד )שכנגדו 
נקודת  אבל  ופתוחה,  תתאה  שהיא  כנ"ל  א"י(  רחל,  עומדת 
הטבור עליונה וסתומה, והיא בחינת ג"ע הארץ )בחינת ארץ 
לא  עין  בריה, בסוד  כל  עלאה הסתום מעין  העליונה(, אמא 

ראתה, עכ"ל, עיי"ש. וזהו ג"ע עליון.

וגן עדן תחתון מקומו בעשיה, כמ"ש שם )שער מב, פ"ד( וז"ל, 
מלכות דעשיה נקרא ירושלים וכו', נמצא כי אמצעית קרקע 
הוא ג"כ הארץ, והוא חומר זך מאד קדוש, וסביבותיו הארץ 
הזאת חומרית מאוד, עכ"ל. עיי"ש. וכתב שם להלן )שער מג, 
פ"א( וז"ל, וכנגד נקודת הטבור, שהוא ממש אמצע כל העולם 
ולא של הישוב לבדו כמו א"י, היא בבינה שבבינה דמלכות 
דעשיה, והיא ג"ע הארץ, והעדן הוא חכמה שבה והנהר הוא 

)דרושי נפילת אפים, דרוש ה( כתב  ]ובשער הכוונות  הדעת 
וז"ל, ונהר יוצא, דהיינו בינה, מעדן, היינו חכמה, להשקות את 
הגן, דהיינו ת"ת, עכ"ל. ובספר הליקוטים )לך לך( כתב וז"ל, 
עדן נקרא אבא וגן נקרא אמא, עדן נקרא זעיר וגן נקרא נוק', 
עיי"ש[. וכבר ידעת שהבינה אחוזה בימין וכו', והנה בינה כל 
זרוע  שהוא  הארץ,  לג"ע  דאתי,  לעלמא  נותנת  דילה  רחמי 
הימיני, לכן ג"ע הארץ הוא לצד דרום הישוב, באמצע העולם 
גיהנם הארץ לצפון, עכ"ל.  זרוע שמאל שהוא  וכנגדו  ממש, 
נתבאר  וז"ל,  פ"ג(  )שם,  שם  וכתב  )שם(.  אמת  שפת  ועיין 
שהוא )ג"ע הארץ( נקודת האמצעי של קו שוה היום של כל 
העולם, והוא לדרום א"י, והוא נגד בינה דמלכות עשיה כנ"ל, 
אין  שהסט"א  ונודע  לעוה"ב.  לצדיקים  הצפון  עוה"ב  שהוא 
בביהמ"ק  משא"כ  בג"ע,  סט"א  אין  ולכן  בבינה,  אחיזה  לה 
אע"פ שהוא נקודת היסוד, הוא יסוד דמלכות, וג"ע הוא בינה 
נקודת  עד  אמא  "הארת"  התפשטות  והיינו  עכ"ל.  דמלכות, 
הטבור כי עצמותה מתפשטת עד החזה, ודו"ק היטב. וזש"כ 
דז"א,  טבור  סתימאה,  נקודה  ג"ע,  וז"ל,  פ"א(  נ,  )שער  שם 
עכ"ל.  העולם,  טבור  ג"ע  לכן  מתלבשת,  אמא  יסוד  ששם 

והיינו התפשטות הארת אמא, ולא עצמותה, ודו"ק.

ושורש הארת אמא המתפשט, הוא ז"ת שבו. וכתב במשנת 
עשר  עם  ס"ג  וז"ל,  פ"ג(  שבת,  תוספת  )מסכת  חסידים 
אותיותיו שבע תחתונות דבינה שמספרו ע"ג, עכ"ל. וזהו ג"ע, 
בנעלמות,  אולם  ג"ר,  הוא  והשורש  כנ"ל.  בינה  הארת  והוא 
וזהו ג"ע, ר"ת ג' עליונים, ודו"ק. ומאיר בז"א, בטבורו, כנ"ל, 
שהוא יעקב. וכמ"ש בשער הפסוקים )תולדות( וז"ל, יעקב וגן 
עדן מספרם שוה, כי גן עדן עם אותיותיו, הוא כמנין יעקב, 
חיבור  הוא  זו,  הארה  ושלמות  עכ"ל.  עמו,  ג"ע  שנכנס  וזהו 
בינה, ת"ת, מלכות. כי הארת בינה בז"א, הוא ג"ע עליון כנ"ל, 
ויסוד דנוק' הוא ג"ע תחתון. וכתב בספר הליקוטים ובלקוטי 
וג' שמות  קע"ז,  גימט'  ג"ע  בגליון שם,  וז"ל,  לך(  )לך  תורה 

אדנ"י הוי"ה אלקים ג"כ גימט' קע"ז, עיי"ש.

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

מילון ערכים בקבלה · גן עדן

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

                      bilvavi231@gmail.com להצטרפות לרשימת העלון | לכל ענייני העלון 
ספרי מאה שערים רח' מאה שערים 15, ירושלים · הפצת ספרי קודש רח' דוד 2, ירושלים 02.502.2567 

 02.623.0294 · ספרי אברמוביץ רח' קוטלר, 5 בני ברק 03.579.3829
books2270@gmail.com רכישת ספרי הרב: ספרי אברמוביץ  משלוח ברחבי העולם 03.578.2270 

כדי לקבל את המילון מההתחלה, אנא בקש לכתובת
bilvavi231@gmail.com



בלבבי משכן אבנה
בס"ד

USA 718.521.5231      073.295.1245 שיעורי "בלבבי" מופיעים ב"קול הלשון" בארץ 

276 שמות תשפ"ג גליון  פרשה

ישראל  בני  את  הוציא  כשהקב"ה 
ממצרים, אומר הקב"ה למשה, )שמות ג, 
יד( שיאמר לבני ישראל ששמו הוא אהיה 
אשר אהיה, ופרשו חז"ל )ברכות ט, ב( אמר 
לו הקדוש ברוך הוא למשה לך אמור להם 
לישראל אני הייתי עמכם בשעבוד זה ואני 
ולכאורה  מלכיות,  בשעבוד  עמכם  אהיה 
הרי דיה לצרה בשעתה, כמו ששאל משה 
הפוך.  אמר  הקב"ה  למה  כן  אם  רבינו, 
אמת,  הצדדים  ששני  לומר  בא  זה  אלא 
דיה  בנפש  מסוימת  שבאבחנה  וודאי 
לצרה בשעתה, ועכשיו הם נגאלים. אבל 
רואה  כשאתה  בנפש,  מסוימת  באבחנה 
תדע  מה  אותך,  לגאול  שעתידים  עכשיו 
כבר עכשיו, גם הגלות הבאה תבוא. למה 
צריך לומר את זה כבר עתה, כי אם הוא 
לא יאמר את זה, אין כלים אחרי זה לקבל 
את התהליכים שיבואו. אם אני לא רואה 
את האהיה אשר אהיה, מה שיהיה עימכם 
בגלות זו, יהיה עימכם גם בגלויות אחרות, 
אז הנפש לא תוכל להתמודד עם העתיד 

־לבוא. הנפש יכולה לעתיד לבוא להתמו
דד, רק אם הוא רואה הדברים שהוא כבר 
מונח בתוכם עכשיו בעת נקודת הגאולה, 

בזמן של עליה. 
זה נקרא שמחה בבחינת גילה, בבחינת 
את  רואה  הוא  בארוכה.  שנתבאר  עלץ 
הגילה,  מקום  את  רואה  הוא  ואז  הגילה 
לצאת  הכובד  את  לו  יש  הגלות,  ומקום 
מכאן, אבל כל יציאה של הכובד הוא לא 
מתחיל מנקודת היציאה, אלא איפה הוא 
התחיל, בזמן הגילה עצמו. ואז הכובד נותן 

־לו את הדבר, שהוא עוזב את הדבר בהד
רגה, הסדר של הדברים הולכים בזה אחר 

 דע את שמחתך פרק יט'
העליצות מכח התנועה

שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד תל אביב תשס"ח 
נחזור אם כן לענייננו בנמשל. רמ"ח אברים ושס"ה גידים שיש לאדם, יש לו אותם 
פיזית גופנית, זה ציור מעין הציור העמוק של הנשמה, בעומק הנשמה פנימה יש בכוח 
את כל האברים כולם. אלא שאם האדם לא מקיים מצוה הוא לא מוציא את הדבר 
אז  מצוה  מכבה  עבירה  בבחינת  אותה  כיבה  והוא  מצוה  לו  הייתה  או רח"ל  לפועל, 
הוא איבד את אותו אבר. כאשר אנחנו ממרקים אותו, או שיש את אותו אבר ואנחנו 
ממרקים את אותו אבר, או שאנחנו ממרקים את החסימה שמנעה את ההתפשטות 
אילו  יכול לצמוח.  היה  ואם מרקנו את אותה חסימה ממילא האבר  אותו אבר.  של 
היה חסר בו אבר בשורש לגמרי, לא היה עוזר שום מרוק, לא נברא שם יש מאין, מה 
שיש זה מה שנשאר. אבל מכיוון שהדבר קיים בכוח בתוך נפש האדם, אם הוא קיים 
בכוח בתוך נפש האדם אנחנו רק צריכים להוציא אותו מהכוח לפועל. כאשר אנחנו 

מוציאים את החסימה הדבר יוצא מהכוח לפועל. 
או  או שהוא ממרק לכלוכים,  סוגי מירוקים,  בו שני  יש  הגיהינום בכללות  כן  אם 
שהוא ממרק חסימות. חסימה, כלומר שלא נתנה לדבר להתפשט. בעומק לכן ישנה 
אבחנה של גיהינום בבחינת אש, שזה של חום, ישנה אבחנה של גיהינום בבחינת שלג 

שזה של קור, לא ניכנס לזה כרגע.
באותיותיה של קריאת שמע, הדקדוק  ודקדק  לענייננו, אדם שקרא קריאת שמע 
של קריאת שמע הוא בעצם מעמיד את האברים במקומם, אלא שרח"ל אדם קורא 
קריאת שמע ודקדק באותיותיה אבל לאחר שגמר קריאת שמע הוא עושה עבירה או 
שהוא לא מקיים מצוה, וכי קריאת שמע שהוא קרא תעקור לו את העבירות שהוא 
עשה ותשלים לו את כל המצוות שהוא לא עשה?? כולנו מבינים שלא. אדם לא יכול 
לקרוא קריאת שמע, פעמיים ביום אומרים באהבה "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" 

ולאחר מכן לעשות כל מה שלבו חפץ. 
קיים  ולא  עבירה  על אף שהוא עבר  קיים מצוה,  לא  או  עבירה  הוא עבר  לכן אם 
את  לו  מצננת  היא  לו,  עוזרת  היא  מה  משהו.  לו  עוזרת  אבל  שמע  קריאת  מצוה 
הגיהינום, היא לא מוציאה ואתו לגמרי מן הגיהינום, כי סוף כל סוף הוא עבר עבירה 
או לא קיים מצוה, היא מצננת לו את הגיהינום כלומר על ידי שהוא דקדק באותיות 
של קריאת שמע שיש בהם רמ"ח תיבות כנגד רמ"ח אברי האדם, בדקדוק באותיות 

־הללו זהו דקדוק שמעמיד את האבר ועוזר לו להתפתח. אלא שאולי ישנם עדיין חסי
מות ממקום אחר. אבל איזשהו סוג של התפתחות היא נותנת לו. על אף שישנה עדיין 
איזשהו דבר שמעכב מההתפתחות כאילו לא הייתה שום סיבה שמעכבת שהרי הוא 
היה יוצא לגמרי מהגיהינום, עם כל זאת הוא קרא קריאת שמע ודקדק באותיות של 

קריאת שמע, האותיות הללו שהוא דקדק בהן הן  נתנו לו תוספת לאברים.
משל למה הדבר דומה, אדם לקח ויטמין תקופה מסוימת בחיים, לאחר מכן הוא 
הפסיק. זה עזר לו? כן. זה לגמרי עזר לו? לא, כי לאחמ"כ הוא הפסיק. קרא ודקדק 
באותיותיה הוא דקדק באותיות והוא בנה את הרמ"ח אברים שבתוכו, רק שהוא לא 
עשה את זה בשלימות כי לאחר מכן הוא עבר עבירות. אבל עצם קריאתו את קריאת 
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העמיד  הוא  בזה  אותיותיה  בדקדוק  שמע 
־את הקריאה בזה שהוא קרא נכון הוא הת

חיל לבנות את האברים במידת מה.
עמוק.  יותר  מעט  בזה  להתבונן  ננסה 
שאמרנו  כמו  באותיות.  ודקדק  קרא  הוא 

השו תיבות.  רמ"ח  ישנם  שמע  ־בקריאת 
הפ הוא  כולו  שמע  קריאת  כל  של  ־רש 

אחד",  ה'  אלוקינו  ה'  ישראל  "שמע  סוק 
פסוק  התורה.  מן  שמע  קריאת  עיקר  זה 

מל כבוד  שם  "ברוך  שורשי  שהוא  ־נוסף 
המקור  שהזכרנו  מה  ועד".  לעולם  כותו 
אמרו  שלו  שהבנים  אבינו  ביעקב  זה  של 

־"שמע ישראל ה' ... ה' אחד" ויעקב אבי
לעולם  מלכותו  כבוד  שם  "ברוך  אמר  נו 

יש יש בפסוק "שמע  אותיות  ־ועד". כמה 
זה שש תיבות  אחד"?  ה'  אלוקינו  ה'  ראל 
וכ"ה אותיות. כמה אותיות יש ב"ברוך שם 
כבוד מלכותו לעולם ועד"? עשרים וארבע. 
קריאת שמע "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' 
אחד" ישנם כ"ה תיבות, ב"ברוך שם כבוד 
וארבע  עשרים  ישנם  ועד"  לעולם  מלכותו 

תיבות. 
קריאת  פעמיים  מדינא  אומרים  אנחנו 
"שמע  באהבה  פעמיים  אומרים  שמע, 
ישראל ה' אלוקינו ה' אחד", אומר הזוהר 
תיבות  חמישים  לאדם  יש  כן  אם  הקדוש 
אחת.  בחינה  זוהי  ביום.  שמע  קריאת  של 

יש ה"שמע  את  נצרף  אם  שניה,  ־בחינה 
־ראל" עם ה"ברוך שם כבוד מלכותו לעו

לם ועד" כמו שהיה אצל יעקב אבינו ובניו, 
הגענו לארבעים ותשע.

של  בשורש  אחת  אבחנה  ישנה  כן  אם 
חמישים,  בבחינת  שהיא  שמע  קריאת 
כ"ה  אחד"  ה'  אלוקינו  ה'  ישראל  "שמע 
אומרים  שאנחנו  באהבה  פעמיים  תיבות 
את זה אלו חמישים תיבות. אבחנה השנייה 

־של צירוף, אנחנו מצרפים את ה"שמע יש
־ראל" עם ה"ברוך שם כבוד מלכותו לעו

לם ועד" ס"ה מ"ט תיבות.
תיבות  המ"ט  של  האבחנות  אלה  מה 
חז"ל  כידוע דברי  אותיות.  נ'  של  ואבחנה 
בעולם,  נבראו  בינה  שערי  נ'  הקדושים 
רבנו  משה  אחת.  חסר  למשה  נתנו  כולם 

הח את  ולא  ותשע  הארבעים  את  ־קיבל 
את  שמבארים  חמישים  גם  ישנם  מישים. 

־דברי חז"ל אחרת שהוא קיבל גם את הח
מישים, אבל בכללות בפשטות לשון דברי 
חז"ל נ' שערי בינה נבראו בעולם מ"ט נתנו 

למשה החמישים לא ניתן לו.
כל  ראשית  מבינים  כבר  אנחנו  עכשיו 
יש  ואיפה  חמישים  של  שורש  יש  איפה 
ישנן  בבריאה  ותשע.  ארבעים  של  שורש 

אר לנו,  נתנו  כמה  בינה,  שערי  ־חמישים 
בעים ותשע. השלימות כמובן זה חמישים. 
ועד"  לעולם  מלכותו  כבוד  שם  ה"ברוך 

שאמר כמו  ישראל"  "שמע  של  ־בצירוף 
זהו  בינה  שערי  נ'  ותשע.  ארבעים  הוא  נו 
בחינה של פעמיים באהבה שמע ישראל ה' 
אלוקינו ה' אחד כ"ה אותיות פעמיים זה נ'.
שלו ישנם  שבזה.  האבחנה  עומק  ־מהו 

ראשון  שלב  שמע,  בקריאת  שלבים  שה 
אחד",  ה'  אלוקינו  ה'  ישראל  "שמע  זה 
נתנו בעולם.  נ' שערי בינה  זה אבחנה של 
שם  "ברוך  של  הפסוק  היא  שניה  אבחנה 
כבוד מלכותו לעולם ועד" ביחד עם "שמע 
ישראל" הוא ארבעים ותשע. זה מה שמושג 

לנו מ"ט שערי בינה הוא השיג. 
תיבות  רמ"ח  היא  השלישית  האבחנה 

בה דברנו  זה  שעל  שמע  קריאת  ־שבכל 
בקריאת  אבחנות  שלושה  כן  אם  תחלה. 
ישראל"  "שמע  ראשונה  אבחנה  שמע. 
השנייה  אבחנה  אותיות.  נ'  בבחינת  שהוא 
עם  ועד  לעולם  מלכותו  כבוד  שם  ברוך 
"שמע ישראל" שהוא מ"ט תיבות. ואבחנה 
אברי  רמ"ח  תיבות  רמ"ח  היא  השלישית 

האדם.
"שמע  המהלך.  מהו  הזו  ההדרגה  מהי 
ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" זה בא לגלות 
את האחדות המוחלטת שלמעלה מתפיסת 
מוחלט?  באחד  תפיסה  לנו  יש  הנבראים. 
בזה  אבל תפיסה  בזה.  אמונה  לנו  יש  לא. 
מוזכר  רבותינו  בלשון  נקרא  זה  לנו,  אין 
זהו  עילאה'  'יחודא  חב"ד  בכתבי  הרבה 

־הייחוד העליון זה ייחוד שלמעלה מתפיס
תנו, אין לנו תפיסה באחד מוחלט. האחד 
אביו  את  איש  "יעזוב  זה  מכירים  שאנחנו 
ואת אימו ודבק באשתו והיו לבשר אחד", 
אבל זה אחד שבא מריבוי של שניים. אחד 
בו.  תפיסה  לנו  אין  מוחלט  כאחד  מוחלט 
ישראל  שמע  פעמיים  נ',  בבחינת  זה  לכן 
נ'  בבחינת  הוא  באהבה  אומרים  שאנחנו 

־שערי בינה, זה השער החמישים. שער הח
זהו  "ה' אחד",  מישים הוא השער שנקרא 
"ביום  לבוא  לעתיד  לנו.  מושג  שלא  שער 
ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד", אז יתגלה 

־לנו ההשגה של ה' אחד. היום אנחנו מא
מינים שזה ככה אבל תפיסה בזה.

יש "שמע  שהוא  הראשון  הפסוק  ־לכן 
ראל ה'אלוקינו ה' אחד", ה"אחד" הזה הוא 
בבחינת נ' שערי בינה שער הנ' לכן אלו נ' 
שלמעלה  אחדות  של  תפיסה  זוהי  אותיות 

מהשגתנו שיהיה לעתיד לבוא. 
ועד"  לעולם  מלכותו  כבוד  שם  "ברוך 
ייחוד  תחתון,  ייחוד  תתאה  יחודא  שנקרא 
מושג הוא ייחוד של תוך הנבראים, זה כבר 
ייחוד בבחינת המ"ט שמשה רבנו השיג, נ' 
שערי בינה נבראו בעולם כולם נתנו למשה 

ארב למשה?  ניתן  כמה  אז  מאחד,  ־חוץ 
עים ותשע. זה הארבעים ותשע של קריאת 
אחד"  ה'  אלוקינו  ה'  ישראל  "שמע  שמע 
בצרוף של ברוך שם כבוד מלכותו לעולם 

שהוא מת קריאת שמע  של  הצרוף  ־ועד. 
"ברוך  מלכותו",  כבוד  שם  ב"ברוך  לבש 

מל כבוד  זה  היכן   – מלכותו"  כבוד  ־שם 
זהו  שלא,  בוודאי  המוחלט?  באחד  כותו, 
בעולמות. "ברוך שם כבוד מלכותו" היכן 
זה,  ואיפה  כבודו,  שם  מלכותו  שמתגלה 
בעולמות – לעולם ועד. זהו גילוי של ייחוד 
בתוך  הבורא  של  האחדות  מתגלה  שכבר 
פנים  זהו בבחינת המ"ט  הנבראים,  השגת 
שהשיג אותם משה. הוא השיג אותם אבל 
בבחינה של אחדות לא חס ושלום בבחינה 
של פרוד. זו אחדות שמתגלה בבחינה של 

מ"ט. 
לגלות  צריכים  אנחנו  אחדות  אותה  את 

הש השלב  זהו  שבתוכנו,  האדם  ־בקומת 
תיבות  רמ"ח  שהוא  שמע  בקריאת  לישי 
רמ"ח  בבחינת  שהם  שמע  בקריאת  שיש 
אברים. השלב הראשון הוא "שמע ישראל 
מוחלטת  אחדות  זה  אחד"  ה'  אלוקינו  ה' 

־של הבורא עולם, ה' אחד, זה למעלה מת
פסינו זה משער הנ'. שלב למטה מכך הוא 
צרוף של "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם 
אלינו.  שמתגלה  אחדות  כבר  זה  אז  ועד" 
השלב השלישי זהו האחדות שמתגלה בנו, 
האדם  קומת  שזה  האדם  אברי  רמ"ח  זה 
שנברא ברמ"ח אברים, זה לא ביחס אליו 
יתברך זה ביחס לאחדות שנמצאת בתוכו 

יתברך. 
ה�מ טע�י  השיעור   � הבא  שבוע  בע"ה  ה�שך   ■
)פורסם  אביב  תל  תשס"ח  ישראל.2  ש�ע   008 צוות 

לראשונה(
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הייתה  כבר  הראשונה  הנקודה  אבל  זה, 
רק  נמצאת  לא  והיא  בתחילתה,  מונחת 

לאחר מכן, שאז הנפש לא נסבלת.   
וביתר ביאור, הנפש מתנועעת בין שמחה 
לשמחה.  עצבות  חלילה  וחוזרת  לעצבות, 
ועוד פעם חוזר חלילה משמחה לעצבות. 

־חייב להיות שיהיה גשר בין השמחה לע
יציאה  צבות. אי אפשר לחיות מהלך של 
החיים  כי  גילוי של שמחה,  מעצבות בלי 

יציאה משמ גם  כזה שיש  ־בנויים באופן 
חה, וכניסה לעצבות. חייב להיות שהאדם 
בונה גשר בין המציאות שנקראת שמחה, 
למציאות שנקראת עצבות. מחד הוא בונה 
מעצבות,  לצאת  חיים  של  תהליך  כמובן 

־ולהיכנס לשמחה בכל החלקים של הש
מחה שנתבארו בארוכה. אבל מאידך הוא 
גם חייב לבנות גשר של המעבר שבהכרח 
בא מהשמחה לעצבות. וכפי שנתבאר כאן 

בארוכה. 
נסכם את הדברים. העלץ בעומק יש לו 
שתי פנים, העצל שיוצר עלץ, אין הכי נמי 
יציאה, אבל היציאה נעשית  שיש כאן גם 
זה תיקון אחד לעצבות, כלומר  בהדרגה. 

בהדר אותו  מוציא  שהכובד  כך  ־עצם 
כבר  זה  אחת  בבת  אותו  מוציא  ולא  גה, 
נקודת תיקון לעצבות. אבל התיקון היותר 
בזמן  שמעיקרא  מה  הוא  לעצבות,  פנימי 

נקו את  מכיר  כבר  הוא  עצמו,  ־החיבור 
שני  את  יהיה  נקודה  כשבכל  הגלות.  דת 
החלקים שנתבארו השתא בארוכה, יהיה 
את החלק של העלץ, שיוצר עצבות ויציאה 
בהדרגה. ויהיה את החלק של זמן הגילה, 

לנ אז המעבר  הגלות,  רואה את  גם  ־אני 
ונכו בריאה  בצורה  יעשה  השפל  ־קודת 

הפנימי  והעצבות בעומק  אז השמחה  נה. 
של הנפש, יהיו רצוא ושוב באופן שהנפש 
יכולה לעכל שהיא יכולה להיבנות בצורה 

שלימה. 

היציאה מצל ההעלם 
עומק הדברים שנתבארו שורשם באופן 
בריאת האדם, האדם נברא כלשון הפסוק 

־)בראשית א, כו( נעשה אדם בצלמנו כד
מותנו, לאחר מכן נאמר במפורש במקרא 
ויברא את האדם בצלמו, בצלם  כז(  )שם 
ביסוד  דהיינו  האדם.  את  עשה  אלוקים 

הבריאה נאמר שהאדם נברא בצלם. וכמו 
בהגהה,  החיים  נפש  בהתחלת  שהוזכר 
הצלם זה הצורה הפנימית של האדם, שבו 

האדם נברא. 
המילה צלם מתחלקת לשני תיבות – היא 

־מתחלקת למילה שנקראת מהסוף להת
והיא מתחלקת למילה של צל.  חלה מל, 
אלו הם שתי מילים שמהם מורכב הצלם 
של האדם, צל, מל. ואלו הם שתי אבחנות 
הפוכות מהדדי. האדם נברא מאבחנה של 

־מקום שנברא בו הסתר, שזה הצל, כבי
יתברך  נברא מהצל של הבורא  הוא  כול 
שמו, זה נקרא בצלמנו. לא מעצם ההארה. 
נברא  הוא  אך  הצל.  של  מהרשימו  אלא 
גילוי משורש מל, כאשר  גם ממקום של 

־האדם מל כלומר הוא מסיר את מה שמ
האיבר,  על  וחופה  מכסה  הערלה  כסה, 
פורע ומל הרי שהוא מגלה, מל את הדבר, 
מגלה את הדבר. כלומר בכל מעמקי נפש 
גילוי,  יש כוח של  יש שתי כוחות,  האדם 

ויש כוח של הסתר. 
שורש הצלם נקרא צל ומל, ההסתר הוא 
בצל, המל הוא בגילוי. העולם הוא העלם, 
צריך  הוא  מ',  על  שלו,  התיקון  מה  אבל 
הוא  המציאות  המל.  שזה  למ'.  לעלות 
שכל שאיפת האדם בעומקה, היא לצאת 

פני זה  הגילוי.  למקום  ההסתר  ־ממקום 
מיות נפש האדם. היא רוצה לצאת ממקום 
ההסתר למקום הגילוי. כאשר היא נמצאת 
במקום ההסתר זה נקרא צל, כאשר היא 
הגיעה למקום הגילוי זה נקרא מל. כאשר 
האדם נמצא במקום של הגילוי, זה נקרא 

צז, יב( שמחו צדיקים בה'. הש ־)תהלים 
מחה נובעת מההתחברות למקום הגלוי. 

השמחה  של  מהלשונות  אחד  כך  מצד 
נקרא בשם גילה, שענינו הוא גל י-ה, זה לא 
עיקר סוגיתינו עכשיו, אבל כל גילה עיניינו 
כי השמחה באה מהמקום של ההתגלות, 

ולא מהמקום של ההעלם וההסתר. 
גם הלשון שנקרא חדוה, זה מלשון אחד, 
שבדבר,  האבחנה  האחד.  הוא  חדוה  כל 
ב,  )בראשית  נאמר,  האדם  נברא  כאשר 
האדם  על  תרדמה  אלוקים  ה'  ויפל  כא( 
לילה  ישן,  הוא  כי  הסתר  אז נעשה  וישן, 
נלקח  זה  ואז  שינה,  של  הסתר  כביכול, 
ממנו. החדווה באה ומחזירה אותם לאחד, 

וכן  הגילוי,  למקום האחדות שהוא מקום 
על זה הדרך. 

רגלים  שלשה  לכך:  הברורה  הדוגמא 
יצאנו  מצרים,  ליציאת  זכר  שמחתנו,  זמן 
ממקום של הסתר למקום של גילוי, זוהי 
הגלוי  נמצא במקום  אני  כאשר  השמחה. 
אני שמח. כאשר אני נמצא במקום הגלוי, 
לצאת  רוצה  לא  אני  לי שמחה,  יש  אצל, 
מחמת  משם  לצאת  רוצה  לא  אני  משם. 
בצל,  נמצא  לא  אני  הצ',  על  נמצא  שאני 

אלא אני נמצא במל. 
זהו מה שנאמר בחז"ל )שיר השירים רבה 

ומאירים כנ והיו הדברים שמחים  ב(  ־א, 
תינתם מסיני, מה כוונת הדברים, שמחמת 
שהיה שם גילוי של ההארה הברורה, עולם 

־ברור ראיתי שזה ההארה, זה נקרא שמ
חים ומאירים כנתינתם מסיני, הדבר הוא 
ברור. אין שם הסתר, כיסוי, העלם. אלא 

מונח שם המציאות שנקרא גילוי. 
כל שמחה הגדרתה היא, אור. איפה היה 
המקדש  בבית  ביותר,  השמח  המקום 
משוש כל הארץ )תהלים מח, ג(, בשמחת 
זו  שמחה  ראה  שלא  דמי  השואבה,  בית 
לא ראה שמחה מימיו )סוכה נא, א(. מה 
היה כל עינינה של שמחת בית השואבה, 

־אור. כמו שנאמר )משלי יג, ט( אור צדי
זה הדרך. כל שמחה  וכן על  קים ישמח, 

שנק מציאות  ביסודה  שיהא  ־מכריחה 
מו היא  השלימה  השמחה  הארה.  ־ראת 

נחת בעצם המקום הפנימי שכולו אור, זה 
נקרא אור ההוויה, שעל זה נאמר )תהלים 

צז, יב( שמחו צדיקים בה'. 
שנקראת  המקום  בעצם  היא  השמחה 
זה  צל.  שנקרא  מהמקום  ביציאה  מל, 
נקרא שמחה. כאשר האדם נמצא באותו 
מקום שמקומו הוא הארה, הוא שמח. זה 
בית המקדש כמו שאומרת הגמרא )בבא 
בתרא ד, א(, היא נקראת עינו של עולם, 

־ונקראת אורו של עולם. ועל זה נאמר )במ
דבר רבה כא, כא( לא לן אדם בירושלים 
ועבירה בידו, כי אין שם לן, של צל, שזה 
זמן ההסתר אלא מקום הגילוי, וכן על זה 

הדרך. שמה מונחת השמחה. 
■ ה�שך בע"ה שבוע הבא �סדרת דע את ש�חתך



יסוד שלישי: 'מדרגות' 
כל דבר בבריאה בנוי באופן של הדרגה. כך חקקה חכמתו ית"ש, 

שמציאות הבריאה תבוא באופן של הדרגה. 'הדרגה' זה לא רק ביחס 
של שורש וענף, אלא זה יחס של מדרגות, דוגמא בעלמא: עשרה 

קדושות ירושלים ארץ ישראל, עשרה קדושות שיש, זה 'מדרגות' של 
קדושה, כמובן שעד"כ כל מדרגה תחתונה, היא יונקת מהמדרגה 

שקדמה לה. אבל, סדר הבריאה בנוי באופן של 'דרגות' - 'מדרגות'. 
דוגמאות בעלמא: יש לנו ג' אבות, אברהם יצחק ויעקב. הסדר הפשוט: 

הראשון זה אברהם, השני זה יצחק, השלישי זה יעקב. אבל חז"ל 
מלמדים אותנו, שיעקב נקרא "בחיר שבאבות"1. 

אז אם באנו לסדר באופן של ענף ושורש כפשוטו: יעקב, יצחק, 
אברהם. זה צורה של מתתא לעילא, של הענף מול מציאות השורש. 

אבל אם באנו לסדר סדר של 'מדרגות', יעקב שנקרא בלשון חז"ל 
שהוזכר "בכיר שבאבות" הרי שסדר המדרגות הוא שונה. 

ניתן דוגמא נוספת: יש מדרגות מצד יחס של סדר הדורות: אדה"ר, הבל, 
]בדברי חז"ל זה נקרא 'שת', כי הבל לא נתקיים[, וכן ע"ז הדרך. אבל, 

בכללות ממש זה נקרא 'ירידת הדורות', יש מדרגות. 

נקח את הדוגמא השורשית המתהפכת: דוד מלכא משיחא, מצד סדר 
המדרגות, הוא הרבה הרבה אחרי אדה"ר, הרבה אחרי האבות, אחרי 

משה, אחרי אהרן, אחרי יוסף, כל הז' רועים, דוד הוא אחרון. אבל כמו 
שדורשת הגמ' הרי במו"ק בט"ז, הוא נקרא "ראש השלישים", ראש 

לג' אבות, הרי שישנה הבחנה כפשוטו שדוד הוא ה'שביעי', מצד 
סדר השבעה רועים. ]יוסף - לאחר משה ואהרן, לפני, שני פנים כמו 

שנהוג בכנסת ישראל לומר בסוכות[, אבל דוד נמצא אחרון, אבל בסדר 
המדרגות יש פנים שהוא אחרון, ויש פנים של "אבן מאסו הבנים - 

היתה לראש פינה", הוא נמצא למעלה. 

ולכן היחס של ענף ושורש, הוא יחס אחד, והיחס של המדרגות, הוא 
יחס שונה. עוד פעם, נחזור ונחדד: כל תפיסת האגדה היא בנויה באופן 

של 'אחדות'. יש כאן כמה וכמה פנים, איך מגלים את צורת ה'אחדות' 
שבדבר. יש אחדות שהוזכר בכללות – 'פירוד' מול זה מציאות של 

'אחדות', וצורת האחדות אופן הראשון שהוזכר זה שורש וענפים, וצורת 
האחדות נוספת שהוזכר השתא, הוא באופן של 'מדרגות', בפנים הללו 

שבדבר, אז האדם 'מדרג' את הבריאה, בסדר צורתה.

במאמר המוסגר, זה נקודה דקה יותר באופן של מדרגות, יש דברים 
שבסדר אחד הם במדרגה אחת, ובסדר אחר הם יהיו במדרגה שונה. 

לדוגמא למשל שהוזכר מקודם, "אברהם יצחק ויעקב", זה יותר מסודר, 
"יוסף משה ואהרן", או "משה אהרן ויוסף", יש לנו ב' סדרים איך 

מסדרים את המדרגות. ולכן -  צורת הלימוד של האגדה היא ה'אחדות', 
וא' מהאחדויות היא בתפיסת ה'מדרגות' של הבריאה. למדרגות האלה, 

יש כמה וכמה סדרים. מה הם? זה עומק החכמה. 

1  ב"ר עו, א'. 

יסוד רביעי: 'עשרה מאמרות'
הבריאה נבראה כולה בעשרה מאמרות "בעשרה מאמרות נברא 

העולם2", וכל דבר ודבר שאנחנו מתייחסים אליו, צריך לראות איפה 
השורש שלו בעשרה מאמרות, שבהם נברא העולם. 

יש יחס שצריך לבדוק באיזה שורש של איזה יום במעשה בראשית הוא 
נמצא, זה יחס נוסף. אבל יחס שורשי, הוא מה שהוזכר השתא: כל דבר 

ודבר בבריאה הוא נברא בעשרה מאמרות,  שהשורש שלהם בעשרת 
הדיברות ]וביותר עומק, א"כ[. 

בכל דבר ודבר שנמצא בבריאה צריך לראות את שורשו במעשה 
בראשית שבו, בעשרה מאמרות. מצד כך יש כאן תפיסה עמוקה מאד, 

כשאדם מגיע למבט שהוזכר השתא, הוא בעצם לא רואה בבריאה 
רק עשרה דברים - "עשרה מאמרות", וכל הענפים שיש, כל הפרטים 

שיש "המון בריות לאין תכלית", הוא משייך כל דבר לאותו מציאות 
של עשרה מאמרות. ואז כל החכמה כולה מתקבצת לאחד, ]ה'עשרה' 

עצמן, אז 'במאמר אחד יכול להיבראות', ויכול לחזור לאחד, שזה דק[.

אבל כשתופסים תפיסה של בריאה "בעשרה מאמרות נברא העולם", 
ומשייכים כל דבר לעשרה מאמרות, ]איך לשייך, כמובן צריכים רוחב 
של חכמה[. אבל כשמחברים כל דבר לעשרה מאמרות שבהם נברא 

העולם, אז האדם חי עם עולם מאד מאד שורשי, שיש בו רק עשרה 
דברים, וכל הענפים כמו שהוזכר, מתחברים לאותו מציאות של עשרה, 
זה עומק נורא באחדות שבאגדה. האגדה אוגדת כל דבר. ]ישנה הבחנה 

שאוגדת אותו לשבעה ימים, על דרך רמז, אגדה א' – גד, זה הג' - ד' 
השבעה ימים של מעשה בראשית, ההרחבה יותר כמו שהוזכר זה 

מתחלק לעשרה מאמרות[. 

עוד פעם איך לחבר כל דבר לעשרה מאמרות, צריך רוחב של חכמה. 
חלק מנקודת הקושי הוא, שיש כמה וכמה שיטות בלשונות  חז"ל, 

מה הם העשרה מאמרות. המחלוקת הפשוטה הראשונה בחז"ל מה 
המאמר הראשון, אז כפשוטו המאמר הראשון ויאמר אלוקים יהיה אור, 

אבל דורשת הגמ' בר"ה3 - "בראשית" נמי מאמר, וכן על זה הדרך יש 
עוד כמה וכמה שיטות בדברי חז"ל איך למנות את ה'מאמרות'. אבל 

בכל אופן, אחד מצורות היסוד של  האחדות שבבריאה, היא לחבר 
כל דבר ולקשר אותו לעשרה מאמרות שבהם הוא נברא, וזה 'מאגד', 

'מצרף', ו'מחבר', את כל הבריאה כולה.

■ ה�שך בע"ה שבוע הבא �השיעור פתיחה כללי לי�וד האגדתא �הסדרה אגדות 
השס באופן של בנין: יסוד שלישי: '�דרגות'

2 אבות, ה, א.
3  ל"ב ע"א.
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]ביאור המהות של כל צירוף 
הקודש,  בלשון  אותיות  שני 
ע"פ סדר רל"א שערים )עיין 
משנה  ב'  פרק  יצירה  ספר 
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[.

ְצַפְרְּדִעים  ַהְיאֹר  ְוָׁשַרץ  צ-ש  וארא 
ְוַעל  ִמְׁשָּכְבָך  ּוַבֲחַדר  ְּבֵביֶתָך  ּוָבאּו  ְוָעלּו 
ּוְבַתּנּוֶריָך  ּוְבַעֶּמָך  ֲעָבֶדיָך  ּוְבֵבית  ִמָּטֶתָך 

ּוְבִמְׁשֲארֹוֶתיָך )שמות, ז, כח(.
מלשון  ש-צ  של  ועניינו  ר-שץ.  שרץ, 
וכאשר  תנועה מהירה.  והוא  שצף, שצ-ף, 
שצ- שמץ,  בחינת  זהו  הקלקול  מצד  זהו 
כי  ק-שץ,  שקץ,  וכן  השמצה.  ומלשון  מ. 
ויוצר  )ש-קץ(,  ממנו  קצה  אדם  של  נפשו 
תנועה  ובנפש  ריחוק.  של  מהירה  תנועה 
זו נקראת שבץ )שמואל, כ, א, ט(,  מהירה 
נקראת  חוץ  כלפי  זו  תנועה  וגילוי  ב-שץ. 
שחץ, ח-שץ. וזהו הבלטת כח לחוץ בחוזק 

ובמהירות.
גבול  היינו העמדת  אולם מצד התיקון, 
לכל דבר לבלתי יתפרץ למה שאינו חלקו 
ומקומו, זהו בחינת משבצת, שצ-מבת. כי 
אחד  כל  חלקים  נתינת  מהותם  משבצות 
במקומו, ויחדיו יוצרים תמונה שלמה. וזהו 
צורישדי )במדבר, ב, יב(, ונחלק לב' תיבות 
– צורי-שדי. צור מלשון חוזק ותוקף, ושדי 

ערכים בפרשה בלבביפדיה אברהם
בראשית, כה, ח – ואלה שני חיי אברהם אשר חי מאת שנה ושבעים שנה וחמש שנים. 
ואמרו )תנחומא, בהר, א( עקב אשר שמע אברהם בקולי. מהו עקב, אמר רשב"ל, בן ג' 
שנים הכיר אברהם לקב"ה מנין עקב, ע – שבעים, ק – מאה, ב – שנים, הרי קע"ב, וכל 
ימיו של אברהם קע"ה שנה, צא מהם ג' שנים שהיה קטן, הוי שלש שנים הכיר אברהם 

להקב"ה. ועיין נדרים )לב, ע"א(. וב"ר )ויגש, צה, ג. ושם, סד, ד(.
וכתב בפענח רז"א )בראשית, כו, ה( וז"ל, עקב אשר שמע אברהם בקולי – קע"ב תיבות 
יש בעשרת הדברות, וכולן שמר אברהם, ולכך )יש( עשר תיבות בפסוק הזה כנגד עשרת 
הדברות, עכ"ל. ובפרטות כתב בבית אלקים )שער היסודות, פרק לב( שבספרים בראשית 
מצות,  קי"ב  מצות, בשמות  שלש  יש  בבראשית  מצות.  קע"ב  בהם  יש  ובמדבר,  שמות 
ובמדבר נ"ז מצות, עיי"ש שהוא כמנין עקב. ובספר ויקרא ודברים יש תמ"א מצות, כמנין 
אמת, והוא בבחינת תתן אמת ליעקב, והבן. ושורש יעקב באברהם, בקע"ב שנה שהכיר 
את בוראו. וכתב במאירת עינים )יתרו( וז"ל, י' של יעקב רמז לכל י' דברות, והנשאר שהוא 
עק"ב רמז למספר התיבות שבם שהם קע"ב תיבות, עכ"ל. ובספר ויקרא יש קע"ב פרקים, 
כנגד הנ"ל, כ"כ בחסד לאברהם )מעין ב, נהר ל(. ועיין מגלה עמוקות )תולדות, ד"ה אברהם 
הוליד את יצחק(. אולם בבחינה תחתונה אינו רק במדרגת עקב שעולה ב"פ אלקים, והוא 
מוחין דקטנות. עיין קהלת יעקב )ערך ריב(. ועיין אוצר עדן הגנוז )ח"ב, ס"ג(. ומקורו, עץ 

חיים )שער כה, דרוש ב, מ"ק(, ושער הכוונות )דרושי סדר שבת, דרוש א(, ועוד מקומות.
ומכח כך האיר אברהם אור בנין הבית ואור הגאולה, כמ"ש הרמב"ן )בראשית, ב, ג( וז"ל, 
והיום הרביעי נבראו בו המאורות, הגדול והקטן והכוכבים, יומו ירמוז באלף הד', הוא החל 
כאשר נבנה בית ראשון, ע"ב שנה אחר בנינו, עד אחרי הבית השני, קע"ב שנה, והנה ביום 
הזה לכל בנ"י היה אור, כי מלא כבוד ה' את בית ה', עיי"ש. ומקור דבריו בסדר עולם. 
ולהיפך מצד הקלקול כתב שם )ב, ג( וז"ל, ביום החמישי שרצו המים נפש חיה ועוף יעופף 
על הארץ – רמז לאלף החמישי המתחיל קע"ב שנה אחר חרבן הבית, כי בו ימשלו האומות 
ויעשה אדם כדגי הים, עיי"ש. ועיין אור החיים )במדבר, כו, יט(. ופנים יפות )דברים, לב, 

ע"א(. ורא"ש )ע"ז, פ"א, סימן ז(. ורש"י )שם, ט, ע"א(.
וכתב המהרש"א )סנהדרין, צז, ע"א( וז"ל, אלפים תורה – כי באמת אחר שגלו ישראל 
גלות גמורה, אין בהם תורה כדכתיב מלכה ושריה בגוים אין תורה, מ"מ קע"ב שנים אחר 
בית שני מקרי עדיין מיהת שנות תורה, כי אז היו דור התנאים ועדין לא נתדלדלו הישיבות 

אעד אחר שמת רבי וגבר הגלות ורבו הצרות וכלו ימי תורה, עיי"ש. והבן שמחיי אברהם נמ
נים אלפים תורה, עיין רבינו בחיי )בראשית, יא, לב(. ועיקרם בקע"ב שנה )ובפרט בנ"ב שנה, 
כמ"ש ע"ז, ט, ע"ב(, שהכיר את בוראו, גימט' מנין התיבות שיש י' דברות כנ"ל. ומכח כך 
נמשך קע"ב בסוף אלפים אלו אחר חורבן הבית שיש בהם תורה, והבן. ומכאן ואילך מתחיל 
אלפים ימות משיח, שהוא מכח הארת קע"ב שנה אלו, ודו"ק. אולם יעוין עמק המלך )שער 
ו, פרק נה(. וכן נגלה אצל משה שנתפלל קע"ב ימים להיכנס לא"י שאזי היה מביא הגאולה, 

ובכל יום התפלל ג' תפלות, הרי תקט"ו תפלות. עיין פני יהושע )ברכות, לב, ע"א(.
■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד לעלון זה
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"אני ראשון ואני אחרון". אלופו של עולם, אל"ף. אני ראא  אור א"ס
שון, אל"ף, ראשית. ואני אחרון, אפל, מאוחר, כמ"ש )שמות, ט, לב( 

כי אפילות הנה, מאוחרות.
וז"ל,  א(  ד,  )בראשית,  הירש  רש"ר  ועיין  המבדלת.  מחיצה  צמצום 
בו  היסוד, לעכב למנוע לעצור. אפל, מקום שאין  עפל, אפל. מושג 

אכניסה לאור. עופל, חומה גבוה המונעת גישה. העפיל, לעצור כח ולה
תנגד, עכ"ל.

ועוד. סילוק אור א"ס ונעשה חשך ואפלה. וזש"כ )שמות, י, כב( ויהי 
חשך ואפלה בכל ארץ מצרים. והיינו מצרים, מיצר, צמצום. ושורשו 
של חשך ואפלה זו בצמצום ראשון. וזהו בחינת "אפילו", אפל-יו, לשון 
של צמצום ומיעוט. עיין רש"ר הירש )מקץ, מב, כא(. אולם אע"פ כן 
יש אור של קו שנכנס לתוכו. וזה עומק מילת אפילו, אע"פ שכך וכך, 
מ"מ וכו', והיינו אע"פ שיש צמצום, מ"מ יש הארת הקו. ואמרו חז"ל 
)ב"ר, ג, א( ר' יהודה אומר, האור נברא תחלה, למלך שביקש לבנות 
פלאטין והיה אותו המקום אפל, מה עשה, הדליק נרות ופניס לידע 
האיך קובע תימיליאוס, כך האור נברא תחלה. ועיין רלב"ג )איוב, כח, 
כז( וז"ל, אבן אפל וצלמות, ר"ל החומר הראשון אשר עמו ההעדרים 
חזרת  )שער  ועיין פע"ח  עכ"ל.  ההוים,  כל הדברים  סוף  והוא  כולם, 
וז"ל, אפל, והוא חשך כפולה כמו החשך של מצרים  העמידה, פ"ג( 
וכו'. והנה אפל זה המדור השביעי בגיהנם הכולל שתים, אבדון ושאול, 

עיי"ש.
קו כתיב )איוב, ג, ו( הלילה ההוא יקחהו אפל וגו', ושם )שם, ט( "יקו" 
לאור ואין. וכתיב )שם, ל, כו( כי טוב "קויתי" ויבא רע, ואיחלה )מלשון 

חלל, ששורש כל אוחילה בחלל, ודו"ק( לאור ויבא אפל.
עיגולים

עיגול סביב. ועיין מלבי"ם )תהלים, עב, יז( וז"ל, כמו שהשמש סובב 
ומאיר ומסיר חשך הגשמי, כן שמו יסבב ויאיר ויסר אפל הנפשות, 

עכ"ל.
יושר ג' קוין. כתיב )שמות, י, כב( ויהי חשך אפלה בכל ארץ מצרים 
"שלשת" ימים. והיינו חשך בכל ג' קווים. ועיין יומא )לה, ע"ב( בכל יום 
הבית מאיר והיום אפל, שמא יום המעונן הוא, הציצו עיניהן וראו דמות 
אדם בארובה, עלו ומצאו עליו רום "שלש" אמות שלג. שלג, אותיות 

שלישות, ג-ל-ש.
ועוד. כתיב )תהלים, יא, ב( כי הנה רשעים ידרכון קשת כוננו חצם על 

יתר לירות כמו אפל "לישרי לב".
רישא  שערות  באחור,  נגלה  שערות,  פנים.  גילוי  אח"פ,  שערות 
הנה,  אפילת  כי  לב(  ט,  )שמות,  וזש"כ  כנודע.  לאחור,  שיורדים 
שורש  כך  ומצד  ודו"ק.  אחורים.  מלשון  מאוחר,  ושורש  מאוחרות. 
אפילה, מלשון נפילת אפים, כמ"ש )ירמיה, ג, יב( לוא אפיל פני בכם. 
וכתיב )איוב, כג, יז( ומפני כסה אפל. וכתיב )דניאל, ח, יז( ואפלה על 

אפני. ועיין רש"ר הירש )וארא, ט, ל( וז"ל, אפילת, בשלות באיחור, מס
תבר שנגזר משורש אפל, כהה. צמחים שלא בנקל נמשכים אל האור, 

ועוד זמן מה שרוים הם באפלה, עכ"ל.
אזן עיין כתבי הרמ"מ משקלוב )דרושים על סדר ההשתלשלות, דף 
רפה( וז"ל, וכשנסתלק שרשיה בסוד קמ"ץ או"ר קדמו"ן, או"ר צ"ח, 
או"ר מצוחצ"ח )תי"ז, קטו, ע"ב( וכו', ונתצמצם בסוד אז"ן חוט"ם פ"ה 

גימט' דב"ר )גימט'(, ר"ו דאו"ר, וכו', כי כאשר נסתלקו הב' אלפי"ן 
בב' אור של צח ומצוחצח, נשאר ב' דבר, ב' פעמים ו"ר, ואלף אחד 
ודו"ק שלשון  ואלף הב' נפל בסוד אפל, עכ"ל.  נסתלק בסוד פלא, 

אפל נאמר בתורה ביחס ל"ברד", ר"ו, כנ"ל.
חוטם אפל, אף-ל. כי אפל לשון מאוחר, אפילות הנה. והיינו שהאחור 
שולט על הפנים. ושורשו בחוטם, שיש בו חרון אף, חרון – אחור, היינו 

שליטת אחור על פנים נגלה בחוטם.
פה תפלה. אפל לשון תפלה, כמ"ש )דברים, ט, כ( ואתפלל, אפל-תל. 
וכן )שם, שם, כה( ואתנפל לפני ה'. אפל-תן. ואמרו )תענית, כג, ע"א( 

ועל דרכיך נגה אור, דור שהיה אפל הארת בתפלתך. 
עונה אמן  וז"ל, כל מי שאינו  פ"ג(  )שער חזרת העמידה,  ועיין פע"ח 
עונשו אפל וקלון. וז"ס "מלא" פניהם קלון, ס"ת אמן. ואותיות מלא, 
הם אותיות אל"ם, לומר מי שהיה אלם באמן שאינו עונה אמן, עונשו 

הוא הקלון, עכ"ל.
ועיין אור זרוע )ח"א, סדר אלפא ביתא, אות ד( וז"ל, אלף, אפל. אלף, 
אלף לא פיך, אושפיזא לימוד פוריא, זהו שאה"כ מברך קרעהו בקול 
גדול בבוקר השכם קללה תחשב לו, עכ"ל. ועיין ספר הפליאה )ד"ה 
שאלו את רבי מהו בינה( וז"ל, אפל – במילואו אל"ף למ"ד פ"ה, ר"ל 

האלף הוליד פה וכו' ולמ"ד מלשון מוליד.
עינים - שבירה תולדתו, עור במקום אור. וכתיב )דברים, כח, כט( 

אכאשר ימשש העור באפלה. והוא בחינת אמרפל, אפל-מר. לשון נפי
לה, כמ"ש חז"ל. וכן אחיתפל, אפל-חית. ואמרו )ירושלמי, שבת, פ"ב, 
ה"ו( בג' מקומות השטן מצוי לקטרג, וכו', והישן בבית אפל לעצמו. 
ואמרו )שם, מכות, פ"ב( היושב בבית אפל לא יפרוש את שמע. ושם 
)ביצה, פ"ג( אין "רואין" את הטריפה בבית אפל. ואמרו )תנחומא, בא, 
ב( כיון שבא אדם להסתלק )מן העולם( מלאכי השרת אומרים תנו עז 
לאלקים, הוי ארץ עיפתה כמו אפל. ועיין ת"י )ירמיהו, ב, לא( אפילה, 

חריבה.
תראינה.  עורים  עיני  ומחשך  ומאפל  יח(  כט,  )ישעיה,  כתיב  ובתיקון 
לראות  חלונות  לו  פותחין  אין  אפל  בית  ע"א(  צב,  )סנהדרין,  ואמרו 
נגעו. ועיין רבינו בחיי )שמות, ג, א( וז"ל, לאדם היושב בבית אפל זמן 
וע"כ  ראיתיו,  יחשכו  השמש  לעין  ויסתכל  פתאום  יצא  אם  מרובה, 
ועיין  עכ"ל.  בכך,  רגיל  שיהיה  עד  מעט  מעט  באור  שיסתכל  צריך 
עינים, שאחר  וז"ל, סדר התרופה לשתומי  יח(  )ישעיה, כט,  מלבי"ם 
שיסיר הרופא התבלול מעינם, יעמידם בבית אפל בל יוזקו מן האור 
פתאום, עד יפתח נקבי משכיות להכניס אור קצת עד שיהיה בבית 

חשוך שאינו אפל כ"כ, עכ"ל.
עתיק ישן נעלם ונסתר. ועיין מלבי"ם )איוב, כח, ג( וז"ל, אבן אפל: 
הקדומים היו אומרים, שיש אבן טמון בסתרי התעמולה והאופל, שע"י 

איתגלו המטמונים וספוני טמוני הזהב, עכ"ל. ואבן זו בחינת עתיק, מל
ויורדת לתתא  כות של עולם עליון )עיין ערך קטן מלכות( שנעלמת, 

להתגלות, ונעשית כתר.
אריך אורך, אור-כ. וכתיב )בראשית, א, ה( ויקרא אלקים לאור יום. 
וכתיב  וערפל.  ענן  יום  ואפלה  יום חשך  ב(  ב,  )יואל,  ובקלקול כתיב 

א)עמוס, ה, כ( הלא חשך יום ה' ולא אור ואפל ולא נגה לו. וכתיב )צפ
ניה, א, טו( יום עברה היום ההוא )עברה, ערב-ה( יום צרה ומצוקה, 

בלבביפדיה קבלה אפל
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'שד-י', שהוא מלשון  )כמ"ש חז"ל על שם  מלשון שדי בכך 
שיש די באלקותו לכל נברא ונברא, וכן שאמר לעולמו די(. וכן 
נקרא דניאל בלטשאצר, שצ-בלטאר, כי דניאל אותיות דין-
אל, דין, די-ן, והוא מעין שד-י, ש-די, והבן )ועיין דניאל, ד, ה, 

דניאל די שמה בלטשאצר(.
וכח גבול זה הוא סוד השבת, כמ"ש )בראשית, ב, כ( "ויכל" 
"ושיצי  ובתרגום,  עשה,  אשר  מלאכתו  השביעי  ביום  אלקים 
ה' ביומא שביעאה עבדתיה אשר עשה", שיצי, שצ-יי. והיינו 
שבכל יום ויום נברא כל אשר נברא, אולם עדיין לא הושלם 
בו כח הגבול, אולם בשב"ק, "ויכולו", נעשה כלות וסיום של 
כל פרט ופרט. ובדקות, בשבת קודש נקרא 'שדי' בדקדוק, 

שמכח הארת שבת האיר מאמר שאמר לעולמו די. 
שהרי בכל יום ויום בששת ימי מעשה בראשית היה גילוי 
של מאמר, י' מאמרות שבהם נברא העולם, ובשב"ק נגלה כח 
אמירה, "שאמר" לעולמו די, והיינו לא אמירה שברא דבר מה, 

אלא אמירה שהגבילה כל אשר נברא, והבן מאוד.
שישי,  ביום  אדה"ר  שחטא  מכיוון  הקלקול,  מכח  אולם 
לפיכך נחסר בשלמות הארת שבת, בחינת ש-צ דתיקון שהוא 
סוף והשלמה, ונעשה כח הסוף, מלשון סיף, ביטול קיום הדבר. 
ואזי נעשה ש-צ בחינת כעס כנ"ל, בחינת שצף קצף, וכמ"ש 
בתרגום )בראשית, יח, כג( וקרב אברהם לאמר, הברגז תשיצי 
נכאה עם חייבא. והיינו כילוי כל אנשי סדום, כח הצבור בטל 
ובתיקון  דהוריות(.  )ספ"ק  מת  צבור  אין  מ"ש  היפך  בסדום 
וזה עשה אברהם  ש-צ ר"ת שליח צבור, שמצרף את כולם. 

בתפלתו, נעשה כשליח צבור על סדום.
בלאשצר, שצף,  צירוף  מופיע  שבהם  נוספים  ערכים 
שמץ,  שחץ,  תשבץ,  שנאצר,  שחצומה,  משבצת,  שראצר, 
צורישדי, שבץ, שקץ, שרץ.■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב 

על ידי הרב שליט”א במיוחד לעלון זה

יום ענן וערפל. וכתיב )איוב, ג,  יום שאה ומשואה, יום חשך ואפלה, 
כו( הלילה ההוא יקחהו אפל. וכתיב האלשיך )שם( וז"ל, ולא אמר יהי 
חשך, כי הלא זה טבעו כי לחשך קרא לילה, אך יקחהו ויתפסהו אופל 
)שם( שלא  וכמ"ש הרלב"ג  עיי"ש.  וכו',  כימי שנה  יחד  באופן שאל 

איהיה בו אור הכוכבים. והיינו אפילו אור מועט. וכמ"ש המלבי"ם )יש
עיה, ח, כב, ביאור המילות( וז"ל, אופל קשה מחשך, חשך רק מניעת 
)והיינו בחינת העדר( והאופל בשלא יגיה גם אור ירח  האור השמימי 
וכוכבים, עכ"ל. והיינו חשך חיובי, חשך נברא, בורא חשך, ודו"ק שזהו 
מחלוקת הקדמונים, האם חשך העדר או בריאה. ובעומק, חשך העדר, 

אפל בריאה. ועיין דה"י )א, יא, לה( אליפל בן אור.
ולהיפך, אור גדול בחינת אפילה, כמ"ש ברבינו בחיי )יתרו, כ, יח( וז"ל, 
והנכון לפרש, כי ערפל, הוא אור צח בהיר. וביאור המלה ערפל, ערוי 
אפל, כלומר שהאופל מעורה ונעדר משם, והוא שם נאמר על עוצם 
נראה,  שאיננו  בתוכו  הדבר  מסתיר  שהחשך  כשם  כי  הגדול,  האור 
כן עוצם האור התקיף החזק של פני הכבוד, מסתיר ומונע המסתכל 

להסתכל בו, עכ"ל.
אבא כתיב )איוב, כח, ג( אבן אפל וצלמות. אבן, אב-בן, כנודע. וזהו 
וזהו שנסתכל אבימלך, אב-מלך,  אבן אפל, אפלות בצירוף אב-בן. 
חזקוני  עיין  הראשונים.  כמ"ש  אפל  בבית  ששמשו  ורבקה  ביצחק 
)בראשית, כו, ח(, ובעלי התוס' )שם(. וביומא )לה, ע"ב( אמר שמעיה 
וכו'.  אפל,  והיום  מאיר  הבית  יום  בכל  אחי  )אב-טל-יון(  לאבטליון 

אבטלון, אב-טליון.
אמא עיין כתבי רמ"מ משקלוב )רזא דמהימנותא, דף פו( וז"ל, למ"ד 
אל"ף ה"י, סוד לאה, וכו', גבורות דאמא, אל"ף ה"י ד"פ עולה עתיק, 

וכו', בסוד בית אפל, סוד הפלא והאפל, סוד פליאות, עיי"ש.
אז" חיבור ז"א ונוק'. ואמרו )נדה, יז, ע"א( אמר רב הונא, ישראל קדוא

שים הם ואין משמשין מטותיהן ביום. אמר רבא, ואם היה בית אפל 
מותר. ואמרו )שכל טוב, ויצא, כט, כג( הכניסום )ליעקב ולאה( בחדר 

אפל, שאל לה הסימנין, והגידה לו, ויבא אליה.
ועוד. ז"א, יום. נוק', לילה. ועיין מלבי"ם )איוב, ג, ו( וז"ל, מתחיל לקלל 
ליל ההריון )לשון אור – הריון( שיהיה בו אופל, שהוא גרוע מחשך, כי 
החשך נמצא בכל הלילות. "אל יחד", הלילה בצירוף היום שאחריו, 

וכו', וקלל את הלילה שאל יתאחד וכו', עם היום שאחריו, עכ"ל.
נוק' סוד ארץ. וכתיב )ישעיה, ח, כב( ואל ארץ יביט והנה צרה וחשכה 

אמעוף צוקה ואפלה מנדה. וכתיב )ירמיה, ב, לא( אם ארץ מאפילה. וב
תיקון אמרו )סוטה, מט, ע"א( ואלא עלמא אמאי קא מקיים, אקדושה 
דסידרא ואיהא שמיה רבא דאגדתא, שנאמר ארץ עפתה כמו אופל 

צלמות ולא סדרים, הא יש סדרים תופיע מאפל.
ועוד. כתיב )משלי, ז, ט( בנשף בערב יום באישון לילה ואפלה, והנה 

אשה לקראתו שית זונה ונצרת לב.
ועוד. בחינת אבן. וכתיב )איוב, כח, ג( אבן אפל וצלמות. עיין זוה"ק 
)מקץ, קצג, ע"א(. ועוד. בית. בבחינת בית אפל )ברכות ג, ע"א, ועוד(.

ועוד. קבלה. עיין תרגום )שמות, י, כב( אפילה, קבלה.

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

בלבביפדיה קבלה אפל

 שיעורי מורינו הרב שליט"א מופיעים ב"קול הלשון"
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ואח"כ הוא צ' דצלם ויש בו ג' צדיקי"ן זה לפנים מזה וכולם בחי' 

נה"י, כיצד, צ' חיצונה נה"י דנה"י אמיתית: היא ץ' סופית. 
צ' תיכונה נה"י דחג"ת האמיתית: היינו צ' כפופה.

צ' פנימית נה"י דחב"ד האמיתית )וכל אלו נקראים אור מקיף ג' צ' 
דצלם(: עיין ש"ש דכתב דהוא אור פנימי ולא אור מקיף, ופשוט הוא.

 ונמצא עתה שאם נמנה בבחי' האורך והגובה כל ספי' פרטיות 
זו החיצונה יהיו כ"ז ספירות פרטיות,  שיש בכל חלק וחלק מבחי' 
והם כ"ז אותיות התורה: הוזכ"ל שכ"ז אותיות התורה הם בסוד העובי, 
והם בסוד אי"ק בכ"ר גל"ש וכעזה"ד שהם חיבור של יחידות עשרות 

ומאות באותה קומה יחד, בסוד השתוות.1 
)והוא( כשנתחיל מחכמה הראשונה שבחלק ההוא ונשלים ביסוד 
האחרון של חלק ההוא, ואם נמנה ספירה הבינונית שיש בכל הג' 
חלקים יהיה כ"ז אותיות בכל צלם החיצון אחדים בם', עשירית בל', 
מאות בצ', וכן על דרך זה בחי התיכונה צלם תיכון, וכן על דרך זה 
נחלקת לג' חלקים  והיינו שכל מדרגה  פנימית צלם הפנימי:  בבחי' 
שבכללות זה נקרא עיבור יניקה ומוחין, והיינו של הצ' עצמו, כלומר 

הצלם הפרטי של הצ'.
אמנם אם נמנה באופן אחר שהוא ברוחב ובעובי נמצא בכל חלק 
העליון הכולל ג' בחי' יהיה בכל א' מהם לבדו כ"ז ספירות פרטיות, 
וכולם יחד כ"ז בינוניות ויהיו ט"ס פנימיות ט' אותיות האחדים וט"ס 
תיכוניות ט' אותיות עשיריות וט"ס חיצוניות ט' אותיות המאות, וכן 
על דרך בג' למדי"ן דג' צלמים וכן על דרך זה בג' צ' שבג' צלמים: 
ועיין בשפ"א דמיירי רק בבחי' הנר"ן שהם ג' צלמים אך הם ה' צלמים 
כנגד הנרנח"י, כי הרי הצלמים הם כלים שבהם מתלבשים האורות, 
בסוד ממוצע, שבחי' ממוצע הם לבושין וצלמים, והיינו ככל ממוצע 
כיון  אך  צלמים,  ה'  וכנגדן  נרנח"י  יש  כך  לשנים, לכן מצד  שנחלק 
שעיקר ההלבשה היא בנר"ן לכן הוזכר רק ג' צלמים, והיינו כי החיה 
מתלבשת בנשמה והיחידה בחיה, נמצא שאין להם לבוש עצמי, לכן 

לא הוזכר צלמיהן. 
־נמצא כי היסוד התחתון שבכולן שבחלק הצ' דצלם החיצון )העו

בסוד  שמתפשט  רומז  פשוטה,  צ'  הוא  אב"א(  הנוקבא  עם  מדת 
אב"א, כי צלם החיצון עומד עם נוקבא אב"א ויש בו אחיזה לחיצונים 
נה"י, שהיא  היא מדרגת  כי המדרגה התחתונה  והיינו  בהתפשטותו: 
מדרגת 'אחור', ולכן היא ץ' פשוטה, והוא צלם 'החיצון' ולכן יש אחיזה 

ל'חיצונים'. 
החיצונים,  פחד  זווג למטה משום  אין  ועיין בש"ש שהקשה שהרי 
ועוד דהרי כל ענין שהיו אב"א הוא כדי שלא ינקו החיצונים, וא"כ איך 

יונקים.  
אביאור הדבר בהגדרה כוללת, היינו שיש נה"י ויש אחור, ואמת של

אך בפרטות  אחור,  כמדרגת  נה"י  מדרגת  כל  את  מגדירים  פעמים 
יש מדרגת נה"י ויש מדרגת אחור. לפ"ז נבין שאמנם בחי' אחור יש 
בו אחיזה לחיצונים ולכן הוא הטעם שעמדו אחור באחור כדי שלא 
בחי'  הוא  מהנה"י  שיונקים  מה  כך  לעומת  מהאחור,  החיצונים  ינקו 

וחלק, אבל התבאר  והוא בבחי’ הספירות הפרטיות שיש בכל חלק    1
מהג’  שהוכפלו  הספירות  הט’  שהם  הבנוניות  הספירות  שבחי’  לעיל 
ספירות שורשיות יש בהם בחי’ אחרת של כ”ז, והיינו שהם’ הם אותיות 
היחידות מא’ עד ט’, הל’ הם האותיות של עשרות מכ’ עד צ’, והצ’ הם 
האותיות המאות מק’ עד ת’ עם המנצפ”ך, והיינו מדין אורך ולא מדין 

עובי, וכפי שמתבאר בדברי הרב להלן.

אחרת, והוא ביחס למה שנה"י הם בחי' 'לבר מגופא' שהוא בחי' חיצון 
שמתפשט 'לחוץ', לכן 'החיצונים' יונקים, ויתר על כן הרי גם בנה"י 
שאפילו  בזו"ן  גם  נפילה, לכן  היתה  דאו"א  ובנה"י  פגם,  היה  דכתר 
שהם עומדים אב"א ומחמת כן לא יונקים החיצונים מהאחור שלהם, 
מ"מ מהנה"י שלהם הם יונקים, והיינו שאם לא היו אב"א אז החיצונים 
היו יונקים מכל האחור שלהם, ועתה שהם אב"א זה מונע רק שלא 
ינקו מהאחור אך אינו מונע שינקו מהנה"י שהם לבר מגופא, מדרגת 

החיצון, ודו"ק.
ויסוד התחתון שבכולם שבחלק הצ' דצלם התיכון הוא צ' כפופה 
וגם הוא בחי' אב"א, אך איננו מתפשט אל החיצונים כמו החיצון ואין 
היניקה,  הוא במדרגת  בו אפילו שהוא אב"א:  אל החיצונים אחיזה 
אולם עדיין גם זו בבחי' אב"א, והיינו כי עד שאין הארת ג"ר, ובדקות 

הארת חיה, עדיין הם אב"א ולא חוזרים לזווגם פב"פ. 
אך מ"מ אינו מתפשט אל החיצונים, והיינו כפי שהתחדד בדברינו 
שכל ההתפשטות לחיצונים הוא לא מצד שהם אב"א, כי מטעם זה 

אהוא צריך להיות הפוך שאין החיצונים יכולים לינק כמבואר, אלא הת
פשטות אל החיצונים הוא מדין הנה"י דייקא שמתפשטים לבר מגופא 
בסוד מדרגת החיצון, וכיון שהמדרגה התיכונה היא מדרגת חג"ת אין 

התפשטות לחיצונים מצד שחג"ת אינו בבחי' לבר מגופא, ודו"ק.  
ויסוד התחתון שבכולם שבחלק הצ' דצלם הפנימי הוא אות ט' 
מורה על הזווג פנים בפנים ונקרא מה רב טובך אשר צפנת ליראך, 
גנוז  דטוביה  בזוהר  כמ"ש  מכולם  ופנימי  וגנוז  טמיר  צפון  הוא  כי 
בגוויה: מצד אחד מדרגת הפנימי הוא אות ט' מצד מה שהוא נקרא 
'טוב' בסוד מה רק 'טוב'ך וכו'. וכמבואר בגמ'2, "שאל רבי חנינא בן 
עגיל את רבי חייא בר אבא מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר 
בהם טוב ובדברות האחרונות נאמר בהם טוב וכו', אלא כך אמר לי 
שמואל וכו', הואיל וסופן להשתבר, וא"ר אשי חס ושלום פסקה טובה 

אמישראל", והיינו מצד ההבחנה הפנימית של הט' שהוא הצ' הכפו
פה, אולם מצד הט' החיצון הוא מה שנאמר שם "אימא וטאטאתיה 
במטאטי השמד",  הוא מצד הץ' הפשוטה שהוא בחי' חיצון, והיינו 
היניקה  הוא בחי'  אותו לחוץ,  שבמציאות כשמטאטאים דבר מוציא 

אלחיצונים. משא"כ בצ' התיכונה וכ"ש בצ' הפנימית שאין אחיזה לחי
צונים, ודו"ק. 

ואמנם הצ' התיכונה אינה במדרגה של 'מה רב טובך' מחמת שאינו 
'צפון', אלא רק 'מוסתר' ע"י שהוא באופן של אב"א, אך מאידך אין 
בה יניקה לחיצונים כי הוא אב"א, והוא במדרגת חג"ת ולא נה"י ולכן 
אין יניקה גם מצד לבר מגופא כנ"ל. אך הצ' הפנימית יש בה בחי' 
"מה רב טובך אשר צפנת ליראך", כי הוא טמיר וגנוז, מדרגת הצפון, 

מדרגת הטוב, ודו"ק. 
והוא בחי' מדרגת העובי, שהאותיות הם בסדר של אי"ק בכ"ר וכו', 
ומצד כך העובי יוצר מדרגה של 'צפון', כי מצד האורך הוא אינו 'צפון' 

אאלא 'למעלה ממנו'. בחי' צפון מצד התיקון הוא בחי' אור הצפון לצ
דיקים לעת"ל, אור הצפון הוא אור העתיק שנמצא בצד שמאל שהוא 

סוד הט'. ומצד הקלקול הוא היצה"ר שהוא צפון בליבו של האדם.
ונבאר זה יותר ונמצא שהצ' דצלם דז"א הוא ט"ס וכל א' יש לה 
ג' כלים זה לפנים מזה. והנה הראשון הוא חכמה שבצ' דצלם, והם 
ק'  י' בתיכונה,  בפנימיות,  א'  אי"ק,  מזו בסוד  לפנים  זו  ג' חכמות 

2  ב”ק נד:
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בחיצונה3, והבינה של צ' דצלם הם גם ג' בינות זו לפנים מזו בסוד 
בדעת,  גל"ש  וכן  בחיצונית,  ר'  באמצעית,  כ'  בפנימית,  ב'  בכ"ר, 
דמ"ת בחסד, הנ"ך בגבורה, וס"ם בת"ת, זע"ן בנצח, חפ"ף בהוד, 
טצ"ץ ביסוד. וכל ע"ד זה וכו' בל' וכו' וכן ע"ד זה וכו' בם' וכו', וכל 
א' ג' כלים זה לפנים מזה: וכפי שהתבאר לעיל בחי' ג' כלים דייקא, 

מדין העובי.    
ואם נחשב ונאמר באופן אחר כי כל אורך הצלם אינו רק ט"ס 
יש  האורך  בבחי'  גם  כלומר  מזה:  לפנים  זה  כלים  ג'  א'  וכל  לבד, 
בו בפרטות בחי' 'כלים זה לפנים מזה' מדין עובי, והוא בסוד העובי 

שבאורך.
נמצא כי הט"ס פנימיות של כל כללות הצלם הנה הם ט' אותיות 

־אחדים א"ב ג"ד ה"ו ז"ח ט', והט"ס תיכונים עשיריות, והט' החי
צונים הם הט' אותיות המאות, והרי בכל ז"א בכללותו שכולל כל 
ג' חלקי הצלם ג' חלקים באורך, וג' חלקי הרוחב וכו': והיינו אותיות 
'הדרגה',  אחדים מצד האורך מדין אריך, שהם אותיות כסדר בחי' 
אולם הם בבחי' עובי שבאורך, כי הם ג' כלים זה תוך זה, אך האותיות 
באופן של כסדרן עד האותיות הסופיות שהם סוף ההתפשטות מדין 
אורך, אך מדין העובי, מדין עתיק, האותיות הם מאוחדים בבחי' שויות 

היחידות העשרות והמאות יחד.   
וכנגדן  החיצון,  בצלם  פרטיות  ספירות  פ"א  יש  כי  נתבאר  והרי 
פ"א ספירות אחרים בצלם התיכון, ופ"א אחרים בצלם הפנימי הרי 
ג"פ פ"א, הרי רמ"ג אברים, גימ' אברם: והיינו כי ג' פעמים פ"א הם 
בסוד 'כסא' או בסוד חוטם-אף כנ"ל. והם בגימט' 'אברם', כלומר 
העומק  הוא  הנ"ל שהיא רמ"ג.  כל ההתפרטות  כללות  הוא  'אברם' 
שמ'אברם' יוצא 'יעקב' שהוא השלישי שבאבות, כלומר אמנם יעקב 
אברם,  בסוד  הוא  התלת  'שורש'  אבל  התלת,  בסוד  השלישי  הוא 
שהוא סוד כל ההכפלות של התלת עד רמ"ג כנ"ל. והוא הסוד שבאו 
ג' מלאכים והביא להם ג' 'לשונות', וג' סאים קמח סולת, וכן לשון 
'לושי' הוא מלשון 'שלוש', הכל במדרגת הג', וכל זה הוא חיצוניות ז"א. 
אבל פנימיות ז"א הוא בחי' ה'דעת' בסוד משה והיא גם נחלקת לג', 
והוא סוד שיעקב מלבר ומשה מלגאו, והוא מה שמשה הוא 'שלישי' 

לבטן, וקיבל תורה בחודש 'תליתאה' וכו'.   
ואחר כך הבינה שהלבישה את המוחין דכל הצלמים הנ"ל כנודע 
תוך המלכות של התבונה הב' שהיא אות ה' אחרונה משם ס"ג שלה 
כנודע, וזו נקראת תבונה הג' שהיא רביעית כשנמנה גם את הבינה 
שוה  ז"א  צלם  כל  באורך  ואורכה ממש  י"ס  בו  יש  ה'  וזו  עליונה, 
בשוה ויש בה בכל הפרטים הנ"ל באורך וברוחב בצלם דז"א בכל 
הנ"ל ממש, וזכור הקדמה זאת. והנה ה' זו המלבשת אלו הג' צלמים 
כנודע שיש בהם רמ"ג ספירות פרטיות נעשים רמ"ח איברים כמנין 

־אברהם ע"י ה' זו שנתוסף בהם, ואלו הם סוד רמ"ח איברים שבא
דם: והיינו כי התבונה מתחלקת לחב"ד חג"ת ונה"י, ונה"י דבינה היא 
שורש ההלבשה שמתלבש בז"א. ובזה מתגלה כח עליון יותר שמתגלה 
ע"י הבינה, והיינו שכל ההכפלות של התלת עד רמ"ג הם הכפלה של 
ז"א עצמו, אך מעתה מתגלה שכל הצלמים הללו עם המוחין נכנסין 
לתוך ז"א ע"י התלבשות התבונה סוד הה' ששוה קומתה ממש לכל 

צלם הז"א, וכלשון הרב באורך וברוחב דצלם דז"א.
אברהם.  גימט'  אברים  מדרגת רמ"ח  זו נעשה  מדרגה  עומק  וע"י 
ביאור הענין, כי אברהם בתחלה נקרא אברם, והתוסף לו ה' ונקרא 

3  הוא עומק מה שהקב”ה מיעט את אדה”ר לק’ אמה כלומר מיעט 
אותו מהפנימי ומהתיכון לבחי’ החיצון.

אברהם בסוד מה שאמרו חז"ל4 "ד"א בהבראם בה"א בראם שנאמר 
"בי"ה ה' צור עולמים" בשתי אותיות הללו של השם יצר שני עולמים", 
וכן אמרו5 "אמר רבי יהושע בן קרחה בהבראם באברהם בזכותו של 

אברהם". 
והיינו מצד 'כי אמרתי עולם חסד יבנה', 'יבנה' אותיות 'בינה', והיינו 
שמדין 'אברם' לעצמו הוא חשבון רמ"ג איברים, אבל מדין הבינה הוא 
מה שנאמר עולם חסד 'יבנה' אותיות בינה ע"י ה' שמתוסף ל'אברהם' 
בסוד התבונה כנ"ל, והוא השורש של מה שהופך את אברם לאברהם, 
והיינו דאמר ר"י בן קרחה "בהבראם באברהם בזכותו של אברהם", 

'אברהם' דייקא ולא 'אברם', ודו"ק. 
בינה.  הוא  עתיק  ושורש  חכמה,  הוא  אריך  ששורש  הוזכר,  וכבר 
והיינו שעתיק הוא זה שגורם למה שז"א גדל, והיינו ע"י בחי' העיבור 

אשהיא משורש עתיק, ועי"ז נעשה בחי' שוה בשוה. ומש"כ "וזכור הק
דמה זאת", כלומר שמה שהוא גדל לאורך ולרוחב, אם היה רק בסוד 
הארת אריך שהוא האורך אז היה רק בסוד רמ"ג, וכל מה שנעשה 
רמ"ח אברים הוא בסוד הבינה משורש עתיק שורש העיבור בסוד ה', 

שאות ה' היא ג' קוין בצורה של 'רוחב'.
והוא עומק 'השוואת' הבינה לז"א, כי הרי לכאורה מה שמתפשט 
לתתא הוא 'הארה' מן העליון שנמשכת לתתא, ובפרט לשיטת הלשם 
שיש הבדלות גמורה בין עולם לעולם ואין יורד לתתא אלא בחי' טפה 
זרעית, ואיך כאן הבינה הופכת להיות שוה בשוה ממש באורך וברוחב 

כל צלם ז"א,  אלא שהוא משורש עתיק בסוד ההשתוות, ודו"ק.
וכבר ידעת כי הצלם הוא סוד ומורא לא יעלה על ראשו הנאמר 
בשמשון, רק הם נכנסין תוך גוף ז"א: הרי יש מה שנכנס תוך ז"א 
ויש מה שמקיף ע"ג ראשו, ומתבאר כאן שהצלם כולו נכנס תוך ז"א 

א)שהם' חכמה הל' בינה והצ' דעת והכתר מקיף עליהם(, והוא מה שכ
תוב 'ומורא לא יעלה על ראשו' כלומר הכל בתוך ראשו, ואמנם הוא 
לפי ביאור הצל"ם בבחי' תחתונה6 שהוא בסוד ההשראה, אבל הרי 
התבאר7 שהצל"ם בבחי' העליונה בסוד הדביקות, אזי רק הצ' שהוא 

אחב"ד נכנס לתוכו אבל הל"מ עומדים על ראשו ומקיפין עליו ולא נכ
נסין לתוכו, ולכאורה הרי הם בחי' מורא 'על' ראשו ולא 'בתוך' ראשו. 
ולכאורה היה נראה שלפי הצל"ם בבחי' התחתונה בסוד ההשראה 
אתי שפיר כוונת הפסוק, וכך נראה בפשטות כוונת מהרח"ו, שהצלם 

אהזה אינו מורא על ראשו כי כל הצלם נכנסין לתוכו. אולם לפי המ
דרגה של הצלם העליונה בסוד הדביקות, שאז רק הצ' נכנס לתוכו 
והכתר על גביו והל"מ למעלה מן הכתר, והתבאר שהיא הארה עליונה 
כי היא משורש הארת ב' שלישים תחתונים של בינה דאמא שמכח 
א"א התארכו הכלים, והיא עליונה יותר מן הכתר שהוא רק משליש 

תחתון דת"ת דאמא.
אך בעומק הפירוש הוא הפוך, שמה שנאמר "ומורא לא יעלה על 
מקיפין  שהל"מ  אע"פ  כלומר  דייקא,  הדביקות  בסוד  היינו  ראשו" 
הוא  הזה  הוא בבחי' שהוא דבק, וביחס  ז"א, אבל מ"מ  לראשו של 
נקרא בבחי' ש'לא יעלה על ראשו', אולם מצד הצלם בסוד ההשראה, 
שאמנם מחד כל הצלם נכנס לתוכו, אך סוכ"ס הוא בסוד ההשראה 

בלבד ואז הוא בחי' ומורא שעולה על ראשו. 

4  בראשית רבה י”ב, ד’
5  בראשית רבה י”ב ט’

6  כפי שהתבאר בשער מוחין דצלם.
7  שם.
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ואמת שלפ"ז לשון הרב סתום, כי מתבאר מתוך לשונו דמיירי על 
הצל"ם בסוד השראה כי מיירי שכל הצלם לתוכו, ומתבאר בדברינו 
סוד  כי  ראשו,  על  יעלה  לא  ומורא  בבחי'  אינו  בעומק  זה  שבאופן 
השראה בעומק הוא בחי' ששורה מעליו ולא לתוכו. ורק מצד הצל"ם 
כיון  מ"מ  לתוכו,  נכנס  שלא  שאע"פ  זו  בבחי'  הוא  הדביקות  בסוד 
שלא  בבחי'  בעומק  הוא  בעליון,  שהוא דבוק  בבחי' דביקות  שהוא 

עולה על ראשו. כך נראה עומק שמועה זו.  
ועיין בפרי ע"ח שער העמידה סוף שער י', והנה מור"א עם הכולל 
גימטריא רמ"ח: נחדד, הרי בפשטות הל"מ על ראשו8 וא"כ איך הוא 
והיינו כי מה שכתב בסמוך שמדין  בחי' של רמ"ח 'אברים' לתוכו. 
העובי בסוד עתיק הוא נעשה באורך וברוחב בסוד הה' דתבונה באופן 
היינו שהיא הארה בסוד הדביקות  ז"א,  שהיא שוה בשוה לכל צלם 
דייקא שהיא משורש עתיק ולכן זה נעשה רמ"ח אברים דז"א, ואינו 
בסוד השראה שאז הוא בחי' מורא על ראשו ואז אינו בסוד רמ"ח. 
והוא מסוד הבינה ששורשה בעתיק, והוא מה שמסיים דבריו: "והרי 
נברא  ואיך  איברים  ורמ"ח  אותיות  וכ"ז  בז"א  ט"ס  יש  איך  נתבאר 
ודו"ק.  העובי,  שורש  עתיק  מכח  היא  זו  הגדלה  כל  כלומר  בצלם" 

ודברים אלו הם הכנה לפרק הבא.
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

פרק ז' מ"ק
ודע כי כל ספירה וספירה כלולה מכל הקו שלה בלבד ולא מכל 
העשר ספירות, כיצד, חכמה מחח"ן שהוא קו שלה, וכל א' כלולה 
חח"ן  בחי'  וכולם  בחי'  אלפי  לאלף  ונחלקות  מתפשטות  וכן  מג', 
בלבד, וע"ד זה בקו שמאל כל ספירה של שמאל כלולה מג' ספירות 
הקו ההוא וכל א' מהם כלולה מג' עד אלף אלפים9 בחי' וכולם בחי' 
בג"ה בלבד, וע"ד זה בקו אמצעי וכולם בחי' דת"י לבד וזה בדרך 
כללות. אמנם בדרך פרטות כל בחי' מאלו הי"ס כלולה מכל הי"ס, 
אמנם אינן יוצאין מטבע בחי' הקו ההוא וכו': והנה מש"כ כאן בפרק 
זה הוא נראה סתירה עמוקה בכל השמועות שהתבארו בע"ח10, שכאן 
כותב שכל קו עומד לעצמו, והרי התבאר שכל בחי' הקוים הם בסוד 
'יעקב חבל נחלתו', כלומר מלשון 'חבלים נפלו לי בנעימים', בבחי' 

שנעשה חיבה11 וחיבור בין הג' קוין.  
האורך  בבחי'  מיירי  זה  בפרק  כאן  מהרח"ו  דדברי  ונראה לבאר, 
בסוד אריך שאז כל קו הוא לעצמו, והיינו כי שורש הג' קוין הוא 'בקו 
אחד', ולכן בערך הזה כל קו הוא קו לעצמו משורש 'קו אחד', כלומר 
הוא מחמת הארת קו אחד בכל אחד מהקוין שמאיר בהם הארה בסוד 
קו אחד ובערך הזה הם מאירים כל אחד בקו שלו. אך מדין עתיק מדין 
העובי, הוא מש"כ "אמנם בדרך פרטות כל בחי' מאלו הי"ס כלולה 
מכל הי"ס". והוא מדין החלפת האורך בעובי והעובי באורך, והיינו כי 
מדין האורך כל אחד בקו שלו כנ"ל, אך מדין ההחלפות מוכרח להיות 

8  כלומר בסוד ההשראה לפי פשטות כוונת מהרח”ו בפירוש הפסוק.
9  ומש”כ שמתפשטות ונחלקות לאלף אלפים, עיין בש”ש שכתב לעיין 
שכ”ז  ועיין  קץ,  אין  עד  מי’  וי’  מי’  כלולה  ספירה  שכל  שכתב  בפ”א 
פ”ב שכתב רבינו כי כל ספירה דחיצוניות נחלק לאלף רבוא, וכל ספירה 
לי’ אלפים  וכל ספירה מהפנימיות נחלק  מהתיכונות לו’ אלפים רבוא, 
רבבות. והיינו שההתחלקות נחלקת כל אחת לפי מדרגתה. והיינו שמצד 
הארת האור א”ס שבו אז הוא מתפשט עד אין קץ, אך מצד מדרגת הג”ר 

ו”ק או נוק’ ההתחלקות משתנה לפי ערך המדרגה ההיא.
10  כפי שהקשו המפרשים.

11  הוא מצד התיקון, כי מצד הקלקול הוא בבחי’ חבלה, ודו”ק.

וזה  ביפ"ש  ועיין בפרטות  כולם,  המדרגות  כל  את  כולל  אחד  שכל 
תמצית דבריו, דהיינו שכל פרצוף נבנה מהחלק שלו בכל עולם ועולם 
למשל הכתר נבנה מכל הכתרים של כל ספירה, וכן ספירת החכמה 

מכל החכמות של כל הי"ס, וכעזה"ד בכל הי"ס בכל קו לעצמו. 
והשפת אמת12 ביאר שאמנם כל קו לעצמו אך מה שיש בכל אחד 
י"ס בעובי היינו כל קו יש בו י"ס בפרטות שבו, ועדיין קשה כי לפי"ז 
אין חיבור בין הקוין, ואולם כתב להלן13 שכל זה באורך, כלומר שמצד 
האורך אין עירוב בין הקוין אבל מצד העובי יש עירוב וכל אחד כולל 
את כל המדרגות כולם, והוא מיסוד דברי הרש"ש של החלפת האורך 
ועובי באורך, שמדין האורך כל קו בקו שלו, אך מדין העובי  בעובי 

כלומר מדין החלפות כל אחד  כלל כל המדרגות כולם, ודו"ק.
והיינו שיש דרך פרטות ויש דרך כללות, מדין אריך היינו שבכללות 

אאמנם מקו אחד נעשה ג' קוין אבל כל קו הוא קו לעצמו, ומדין הע
תיק היינו בפרטות כי בעומק בחי' עתיק הוא גורם לעיבוי שמקו אחד 
נעשה ג' קוין, וביחס הזה מדין עתיק בפרטות כל הקוין מחוברים, וכל 
מדרגה כוללת כל המדרגות. ולכן כל מדרגה כאשר היא בקו שלה 

אהיא מאירה הכל לפי הקו שלה מדין האריך והוא בכללות, אך בעו
מק בפרטות היא כלולה מכל המדרגות כולם מחמת החלפת האורך 

בעובי ועובי באורך כנ"ל.
נחדד, בהשקפה ראשונה נראה שבחי' ג' קוין הוא אחדות של בחי' 
קו אחד, אך הוא רק מדיםן עתיק, אבל בעומק מדין אריך הג' קוין הם 
בבחי' שכל קו הוא קו לעצמו, ורק מדין עתיק הוא שבעומק כל קו 
כולל בפרטות כל המדרגות כולם, וביחס הזה מצד עתיק הוא גורם 

שכל הקוין מחוברים.  
מידות  יש  אריך בכללות  מדין  העבודה של האדם,  ומצד מדרגת 
רעות שהאדם צריך לעבוד עליהם וגם כל מידה היא מידה לעצמה, 
הוא  אז  האדם  של  הטובות  המידות  ולענין  וכו',  תאוה  גאוה,  כעס, 
הולך בדרכו בסוד אריך שהוא בחי' אורח מישר, כלומר מדין המידה 
הטובה הוא הולך בדרכו ואינו צריך לעבוד עליה. אך בפרטות מדין 
העתיק עבודת המידות היא עבודה על המידות הטובות דהיינו שהוא 

אצריך לכלול את עצמו במידות הטובות ובזה לכלול את המידות ההפ
כיות שבו. 

והוא בחי' ב"ה שמקדימין את דברי ב"ש לדבריהם, ביאור הדבר 
שהם כללו את דברי ב"ש ההופכיים לדבריהם בדבריהם, והוא מדין 

עתיק, כי מדין אריך כ"א בשיטתו.
אמדין אריך העבודה היא על המדה הרעה לבד, אך מדין עתיק הע

בודה היא לכלול את עצמו בהפכו הטוב. והוא סוד מה שמחד נאמר 
אעל אברהם 'כי עתה ידעתי כי ירא אלה"ים אתה' ומאידך נאמר 'אב

רהם אוהבי', והיינו בבחי' שהוא כולל אהבה ויראה יחד, בחי' כללות 
כל ההפכים. 

שהם  שבו  הרעות  המידות  על  לעבוד  האדם  על  והיינו שבתחלה 
בחי' חלקו שהוא צריך לעבוד עליו, והוא מדין אריך, אבל אח"כ הוא 
צריך לכלול את ההפכים שלו, מדין עתיק, בסוד עתיק שמעתיק את 
א"ס.        אור  של  ההשראה  שלימות  ושם  הבא  עולם,  למדרגת   האדם 

  
■ המשך בע"ה בשבוע הבא מהשיעור השבועי בירושלים בספר 

עץ חיים      

12  ד”ה “ובזה בינותי”.

13  ד”ה “ועתה שבתי”.
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איכה
לאדם  אמר  הוא  ברוך  הקדוש  ה,  ַאֶיָכּ
הראשון לאחר שהוא אכל מעץ הדעת 
ה", ואדם הראשון משיב  טוב ורע, "ַאֶיָכּ
שמעתי  קולך  "את  הוא  ברוך  לקדוש 
ה"ואחבא",  ואחבא",  ואירא  הגן  בתוך 

ה". זה גופא יצר את שאלה "ַאֶיָכּ

שאומרים  כמו  הדבר,  וכשמשתלשל 
ה' נעשה "ֵאיכה"  חז"ל להדיא, מה'ַאֶיָכּ
"איכה אשא לבדי  שאמר משה רבינו, 
ושורש  וריבכם",  ומשאכם  טרחכם 
שורשו  וריבכם"  ומשאכם  ה"טרחכם 

ב"ואחבא".

שכתבו  איכה  לספר  משתלשל  וזה 
כמו  בדד",  ישבה  "איכה   – ירמיה 

שאומרים חז"ל.

בפסוק,  נתבאר  הרי  הדבר,  ושורש 
ישנו  כאשר  חלה  ה"  "ַאֶיָכּ ששאלת 
הסתר,  של  מציאות  כשיש  כיסוי, 
כאן  וההסתר  הכיסוי  של  שהמציאות 
ה'  היא שאדם הראשון מתחבא מקול 
לרוח  "מתהלך   – אותו  שומע  שהוא 
זה  ועל  "ואחבא",   – כך  שמכח  היום" 

ה". חלה שאלת "ַאֶיָכּ

 ל"ו – אהל, מהות ל"ו כריתות – 
ה"אהל" שמכסה על החיבור 

לשורש.

ֵאיכה  כידוע  במדרש  אומרים  רבותינו 
בגימטריא ל"ו, שהם כנגד ל"ו כריתות 
רמז,  בדרך  וראשית  בתורה,  שכתוב 
כלומר,  אהל,  של  הגימטריא  זהו  ל"ו 
כיסוי  בו  שיש  מציאות  הוא  שהאהל 
את  ומסתיר  מכסה  האהל  והסתר, 

הדבר.

חז"ל,  דברי  מיסוד  שהוזכר  כפי  אבל 
איכה בגימטריא ל"ו, כנגד ל"ו כריתות 
כמו  כריתות,  הלשון  בתורה,  שכתוב 
שביארו הראשונים הוא מלשון שנכרת 
נאמר  יעקב   – ישראל  על  משורשו, 

מחובר  שהוא  נחלתו",  חבל  "יעקב 
חל  וכאשר  ללעילא,  הנקשר  בחבל 
החיים,  הנפש  שמרחיב  כמו  כריתות, 
מהחבל  קישורו,  ממקום  נכרת  הוא 
שמקשר  נחלתו"  "חבל   – המקשרו 
מציאות  נעשה  כן  וע"י  לשורשו,  אותו 

של כריתות, שהוא נכרת משורשו.

חי  הוא  בשורשו  שדבוק  מי  כלומר, 
לנגדי  הוי"ה  "שויתי  ה'",  פני  "נוכח 
של  מציאות  חל  כאשר  אבל  תמיד", 
כריתות – הוא נכרת משורשו, כלומר, 
הכח המקשר שמעמיד אותו עמו ואצלו, 
ונסתר,  נעלם  הוא,  ברוך  הקדוש  אצל 
בתורה,  שיש  כריתות  הל"ו  גופא  וזהו 
ל"ו,  הוא  הכריתות  של  המנין  כלומר, 
כח  שהוא  שהוזכר,  כמו  אהל,  כמנין 
המכסה, והכריתות שעניינה הוא שהוא 
העלם,  שיש  כלומר,  משורשו,  נכרת 
כזה  באופן  הדבר  את  כיסוי, שמעמיד 

שפנימיות ההתקשרות נעלמת.

אין  ש"כריתות",  הוא,  הדברים  וביאור 
נכרת,  שהדבר  כפשוטו,  הדבר  כוונת 
בבחינת עץ הנכרת, אלא כרת, מהותו, 
שנכרת הגילוי של החיבור. אבל החיבור 
"ישראל  העליון,  במקורו  לעולם  קיים 
ומה  הוא",  ישראל  שחטא,  אע"פ 
הכיסוי  זה  הכריתות,  במציאות  שחל 
וההעלם, שזה בבחינת האהל, שמכסה 

את הדבר.

"אהל" דקלקול ו"אהל" דקדושה

והדוגמא הבהירה לכך, חטא העגל שזה 
שבקומת  כולם  החטאים  כל  שורש 
"ומשה  שם  נאמר  מכן  לאחר  ישראל, 
תקע את אהלו מחוץ למחנה", כלומר 
משה רבינו לוקח את האהל שלו ומעמיד 
מחוץ  כלומר  למחנה,  מחוץ  אותו 
שזהו  ישראל,  בני  שאר  של  לאהלים 
פירוש "חוץ למחנה", כי התגלה אצלם 
האופן של הכריתות שהוא בחינת אהל 
שמסתיר, היפך "בהילו נרו עלי ראשי", 
"הילה",  הארה  של  לשון  זה  ש"הילו" 
וכאשר  ראשי",  עלי  נרו  "בהילו  זהו 
נעשה הכיסוי וזה הופך להיות מ"הילו", 

להיפך למציאות של אהל המכסה, זהו 
גופא שורש נקודת הקלקול.

"אהל  שנקרא  המשכן  זהו  ובתיקון, 
קרא  שבלשון  חז"ל  וכדברי  מועד", 
נקרא "משכן העדות", "עדות הוא לבאי 
העגל",  חטא  על  להם  שכיפר  עולם 
מדוע זה מתגלה דווקא באופן של אהל 
– ברור הדבר להמתבאר, כנגד מציאות 
ה"כיסוי דקלקול", חוזר ומתגלה הכיסוי 
"איש  ועבר",  שם  "אהלי  קדושה,  של 
תם יושב אהלים", והגילוי השלם יותר 
מלשון  כן  שנקרא  מועד"  "אהל  זהו 
'מועד'  שזה  שמה",  אליך  "ונועדתי 
החיבור,  מקום  ההתוועדות,  מקום   –
מציאות  שמתכפר  מועד,  באוהל  שם, 
החטא, "עדות הוא לבאי עולם שהשרה 
שכינתו ביניהם", כלומר, חוזר ה"בהילו 
נרו עלי ראשי" האהל חוזר להיות "הלו 
ששם  מועד',  'אהל  מדריגת  זהו  נרו", 
שהוא  מערבי  נר   – המנורה  מתגלה 
של  באופן  ערב",  עד  "מערב  דולק, 
"לא ישבותו", מתגלה ה"בהלו נרו עלי 
של  גילוי  מציאות  שורש  זהו  ראשי", 
מדרגת התיקון שמתגלה באהל מועד, 
"עדות לבאי עולם שכיפר להם על חטא 

העגל".

אדם  לחטא  מקביל  הרי,  העגל  וחטא 
חז"ל,  דברי  מאד  עד  כידוע  הראשון, 
סיני  הר  על  רגליהם  שעמדו  "ישראל 
פסקה זוהמתן", אבל בחטא העגל חזרה 
זוהמתן, על אף שזה לא בדקדוק אותו 
שהיה  למה  זוהמתן",  "החזרה  דבר, 
כהגדרה  אבל  הראשון,  אדם  בחטא 
הכוללת, "בני ביקתא חדא נינהו", וא"כ, 
ה"את  היפך  ה'איכה',  שאלת  היפך 
קולך שמעתי בתוך הגן ואירא ואחבא", 
'אהל מועד', מקום  עומד מציאות של 
של גילוי של הקדוש ברוך הוא, 'אהל' 
עלי  נרו  'בהילו  דתיקון, שהוא בבחינת 

ראשי'.

הקלקול,  מציאות  שורש  מקום,  ומכל 
שנעשה  הראשון,  בחטא  שנתגלה 
ה, מציאות של הסתר,  מציאות של ַאֶיָכּ
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מה עומק מהות ההסתרה.

 "הוי דומה לו" מצד הקדושה, 
ולהיפך, ב"מדמה דקלקול"

את  מרחיבים  ואנחנו  לעיל,  דובר 
דקלקול",  ה"מדמה  השתא,  הדברים 
מן  נא  "הלעיטני  עשו,  של  כחו  זהו 
האדום האדום הזה", ו"מדמה דתיקון", 
יש  המדמה?  שורש  איפה  יעקב,  זהו 
של  "מדמה"  ויש  שורש,  של  "מדמה" 
ענף  מדמים  ענף,  של  ב"מדמה"  ענף, 
לענף, או ענף לשורש, אבל ב"מדמה" 
זה  כביכול,  שישנו,  ביותר  השורשי 
הידמות של הנברא לבורא, "הוי דומה 
לו", שזה מה שדורשים חז"ל על הפסוק 
"הוי  והוא",  "אני  ואנוהו",  א-לי  "זה 
דומה לו מה הוא... אף אתה" זה שורש 

מציאות ההידמות.

וכאשר ההידמות חלה בעומק השורש 
של הדברים, מצד הקדושה, זה המצוה 
של "הוי דומה לו", שזה המהות הפנימית 
של כלל כל התורה כולה – "הוי דומה 
לו", וכל שאר המצוות, הם אינם אלא 

ענפים של ה"הוי דומה לו".

אבל כשזה מתגלה מכח הקלקול בעץ 
מדברי  כסדר  שמוזכר  כמו  הדעת, 
הוא  החטא  שיסוד  והגר"א  הספורנו 
ה"מדמה  ושורש  דקלקול",  ה"מדמה 
הנברא  של  ההידמות  הוא  דקלקול", 
לבורא, "כי יודע אלקים כי ביום אכלכם 
ורע"  טוב  יודעי  כאלקים  והייתם  ממנו 
שאמר  חז"ל,  כדברי  "כאלקים",   –
הזה  העץ  מן  אכל  "הוא  הנחש,  להם 
"והייתם  ובזה  העולם",  את  וברא  אכל 

כאלקים", "מדמה דקלקול".

וידוע  רבותינו,  בדברי  שנתבאר  וכמו 
"הוי"ה  אחד,  הוא  הבורא  מאד,  עד 
ב"בכח"  הנבראים,  אחד",  ושמו  אחד 
שבהם, הם "אחד", ב"בפועל" שבהם, 
דברי  לעיל,  שהורחב  כפי  עשרה,  הם 
יכול  אחד  "מאמר   – באבות  המשנה 
ב"בכח",  כלומר,  "יכול",  להיבראות", 
הנבראים הם מעין הבורא, הם "אחד" 

שזה התורה שהוא הממוצע בין הבורא 
לנבראים, והיא הנקראת "חכמה" – "כח 
ה"אחד",  מתגלה  שב"בכח",  מה",   –

"תורה אחת תהיה לכם".

"עשרת  הוא  הגילוי  וב"בפועל" 
קומתו  הנברא,  כך,  ומצד  הדיברות", 

היא "עשרה".

הידמות לבורא מצד התיקון, גילוי 
ה"אחד" ב"עשרה" ובקלקול, דימוי 

ה"אחד" ל"עשרה"

כאשר הנברא מדמה את עצמו לבורא, 
אם הוא מדמה את עצמו מצד התיקון, 
באורייתא,  בשורשו  נכלל  שהוא  הרי 
בחכמה, ב"בהלו נרו עלי ראשי", "הרוצה 
הוא  בדרום",  שמנורה  ידרים  להחכים 
מדמה את עצמו לבורא מכח ה"בכח", 
שזה "אחד", שם זה "אני והוא", זה "הוי 
אף  הוא...  "מה  זה  ובענף  לו",  דומה 
אתה..." "מה הוא רחום אף אתה רחום, 
מה הוא חנון, אף אתה חנון", אבל יש לו 
את שורש ההידמות, "אתה אחד ושמך 
אחד ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ", 
"גוי אחד בארץ", כלומר, הם ה"מעין" 
כביכול, של ה"אתה אחד ושמך אחד", 
התפילה  במטבע  אומרים  אנחנו  זה 
שבת  של  מנחה  בזמן  קודש,  בשבת 
ההתגלות  שמתגלה  הזמן  שזהו  קודש, 
יעקב  של  מיצרים"  בלי  ה"נחלה  של 
ומצד  לבדו",  הוי"ה  "ונשגב  של  אבינו 
כך "ויותר יעקב לבדו", כמו שאומרים 

חז"ל כידוע, שהם מקבילים אהדדי.

שהאדם  דתיקון",  ה"מדמה  שורש  וזה 
של  העומק  זהו  ולכן,  לבוראו,  דומה 
האיסור אכילה מעץ הדעת טוב ורע, כי 
שהשנים  שנים,  בבחינת  שהוא  עץ  זה 
הללו, זהו התערובת של הטוב ורע, אבל 
"ולקח  שניות,  הוא  יסודו  שכל  עץ  זהו 
האדם  אם  לעולם",  וחי  החיים  מעץ 
היה אוכל מעץ החיים, הוא היה דבוק 
ב"חי החיים", הוא היה מגלה את ה"הוי 
דומה לו", "מה הוא 'אחד', אף הנברא 
של  הגילוי  של  השורש  והרי  'אחד'", 
ה'אחד', הרי הושרש בתחילת הבריאה, 

יום  בוקר  ויהי  ערב  "ויהי  ראשון,  ביום 
אחד", כמו שדורשים חז"ל, שלא נאמר 
שהיה  אחד",  "יום  אלא  ראשון",  "יום 
של  העומק  זה  עולם",  של  "יחידו  רק 
האור הראשון שמתגלה  ההתגלות של 
נחקק  שה"אחד"  הבריאה,  בתחילת 

ב"בכח" של כל מציאות הבריאה.

של  ועבודתם  בכלל,  האדם  ועבודת 
עצמם  את  להעמיד  בפרט,  ישראל 
הוא  מה  לו",  דומה  "הוי  במקביל 
"אחד", אף הנבראים מגלים את שורש 
ה"אחד" שבהם, שזה הצד הפנימי, אבל 
כאשר זה מתגלה מצד הקלקול בחטא 
עץ הדעת, שיש בו מציאות של שניות, 
והריבוי  הריבוי,  את  יוצרת  והשניות 
עשרה,  בבחינת  הוא  בבריאה  שנמצא 
מצד כך, ה"הוי דומה",  גורם, שמדמים 
את ה"אחד" ל"עשרה", במקום לדמות 
והיפוכו,  דבר  ל"אחד",  ה"עשרה"  את 
את  לדמות  שבמקום  הפוך,  בדיוק 
ה"עשרה" ל"אחד", מצד התיקון, מכח 
השורש של ה"אחד" שבישראל, ובאדם 
הראשון בפנימיותו, מדמים את ה"אחד" 

ל"עשרה".

מציאות ה- י"א

נעשה  כידוע,  חז"ל  כדברי  כן,  וע"י 
זה השורש  י"א,  מהעשר, מציאות של 
של הקלקול של הי"א, כלומר, מהצד 
ל"אחד",  חוזרים  ה"עשרה"  דתיקון, 
ומהצד דקלקול, ה"אחד" נעשה "מעין" 
זה  דקלקול",  "מדמה  שזה  ה"עשרה", 

המקום של הקלקול.

כשאדם הראשון אוכל מעץ הדעת טוב 
ורע, בפיתויו של נחש "והייתם כאלקים 
יודעי טוב ורע", זה תפיסה של "מה הוא 
העולם",  את  וברא  הזה  העץ  מן  אכל 
כלומר, שזה עץ של תערובת, זה עץ של 
כאן תפיסה שהבורא  יוצר  זה  "ריבוי", 
הוא לא "אחד", אלא מציאות של ריבוי, 

כאן נעשה מציאות של י"א.

וזה עומק מה שהקדוש ברוך הוא שואל 
שמונח  "איכה",  הראשון  אדם  את 
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כח  כלומר,  כה",   – "י"א  ב"איכה" 
המדמה גרם לידי כך, שבמקום שיהיה 
שנעשה  ל"אחד",  דומה  "עשרה"  כאן 
הקלקול,  שורש  זה  י"א,  של  מציאות 
אדם  שנשאל  השאלה  עומק  חל  וע"ז 
שמו  יתברך  הבורא  ע"י  הראשון, 

"איכה".

וא"כ "איכה", יוצר מציאות של בורא, 
שכביכול, נתפס בכלי הנבראים כ"אחד" 

הדומה ח"ו למציאות הנבראים.

"איכה אשא לבדי" – הכח של 
"אשא לבדי" מצד הפנימיות, ובלא 

תפיסת "אחד" – "איכה אשא 
לבדי"

ה",  ובתפיסה הזו – השאלה הזו של "ַאֶיָכּ
שאלת  עומק  את  מולידה  שהיא  ברור 
משה רבינו "איכה אשא לבדי" ]"לבדי" 
וריבכם",  ומשאכם  טרחכם  דייקא[ 
והיינו שמצד הפנימיות באמת ודאי יכול 
לשאת לבדו את הכל, ורק כשהפנימיות 
הזו לא מתגלה אז באה שאלת "איכה 
יכול  משה  באמת  ואיך  לבדי",  אשא 
בו  שנאמר  משה,  הרי   – לבדו  לשאת 
"ומשה נגש אל האלקים", הוא כביכול 
הממוצע בין ישראל לקודשא בריך הוא, 

וא"כ, יש בו את הגילוי של ה"אחד".

כל עצתו של יתרו שאומר למשה רבינו 
אשר  העם  גם  אתה  גם  תבול  "נבול  
"ואתה  לו  אומר  הוא  כך  ומכח  עמך", 
תחזה וכו' שרי אלפים שרי מאות שרי 
היא  התפיסה  עשרות",  ושרי  חמישים 
שאין  ליתרו גילוי של ה"אחד", הוא הרי 
נקרא "יתרו" מלשון "יתר פרשה אחת 
בתורה" כדברי חז"ל, כלומר, מה שהוא 
מיתר דבר, היינו שלא מתגלה ה"אחד", 
יש "יתר". ]ומצד הקלקול זה "כל יתר 
כנטול דמי"[ אבל, עצם זה שהוא מיתר 
בגדר  לא  כבר  שהוא  כלומר,  דבר, 
זה דבר  והיתור  ה"אחד"  ה"אחד",  של 
א"כ,  ולפיכך   – ופשוט  ברור  והיפוכו, 
זה עומק עצתו של יתרו "ואתה תחזה", 
אבל משם בא מה שמשה רבינו אומר 

ומשאכם  טרחכם  לבדי  אשא  "איכה 
וריבכם", מאיפה התחיל ה"איכה אשא 
לבדי" מכח ה"נבול תבול גם אתה גם 
את  נושא  שאתה  עמך",  אשר  העם 

משא העם הזה לבדך.

רבינו  משה  הפנימיות,  שמצד  והרי, 
באמת בוודאי צודק שהוא יכול לשאת 
מתוך  מדברת  "שכינה  הכל,  את  לבד 
אצל  מתגלה  כביכול,  ה"אחד"  גרונו", 
משה רבינו, שזה "שכינה מדברת מתוך 
"אשא  באמת  כך  מצד  ולכן,  גרונו", 
טרחכם  אשא לבדי  איכה  ולא  לבדי", 
שיש  כמה  עד  וריבכם",  ומשאכם 
ל"אחד",  בטל  שה"עשרה"  צד  באמת 
ומשאכם  טרחכם  לבדי  "אשא  דייקא 

וריבכם".

אצל  התגלה  לא  כמובן,  הזה  והשורש 
משה בשלימות, וכשהקדוש ברוך הוא 
בני  את  לגאול  רבינו,  ממשה  מבקש 
ברוך  הקדוש  אומר  ממצרים,  ישראל 
הוא למשה – "אם אין אתה גואלם, אין 
גואלם", כלומר, משה רבינו הוא  אחר 
מעין ה"אחד" הוא זה שצריך לגאול את 
כשמשה  אבל,  ממצרים,  ישראל  בני 
מקום,  של  בשליחותו  ללכת  מסרב 
רבינו  למשה  הוא  ברוך  הקדוש  אומר 
כלומר,  לפה",  לך  יהיה  אחיך  "אהרן 
ה"אחד",  בתפיסת  לא  היא  הגאולה 
משה  את  יש  ה"שנים",  בתפיסת  היא 
שהוא "גואלם", אבל ה"פה", הוא אהרן, 
"וראך ושמח בלבו", "ויבוא משה ואהרן 
אל פרעה", וכדברי חז"ל שנאמר "משה 
זה  שהוקשו  משה",  ו"אהרן  ואהרן" 
לזה משום ששקולים הם זה כזה, אבל 
שנים, וא"כ, הגאולה  הם בתפיסה של 
נשתנתה מתפיסה של "אחד", לתפיסה 
של  השורש  עומק  כבר  זה  שנים,  של 

הדבר, שאין גילוי שלם.

"אחת  מדרגת  שהיה  תורה  מתן  עד 
דיבר אלקים שתים זו שמעתי", שנעלם 

מציאות ה"אחד" הפנימי.

וא"כ, כפי שהוזכר, דייקא נאמר "איכה 
והוזכר  לבדי טרחכם ומשאכם",  אשא 

דברי חז"ל שהשורש של ה"איכה אשא 
ה" שאמר הקדוש  לבדי", שורשו ב"ַאֶיָכּ
ה"  ברוך הוא לאדם הראשון, כי ה"ַאֶיָכּ
ה"אחד",  של  גילוי  שאין  מעמיד, 
בטלים  "עשרה"  שהם  והנבראים 
שהם  ה"בכח"  שמתגלים  ל"אחד", 
"אחד" אלא להיפך, ה"אחד" ח"ו יורד, 
אצל  שמתגלה  ה"בפועל"  כך,  מכח 
טרחכם  לבדי  אשא  "איכה  הוא  משה 

ומשאכם וריבכם".

וכשהנפילה הזו מתגלה בחורבן הבית, 
"ירמיה כתב ספר איכה", "איכה ישבה 
כאלמנה",  היתה  עם  העיר רבתי  בדד 
היינו, שמה  ישבה בדד",  מה ש"איכה 
שהיה צריך להיות בציור העליון דייקא, 
עם  "הן  העליון,  מהצד  בדד"  "ישבה 
יתחשב",  לא  ובגויים  ישכון  לבדד 

מתגלה כאן ה"איכה ישבה בדד".

רמדב מהלך של "עם לבדד ישש
כון", א"י – מהלך של "ונהרו 

גויים רבים"

שני  הדברים  בסדר  היה  בכללות, 
ויש  מדבר,  של  מהלך  יש  מהלכים, 
של  במהלך  ישראל,  ארץ  של  מהלך 
לבדד  עם  "הן  נאמר  דייקא  מדבר, 
ישכון ובגויים לא יתחשב", נבואתו של 
בלעם, ודייקא, הכל נעשה שמה באופן 
של ה"לבדו", ולכן, שורש יציאת ה"ערב 
מצרים,  שביציאת  עמם"  עלה  רב 
המדבר,  מהלך  לכל  הפקעה  הוא 
עם  "הן  הוא  המדבר  של  מהותו  שכל 
עד  יתחשב",  לא  ובגויים  ישכון  לבדד 
שהוא  עמם",  עלה  רב  שה"ערב  כמה 
התערבות מאומות העולם, כל המציאות 
של ה"לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב" 
לא קיימת, הוא לא "לבדד ישכון", יש 

לו מציאות של תערובת.

לעומת כך, בארץ ישראל, המהלך הוא 
הפוך, שמה מתגלה "העיר רבתי עם", 
וכמו שנאמר בנבואה על ארץ ישראל, 
לשונות  בכמה  פעמים,  וכמה  כמה 
שיעלו  גויים רבים"  "ונהרו  העתיד,  על 
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נקרא  המקדש  ומקום  ישראל,  לארץ 
פונות  פיות  שכל  "תל  תלפיות",  "תל 
גויים  "ונהרו  דייקא  מתגלה  לשם", 
ישראל,  לארץ  עולים  שהכל  רבים", 
עם  ה"הן  של  ההיפך  מתגלה  וא"כ, 
שיש  המציאות  מתגלה  ישכון",  לבדד 
שם צירוף, שכולם נוהרים לשם, "ארץ 
אבל,  מאבותינו",  לנו  ירושה  ישראל 
ל-ארץ ישראל, מגיעים האומות, "העיר 

רבתי עם".

במדבר,   – הבהירה  ההבנה  ולפי"ז, 
עיקר הגילוי, שורש הגילוי צריך להיות 
"הן  זה  כפשוטו,  "אחד"  של  במדריגה 
ישראל,  ישכון", אבל בארץ  עם לבדד 
מתגלה המהלך של הריבוי, אבל מתגלה 
שיהא  שצריך  כפי  שבריבוי,  התיקון 
בארץ ישראל, שהריבוי בטל למציאות 
בית  ישראל,  ארץ  זו מדרגת  ה"אחד", 

המקדש בשורשו העליון.

"בדד" ו"רבתי עם", מצד מהלכי 
הקלקול

הקלקול  מהלכי  מצד  כשמתגלה  אבל 
ישבה בדד", במקום שיתגלה  ה"איכה 
שהיה  מה  מעין  דתיקון,  ה"בדד" 
במדבר, "הן עם לבדד ישכון", ה"בדד" 
"איכה  דקלקול,  "בדד"  להיות  הופך 
ה"בדד",  שורש  כלומר,  בדד",  ישבה 
יתברך  בבורא  העליון,  ב"אחד"  הוא 
ה",  "ַאֶיָכּ שנאמר  מקום  ומאותו  שמו, 
ושלום,  חס  שה"אחד"  מקום  מאותו 
נעלם,  דתיקון  שה"אחד"  לריבוי,  נופל 
דקלקול,  "אחד"  מתגלה  זה  ובמקום 
של  המציאות  זה  בדד",  ישבה  "איכה 
האבילות. "דרך הבוכין שבוכין בלילה" 

"שיושבים לבדם".

"העיר רבתי עם היתה כאלמנה", "העיר 
עיר שבה מתגלה  זה אותה  רבתי עם" 
בה  שמתגלה  ה"רבתי",  של  המציאות 
המציאות של הריבוי, במקום שהריבוי 
ריבוי  באופן של  יתגלה  שמתגלה שם, 
דתיקון "ונהרו גויים רבים", באופן שיאיר 
ההארה של ה"גוי אחד בארץ", שמעלה 
את כל הריבוי למציאות ה"אחד" השלם, 

שזו מדריגתן של ישראל, מתגלה ההיפך 
של הדבר, מתגלה צד הקלקול שבדבר, 
היא  כאלמנה",  היתה  עם  "העיר רבתי 
מתגלה כמציאות של "אחד", אבל עוד 
פעם, לא מצד ההעלאה על ה"עשרה" 
מצד  דייקא,  אלא  ה"אחד",  למציאות 
ישבה  "איכה  שבדבר,  הקלקול  מקום 
בדד", מציאות של "אחד" מצד מהלכי 

הקלקול.

זה  הראשון.  אדם  של  ה"  ה"ַאֶיָכּ זה 
רבינו.  משה  של  לבדי"  אשא  ה"איכה 
ירמיה  שאמר  בדד"  ישבה  וה"איכה 

בקינתו.

מהלכי  ה"איכה",  מהלכי  א"כ,  וזהו 
שכמו  וה"איך"  ה"איה"  האי-כה, 
שהוזכר לעיל, זה הצירוף של ה"איכה" 
מקום  ההסתר,  מקום  ו"איך",  "איה" 
שה"אחד"  הכיסוי,  מקום  ההעלם, 
ונעשה  נתעלם,  שה"אחד"  מתכסה, 
הופך  וה"אחד"  ריבוי,  של  מציאות 
להיות חלק ממציאות הריבוי, של קומת 

כנסת ישראל.

מהלכי הי"א שמתגלה בשבטים

להבין יתר על כן, יש שנים עשר שבטים 
"שבטי  י-ה", ובמעמקי השבטים, על אף 
שיש י"ב שבטים בכללות, אבל לעולם 
השבטים,  מן  למעלה  הוא  אחד  שבט 
מיהו  מהלכים  כמה  כמובן  בזה  ויש 
השבט אחד שהוא למעלה מהשבטים, 
נזיר  "ולקדקד  יוסף,  שזה  מהלך  יש 
"ראובן  ראובן,  שזה  מהלך  יש  אחיו", 
יהודה  שזה  מהלך  יש  אתה",  בכורי 
מלך",  עליך  תשים  "שום  מלך,  שהוא 
שהוא נמצא מעל גביהם, ועוד הבחנות.

נמצא, שעיקרם של שבטים הוא בעצם 
לא  הרי,  דאמת  ואליבא  שבטים,  י"א 
וזה  מהמקומות,  בחלק  לוי  את  מונים 
עוד פעם מכח שהשבטים הם במהלכי 
כהגדרה  השבטים  תפיסת  זה  הי"א, 
שורשית, כמובן, יש את המהלך הפשוט 
זה הפשיטות  י"ב,  של השבטים שהוא 
י"ב  הפשוט,  המהלך  זה  שבשבטים, 

נוסף במהלכי  מהלך  אבל  י-ה,  שבטי 
ומתגלה  נבדל,  שה"אחד"  השבטים, 
מציאות של י"א שבטים, והזכרנו כמה 
יוסף לעצמו,  פנים בזה, ראובן לעצמו, 
כך,  שמצד  לעצמו,  לוי  לעצמו,  יהודה 

נעמדת מציאות של י"א שבטים.

וביאור מהלכי הדברים למה שנתבאר, 
מציאות  את  לברר  באים  השבטים 
אב,  של  השורש  הם  האבות,  הריבוי. 
ההתחלה,  מציאות  של  השורש  הם 
האבות מעמידים קביעות של התחלה, 
זה  כידוע,  ג'  שהם  האבות  יסוד  שזהו 
קורין  "אין  אבות,  ג'  של  חזקה  מדיני 
ה"חזקה"  זה  לשלושה",  אלא  אבות 
שבאבות, וא"כ תחלת מציאות האב, זה 

מה שהתחדש במציאות האבות.

נולדים  שממנו  אבינו,  יעקב  ואצל 
מציאות השבטים, התחדש מציאות של 
ריבוי, והריבוי שנתחדש – כאשר יעקב 
אבינו ביציאתו כשהוא יוצא מלבן וחוזר 
בניו,  את  מעביר  הוא   – ישראל  לארץ 
יעקב  ויותר  וגו'  הנחל  את  "ויעבירם 
"ויאבק  ואז  כ"ד(,  )פל"ב, פסוק  לבדו" 
היה  הדבר  סדר  הרי,  אבל  עמו",  איש 
שי"א שבטים נולדו בחוץ לארץ, ובנימין 
הרי נולד "בדרך אפרתה היא בית לחם", 
ושם מתה רחל – זה עוד מהלך עמוק, 
שי"א שבטים נולדו אצל לבן, והכניסה 
לארץ ישראל היא במהלכי י"א, והי"ב, 
מגיע כמציאות לעצמו, ומצד כך בנימין 
נבדל, שאצלו נאמר "בין כתפיו שכן", 
שהשכינה שורה בעיקר בחלקו יש גם 
מעט בחלקו של יהודה, כמו שאומרת 
הגמ', אבל בחלקו של בנימין, שם עיקר 

מציאות בית המקדש.

מהלכי תיקון ה-י"א, שמתגלה אצל 
יעקב אבינו

לאחר  לבדו",  יעקב  "ויותר  כשנאמר 
שבטים  הי"א  כל  את  מעביר  שהוא 
את הנחל, ואז "ויותר יעקב לבדו", הוא 

נשאר במציאות של "לבד".

זה  שנתבאר,  מה  לפי  הדברים  ועומק 
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ברור – יעקב אבינו, כמו שהוזכר מדברי 
חז"ל, ה"ויתר יעקב לבדו", זה מעין מה 
שעתיד להיות "ונשגב הוי"ה לבדו ביום 
ההוא", זה ה"דמות תם חקוקה בכסא", 
יעקב  של  מציאותו  על  חז"ל  וכדברי 
"בצלם  כשנאמר  שכביכול,  אבינו, 
אלקים עשה את האדם", "נעשה אדם 
אדם",  ה"צורת  כדמותינו",  בצלמינו 
שבה מתגלה הדבר בבהירות, זה יעקב 
זהו "דמות תם חקוקה בכסא",  אבינו, 
של  ה"מעין"  הוא  אבינו,  יעקב  וא"כ, 
זה  מעלה,  של  "אחד"  של  ההבחנה 

ההבחנה של יעקב אבינו.

הי"א  י"א,  של  הגילוי  נעשה  וממנו 
שבטים, כשיעקב מעביר את כל הי"א 
נשאר  והוא  ישראל,  ל-ארץ  שבטים 
– הוא מנסה לברר  לבדו, ברור הדבר 
את הגילוי שהי"א זה לא י"א כפשוטו, 
יעקב  ה"ויתר  נעשה  שכאשר  אלא 
הזה  ה"לבדו"  את  מאיר  הוא  לבדו", 
בתוך הי"א, וכשהוא יאיר את ה"לבדו" 
יאיר את זה בהבחנה  בתוך הי"א, הוא 
וה"עשרה"  ו"עשרה",  "אחד"  שזה 

בטלים למציאות ה"אחד".

ה"עשרת  את  יש  הקלקול  מצד 
השבטים" שנתעלמו, שזה הופך להיות 

"עשרה" שנפלו.

אבל מצד מהלכי התיקון שמתגלה אצל 
יעקב אבינו, ב"ויתר לבדו", הוא מאיר 
השבטים,  מציאות  אצל  ה"לבדו"  את 
יתגלה  השבטים,  שבמציאות  שהי"א 
במהלכי התיקון, ולא במהלכי הקלקול.

הפירוד שמתגלה בשבטים

 – שלימה  אינה  הזו,  ההארה  וכמובן, 
ירכו",  בכף  ויגע  וגו'  עמו  איש  "ויאבק 
הוא נוגע במקום של ה"יוצאי ירכו" כמו 
נעשה  כך,  ומצד  רבותינו,  שאומרים 
ביוסף  זהו  הכוללת,  וכהגדרה  הפירוד, 
מתחלקים  הם  פעם  שעוד  והאחים, 
לי"א, וה"אחד" שהיה צריך להאיר בהם, 
שעיקר  יוסף",  יעקב  תולדות  "אלה 

שמכחו  יוסף,  הוא  יעקב  של  תולדתו 
מאיר ה"אחד" בשבטים, "וישנאו אותו 
רק  לא  וזה  לשלום",  דברו  יכלו  ולא 
ביחס  לשלום"  יכלו דברו  ש"לא  גורם 
של  שהתפיסה  גורם  זה  אלא  ליוסף, 
בהם  מתגלה  לא  וה"עשרה",  ה"אחד" 
באופן הנכון, ועל ידי כן זה הופך להיות 
כאן  לעצמו,  "אחד"  של  ומציאות  י"א, 

מונח עומק נקודת הפרדת השבטים.

ובדקות, התפיסה של השבטים מקבלת 
פנים אחרות, וכמו שאומרים חז"ל "היו 
מבזים את בני השפחות", וא"כ, זה לא 
בתפיסה של י"ב, ולא בתפיסה של י"א, 
התיקון  מצד  ולד',  לח'  חלוק  זה  אלא 
ד',  ח',  א',  "אחד",  זה  הא',  כשמאיר 
זה  הח'  יעקב,  של  ה"אחד"  זהו  הא' 
ד'  זה  והד',  האמהות,  בני  ח' שבטים, 
בני השפחות, והם מתאחדים, ומתגלה 

מהלכי התיקון, שורש ה'אחד' הגמור.

אבל כשמציאות הא' נופל, ה"ולא יכלו 
דברו לשלום" היינו, שנעשה ההסתלקות 
של האחדות של הא', וזה הופך להיות 
ח' וד', בני אמהות, ובני שפחות, זה יחס 
אחד של נפילה, שמתגלה נקודת הדבר 
באופן דקלקול, במקום שיהיה חד, זה 
שדבר  דוחה,  מלשון  דח  להיות  הופך 

נדחה ונפרד זה מזה.

לערכין  יותר  ובפרטות  בשורש,  אבל 
דידן, במהלכי הי' והי"א שהוזכר, נעשה 
עומדים  לא  שה"עשרה"  המציאות, 
באופן שכל ה"עשרה" בטלים ל"אחד", 
אלא הם הופכים להיות מציאות של י"א 
כמציאות לעצמו, זה הופך להיות שורש 
במהלכי  שמתגלה  הקלקול  נקודת 

השבטים.

זה האופן של גלות השבטים, שהשבטים 
יוצאים בגלות, "איכה ישבה בדד העיר 
גלות  של  מציאות  שנעשה  עם",  רבתי 
מארץ ישראל, שהשבטים גולים מארץ 

ישראל.

פנימיות הגלות – פיזור

גלות היא  וזה ברור לכל בר דעת, כל 
פיזור, כיסוד המהר"ל כידוע, ש"ארבע 
הפיזור  של  האופן  זה  הארץ"  כנפות 
פיזור  זה  במקום,  מתפזר,  שהדבר 
מהלכי  ובנפש,  הארץ,  כנפות  לארבע 
אדמתם,  מעל  גולים  שישראל  הגלות 
הוא  שנתבאר,  מה  לפי  הגלות  שורש 
בעצם כך שהכח של ה"אחד" לא מאיר 
שכח  כמה  עד  השבטים,  במעמקי 
ה"אחד", היה מאיר במעמקי השבטים, 
לא  זה  השבטים,  אצל  פיזור  אין  א"כ, 
שייך שהם יתפזרו זה מזה, וכל אחד ילך 
להיכן שהוא ילך, אלא כולם מאוחדים 

יחד אהדדי.

ישראל  אין מושג, בעומק, שכל כנסת 
ביחד,  נמצאים  כולם  אם  יחד,  גולים 
מאור  למעלה  מאיר  הנפש  אור  א"כ, 
הגלות, כל גלות, יסודה היא פיזור, ועד 
כמה שכל ישראל יגלו יחד, אין מציאות 
כל  וגלות מצרים שהיו שם  פיזור,  של 
כבר  שיש  אחרי  היתה  לא  ישראל, 
"כנסת ישראל", אלא לפני שיש "כנסת 
ה"כנסת  כל  של  גלות  אין  ישראל", 
גלות,  בכל  לעולם,  יחד,  גם  ישראל" 
פירוד  של  מסויים  אופן  גם  בה  מונח 
אפשר  ]אי  ישראל"  ה"כנסת  בתוך 
שזה  בדבר[  להרחיב  עכשיו,  להכנס 
מעמקי מציאות שורש פנימיות הגלות.

ה"  "ַאֶיָכּ שאלת  עומק  זה  מקום,  ומכל 
אדם  את  הוא  ברוך  הקדוש  ששאל 
נצטרפים  אינם  והא',  שהי'  הראשון, 
באופן הנכון, שה"עשרה" בטל ל"אחד".

רבינו  משה  אומר  הזו,  התפיסה  ועל 
"איכה אשא לבדי".

"איכה  ירמיה  קונן  הזו  התפיסה  על 
ישבה בדד".

מהסדרה הבא  בשבוע  בע"ה  המשך   ■ 
השבועית של בלבביפדיה עבודת ה' פנימי



כי  הענין,  אבל  וז"ל,  מ"ת(  פ"ו,  )ש"ח,  חיים  בעץ  כתב 
ולפי  שמתו,  מלכים  הז'  סוד  הם  ג"ץ,  שעטנ"ז  האותיות 
שמהם נתהוו ויצאו הקליפות כנודע, לכן הם אותיות שטן 
ע"ז ג"ץ, פירוש שהם תגבורת וחוזק עוז הדינין העזים אשר 
ירדו ונעשו מהם השט"ן שהם הקליפות. וכבר נודע מ"ש 
בזוהר אדר"ז ובס"ד דרצ"ב ע"ב, כי אלו הז' מלכים הם 
ואפיק  בפרזלא  דאכתיש  אומנא  כהאי  דאזדריקו  נצוצין 
זיקין לכל סטר. וזהו ג"ץ, כמ"ש גץ היוצא מתחת הפטיש, 

עכ"ל. ועיין בית עולמים )דף קלה, ד"ה ושם(.
וקרוב לכך כתב שם )ש"ט, פ"ב, מ"ת( אבגית"ץ מלשון 
נמצא  השטן שהיה  פירוש  אבגא דבי רב,  ההיא  הגמרא 
ע"ד מ"ש  הוא ממש  אבגית"ץ  כי  ונמצא  ההוא.  בבה"מ 
לעיל באותיות שעטנ"ז ג"ץ שצירופו שט"ן ע"ז ג"ץ, עכ"ל. 
ניצוצות  גץ,  שט"ן.   – אבגי  אבגית"ץ,  שם  ביאור  ולפ"ז 
וזיקין, גיצין שהם שורשי הדין. ת"ץ – שבירה, עיי"ש. וכל 

זה הוא בחינת השבירה.

וז"ל, גץ הוא סוד שתי  וכתב בקהלת יעקב )ערך גץ( 
שפחות דסמאל, גרירה וצריעה, שהוא כנגד בלהה זלפה 
)שבת, כב,  וזה סוד  נגעים.  עיין בערך מראות  דקדושה. 
עכ"ל.  הפטיש,  מתחת  היוצא  גץ  ע"ב(  פב,  ב"ק,  ע"ב. 
הם  נגעים  מראות  וז"ל,  )תזריע(  המצות  בטעמי  וכמ"ש 
אדום  מלכי  משורש  אדום,  עשו,  של  )שרו  סמאל  נשי 
וצריעה  גרירה  שפחותיו  וב'  ולילית,  נעמה  שנשברו(, 
הנדבקות בחוה, והיא הטלת זוהמא, והם כנגד רחל ולאה 
קדושה(,  של  )ניצוצות  וזלפה  ולאה  ממש(  אור  )שהם 
עכ"ל. וכנגדם גרירה וצריעה בחינת ניצוצות זיקין וגיצים 

של הטומאה, והבן.
גיצים  לעומת  דתיקון,  גיצים  באותיות,  התגין  וסוד 
דקלקול, וכמ"ש בעץ חיים )ש"ח, פ"ו, מ"ת( וז"ל, ואותיות 
וכו',  ג"ץ  שעטנ"ז  הם  גמורה(  שבירה  היה  )שבהם  ז"א 
וזהו הטעם של אלו אותיות של שעטנ"ז ג"ץ צריכין שלש 

זיינין ותגין על כל אחד מהם, עכ"ל. ועיין פע"ח )שער חג 
השבועות, פ"א(.

)ב"ר, פד,  ובמהות התיקון יש כמה בחינות, אמרו חז"ל 
ה( כתיב למעלה מן הענין ואלה המלכים וגו', וכתיב הכא 
יעקב. א"ר חוניא, משל לאחד שהיה מהלך בדרך  וישב 
וישב לו ביניהם, כך  ונתיירא מהם  וראה כת של כלבים 
כיון שראה אבינו יעקב עשו ואלופיו נתיירא מהם וישב לו 
ביניהם. א"ר לוי, משל לנפח שהיה פתוח באמצע פלטיא 
של  חבילות  חבילות  וראה  כנגדו,  פתוח  זהבי  בנו  ופתח 
קוצים ונכנסו למדינה, אמר אנה יכנסו כל החבילות הללו, 
והיה שם פקח אחד א"ל מאלו אתה מתיירא גץ אחד יוצא 
משלך וגץ אחד משל בנך ואתה שורפן, כך כיון שראה 
אבינו יעקב עשו ואלופיו נתיירא, א"ל הה"ד )עובדיה, א( 
והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה. והבן שזה ב' גיצים 
שם  ובתנחומא  ודו"ק.  מלחמה,  בחינת  גיצים,  ב'  כנגד 

הזכיר גץ אחד )עיין של"ה, תורה אור, וישב, יד(. 
)פרק  היחודים  יותר, כתב בשער  גבוהה  ובחינה דתיקון 
טז( וז"ל, אמר לי שאכוון קודם ניקודו מפסוק )בראשית, 
טו( אנכי מגן לך. ותכוין כי ת"ע עולה ע"ב ק"ל ע"ב קד"ם 
וב"ן, עולה כמנין ת"ע. ובאותיות ג"ץ תכוין שעולה כמנין 
ג' פעמים א"ל שסודם בגימט' מגן, עכ"ל. וזהו שורש ג' 
תגין, ג"פ שם א"ל, ודו"ק היטב. ושורשם ג' אורות אח"פ, 
)שבת,  ים  אפיקי  עיין  ונכללין בשנים.  חיים.  כמ"ש בעץ 

פח, ע"א(. 
ויש שם נוסף שיש בו אותיות ג"ץ, והוא שם אנג"ץ, והובא 
בברית מנוחה כמה פעמים. ומקורו נתבאר בשושן סודות 
)אות קפה( וז"ל, שם אנג"ץ היוצא מן ארבע ר"ת, אדנ"י, 

נב"א, גיחלזודלוי"ה, צבאו"ת, עכ"ל.
 ■  המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד לעלון. 
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היציאה ממקום האור
כאשר האדם צריך לצאת מאותו מקום של 
שהוא  הוא,  הדבר  הגדרת  כך  מצד  הארה, 
משם,  לצאת  צריך  הוא  משם,  לחזור  צריך 
לו  יש  אור.  אורה מלשון  יוצא  מהר המוריה 
הוא  כאשר  אור,  של  מקום  מאותו  יציאה 
רוצה  הוא תמיד  מאותו מקום,  לצאת  צריך 
להישאר עם אותה אבחנה שנקראת הארה. 
מקום,  אותו  את  לעזוב  הכבדות  נובע  מכאן 

שבו מונח ההארה, ששם מונחת השמחה. 
מדב אנחנו  שבה  במדרגה  בנפש  ־שמחה 
־רים עכשיו, כל נקודה שהתגלתה לאדם יוצ

רת אצלו שמחה. זה הגילה שבדבר, היציאה 
להישאר  מצליח  וכשהוא  מקום,  מאותו 
להיות  הופכת  משם  והיציאה  מקום,  באותו 
איטית, זה נקרא עלץ. זה העצלות דקדושה, 
והוא רוצה להישאר שם לכן  הוא העל הצ', 
הוא מתעצל. הוא רוצה להישאר במל, ותרא 
אותו כי טוב לפי שנולד מהול )סוטה יב, א(. 
כי הוא חוזר למקום שהכול האיר. הוא רוצה 

־להישאר במקום שכולו ברור. כל מקום ומ
הברירות,  במקום  נמצא  שאדם  בנפש  קום 
שלו  ההכרח  השמחה.  של  הגילה  הוא  וזה 
לצאת משם, והכבדות שלו לצאת משם היא 
שנתבאר,  עליצות  שנקראת  האבחנה  בעצם 
כבדות של האדם לצאת ממקום הבהירות. 

גובלת  הזאת  העליצות  מדוע  נבין  זה  לפי 
בקרבה שתי הפכים, כל פעם שהאדם יוצא, 

־הוא יוצא מהדבר, הוא מוכרח לצאת מהד
בר, אבל יש לו את הטעם הטוב של המקום 
הוא  שלכן  הכבדות  ואת  יצא,  הוא  שממנו 
יוצא בכבדות. אבל בכל פעם מונח כאן גם 
איזו שהיא נקודת יציאה, כאן יש איזו שהיא 
אנחנו  בערבוביא.  משמשים  ועצבות  שמחה 

 דע את שמחתך פרק יט'
העליצות מכח התנועה

שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד תל אביב תשס"ח 
הגילוי של קריאת שמע שהוא שלוש פרשיות שהוא מגיע לרמ"ח אברי האדם 

־שלב שלישי שבו מתגלה האחדות, אנחנו יונקים את אור האחדות מהאחדות המו
־חלטת של ה' אחד של שער הנ', משלשלים את זה ל"ברוך שם כבוד מלכותו לעו

לם ועד" עד שזה מגיע לרמ"ח אברי האדם. כל השנה כולה אנחנו אומרים "ברוך 
שם כבוד מלכותו לעולם ועד" בלחש, פעם אחת בשנה אומרים בקול רם, ביום 

־הכיפורים, אז אנחנו דומים כמלאכים של מעלה, זה מבואר בשו"ע להלכה, אז אנ
חנו דומים כעין מעלה. ביום הכיפורים כאשר אנחנו מתעלים ומאחדים את הנשמה 
עם הגוף באופן מוחלט אנחנו מדמים את עצמנו לעליונים, כלומר מדמים את הגוף 
לנשמה, שמה אנחנו מנסים לגלות אחדות יותר עליונה. כידוע שיום הכיפורים הוא 
בבחינת הגילוי של שער הנ', זה אור החרות שיורדת לעולם, חרות ממלאך המוות, 
"חרות על הלוחות", על תקרי חרות, אומרים חז"ל "אלא חירות", איזהו יום שיש בו 
חירות ממלאך המוות, השטן, אומרים חז"ל בגמטרייה שס"ד, שליטת השטן שס"ד 
ימים בשנה חוץ מהיום האחרון שהוא שס"ה שזה יום הכיפורים, אז אין שליטה של 
יצר הרע הוא  זה עלמא דחירות, חירות ממלאך המוות הוא סטן הוא  הסט"א כי 

מלאך המוות, כמו שאומרת הגמרא בבבא בתרא. 
יום הכיפורים הוא יום של חירות, כאשר יש לנו חירות גמורה אין לנו שום רע, אז 
אנחנו עולים לשער הנ'. מ"ט, הדברים שאנחנו משיגים בבחינת מ"ט פנים טהור, 
מ"ט פנים טמא, יש טהור מול טמא. אם יש טמא אין חירות. כאשר זה בבחינת 
"את רוח הטומאה אעביר מן הארץ", אין טומאה בעולם, זה בחינת יום הכיפורים, 
עיצומו של יום מכפר שאין טומאה בעולם, אז מתגלה שער הנ', אז אנחנו יכולים 

־לומר "ברוך שם כבוד מלכותו" בקול רם, כי אנחנו משווים את זה ל"אחד" כבי
כול של הבורא. זו עליה של המהלך של "ברוך שם כבוד מלכותו" שזהו האחדות 
השנייה למדרגה של אחדות ראשונה, ואז אנחנו צריכים לקדש את רמ"ח אברנו 

לגלות שם אחדות עוד יותר עליונה. 
אם כן, האחדות שמתגלה בכל קריאת שמע שהיא אחדות ברמ"ח אברי האדם, 
זו אחדות שיונקת מהאחדות של "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד". והאחדות 
ישראל  מה"שמע  האחדות  את  יונקת  ועד"  לעולם  מלכותו  כבוד  שם  "ברוך  של 
ה' אחד". אי אפשר לבנות קומת רמ"ח בנויה באחדות אם לא קדם לה ה"שמע 

ישראל ה' ישראל ה' אחד" וה"ברוך שם כבוד מלכותו". 
הגמרא  דברי  את  שפתחנו,  הדברים  בראשית  שאמרנו  מה  את  נבין  זה  לפי 
את  לו  מצננים  באותיותיה  ומדקדק  שמע  קריאת  הקורא  "כל  ברכות  במסכת 
הוא  אם  בשלמא  הגיהינום,  צינון  יעזור  מה  שורשית,  שאלה  שאלנו  הגיהינום". 
יעזור  מה  מצוה  קיים  לא  האדם  אם  אבל  גיהינום,  של  צינון  יעזור  עבירה  עבר 
לו את  יצמח  לו שום אבר. מאיפה כן  הגיהינום, הרי הגיהינום לכאורה לא יברא 
ע"י שנסיר את החסימה  ישנה חסימה,  אותו אבר. הסברנו שהאבר נמצא בכוח, 



דע את שמחתך העליצות מכח התנועה · פרק יט' שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד תל אביב תשס"ח 

ב | 277 וארא תשפ"ג

הוא יצא לפועל. עכשיו נראה היכן שורש 
באנו  אילו  בהתחלה.  שנאמרו  הדברים 
רמ"ח  תיבות  רמ"ח  של  מערכת  לבנות 
אברים כשלעצמה אין שם בכוח את כל 

האב כל  את  בכוח  יש  היכן  ־האברים, 
אברים  רמ"ח  העליונה.  מהאחדות  רים, 
כרמ"ח אברים בקריאת שמע אילו האדם 
מנסה רק לקרוא קריאת שמע שיש בה 
רמ"ח תיבות ומכוח כך לבנות את רמ"ח 
מהיכן  אחד  אבר  לו  חסר  אם  האברים, 
יש  לו.  אין  אבר?  אותו  את  ישלים  הוא 
מאין? לא. מהיכן יכול להיות חידוש של 
אותו אבר. החידוש של אותו אבר מגיע 
מהאחדות העליונה. האדם נברא בבחינה 
מטה  של  דמות  כדמותנו"  "בצלמנו  של 
כביכול. אם חסר  כעין דמות של מעלה 
לי אבר מהיכן אני יכול להשלים את אותו 
של  שבדמות  מעלה  של  מהדמות  אבר, 

מעלה אין חסרון. 
אילו התחלת האברים היו נבנים ממני, 
בשעה אם חסר לאדם חסר אין לו מהיכן 
אברים.  תרומת  יעשה  אותו,  להשלים 
אבל אם שורש האברים הוא השתלשלות 
ממקור עליון, אם חסר בהתפשטות אבר 
לחזור  ומשם  לשורש  לחזור  צריך  אני 

ולהמשיך את אותו אבר. 
בראשית  שאמרנו  מה  של  העומק  זה 
אבר  אותו  את  קיים  שבבכוח  הדברים, 
לפועל.  אותו  להוציא  חסימה  לו  יש  רק 
באותו  שקיים  הבכוח  של  השורש  איפה 
אבר. אני מתחיל את האחדות שבקריאת 
ה'  אלוקינו  ה'  ישראל  מ"שמע  שמע 
אחד", הוא אחדות מוחלטת הוא אינסוף, 
חסר  לא  שם  הכל  הוא  אינסוף  הוא  אם 
אחדות  אותה  את  משלשל  אני  כלום. 
ועד",  לעולם  מלכותו  כבוד  שם  ל"ברוך 
זה  גם שמה מתגלה נקודת אחדות, שם 
מכוח  לנבראים.  שנתפסת  אחדות  כבר 
האחדות  את  ממשיך  אני  אחדות  אותה 

לאברים שלי. 
"קרא ודקדק באותיותיה מצננים לו את 
ודקדק  כוונת הדבר קרא  הגיהינום" מה 
דקדק,  הוא  אותיות  איזה  באותיותיה, 
אבל  האמת.  זה  שמע,  קריאת  בפשטות 
בעומק, הוא קורא ומדקדק באותיות, אז 

כלומר הוא בונה אות על גבי אות מילה 
אחרי מילה לפי הסדר. אם כן הוא בונה 
קריאת שמע מבניין של "שמע ישראל ה' 
בונה  הוא  מכן  לאחר  אחד",  ה'  אלוקינו 
מגיע  הוא  מכן  ולאחר  ה'"  ה"ברוך  את 
ל"ואהבת" ל"והיה עם שמוע" ל"ויאמר". 
הוא  מהיכן  הבניין,  בסדר  מדקדק  הוא 
יונק את אותה נקודת האחדות של בניין 
שהוא  רק  לא  זה  האדם.  אברי  רמ"ח 
החסיר  לא  שהוא  עצמן  באותיות  דקדק 

שבאר כמו  נכון  זה  שגם  הדביק,  ־ולא 
נו בהתחלה, אלא הוא מדקדק באותיות 

בצו קריאת שמע  בונה את  ־בכך שהוא 
האחדות  מקור  את  יונק  הוא  בניין,  רת 
זה  את  משלשל  הוא  הראשון,  מהפסוק 
זה  את  מביא  שהוא  עד  שם"  ל"ברוך 

לרמ"ח אברי האדם בפועל. 
מאחדותו  מתחילה  היא  שמע  קריאת 
ה"ה'  של  מהאחדות  הפשוטה,  יתברך 
אחד", אבל היכן היא צריכה להביא את 

לד עד  האדם  את  מביאה  היא  ־האדם, 
היציאה  אתה  כפשוטו,  החומריים  ברים 
לשדה את אספת התבואה, היא בונה את 
רמ"ח אברי האדם שיהיו בהם נקודה של 
אחדות. אילו האדם לא נבנה בנקודה של 

־אחדות הרי שהוא לא יכול להידמות לע
ליונים.

הכ בשער  ז"ל  האר"י  בדברי  ־מבואר 
וונות, זה ידוע, שבעצם קריאת שמע היא 

העמי לתפילת  הכנה  מסוימת  ־באבחנה 
מדוע  כן  אם  הידועה  השאלה  ישנה  דה. 
דרבנן,  העמידה  ותפילת  דאורייתא  היא 

־לא נכנס לזה כרגע, איך יכול להיות שה
לכאורה  לדרבנן,  הכנה  הוא  דאורייתא 

היה צריך להיות הפוך. 
היא  שמע  שקריאת  הדבר  עומק  מהו 
לתפילת  עשרה  שמונה  לתפילת  הכנה 

־העמידה. הם הם הדברים שדברנו, תפי
לת העמידה האדם עומד מול בורא עולם, 
היא עמידה מלשון שהוא עומד מול בורא 
עולם, לא רק שהוא עומד ולא יושב, אלא 
"ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה" 
"ה' שפתי תפתח  בוראו,  מול  עומד  הוא 
עומד  כביכול  הוא  תהילתך"  יגיד  ופי 
מול בורא עולם, והבורא עולם פותח את 

־שפתי האדם. תפילת העמידה היא בעו
ששם  האצילות  עולם  כידוע  העליון  לם 
בוראו.  לפני  עומד  שהאדם  האבחנה  זה 
לפני  עומד  האדם  כאשר  גשמי  במשל 

־מראה, אם לאדם יש שני ידיים גם במ
־ראה יש שני ידיים, אם לאדם יש שני רג

ליים גם במראה יש שני רגליים, אם חסר 
לו גם במראה חסר יד, וכן על זה הדרך. 
כאשר האדם עומד מול בוראו הוא צריך 
כדמותנו",  "בצלמנו  של  להיות במדרגה 
מעלה.  של  דמות  כעין  מטה  של  דמות 
אם הדמות של מטה היא לא כעין הדמות 
אז הוא לא עומד מול בוראו,  של מעלה 
לעלות  יכול  אדם  איזה  אחר.  הוא משהו 
למעלה, מי שיש לו צורת אדם הוא מעין 
העולם  בורא  של  כביכול  ודמותו  צלמו 
אז הוא יכול לעלות למעלה כי הוא דומה 
אדם,  צורת  לו  אין  אם  אבל  לעליונים. 
הוא לא דומה למי שנמצא למעלה, הוא 
מעלה  של  כדמותנו"  ל"צלמנו  דומה  לא 

כביכול, הוא לא יכול להיכנס לשם. 
רע",  יגורך  "לא  נאמר  למעלה  בעולם 
לא בעל  הוא  מי שהוא שלם  חסרון,  אין 
מום כמו במעין בית המקדש שהוא מקום 
לעבוד,  שיכול  זה  הוא  השכינה  השראת 
כהן בעל מום פסול לעבודה. מדוע הוא 
הוא  המקדש  בית  מקום  לעבודה,  פסול 
מקום ההשראה שם שורה כביכול הצלם 
השמיים"  שער  "זה  מעלה,  של  והדמות 
יעקב  דמותם חקוקה בכיסא, דמות של 
למעלה,  ונמצאת  למטה  נמצאת  אבינו 
הוא זה שקידש את המקום, "הנה מלאכי 

אלוקים עולים ויורדים בו".
אם כן, אם יש לו דמות של מטה כעין 
דמות של מעלה, אז הוא דומה ללמעלה 

יכול לעלות לשם. אבל אם הד ־אז הוא 
של  לדמות  דומה  לא  מטה  של  מות 
לעלות  יכול  לא  שהוא  כמובן  אז  מעלה 
"מה  לשם.  מתאים  לא  הוא  כי  למעלה, 
לילוד אישה בינינו", אם הוא דומה לשל 
מעלה הוא יכול לעלות, אם הוא לא דומה 

לשל מעלה הוא לא יכול לעלות
ה�מ טע�י  �השיעור  הבא  שבוע  בע"ה  ה�שך   ■
)פורסם  אביב  תל  תשס"ח  ישראל.2  ש�ע   008 צוות 

לראשונה(
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עבר  אדם  אדם,  בני  בנפשות  זה  את  רואים 
־תקופה מסוימת, כגון תקופת חגים, או תקו

פה של עליה, כל אחד לפי ערכו אבל משום 
מה הוא לא יכול להמשיך את התקופה הלאה, 
הוא  לאט  שלאט  הטוב,  הרשימו  את  לו  יש 
הולך להסתלק, אבל נשאר מהמצב הקודם, 
יש לו את הכבדות שלכן הוא לא רוצה לצאת 
להיכן  העצבות  את  יש  מאידך  אבל  משם. 

שהוא צריך לצאת. ואז הוא יוצא בהדרגה. 
אם כן, כל פעם שמתגלה האבחנה שנקראת 
שהאדם  השורשי  למקום  מהחיבור  זה  עלץ, 
נמצא בו. יש את הכבדות שקשה לו לצאת 

עוד מחובר למקור  הוא  מאותו מקום, מחד 
־שממנו הוא נמצא, אבל הוא יוצא משם בה

השמחה  עצם  היא  בהדרגה  היציאה  דרגה, 
שנשארת לו. כוח הכבוד של הכבוד שנשאר, 
עדיין נשאר לו מקור של שמחה. אבל הצירוף 
שלו לאט, לאט, למציאות היציאה מוליד בו 

אופן שנקרא עצבות. 
־כאן יש פנים אחרות במדרגה שנקראת עצ

בות ושמחה. עצבות רגילה, מהיכן היא באה, 
מיסוד העפר מעיקרו. עצבות פנימית, מאיפה 
היא באה, מההתרחקות מנקודת השורש. זה 
שהאדם  שמגיעה  תחתונה  עצבות  אותו  לא 

שחלה  בוודאי  עצבות  זו  בעפר,  נמצא  כבר 
על אדם הראשון בשעה שחטא, אז נאמר בו: 
עפר תשוב.  ואל  עפר אתה  יט(  ג,  )בראשית 
)שם יז( בעיצבון תאכלנה, )פסחים קיח, א( אני 
ובהמתי נאכל באבוס אחד. כאן חלה מציאות 
לא  זה  העצבות,  כאן  היתה  מה  עצבות,  של 

שתחי עצבות  זה  שתחילתה בעפר,  ־עצבות 
־לתה בזה שהוא מחובר לנקודת השורש, וב

קללה שהוא מתקלל הוא צריך עכשיו לצאת 
מכאן, מגן עדן והוא גורש בחזרה אל, מעפר 
העצבות  מונחת  כאן  תשוב.  עפר  ואל  אתה 

דקדושה. 

שמחה בהתרת הספקות פרק כ'
־התנא באבות )ו, ה( מונה מ"ח קניינים שה

זה  מהם,  אחד  בהם,  נקנית  הקדושה  תורה 
שמחה,  המידת  את  מונה  כשהתנא  שמחה. 

־כאחד מקנייני התורה, ברור הדבר שלא מדו
בשמחה  אלא  מצווה,  של  בשמחה  כאן  בר 
של תורה. מה זה שמחה של תורה, אז מלבד 
כפשוטם של דברים, )תהלים יט, ט( פיקודי 
ה' ישרים משמחי לב, שמזה לומדת הגמרא 
וכן  תורה,  אסור בדברי  דאבל  א(  ל,  )תענית 
יש גם אבחנה מצד גומרה של תורה, וכדברי 
חז"ל )שיר השירים רבה א, ט( עושים שמחה 
לגומרה של תורה, כגון כאשר האדם מסיים 
תורה.  חומשי  החמישה  סיום  או  מסכתא, 
אבל עיקר קניין התורה שעליה מדבר התנא 
אלא  תורה,  של  לגומרה  שמחה  לא  זה  כאן 
שמחה בעצם התורה עצמה בכל חלק מחלקי 
התורה, כמו שאבל אסור בכל חלק מחלקי 
התורה, ]זולת מלימוד הלכות אבלות הדברים 
העצובים[, הרי דשמחת הלב היא בכל חלק 

מחלקי התורה. 
מה היא אותה שמחה, ידוע המאמר שכתב 
הרמ"א בתורת העולה )ח"ג סד(, שאין שמחה 
ביאור,  צריכים  והדברים  הספקות.  כהתרת 

־הרי לכאורה בתורה מצינו שיש דין של וש
מחת בחגך ששם נאמר דין של שמחה, וכן 
יש דין של ושימח את אשתו אשר לקח, אך 
כאן.  יש  הספקות  התרת  של  שמחה  איזה 
התורה  מי  את  היא,  הדברים  כוונת  אלא 
הקדושה יכולה לשמח, אצל מי שכל לימוד 
ולימוד אצלו בתורה זה ספק, כלומר כשהוא 

לומד כל דבר יש לו התבוננות, איך להבין את 
לו צדדים איך להבין את הדבר.  ויש  הדבר, 
וכאשר הוא מבין את הדבר לאשורו, נפשט 
של  בבחינת  היא  התורה  אצלו  הדבר,  אצלו 

־פקודי ה' ישרים משמחי לב. אין שמחה כה
את  שממלא  ספק  על  נאמר  הספקות  תרת 
את  ממלא  הזה  שהספק  העומק  וכפי  הלב, 
הלב, כך כאשר הוא נפשט, כך גודל השמחה 

שיש לאדם.
אבל מי שלא מתבונן להעמיק ולעיין בדבר, 
או שהוא מתבונן ומעמיק, אבל זה לא ספק 
זוכה  שבאמת כואב לו אותו ספק, הוא אינו 
איננה דבר  כי שמחה  "משמחי לב",  לדרגת 
שבמוח, אלא שמחה זה דבר שבלב. אז אם 
הספק אצלו הוא במוח, והספק אצלו הוא לא 
בלב. אז כאשר מתברר לו המידה של תורה, 
ספק  לאדם  יש  כאשר  שמחה.  לו  אין  אז 
במוח, זה לא נוגע לליבו כלל, על זה לא נאמר 
פוק  הספקות.  כהתרת  שמחה  שאין  הכלל: 
חזי כמה בני אדם לומדים תורה, ולא תמיד 
ניכר על פניהם, ובעומק יותר בליבם, שפקודי 

ה' ישרים משמחי לב. 

משמחי לב 
לקנין  הנדרשת  השמחה  מהי  ביאור  ביתר 
התורה, נקדים את דברי שלמה המלך שאמר 
וליבי ראה הרבה חכמה )קוהלת א, טז(. שלמה 
המלך החכם מכל האדם שהוא בא להגדיר, 
בשני  אותה  מגדיר  הוא  חכמתו,  השגת  את 
לשונות, בחכמת הלב ובראית הלב, אם היינו 

היינו  זאת בלשון שלנו,  לומר  באים לכאורה 
הרבה  ידע  שלו  המוח  הדבר,  את  מגדירים 
חכמה. אבל איך שלמה המלך מגדיר את זה, 
ראייה.  אלא  ידיעה  ולא  ליבי,  אלא  מוחי  לא 
את החכמה,  מגדיר  בהגדרתו  שלמה המלך 
על כל חלקיה  את השגתו בתורה הקדושה, 

באבחנה של ליבי ראה הרבה חכמה. 
למה  משל  לראייה,  ידיעה  בין  ההבדל  מה 
הדבר דומה, מספרים לאדם שבמקום פלוני 
נהנית מראייתם, על  יש שמה דברים שהעין 
דרך שנאמר בגמרא )בבא בתרא ד, א(, על 
בניין בית הבית שבנה הורדוס, מי שלא ראה 
לפי  מימיו,  יפה  בניין  ראה  לא  הורדוס  בניין 
שהוא בנה את זה באבנים שהיה להם צורה 

ים, שהעין נהנית מראייתם. אז מי שלו ־של 
מד את אותה גמרא, הוא יכול לדעת איך היה 

נראה בניין הורדוס. 
האם באמת יש לו חיבור לאותו בניין, הוא 
כזה  שהיה  יודע  הוא  לא.  בניין,  מאותו  נהנה 
בנין, וכך וכך הוא היה נראה. אבל מי שראה 
את בניין הורדוס, הוא ראה את הבניין היפה 

־שיש, הרי שהיה לו תענוג לדבר, היה לו חי
אז  נחרב  הבית  שבניין  וממילא  לדבר.  בור 
היה לו גם כאב. מי שהבית אצלו היה בחוש 
ולא בידיעה, אז גם ההעדר של הבית מוליד 
שלמה  של  ליבו  חכמה,  ראה  ליבי  כאב.  בו 
שלו  המוח  לא  חכמה,  הרבה  שראה  המלך 
בלבד אלא גם מוח וגם לב, ולא ידיעה בלבד, 

אלא בחינה של ראייה. 
■ ה�שך בע"ה שבוע הבא �סדרת דע את ש�חתך



דיסו חמישי: 'דבר והיפוכו' עוד פעם  - האגדה מאגדת ומצ�ר
פת, מה מפ�יד דב�? איפה ההפ�דה השו�שית שנמצאת בב�יאה? 
רההפ�דה השו�שית שנמצאת בב�יאה, היא הנק�את 'דב� והיפו

כו'. אין לך דב� יות� נפ�ד מהפכו שלו, אז כפשוטו דב� והיפוכו 
הם שני הדב�ים הנפ�דים ביות�. 

אבל, 'דב� והיפוכו' כמו שכב� הוזכ�, זה נק�א 'היפוכו' מאותו 
לשון שאני 'הופך' את הדב�. 'הפך קע�ה על פיה', "ביקש איוב 
1", וכן ע"ז הד�ך. הפכיות של דב�, מה שבר הלהפוך קע�ה על פי

פשטות דב� והיפוכו הם נ�אים שני דב�ים הנפ�דים ביות� שיש, 
בעומק, 'דב� והיפוכו' -  זה אותו דב�, מצידו השני. לכן להבין 
רב�ו�: כל דב� ודב� ש�וצים להבין, צו�ת ההבנה שלו היא לה

בין מה היפך שלו, ומתוך הפכו נדע את מהותו שלו. כסד� בלשון 
חז"ל מה שהוזכ� כאן במאמ� ה�אשון, "ויהי ע�ב ויהי בוק�", 
חשו מגו  אלא  נהו�א  ו"לית  נהו�א",   והד�  חשוכא  ר"ב�ישא 
לע וחושך, אבל כהגד�ה שו�שית  ישנה הבחנה מצד או�  רכא", 

ניינא דידן, שום דבר לא נתפס בבריאה, אלא מכח היפוכו. ולכן 
בכל דב� ודב� שהאדם נוגע בו, אחד מההתבוננויות השו�שיות 
שהאדם צ�יך להתבונן: מה ההיפך של אותו דב�. ]בדקות צ�יך 
לדעת, שיש דב�ים שיש להם יות� מהיפך אחד כפשוטו, �ק יש 

היפך שו�שי, ויש היפך של ענפים[.

היא  האגדה,  של  הלימוד  בצו�ת  ההתבוננות  אופן,  בכל  אבל 
'אחדות'.  של  למקום  'פי�וד'  של  ממקום  שהוזכ�  כמו  דייקא 
'ש�י בפי�ודא', אבל הוא מסיים באחדות. ולכן, בכל דב� ודב� 
שמביטים, צ�יך להביט מה ההיפך של אותו דב�, ומההיפך של 
אותו דב�, אנחנו משיגים את הדב� עצמו. וזוהי ההשגה השלמה 
בדב�. היסוד שנאמ� השתא, הוא אחד מהדב�ים היסודיים מאד 
בכל צו�ת לימוד החכמה. כי לעולם: האדם לא ישיג דבר, אלא 

מהפכו שלו עצמו. מהפכו שלו עצמו, הוא ישיג את אותו דב�.

דיסו שישי: 'צירוף האותיות'  יסוד נוסף בלימוד צו�ת האגר
יות� כמו  ובדקות  נב�אה בעש�ה מאמ�ות,  כולה  דה. הב�יאה 
שאומ�ת הגמ' בב�כות כידוע: "יודע היה בצלאל לצ�ף אותיות 
שנב�או בהם שמים וא�ץ", כל הב�יאה כולה, לא נב�אה אלא 
בכ"ז אותיות, ]כ"ב[. אבל בכל אופן הב�יאה כולה נב�אה "יודע 
היה בצלאל לצ�ף אותיות שנב�או בהם שמים וא�ץ", ולכן כל 
דב� ודב� שנמצא בב�יאה נק�א 'דב�', מלשון שהוא נב�א בדב� 
ה', בדב� ה' זה האותיות, והאותיות הם המקיימים והמחיים כל 
דב�, והשגת החכמה בכל דב�, היא �אשית: להתבונן מה השו�ש 

1  בבא בתרא ט"ז, ע"א. 

רשל האותיות שנמצא באותו דב�.  ידוע המחלוקת בין המדקד
קים בשו�שי לשון הקודש: 'פועל' ה�י יש לנו שו�ש בב' אותיות – 
'לך', 'בא', וכן ע"ז הד�ך. 'עצם' שלוש אותיות. אבל זה מחלוקת 
עצומה כב� בין המדקדקים ה�אשונים, האם כל שו�ש של שלוש 
ראותיות הוא כפשוטו של שלוש אותיות, או שהוא בעצם שני שו

האותיות  שני  פעמים  יחד,  גם  שנצט�פו  אותיות  שני  של  �שים 
מצט�פים והשלישית נופלת.

ראבל בכל אופן הגד�ת הדב� היא: בכל דב� ודב� ש�וצים לה
בין אותו, אז מצ�פים את האותיות השו�שיות, דב� �אשון. ]יש 
ראופן לצ�ף גם את שא� האותיות, שזה �חב[ אבל ההבנה השו

�שית: כל דב� ודב� שנוגעים בו, צ�יך להתבונן מה השו�ש של 
האותיות שנמצא בתוכו, וזה מהותו והוויתו של אותו דב�.

לפ"ז להבין, הגילוי של השו�ש, יוצ� צי�ופים �בים מאד. ניתן 
א'  – ב', 'אב'. השו�ש של האב - אב ובן, 'אב'  דוגמא בעלמא: 
מלשון אבה - �צה, הפכנו את האותיות זה הפך להיות 'בא', זה 
עומק של אחדות נו�א שנמצא באגדה. אחד מהפנים השו�שיות 
של האחדות שנמצא באגדה, היא הצי�וף של הדב� מחמת שו�ש 
אותיות, שמי �ואים  פעמים  אז בתחילה  בו.  רהאותיות שנמצא 

לה אחת נ�אית כך, ומילה אח�ת נ�אית אח�ת. ניתן למשל את 
א' – ב' – ל', זה אותיות של ֲאָבל וזה גם אותיות של  הדוגמא: 
קש�.  שום  שיש  נ�אה  לא  לכאו�ה  אהדדי?  השייכות  מה  ֵאֶבל, 
האותיות  שאם  הקודש,  בלשון  דבר  שום  לנו  אין  בעומק,  אבל 
ד�כו  אז בתחילת  לא מצורף.  השורשיות שלו הם אחד, שהוא 
לאט  ולאט  כל שזה מצו�ף,  קודם  להבין  צ�יך  של אדם האדם 
ככל שהוא נכנס לעומק החכמה, הוא �ואה את נקודת הצי�וף. 
רלכן כאש� באים לצ�ף, אז יש אופן כמו שהוזכ� האדם מתבו

נן מיד מה הוא הדב� והיפוכו של אותו דב�, וע"י כן הוא מגיע 
רלמהותו, ואז הוא מאחד את הדב� והיפוכו. ויש את האופן השו

�שי שהוזכ� השתא, שהאדם לוקח את האותיות, ומצ�ף אותם 
לכל הצי�ופים שישנם, ואז הוא �ואה את כל ההיקף של אותו 
דב�, ומחב� את הכל, וזה עומק האגדה שיכול לצ�ף. ואז מכח 
שנמצא  עצמו,  הצי�וף  את  ג"כ  משיג  הוא  האח�ים,  הצי�ופים 
הבא �השיעור  ■ ה�שך בע"ה שבוע  עכשיו באותו דב� שבו הוא עוסק. 
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]ביאור המהות של כל צירוף 
הקודש,  בלשון  אותיות  שני 
ע"פ סדר רל"א שערים )עיין 
משנה  ב'  פרק  יצירה  ספר 
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[.

ק-ת חקת, קת-ח. הנה בחינת ק-ת  בא 
מלשון נעתק, עתק, ע-תק, העתקה ממצב 
למצב או ממקום למקום. והיינו שמתנתק 
נתק,  וזהו  אחר.  מצב  ונעשה  זה  ממצב 

נ-תק.
ואמרו )חגיגה, יג, ע"א( מן הארץ עד לרקיע 
רקיע  של  ועוביו  שנה,  מאות  חמש  מהלך 
וכן בין כל רקיע  מהלך חמש מאות שנה, 
חמש  עולה  ת"ק  והיינו  עיי"ש.  ורקיע, 
מאות, וזהו השיעור של כל מדרגה, ובין כל 
מדרגה, ודו"ק. וכן אמרו )תענית, יט, ע"א( 
איזהו דבר, עיר המוציאה חמש מאות רגלי 
וכן  ממית.  נתק,  בחינת  הוא  כי דבר  וכו'. 
יהודה  והאמר רב  ע"ב(  )סוטה, מט,  אמרו 
דכתיב  מאי  רשב"ג,  משום  שמואל  אמר 
אלף  עירי,  בנות  מכל  לנפשי  עוללה  עיני 
למדו  מאות  חמש  אבא,  בבית  היו  ילדים 
תורה, וחמש מאות למדו חכמה יונית, ולא 
אבא  אחי  ובן  כאן  אני  אלא  מהן  נשתייר 
בעסיא. והיינו שהיו נבדלים לגמרי זה מזה, 
וזה חמש מאות וחמש מאות, כל אחד נבדל 
מזולתו. וכן זהו הכוונה, "אלא אני כאן ובן 

ערכים בפרשה בלבביפדיה אברהם
בראשית, כה, ו – ולבני הפלגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנת. ואמרו )סנהדרין, צא, ע"א( 
מאי מתנות, א"ר ירמיה בר אבא, מלמד שמסר להם שם טומאה. ומהו שם הטומאה, מצינו בכך 
יודע. ובזוה"ק )חיי שרה, קלו,  כמה לשונות. איתא בשכל טוב על אתר, היינו איצטגניניות שהיה 
ע"ב( איתא, מאי מתנות, אלין סטרי דרגין דאינון שמהן דסטרי רוח מסאבא, בגין לאשלמא דרגין, 
ואסתלק יצחק על כלא במהימנותא עלאה כדקא חזי. ועוד אמרו שם )רכג, ע"א( דיהיב להו מילין 

ידיעאן בכתרין תתאין.
וברש"י על אתר כתב וז"ל, פירשו רבותינו, שם טומאה מסר להם )ופירש בשפתי חכמים שם 
וז"ל, פירוש, מעשה שדים, אי נמי שם שרשאים להזכירו בטומאה, דיודע היה בבנים הללו שלא 
יהיו נזהרין בטהרה, ולכך לא מסר להם שם טהרה, עכ"ל(, דבר אחר, מה שניתן לו על אודות שרה 
ושאר מתנות שנתנו לו, הכל נתן להם שלא רצה ליהנות מהם, עכ"ל. ובסנהדרין )צא, ע"א( פירש 
כי האברהם  הוא,  הענין  וסוד  וז"ל,  על אתר  וכתב ברקאנטי  עכ"ל.  ומעשה שדים,  רש"י, כשוף 
היה בידו כחות הטהרה וכחות הטומאה. הטהרה בפנים ביניקת האילן מקור מים חיים, והטומאה 
מבחוץ הם כחות הערלה הנקראים קליפות אילן העליון, עיי"ש. ועיין עשרה מאמרות )סימן ו( שכח 
טומאה זה היה בידי אברהם ממצרים. ועיין רש"י על אתר, ודו"ק. ועיין רדב"ז )שה"ש, ו, ח(. וספר 

הקנה )ד"ה סוד טהרות וטומאות(. 
ופירש בחזקוני על אתר, וז"ל, פירוש, שם להשביע את השדים, שיוכלו להזכיר את השם בטומאת 
הגוף ולא יזיק להם. וי"א, שח"ו שלימד צדיק כאברהם שום שם קדוש לרשעים, אלא מסר להם 
שם להשביע השדים באדוניהם הממונים עליהם שיעשו להם כל מה שירצו. וקרי ליה שם טומאה, 
כמו ששנינו, הלן בבית הקברות כדי שתשרה עליו רוח טומאה. וראיה לדבר, שהרי מתנת חסר וי"ו 

עולה בגימט' למדם להשביע השדים, עכ"ל. וכן הוא בדעת זקנים על אתר, ובהדר זקנים.
ובריב"א על אתר כתב וז"ל, והר"ר יעקב ממונטי"ל פירש, שם טומאה זהו שלמדם לקרות שם 
טומאה לע"ז שלהם, כמו פעור ומרקוליס שנקראו על שם שמטמאין אותו. ומתחלה היו קוראים 
אותם בשם הקב"ה, כדכתיב אז הוחל לקרוא בשם ה', עכ"ל. ועיין אברבנאל )נח, פרק י, א, ד"ה 

ואלה(.
אולם ברש"ר הירש על אתר כתב וז"ל, לדעת חכמינו לקחו מבית אברהם גם מתנות רוחניות 
ומיושב  מובן  ולפ"ז  עכ"ל.  טומאה,  אותן לשמות  "הפכו"  וכך  לרעה,  אותן  שניצלו  אלא  שקבלו, 
קושיית המהרי"ל דיסקין, האיך מסר להם זאת הלא בני נח מצוים על הכישוף, וא"כ איכא לפי עור 

וגו', ולהנ"ל ניחא.
ונתחדד יותר בשל"ה )חיי שרה, תורה אור, אות י( וז"ל, שם טומאה מסר להם – ודבר זה נרמז 
במה שתיבת פלגשם חסר כתיב )ב"ר, ס"א, ס"ד( שרומז לשם טומאה, כי הקליפה בשרשה "שם", 
ובהתפשטותה טומאה, וזהו שם טומאה, וזה נרמז בתיבת "פלגשם" חסר כתיב, פלג-שם, ר"ל פלג 
דהיינו החצי הוא שם, עיי"ש. וא"כ בשורש זה קדוש והם דבקו בהתפשטותו ולא בשורשו, והבן. 
ונמצא שאצל אברהם זה היה שם של קדושה והם קבלו שם זה וניתקוהו  ממקורו כפי שהוא אצל 

הנותן אברהם ודבקו בהתפשטות. ועיין ט"ז )או"ח, רכד, סק"א(, ודו"ק.
ועיין בהרחבה בעמק המלך )שער טז, פי"ט( אלו חלקים מסר להם, וכתב שם וז"ל, פילגשים הוא 
שתי תיבות, פיגל-שם, עיי"ש. ועיין ליקוטי תורה על אתר, שהוא כח הרע הנאחז באחורים של שם 
הוי"ה העולה במילוי ב"ן. ועיין עוד ליקוטי הש"ס )סנהדרין, שם(, ולשם, ספר הדע"ה )דרוש ד, ענף 

כא, סימן ב(.
■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד לעלון זה
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כתר

סוד פל"א עליון, ונהפך מפלא לאפל. כי כתר עליון ביחס לעילת 
העילות, איכם הוא, חשוך ואפל. ועיין ספר הפליאה )ד"ה שאלו 
את רבי מהו בינה( וז"ל, א"ל מהו אלף, א"ל פלא – אפל. פלא 
– במופלא ממך אל תדרוש. אפל – שלא תוכל להשיגהו, עכ"ל. 
הנפלאות  הוא בעל  כי  עושה פלא,  וז"ל,  א(  )אות  דוד  מגן  ועיין 
ובכחו נשתנו כל הטבעים, כי המעמיק מחשבתו לא ישיב ריקם 
וכו', גם אתה קורא אפל, כי מרוב עמקו והסתרו ונמנע ההשגה 
כאלו הוא ענין אפל לא יוכל האדם להשיג בו דבר, עכ"ל. ועיין 
כתבי רמ"מ משקלוב )רזא דמהימנותא, דף פב( וז"ל, כי עשית 

פלא, בסוד אפל עצות מרחוק, עכ"ל.
חכמה

אמרו )נדה, יז, ע"א( ישראל קדושים הם ואין משמשין מטותיהן 
ביום, וכו', "ות"ח" מאפיל בכסותו ומשמש. ועיין עוד בן יהוידע 
וז"ל, דור שהיה אפל הארתו בתפילותיך: נ"ל  )תענית, כג, ע"א( 

תבס"ד אות אל"ף רומז ללימוד התורה, כמ"ש )איוב, לג, לו( אאל
פך חכמה. אך אם אין קמח אין תורה, וכיון שיש רעב בעצירת 
גשמים, חשוכים עיני השכל, ולכן האל"ף שהוא לשון אלוף נהפך 
לאותיות אפל, ואתה שהבאת שבע ע"י גשמים, הארת את האפל, 
וחזר להיות אל"ף, שהאירו עיני הלומדים, שכל אלוף האיר באור 
תורה, עכ"ל. ועיין אהבת שלום )פסח שני( וז"ל, אף שנופל ח"ו 
יכול  חכמה,  בחינת  שהיא  התורה  אור  ע"י  מ"מ  אפל,  לבחינת 

אח"כ לשוב לבחינת אל"ף, עכ"ל. 
בינה

נ' שערי בינה. ועיין אהבת שלום )פסח שני( וז"ל, אם ח"ו נכנס 
ואז  אחיזה בקדושה,  לו שום  אין  אפל,  בחינת  הנו"ן,  גם לשער 

מסאבין ליה לעילא, עכ"ל.
ועוד. לבבו יבין ושב, סוד התשובה, וסוד השבת אבידה. ועיין ר"י 
מלוניל )ב"מ, סו, ע"א, על הרי"ף( וז"ל, וביום השביעי יכריז בעל 
האבדה בקרן אפל ויאמר אני אבדתי גלמא וכו', ומי שמוצאה נמי 

עומד בקרן אפל שם כל יום השביעי, עכ"ל.
דעת

יט(  יז,  לך,  )לך  הירש  רש"ר  ועיין  לספק.  שורש  חו"ג שבדעת, 
וז"ל, אבל, אפל, אול, ומכאן אולי. הצד השווה שבשלשתם שהם 
מורים על חשיכה וחוסר בהירות. 'אפל' מבחינה פיסית, 'אבל' 
מבחינה נפשית, 'אול' מבחינה רוחנית. משורש אול נגזר גם אויל, 
השגת האויל היא מטושטשת והיא לוקה בחוסר בהירות, עכ"ל. 
ועיין עוד בדבריו )חיי שרה, כד, ה( וז"ל, ביחס לאור הגשמי, אפל. 
ועיי"ש  עכ"ל.  אבל,  הלב,  לשמחת  ביחס  או  אול.  הרוחני,  אור 

)וישב, לז, לב(.
חסד

בצהרים  והיית ממשש  כח, כט(  )דברים,  וכתיב  ידים.  ב'  חו"ג, 
כאשר ימשש העור באפלה. מישוש בידים. וכתיב )שמות, י, כד( 

תויט משה את ידו על השמים ויהי חשך אפלה. ואמרו חז"ל )תנ

חומא, בא, ב( מהיכן היה אותו חשך )והיינו מהיכן המשיך משה 
שנאמר  מעלה,  של  מחשך  אומר  יהודה  ר'  החשך(  את  "בידו" 
ישת חשך סתרו סביבותיו סכתו )והיינו חשך דייקא(, ר' נחמיה 
אומר מחשך של גיהנם, שנאמר ארץ עיפתה כמו אפל צלמות 
ולא סדרים ותפע כמו אפל )והיינו אפל דייקא, ודו"ק(. ועיין זוה"ק 
)פקודי, רסו, ע"ב( היכל שיתתאה )בגיהנם(, וכו', ארבע פתחים 

תאית להיכלא דא, חד אקרי מות, וחד אקרי רע, וחד אקרי צל
מות, וחד אקרי אפל.

ר'  על לגביה  חלש,  אלעזר  ר'  ע"ב(  ה,  )ברכות,  אמרו  ולהיפך, 
יוחנן, חזי' דהוה גני בבית אפל, גליי' לדרעי' ונפל נהורא.

גבורה
צהרים, חמה בתוקף גבורתה, זמן תפילת מנחה, שתיקן יצחק. 
ימשש  כאשר  בצהרים  ממשש  והיית  כט(  כח,  )דברים,  וכתיב 
אורך,  בחשך  וזרח  י(  נח,  )ישעיה,  כתיב  ובתיקון  באפלה.  העור 
קט(  אל"ף,  אות  )מערכת  נתן  מאורות  ועיין  כצהרים.  ואפלתך 
וז"ל, אפלה, הוא סוד שם אלקים, בחילופו במוכ"ן, גימט' אפלה, 

עכ"ל.
תפארת

וז"ל, מתחיל לצייר איכות  )ישעיה, יג, ט(  ועיין מלבי"ם  רחמים. 
כיום  הטורף בלי רחמים  כאכזרי  בחזיונו  ומדמהו  היום בעצמו, 

אפל מחותל בצלמות ולא סדרים, עכ"ל.
ועיין פרדס )ערכי הכינוים, פ"א( וז"ל, אפלה, כינוי לדין המתקרב 

אל הרחמים, והוא צד הרחמים המתקרב לדין, עכ"ל.
נצח

נו"ה, תרי רגלין, הליכה. וכתיב )ישעיה, נט, ט( נקוה לאור והנה 
יהיה  לכן  יב(  כג,  )ירמיה,  וכתיב  נהלך.  באפלות  לנגהות  חשך 
דרכם להם כחלקלקות באפלה ידחו ונפלו בה. וכתיב )תהלים, 

תצא, ו( מדבר באפל יהלך. וכתיב )משלי, ד, יט( דרך רשעים כא
פלה לא ידעו במה יכשלו. ובחשך מצרים כתיב )יואל, ב, ב( חשך 
ואפלה, ושם כתוב )שמות, י, כג( ולא קמו איש מתחתיו שלשת 
ימים אחרים, שהעומד אינו יכול לישב, והיושב אינו יכול לעמוד.

הוד
כורעים ב"מודים", שפלות. ולכך לשון רבותינו פעמים אפל ושפל 
)רש"י, סנהדרין, צב, ע"א(, א-פל, ש-פל. ואמרו )תענית, כג, ע"א( 
דור  גוה  ותאמר  השפילו  כי  בתפלתך,  הארת  אפל  שהיה  דור 
שהיה שפל הגבהתו. ומדוקדק לשון רש"י שם בסנהדרין, קבל 
שפל, בחינת נוק', איהי בהוד. ועיין מהר"ל )סנהדרין( וז"ל, בית 
אפל אין פותחים לו חלונות לראות את נגעו, שאפילו יש בו נגע 
ונגעים  פגעים  כאן  אין  הבית  "לשפלות"  לעין  נראה  שאינו  כיון 
לו  אין  הוד,  וזהו  עכ"ל.  ושפל,  פחות  הוא  כאשר  לו  מתנגדים 

מתנגדים.
ועוד. איהו בנצח, גלוי. איהי בהוד, נסתר. ועיין מאירי )סנהדרין, 
יד, ע"א( וז"ל, אפל, ר"ל, צנוע ונסתר כדרך העומד בחשך שאינו 

נראה כל כך.

בלבביפדיה קבלה אפל



278 בא תשפ"ג | ג

ערכים בפרשהבלבביפדיה קבלה אפל

אחי בעסיא", היינו נבדלים זה מזה אף הם, ודו"ק.
וכן העולם נחלק לשנים, קודם המבול, ואחר המבול, ומכאן 
ואילך נקראים "בני נח". והם נולדו מבניו של נח, שהם עצמם 
כתיב בהם ויהי נח בן "חמש מאות" שנה ויולד נח את שם את 
חם ואת יפת, והבן. ומכאן ואילך נתקיים העולם מכח ברית, 
שאמר הקב"ה את קשתי נתתי בענן וגו'. קשת, ש-קת. אולם 

החלק שנחרב הוא בבחינת קרחת, רח-קת.
בימי אברהם(,  ע"כ  )ויתר  עולם התיקון  ואילך התחיל  ומכאן 
תיקן, ינ-תק. ואזי נקבעו התקופות. כמ"ש אחר המבול, זרע 
תקופה, תק-ופה.  ישבותו.  לא  וחורף  וקיץ  וחום  וקור  וקציר 
הכל  המבול  שע"י  כנ"ל,  עתק  בחינת  היה  לכן  שקודם  ומה 
שיש  שבו דגים,  ים,  של  כמקום  ונעשה שם  נעתק ממקומו, 

בחלקם קשקשת, קת-קשש. 
קביעות  תקע,  לאותיות  עתק  אותיות  נתהפך  בתיקון  ועתה 
מקום, כמ"ש ויעקב תקע את אהלו, וכדו'. כי המים אין בהם 
קביעות, אלא רק ביבשה. ועי"ז מה שתחלה היה בחינת ת"ק 
תק-שוה,  תשוקה,  בחינת  חיבור,  עתה  נעשה  כנ"ל,  הבדלה 
היפך הבדלה, ונעשה שווה לו. ויתר על כן נעשה חיבור, בחינת 
קטרת, טר-קת. וזהו התחיל אצל אברהם שנשא את "קטורה". 
והוא היה האדם הגדול בענקים, בחינת הולך בקומה זקופה, 

כמ"ש ואולך אתכם קוממיות, קת-וממיו.
קהת,  תשוקה,  צירוף  מופיע  שבהם  נוספים  ערכים 
קרת,  אתיק,  קשקשת,  תקופה,  תקן,  נתק,  עתק,  קוממיות, 
שקת,  רתיקות,  קשת,  תקע,  קרחת,  בקעת,  קלחת,  מתקה, 
קדחת,  קאת,  קטרת,  מקבת,  מעתיק,  דלקת,  תקף,  תקוע, 
אלתקן,  אלתקה,  תקוה,  רקות,  רתוק,  קסת,  קצת,  קהלת, 
ברקת, תמרוקים, קסת, יקתאל, מתוק, עתיק, יקהת, עקלתון, 
תקף, משקלת, יקותיאל, קאת, מקלעת, מרקחת, מתלקחת, 
קסת,  לקראת,  קהלת,  רקת, שקערורת,  עקת,  עקרת,  קנת, 
קלחת, תרהקה, רתק. ■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי 

הרב שליט”א במיוחד לעלון זה

יסוד
יוסף.  עשרת השבטים שנאבדו שורשם בי' טיפין שנאבדו אצל 
לחזור,  עתידין  אינן  השבטים  עשרת  ע"ב(  קי,  )סנהדרין,  ואמרו 
מאפיל  היום  מה  הזה,  כיום  אומר,  אליעזר  ר'  ר"ע,  וכו', דברי 
ומאיר, כך עשרת השבטים שאפילה להן, כך עתידה להאיר להם.

מלכות
בחינת קרן, קרן אפל. עיין תענית, כב, ע"ב.

ועוד. סוד ירח. ועיין רד"ק )תהלים, פט, לח( וז"ל, כירח יכון עולם, 
תכמו הירח שפעמים אפל ופעמים מאיר, כך יהיו זרעו, כשיהיו טו

בים יהיו מאירים, כשיהיו רעים יהיו אפלים. ומכל וכל לא תפסוק 
המלכות, כמו שהירח לא יפסוק בין אפל ובין מאיר, יהיה נכון 

לעולם לא יפסוק, עכ"ל.
לה  דלית  מלכות  על  רומז  וז"ל,  אפל(  )ערך  יעקב  קהלת  ועיין 

נהורא מגרמא. אפל ר"ת אוגדת פתחא לבעלה, עיי"ש.

נפש
תעיין מלבי"ם )תהלים, עב, יז( וז"ל, כמו שהשמש סובב ומאיר ומ

סיר חשך הגשמי, כן שמו יסבב ויאיר ויסיר אפל הנפשות, עכ"ל. 
ועיין של"ה, מסכת סוכה, נר מצוה, ועוד.

רוח
אפל, היפך אור. ושורש האור באויר, כנודע. אויר, אור-י. וכאשר 
יש נפילה בשורש האור, באויר, נעשה לתתא לא רק חשך, היפך 

אור חשך, אלא נעשה אפלה. היפך אויר, אפלה.
נשמה

עיין מלבי"ם )נשא, ו, כד( וז"ל, שהנשמה העליונה שהיא מעולם 
האורה, הנשמה פה בבית אפל ואין נוגה לו, שהוא חשכת החומר, 

ומבקשים שיגול החשך ויאיר לה באור רוחני, עכ"ל.
חיה

עיין רש"י )סנהדרין, יד, ע"א( וז"ל, הוי קבל, שפל. וקיים, ותחיה, 
הוי  קבל,  הוי  וז"ל,  ע"א(  )צב,  שם  בדבריו  עוד  עיין  וכן  עכ"ל. 
עניו ותחיה. קבל לשון אפל, עשה עצמך אפל ושפל, עכ"ל. ועיין 
האמונה,  )דרוש  אמונים  שומר  ועיין  טז(.  )דרוש  דרכים  פרשת 
פ"ד( וז"ל, וכתיב הנה עפלה לא ישרה נפשו בו וצדיק באמונתו 
"יחיה". והנה הפירוש של עופלה היא לשון אפל, כי יראה לפנינו 
ימי הגלות קודם  והאופל שיצמח בעולם באחרית  גודל החושך 

ביאת משיח, עכ"ל. 
וג"כ כתיב וצדיק באמונתו יחיה. בחינת ואמונתך בלילות.

יחידה
באור יש צירוף, לעומת כך בחשך ואפלה, כל אחד לעצמו, יחיד. 

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

בלבביפדיה קבלה אפל

 שיעורי מורינו הרב שליט"א מופיעים ב"קול הלשון"
USA 718.521.5231 | 073.295.1245 ישראל 
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תכבר נתבאר לעיל כי המוחין דעיבור דז"א היה מזווג או"א בכלים החי

צונים, והמוחין שלו אז נמשכו מהאורות הנקראים נפש אשר להם, ומוחין 
בגדלות  ועתה  רוח.  הנקראים  ומהאורות  האמצעים  מכלים  הם  דיניקה 
האורות אשר שם  עם  פנימים שלהם  כלים  בבחי'  להזדווג  או"א  חוזרין 
הנקרא נשמה ומולידין מוחין דגדלות דז"א והם נשמה אליו גם כן: והיינו 
שמדין העיבור הזווג הוא בכלים החיצונים והוא מדרגת נפש, ומדין היניקה 
הפנימים  הוא בכלים  ובגדלות  רוח,  מדרגת  שהוא  האמצעים  הוא בכלים 

תוהוא מדרגת נשמה. וכפי הערך של הזווג שלהם כך הוא ערך השפע שמש
פיעים לו את הג' מדרגות, בעיבור-נפש, ביניקה-רוח, ובמוחין-נשמה.    

ונקרא צלם נשמת ז"א: כלומר ז"א מצד עצמו הוא ו"ק, ובעומק יותר הוא 
תג"ת כפי שהתבאר בהרחבה לעיל, אמנם בגדלות מתוסף לו ג"ר שהוא 
סוד הצלם שהוא נשמת הו"ק, כלומר ו"ק הוא רק נפש ורוח, והג"ר הוא 

הנשמה שלו. 
בלשון אחרת והיינו הך, המוחין המתווספים הם בחי' נשמה לו"ק, והיינו 
שהדעת מתפשטת בתוך הו"ק ונעשית נשמת ו"ק בתוכו. והיינו שיש את מה 
שמתווסף לו ג"ר בסוד הקומה שהם מעליו, שנעשה לו 'ראש' גמור, ויש מה 

שמתווסף בו הדעת שנכנס בתוכו בסוד נשמה, ודו"ק.   
ואלו הם המוחין האמיתים הנמשכין מפנימית או"א אחר שנתבאר כל 
פרטי בחי' צלם )עניינה וענין כל בחי' הצלם( דז"א דעיבור יניקה ומוחין: 
עיין בש"ש שהביא מה שהקשה השד"ה שפנימיות או"א אין נמשך עד ביאת 

המשיח, ואיך כתב הרב כאן שהמוחין נמשכין מפנימיות או"א. 
אולם מתיישב לפי מה שדקדק הרב בלשונו לומר המוחין 'האמיתיים', 
1 שיש ב' תפיסות של גדלות אצל ז"א, התת לכלומר לפי מה שהתבאר לעי
ג"ר  לו  ג"ר כלומר שנעשה  לו  ו"ק שמתוסף  היינו שהוא  פיסה התחתונה 
דו"ק בסוד תוספת, ולעולם הוא נשאר במדרגת ו"ק שיש בו תוספת של 
ג"ר, והוא בסוד יוסף בחי' שם מ"ה החדש, מצח-יסוד-יוסף, ולכן בערך 
הצלם  של  העליונה  המדרגה  כך  לעומת  ומסתלקין.  חוזרין  המוחין  הזה 
דז"א, שהיא מהארת א"א שהוא י"ס2, מאירה אליו, ועי"ז הוא הופך להיות 
מעין א"א ונעשה י"ס שלמים3. והצלם העליון הם המוחין הנקראים 'המוחין 
האמיתיים' בסוד פנימיות או"א4, כי המוחין שמגיעים בסוד ג"ר דו"ק אינן 
מוחין בסוד תוספת, ובעומק הם ההגדלה של  מוחין האמיתיים אלא הם 
הו"ק שנעשים י"ס, והתבאר לעיל כל סדר ההגדלה של הו"ק הן מלעילא 

לתתא והן מתתא לעילא.      
כי  ביאת המשיח,  עד  אינן נמשכין אלא  הוא שהמוחין האמיתים  ואמת 
היא הארה דלעת"ל, והם נעשים מפנימיות או"א. אלא שסדר המדרגות הוא 
ג"ר  בסוד  הגדלה  ואח"כ נעשה  לו"ק  הגדלה  לו  ונעשה  הוא תלת  שהז"א 
ז"א נעשה מעין א"א שהוא  ואז  דו"ק, ואח"כ הארת א"א לבד בסוד ט"ס 
הגדלת  בבחי'  הארה  שהיא  דלעת"ל  מעין  'הארה'  לו  ואח"כ נעשה  ט"ס, 
י"ס גמורים, בסוד הארת א"א שהוא י"ס יחד עם עתיק שהם ב' פרצופים 

ששניהם הם ספירת הכתר שהוא י"ס. 
או"א,  מפנימיות  האמיתיים  המוחין  של  בהארה  כאן  מיירי  והיינו דהרב 
מצד ששורשם בעתיק ואריך 'יחד', שאז היא הארה של י"ס שלימים, ויסודה 

1  בשער מוחין דצלם.
2  אמנם כמתבאר לעיל )ולהלן( א”א לבד הוא ט”ס אבל עתיק משלים 

אותו לי”ס.
3  בסמוך מתבאר שיש שלב קודם, שהיא הארת ט”ס מצד א”א והיינו 
כשמאיר לו א”א לבד )לא כשעתיק משלימו לי”ס( שאז הוא ט”ס ולכן 

מאיר לז”א הארת ט”ס ועי”ז נעשה הז”א מעין א”א בסוד ט”ס, ודו”ק.
4  ומתבאר בהרחבה להלן.

היא הארה דלעת"ל, ואמנם מאירה השתא מעין הארה זו, והוא בסוד הל"מ 
כנ"ל בשער מוחין דצלם. והוא עומק מש"כ הש"ש לעיין בשה"כ דרוש ג' 
דק"ש ששם מתבאר שפנימיות עתיק היא שלימות הארת המוחין של הז"א.  

תעוד צריך לפרש ענין מוחין דז"א וזה הדרוש הוא עיקר להבין ענין דת
בונה מה ענינה וענין כל בחי' הצלם דז"א וזה שורש לכל הדרושים: והיינו 

תכי עיקר הגדלות של ז"א הוא ממה שמקבל מלעילא הארה מהנה"י החד
תשים של התבונה והיינו הארת הל"מ, והתבאר לעיל שהארת הנה"י החד

שים מהתבונה היא הארה גבוהה יותר מהנה"י הישנים שנכנסו לתוכו בסוד 
מוחין-חב"ד, וכן היא הארה גבוהה מן הארת הכתר משליש תחתון דת"ת 
הל"מ  הארת  היא  החדשים  הנה"י  הארת  כי  והיינו  השראה,  בסוד  שהיא 

ששורשה מהארכת הכלים דבינה דאימא כנ"ל בשער מוחין דצלם.     
הנה מוחין אלו הם נמשכים מבחי' טפה שנותן אבא באמא בעת זווגם 
זה בזה: כלומר יש את הכלים ויש את האורות, הכלים הם נה"י דתבונה 
שנעשו כלים דחב"ד דז"א, וזה אינו שייך למהלכי הזווג. והכא מיירי באורות 
ונכללו  האורות  ועלו  נתרוקנו  דתבונה  הישנים  הנה"י  דייקא. דהרי  שבהם 
להיות  ז"א  לצורך  או"א  מזווג  חדשים  אורות  נמשכו  ואז  דתבונה,  בחג"ת 

אורות לכלים שהם החב"ד שנכנסו לתוכו.    
ומבשרי אחזה אלו"ה, כי כמו שמטיפת זכר נוצר ולד שלם בכל איבריו 
כן טפה זו אע"פ שאנו קורין אותה מוחין דז"א, עם כל זה הם פרצוף א' 
שלם, שם מקומם שהוא בראש ז"א: כלומר סוד הטפה היא שכוללת הכל 
בתוכה, כי בבחי' חיצוניות היא נראית רק טפה אך בפנימיות מצטייר בה 
לו תוספת  ו"ק שנעשה  לז"א שהוא  והיינו שאמנם ביחס  כל צורת אדם5. 
מוחין ג"ר היא בחי' מוחין, אך ביחס לעצמה היא צורת אדם שלם. והיינו כי 
המוחין הללו באו מטפה דאבא שיש בה צורת אדם שלם, ומסיבה זו היא 
מולידה אדם שלם, ולכן גם ביחס שהיא מוחין דז"א יש בה יחס של צורת 
אדם שלם לעצמה, והוא בסוד 'אשר יצר את האדם בחכמה', והוא כמעט 
מקרא מלא שיש בטפה שהיא מוחין-חכמה צורת אדם שלם, ודו"ק. והוא 
עומק דברי הרב כאן. והוא עומק המדרגה ש'אורייתא' היא צורת אדם6, כי 

המוחין הללו יש בהם צורת אדם שלם. 
והיינו מה שיש בכלל יש בפרט, ובעומק בחי' זו אינה רק בבחי' המוחין, 
אלא בכל דבר בבריאה יש בו צורת אדם שלם, אולם הוא בנעלמות. והוא 
צורת אדם  כח  הוא  בנפעל  הפועל  כח  כלומר,  כולה,  כל הבריאה  שורש 

שלם שיש בכל פרט בבריאה.
גם יש בחי' ב' כי הם ג"כ מתפשטים אחר כך בכל איברי הגוף דזו"ן, 
כי הרי טפה זו כלולה מזווג זכר ונקבה הוא כמו שנתבאר לכן היא כלולה 
משניהן ומתפשטין בז"א ונוקבא כמ"ש: והיינו כי תחלה הארת המוחין היא 

תרק בראש, וחידד הרב שגנוז בטפה זו כל צורת אדם, ואח"כ המוחין מתפ
תשטין בכל איברי הגוף בכל הו"ק כולו, ויתבאר בסוגיות להלן פרטות ההת

פשטות המוחין בערך שהם מתפשטים בחג"ת ובערך שמתפשטים בנה"י. 
והוא מחמת שיסוד  הז"א,  כולו, בכל  היא בכל האדם  ומ"מ ההתפשטות 
הטפה יש צורת אדם שלם, כלומר, זה גופא גורם שהיא מתפשטת בכל 
האדם. והיינו כי מעיקרא הרב כתב שמה שהיא במוחין לבד היינו שיש בה 

תגם צורת אדם לעצמה אך הוא בנעלמות, והשתא מבאר שמה שהיא מת
פשטת בפועל בכל הו"ק הוא מיסוד מה שהיא ביסודה צורת אדם, ודו"ק.     

תויתר על כן כותב הרב, שהמוחין מתפשטים לא רק בז"א אלא גם בנו
קבא, והוא בסוד 'זכר ונקבה בראם ויקרא שמם 'אדם', והיינו צורת אדם 
שלם, שצורת 'אדם שלם' היא כאשר יש בה זכר ונקבה בבת אחת, ודו"ק. 

5  ויבואר להלן עומק נוסף.
6  כנ”ל, בבחי’ השגת התורה לפני הקלקול.
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והנה מוחין אלו יש להם ג' בחי' כמ"ש וכללותן נקרא צלם והוא הצלם 
ההולך עם האדם תמיד כנזכר בזוהר כמה פעמים. והנה נתבאר כי ג' בחי' 
:הם באמא וכנגדן באבא, ונבאר אותן דאמא ומשם יתבאר של אבא ובת
כללות זה נקרא צלם הוי"ה ששורשו באבא, וצלם אלה"ים ששורשו באמא.
כי הנה בתחלה בינה העליונה והוא עד החזה ]שלה[ ותבונה היא מהחזה 
ולמטה ואלו השנים נקראים מ"ס: נבאר כאן בקצרה מה שכבר התבאר 
בהרחבה בע"ח. והוא כי בכללות, אבא הוא פרצוף גמור לעצמו ואמא היא 
פרצוף גמור לעצמה, אמנם הם נחלקים כ"א לשנים, והוא דומיא לספירת 
הכתר שנחלקה לע"י וא"א. והיינו שאבא נחלק לאבא ויש"ס, ואמא נחלקה 
לאמא ותבונה. והרב מבאר את החלוקה של אמא ותבונה, והוא בחי' א' של 
החלוקה, שאמא עד החזה ותבונה מהחזה ולמטה. ונקראים מ"ס כי הבינה 
והוא הס', והתבונה היא המ'  ו' ספירות עד החזה שהם כח"ב חג"ת  היא 

שהיא ד' ספירות שהם נהי"ם. 
מ"ס מצד התיקון, הם מ' וס' שבלוחות שהיו עומדים בנס. ומצד הקלקול 
זה עשה אלה"ים. מצד  זה לעומת  הוא שרו של עשו שהוא הס"ם, בסוד 

התיקון הוא נ"ס ומצד הקלקול הוא ס"ם7. 
והיינו כי מדרגה של בינה ותבונה הוא סוד הניסים מדרגת הח', ומדרגת 
פעמ'  המהר"ל  שהרחיב  כפי  כנודע,  הז',  בסוד  הטבע  מדרגת  הוא  הזו"ן 

רבות.  
זו התבונה גם היא נחלקת לב' והם תבונה ראשונה עד  ואחר כך גם 
החזה שלה )בבחי' בינה ותבונה ראשונה(, ותבונה ב' מהחזה של התבונה 
הזו למטה ונקרא תבונה ב' אשר נקרא שלישית בערך בינה ראשונה, והם 
ג', בינה ותבונה, ותבונה דתבונה, וזו התבונה השניה שהיא השלישית כנ"ל 
היא הנעשית צלם ומוחין אל ז"א כמ"ש: כבר הוזכר לעיל שיש בינה וג' 
תבונות, וכאן מזכיר להדיא רק ב' תבונות, ועיין בש"ש שביאר שהתבונה 
הג' )שהיא רביעית לבינה( רק הנה"י שלה נכנס בז"א והוא בחי' הצ', ונמצא 
שמה שנכנס בז"א הוא תבונה ד' בערך הבינה, והחב"ד והחג"ת שלה הם 

הל"ם שהם מקיפין. 
תובהגדרה כוללת, עד מקום החזה הוא מקום הבינה, וממקום החזה ולמ

טה הוא מקום התבונה, והתבונה עצמה נחלקת לג' בחי', והם חב"ד חג"ת 
ונה"י, ואז החלק שנכנס להיות מוחין דז"א היא התבונה הג', שהיא רביעית 

בערך הבינה, והיינו הנה"י שלה, ודו"ק.   
חלוקה  יש  חלוקות,  מיני  שני  שיש  כאן בקצרה  ונזכיר  זו רחבה  וסוגיא 
לג' שהם חב"ד-ג"ר, חג"ת ונה"י, ויש חלוקה לב' שהם עד החזה8 ומהחזה 

ולמטה.   
הנה"י  כי  והיינו  בן ובת,  אותיות  הזוהר שתבונה הם  וידועים דברי 

דתבונה הוא השורש לזו"ן שהם הבן והבת.
והנה בעת זווגם להוציא טפת צלם המוחין האלו הם נעשין כולם 
של  ולמטה  מהחזה  הב'  שהיא  ראשונה  תבונה  ונמצא  א'  פרצוף 
בית הרחם של כללות  היא  זו  ובתבונה  כל הפרצוף בהיותו שלם, 
הפרצוף ושם מקום העיבור דצלם דמוחין ]דז"א[ כנ"ל: והיינו כפי 
שהוזכ"ל בדברי הע"ח שעל אף שמחלקים את הפרצופים של או"א 
לב', דהיינו או"א וישסו"ת, מ"מ לצורך הזווג, לצורך הולדת זו"ן, וכן 
לצורך השפעת מוחין, חוזרים הפרצופים העליונים ומתחברים יחד עם 

הפרצופים התחתונים להיות פרצוף אחד שלם.
ובטעם הדבר, היינו כי התפיסה שאו"א מתחלקים לב' שהם או"א 
עלאין וישסו"ת, היינו כי מאו"א יש תולדה שנקראת זו"ן, ובהכרח שבין 

7  והזכרנו רק בקצרה אבל היא סוגיא רחבה.
8  והיינו או עד טבורא או טבורא דליבא כמתבאר במקומו.

שתי מדרגות יש בחי' ממוצע, ועל כן נמצא שישסו"ת הם ממוצע בין 
או"א לזו"ן, וביחס הזה הם נחלקים מאו"א. 

והיינו שמהות בחי' הממוצע הוא שאין השתלשלות להדיא מאו"א 
לזו"ן, אלא ע"י ממוצע 'ביניהם' שהם ישסו"ת. אמנם כ"ז הוא מצד מה 
שזו"ן משתלשלין לתתא מצד או"א, אבל תחלת כל דבר אינו מתחיל 
התכללות  שהוא  העיבור,  בסוד  מתחיל  אלא  לתתא,  בהשתלשלותו 
של התחתון בעליון, בסוד 'עובר ירך אמו', ואח"כ נולד לתתא בסוד 

השתלשלות. 
והיינו שבסוד העיבור הזו"ן נמצאים באו"א ממש ובפרטות באמא 

ת)אם כי בפרטות זו"ן בעיבור בתבונה, אולם שורשו בזווג שישסו"ת נכ
ללין בשעה זו באו"א, ונמצא שעיבור זו"ן חשיב באמא עצמה, ודו"ק(, 

תכלומר בשלב העיבור הזו"ן נכללים באו"א עצמן בנעלמות, כי אין תח
תון שלא היה כלול מתחלה בעליון, אלא שהוא בנעלמות. והיינו שהזווג 
דאו"א היינו שמוציא את הדבר מהכח לפועל בעליון עצמו, שאז זו"ן 
נכללין בהן בסוד העיבור, ולכן אין בחי' 'ממוצע', כי אז נכללין ישסו"ת 

תבאו"א. ורק בשלב אח"כ שהוא בחי' הלידה שאז הוא בסוד ההשתל
שלות לתתא, אז בהכרח הוא נעשה ע"י הממוצע בניהם שהם ישסו"ת. 
והיינו כי כל מציאות של ישסו"ת הוא כדי שזו"ן יתפשטו לתתא שהוא 

תההולדה של זו"ן ולכן נחלקים ישסו"ת מאו"א, אמנם מצד מה שב
עיבור ז"א כלולין בנעלמות באו"א הוא סיבה שישסו"ת יהיו נכללים 
באו"א מחמת שהם שורש לזו"ן, ולכן לצורך הזווג, וכן לצורך השפעת 

המוחין, ישסו"ת נכללין באו"א ונעשים פרצוף אחד שלם, ודו"ק.
ובעומק היינו כי תכלית הירידה של זו"ן הוא לעלות חזרה ולהיכלל 
באו"א, ולכן תחילת יציאתם שהוא העיבור היא באופן שישסו"ת שהם 

שורשם נכללין גם הם באו"א, בסוד 'עובר ירך אמו.
נחדד, יש מדרגת 'עובר ירך אמו', ויש מדרגת 'ברא כרעא דאבוה', 
'עובר ירך אמו' הוא רק בזמן שהוא 'כלול' באמו, כלומר 'עובר' דייקא, 
אבל לאחר יציאתו לחוץ אינו כבר בבחי' 'עובר' ירך אמו, משא"כ בחי' 
'ברא כרעא דאבוה', לא שייך רק לזמן העיבור, אלא גם לאחר הלידה. 
והיינו שמדין אמא  לפ"ז נמצא שב' מדרגות הללו מונחים באו"א, 
התחתון  כללות  בחינת  שהוא  אמו  ירך  עובר  בחי'  הוא  עיבור  בסוד 
ומדין אבא הוא המשכת  בעליון, ומחמת כן נכללין ישסו"ת באו"א. 

העליון לתתא בסוד השתלשלות. 
דווקא  הוא  בפרטות  בעליון  שנכלל  שהתחתון  הענין  עומק  והוא 
באמא ולא באבא, כי היא סוד העיבור דייקא. כלומר, אמת שבכללות 
הם נכללין גם באבא, והוא מצד שהטפה מאבא תחילת מקום יציאתה 

מאבא הוא באותו מקום, אך בפרטות הוא נכלל באמא דייקא. 
בסוד האש,  מ"ן,  בסוד  לעילא,  בחי' המתתא  היא  כי אמא  והיינו 
ולכן היא השורש למה שהתחתון נכלל בעליון, בסוד העיבור. לעומת 
כך אבא שהוא בח' המלעילא לתתא, בסוד מ"ד, סוד המים שיורדים 

תממקום גבוה למקום נמוך, שורש מה שחלק מן העליון יורד ומשתל
של לתחתון, בסוד אבא יסד ברתא. 

ולכן ביחס הזה 'עובר ירך אמו' היינו רק בזמן העיבור, לעומת ברא 
כרעא דאבוה הוא גם לאחר שיוצא לחוץ, בסוד ההשתלשלות מלעילא 
לתתא, והוא דווקא ע"י בחי' ממוצע, ע"י שנחלקים ישסו"ת מאו"א, 

בסוד נה"י דישסו"ת, בסוד 'כרעא דאבוה', ודו"ק.    
זו היא בית הרחם של כללות  "ובתבונה  זה נחדד לשון הרב  ולפי 
ירך  'עובר  בסוד  האמא  מדין  כלומר  העיבור",  מקום  ושם  הפרצוף 
אמו' הוא בחי' שהוא ברחם שהוא נה"י דישסו"ת שאח"כ יורד לתתא, 



עץ חיים היכל חמישי שער פרקי דרושי הצלם דרוש א' מ"ב ]468[
אך השתא הוא בחי' פרצוף אחד עם או"א בסוד העיבור, ומדין אבא 
הוא בחי' נה"י דישסו"ת בחי' ממוצע שורש לזו"ן שנמשך לתתא בסוד 

השתלשלות בבחי' 'ברא כרעא דאבוה'. 
מה  הוא  'עיבור'  ומוחין,  יניקה  עיבור  מדרגות  ג'  יש  יותר,  בדקות 
שהתבאר השתא שהוא נכלל באם והוא במקום הנה"י שבה. 'יניקה' 
הוא עדיין בבחי' שנכלל באם, אולם לא 'בתוכה' אלא 'סביב לה' בסוד 
אור מקיף על אמא הסובב לה, בסוד עולל ויונק שנמצא על שדי אמו, 
והיינו שנכלל במקום החג"ת שבה. והוא כללות התחתון בעליון באופן 
של 'לבוש', מקיף סביבותיו. מדרגת 'המוחין', הוא כאשר הוא עולה 
וזהו השורש שהאב מחויב ללמדו תורה, והאם אינה  למדרגת האב, 

מחויבת בזה. 
והיניקה הם מדרגת האם, לעומת מדרגת המוחין  נמצא שהעיבור 
'ממוצע'  בחי'  היא  היניקה  מדרגת  אולם בדקות  האב.  מדרגת  הוא 
הוא  האם  מדרגת  עיקר  כי  והיינו  האם,  למדרגת  האב  מדרגת  בין 
עיבור שאז הוא כלול לגמרי בתוך האם, ומאידך עיקר מדרגת האב 
הוא המוחין שרק האב חייב ללמדו תורה, אולם מדרגת היניקה היא 
בחי' ממוצע, אולם ממוצע שנוטה יותר לאם, 'ממוצע' כי אינו בתוכה 
ממש, אך נוטה יותר לאם כי עדיין הוא בחי' נכלל סביבותיה, אך מ"מ 
והניק את  דדים  לו  'מרדכי' שנעשה  בבחי'  הנס  הנהגת  כיון שמצד 
וכמו אותו מעשה בגמ' שבת שנאמרו ב' לשונות א' לשבח  אסתר, 
ונמצא  היניקה,  למדרגת  לאב  שייכות  שיש  מתגלה  בזה  לגנאי,  וא' 
שמדרגת היניקה היא בחי' ממוצע בין האב לאם9. לעומת כך מדרגת 
העיבור אינו שייך כלל למדרגת האב, והוא מה שאמר משה "אם אנכי 
הריתי את העם הזה וכו'", כלומר מדרגת 'הריון'-'עיבור' אינה שייכת 
כלל למדרגת הזכר, לעומת מדרגת היניקה בבחי' "כאשר ישא האמן 

את הינק" יש בה שייכות למדרגת האב מצד הנהגת הנס, ודו"ק.  
ואמנם עיקר זו הטפה של הצלם נוצר מן חו"ב העליונים בהיותן 
מלובשים ונכללין בחכמה ותבונה הב', והנה צלם זו נוצר שם ברחם 
והיינו כפי שהתבאר, ששורש  זו הב' שהיא תבונה א' כנ"ל:  תבונה 
היצירה הוא כאשר התחתון נכלל בעליון, ולכן הוא בתבונה הב' שהיא 

תבונה הא' כי אז נכללים ישסו"ת עם או"א להיות פרצוף אחד. 
אולם יש כאן נקודת עומק נוספת, והיינו שגם בשעת יצירת הטפה 
והוא בזמן הזווג עצמו, שתחלת יצירת הטפה היא באב, הוא גם בבחי' 
שהתחתון נכלל בעליון, והוא מש"כ שנוצר בחו"ב העליונים, כלומר 
אמנם מה שנכלל התחתון בעליון הוא מדרגת האם כמתבאר לעיל 
במדרגת העיבור, אך גם ביצירת הטפה שהוא לכאורה מדרגת האב 
יש גם בחי' שהתחתון נכלל בעליון ואז ישסו"ת נכללין באו"א להיות 

פרצוף אחד, כי הוא בחי' הזווג.
והיינו שבזה בא הרב לאפוקי בחי' של יצירת הטפה בלא זווג שלא 

'התעברה באמב והוא בחי'  תהיה מכריח התכללות התחתון בעליון, 
טי', כלומר שהוא יצירת הטפה בלא גילוי של חיבור זכר ונק', והיינו 
שהיה יכול להיות עיבור זו"ן בלא גילוי שנכללים בעליון, ולכן מחדד 
הרב שגם בחי' יצירת הטפה הוא באופן שהתחתון נכלל בעליון, והוא 
מש"כ "מלובשים  ונכללין" 'מולבשים' הוא בסוד יניקה ו'נכללין' הוא 
ובעת הלידה יוצא צלם זו מהרחם שלה ומתת  בסוד העיבור, ודו"ק.

לבש תוך תבונה השנייה שהיא הג' ושם נקראת צלם דז"א כמ"ש 
בע"ה: כלומר שאז בלידה מתגלה ההמשכה לתתא בסוד השתלשלות 
מלעילא לתתא, אולם מתגלה מיד מדרגת היניקה בסוד מתתא לעילא 

9  וכמו כל ממוצע שיש בו בדקות ב’ חלקים, ודו”ק

בסוד 'כאשר ישא האומן את היונק'.
בדקות, 'עצם ההזרעה' הוא מצד האב מלעילא לתתא, 'העיבור' הוא 
לתתא  מלעילא  הוא  'הלידה'  לעילא,  מתתא  התחתון בעליון  כללות 
הוא  המוחין  ואח"כ  לעילא,  מתתא  הוא  היניקה  השתלשלות,  בסוד 
מלעילא לתתא בסוד האב שחייב ללמד בנו תורה. ואולם יש דוגמא 

תהפוכה שמתגלה גם בבחי' המוחין מתתא לעילא ע"י שהבן חוזר ומ
למד את אביו כמבואר שם בגמ'10 בסוד מתתא לעילא.  

ומחדד הרב דקות נוספת, שמתגלה בחי' צלם כבר בתוך הרחם 
תולא רק כאשר הוא יוצא לחוץ, כלומר ששם בתוך התבונה הג' נק

ראת 'צלם' דז"א, והיינו כמו שהולד נמצא ברחם בבחי' צורת אדם, 
גם המוחין הם כבר בבחי' מוחין בתוך הרחם בסוד צורת אדם שלם. 
לתתא נעשה  אז  שרק  לתתא  שיורדת  טפה  בבחי'  רק  דאינו  והיינו 
מוחין, אלא הוא בסוד מוחין כשעדיין התחתון במקום העליון בסוד 

ההתכללות.
כי הם חלק מאו"א שמהותם  מוחין,  בחי'  ישסו"ת הם  הרי  נחדד 
מוחין, כלומר הם ממוצע בין הג"ר-או"א לזו"ן-ז"ת, נמצא שבמדרגת 
העיבור שהז"א בתוך התבונה מתגלה מדרגה של מוחין, כי זה מהותם 
של ישסו"ת שהם מוחין. ובעומק גם בחי' זו"ן שז"א הוא ו"ק והנוק' 
היא בסוד נקודה וא"כ אין בהם צורת אדם של מוחין מ"מ מתגלה בהן 
בעיבור בחי' מוחין. והוא מה שהעובר הוא באופן של ראשו בין ברכיו, 
דהיינו בחי' מוחין בסוד עיבור, כי הוא מכח מה שהוא כלול בעיבור 
ויתר על כן כאשר הוא בחי' מוחין  בתבונה שהיא מהות של מוחין, 
דעיבור דאז זו"ן במדרגת מוחין, מדרגת אדם שמהותו מוחין11, ודו"ק. 
אופנים  ב'  והם  הבחנות,  ב'  בזה  ויש  אדם,  צורת  בחי'  הוא  מוחין 
של השגת תורה, קודם הקלקול ואחר הקלקול, אחר הקלקול השגת 
התורה היא באופן של בחי' 'טיפין טיפין', כמו שהגר"א מביא כמה 
פע' ע"פ דברי הזוהר שכאשר משה הכה את הסלע יצאו טיפין טיפין, 
ואם הוא לא היה מכה את הסלע אלא מדבר אל הסלע אז היה יוצא 

'מים רבים'. והיינו שאופן של טיפין טיפין היא מדרגה של יניקה.
ובעומק כפי שהתבאר לעיל יניקה היא מעין מדרגת עיבור, דהיינו 
שהוא כלול באם רק שהוא בחי' 'לבוש' שהוא מסביב לה, והיינו כי 
עיבור הוא בחי' טפה אחת ויניקה היא בחי' טיפין טיפין, לעומת כך 

מוחין הם בחי' 'מים רבים'. 
ולענייננו כשיוצא בבת אחת הוא בחי' מוחין, וכשיוצא טיפין טיפין 
תאמר  שאל  הרב  כאן בדברי  שמתחדד  מה  והוא  יניקה.  בחי'  הוא 
שהעובר נמצא שם במדרגה של טפה בחי' עיבור אלא הוא במדרגה 
של מוחין כי יש בו גילוי של צלם בבחי' צורת אדם, בחי' מוחין, והם 
בחי' מוחין דגדלות שהם בחי' מים רבים שהכל בבת אחת ולא בחי' 
מוחין דקטנות בחי' טפה או טיפין טיפין בסוד עיבור או יניקה. ובחי' 

מוחין בחי' מים 
הוא בחי' אברהם שהוא בחי' מוחין בחי' צורת אדם שלם, 

 אדם הגדול בענקים, ודו"ק.   

■ המשך בע"ה בשבוע הבא מהשיעור השבועי בירושלים 
בספר עץ חיים      

     

10  קידושין לג: “איבעיא להו בנו והוא רבו מהו שיעמוד אביו מפניו”.
11  ויבואר עוד להלן.
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איככה
שישנה  איככה,  נעשה  ֵאיכה,  ַאֶיכה,  מה  

הכפלה של הכ' וזה הופך להיות איככה.

אסתר,  ובמגילת  השירים  בשיר  נאמר  זה 
דודי  "קול  כאשר  נאמר,  זה  השירים  בשיר 
תמתי"  יונתי  רעייתי  אחותי  לי  פתחי  דופק 
את  "פשטתי  היא  התשובה  השני,  ומהצד 
רגלי  את  רחצתי  אלבשנה  איככה  כותנתי 

איככה אטנפם".

למלך  אומרת  אסתר  אסתר,  ובמגילת 
אחשורוש: "איככה אוכל וראיתי ברעה אשר 
ימצא את עמי ואיככה אוכל וראיתי באבדן 
שנאמר  המקומות  שני  הם  אלו  מולדתי". 
בהם "איככה", ובכל אחד מהם הוא נאמר ב' 
ה"איככה"  של  ההכפלה  הלשון של  פעמים, 

ההכפלה של הכ'.

כח הכיסוי שב"איכה" "איככה"
כשזה נאמר בשיר השירים, אזי, תולדת הדבר 
שאצל  מה  לו,  הלך  עבר"  חמק  "דודי  הוא 
אדם הראשון, הקדוש ברוך הוא אמר לאדם 
הראשון  אדם  משיב  ואז  "איכה",  הראשון 
"את קולך שמעתי בתוך הגן ואירא ואחבא", 
 – השירים  בשיר  מתגלה  הדבר  של  ההיפך 
"דודי חמק עבר" הלך לו, ה"דודי" נעלם, זה 

מקום ההסתר של ה"דודי".

של  ההכפלה  הדברים,  שרשי  את  ולהבין 
אותיות בלשון הקודש, כמו שכתבו הראשונים 
דבר,  להדגיש  באים  כאשר  זהו  כידוע, 
שמכפילים את האות. ב"איכה", השורש של 
שאנחנו  הללו  יום  כ"א  ה"אך",  הוא  הדבר 
זה  הללו  הכ"א  ג' שבועות,   – בהם  נמצאים 
האך, מגילת איכה מתחילה בא' – כ' שהוא 
הללו,  יום  בכ"א  הכאה  של  לשון  אך  לשון 
ובעומק זה אך – י-ה, שמו יתברך, שמסתתר 
ונעלם, "כי יד על כס י-ה". זה ה"כס י-ה", 

כיסוי לי-ה.

כח המדמה שבכ'
ב"את קולך שמעתי בתוך הגן ואירא ואחבא" 
שמו,  יתברך  ומצידו  האדם,  של  מהצד  זה 
"דודי חמק עבר" הלך לו, נעשה מציאות של 
זהו  י-ה", נעשה ההסתרה,  זה ה"כס  הסתר, 

ה"איכה".

הא'  ממדריגת  ירידה  זהו  יותר,  ובעומק 

הכ'  לעיל,  שחודד  וכפי  הכ',  של  למדרגה 
ה"כה"  זהו  כזה",  "זה  הכח של המדמה,  זה 
שב"איכה" – אי-כה, "זה כזה", זהו ההסתר, 

ההעלם הכיסוי.

בתמוז  י"ז  שבין  האלה  הימים  עיקר  וא"כ, 
זה  כלומר,  ימים,  כ'  הוא  באב,  תשעה  ל- 
הכח של הכ', שם נמצא הכ' "בין המיצרים", 
בין  יום,  כ'  "בין המיצרים" הם  הימים שהם 
המיצר של י"ז בתמוז למיצר של תשעה באב 
המיצר  של  שהמהות  כלומר,  יום,  כ'  ישנם 
הוא מיצר בעצם הכ' עצמה, שם נמצא עומק 
חל  ע"ז  המיצרים",  "בין  נקרא  זה  המיצר, 
ה"מיצרים", המיצרים נמצאים באופן שהדבר 
נמצא ביניהם, אבל בעומק, הם חלים על מה 
שנמצא ביניהם, שזה האות כ', העשרים יום 

הללו.

כח ההיפוך שבכף
יתר על כן, האות כ' כידוע כ"ף במילוי, ובכף 
מלשון  כף  נקראת  שהיא  מה  אדם,  של  ידו 
שכאשר  האדם,  טבע  זה  מתהפכת,  שהכף 
הוא  התהפכות,  של  צורה  לצייר  רוצה  הוא 
האבר  הוא  יד,  כף  ידו,  בכף  אותה  מתאר 
באדם שנעשה בו התהפכות, ועל שם כן הוא 
נקרא כף מלשון כף הפך, מתהפך, וכן ע"ז 
המילוי  אותיות  ופ',  כ'  הוא  והשורש  הדרך, 

של האות כ'.

 כח "ונהפוך הוא" דפורים וכח "ונהפוך
הוא" דתשעה באב

מציאות  נתגלה  האדם,  של  ידו  בכף  וא"כ, 
ובערכין  המתהפך,  הדבר  מציאות  ההפכים, 
דידן השתא, יש כח ה"ונהפוך הוא" שמתגלה 
שמתגלה  הוא"  "ונהפוך  כח  ויש  בפורים, 

בימים האלה בכלל, ובתשעה באב בפרט.

"והעיר  מעיקרא  היה,  הדבר  סדר  בפורים, 
"ונהפוך  שנעשה  לאחר  אבל  נבוכה",  שושן 
נתהפך  ושמחה",  צהלה  שושן  "והעיר  הוא", 
"צהלה  של  למציאות  מ"נבוכה"  הדבר 
זה  בכי,  מלשון  זהו  "נבוכה"  ושמחה", 
עשר  שבעה  עם  ימים  הכ'  הללו,  יום  הכ"ב 
בתמוז ועם תשעה באב, שזה הכ"ב, זה היה 
מעיקרא, המציאות של "נבוכה", אבל לאחר 
ושמחה",  צהלה  שושן  ל"והעיר  נתהפך  מכן 
הבכי,  של  מהכ"ב  מה"נבוכה",  נתהפך 
ל"נגילה ונשמחה בך" שנעשה המציאות של 

ההפיכות של הדבר.

אבל, מכנגד במציאות הימים האלה, "נהפך 
לאבל מחולנו", מתהפך מהמחול, מהמציאות 
בימים  והרי  אבל,  של שמחה, למציאות של 

"נהפך  זהו  ומחולות,  ריקודים  נאסרו  הללו 
לאבל מחולנו", זה גדר מציאות הימים האלה.

כלומר יש כאן דבר והיפוכו, בפורים מתגלה 
ההיפך מ"העיר שושן נבוכה" לצד ההפוך של 
הדבר, "והעיר שושן צהלה ושמחה", ובימים 
"נהפך  הגמור,  ההפוך  הצד  מתגלה  האלה 

לאבל מחולנו".

  תשעה באב –
הגבלה ב"ונהפוך הוא" דפורים

הם  אלו  דברים,  של  כפשוטם  להבין,  אבל, 
צד  של  היפך  פורים,  נפרדים,  הפכים  שתי 
שני, דבר  צד  של  היפך  באב,  ותשעה  אחד, 
והיפוכו, אבל בעומק הדק יותר, המציאות של 
שמתגלה  ההפיכה  את  מגביל  באב,  תשעה 
תהיה  לא  פורים  של  שההפיכה  בפורים, 

הפיכה שלימה.

המקום  זהו  והשורשית,  הבהירה  והדוגמא 
שהוזכר במגילת אסתר הלשון של "איככה", 
וראיתי ברעה אשר ימצא את  "איככה אוכל 
מולדתי",  באבדן  וראיתי  אוכל  ואיככה  עמי 
שמה ההכפלה של הכ', כלומר, שתי הפכים, 
ב' פעמים כ', הם ב' הפכים, ולכאו', בפורים 
זה צד אחד של היפך, ובימים האלה זה צד 
כשאסתר  הרי  בדקות,  אבל  היפך.  של  שני 
בסעודה,  היה  זה  לאחשורוש,  זה  את  אמרה 
הרי  שאחשורוש  ואסתר,  המן  אחשורוש, 
מזמין את אסתר לסעודה, ושם בסעודה הוא 
אומר לה, "מה שאלתך ומה בקשתך, עד חצי 
המלכות ותעש", וכמו שאומרים חז"ל כידוע 
עד מאד, שמביא רש"י שם על אתר, מהו "עד 
חצי המלכות", ולא דבר שחוצץ את המלכות, 

ומאי נינהו – בנין בית המקדש.

כאן  שנאמר  לא  זה  להמתבאר,  הדבר  וגדר 
פרט מסויים שדבר שחוצץ את המלכות, שזה 
הבנין בית המקדש, את זה אחשורוש לא יתן  
לעשות, אלא עומק גדרו של דבר, שהמציאות 
של  השמחה  את  מגביל  הבית  חורבן  של 
פורים, עד כמה שהיה שמחה שלימה, א"כ, 
אור הפורים היה עוקר את מציאות התשעה 
שושן  ה"והעיר  היפך  שהתגלה  וכמו  באב 
נבוכה", כן, במקום "בכה תבכה בלילה", היה 
מתגלה באופן השלם של "העיר שושן צהלה 
מתפשטת  היתה  הזו  והשמחה  ושמחה", 
ועוקרת את הכל, את כל מציאות האבילות, 

את כל מציאות הבכי.

אבל כיון שבסעודה הזו נעשה המציאות של 
של  ההצלה  ביסוד  כשנאמר  וא"כ  הצלה, 
המלכות",  חצי  "עד  הזו,  בסעודה  פורים, 
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דבר החוצץ את המלכות ומאי נינהו בנין בית 
של  חורבנו  את  שיש  מה  כלומר,  המקדש, 
מונע  המקדש,  בית  הבנין  העדר  את  הבית, 
של  השלם  התוקף  בה  שיתגלה  מהסעודה 
ושמחה"  צהלה  שושן  "והעיר  של  המציאות 

באופן השלם שלה.

הכ' הללו,  זה העומק של שתי ההפכים של 
זה לא רק שני צדדים של הפכים, שבמקום 
ה"צהלה  נעשה  נבוכה",  שושן  "העיר 
ושמחה", ובימים האלה זה "היפך" הפוך, של 
לאבל  ה"נהפך  אלא  מחולנו",  לאבל  "נהפך 
מחולנו" מצמצם את ההיפך של "העיר שושן 
נבוכה" שמתהפך למציאות של "והעיר שושן 
התשעה  של  שהגדר  והרי,  ושמחה"  צהלה 
האלה בכלל, שהם  הימים  וכל  באב בפרט, 
מעכבים את השלימות של ההארה שיתהפך 

הדבר ל"צהלה ושמחה", באופן השלם שלו.

היין בבית אבלים – מכח היין דפורים
בכל  הרי   – ברור  להבין  כן,  על  יתר  אבל 
דיני  לבכי,  שלושה  אבילות,  גדרי  יש  אבל 
י"ב  של  שלושים,  של  שבעה,  של  אבילות 
חודש, כל סדר אבילות שישנו, אבל, דייקא 
בגמ'  שמסודר  כמו  עצמה,  האבילות  בזמן 
שכר  "תנו  האבלים,  בבית  יין  יש  בכתובות, 
לאובד ויין למרי נפש", יש את הכוסות שהיו 
הגמ'  כמו שמונה שם  אבלים,  בבית  שותים 

את סדר הכוסות.

גמורה,  אבילות  אין  אבילות,  שבכל  נמצא 
"יין ישמח  מדוע אין אבילות גמורה? כי הרי 
לבב אנוש", "תנו שכר לאובד ויין למרי נפש", 
וא"כ, כשיש יין בבית אבלים, כלומר, הוא בא 
איננה  היא  שהאבילות  המציאות  את  לגלות 
בית  שבכל  העומק  ואיפה  שלמה,  אבלות 
אבלים יש מציאות של יין? וכפשוטו, זה גבול 
יותר,  בדקות  אבל  הדבר.  אמת  באבילות, 
להמתבאר השתא, התרי בפורים, סדר הדבר 
בכי  נבוכה"  שושן  מה"עיר  שנתהפך  היה 
ושמחה",  צהלה  שושן  "והעיר  של  למציאות 
זה היה באופן של משתה, "יבוא המלך והמן 
המשתה",  אל  "למחר  המשתה",  אל  היום 
כלומר, מכח היין נעשה מציאות ההתהפכות 
היא  אבילות  שכל  מתגלה  כן  ידי  ועל  הזו, 
אבילות  דיני  כמובן,  שלימה.  אבילות  איננה 
קדמו לכך, אבל, זה השורש הפנימי הדק של 
הדבר, האבילות היא איננה אבילות שלימה, 
כי יש בה מציאות של "יין ישמח לבב אנוש", 
הוא הופך את ה"עיר שושן נבוכה", בבחינת 
הגאולה",  את  שמקרבת  לגימה  "גדולה 
ל"צהלה  מ"נבוכה",  הדבר  את  הפכה  והיא 

ושמחה", ואמנם היה כאן "עד חצי המלכות 
ותעש" – "ולא דבר החוצץ את המלכות, ומאי 
נינהו, בית המקדש" זהו באבילות השורשית, 
אבל אבילות הפרטית של כל אבל, "תנו שכר 
לאובד ויין למרי נפש", ומתגלה מציאות של 
שתיית יין בבית אבלים, כלומר, שהאור, הכח 
בימי  היין  מכח  שמתגלה  הזו  השמחה  של 
של  האבילות  למציאות  מתפשטת  הפורים, 
כל אבילות פרטית, זהו "תנו שכר לאובד ויין 

למרי נפש".

הפקעת יין באבילות דת"ב לעומת משתה 
היין דפורים

אבל לעומת כך, בימים האלה "תשעת הימים" 
שם  המפסקת,  ובסעודה  בו",  שחל  "שבוע 
"יין  של  מציאות  מאותו  הפקעה  יש  דייקא, 
ישמח לבב אנוש", נעשה מציאות של צמצום, 
הצמצום של הדבר, שהוא אינו מתגלה באופן 

השלם.

אבל כפי שחודד. הצמצום הוא עד כדי כך, 
שהותר  מה  אבילות,  מכל  מצומצם  יותר 
כמובן,  הפוכים  ]יש דברים  אחרת  באבילות 
אבל בערכין דידן השתא[ שבאבילות אחרת 
נאסר באבילות של החורבן, שזהו  יין,  הותר 
מאותו כח שנאמר בסעודה "עד חצי המלכות 
ותעש", "ולא דבר החוצץ את המלכות, ומאי 
מגביל  המקדש  שבית  ביהמ"ק",  בנין  נינהו 

את הסעודה.

ובדקות ההגדרה, החצי שנעשה הוא השתיה 
נעשה,  שלא  והחצי  אבילות,  לכל  שמועילה 
הוא אותו חצי ששייך לבנין בית המקדש, והוא 

החלק הזה שאין בו מציאות של שתיית יין.

ולפי"ז בעומק, תשעה באב יש בו מציאות של 
"סעודה  יש  באב,  לתשעה  קודם  אבל  צום, 
המפסקת", סעודה שמפסיקה בין זמן היתר 
זהו  הצום,  תחילת  שאחריו,  למה  האכילה, 
העומק  איפה  של דבר,  הפסקה  "מפסקת", 
הסעודה  הרי  המפסקת?  סעודה  אותה  של 
הזו, היא לא רק סעודה מפסקת מצד אכילה 
אבילות  מנהגי  גם  בה  יש  אלא  כפשוטו, 
ובפוסקים,  בשו"ע  שמובא  כמו  מיוחדים, 
לא  אפר,  לאכול  המפסקת,  בסעודה  דייקא 

לאכול באופן שיש זימון, וכן ע"ז הדרך.

היא  הזו,  המפסקת  הסעודה  של  העומק 
המשתה,   - הסעודה  של  הגמור  ההיפך 
הפורים,  ימי  של  ההצלה  נס  מכחו  שהגיע 
מה שבימי הפורים מתגלה, שמכח המשתה, 
נבוכה" ל"העיר שושן  נתהפך מ"העיר שושן 
שהפך  המשתה  מכח  וזה  ושמחה",  צהלה 

את הדבר, בסעודה המפסקת בערב תשעה 
יונקת  הסעודה  של  שהכח  מתגלה,  באב 
מ"עד חצי המלכות" – "ולא דבר שחוצץ את 
סעודה,  באותה  חסר  היה  שזה  המלכות", 
לאותו חצי שהיה  הסעודה המפסקת שייכת 
חסר בסעודה שם, שיש לה כח להיפוך את 
הדבר. זהו הכח של ההפיכות שמתגלה שהיא 

מצטמצמת בימי התשעה באב.

כח ההיפוך דת"ב
של  הכח  מאד,  בהירה  בהבנה  ולפי"ז, 
של  באב,  בתשעה  שמתגלה  ההתהפכות 
היא  הזו,  לאבל מחולנו", ההתהפכות  "נהפך 
מושרשת באותו כ"ף כמו שנתבאר, באותם 
אוכל  ה"איככה  ימים, מדריגת הכ',  עשרים 
וראיתי  אוכל  איככה  עמי,  באבדן  וראיתי 
הדבר,  נתקן  ששם  אלא  מולדתי",  באבדן 
שנחרב  האלה  בימים  אבל  ההצלה,  שנעשה 
הפיכות  של  כח  אותו  חל  לא  א"כ,  הבית, 
דייקא,  אלא  לטובה,  שנתהפך  שנתבאר, 
נתהפך הצד ההפוך של הדבר, "נהפך לאבל 
מחולנו", והרי שכל המהות של הימים האלה, 
זה כח ההפיכות של הדבר, שמתגלה בו צד 

שאיננו מתוקן, שמגביל את השמחה.

וזהו גדר הדבר של "החמשה עינויים" שנאסרו 
בו ביום, בתשעה באב, שאחד מהם הוא ה"בין 
איש לאשתו", וצריך להפוך את המטה, "כופה 
את המיטה", כלומר זה לא רק היכ"ת בעלמא 
אלא מתגלה בעומק ששורש נקודת החיבור, 
חל בה אופן שהדבר מתהפך, וההפיכות הזו, 
האלה,  הימים  של  האבילות  עומק  היא  היא 
העומק  זה  הזו,  ההפיכות  ומדגישים  חוזרים 
של הדברים האלה, של כל מנהגי האבילות 
שאנחנו נוהגים, יסוד האבילות שחלה בימים 
האלה, היא מציאות של "הפוך", זה המציאות 

של הדבר.

תפיסת "גלגל חוזר בעולם"
האחרונה  ההגדרה  את  א"כ,  כשנבטא 
בחינת  יום,  הכ"א  יום,  ה-עשרים  בבהירות, 
גדר  האלה,  בימים  שמתגלה  ההפיכות 
מתהפך,  דבר  שכל  היא,  בעומק  האבילות 
ולא מהצד של התיקון שלו, אלא מהצד של 
הקלקול, "נהפך לאבל מחולנו", מכח מדריגת 
הוא  בבריאה  שיש  ודבר  כל דבר  האבילות, 
מעט  וניתן  התהפכות,  של  מציאות  לו  יוצר 
גדר  זה  אבל  הדבר  את  לבטאות  חידוד, 

האבילות.

הגמ' אומרת בפ"ק דב"ד, שמאכל של אבלים 
שאומרת  אחד  וטעם  מגולגלת,  ביצה  הוא 
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מציאות  יש  בעולם",  חוזר  "גלגל  הגמ',  שם 
ובעומק  מות,  של  מציאות  ויש  חיים,  של 
"גלגל  השתא,  שנתחדד  מה  לפי  הדבר  של 
ומתהפך,  חוזר  הדבר  כלומר,  בעולם"  חוזר 
זה צורה של גלגל, מה שמצד התיקון נאמר 
המסתובב  המחול, דבר  בחינת  זהו  "מחול", 
לאבל  "נהפך  אבל,  שלו,  התיקון  מצד  וחוזר 
גלגל[,  ]בבחינת  גל  גימטריא  אבל  מחולנו", 
כלומר, מה ש"נהפך לאבל מחולנו", במקום 
שיהיה תפיסת מחול שהדבר חוזר ומסתובב, 
חוזר ומתגלגל מצד נקודת התיקון שבו, כשזה 
אז,  מתגלה  האבילות,  מהלכי  מצד  מתגלה 
שזה  שאוכלים,  שהאכילה  הדבר,  תפיסת 
מתגלה בעיקר באכילה של סעודה המפסקת, 
בתשעה  אבלים,  של  מאכל  ביצה,  אכילת 
זה  וסעודה המספקת  אוכלים  באב הרי, לא 
עיקר המאכל, ומאכל של אבלים הוא ביצה, 
את  יסודו מראה  אוכלים דבר שכל  כלומר, 
עומק  שחל  האופן  זה  ההתהפכות,  מציאות 
נקודת הדבר, שהוא, שורש מציאות החורבן, 
בעולם",  חוזר  "גלגל  מחולנו",  לאבל  "נהפך 
ביצה שהוא מאכל של אבלים, זה צורת מהות 

האבילות בעצם כמו שנתבאר.

 מים שמכח ביהמ"ק, והמים בשעת
החורבן – בכי

הדוגמא הנוספת, סדר הדבר שמתגלה בארץ 
ישראל, "למטר השמים תשתה מים", מאיפה 
מים",  תשתה  השמים  "למטר  של  השורש 
שהוא דבר היורד מן השמים למטה, זה מכח 
"זה שער השמים", בית המקדש שהוא "שער 
מלמעלה  שיורדים  המים  וא"כ,  השמים", 

למטה, זה מכח מקום בית המקדש.

 – החורבן  מציאות  חל  כאשר  קורה  ומה 
של  בכי  מתגלה  החורבן,  מציאות  כשחל 
בעינן  בוכין  תחתונים  "מים  שבוכה,  תחתון 
למיהוי קמיה מלכא", כל בכי שאנחנו בוכים 
ודמעתה  בלילה  תבכה  "בכה  האלה,  בימים 
על לחיה" זה התהפכות של השפע של המים, 
שמה ששפע המים צריך להגיע באופן דתיקון 
של "למטר השמים תשתה מים", שזה עיקר 
מדרגת המים שצריך להגיע, מתגלה מים של 

בכי.

כאשר מתגלה המים האלה של בכי בתשעה 
הפכיות,  של  הבחנות  שתי  מתגלה  באב, 
ההבחנה הראשונה, זה מה שהוזכר, שבמקום 
שהמים באים מהעליונים, התחתונים בוכים, 
והם בוכים ובעינן למיהו קמיה מלכא', מיום 
של  מחיצה  נפסקה  המקדש  בית  שנחרב 
ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים, וא"כ, יש 

מציאות של נעלמות, של מחיצה המפסקת, 
משתוקקים  שהם  בוכים  התחתונים  ואז, 

לעליון, זה תפיסת הפיכות המים.

שהיא  המים  מתפיסת  זה  נוספות,  ובפנים 
"למטר  שיהיה  במקום  לתתא",  "מלעילא 
יורד  לתתא,  מלעילא  מים"  תשתה  השמים 
עיני  "עיני  של  באופן  מים  לתתא  מלעילא 
אבל  מים,  של  ירידה  נעשה  מים",  יורדה 
של  מים  האלה,  המים  שיורדים  הירידה 
מים"  השמים תשתה  "למטר  של  מים  בכי. 
לברכה",  ומטר  טל  "ותן  מלעילא,  שיורדים 
מים שאין בהם מליחות, אבל המים של  זה 
יורדים מים מלוחים.  יורדה מים",  עיני  "עיני 
מתהפך מציאות המים, וזה הרי מה שהתגלה 
באשת לוט, שכשמתהפך סדום "ותהי לנציב 
במים,  מליחות  ויש  בוכים  כאשר  מלח", 
נהפכת",  "סדום  של  מלח  אותו  זה  כלומר, 
דקלקול,  באופן  המים  של  הירידה  מתגלה 
לא באופן של "למטר השמים תשתה מים", 
עיני  "עיני  נפילה,  ירידה של  של  באופן  אלא 
יסודה  ירידה של מים שכל  זה  יורדה מים", 
שמתהפך השפע של המים מלעילא לתתא, 

אבל מים דקלקול, כמו שנתבאר.

מהות החורבן – ההיפוך בתנועת הדבר
עניינו,  החורבן  מציאות  עומק  ונחדד,  נחזור 
כל  ומדגישים,  בבריאה,  שיש  דבר  שכל 
דבר שיש בבריאה, כשחל בו מציאות שהוא 
מתהפך, זה עומק חורבן הדבר, כמו שנתבאר.

את  לו  יש  בבריאה  ודבר  דבר  כל  נחדד, 
בחינת  זה  תנועתו,  של  הויתו  מציאות 
הגדרת  דבר,  כל  של  והחורבן  הנבראים, 
מציאות החורבן, לא כפשוטו, שהדבר חרב, 

זה התולדה, שנקראת חורבן.

אבל העומק הפנימי של כל תפיסת החורבן 
עניינו, שכאשר ההויה, ובדקות יותר, התנועה 
שבדבר, חל בה מציאות שהיא מתהפכת, זה 
"לוחות  יש  בחיצוניות,  נחרב.  שהדבר  נקרא 
משתברים", יש כלי שמשתבר, "בונה עולמות 
ומחריבן" וכן ע"ז הדרך, אבל בעומק הפנימי, 
מה מהות החורבן – מהות החורבן עניינו, שכל 
דבר שיש לו את הויתו שלו, את תנועתו שלו, 
אם  שבו,  התנועה  שנתהפך  אופן  בו  ונעשה 
בו  שחל  מה  גופא  זה  שבו,  התנועה  נתהפך 

עומק נקודת החורבן של הדבר.

ההיפוך בתכלית הבריאה
מתהפך  וכאשר  לתכלית",  פועל  פועל  "כל 
יכולה להגיע,  הדבר, כלומר, התכלית איננה 

שחל  חורבן  נקרא  זה  נתהפכה,  היא  כי 
במציאות הבריאה. בלשון מדוייקת יותר, כל 
תכלית הבריאה, כלשון חז"ל כידוע, "נתאוה 
הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים", 
ואיפה מתגלה עיקר ה"דירה בתחתונים", זה 
מקום בית המקדש, שם עיקר מקום השראת 

שכינתו.

מה קורה כאשר חרב הבית – כמו שאומרים 
כך,  ומעין  הראשונים  קלקול  מצד  חז"ל, 
בחזרה  חוזרת  השכינה  הבית,  בחורבן 
העליונים,  לרקיעים  חוזרת  היא  "ללעילא", 
כל חטא וחטא מעלה אותה יותר למעלה, עד 

שהיא חוזרת לשרשה העליון.

מה מתגלה בעומק מעמקי החורבן? כפשוטו, 
הבית נחרב והשכינה נסתלקה, אמת – אבל 
עד  שנתחדד,  כפי  חדה,  יותר  היא  ההגדרה 
הדירה  הבית מתגלה שתכלית  כמה שבבנין 
לו  להיות  הקב"ה  "נתאוה  בתחתונים,  היא 
מקום  המקדש,  בבית  בתחתונים"  דירה 
השראת שכינתו, כאשר חל מציאות החורבן, 
השכינה מסתלקת למעלה, כלומר, כל תנועת 
בית  שהיה  עוד  שכל  נתהפכה,  הבריאה 
ב"כל  העיקרית,  שהתנועה  נראה  המקדש, 
הבריאה  שתכלית  לתכלית",  פועל  פועל 
מציאות  חל  כאשר  בתחתונים",  "דירה  היא 
א"כ,  למעלה,  מסתלקת  שהשכינה  החורבן, 
התנועה של כל תכלית הבריאה שהיא "דירה 
בתחתונים", נתהפכה והשתא נראה מציאות 
של דבר, שקיום השכינה, יסודה הוא למעלה, 
ההתהפכות  מציאות  זהו  למטה,  יסודה  ואין 

שחל בחורבן הבית.

עד  החורבן,  מציאות  של  הפנימי  העומק  זה 
של  במדרגה  היה  הכל  בית,  שהיה  כמה 
אבל  בתחתונים",  "דירה  מעשיות,  מצוות 
פרים  "ונשלמה  נאמר  שע"ז  הבית  כשחרב 
השונה  כל  כידוע,  חז"ל  וכדברי  שפתינו", 
ע"ז  וכן  עולה,  הקריב  כאילו  עולה  פרשת 
עומק  מה  הקריב",  "כאילו  זה  אבל  הדרך, 
של  מציאות  שיהיה  במקום   – הדבר  נקודת 
המעשה,  של  בהלבשה  השכינה  השראת 
שזה  דיבור,  של  במדרגה  חלה  ההלבשה 
הוא  הגילוי  וא"כ,  שפתינו",  פרים  "ונשלמה 
לא בעובדא למעשה, לתתא, אלא הגילוי הוא 
לא  הראש,  במציאות  הפה,  של  במציאות 

במציאות "גופא", במציאות המעשה. 

זה נקרא בעומק "ונהפוך הוא".
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 "היד שנשתלחה במקדש" – היפוך שחל
בכף היד, וביד גופא

ולהבין עמוק, מטבע התפילה שאנחנו אומרים 
הוא "מפני היד שנשתלחה במקדשך", ה"יד 
זהו  יד?  אותה  מהי  במקדשך",  שנשתלחה 
הכף  שעצם  וכפשוטו,  שנתהפכה,  היד  כף 
חידוד  יותר,  בעומק  אבל  מתהפת,  עצמה 
היד  של  תפיסה  יש  להמתבאר,  הדבר 
של  הזו  התפיסה  וכל  ללמטה,  יורדת  שהיא 
של  המדרגה  זה  ללמטה,  יורדת  שהיא  היד 
"נתאוה להיות לו דירה בתחתונים", זה היד, 
היא בבחינת "מעשה ידיו" של הקדוש ברוך 
הוא כביכול, והתכלית של הדבר היא שהיד 
זה תכלית  תרד למטה, ל"דירה בתחתונים", 

מציאות הבריאה.

אבל כאשר היד מתהפכת, מה כוונת הדבר 
שהיא מתהפכת – לא רק שכף היד מתהפך 
ככף לעצמו, אלא הוא הופך את כל היד כולו, 
ומה  במקדשך",  שנשתלחה  היד  "מפני  זהו 
קורה עם היד? היד עולה ל"לעילא", וכשהיא 
מסתלקת  השכינה  א"כ,  לעילא,  עולה 
ללמעלה, והשכינה שמסתלקת ללמעלה, זה 

גופא עומק נקודת חורבן הבית.

מציאות החורבן כפי שנתחדד, זה ההתהפכות, 
הכף  הכף,  של  בהבחנה  הוא  החורבן  כל 
ההיפכות  את  מגבילה  היא  המתהפכת, 
שהיה  ה"היפך"  את  שנתחדד,  כמו  דתיקון 
טוב", מ"נבוכה"  ליום  "מאבל  בימי הפורים, 

ל"צהלה ושמחה".

שזה  הפוכה,  התהפכות  גם,  ומתגלה 
ה"איככה", הכף הופכת את הדבר, שנעשה 
ההפוכה  וההיפכות  הפוכה,  היפכות  כאן 
שמתגלה היא משנה את כל מציאות תכלית 

הבריאה.

וחורבן  הלוחות  שבירת  הרי,  היה  כביכול, 
הבית, שהם מקבילים אהדדי כידוע, מאיפה 
הרי  המלאכים  הלוחות,  השורש של שבירת 
אמרו מתחילה "תנה הודך על השמים", אלא 

שלבסוף משה ניצח והורידה לארץ.

פורחות  ו"אותיות  הלוחות,  כשנשתברו  אבל 
המלאכים  של  הטענה  מעומק  זהו  באויר", 
בית  זה  וההוד,  השמים",  על  הודך  "תנה 
שהעיקר  מתגלה  הבית,  כשנחרב  המקדש, 
של בית המקדש הוא בית המקדש של מעלה, 
"בית המקדש של מטה מכוון כנגד מעלה", 
המקדש  שהבית  להיות  הופך  זה  ובחורבן 
חורבן הבית  זה  הוא כח העיקר.  של מעלה, 

זה  לשני,  אחד  שמקבילים  הלוחות,  ושבירת 
עומק מציאות ההתהפכות שמתגלה.

 מהות בית המקדש השלישי שירד מן
השמים

"שיבנה  התיקון,  של  האור  מתגלה  כאשר 
בית המקדש במהרה בימינו", "בית המקדש 
הדבר  כוונת  מה  השמים",  מן  ירד  השלישי 
זה כל  "ירד מן השמים", לפי מה שנתבאר, 
מהלך הדברים. עד כמה שהיה זמן החורבן, 
נתראה ההתהפכות, שכביכול עכשיו, התכלית 
השלישי  המקדש  בית  אבל  בעליונים,  היא 
שירד במהרה בימינו מן השמים, כלומר, מה 
יחזור  למעלה,  היא  שהתכלית  נראה  שהיה 
ויתגלה שהתכלית היא למטה, זה נקרא שבית 
השמים, ממציאות  מן  המקדש השלישי ירד 
עומק  זה  ללמטה,  יורד  הוא  עצמו  השמים 

מציאות הבית השלישי, במהרה בימינו.

בבהירות,  האלה  הדברים  את  כשמבינים 
שכל  החורבן,  מציאות  מעמקי  את  מבינים 
תכלית הבריאה נשתנה התנועה של הבריאה, 
הכל  אז נשתנה  לתתא",  "מלעילא  שבמקום 
שבוכים  הבכי  עומק  זה  לעילא",  ל"מתתא 
מציאות  מהחורבן,  חלק  זה  למעלה,  להיות 

הבכי.

כשמתגלה ה"עלמא דתיקון", "באש הצתתה 
שנתגלה  מה  לבנותה",  עתיד  אתה  ובאש 
הצתתה",  "באש  לעילא  מתתא  שעולה  אש 
אש  שזה  לבנותה",  עתיד  אתה  "באש  אבל 
שיורדת מן השמים כמו שהיה בבית המקדש 
ובימי אליהו, מתגלה מציאות התכלית, "בית 
השמים",  מן  לירד  עתיד  השלישי  המקדש 

הוא יורד במציאות של ממעלה למטה.

דתיקון"  ה"עלמא  של  האור  זה  הזה,  האור 
רחבה,  היא  הסוגיא  בדקות  וייתקן,  שיחזור 
לתתא"  ה"מלעילא  של  האחדות  את  יש 
מציאות  תכלית  שזה  לעילא",  ה"מתתא  עם 
ושוב"  "רצוא  של  ההבחנה  שזה  הבריאה, 
בלשון  אבל  הבריאה.  מציאות  במעמקי 
היותר פשוטה ובהירה כפי שנתבאר החורבן 
נמצאת  הבריאה  שכל תכלית  התפיסה  היא 
למעלה. והבנין שיהיה במהרה בימינו, "נתאוה 
להיות לו דירה בתחתונים", יחזור ויתגלה כל 
של  כתכלית  לתתא  מלעילא  שיורד  השפע 

מציאות "לתתא", "בנה ביתך כבתחילה".

]תשובה לשאלה[ נחזור למה שחודד בהגדרה 
הגדרתו,  החורבן  מציאות  שכל  הכוללת, 
תפיסת  שורש  זה  כלומר,  הדבר,  הפיכת 

והוגדר שמה היא ההפיכה,  החורבן שבדבר, 
היא  הכל  של  השורשית  התפיסה  אם 
א"כ  בתחתונים",  דירה  לו  להיות  ה"נתאוה 
שהיא  שבמקום  היא,  כל דבר  של  ההפיכה 
תהיה בתנועה של לתתא, התנועה שלו הופכת 
התנועה  זהו  ה"לעילא",  של  מציאות  להיות 
החורבן,  מציאות  את  יוצרת  שהיא  ההפוכה, 
נקודת  כל  עכשיו  מציירים  אנחנו  אם  וא"כ, 
דבר שקיימת, עיקר תנועתו היא להיות לעילא 
ולא להיות במציאות של "לתתא", אם ניקח 
ניטל  המקדש  בית  שמשחרב  הדוגמא  את 
טעם  "ניטל  הדבר  כוונת  מה  בפירות,  טעם 
ינטל,  שכפשוטו  הדבר  כוונת  אין  בפירות", 
שנסתלק, אלא שהטעם נסתלק לשורשו, ועוד 
פעם זה מחמת שנגלה, שהטעם שהיה נראה 
במציאות  יהיה  שהוא  כתכלית  קיים  שהוא 
של למטה, הוא הופך להיות שייך למציאות 
של ה"לעילא", זה נקרא "ניטל טעם בפירות". 
משאיר  הוא  שניטל  דבר  כל  שכמובן,  אלא 
"ניצוצות",  לזה  ]נקרא  לתתא,  "רשימו" 
כרגע,  להיכנס  בלי  "רשימו",  לזה  נקרא 
בשבירה  "רשימו",  של  הגדרה  זה  בצמצום 
דקות,  הגדרות  שני  שזה  ניצוצות,  נקרא  זה 
שם  הצמצום,  של  הראשון  שבשורש  אלא 
השבירה,  ובמדרגת  "רשימו",  נשאר  לעולם 
שתי  זה  מדגישים,  ניצוצות,  של  מציאות  חל 
הגדרות, אפשר להרחיב אותם, אבל זה עוד 
סוגיא לעצמה[, אבל ההגדרה היא שנסתלק 
לשורשו,  הדבר  וכשנסתלק  לשורשו,  הדבר 
נגלה  אלא  לשורשו,  נסתלק  שהוא  רק  לא 
כביכול, שהתכלית קיבלה צד הפוך שבדבר, 

זה נקרא במעמקים חורבן הבית.

– ניתן את הדוגמא למשל,  ]תגובה לשאלה[ 
כאשר נחרב הבית, עלו בביהמ"ק ונטלו את 
כוונת  מה  מעלה,  כלפי  וזרקו  מפתחותיהם, 
הדבר שהם נטלו את מפתחותיהם וזרקו כלפי 
תיקח  אמרו,  שהם  כפשוטו,  לא  זה  מעלה, 
שהתחתונים  מתגלה,  אלא  המפתחות,  את 
הופכת  והתכלית  תפיסתם,  את  מבטלים 
להיות היום שייכת ללמעלה, זה נקרא שזרקו 
שהתפיסה,  מה  מעלה,  כלפי  מפתחותיהם 
שזה הבחינה שתמיד המפתחות הם למטה, 
שזה מקום הפתיחה למטה שמתגלה, כשהם 
מתגלה  אז  למעלה,  המפתח  את  זורקים 
למעלה,  היא  שהתכלית  עכשיו,  שהתפיסה 
התחתונים,  כלפי  למטה,  לא  היא  התכלית 
כלפי  ובעומק  התחתונים",  "חורבן  נקרא  זה 

העליונים, זה לא חורבן.

האדם  כאשר  ופשוטה,  בהירה  דוגמא  ניתן 
מת, "המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי 
ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד" א"כ, 
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הבית,  חורבן  מעין  היא  כפשוטו,  מיתה  כל 
"עליונים  למות,  נוטה  כשהאדם  קורה  מה 
את  מבקשים  תחתונים  רבי,  את  מבקשים 
כך  התחתונים",  את  עליונים  יכופו  רבי, 
ביקשה אמתיה דרבי, וזה מה שקרה לבסוף, 
ושמח  שש  ערבות  רוכב  למעלה,  קרה  ומה 
כל  כלומר,  וצדיק",  נקי  נפש  אליו  בבוא 
מיתה שלמטה מתגלה חורבן, למעלה מתגלה 
מתגלה  אם  ההגדרה?  עומק  מה  שמחה, 
שהתכלית היא למטה, והוא מסתלק מלמטה, 
א"כ זה חורבן לתחתונים, אבל אז, מה מתגלה 
זה  למעלה,  היא  שהתכלית  העליונים?  כלפי 
נפש  אליו  בבוא  ושמח  שש  ערבות  "יושב 
התחתונים",  את  עליונים  "יכפו  וצדיק",  נקי 
ואז רבי מתבקש לישיבה של מעלה, כלומר, 
כשהוא  היא  שהתכלית  עכשיו  שהתפיסה 
נמצא למעלה, אלא שאצל רבי היה המעלה 
בכל  ולכן  היחידה,  התפיסה  היתה  זה  שלא 
ליל שבת כמו שאומרת הגמ', הוא חזר וירד 
ה"מעלה"  של  האחדות  סוד  שזה  למטה, 

וה"מטה".

ומ"מ, כל מיתה שקיימת כאן למטה, הגדרתה 
אי שמה שלמטה זה "לויה", למעלה זה "שש 
מסתלק,  הוא  שכאן  לא  זה  כלומר,  ושמח" 
ה"שש  מתגלה  שם  שלכן  בא,  הוא  ולשם 
שהתכלית  תפיסה  מתגלה  אלא  ושמח", 
היא  התכלית  אלא  למטה  לא  היא  עכשיו 

למעלה.

בעומק הנורא, הפשט הוא, שכל חורבן הבית 
הוא בעומק התכלית של סוף האלף העשירי, 
שזה  למעלה,  היא  שלו  התכלית  שלכאורה, 
סוד החורבן בבחינת "בונה עולמות ומחריבן", 
"שית אלפי שנין הוי עלמא וחד חרוב", שזה 
זה חורבן  לא חורבן רק מצד הקלקול, אלא 
הקדוש  להם  "עושה  שהרי  ההפוך,  מהצד 
פני  על  ושטים  כנפיים  לצדיקים  הוא  ברוך 
המים", כלומר, מתגלה שהם צריכים להיות 
למעלה אפשר להרחיב את הנקודה בהקבלות 
עומק  כאן  יש   – מדגישים  אבל  מאד,  רבות 
חורבן  החורבן,  מציאות  הגדרת  מה  תפיסתי 

זה לא שהדבר נסתלק בלבד.

יש שאלה אחת מאד שורשית, האם התכלית 
בסוד  למטה,  היא  התכלית  או  למעלה,  היא 
"אור ישר" התכלית היא למטה, בסוד "אור 
חוזר" התכלית היא למעלה, וא"כ, מה קורה 

כאשר נחרב הבית? 

"באש הצתתה" זהו אש שעולה מתתא לעילא, 
של  התפיסה  שמסתלק  תפיסה,  נקרא  זה 
מלעילא  שיורדים  והמים  לתתא",  "מלעילא 

שזה  דקלקול,  מים  להיות  הופכים  לתתא, 
ה"עיני עיני יורדה מים", כמו שנתבאר.

כאן  יש  שהוזכר,  מה  כל  של  המעמקים  זה 
היא  התכלית  האם  בתנועה,  תפיסתי  שינוי 
למטה או התכלית היא למעלה, והחורבן מגלה 
שהתכלית הוא למעלה, ובערך התחתונים, זה 
"נתאוה  היא  תפיסתם  הרי  כי  גמור,  חורבן 
שיהיה לו דירה בתחתונים", זה עומק החורבן.

הבריאה,  מצד  לכאו'  אבל   – ]שאלה 
למעשה כל הבריאה יורדת ולא עולה[ אתם 
בעומק,  ההגדרה  אבל  מאד,  נכון  שואלים 
שתביעת  מחמת  זהו  יורדת,  שהבריאה  מה 
התנועה  כפי  התנועה  את  מעוררת  החורבן, 
עכשיו  הזו  והתנועה  למטה,  היא  שהתכלית 
נקודת  מצד  קיימת  לא  שהיא  רק  קיימת, 
התיקון, אלא היא קיימת מצד נקודת הקלקול, 
ולכן כולם יורדים, אם מתגלה ירידה דתיקון, 
ויורדים  גבוה  מקום  שעוזבים  מים  בבחינת 
"נתאוה  הבית,  בנין  נקרא  זה  נמוך,  למקום 
להיות לו דירה בתחתונים" כאשר יש חורבן, 
והתנועה שמתגלה עכשיו היא מתתא לעילא, 
"מלעילא  של  התנועה  עם  עכשיו  קורה  מה 
והיא  הקדושה,  מן  נסתלקה  היא  לתתא", 
נופלת לסטרא אחרא – ולכן היא גורמת לכל 
למטה,  ונופלים  יורדים  שכולם  הנבראים, 
זה אותה תנועה  זה עומק הנפילה שמתגלה, 
שהיתה בקדושה של "נתאוה להיות לו דירה 
בתחתונים", אותה תנועה עכשיו, היא נמצאת 

בנקודת הנפילה.

אנחנו  אם  כללית,  יותר  שאלה   – ]שאלה 
אומרים שהתכלית היא למטה, או שהתכלית 
והלמעלה,  הלמטה  של  באחדותם  היא 
העשירי,  האלף  עד  של  בתהליך  למה  א"כ, 
עולים  שהם  ומתכללים,  הולכים  הנבראים 
ל"לעילא"[, מה שהם הולכים ומתכללים, כמו 
שנתבאר בהרחבה בדברי הרמח"ל, ההגדרה 
אם  האורות,  עם  מתאחדים  שהכלים  היא 
אנחנו לוקחים את הדוגמא הבהירה, זה נקרא 
הרי,  העקודים"  ב"עולם  העקודים",  "עולם 
היה תנועה של רצוא ושוב, "מטי ולא מטי", 
השביעי  מאלף  שקיימת  התפיסה  בדיוק  זה 
ואילך, שהוא נקרא "עולם העקודים", שביעי, 
חוטם,  פה,  בבחינת  ועשירי,  תשיעי,  שמיני, 
ושערות, התפיסה שמתגלה ב"עקודים"  אוזן 
העליות  כל  מכן,  לאחר  נעשה  כך  שמכח 
כולם, זה לא מתגלה רק כפשוטו שהתפיסה 
"לעילא  היא  התפיסה  אלא  "לעילא",  היא 
שזה  אחת,  בבת  ושוב"  ב"רצוא  ו"לתתא" 
ולא מטי", שזה בחינת השורש  בחינת "מטי 

של התיקון של "מעלה" ו"מטה" בבת אחת.

בתחתונים",  "שכינה  התפיסה  כאן  כפשוטו, 
להיות  צריכה  שהשכינה  התפיסה  ולעילא 
הדבר,  סוד  שזהו  ב"עקודים"  אבל  למעלה, 
שהוא עקוד ומאוחד גם יחד, מתגלה תכלית 
לעילא ותכלית לתתא, ואיך זה מתגלה, "מטי 
ולא מטי" כהרף עין, זה חוזר כל הזמן, כלומר, 
"במטי"  לעילא,  היא  התכלית  מטי"  "בלא 
התכלית היא לתתא, וחוזר חלילה, זה תפיסת 

התכלית של מציאות הבריאה.

הולך  ה"לעילא"  ]שאלה, אבל המציאות של 
לגמרי[  ל"לעילא"  הולך  זה  שלכאו'  וגדל, 
כפשוטו, לכאו', זה כמו שאתם אומרים, אבל 
בעומק  שונה,  קצת  היא  ההגדרה  בעומק, 
ההגדרה היא, שככל שמתגלה יותר ל"לעילא" 
אז מתגלה שב"רצוא" שבו וב"שוב" שבו, שני 
התנועות החוזרות ומתהפכות, ב"מטי" שהוא 
יורד עכשיו למטה, מתגלה הארה יותר גבוהה, 
בתחתונים",  דירה  לו  להיות  ה"נתאוה  וא"כ 

הופך להיות מציאות יותר גבוהה.

זה לא שב"מטי ולא מטי", חוזר אותה הארה 
כל פעם, אלא שככל שהוא חוזר להיות ב"לא 
ההארה  א"כ  ללמעלה,  בחזרה  וחוזר  מטי" 
שהוא מקבל עכשיו היא יותר גבוהה, אז גם 
גבוהה  יותר  הארה  מאיר  הוא  שלו  ב"מטי" 
הכלים,  ומזדככים  חלילה  חוזר  ואז,  למטה, 

כמו שמבאר הרמח"ל שם.

מה גורם לידי כך שהכלים הולכים ומזדככים 
גדולה,  יותר  שההארה  מכח  כפשוטו,  יותר? 
לכן הם מזדככים יותר, אבל לא רק זו ההגדרה, 
ב"רצוא  הזמן  כל  היא  שהתנועה  זה  שלא 
יותר  הארה  מקבלת  היא  א"כ,  אז  ושוב", 
גבוהה, ואז, הגילוי התחתון הוא יותר גבוה, ואז 
הוא נכלל יותר בעליון, ואז, חוזר חלילה, מעין 
"מין דוכרין" ו"מין נוקבי"ן כביכול, שמתגלה 
למטה, למעלה, זה לא הגדרה של מיין דוכרין 
לאותו  בעלמא  כדוגמא  רק  נקטנו  ונוקבין, 
מתגלה  אבל,  ואז,  דבר,  נקודת  של  שורש 
הארה  קיבל  הוא  כי  בעליון  נכלל  שהתחתון 
יותר גבוהה, ואז עוד פעם, ההארה ב"רצוא" 
חלילה,  וחוזר  גבוהה,  יותר  הארה  היא  שלו 
וא"כ, זה לא רק הגדרה של תנועה להתכללות, 
גבוה. יותר  להיות  הופך  זה  הצדדים,   לשני 

מהסדרה הבא  בשבוע  בע"ה  המשך   ■ 
השבועית של בלבביפדיה עבודת ה' פנימי



הם  כי גדפין  נלעד"ח,  וז"ל,  פ"ב(  טו,  )שער  חיים  כתב בעץ 
מוחין מקיפין דיניקה. וכן כתב בשער המצות )כי תצא( וז"ל, 
גדפין הם מוחין דיניקה מקיפים וכנפים, ונקראים אפרוחים, 
עכ"ל. ועוד כתב שם בעץ חיים וז"ל, כאשר הזווג הוא בהיות 
בלתי  ו"ק  בחינת  בו  יש  דאצילות  ז"א  אז  ז"א,  תוך  אמא 
מוחין דגדלות, אבל גדפין יש לו )והוא מוחין דיניקה(, ונקראו 
הוא  אז  לבדה,  במלכות  מתלבשת  כאשר  אבל  "אפרוחים". 

"ביצים", שהוא ו"ק בלתי גדפין )בלתי מוחין(, עכ"ל. 

והנה בכללות ממש יש ב' גדפין, כנגד חסד וגבורה, ב' ידים, 
כמ"ש בפתחי שערים )נתיב אבי"ע, פתח יז( וז"ל, הגדפין ב' 
מיכאל  וגבריאל,  מיכאל  זה  וגו',  יעופף  ועוף  כמ"ש  הידים, 
כל  של  והשרשים  הראשים  והם  בשתים.  וגבריאל  באחת 
המלאכים ומשרתים הסובבים את הכסא, בסוד ב' מדות של 
ההנהגה, חו"ג, עכ"ל. ובדקות זהו הארת חו"ב בחו"ג, מוחין 
דיניקה כנ"ל )שבמוחין דיניקה אין הארת מוחין גמורים אלא 
מתלבשים בחג"ת, כמבואר בעץ חיים(. וכמ"ש בבית עולמים 
האדם  עם  ההולכים  גדפין  וז"ס בעלי  וז"ל,  ע"ב(  קמב,  )דף 
מסטרא  גדפין  בעלי  ב'  והם  מעשיו,  כל  )בידים(  וכותבים 
חיים,  ועיין עץ  ידים, שהם הגדפין, כידוע, עכ"ל.  ב'  דחו"ב, 
וז"ל,  ע"א(  )קלח,  שם  כתב  כן  על  ויתר  פ"ב.  הזווגים,  שער 
בביאור  האריז"ל  כמ"ש  מחו"ג,  דז"א נעשים  חו"ב  כי  וידוע 
מ"ש באדרא דפרשת משפטים, רישא דמלכא בחו"ג אתתקן, 
ונקראים בעלי גדפין, כמ"ש ועוף יעופף על פני רקיע השמים, 

שהם מיכאל וגבריאל, עיי"ש.

ובהרחבה יותר, מאיר הארת גדפין בכל הו"ק, ולכך יש ששה 
כנפים, כנגד ו"ק. וכמ"ש בזוה"ק )ח"ג, קח, ע"ב( כל ספירה 
ובהון  חד,  לכל  אתוון  שית  דאינון  גדפין,  שית  שבע,  מאלין 
קב"ה ושכינתיה בכל ספירה מאלין שבע )ישעיה, ו, ב( בשתים 
יעופף. ואמרו שם  יכסה פניו, ובשתים יכסה רגליו, ובשתים 
)שם, רט, ע"א( בשית גלגלין אתיא לשית סטרין דעלמא, שית 

)בלק(.  הרקיע  זוהר  ועיין  בפלכוי.   לה  נטלין  דנשר  גדפין. 
ובפרטות ו' אלו נחלקים לו' פעמים ו', כמ"ש )תיקונים, פא, 
דאתמר  דשרפים,  כחושבן  ושית,  תלתין  סלקין  שית  ע"ב( 
ו',  מן  תליין  גדפין  ואלין  ל"ו,  ממעל  עומדים  שרפים  בהון, 
לעולם  מלכותו  כבוד  שם  )ברוך  דיחודא  תיבין  שית  דאיהו 
נוק', שכינתא שהיא בחינת  ויש בחינה של גדפין כנגד  ועד. 
דחיוון  גדפין  דשכינתא  מסטרא  ע"ב(  )קמ,  שם  כמ"ש  ד', 

מרובעים, עיי"ש. ועיין תיקונים )י, ע"א( בחינת י"ב גדפין.

ויתר על כן אמרו )זוהר הרקיע, הקדמת הזוהר( וז"ל, ועליהו 
דכולהו, הוא מט"ט, שקבע לו הקב"ה ל"ו גדפין מימין ול"ו 
כנפים,  בעל  ונקרא  חו"ג(,  של  השורש  )וזהו  משמאל  גדפין 
וז"ס )קהלת, י, כ( ובעל כנפים יגיד דבר, עכ"ל. אולם במגלה 
ובעל  אליהו,  הוא  השמים  עוף  וז"ל,  כתב  )פנחס(  עמוקות 
כנפים מארי דגדפין הוא מטטרו"ן. )אולם( בספר מעין חכמה 
שכל  רזיאל,  זה  כנפים  ובעל  אליהו,  זה  השמים  עוף  אמר, 
הדברים ששומע אליהו מודיע לזה העולם, עכ"ל. ועיין גר"א 

)תיקון מ"ב, ותיקון מ"ה(.

עיין  בתיקונים,  כמ"ש  לשכינה,  גדפין  הם  ישראל  ולתתא 
שער הכוונות )ק"ש, דרוש ו, פירוש תיבת שמע ישראל( וז"ל, 
כנזכר בתיקונים כי ישראל אינהו גדפין דשכינתא להעלותה 

למעלה, עכ"ל. 

ובפרטות יותר אמרו )תיקונים, כא, ע"א( דמארי מקרא ומארי 
משנה אינון מגדפין דילה. ובפרטות דייקא מארי משנה, שהיא 
כנגד יצירה, כנגד ו"ק, כנודע, וכמ"ש בגנזי מרומים. ובפרטות 
בחינת ד' גדפין הוא במארי מקרא, אות ד' במלכות. ובחינת 

ו' גדפין הוא במארי משנה, אות ו' בז"א, ופשוט.

 ■  המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד לעלון. 
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תורה שהיא לא במדרגה של ראייה, שהיא 
שהתפי שהיא במדרגה  חוש,  של  דבמדרגה 

סה שלה היא הוויה גמורה, לא נאמר עליה: 
והיו הדברים שמחים כנתינתם מסיני כלשון 
חז"ל )ירושלמי חגיגה ב, א(. במעמד הר סיני 
כדברי  השמחה  של  המדרגה  הגיעה  מדוע 
חז"ל )מכילתא החודש ט, רש"י שמות כ, טו(, 
שהיו רואים את הנראה ורואים את הנשמע. 
שלהם  החיבור  הקולות,  את  רואים  היו  הם 

דלדבר היה חושי, לא רק בהגדרה של שמי
הקולות.  את  רואים  של  בהגדרה  אלא  עה, 
רואים את הקולות כלומר, בבחינת ליבי ראה 
הרבה חוכמה. שהראייה היא ראייה חושית, 
היא תפיסה ממשית בדבר. זה תורה שנאמר 
עליה, והיו הדברים שמחים כנתינתם מסיני. 
מתי הדברים שמחים כנתינתם מסיני, כאשר 
חושי,  כדבר  האדם  עיני  לנגד  עומד  הדבר 
והוא רואה אותו בחוש, יש לו חיות בדבר, יש 

לו חיבור לדבר, ואז יש לו שמחה. 
זהו החיבור לתורה הקדושה שנעשה מכוח 
הנעשה ונשמע, כלומר זה חיבור מכח שמחה. 
אשר  יום  זכור  י(  ד,  )דברים  נאמר  זה  ועל 
עמדת לפני ה' אלוקיך בחורב, )שמות יט, א( 
ביום הזה באו מדבר סיני, כמו שרש"י מביא 
מחז"ל, מה זה ביום הזה, שיהיו הדברים בכל 
יום בעיניך, כאילו הם חדשים, שכאשר הם 

דחדשים יש בהם נקודה של שמחה. הרי שמ
שיהיה  מוכרח  לדורות,  תורה  הלימוד  תנאי 
כי  כחדשים.  בעיניך  ויהיו  של  אבחנה  בהם 
אם אין לאדם את אותה הרגשה של חידוש, 
וכשאין  השמחה,  של  ההרגשה  את  לו  אין 
לו זאת הוא לא יכול ללמוד תורה. כי בכדי 
מוכרח  תורה,  ללמוד  יוכל  שהאדם  לזכות 
להיות שיהיה לו שמחה, ואם אין לו את אותה 
לקנין  לזכות  יכול  לא  הוא  ממילא  שמחה 
פרט  או  תוספת,  או  מעלה,  לא  זה  התורה. 

 דע את שמחתך פרק כ'
שמחה בהתרת הספקות

שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד תל אביב תשס"ח 
אם אדם לא בנה את רמ"ח אבריו בקריאת שמע, אז חסר לו בדמות של מטה. אם 
חסר לו בדמות של מטה הוא לא מעין דמות של מעלה. אם הוא לא מעין דמות של 
מעלה איך הוא יעמוד לתפילת העמידה לפני בוראו, הוא לא יכול לעמוד לפני בוראו 

דכי הוא לא דומה לבוראו. קריאת שמע באה להכין את האדם שהוא יהיה דומה לבו
רא. איך היא מכינה את האדם שהוא יהיה דומה לבוראו, "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' 
אחד", זו מציאות האחדות של בורא העולם "ה' אחד", אם אנחנו לא נגלה את אותה 
אחדות בתוכנו הרי שאנחנו לא בבחינה של דמות של מטה כעין דמות של מעלה, אז 

אי אפשר לעמוד בתפילת העמידה לפני בוראו.
קריאת שמע מעמידה את האדם שהוא ישלשל את אור האחדות מה' אחד משער 
הנ' לברוך שם כבוד מלכותו, ולאחר מכן לרמ"ח אברי האדם. אם הוא משלשל את 
זה לרמ"ח אברי האדם אז האדם הופך להיות כלי לאחדותו יתברך שמו. כאשר הוא 

דנעשה מעין דמות של מעלה שאחדות הבורא מתגלה בו, אז הוא ניגש לתפילת העמי
דה הוא כלי אחד שדומה לצלם ודמות של מעלה ואז הוא יכול לעמוד מול בוראו. זה 

הסוד של קריאת שמע שהיא בונה את האחדות הפנימית שבתוך האדם. 
כמה וכמה פעמים מצאנו בדברי חז"ל הקדושים שמי שיש לו צרה שיקרא קריאת 
שמע. הזכרנו שיעור שעבר שמי שמפחד דאע"ג דהיאו לא חזי מזליה חזי מאי תקנתיה 
יקרא קריאת שמע. יש עוד גמרא במסכת ברכות "לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר 
הרע", ואם הוא לא הצליח שיקרא קריאת שמע. עוד כמה מקומות שאנחנו מוצאים 
מי  כללי  באופן  הרע.  את  יכול לבטל  האדם  שמע  קריאת  הקדושים שבכוח  בחז"ל 
פגעים  של  שיר  יאמר  הגמרא במסכת שבועות  חז"ל  אומרים  סכנה  שנמצא במצב 
"יושב בסתר עליון" מה שנהגו להגיד כשמלווים את המת, ולחילופין אפשרות נוספת 

זה לקרוא קריאת שמע.
מדוע קריאת שמע מצילה את האדם מיצר הרע או מרע. קריאת שמע כמו שאמרנו 
היא מתחילה מאחדותו ית"ש אבל היא באה לגלות את האחדות בתוך האדם עצמו. 
היא לא רק מגלה אחדות של הבורא עולם, היא מגלה אחדות של בורא העולם ביחס 
לכך שאנחנו נגלה את האחדות בתוכנו. כמו שאמרנו הרי בקריאת שמע עצמה יש 
אפשרות  תיבות,  לרמ"ח  זה  את  משלימים  איך  תיבות,  וחמש  ארבעים  מאתיים  רק 
'אמת'.  זה  מה  הדברים,  כוונת  מה  אמת".  אלוקיכם  "ה'  מוסיפים  שאנחנו  ראשונה 
ואות אחרונה, א'  וסוף, אות ראשונה אות אמצעית  אמת כמו שידוע היא ראש תוך 
מ' ת'. ה' מצד עצמו יש לו אבחנה של ראש תוך וסוף? אין לו סוף. מה כוונת הדבר 
"ה' אלוקיכם אמת", אמת זה חותמו של הבורא, איפה שיש תחום אותיות 'חותם' שם 
יש  וסוף שהוא אמת. הבניין של רמ"ח אברי האדם באברי האדם  נגלה הראש תוך 
בחינת ראש תוך וסוף, לא בבורא ית"ש, אין לו סוף. הבניין של רמ"ח אברי האדם 
מושלם ע"י שהאדם אומר "ה' אלוקיכם אמת", ובעיקר הרי היחיד לא אומר את זה, 
מי שאומר את זה השליח ציבור שהוא מוציא את כולם. כלומר הוא מצרף את כולם 
יחד איתו. זו בבחינה של "ה' אלוקיכם" הוא לא רק ה', הוא ה' אלוקיכם שהוא מתגלה 
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בבחינת  אליכם בכל  והוא מתגלה  אליכם 
אמת ראש תוך וסוף. 

לגלות  היא  שאמרנו  כמו  שמע  קריאת 
המקום  עד  העליון  מהשורש  האחדות  את 
התחתון ביותר לאחד את הכל, לבנות את 

דכל קומת האדם ברמ"ח אבריו. לכן האח
דות היא ע"י "ה' אלוקיכם אמת" שה' הוא 

דאלוקינו והוא מגלה את אמיתותו את אח
דותו בראש תוך וסוף והוא מאחד את כל 
הנפרדים. אם לא, כיצד משלים האדם את 
שהוא  ע"י  האדם,  אברי  רמ"ח  של  המניין 

אומר "ק-ל מלך נאמן". 
על  הארכנו  כבר  נאמן"  מלך  "ק-ל 
או  תיבות  ראשי  שזה  'אמן'  של  האבחנה 
נאמן',  מלך  'אתה  או  נאמן"  מלך  "ק-ל 

ובד בגמרא  שמובאים  האפשרויות  דשתי 
ברי חז"ל מהו הראשי תיבות 'אמן'. 'אמן' 
– כאשר האדם אומר אמן, כמו שהסברנו 
שהתגלו בעולם.  הדברים  את  מאמת  הוא 
"שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד", השי"ת 

אח יתגלה  שזה  היא  התכלית  אבל  דאחד, 
ויתר  נאמן  מלך  ק-ל  'אמן'  בתוכנו.  דותו 

דעל כן יהא שמיה רבה מבורך לעלם ולע
למי עלמיא, לגלות את אותה אחדות בתוך 

מצר אנחנו  כך  ידי  על  כולם.  דהנבראים 
פים את אותם תיבות למניין רמ"ח כלומר 
לבנות את קומת האדם שה' אחד מתגלה 

בכל רמ"ח אברי האדם. 
הגמרא,  אומרת  אדם",  קרויים  "אתם 
עכשיו  אדם".  קרויים  העולם  אומות  "ואין 
העולם,  אומות  ולא  אדם  נקראים  אנחנו 
כי זה רק בבחינת ה' אלוקינו, כי אחדותו 
לעתיד לבוא שביום  בנו. אבל  רק  מתגלה 

שאחדו אחד  ושמו  אחד  ה'  יהיה  דההוא 
ייקראו אדם,  אז כולם  תו תתגלה בכולם, 
כולם יקבלו צורת אדם כלומר שהאחדות 

של הבורא תתגלה בהם, זה צורת אדם. 
מתי יש לאדם צער ופחד, כל זמן שצלם 
כמו  חטא,  לא  והוא  עליו  נמצא  האדם 
חיות  כל  ז"ל,  האר"י  רבנו  בדברי  שידוע 
רעות וכל מרעין בישין פוחדים ממנו, "סר 
צילם מעליהם", ברגע שסר הצלם כלומר 
לפחד.  ממה  יש  אז  אדם  צורת  מהם  סר 
הוא  אדם  צורת  לאדם  יש  כאשר  מדוע, 
בבחינת בצלמנו כדמותנו דמות של מטה 
כעין דמות של מעלה, אם כן האחדות של 
הבורא יתברך מאירה בתחתונים, וזה אחד, 
אין שמה התנגדות "יפרדו כל פועלי און". 

לא  היא  כאשר  יתברך  אחדותו  כן,  אם 
נגלית בנבראים אז יש לאדם ממה לפחד, 
כאשר בתוך האדם הוא לא אחד הוא יוצר 
אני  אם  בו.  שישלוט  מישהו  לעוד  מקום 
למקום  להיכנס  יכול  לא  אחד  אף  אחד 
מקום  נתתי  אז  שניים  אני  אם  אבל  הזה. 
לעוד מישהו, ואם נתתי מקום לעוד מישהו 
חס ושלום יכול להיות מקום לרע. כל זמן 
שאני אחד אין שליטה לאף אחד, אבל אם 
חס ושלום האני של האדם הוא לא בבחינה 
שנגלה שמה האחדות, אם הוא נתן מקום 
לפירוד מקום לעוד זרים לשלוט ואז כוחות 

הרע יכולים לבוא ולשלוט. 
האחדות  האדם  כאשר  כן  שאין  מה 
מאיר  בתוכו,  מאירה  עולם  הבורא  של 
האחד  של  האור  אם  האחד,  של  האור  בו 
מאיר בתוכו אין שמה מקום לרע. כשחז"ל 
לו  שיש  שאדם  אותנו  מלמדים  הקדושים 
קריאת  שיקרא  תקנתיה  מאי  רע,  איזשהו 
שמע, מה עומק העצה, כאשר הוא יתחבר 
לאחדות הבורא בה' אחד והוא ישלשל את 
זה ל"ברוך שם כבוד מלכותו" ולאחר מכן 
אותה  ויאיר  אחדות  אותה  את  יביא  הוא 

קו את  ישלים  והוא  האדם  אברי  דברמ"ח 
מתו. אם הוא ישלים את קומתו אין מקום 

לרע לשלוט עליו. 
האח את  שמע תכליתה לגלות  דקריאת 

דות לא רק של הבורא, אלא לגלות כיצד 
הנבראים  בתוך  מאירה  הזו  האחדות  אור 

עצמם. 

אומר  הפסוק  מדוע  נתייחס.  אז  שאלת 
ישראל ה' אלוקינו ה' אחד", מדוע  "שמע 

לפ נותן  אנכי  "ראה  כדוגמת  ולא  ד'שמע' 
ניך היום ברכה וקללה", מדוע זה בבחינת 

שמיעה.
הדד בראשית  שהזכרנו  כמו  :תשובה 
שעכשיו  אלוקינו  ה'  ישראל  "שמע  ברים 
ה'  יהיה  הוא  לבוא  ולעתיד  אלוקינו  הוא 
אחד. כשהוא יהיה ה' אחד אז זה לא יהיה 
בבחינה של שמיעה, אז נאמר "כי עין בעין 

שי כמו  ציון",  שיבת  את  ה'  בשוב  דיראו 
דוע שהש"ס שם נאמר בלשון "תא שמע" 
בלשון  נאמר  בזוהר  משא"כ  ותשמע,  בוא 
"תא חזי" – בוא ותראה. ישנה אבחנה של 
בוא ותשמע וישנה אבחנה של בוא ותראה. 
רואה  והאדם  דבר  שומע  האדם  כאשר 

דבר, מתי הדבר יותר מאומת אצלו כשהוא 
אם  ראה.  כשהוא  ראה?  כשהוא  או  שמע 
אומרים לי שפלוני עשה מעשה פלוני ולא 
ראיתי, אני רק שומע. כשאני בעיניי רואה 
והדבר התאמת  הרי שראיתי  הדברים  את 

אצלי.
דאם כן השמיעה היא אימות פחותה מה

אחד  ה'  של  גילוי  לנו  שאין  היום  ראיה. 
את  להאיר  מנסים  אנחנו  אלא  כפשוטו 
לאותה  שלנו  קיבול  הכלי  הארה,  אותה 
לעתיד  שמיעה.  בבחינת  רק  הוא  הארה 
לבוא כאשר יהיה גלוי האור של הה' אחד 
בבירור אז זה לא יהיה בבחינה של "שמע 

דישראל" אלא בבחינה של 'רואים את הקו
יתברך  תכלותו  לראות  אפשר  יהיה  לות', 
כביכול. עכשיו אנחנו מנסים להמשיך את 
במקום  הנפרדים.  למקום  אחדות  אותה 
ראיה  של  גילוי  לנו  אין  עצמם  הנפרדים 
של אחדות. "יעזוב איש את אביו ואת אמו 
ודבק באשתו והיו לבשר אחד", האם בעין 
אחד?  נראים  הם  עכשיו  באמת  הגשמית 

דלא. יש לי שמיעה פנימית שאני צריך לש
מוע שבשורש הם היו אחד. 

והבן,  הסכת  זה  "שמע"  אותי  מלמדים 
זוהי  כלומר  לי,  סבירא  לא  לי  שמיע  לא 
תפיסה של הבנה שאני מבין שבשורש הם 
לאותה  אותה  להחזיר  צריך  אני  אחד,  היו 
כמו  לא  היא  הגשמית  בעין  אבל  אחדות. 
הייתה  שהיא  היצירה  הייתה בשעת  שהיא 
שהוא  מקום  בכל  הראשון  אדם  של  זנב 
הלך הלכה עמו, זה רק בבחינת שמע ולא 

דבבחינת ראיה. אם נגיד במקום שמע יש
ראל 'ראה', הרי שאנחנו לא יכולים להוביל 

דאת אותו אור לאותו מקום נפרד שבו אנ
חנו נמצאים. אנחנו הרי רוצים להאיר את 
שבתוכה  הנפרדת  לתפיסה  אחדות  אותה 

והתפיסה הנפרדת שבתו דאנחנו נמצאים, 
כה אנחנו נמצאים אנחנו נמצאים במדרגה 
של 'שמע' לא במדרגה של 'ראה'. הראיה 
משולמת.  לא  היא  וגם  ליחידים  היא  שיש 
מה שיש לנו זה בבחינה של הבנה, שמיעה 
מקום  לאותו  לנו.  שיש  מה  זה  הבנה,  של 

אנחנו רוצים להאיר את אור האחדות.    

■ המשך בע"ה שבוע הבא מהשיעור טעמי המצוות 
009 שמע ישראל תשע"ב לייקווד )פורסם לראשונה(
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בעסק התורה, אלא שאין את אותה אפשרות 
דשאדם באמת יעסוק בתורה. אבל בכדי לה

גיע לאותה שמחה, צריך צורת חיים כדלהלן. 

שמחת החיים 
סימן  רואה  לא  שהאדם  מה  רבות  פעמים 
ברכה בלימודו, הוא מחמת שלימודו הוא לא 
של  חיבור  הוא  הלימוד,  של  הנכונה  בצורה 
מוח, ולא חיבור של לב. הוא חיבור של ידיעה, 
ולא חיבור של חיים. חיבור של ידיעה, האדם 
יכול לפרוש ממנו. חיבור של חיים, האדם לא 
יכול לפרוש ממנו. וקל וחומר שאם אין חיבור 

כלל, שבוודאי הוא יכול לפרוש.
דבר  יש  האדם,  של  הגופניות  דרכי  מצד 
שנקרא שיתוק מוחין. האדם נשאר חי, אבל 
מת,  הוא  אז  בלב,  שיתוק  לו  יש  האדם  אם 
כי מצד החומר של האדם, הלב הבשרי של 
הדבר  הוא  כן  ודם שבו.  הבשר  הוא  האדם, 
מצד החיות שבלב, האדם יכול להתהלך כאן 
ועם  עלי אדמות, עם שתי רגליים שהולכים, 
חייו  ואז  בלי לב,  אבל  שפועלים,  ידיים  שתי 
אינם חיים. חיים זה כאשר הדם חי עם הלב 
שלו, יש לו חכמה בלב, יש לו אהבה בלב, יש 
לו שמחה בלב, ואז יש לו חיים. חיים בלי לב 
זה וות. חיבור של מוח ולב, ליבי ראה הרבה 
חכמה, שחכמת המוח נמצאת בלב, זה חיים. 

דנבאר מעט את האופן של צורת החיים המ
בן  ללמד  אפשר  גדול,  תיקון  הטעונה  צויה 
אדם תורה, לוקחים ילד מלמדים אותו תורה, 
מורידים  כן  על  לו את המוח,  ורוצים לפתח 
רק  הידיעות  את  להעביר  ומנסים  הלב,  את 
היא בעצם  החיים  צורת  כלומר  המוח,  דרך 
לנסות להגדיל כל הזמן את המוח, כמעט לא 

לה לפעמים  ואדרבה  משמעות,  ללב  דלתת 
והתולדה  הלב.  חשבון  על  המוח  את  עלות 

באדם, במר שנהיית  הסתירה  היא  זה,  דשל 
חק שבין המוח ללב שלו, שאדם גודל והמוח 
שלו נהיה גדול, יכול להיות שהוא יכול לומר 

דהרבה דברי תורה נפלאים, תלוי ברמת הכ
שרון שלו. אבל הלב שלו נשאר רחוק מאוד, 
לפעמים  מאוד,  רחוק  נשאר  שהוא  רק  ולא 
יצא.  שהוא  מהיכן  יותר  עוד  התרחק  הוא 
ואז הוא פתאום מתחיל להרגיש שמשהו לא 
מסתדר בתוכו, הוא רוצה משהו אחד, המוח 
שלו עסוק במשהו אחר. אומרים לו שהדבר 
הכי חשוב בחיים זה תורה וקיום מצוות, אך 
הוא גדל.  זה  על  כי  רוצה גשמיות  הלב שלו 
מה התוצאה של כל זה, סתירה שכמעט אין 

מי שיודע איך להתמודד איתה. אבל זה מה 
שגידלנו בידיים. 

אך האמת היא שצורת החיים צריכה להיות 
באופן שדרך הלימוד תהיה לא להרחיק את 
הלב, אלא להגדיל אותו, לאט לאט עם הרבה 
סבלנות, כמו שמלמדים ילדים שנה שלימה 
פרשיות  כמה  פסוק,  ועוד  פסוק  עוד  קצת, 
מלמדים אותם במשך שנה, אחרי זה משניות 
לאט לאט. אחרי זה גמרא לאט לאט. אחרי זה 
ראשונים לאט לאט. אחרונים לאט לאט. לוקח 
המוח.  את  להם  שמגדלים  עד  שנים  כעשר 
אם אין את אותה מערכת שבה מגדלים את 
לב האדם, החיים הם לא חיים. מדברים על 
הרגשות פשוטות, שאדם ניגש לתפילה שיהיה 
לו  שיהיה  קודש  שיגיע שבת  חיות.  קצת  לו 
חיות. שיגיע יום טוב שירגיש חיות. ולא שזה 
תאריך בלוח. שזה יהיה חי אצלו. כמו שהוא 
אוכל אוכל גשמי, הדבר מורגש בחוש אצלו. 
אז התורה היא תורת חיים, היא צריכה להיות 
יומא  זה  קודש,  שבת  זה  השבת  מורגשת. 
ב(, הנשמה צריכה  )זוהר ח"ב רה,  דנשמתא 

דלהיות מורגשת. מגיע המועד של ואתה בח
רתנו מכל העמים, כל מועד ומועד לפי עניינו, 
אז סגולת המועד צריכה להיות חושית אצל 

חיים, שה דהאדם. אדם שהתורה אצלו היא 
שבת אצלו היא חיים, שהיום טוב הוא חיים, 

שהתפילה הוא חיים, הוא נראה אחרת. 

בנין חיי הלב 
דלפעמים יש לאדם בעיה שאין לו טעם בלי

מוד, או אין לו חשק ברוחניות, או שקשה לו 
לקום לתפילה, אך באמת לא זה הבעיה, אלא 

דזו התולדה של הבעיה, הוא צריך שינוי מעי
קרא, זה לא שינוי בפרט, זה לא תיקון בדבר 
צדדי. זה שאלה על כל בניין החיים איך הוא 
בנוי. כי הבעיה היא שיש לו לב של תינוק בן 

שנה. 
בן  אדם  של  מוח  להיות  הופך  כשהמוח 
עשרים או שלשים שנה או יותר, והלב נשאר 
כתינוק בן יומו, הרי שיש כאן סתירה נוראה, 
ואחד  אחד  כל  אותה.  להכיל  אפשר  שאי 
יש  שונה,  באופן  סתירה  אותה  עם  מתמודד 
מי  יש  ליבו.  את  לשנות  מי שמחליט באמת 
שמחליט להתכחש להרגשות הלב. הוא עוסק 

דרק בהשכלה של המוח. ויש מי שרחמנא לי
צלן בוחר לבחור אחר נטיית הלב, ולעזוב את 
הידיעה האמיתית. הוא בודאי לא צודק במה 
שהוא  במצב  נמצא  הוא  אבל  בחר,  שהוא 

באמת לא פשוט. אז כשהוא יבין איפה נקודת 
הבעיה, אולי גם הוא יסכים ויהיה לו סיעתא 

דשמיא, לבנות מעיקרא את הלב. 
משל למה הדבר דומה, אדם בעל תשובה 
יום אחד חזר בתשובה בגיל שלשים, האם מיד 
יכניסו אותו לאיזה כולל של למדנים, ללמוד 

והחי מבריסק,  חיים  חידושי רבי  דאת דברי 
לוקים הדקים בינו לרבי שמעון שקופ, ברור 
לו שכל של אדם מבוגר,  הדבר, שאף שיש 
אבל בתורה הוא תינוק. מי שמכיר קצת בעלי 
יודע שיש אצלהם סתירה מאוד  אז  תשובה, 

דקשה. מחד הם אנשים מבוגרים, מאידך הת
פיסה שלהם בתורה היא של ילד קטן ממש. 
הרי שישנה כאן סתירה, שהרבה פעמים חלק 
מהבעלי תשובה נופלים בה גם כן. למה, כי 
המוח שלהם הוא מוח של אדם מבוגר, אבל 
המדרגה שלהם בתורה היא של ילד. הנמשל 

דהזה ממש קיים גם פנימה, באופן שונה לג
נקודה.  של  סוג  מאותו  קיים  הוא  אבל  מרי, 

שה המדרגה  בין  ללב,  המוח  בין  דהסתירה 
מוח גדל והתעלה, עד הלמדן המופלג, ושהלב 
נשאר ממקומו, או יתר על כן הלך לאחור, זה 
סתירה שקיימת אצל רובם של האנשים. חוץ 
מיחידים שעבדו על עצמם במשך השנים, או 
שהיה להם סיעתא דשמייא מכל מיני סיבות 
לגדול אצל אנשים מיוחדים שפיתחו להם את 

הלב. 
מכניסים  העולם  סדר  הדבר,  דרכי  מצד 
ילד לתלמוד תורה, יש כיתה א', יש כיתה ב', 
יש כיתה ג', וכן על זה הדרך. ישיבה קטנה, 
ישיבה גדולה, כולל. כל שנה ושנה כפי סדר 
קשים,  יותר  דברים  אותו  מלמדים  הדבר, 
סברות,  יותר  חשבונות,  יותר  עמוקים,  יותר 
יותר שיטות, למה, כי המוח שלו התגדל, או 
לפחות צריך להתגדל. ובדרך כלל הוא גודל. 
האם גם יש את אותו סדר הדרגה לבן אדם, 
במדרגת הלב שלו, שיהיה כיתה א' במדרגת 

דהלב, כיתה ב' במדרגת הלב, כיתה ג' במד
רגת הלב, מסתבר שאם היה כזה דבר, כולם 
היו נשארים בכיתה א' הרבה מאוד שנים. אולי 
לכן לא עושים את זה. וזהו השאלה למה את 
המוח ברור שצריך לבנות במשך השנים, וזה 

דאמת שצריך לבנות, למה אין את אותה מער
כת בהקבלה, ללב האדם. ]אין הכוונה שיהיה 

לב בלי מוח, כי לב בלי מוח זה דמיונות[. 

■ המשך בע"ה שבוע הבא מסדרת דע את שמחתך



אצל  למאד  עד  רחב  דבר  זה  האותיות,  שורש  של  הזו  התפיסה 
חכמי הדורות, זה 'מים שאין להם סוף' - כפשוטו. יש לזה הרחבות 
רבות, ניתן דוגמא בעלמא: יש את האותיות עצמם ויש את האותיות 
יו"ד ת"ו. מצד כך  במילואיהם: א' - אל"ף, למ"ד, פ"י. ב' - בי"ת 
את  לפחות  אבל  קץ.  להם  אין  שנמצאות  האותיות  של  הצירופים 
נקודת ההתחלה השורשית, שהיא עצם שורשי האותיות עצמם, עצם 
שורשי האותיות עצמם מעמיד לאדם את שורש הדבר, ואת הצירופים 
וזה  אותו דבר.  האחדות של  לאותו דבר, שהם  שלהדיא מצטרפים 
צירופיהם  כל  שעל  האותיות,  שורשי  את  ומצרפת  שאוגדת  האגדה 

שנמצאים בכל הפנים, האגדה צרפה וחיברה אותם.

יסוד שביעי: היכן הוזכר המושג במקום הראשון, האחרון, 
ובכל התורה כולה. 

אחד מהפנים של האחדות פנים של שורש וענף, באותו יחס יש אופן 
לצורת  בהרחבה  יותר  נגיע  ]עוד מעט  אדם',  'צורת  וגוף,  ראש  של 

אדם, אבל ראשית כל לענינא דידן השתא[: 

פעם  כתוב  הוא  איפה  לראות  צריך  בו,  מתבוננים  שאנו  דבר  כל 
ראשונה בתורה. אם למשל אנחנו לוקחים למשל סוגיא של אותיות 
דקה  עבודה  כבר  זו  הזו,  האות  בתורה  ראשונה  פעם  כתוב  איפה 
יותר. כשלוקחים מושג ורוצים להתבונן שלחן כיסא וכן ע"ז הדרך. 
איפה הוא כתוב פעם ראשונה בתורה, יסוד מוסד בדברי רבותינו ר' 
צדוק מביא את זה המון פעמים, שהיכן שהדבר נכתב פעם ראשונה 
וכל שאר המקומות שהוא  אותו דבר.  זה מקור שורשו של  בתורה 
נכתב מכאן ואילך, ]בחמשה חומשי תורה, בנ"ך ובכל התורה כולה 
הדרך[,  זה  על  וכן  וכו'  תוספתא  ספרי,  ספרא,  ירושלמי,  בבלי,   -
כאן שורשו. ולכן ההתבוננות על המקום הראשון שבדבר, היא בעצם 
נגיעה באחדות שמצרפת את הכל, ומשם אפשר לעמוד על שורש 

יסוד הדבר. 

אבל יתר על כן, יש אופן להתבונן במקום הראשון, ויש אופן להתבונן 
במקום האחרון. האחרון הוא הכח שמקבץ ומחבר את הכל, בבחינת 
"כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא". כלומר, כל הנחלים 
מצטרפים אל כח הכלי, שנקרא כלי מלשון 'כוללם יחד' - מצרפם, 

'כלל' מצרף את כל הפרטים, יש כלל בשורש והוא האחדות שלמעלה 
מהפרטים, יש את הכלל בסוף, בבחינת כלל פרט וכלל, הכלל האחרון 
מקבץ את כל הפרטים אליו. ]יש ב' תפיסות בכלל, כלל שלמעלה 

מהפרטים והוא שורשם, וכלל שמקבץ את כל הפרטים אל תוכו[. 

אבל בכל אופן, הגדרת הדבר היא כך: להתבונן היכן זה נמצא בתורה, 
בתורה פעם  נמצא  זה  איפה  ראשונה,  בתורה פעם  נמצא  זה  איפה 
אחרונה. וההיקף היותר גדול - איפה הוא נמצא בכל התורה כולה. 
'כדרכה של תורה',  ויש מילים שהם  יותר קצרים,  יש מילים שהם 
יותר,  זה בחמשה חומשי תורה ובנ"ך, ואם אנחנו לוקחים בהרחבה 
ואיפה  היסוד  איפה  חז"ל,  ודברי  כולו,  הש"ס  כל  את  מקבצים  אז 
המושג הזה נמצא. וככל שאפשר לצרף יותר אז כח האגדה שאוגדת, 
התגלתה יותר והתגלתה יותר, ]בעומק, כמובן אפשר לצרף את הכל[.

יסוד שמיני: הבחנת הדבר בתיקון ובקלקול

ולפיכך,   ." ומחריבן  עולמות  "בונה  היה  הקב"ה  כידוע,  חז"ל  לשון 
והוא נמצא  לו שורש של חורבן,  כל דבר שנמצא כאן בעולם, היה 
רואים  אנחנו  בו, אם  ודבר שאנחנו מביטים  כל דבר  ב'תיקון'.  כאן 
אותו כמתוקן, אנחנו צריכים לראות איפה הוא נתפס כמקולקל. ואם 
הוא מקולקל - איפה הוא יתפס כמתוקן. ]זה עוד דקות של 'דבר 
והיפוכו', אבל זה יסוד לעצמו[. בכל דבר ודבר שמביטים בבריאה - 
להתבונן בו, איך הוא נראה בקלקולו, בחורבנו, בשבירתו, ואיך הוא 

נראה בתיקונו.  

אז אם נגענו בו עכשיו מצד נקודת תיקונו, צריך להתבונן בשבירתו. 
מחמת  נתפס  הוא  כיצד  לראות  צריך  מצד שבירתו,  בו  נגענו  ואם 
הוא  כולל  יותר  שבערך  דבר,  של  הבחנה  ישנה  ]ובעומק  תיקונו. 
נקרא שבור, ובערך לתחתון ממנו, הוא  נקרא שלם[. אבל בכל אופן, 
התפיסה הזו, לראות כל קלקול כשורש לתיקון, וכל תיקון, כקלקול 
בה  נמצא  מעלה,  כל  הך:  והיינו  אחרות  בפנים  בתוכו.  מונח  שהיה 
את החיסרון. ובכל חסרון, נמצא בו את המעלה. זה דקות של 'דבר 

והיפוכו', אבל זה סוגיא מצד 'שבירה ותיקון' לשני הצדדים.
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]ביאור המהות של כל צירוף 
הקודש,  בלשון  אותיות  שני 
ע"פ סדר רל"א שערים )עיין 
משנה  ב'  פרק  יצירה  ספר 
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[.

בשלח צ-ת ַוִּיְקְראּו ֵבית ִיְׂשָרֵאל ֶאת ְׁשמֹו 
ְּכַצִּפיִחת  ְוַטְעמֹו  ָלָבן  ַּגד  ְּכֶזַרע  ְוהּוא  ָמן 

ִּבְדָבׁש )שמות, טז, לא(

מלשון  צ-ת  צת-פיחי.  בדבש,  צפיחית 
הצתה, שריפה. וכמ"ש רש"י בב"ר )וישלח( 
מוצת,  לשריפה(,  )תמר  מוצאת  היא  וז"ל, 
ועיין  עכ"ל.  לשריפה,  ראויה  שהיתה  לומר 
ערוך ערך צת. וכתיב הנני מצית בך אשר 
)יחזקאל, כא, ג(. ועוד מקראות דומות לכך. 
וכתב בחשק שלמה )השורשים, אות צ, ערך 
צא( וז"ל, פעל "צת", ויצת אש בציון )איכה, 
והתעוררותו  האש  מהירות  ג"כ  יא(,  ד, 
"אץ",  פעל  ג"כ  הענין  לזה  וקרוב  לשרוף. 
)מלכים, ב, כא, א( כל  והוא מש"כ  עכ"ל. 
גם  ותצלנה  אזניו.  שתי  "תצלנה"  שמעיו 
כנ"ל  הצתה,  בחינת  באש,  צלוי  מלשון 
עיין  קול,  והשמעת  צלול  מלשון  רק  )ואינו 

ערכים בפרשה בלבביפדיה אברהם

אברהם  אלהי  ותואר  אביך.  אברהם  אלהי  אנכי  ויאמר   – כד  כו,  בראשית, 
ואעשך לגוי  ע"ב( אמר רשב"ל,  קיז,  )פסחים,  ואמרו  הוזכר במקראות רבים. 
גדול, זהו שאומרים אלהי אברהם. והיינו שמכח הנסיון של לך לך נקרא אלהי 
אברהם. וכמ"ש )סנהדרין, קז, ע"א( אמר )דוד( לפניו, רבש"ע, מפני מה אומרים 
אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב ואין אומרים אלהי דוד, אמר אינהו מנסו 
לי ואת לא מיניסית לי. ומהות אלהי אברהם, אמרו )סוכה, מט, ע"ב( נדבי עמים 
נאספו עם אלהי אברהם )תהלים, מז, י(, אלהי אברהם ולא אלהי יצחק ויעקב, 
אלא אלהי אברהם שהיה תחלה לגרים. ונקרא "נדיבי", נדיב, כמ"ש שם בת 

בתו של אברהם אבינו שנקרא נדיב. והיינו שמהותו נדבה, חסד.
ואלהי אברהם, הוא גילוי חסדו של הקב"ה, כמ"ש בספר הקנה )ד"ה יראת 
המקום( וז"ל, אלהי אברהם, הוא חסד. ולהלן שם כתב וז"ל, ר"ל אלהי החסד 
ברחמים, עכ"ל. וכן הוא בשושן סודות )אות פב(, ועוד מקומות הרבה בדברי 
החסד  כי  וז"ל,  ויגש(  ז"ל,  פאפירש  )למהר"מ  אור  בתורה  כתב  וכן  רבותינו. 

שאברהם מרכבה לו, נקרא אלהי אברהם, עכ"ל.
אולם בעומק יותר כתב רבי אברהם אבולעפיה בספרו אמרי שפר )ח"ג( וז"ל, 

לאלהי אברהם, וסוד כנגד החכמה שהיא חסד שעשה הקב"ה עם אברהם אבי
נו, שנעשו שתי כליותיו כשתי מעינות חכמה, מן המעין האחד שתה והתחכם, 
ומן השני שתה והתחסד, והחכמה מושכלת, והחסד גופני מורגש, עכ"ל. והיינו 
ששורש החסד הגופני המורגש, בחכמה המשכלת, והבן. וזהו אלהי אברהם, כי 
בחינת אלקי, הוא שורש של הדבר, והחכמה נקראת אלהי אברהם, כי החכמה 
שורש החסד, והבן מאוד. וכן מבואר בפרדס רימונים )ש"ב, פ"ג( וז"ל, ברכת 
אבות היא בחסד ולא נזכרה החסד בה עד אלהי אברהם, ואפילו אלהי אברהם 
הוא בחכמה, עכ"ל. וז"ל פע"ח )שער העמידה, פרק יא( ביאור המלות כך הם, 
אלהי אברהם – הוא חכמה, שהוא נקרא אלהי אברהם שהוא חסד, עכ"ל. עיי"ש 
)דרושי העמידה, דרוש ב, פירוש תיבת  וכן מבואר בשער הכוונות  בהרחבה. 
אברהם, שהוא החסד  אלהי  הנקרא  הוא חכמה  אברהם,  אלהי  וז"ל,  אלהינו( 
הנקרא אברהם, וכו'. והנה עתה בברכת אבות הוא בחינת הגדלות )קטן קטן 
במוחין, גדול גדול במוחין( כי עתה נכנסים כל המוחין בשלימותן. וכאשר נכנס 
עתה מוח החכמה, נקרא אלהי אברהם, יען הוא הרוחניות והפנימיות הנכנס תוך 
חלל הגלגלת הימיני הנקרא אברהם, ועיי"ש, שמילוי שם הוי"ה ביודי"ן העולה 

ע"ב, המילוי בלבד הוא מ"ו, כמנין "אלהי", ועיי"ש בהרחבה גדולה.
■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד לעלון זה
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בלבביפדיה קבלה אפס
ותהו  מאפס  נגדו,  כאין  הגוים  כל  יז(  מ,  )ישעיה,  כתיב  א"ס  אור 
ו( אפס בלעדי, אני ה' ואין עוד, ושם  )ישעיה, מה,  נחשבו לו. וכתיב 
)יד( ואין עוד אפס אלהים. וכתיב )שם, נו, ט( אנכי אל, ואין עוד אלהים 

ואפס כמוני.
ועיין עץ חיים )דרושי אבי"ע, פ"א, מ"ב( וז"ל, כי הא"ס נקרא אפס, כי 
אין בו שום תפיסה, שאין שם חומר ולא צורה כלל, עכ"ל. ועיין שקל 
הקדש )שער יסוד החלקים הנפרדים( וז"ל, כי הוא ית"ש אפיסת כל 
המחשבות, ואין רעיון יכילהו, עכ"ל. וזהו אין סוף, אין לו מצד עצמו 

לאפיסה )לשון סוף( ואנו אפסו מחשבותינו להשיגו. ועיין פרדס רימו
יותר  וז"ל, מה שנתגלה  )ואתחנן(  ישמח משה  ועיין  פ"א(.  )ש"ב,  נים 
מציאותו ית', יותר יתוודע ויתגלה אפיסת הכל, עכ"ל. ועיין פרי צדיק 
)נשא, ה(, אפיסה, ולמעלה מאפיסה. ועיין חרדים )פ"ה, ד"ה אמנם(. 
ובדרך רמז, אפס, בגימט' אין עוד. וכן בגימט', אלהינ"ו הוי"ה אחד. 

וכן אדנ"י הוי"ה המה.
םצמצו עצור. וכתיב )דברים, לב, לו( ואפס עצור ועזוב. וכתיב )מלל

כים, ב, יד, כו( ואפס עצור ואפס עזוב.
ועוד. העדר. אפיסה – העדר. ועיין מלבי"ם )יחזקאל, מז, ה( וז"ל, ומי 
האפסים, הוא השגת עולם ההויה וההפסד, ההבל והאפס, עכ"ל. ועיין 
עוד בדבריו )ויגש, מז, יח( וז"ל, ההבדל בין אפס ובין תם, אפס מדבר 
על הנעור בבחינת עצמו שאינו במציאות, ותם מדבר בבחינת השלם 
שכלה כולו בתמימות לא נשאר דבר, עכ"ל. ועיין רש"י )סנהדרין, סד, 
וז"ל, אפס לשון חדלה וכליה, כמו כי אפס  ע"ב, ד"ה התם מאפס( 
כסף, עכ"ל. וכן הוא ברש"י בישעיה )לב, יב( וז"ל, אפס, כלייה, עכ"ל. 
יג,  )במדבר,  ועיין רמב"ן  )שם(.  עינים  ומאירת  )בראשית(,  ציוני  ועיין 
ב( וז"ל, במלת אפס, שהיא מורה על דבר אפס ונמנע מן האדם שאי 
ואין עוד אפס אלהים,  אפשר בשום ענין, כלשון האפס לנצח חסדו 
לשון  שהוא  לאו,  לשון  וז"ל,  ע"א(  כז,  )שבועות,  רשב"א  ועיין  עכ"ל. 

אפיסת דבר, עכ"ל.
קו תקוה לישועה. וכתיב )תהלים, צח, ג( ראו כל אפסי ארץ את ישועת 
אלהינו. וכשנעלם הישועה ובטל התקוה, כתיב )איוב, ז, ו( ויכלו באפס 
תקוה. ובדרך רמז, "ובטח עליו" )תהלים, לז, ה( בגימט' אפס. וכן "עז 

מבטחה" )משלי, כא, כב(.
ועיין רש"י )משלי, יד, כח(  ועוד. קו גימט' דבק, שהוא כח המדבק. 

וז"ל, ובאפס לאום, כשאינם דבקים בו, מחתת רזון, וכו'.
זה  עיגולים  מ'  וז"ל,  פ"ג(  ט"ל, ש"א,  )חלק  טל  עיין שפע  עיגולים 
בתוך זה וזה בתוך זה כנגד ד' עולמות, שבכל אחד ואחד מהם עשר 
עולמות, עשר מדריגות, שהם בכללם ארבעים עולמות וכו', ארבעים 

עיגולים מוקפים זה בתוך זה וזה בתוך זה עד אפס מקום, עכ"ל.
ועוד. חטא העגל, חג לה' מחר. עיגול דקלקול, ח"ג, מחוג סביב. והוא 
כא(  נו,  )ירמיהו,  אידם  יום  כי  רמז,  ובדרך  אידם.  יום  לכל  השורש 
בגימט' אפס. ובתיקון נהפך לאופנים גלגלים )עיין ערך אופן(. וכתיב 
)יחזקאל, י, יג( לאופנים להם קורא "הגלגל באזני", בגימט' אפס. וכתיב 
)תהלים, לז, ה( גל על ה' דרכך )תיקון עיגולים(, ובטח עליו )גימט' אפס, 

כנ"ל(, והוא יעשה.
כמ"ש  כללית,  השגחה  מעיגולים  היפך  פרטית,  השגחה  סוד  יושר 
בפתחי שערים ועוד. ועיין אברבנאל )ישעיה, נד, טז( וז"ל, כי אין ראוי 
הן  ר"ל  מאותי,  אפס  וזהו  ממני.  ונפרד  לנבדל  אם  כי  ולפחד  לירא 
ויפחד מי שהוא אפס מאותי, ר"ל נעדר מהשגחתי,  אמת שגור יגור 

עכ"ל. וישראל, ישר-אל, כנודע, בהם יש השגחה פרטית. ועיין אורי 
גוי אחד בארץ,  וז"ל, משבח אותם השי"ת שהמה  )כי תבוא(  מנחם 
היינו שהם לבדם מייחדים את ה' אחד, שמכירים שהכל אפס זולתו 
ית"ש, בלתי לה' לבדו, ואין באומות גוי כזה שמייחד שמו ית' כמותם. 
כדאיתא במדרש )במד"ר, י, ה( בהקב"ה נאמר אחד דכתיב ה' אחד, 
אין בעולם כיוצא בו. בישראל כתיב, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, 

אין באומות כיוצא בהם.
לובקלקול, בדרך רמז אפס בגימט' זנה וחללה )אמור, בא, ז(. זנה, בחי

נת קלקול דיושר, נוטה לצדדים. וחללה, בחינת קלקול דחלל.
שערות אפס, העדר גמור. ובתוך הבריאה אין העדר גמור, כי תמיד 
נשאר רשימו. והצורה הקטנה ביותר שישנה היא צורת שער, כלשון 

חז"ל, כחוט השערה.
)והיינו  שחר   – חרש  בהחובל.  כמ"ש  כולו,  דמי  לו  נותן  חרשו  אזן 
והיינו סילוק האור  שהיום נהפך ללילה. ביום ובלילה בגימט' אפס(. 
לגמרי, והוא בחינת "אפיסת האור", כמ"ש הרמב"ן )בראשית, א, ד(. 
וזהו חרש שדברו בו חכמים אינו מדבר ואינו שומע, אפיסת השגה. 
ועיין גר"א )תיקונים, תיקון י"א מתיקונים אחרונים( וז"ל, חשך, אפיסת 
השגה, עכ"ל. ועיין שפת אמת )מקץ, תרמ"א( וז"ל, החשך בא מאפיסת 
האור, אבל אפיסת האור בא ע"י שורש החשך, שהוא היצה"ר, אבן 
אופל, עכ"ל. ונודע המחלוקת אם החשך העדר או בריאה, ואכמ"ל. 
ויש והחשך הוא ריבוי אור, עיין בדברי האריז"ל על ברכת יוצר אור 

ובורא חשך. ועיין שם משמואל )תרע"ט, ליל שמ"ע(.
חוטם אפס, אף-ס. סוד ת"ת כנודע. ועיין קהלת יעקב )ערך סעודת 
וז"ל, וע"י התפארת הקדוש שהיא מדת האמת, אמת מלכינו  שבת( 
ונעשה אפס  זולתו, ר"ל ע"י שאומר אמת מלכינו, נכנע סט"א  אפס 
ואופס, וזה סוד אפס זולתו, ובזה וכופר עונו, עכ"ל. ותיקון האף, חרון 

אף.
פה דיבור. וכתיב )במדבר, כב, לה( ואפס את הדבר אשר אדבר אליך 

אתו תדבר.
ואמרו )סוטה, לה, ע"א( ויספרו לו ויאמרו באנו וגו', וכתיב אפס כי עז 
העם, אמר ר' יוחנן משום ר"מ, כל לשה"ר שאין בו אמת בתחילתו 

אין מתקיים בסופו.
ואפס לשון יוני, כמ"ש במדרש )ב"ר, לך לך, מ. וכן שמ"ר, כי תשא, 
מה. ואיכ"ר, א(. והבן, אפס, בגימט' "כי כבד פה" )שמות, ד, י(. והיינו 

שדיבור זה נובע מכבדות פה, שנעתק מלשון הקדש ללשון יון.
עינים - שבירה כתיב )במדבר, כג, יג( לך נא אתי אל מקום אחר 

לק ורצה  תראה.  לא  וכלו  תראה  קצהו  אפס  משם,  תראנו  לאשר 
ללו, ושורשו בשבירה. וכתיב )דניאל, ח, כה( ובאפס יד ישבר. וברש"י 
שם, ובאין כח ישבר. וסוד השבירה, תחילתו בשם אבגית"ץ, כמ"ש 
בעץ חיים בשער שבירת הכלים. ת"ץ, לשון נתיצה, עיי"ש. ועיין כתבי 
הרמ"ע מפאנו )מאמר מאה קשיטה, סימן סא( וז"ל, תץ פתרונו )עיי"ש 
שפירש בתיקון( ומשמעו מורה על אפיסת הגלוי והעדר המהות, עכ"ל. 

ובדרך רמז, כתיב )ישעיה, מא, יא( יהיו כאין ויאבדו, בגימט' אפס.
ובתיקון כתיב )ישעיה, נב, י( וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו.

צד(  )תורה  ליקוטי מוהר"ן  ועיין  והנה בשבירה נפלו ניצוצות דכלים. 
וז"ל, וכשמעלה ניצוצות מהדבר, אזי הדבר נעשה אפס, כי הניצוצות 

הם החיות של הדבר, עכ"ל.

בלבביפדיה קבלה אפס
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בראשונים שם(. וכמ"ש )כתובות, ה, ע"ב( אזנים נכוות תחלה 
לכל האברים. ובעומק, תנועת ההרעשה יוצרת תנועת חמימות 
)כי כל תנועה תולדתה חמימות כנודע(, ועי"ז נכווה האזנים. וזהו 
בחינת מצלתים, מלשון שמשמיע קול חזק ועי"ז האזנים נצלות, 

כנ"ל. מצלתים, צת-מלים.

ובעומק, ת-צ מלשון נתץ, שבר. וכמ"ש בראב"ד )ספי, פ"א, 
מ"ב( וז"ל, אבגית"ץ, מלשון אבגא ונתיצה, ר"ל מכה ונתיצה, 
בסוד תהו ובהו, עכ"ל. והוא ר"ת תתיר צרורה, מתוך שם מ"ב, 
עיי"ש. ומצד כך השבירה הוא חלוקה בשורשה לשנים, בחינת 
יותר. וכתב  ויתר על כן אח"כ לחלקים רבים  חצות, חו-צת, 
בראב"ד )שם, פ"א, מ"א( וז"ל, תרגום של האזינו, אציתו. זכה 
לקיים והאזנת למצותיו, צית, ואם לא, יצ"ת, מלשון ונתץ את 
כשוטה לכל  הוא  הרי  חרש  סוד  וזהו  חרבן.  הבית, שפירשו, 
דבריו, עכ"ל. והיפך כך מי שהוא צית, הוא היפך שוטה, חכם, 
חכמת אדם תאיר פניו, ואזי נעשה על ראשו, מצנפת, צת-מנפ. 

והשורש בשם אהי"ה, א-ה, בא"ת ב"ש, עולה צ"ת.

וכתב הגר"א )תקו"ז, תיקון י"א מתיקונים אחרונים( וז"ל, ת"צ, 
ר"ת תורה צפונה, וז"ש תורת משה וכו', עיי"ש שכתב שהתורה 
ת', צפונה באות צ', היינו בצדיק, עיי"ש. ותורתו נעשית צפונה 
ואזי עמד  ע"י חטא העגל שנסתתמו מעיינות התורה.  בעיקר 
משה לבקש עליהם כשליח צבור ויחל וגו'. וזהו שאנו נוהגים 
יתוקן  שעי"ז  צבור,  ר"ת תענית  ת"צ  צבור.  בתענית  לקרותו 
בחינת ת"צ, ויתגלה תורה צפונה כנ"ל. ואמרו חז"ל לא נתנה 
תורה אלא לאוכלי המן. וזכר למן ניתן בצנצנת, צת-נצנ, שבה 

גנוז האור של תורה צפונה.

ערכים נוספים שבהם מופיע צירוף מועצת, מצלתים, 
בצקת, עצרת, התיצי, אתיצבה, חצות, מצנפת, בצורת, צנצנת. 

ועוד. עיין מהר"ל )גבורות ה', פרק סב( וז"ל, דמעה, הוא אפיסת כח. 
כי כאשר ידמע האדם יש לו אפיסת הכח הם הדמעות היורדות, ואע"ג 
שאינו מיתה אלא אפיסת כח, עכ"ל. והבן, קטלא כולה, מות. קטלא 
פלגא, דמעות )ועיין ערך קטן חיה(. ועיין עוד בדבריו באור חדש )ד"ה 
בפרק ר' עקיבא(. ובדרך רמז, בכו בכה להלך )ירמיהו, כב, י(, בגימט' 

אפס.
עתיק ג"ר דעתיק, רדל"א. ועיין לשם )הקדו"ש, ש"ד, פ"ה( וז"ל, ואלו 
הג' גלוים הם בסוד אפס, אין, א"א. וכן רדל"א עתיק )כי רדל"א הוא 
ועיין חלק הביאורים  הז"ת שבו( א"א, עכ"ל.  הוא  ועתיק  הג"ר שבו, 
)שער טנת"א, פ"ג, א(. ועיין מזכיר שלום )אות א', אפס(. ומעיל אליהו 
על הקדמת נהר שלום )ד"ה הם הנקראים תהו ובהו וכו'(. ותורת חכם 

)קמא, ע"א. וקסט, ע"ב(.
אריך עיין יפה שעה )על שער הכוונות, דרושי הפסח, אות כ( וז"ל, 
ולפ"ז ז"א מוכרח במעשיו ביום חג השבועות להעלות עד א"א וכו' ומה 
תהיה תפארתו, אפס עליתו בא"א, עכ"ל. והבן שעלייתו ע"י אפס, ע"י 

שנעשה אפס, עולה לא"א, בחינת אין ואפס.
אבא כתיב )דברים, טו, ד( אפס כי לא יהיה בך אביון. אביון, אב-יון. 
וביטול האביון הוא מכח הארת אב, ודו"ק. ואמרו )ספרי, ראה, קיד, ד( 
ולהלן הוא אומר כי לא יחדל אביון מקרב הארץ, בזמן שאתם עושים 
רצונו של מקום אביונים באחרים )כי מאיר הארת אב – לשון רצון, 
אבה(, וכשאין אתם עושים רצונו של מקום אביונים בכם. ובדרך רמז, 

"אביון הונה" )יחזקאל, יח, יב( בגימט' אפס.
אמא אם המינקת. וכתיב )ישעיה, טז, ד( כי אפס המץ, כלה שד, תמו 

רמס מן הארץ.
ז"א

וז"ל,  בראשית(  ז"ל,  פאפירש  )למהר"מ  אור  תורה  עיין  שמים.  סוד 
כי השמים הנזכרים בפסוק ראשון הם השמים העליונים אינם מכלל 
הגלגלים, אבל הם למעלה מן המרכבה וכו', ומהם נקרא הקב"ה רוכב 
שמים, ולא ספר הכתוב בבריאתם דבר וכו', רק הזכיר השמים שהם 
נבראים, כלומר שקדמותם אפס, עכ"ל. וכן הוא בספר מאירת עינים 

)שם(.
המאיר  אור  ועיין  ג"ר.  לו  נוספו  ואח"כ  קטן.  ו"ק,  תחלה  ז"א  ועוד. 
)חקת( וז"ל, ולאפיסת ההשגה נקרא קטן. וזהו ז"א, בחינת מ"ה, העדר 
מגן  )ועיין  לעליון  בערך  מ"ה  נקרא  תחתון  עולם  וכל  אפס.  השגה, 
פ"א(  )ספ"י,  בוטריל  הר"מ  פירוש  ועיין  בראשית(.  טריסק,  אברהם 
וז"ל, ויפרוש בלי-מה, בלי מאומה, הוא עלת העלות ית' ויתברך שהוא 
עבודת  ועיין  עכ"ל.  מאומה,  בו  להשיג  נוכל  שלא  מוחלטת,  אפיסה 

ישראל )בהעלותך(.
נוק' ארץ. וכתיב )דברים, לג, יז( בהם עמים ינגחו אפסי ארץ. וכתיב 

ל)שמואל, א, ב, י( ה' ידין אפסי ארץ. וכן בישעיה )מה, כב(. וכתיב )יש
עיה, ה, ח( עד אפס מקום. ובדרך רמז, עבדי האדמה, בגימט' אפס. 

ועיקר המקום היכל הוי"ה המה )ירמיהו, ז, ד( בגימט' אפס.
■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד 

לעלון זה

בלבביפדיה קבלה אפס

 שיעורי מורינו הרב שליט"א מופיעים ב"קול הלשון"
USA 718.521.5231 | 073.295.1245 ישראל 
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אותם  העושה  בחי'  נבאר  ואח"כ  עצמן  המוחין  אלו  תחלה  ונבאר 
צלם: וכפי שהרב כתב לעיל שהוא מבאר מדרגת אמא ומזה נקיש 

לבאר את מדרגת אבא. 

והנה המוחין הם ג' בחי' חב"ד: חב"ד הם המוחין, ונחדד כאן נקודות 
שהוזכרו בעבר ועוד יבוארו לקמן בע"ה. והיינו כי אמנם בחי' המוחין 
בכללות הם חב"ד, אך בפרטות הם מתחלקים לב' מערכות, שהם 
נ"מ רבות מאוד  ויש  עצמית.  בחינה  היא  והדעת  בחינה אחת,  חו"ב 

ביניהם. 

ושמאל,  ימין  שהם  נמצאים בקצוות  חו"ב  ממש,  הכוללת  ובהגדרה 
לעומת כך הדעת יסודו הוא באמצע. ודין האמצע יש לו כמה פנים. 
דוג' לכך הוא שחו"ב כיון שהם קצוות הרי אינם מקיפין את כל הקומה, 
לעומת כך קו האמצע הוא בסוד מבריח מן הקצה אל הקצה, ועי"ז 
נמצא שהוא מקיף את הכל. מאידך היחס של קו האמצע שהוא כתר 
דעת תפארת יסוד ומלכות, יסודו הוא מלעילא לתתא, אמנם הדעת 
המתהפכת,  דעת  בסוד  לעילא,  ומתתא  לתתא  מלעילא  היא  יסודה 
גם  גורם שגם בבחי' הקוין מתגלה בהם כח הפכי שהוא  ובזה הוא 

מתתא לעילא.

והוא מה שיתבאר לקמן בסוגית הגדלת המוחין, שהוא ירידתן וגדילתן 
שהוא מלעילא לתתא ומתתא לעילא, שיורדין עד היסוד וחוזרין ועולין, 
ב'  כאן  הוזכר  לעילא.  מתתא  גם  שיסודה  הדעת  מכח  נעשה  והוא 
דוגמאות, אך כבר התבאר ויתבאר עוד נ"מ, אולם כל הנ"מ יסודם 
הם ענפים של ב' הגדרות הללו, בחי' מן הקצה לקצה כמו שבמשכן 
הבריח התיכון כלל את כל הצדדים שהוא סוד רוחב, ובחי' מלעילא 

לתתא ומתתא לעילא בסוד אורך, ודו"ק.   

והדעת נחלק לב' שהם חו"ג: הנה הוא דוג' נוספת שחכמה היא חכמה 
נחלקת לב'  היא  כך דעת  לעומת  לעצמה,  בינה  היא  ובינה  לעצמה 

חלקים, לחסדים ולגבורות, כללות ימין ושמאל. 

חו"ג פעמים נמנים כשניים  כי  והיינו  חו"ג:  חו"ב  מוחין  ד'  והרי הם 
ופעמים נמנים כאחד, וכאמור כשהם נמנים כב' נמצא שהן ד' מוחין, 

וכאשר נמנים כאחד נמצא שהן ג' מוחין. 

מוכרח  כנ"ל,  'הקצוות'  את  שמחברת  הדעת  מהות  מצד  בעומק, 
ומאידך מצד מה שהדעת  הגדרה שהיא מתחלקת לב',  בה  שמונח 
היא סוד קו האמצע 'בעצם' כנ"ל, הוא סבת הדבר שהיא אחד, וזה 
עומק השורש של כל הנ"מ בין מערכת החו"ב ומערכת הדעת, והיינו 
ו'  ו"ק,  נולד  ריבוי שמזה  בחי'  הם  קצוות  באופן של  חו"ב שהם  כי 
קצוות דייקא, לעומת כך הדעת שהיא בסוד האמצע, יסודו הוא אמצע 

'בעצם', ודו"ק.

השורש לזה לעילא, הוא הקו שיצא מאור א"ס, שהוא קו אחד, ואח"כ 
בסוד ע"י וא"א נעשו בחי' ג' קוין כמבואר במקומו. ובחי' הדעת שהיא 
'בעצם'.  אמצע  בסוד  היא  הזה,  ביחס  א"ס,  מאור  שיצא  הקו  מדין 
ומאידך מדין מה שנעשה בחי' ג' קוין, הוא השורש שבדעת מתגלה ב' 

חלקים, ב' צדדים שהם חו"ג, ודו"ק.

או"א  ממוחין  נמשכין  הם  חו"ב  כך,  נמשכים  הם  שורשם  ואמנם 
עצמם: שורש המשכת המוחין הם גם תוצאה של מהות המוחין כפי 

בחי'  שהם  עצמן,  מאו"א  נמשכין  שחו"ב  והיינו  השתא,  שהתבאר 
ולא שהם  לתתא  'משתלשלין'  רק  הם  ואמנם  ושמאל1.  ימין  קצוות 
עצמן יורדים. וכנודע שיש למוחין דז"א שורש גבוה יותר, וכאן הרב 

הזכיר שורש אחד. 

והיא  ובינה ממוח האם  והיא מבינה שלו,  שהן חכמה ממוח האב 
מבינה שלה, כמבואר בדרוש הציצית: עיין ביפה שעה שביאר שהוא 
מחמת ענין ההחלפות כנודע, בין החכמות והבינות, ונבאר כאן בקצרה 

את יסוד הדברים. 

התבאר לעיל שיש בזה פלוגתא בין היפה שעה לרש"ש, והיינו דלפי 
היפה שעה בתחילה היה באופן של תערובת, כלומר תערובת דקלקול 
כדהתבאר במקומו, כלומר אבא היה מ"ה דמה ומ"ה דב"ן, כלומר 
צד ימין שלו, וצד שמאל שלו היה ימין דאמא, ונמצא כולו זכר, ואמא 
הייתה ב"ן דמ"ה וב"ן דב"ן, כלומר צד ימין שלה הוא שמאל דאבא 
וצד שמאל שלה הוא שמאל דילה, ונמצא כולה נק'. ואחרי ההחלפות 
נעשה כל אבא מ"ה שלם, דהיינו צד ימין מ"ה דמ"ה וצד שמאל ב"ן 
וצד שמאל  ימין שלה מ"ה דב"ן  ואמא ב"ן שלם, דהיינו צד  דמ"ה, 
שלה ב"ן דב"ן. והיינו שלפ"ז נמצא שכל קו ימין הוא חכמה וכל קו 
שמאל הוא בינה, והוא מה שמבאר כאן שכל המוחין דאבא קרי להו 

חכמה וכל המוחין דאמא קרי להו בינה. 

ישרים,  קוים  שהיו  להיפך,  היה  בתחלה  הרש"ש  לדעת  כך  לעומת 
כלומר אבא היה מ"ה דמ"ה וב"ן דמ"ה, ואמא היתה מ"ה דב"ן וב"ן 
ההחלפות נעשה תערובת  ואחרי  שלם,  לעצמו  קו  כל  כלומר  דב"ן, 
דתיקון, דהיינו אבא הוא צד ימין שכולו זכר שהם מ"ה דמ"ה ומ"ה 
דב"ן, ואמא היא צד שמאל כולה נק' ב"ן דמ"ה וב"ן דב"ן. והתבאר 
בסוד  עתיק  סוד  העובי  בסוד  הם  החלפות  הרש"ש  שלפי  במקומו 
עיבוי, וזה גרם לבחי' תערובת דתיקון היפך תערובת דקלקול שהוא 
'בבל'  בסוד  דקלקול  תערובת  בחי'  שיש  והיינו  דאיסור,  תערובת 
מלשון 'בלבול', ויש בחי' תערובת דתיקון בסוד 'בבל' שהיא 'בלולה 

מן הכל', ודו"ק.        

ודברי הרב מתבארים כאן לכל אחד כשיטתו. והיינו שהחכמה והבינה 
דז"א נעשה מהשורשים דאו"א כפי שהם אחרי ההחלפות, ומזה נעשה 
מציאות של קו ימין וקו שמאל ומהם יצא הדעת כפי המתבאר להלן.

נחדד לפי מה שהתבאר לעיל בענין מהות הדעת, ברור הוא ששורש 
החילוף הוא משורש הדעת, והיינו שמדין הקוין ימין ושמאל הם בבחי' 
בסוד  לתתא  מלעילא  בסוד  הוא  ימין  קו  ובדקות  לתתא,  מלעילא 
המים, וקו שמאל הוא מתתא לעילא בסוד האש, אמנם כ"ז הוא מצד 
וירידה לעצמה.  וירידה, כלומר עליה לעצמה  'קומה' שיש בה עליה 
משא"כ מדין הדעת, כלומר שורש הדעת יש בו גם מלעילא לתתא 
וגם מתתא לעילא 'יחד', ולכן שורש הדעת הוא זה שגורם להחלפות 
בין ימין לשמאל, הבינה דחכמה עם החכמה דבינה וכן להיפך, כלומר 
בסוד החלפת 'צדדים', ולא רק בסוד מלעילא לתתא ומתתא לעילא, 
כלומר שהדעת היא לא רק בסוד מבריח מן הקצה לקצה באופן של  
מלעילא לתתא ומתתא לעילא, אלא גם בין הצדדים, בסוד שכוללת 

את הכל, בסוד העיבוי, בסוד עתיק כנ"ל, ודו"ק. 

1  בעומק שורשם אחד אך מתגלים כשנים בסוד תרין רעין דלא מתפרשין.
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התרין  תחלה  היו  הם  הדעת  חצאי  ב'  חו"ג  הנקרא  הדעת  ואמנם 
והיינו  חו"ג,  והדעת נקרא  חו"ב  או"א נקראים  כלומר  כתפין דא"א: 
שבהשתלשלות נעשה שינוי בהגדרה, כלומר אמת הוא  שחסד שורשו 
בחכמה וגבורה שורשה בבינה, אולם הדעת יוצרת 'פנים חדשות', מה 

שבמציאות למעלה הוא חו"ב לתתא נעשה חו"ג, ודו"ק. 

והיינו שהתבאר במ"א שיש חסד וגבורה מדין י' ספירות, וכאן מתבאר 
בחי' ה"ח וה"ג, ששורשם בדעת. וכבר הוזכר במ"א וכפי שמזכיר כאן 
הש"ש שיש ב' בחי' דעת, דעת עליון ודעת תחתון, וכאן מיירי רק בסוד 
הדעת תחתון ששורשו מתרין כתפין דא"א שמתפשט לתתא מחו"ג 
כי שורשם  חו"ג,  ולכן כשנמשכין לתתא הם נעשים  דאו"א,  שבו"ק 
מהו"ק דאו"א, והוא מקום הה"ח והה"ג דהיינו מחסד עד הוד, והוא 
שורש הדעת התחתון. ואמנם החסד היא הספירה א' בז"א והגבורה 
והגבורות,  החסדים  של  ענפים  הם  הכל  מ"מ  אך  ב',  הספירה  היא 
דעת  כך  לעומת   . ודו"ק  התחתון,  הדעת  בסוד  שמתגלה  מה  והוא 
מאוד,  והוא נעלם  עצמו  הדעת  ממוח  דאו"א  מהדעת  נמשך  העליון 

וסוד הדעת הזה היא מזווגת את או"א, את החכמה ואת הבינה2. 

נמצא שמצד דעת עליון הוא השורש של מה שהדעת היא בסוד ה'אחד' 
כנ"ל. ומה דמיירי הכא בדעת התחתון היינו מה שהדעת נחלקת לב' 
חצאים. והיינו כי דעת עליון שיסודה בג"ר דאו"א היא בסוד ה'אחד', 
לעומת הדעת תחתון שהיא מהו"ק דאו"א שהוא שורש ההתפרטות, 

היא נחלקת, ודו"ק.   

והוא מה שהחו"ג הם ב' חצאי הדעת, כלומר החסדים והגבורות כ"א 
מהם הוא חצי. והיינו כנ"ל שבשורש הוא בחי' דעת אחד, ובהתגלותם 
לתתא בז"א שהוא מקום הו"ק נעשה בחי' ה"ח וה"ג כי בכללות הו"ק 

הם חסד וגבורה, ודו"ק.

נחדד, בעומק כאמור שורש הדעת הוא אחד, ומה שלתתא בהתפשטות 
ח"ג, כלומר  היינו מצד מה שחסד וגבורה הם ר"ת  חו"ג,  הוא בחי' 
מלשון שחוזר ומתעגל, והיינו שמכח הדעת נעשה גילוי שמצד שורשו 
בדעת העליון הוא אחד, ומצד התפשטותו לתתא הוא מתגלה כשני 

'חצאים'. 

ב' חצאים דייקא, כלומר, מדין חו"ב שיסודם שנים הרי קו החכמה 
והוא  'חצאין',  ב'  בחי'  חו"ג הם  לעצמו, אך מדין  הבינה  וקו  לעצמו 
מחמת שיסוד הדעת הוא 'אחד', ולכן כשמתגלה בדעת בחי' 'שניים', 
הם ב' 'חצאין' דייקא. לכן הדעת היא בבחי' שמתעגל ומתגלגל מחסד 
בסוד  הגבורה לחסד,  את  להחזיר  ובדקות  ומגבורה לחסד,  לגבורה 

ר"ת ח"ג חוזר ומתגלגל, ח"ג ר"ת גלגל חוזר. 

להדיא  אולם  ארוכה,  סוגיא  היא  הדעת  מקום  מתחיל  היכן  אמנם 
מה שנאמר פעם ראשונה בתורה הוא "והאדם ידע את חוה אשתו", 
והיינו בסוד מקום ה'יסוד' שנמצא 'בין הרגלים'. ה'רגלים' בלשון חז"ל 

נקראים 'תרי פלגי דגופא', כלומר הם שני חלקים של אותו דבר. 

ומצד  'אחד'  הוא  העליון  שורש  כמתבאר, שמצד  הדעת  מדין  והוא 
שמתגלה  שהדעת  והיינו  שנים.  ולא  חצאין  ב'  הוא  התחתון  שורשו 
הוא  הרגלים  ובמקום  'אחד',  בסוד דעת שהיא  הוא  ברישא  למעלה 

2  ועוד יבואר להלן בעומק ובדקות.

מקום  דהיינו  דרכך',  בארץ  'לדעת  בסוד  חצאין,  ב'  בבחי'  מתגלה 
הרגלים שנוגעים בארץ, במקום היסוד בין תרי פלגי דגופא. 

כל  שלהם  התפיסה  מצד  כי  הידים.  על  שמלבישים  או"א  משא"כ 
יד עומדת לעצמה, ואמנם יש אופן של חיבור בסוד ידיד, שהוא י"ד 
י"ד, אך הוא בחי' של שנים שמתחברים, דהיינו שכל יד היא מציאות 
הרגלים  מהות  משא"כ  מקרבת'.  וימין  דוחה  'שמאל  כגון  לעצמה, 
יסודם הוא 'שיתוף של הדבר', תכלית הרגלים הוא 'להלך', ואם רגל 
א' תלך קדימה והב' אחורה האדם ישאר במקומו, ולא יתקיים תכלית 
הרגלים. ואמנם גם ברגלים יש הבחנה שכל רגל תעשה פעולה אחרת, 
והוא מצד פעולת ה'דריכה', אולם עיקר מהות תכלית הרגלים הוא 

'להלך', וביחס הזה הם מוכרחות להיות תרי חצאין של אותו דבר.

מעתה כאשר מתגלה בחי' דעת מצד הפירוד, הוא שורש עץ הדעת 
טוב ורע, והוא בחי' 'רגליה יורדות מוות', הוא שורש הרגלים שעושות 
דקדושה  ח"ג  בסוד  אינו  אז  כי  המוות,  מקום  הוא  הפוכות,  תנועות 
בסוד ג' רגלים, רגלים דייקא. אלא הוא בבחי' 'חג לה' מחר' בבחי' 
"רבי  הגמ'3  שדורשת  כפי  לעולם  מיתה  חזרה  ששם  דקלקול,  עגל 
יהא מלאך  ישראל את התורה אלא כדי שלא  יוסי אומר לא קיבלו 
המות שולט בהן שנאמר "אני אמרתי אלה"ים אתם ובני עליון כלכם", 

חבלתם מעשיכם "אכן כאדם תמותון".         

הם היו תחלה התרין כתפין דא"א: נחדד מה שהוזכ"ל, הרי שורש 
ג'  בהם  יש  הידיים  והרי  דא"א,  כתפין  בתרין  הוא  ז"א  של  הדעת 
חלקים, ומיירי כאשר הידיים עומדות כלפי מעלה, וב' חלקים עליונים 
שייכים לאו"א, והחלק השלישי שהוא החלק המחובר לכתפיים הוא 
בתרין  הוא  הדעת  ששורש  כאן  הרב  שכותב  מה  והוא  לז"א,  שייך 

כתפין בסוד מה שמחוברים ב'חד גופא'. 

והיינו שהידיים יש בהם ב' תפיסות, פרוסות לעילא או לתתא. התפיסה 
הוא  דאו"א  הלבשתם  מקום  שאמנם  מתגלה  לעילא,  פרוסות  שהם 
במקום הידיים אך שורשם ומקורן הוא במוחין דא"א, במקום רישא. 
יורדים  שהחו"ב  מה  הוא  לתתא,  יורדות  הידיים  כאשר  כך  לעומת 
לתתא ונעשים חו"ג, וכפי שהתבאר בפת"ש שיורד לתתא מצד מה 
שבחי' או"א הם בחי' אבא ל-זו"ן אימא ל-זו"ן, שהוא בחי' ישסו"ת 

שהם לצורך זו"ן. 

אולם שורש הז"א שעיקרו 'דעת', שורשו בתרין כתפין דא"א, כי אמנם 
ז"א הוא ו"ק, אך זהו מצד חיצוניותו ולכן בו"ק הייתה השבירה, אך 
מצד התיקון בפנימיותו הוא 'דעת', נשמת ז"א, ששורשה הוא בתרין 

כתפין דא"א.

נבאר, יש גופא ויש רגלים, הרגלים הם בבחי' 'לבר מגופא' ותכליתם 
'להלך', לעומת כך מקום גופא הוא מקום 'קבוע', והוא מה ששורש 
דעת דז"א הוא בכתפין דא"א דייקא, בחי' מקום גופא, מקום קבוע. 
פרושות  הם  הידיים  הידיים, שכאשר  בחי'  ב'  לעיל  והיינו כמתבאר 
למעלה אז הכתפין הם המקום הנמוך בידיים, אך מאידך הם מחוברים 

במקום הגוף במקום ברור וקבוע.

והיינו כי יש יתרון להלבשת או"א בא"א על פני שורש ז"א בא"א, ויש 

3  ע”ז ה.
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לידיים  ביחס  בא"א.  או"א  פני הלבשת  על  ז"א בא"א  לשורש  יתרון 
שעולים למעלה יש יתרון לאו"א שעולים מעל לכתפין, והכתפין הם 
מקום נמוך ביחס לידיים, והיינו כי או"א שורשם ברישא דא"א ורק 
מקום הלבשתן הוא במקום הידיים. אך מאידך יש יתרון לשורש ז"א 
על פני הלבשת או"א בא"א מצד שהוא מחובר למציאות גופא דא"א, 
נפרדים  ידין  תרי  בחי'  שהם  דא"א  לידיים  המלבישים  או"א  כלומר 
יד  שכל  בבחי'  מקרבת',  וימין  דוחה  'שמאל  בחי'  בהם  שיש  כנ"ל 
ידיד4  בסוד  בידיים  גם  שמתגלה  ואמת  לעצמה.  כמציאות  עומדת 
שהוא בחי' חיבור הידיים, אולם בעומק מי שגורם לחיבור של הידיים 
שהם 'אחד' הוא שורש ז"א שהוא מקום הדעת בתרין כתפין דא"א 

בחי' גופא בחי' אחד'.  

והיינו כי או"א הם שנים5, ולכן מקום הלבשתם הוא בידיים שהם שנים 
ז"א שעיקרו דעת  כך  לעומת  לעצמה,  כמציאות  עומדת  אחת  שכל 
ושורש הדעת הוא 'אחד' כנ"ל, לכן מקום שורשו הוא בכתפין בחי' 
גופא שהוא מציאות אחת, שאז מתגלה שגם ימין ושמאל דיליה הוא 

בסוד 'אחד', זה הויתו. 

מעתה, גם מה שאו"א ואמא עולים ויורדים הוא מכח הדעת שמאיר 
בהם, בסוד הדעת שמבריח מן הקצה לקצה, כי אם היו לעצמן לא 

היה בהם מציאות של עליה וירידה. 

נמצא ששורש הדעת לעילא בסוד דעת עליון הוא 'אחד' ולתתא הוא 
ב' חצאין בסוד דעת תחתון מקום הה"ח והה"ג6, והממוצע בין שורשו 
אך  'תרין'  שהם  הכתפין,  מקום  הוא  חצאין  ב'  שמתגלה  מה  לבין 

מחוברים לגופא 'אחד'.     

אמנם בעומק, הרי מה ששורש ז"א בכתפין דא"א שמחוברים למקום 
גופא יש בו חסרון, כי אמנם מחוברים לגופא בסוד 'אחד', אך מאידך 
מקום גופא שהוא קבוע אינו יכול לעלות ולירד, וכל מה שיכול לעלות 
הוא מכח הידיים. ובעומק הוא מה שז"א יצא תג"ת כי גופא הוא ג' 
פרקין. נמצא שמצד מה שז"א הוא במקום כתפין מקום גופא, הוא 
קבוע ואינו יכול לעלות, ומה שעולה ויורד הוא מכח הידיים שיש בהם 
כח לעלות ולירד, ואמנם הוא מצד או"א שהם שנים, אך כיון שמה 
כוח  בהם  יש  לכן  'אחד',  עליון שהוא  בסוד דעת  הוא  או"א  שמזווג 
לידיים  לולי שלא היה  לעלות, נמצא שהכל בסוד הדעת העליון, כי 

הארה של הדעת שמזווג או"א לא היו יכולים לעלות, ודו"ק.  

אחד בעצם,  דעת  הוא  עליון  דעת  השתא,  עד  שהתבאר  מה  נסכם 

בין הכתפים  כלומר שורשו  כתיפיו שכן  ובין  ה’  ידיד  עליו  בנימין שנאמר    4
שהוא תחלת התפשטות הידיים הוא מה שדורשים חז”ל יבוא ידיד ויבנה בית 
המקדש בחלקו של ידיד, הבניה של בית המקדש בחלקו הוא מדין ידיד, והיינו 
שתחלת הבנין הוא מדין הידיים, ומאידך הוא נמי בין כתפיו שכן בחי’ ‘אחד’, 
מונח כאן שהכתפים הם תחלת הידיים, ודו”ק. והיינו שיש ידיד בבחי’ שהידיים 
כתפים  הבין  ע”י  הידיים  חיבור  שהוא  ידיד  בחי’  יש  אך  ביד  יד  שמתחברים 
שהוא תחלת הידיים ושם מחוברים גם מדין ידיד. והיינו שמה שנראה שהידיים 
הכתפים משם  בין  הוא  הידיים  שורש  אך  לכתפיים  החיבור  במקום  מתחלים 

מתפשט הידיים.         
5  בסוד תרין רעין דלא מתפרשין.

6  אולם כנ”ל מתגלה גם זם גילוי של אחד בסוד ח”ג דקדושה.

וכשהוא מאיר לאו"א מכוחו הם מזדווגים, ומתראה בהם שמכוח זה 
הם יכולים לעלות ולירד, מרישא לגופא ומגופא לרישא, בסוד הידיים 
שמלבישים עליהם, והוא עיקר 'גילוי' דעת העליון הנעלם. לעומת כך 
ז"א שאמנם בשורש השורשים שורש הדעת דיליה שזה עיקרו כנ"ל 
בסוד נשמת ז"א הוא בדעת העליון הנעלם, אמנם הגילוי הוא בתרין 
כתפין דא"א בחי' גופא  בחי' 'אחד', ומתגלה לתתא בחי' ב' חצאין, 

בסוד ה"ח וה"ג שבהם דייקא יש בהם עליה וירידה7.

ומשם נמשכו אל ב' העטרות היסודות דאו"א שהם גבורות דאבא 
ודאמא, ומשם נמשכו להיות תרין עטרין בדעת דז"א כנזכר באדרא 
רבא ורדרא זוטא: יש את עצם החכמה והבינה ויש את הדעת, וההארה 
שיורדת מאו"א היא יורדת למקום יסודותיהם ובעטרת היסוד ומשם 
לז"א. והיינו ששורש הדעת של הה"ח והה"ג שמתפשט לז"א לתתא, 

הוא יורד מהו"ק דאו"א8 למקום 'עטרת' היסוד, ומשם לז"א.

והיינו שיש ב' הגדרות איך הירידה של הה"ח וה"ג לז"א, מדין או"א 
ומדין  דייקא,  היסוד  למקום  יורדים  הם  ושמאל  ימין  קוין  ב'  שהם 

הדעת ה"ח וה"ג הם יורדים למקום 'עטרת' היסוד דאו"א. 

עומק הדברים הוא, כי מהות או"א בהגדרה הנוגעת לסוגיין הם בבחי' 
קוין, ימין ושמאל, קוין שכ"א כמציאות לעצמו. ושורש החיבור שלהם 
הוא בדעת הנעלם שהוא דעת עליון שמזווגם, אולם זה אינו מתגלה 
וה"ג  ה"ח  כאשר  אולם  ויורד,  שעולה  בבחי'  שהם  רק  אלא  כאחד 
יורדים ליסוד מתגלה בחי' של 'אחד' לתתא, ובדקות גם בבחי' היסוד 
יש בו בחי' ב' קוין, 'מבשרי אחזה' שיש ביסוד מקום לכח ההולדה 
ומקום להוצאת מי רגלים, אך מ"מ היסוד נקרא 'כל' כי הוא כולל את 
הכל. והיינו שההארה מאו"א מחו"ב בחי' קוין מתפשטת להמשיך ה"ח 

וה"ג יורדת למקום קו האמצע, שהוא היסוד. 

והיינו שאמנם מדין או"א לעצמם הם בחי' קוין, אך ביחס שלהם לז"א 
'והיו  זו"ן מחברם, כלומר  ז"א בסוד ישסו"ת, מצד כך  שהם לצורך 
והיינו שיש חיבור  ודו"ק.  לבשר אחד' היינו מכח הולד נעשים אחד, 
בין או"א בשורש בסוד הדעת הנעלם ויש חיבור בין או"א מכח ז"א, 
והיינו מקום היסוד הוא זה שמחברם כי משם כח ההולדה המחברם. 
בחי'  תרי פלגי דגופא,  בחי'  חצאין  ב'  בבחי'  מתגלה  הדעת  מאידך 
ונקבה  "זכר  שנאמר  הוא  ונק'  זכר  ושורש  ונק',  זכר  בחי'  הרגלים, 
בראם ויקרא שמם אדם", והגילוי של הנק' בזכר הוא בבחי' עטרת 
היסוד, ומשם מתגלה שהיסוד ועטרת היסוד הם תרי פלגי וזה מתגלה 
בפועל ברגלים, ולכן הגילוי של ה"ח וה"ג שיורדים מאו"א יורדים דרך 
ונק',  זכר  דייקא בסוד שורש לתרי פלגי', ב' חצאין,  'עטרת' היסוד 

מדין החצאין שבדבר, שזה עיקר הגילוי שתמגלה דרך או"א בזו"ן.

■ המשך בע"ה בשבוע הבא מהשיעור השבועי בירושלים בספר עץ 
חיים      

     

7  בלי להיכנס להגדרה הדקה שיש בחסדים ובגבורות, אלא בהגדרה כוללת 
של ה”ח וה”ג. 

8  כדהוזכ”ל בש”ש.
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איל 
אילו של יצחק

איל – איל, כבש, וחיה, עיקר מדרגת האיל, 
כמו שאומרים רבותינו, היא מדרגתו של יצחק 
אבינו, וכמו שנאמר בעקידה, שבתחילה הרי, 
שואל יצחק את אברהם, "ואיה השה לעולה", 
ואברהם אומר לו – "אלקים יראה לו השה", 
ובסיפא של העקידה, לאחר שהקדוש ברוך 
"אל  ע"י המלאך,  הוא אומר לאברהם אבינו 
לו מאומה",  ואל תעש  הנער  אל  ידך  תשלח 
איל אחר נאחז  אברהם אבינו רואה – "והנה 
וכמה  כמה  יש  אחר',  'איל  בקרניו",  בסבך 
אבל,  'אחר',  מהו  רבותינו  בדברי  ביאורים 
יצחק,  של  במקומו  ליצחק,  ביחס  כלומר, 
'זה  הוא  והאיל  איל,  אחר,  דבר  כאן  עומד 

לעומת זה', מקביל למדתו של יצחק.

והדברים מוכרחים מיניה וביה, מתוך עצמם, 
עד כמה שבמקום לעקוד את יצחק, "והעלהו 
לעולה", במקום זה מתגלה שהעולה הוא 'איל 
שזה  הדבר  ברור  בסבך בקרניו',  נאחז  אחר 
לא מקרה, שבמקומו של יצחק יש 'איל אחר', 

אלא האיל עומד במקומו של יצחק עצמו.

איל יצחק – שורש שופר דלעתיד
ויתר על כן כידוע, כמו שמובא בפרקי דרבי 
אליעזר, שמאותו איל, מכל אבר ואבר שלו, 
אותו  של  ומקרנו  ללעתיד,  שורש  לו  יש 
יש  הרי,  בכללות  לשופר,  השורש  הוא  איל, 
גאון  סעדיה  רב  שמנה  טעמים  העשרה  את 
הוא  שהשופר  מהם,  ואחד  שופר,  בתקיעת 
כנגד עקידת יצחק, שזה מה שאנחנו מזכירים 
בזכרונות, "עקידה שעקד אברהם את יצחק 

בנו ע"ג המזבח, לעשות רצונך בלבב שלם".

אבל יתר על כן, הוא שורש לשופר דלעתיד, 
כמו שאומרים חז"ל בירושלמי ועוד, שבאחרית 
הימים, עתידים בני ישראל להסתבך בעבירות 
כמו אותו איל שנאחז בסבך בקרניו, ואזי יבוא 
אותו קרן של אילו של יצחק, ובו יתקיים "וה' 
והלך בסערות תימן",  יתקע  אלוקים בשופר 
יתגלה השופר שמכחו יאיר האור של הגאולה.

אבל  יצחק,  של  במדרגה  הוא  איל  וא"כ, 
בפרטות, עיקר הגילוי בערכין של הדבר, זה 
מה שמתגלה בקרנו של האיל, שזה המקום 

קרן  יש  האיל,  של  הקרנו  באיל,  הגבוה 
ופאה,  שכחה  לקט  מצות  בבחינת  תחתונה 
מה  בצד,  שנמצא  מה  הוא  פאה  שמצות 
את  ויש  התחתונה,  הקרן  זהו  שנמצא בקרן, 
הקרן העליונה, שזו הקרן שתוקעים בשופר, 
שזה צורת השופר – "עלה אלקים בתרועה", 
וקרנו של  לעילא מתגלה התקיעה,  שמתתא 
הגאולה  של  השורש  זהו  יצחק,  של  אילו 

העתידה במהרה בימינו.

ועומקם של דברים, "הנה איל אחר נאחז בסבך 
בקרניו", אומרים רבותינו, מהו "בסבך", מכח 
איזה סבך הוא היה נאחז? לא מכח הסבך של 
אילן הוא היה נאחז, שזה צד אחד של ביאור 
הדברים – אבל ביאור נוסף, מהו "איל אחר 
נאחז בסבך", בסבך של שערותיו של עצמו, 

בשער של האיל עצמו הוא נסתבך.

אילו  של  ההגדרה  עומק  כאן  שמונח  וברור, 
וזה  בשערותיו,  נאחז  שהוא  מה  יצחק,  של 
שמוקרב  זה  הוא  והוא  שבו,  הסבך  שורש 
את  מקריבים  כלומר,  יצחק,  של  במקומו 
כח  עומק  גופא  זה  שערותיו,  של  אותו סבך 

ההקרבה שמתגלה בעקידת יצחק.

יצירת אדם ה"מכה בפטיש" שכולל את 
כל העשרה מאמרות

ובלשון ברורה ופשוטה, כל שער הוא מלשון 
עשר, יש את ה"עשרה מאמרות שבהם נברא 
דברי  רוב  לפי  העשירי  והמאמר  העולם", 
אדם",  נעשה  אלקים  "ויאמר  הוא  רבותינו 

שהאדם נברא, מהמאמר העשירי.

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

בראשית.

והרי במלאכות שבת, ההגדרה שהאדם חייב 
מהגדרת  שונה  בפטיש  מכה  מלאכת  על 
ומלאכה  מלאכה  בכל  המלאכות,  שאר 
מלאכה,  אותה  על  חייב  הוא  עושה,  שהוא 
אבל במלאכה של מכה בפטיש, אין ההגדרה 
שלה שהוא חייב על המלאכה עצמה כפשוטו, 
כזורע, חורש, קוצר, וכן ע"ז הדרך, אלא גדר 
משלים  שהוא  עניינו,  בפטיש  מכה  מלאכת 
לא  זה  הכל,  על  חייב  והוא  הדבר,  כל  את 
מלאכה פרטית, אלא זה מלאכה שכל יסודה 
המלאכה  'אין  בבחינת  הדבר  השלמת  היא 
נקראת אלא על שם גומרה', ולפיכך ה'מכה 
בפטיש', הוא חייב על גמר הכל, שהכל נקרא 

לא  הוא  הכל,  על  חייב  הוא  וא"כ,  שמו,  על 
חייב על הפרט, אלא הוא חייב על הכל.

וא"כ, אדם שהוא הבריאה האחרונה למעשה 
"אחרון  צרתני",  וקדם  "אחור  בראשית, 
חז"ל  שדורשים  כמו  בראשית"  למעשה 
בגמ' בסנהדרין, ומה שהוא מתגלה כ"אחור" 
ה"מכה בפטיש"  שהוא  היינו  יצירתו,  בשעת 
של כל מציאות הבריאה, ולכן הוא כולל את 
כל מציאות הבריאה, צורת כל הבריאה כולה 
נתן  דרבי  האבות  כדברי  אדם,  צורת  היא 
בפטיש"  ה"מכה  היא  האדם,  ויצירת  כידוע, 
הבראשית,  המעשה  ונגמר  הושלם  שמכחה 
השמים  "ויכולו  נאמר  האדם  יצירת  ואחרי 
ביום  מלאכתו  כילה  צבאם",  וכל  והארץ 
אדם  האדם,  יצירת  לאחר  שזה  השביעי, 
וחוה, שהם שני יצירות – אבל בזה, הוא כילה 
בפטיש"  "מכה  של  מציאות  זהו  מלאכתו, 

שמתגלה בעומק יצירת האדם.

ואשר על כן, על אף שהאדם נברא מהמאמר 
העשירי, אבל בעומק, להמתבאר, הוא נברא 
'מכה  שהוא  שכיון  מאמרות',  מה'עשרה 
זה  לכן  הבריאה,  מציאות  כל  של  בפטיש' 
מאמרות  העשרה  מכל  נברא  שהוא  מוגדר 

כולם.

בר"ן,  שמובאים  הדברים  מאד  עד  ידועים 
לגבי מטבע התפילה שאנחנו אומרים בראש 
ליום  זכרון  מעשיך  תחילת  היום  "זה  השנה, 
שהרי  ראשון,  יום  לא  זה  שלכאו'  ראשון", 
בראשית,  למעשה  שישי  ביום  נברא  האדם 
וכפשוטו, מחמת שהוא עיקר היצירה, לכן זה 
נקרא שגדר הדבר הוא שהאדם הוא התחילה 
למעשה בראשית מצד חשיבותו וזהו המטבע 

'זה היום תחילת מעשיך זכרון ליום ראשון'.

זה היום תחילת מעשיך – מכח קריאת 
השמות של אדה"ר

אבל בעומק להמתבאר, מחמת שהאדם הוא 
ה'מכה בפטיש' של כל הבריאה כולה, כל זמן 
שאין את ה'מכה בפטיש' של הדבר, א"כ, אין 
חסר  קיום,  מציאות של  לו  יש  גדר שהדבר 
לו את מדרגת ה'שם', והרי לכן קרא האדם 
שמות לכל הנבראים כולם, כי כל זמן שלא 
חל על הדבר 'שם', א"כ, לא הושלם הדבר, 
מלכות,  בגדר  זה  לכך,  הבהירה  והדוגמא 
שנאמר לגבי המלכות של דוד המלך "עדיין 
לא יצא טיבעך בעולם", שכיון שלא יצא טיבעו 
של דוד, אין לו גדר של מלך גמור, כלומר, 
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במה שלא יצא טבעו בעולם – שאין לו גדר 
גדר  לו  היה  לא  לכן  בפועל  שם  יציאת  של 
של מלך גמור שהשלמת כל דבר ודבר הוא 
ביצירת השם. ולכן "ויקרא האדם שמות", מה 
שהאדם קורא שמות, כלומר, הוא חוקק את 
ההשלמה של הדבר, את ה'מכה בפטיש' של 
הדבר, ועל ידו הושלם בריאת כל דבר ודבר, 
כלומר, הוא ה'מכה בפטיש' שמשלים את כל 
"זה  מוגדר  זה  דוקא  ולכן  הדברים,  מציאות 
כי  ראשון",  ליום  זכרון  מעשיך  תחילת  היום 
קודם יצירת האדם, וקריאת השמות שהאדם 
בעצם  חסר  כולם,  הנבראים  לכל  קרא 
המציאות של כל דבר ודבר, ולכן זה מוגדר 

"זה היום תחילת מעשיך זכרון ליום ראשון".

ומ"מ כמו שנתבאר, האדם חובק בתוכו את 
כל העשרה מאמרות שבהם נברא העולם, זהו 

הגדר של מציאות העשרה.

שערו של אדם בבחינת עשר
והשורש של הדבר שזה מתגלה בקומת אדם, 
של  ראשו  שזהו  האדם  של  העליון  בחלק 
ממוחו  שיוצא  מה  מהראש,  ולמעלה  האדם, 
 – שער  השערות  יוצאים  המח,  שממותרי 
עשר, זה ראשית  תחילת קומתו של האדם, 
זה  האדם,  של  עקבו  מקום  עד  למטה,  ועד 
צורת הקומה של האדם, מהעשרה מאמרות 
שנברא העולם, ונברא האדם, משערו שהוא 
שהוא  התחתון  מקום  עד  משתלשל  עשר, 

מקום עקבו של האדם.

"בינונים תלויים ועומדים" בשער  עשר
יום  ועד  השנה  שמראש  ימים  העשרה 
הוזכר,  שכבר  כמו  הדבר,  ברור  הכפורים, 
לחיים  לאלתר  ונחתמין  נכתבין  "צדיקים 
לאלתר  נחתמין  רשעים  ולשלום,  טובים 
הבינונים  ועומדים,  תלויים  ובינונים  למיתה, 
שהם תלויים ועומדים, מאיזה גדר הם תלויים 
בסנהדרין  במשנה  שנאמר  כמו  ועומדים? 
בשער,  נתלה  הוא  בשערו',  נתלה  'אבשלום 
זהו  שהוזכר,  כמו  עשר,   – שער  כלומר, 
ועומדין', הם תלויים  'בינונים תלויין  גדר של 
ועומדים עשרה ימים, במה הם תלויים?  הם 
תלויים בשער, בעשר, זה גופא מקום תלייתם, 

כמו אבשלום שניתלה בשערו.

ולפי מה שהוזכר קודם לכן, דקדוק הדברים 
המאמר  רק  אינו  שהאדם  כיון   – כך  הוא 
העשירי של מציאות הבריאה, אלא האדם הוא 

נברא העולם',  ה'עשרה מאמרות שבהם  כל 
שכל המאמרות הם מציאותו של האדם, ולכן 
מאיר  האלה,  הימים  מעשרת  ויום  יום  בכל 
בו  מאיר  ויום  יום  שבכל  המאמרות,  בהם 
שאצל  אלא  בראשית,  ממעשה  אחד  מאמר 
צדיקים שמעיקרא הקדוש ברוך הוא מדקדק 
עם צדיקים כחוט השערה, לכן הם נחתמים 
ראשון,  ביום  ולשלום  טובים  לחיים  לאלתר 
שביום ראשון נחתמים אצלם כל העשרה, זה 
אצל צדיקים שהקב"ה מדקדק איתם כחוט 
השערה, אבל אצל בינונים שהוא לא מדקדק 
להיות  ממשיכים  הם  השערה,  כחוט  איתם 
ויום  יום  ובכל  ימים,  עשרה  בשערם  תלויים 
יש שורש של שורש של דין באחד מהעשרה 
היום  עד  שלהם,  למדרגתם  ביחס  מאמרות, 

העשירי שהוא כלל הכל, יום שכולו רחמים.

כח  שחל  הדבר  עומק  זהו  א"כ,  מ"מ  אבל 
העשרה  כח  כנגד  האלה  ימים  העשרה  של 
מאמרות  העשרה  שהם  האדם,  מציאות  של 

שמהם נברא האדם.

מתחיל  שם  קריאת  שכל  מכח  ודייקא 
זה  במציאות המלכות, ש'יצא טבעך בעולם' 
ביום ראשון  גדר של שם, כמו שהוזכר לכן 
של העשרה ימים האלה נאמר בו "שתמליכוני 
"ובמה, בשופר",  שם,  קריאת  שזה  עליכם", 
שזה השופר שבו אנחנו עוסקים השתא, אילו 
שהיא  שם,  הקריאת  ההמלכה,  יצחק,  של 
חובק  הוא  שמכחה  האדם,  יצירת  שורש 
בתוכו, גונז בתוכו את כל מציאות הנבראים 
כולם, זה תחילת הימים האלה של עשרת ימי 
תשובה, שבראשם ראש השנה, "שתמליכוני 

עליכם".

צדיקים – מדרגת ה'אחד' שהוא שורש 
לעשרה, בינונים – מדרגת העשרה

שבהם  מאמרות  "עשרה  יותר,  בעומק  אבל 
נברא העולם" כלשון המשנה באבות, "והלא 
כדי  אלא,  להיבראות,  יכול  אחד  במאמר 
את  שמקיימים  לצדיקים,  טוב  שכר  ליתן 
העולם שנברא בעשרה מאמרות, וכדי ליפרע 
שנברא  העולם  את  שמאבדין  הרשעים  מן 

בעשרה מאמרות".

הצדיק, כאשר הוא מקיים את העולם שנברא 
יכל  העולם  כפשוטו,  אז  מאמרות,  בעשרה 
נברא  הוא  אבל  אחד,  במאמר  להיבראות 
בעשרה, והוא מקיים את העולם של העשרה, 
אבל ברור שזה לא כך – צדיק, כאשר הוא 

מחזיר  הוא  העשרה,  של  העולם  את  מקיים 
יכל  שהעולם  שנאמר  למה  העשרה  את 
אחד  ה"במאמר  אחד,  במאמר  להיבראות 
יכול להיבראות", כמו שהוזכר פעמים רבות 
אחד,  במאמר  נברא  הוא  ב'בכח',  מאד, 
כדברי  גנוז,  הכל  כבר  שם  ב'בראשית', 
נברא, ובפועל, כל  רש"י שביום ראשון הכל 
יש מציאות של  יוצא הדבר לפועל,  ויום  יום 
עשרה, והצדיק, שזהו מדרגת החכם, חכמה 
אותיות כח – מה, כידוע מאד, הוא מקיים את 
העולם שנברא בעשרה מאמרות, הוא מקיים 
ומאיר בו את העומק שהפנימיות שלו שהוא 
הכח  זה  אחד",  במאמר  להיבראות  ה"יכול 
שמתגלה מכח מציאות עבודת הצדיקים, זהו 
"ליתן שכר טוב לצדיקים שקיימו את העולם 
עולם  קיימו  הם  מאמרות",  בעשרה  שנברא 
בעשרה, שהם מגלים, שהשורש הפנימי שלו, 
מדרגת  זה  בכח",  להיבראות  ה"יכול  הוא 

הצדיקים.

לחיים  לאלתר  ונחתמים  נכתבים  הם  ולכן 
טובים ולשלום, ביום ראשון, כלומר – כי הם 
מגלים את ה'אחד', הם לא נמצאים ב"נברא 
עשרה  שיש  הדבר  שורש  ששם  בעשרה" 
במדרגה  דבקים  לא  הם  בפועל,  מאמרות 
שצריכים,  הבינונים  מדרגת  זה  'בפועל',  של 
א"כ,  בתשובה,  שבו  הם  ואם  ימים,  עשרה 
באחד  "והוא  ל'אחד',  הכל  את  משיבים  הם 
ביום  הצדיקים  מדרגת  אלא  ישיבנו",  ומי 
שנתגלה  מחמת  נחתמים,  הם  שבו  ראשון 
בהם החקיקה הפנימית של ה'יכול' של ה'יום 
אחד', זה גופא העומק שהם נכתבים ונחתמין 

לאלתר ביום ראשון – ב'יום אחד'.

יצחק,  של  מדרגתו  זה  הזו,  המדרגה  ועיקר 
טובים   לחיים  לאלתר  ונחתמין  "נכתבין  הרי 
ולשלום", וכמו שהובא בתוס' כידוע, לגבי מה 
שדנו הראשונים על איזה דין זה קאי, ואומר 
הם  שבו  הבא,  עולם  של  בדין  שזה  התוס', 
מכח  ולשלום,  טובים  לחיים  לאלתר  נכתבין 
מתים  שצדיקים  רואים  אנחנו  הרי  השאלה, 
חיים,  שרשעים  רואים  ואנחנו  השנה,  במשך 

אלא, שזה קאי על הדין של עולם הבא.

מדרגת יצחק – שם של עולם הבא
 – יצחק  מאד,  עד  כידוע  יצחק  מדרגת  זה 
ישחק, שהקדוש ברוך הוא השרה שמו עליו 
נתגלה  בחייו'  ה'שמו  יצחק",  "פחד  בחייו, 
מחמת שהוא נעשה עוור, שהוא חשוב כמת, 
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כאן  הבא  עולם  מעין  יש  כבר  אצלו  וא"כ, 
עולם  כבר במדרגת  הוא  יצחק  הזה,  בעולם 
שאומרת  שכמו  אף  ועל  הזה,  בעולם  הבא 
הטעימן  "שלושה  דב"ב  פ"ק  בסוף  הגמ' 
עולם  מעין  הזה  בעולם  הוא  ברוך  הקדוש 
בפרטות,  אבל  ויעקב",  יצחק  אברהם  הבא, 
מי ששורה עליו שם של עולם הבא, ולא רק 
בעולם  הוא  ברוך  הקדוש  'הטעימן  בבחינת 
עליו  ששורה  יצחק,  זהו  עוה"ב',  מעין  הזה 
הקדוש  עליו  "השרה  הבא,  עולם  של  שם 
שהזכרנו,  השם  מכח  זה   – שמו"  הוא  ברוך 
שזה ה'מכה בפטיש', כל זמן שהאדם נמצא 
כאן בעולם, הוא נמצא עדיין במהלכי אמצע 
מהלך הדבר, הוא לא השלים את הדבר, אז 
חסר בקריאת שם, אבל כאשר הוא השלים 
את העולם, זה ההבחנה של "יצא בשם טוב", 
מיום  המות  יום  וטוב  טוב  משמן  שם  "טוב 
כולם,  על  שעולה  טוב"  ה"שם  זהו  הולדו", 
זה  וביצחק,  האדם,  של  באחרית  שמתגלה 
כבר  הוא  עצמו  שבחייו  בחייו,  כבר  מתגלה 
כח  ולכן  הבא,  עולם  למדרגת  ועלה  השלים 

השם שבו, חל בו, זה המדרגה של יצחק.

יצחק – הצחוק של העשרה
יצחק עצמו, כמו שכבר  ביאור השם  ולפי"ז 
יצחק  כל  הרי  י',  צחק  זהו  שיצחק  הוזכר, 
נקרא יצחק מכח המדרגה של צחוק, "צחוק 
הרי  לי",  יצחק  השומע  כל  אלקים  לי  עשה 
אלקים",  לי  עשה  "צחוק  נאמר  מעיקרא 
יכלו לקרוא לו גם "צחוק", ולמה  וא"כ, הם 
הם קראו לו יצחק על שם "כל השומע יצחק 
צחק   – יצחק  נקרא  הוא  בעומק,  אבל  לי", 
ביצחק,  שמתגלה  הצחוק  עומק  כלומר,  י', 
שהכל  מגלה  הוא  העשרה,  של  הצחוק  זה 

בפנימיות הוא 'אחד'.

הכל  הבלים  הבל  קהלת  אמר  הבלים  'הבל 
המלך  ששלמה  חז"ל  שאומרים  כמו  הבל', 
בראשית,  כל מעשה  על  הבלים'  'הבל  אמר 
ולכן הוא אומר ז' פעמים הבל, על כל שבעה 
ימי בראשית, בבחינת כביכול, "קרא קטיגור 
]תיגר[ על מעשה בראשית", אבל בעומק, מה 
שהוא אמר 'הבל', הוא אמר 'הבל' על העולם 
שנברא בעשרה, והוא מגלה את המציאות של 
ה'אחד', ועיקר הגילוי הזה מתגלה במדרגתו 

של יצחק, צחק – י', כמו שנתבאר.

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

בסבך  נאחז  אחר  "איל  הדבר,  ברור  ולפי"ז, 
בקרניו", איל אותיות אל י' – קרבן עולה, היינו 
שזה עולה למעלה, ומה עולה? הי' הוא עולה 
אל... ואת מה הוא מעלה – את הי', כלומר, הוא 
מעלה את הדבר מי' לא', זה אותיות איל, הוא 
מעלה את מדרגת הי' העשרה למדרגה של 
הא', ה'אחד', והרי לפי רוב שיטות הראשונים, 
נסיונות  העשרה  מצד  יצחק  עקידת  מדרגת 
שנתנסה אברהם אבינו, כמו שמבואר במשנה 
באבות, העקידה היה הנסיון העשירי, כלומר, 
זה לא שהעקידה היה נסיון עשירי, שהיה עוד 
נסיון ועוד נסיון, עד שהגיעו לעשירי, אלא לפי 
מה שמתבאר, מציאות העשירי שבדבר, כמו 
שביצירת אדם שנברא במאמר העשירי, הוא 
המאמרות,  העשרה  כל  של  ה'מכה בפטיש' 
שהם כולם נקראים על שם העשירי, כך גם 
בעשרה נסיונות שנתנסה אברהם אבינו, גדר 
העשירי,  הניסיון  של  שהשורש  הוא,  הדבר 
בתוכו  שחובק  בפטיש',  ה'מכה  שהוא  היינו 
נתנסה  שאברהם  נסיונות  העשרה  כל  את 
יצחק  נקרא  הוא  כן,  וע"ש  לכן,  קודם  בהם 
י', על שם הנסיון העשירי, שחובק  – צחק – 
שמקבילים  נסיונות,  העשרה  כל  את  בתוכו 
יצחק,  לעשרה מאמרות, ע"ש כן הוא נקרא 

צחק י', זה שורש מציאות העקידה.

שינוי השם דאברהם – ביחס ללידת יצחק 
– הצחוק – י'

נעשה  יצחק,  של  לידתו  שורש  כל  ובדקות, 
אברהם  מוליד,  אינו  'אברם  השם,  משינוי 
מולידה',  מולידה, שרה  אינה  'שרי   – מוליד' 
יצחק,  של  לידתו  מציאות  כל  שורש  וא"כ, 
הוא מכח שינוי השם, זה לא רק סתם, שינוי 
השם כפשוטו, אלא עומק השינוי שם שבדבר, 
השינוי השם שחל באברהם ושרה, חל בהם 
שהתגלה  היצירה  שורש  של  מציאות  אותו 
והארץ  "אלה תולדות השמים  ביצירת אדם, 
תקרי  אל  חז"ל,  שדורשים  כמו  בהבראם" 
'בהבראם', אלא 'באברהם', באברהם נברא 
העולם, "הביטו אל צור חוצבתם" וגו', "אחד 
קראתיו" היחס של האבות והאמהות שנאמר 
באברהם ושרה, כלומר, מתגלה השורש של 
וזה  הראשון,  באדם  שהיה  שמות'  ה'קרא 
מה שנאמר באברהם אבינו "לך לך מארצך 
אשר  הארץ  אל  אביך  ומבית  וממולדתך 
ואגדלה  ואברכך  גדול  לגוי  ואעשך  אראך, 

כלומר,  שמך',  'ואגדלך  ברכה",  והיה  שמך 
והאגדלה  לאברהם,  מאברם  שמו  נתגדל 
היינו, שהוא דבק בשורש היצירה של  שמך' 
שנאמר  אברהם",  היה  "אחד  וזהו   – ה'אחד' 
היצירה,  של  השורש  זה  כלומר,  באברהם, 
העשירי,  המאמר  את  מגלה  רק  לא  שהוא 
הם  מאמרות  שהעשרה  מגלה  הוא  אלא 
היה אברהם", מתגלה השורש  ה"אחד  מכח 
שכל העשרה גנוזים במציאות ה"אחד" – זהו 
נברא  "באברהם  "בהבראם",  של  המדרגה 

העולם".

ועיקר השורש של "באברהם" – "בהבראם", 
מה שהוא נקרא אברהם זה לא ביחס לאברהם 
 – אברם  נקרא  הוא  לעצמו,  אברהם  עצמו, 
אב – רם, ומה שהוא נקרא אברהם, 'אברם 
האברהם  עיקר  מוליד',  מוליד, אברהם  אינו 
ל"מוליד",  וביחס  ל"מוליד",  ביחס  זה  שבו, 
השם  שינוי  שכל  הדבר,  מציאות  שורש  זה 

שבאברהם הוא כשורש ללידתו של יצחק.

את  יצר  הוא  ברוך  הקדוש  דקה,  ובלשון 
נברא  והאדם  מאמרות,  בעשרה  העולם 
מהמאמר העשירי, מעין כך, יש כח של יצירת 
אדם באדם, שהוא כח ההולדה, והאדם מוליד 
מכח "דע מאין באת מטיפה", הוא לא נולד 
"מעשרה טיפין", אלא הוא נולד מטיפה אחת, 
המאמר  של  מה"בכח"  נולד  הוא  כלומר, 

אחד, זה גדר יצירתו של אדם.

וזהו שורש הדבר שהאשה ניקנית בכסף 
של  אופן  לנו  יש  אבל  ובביאה,  בשטר 
ליבום  נופלת  היא  שמדאורייתא  יבמה, 
דרבנן  תקנה  ויש  עליה",  יבא  "יבמה   –
כלומר,  מאמר,  ע"י  לכונסה  יכול  שהוא 
שורש  של  המאמר  שורש  מתגלה 
הדבר,  גדר  זהו  הראשונה,  הבריאה 
ליבום,  בנפילתה  שחלה  הזיקה  כלומר, 
זהו ה'כח – אחד', והמאמר מוציא אותו 

מהכח לפועל.

אבל מכל מקום, שורש הדבר, קומת שורש 
ליצחק,  ביחס  דייקא  זה  מוליד"  "אברהם 
ביחס  מוליד',  אברהם  מוליד,  אינו  'אברם 
ללידתו של יצחק, וביחס ללידתו של יצחק, 
הצחוק  שנולד  דבר,  של  המציאות  את  יש 
כמו  לא',  ל...  שעולה  הי'  שזה  האיל,  י',   –
אחר  "איל  של  המדרגה  עומק  זה  שנתחדד, 

נאחז בסבך בקרניו".



בלבביפדיה עבודת ה' פנימית · א-י · איל
ולהבין ברור – השורש הזה שמתגלה ביצחק, 
שיוצא  שהפסולת  ביצחק,  הרי  פסולת  יש 
מיצחק הוא עשו וכדברי רבותינו, בספר ברית 
כל  בסבך",  נאחז  אחר  "איל  עולם,  כהונת 
ארבעה תיבות הללו, עולים 400, וברור הדבר, 
]הספר הנ"ל מקביל את זה באופן שונה, אבל 
ברור הדבר[ זהו 'ארבע מאות איש עמו', שזהו 
כמו  מיצחק,  שיוצא  הפסולת  עשו,  של  כחו 
שהוזכר 'איל אחר נאחז בסבך בקרניו', באיזה 
הסבך  שערותיו,  של  בסבך  נאחז,  הוא  סבך 
של שערותיו של האיל, שהוא עומד במקומו 
של יצחק, זהו הפסולת של עשו, שהוא 'איש 

שעיר'.

בסוף העשרה ימים האלה, שמראש השנה ועד 
יום הכפורים, ביום הכיפורים יש שני שעירים, 
שעיר אחד לה', ואחד לעזאזל, מה ההבדל בין 
שעיר לה', לשעיר לעזאזל – כמובן שיש בזה 
מעיקרא  הרי  אחד,  אבל בפנים  פנים רבות, 
הדין של השעירים הוא, שהם צריכים להיות 
עליהם  ומטילים  ובמראה,  בקומה  שווים 
גורלות, אבל, כאשר חל 'גורל אחד לה' ואחד 
לעזאזל', ה'אחד לה'', זה שעיר לה', זה שעיר 

שהוא בגדר עולה כליל.

גזירה,  ארץ  אל  נשלח  לעזאזל,  השעיר  אבל 
הגיע לחצי  שלא  שעד  הגמ',  שאומרת  וכמו 
ההר, כבר נתפרקו איבריו, כלומר, יסודו, הוא 

מציאות של פירוד.

שעיר אחד לה', עשרה שחוזר לאחד
לעזאזל,  לשעיר  לה',  שעיר  בין  ההבדל  זה 
'יהיו  של  המדרגה  מתגלה  לה'  בשעיר 
חטאיכם כשנים כשלג ילבינו', שעיקר הדבר 
הזה, לא חל על הרשעים שנכתבים ונחתמין 
לאלתר למיתה, אלא עיקרו חל על ה'בינונים 
הבינונים  שנתבאר,  שכמו  ועומדים',  תלויים 
אחד  ה'שעיר  בא  זה  ועל  בשער,  תלויים 
כשנים  חטאיכם  "יהיו  בהם  שיתקיים  לה', 
כשלג ילבינו", "אם עשו תשובה, מיד נכתבין 
ונחתמין לאלתר לחיים טובים ולשלום", שהם 
מתגלה  הדבר  ועיקר  תשובה,  הבעלי  הם, 
ב"עיצומו של יום מכפר", ומצד סדר העבודה 
שמוציא לפועל את ה"עיצומו של יום", עיקר 
זה  לה'",  אחד  ה"שעיר  זהו  שמתגלה  הגילוי 
העשירי,  לה'" שמתגלה שביום  ה"אחד  גדר 
חוזר  האלה,  ימים  העשרה  וכל  חוזר,  הכל 

לאחד.

בינונים  של  התשובה  גדר  זה  שהוזכר,  וכפי 
וכבר  לחיים,  נכתבין  תשובה  עשו  שאם 
נצרך  מדוע  כידוע,  רבותינו  שואלים 
בזה שהם  ולא סגי  יעשו תשובה,  שהבינונים 
יוסיפו  הם  שאם  אחד,  מעשה  עוד  יוסיפו 
"מחצה  יהיו  לא  כבר  הם  אחד,  מעשה  עוד 
ביאור  אבל  זכויות",  "רובו  אלא  מחצה",  על 
מעשה  עוד  מוסיפים  אם   – לדברים  אחד 
אחד, א"כ, זה באותו תפיסה של התפרטות, 
ש"תשובה  תשובה,  עושים  הם  אם  אבל 
כעין  למפרע  עוקר  ותשובה  לעולם",  קדמה 
הנדר  את  שעוקר  חכם,  ע"י  נדר  עקירת 
שאומרים  כמו  בתשובה,  וכמו"כ  למפרע, 
חז"ל, "תשובה קדמה לעולם", שהיא עוקרת 
לעולם",  "קדמה  למפרע, כלומר, מה שהיא 
היינו שהיא נוגעת ב"אחד", היא נוגעת ב"יכול 
להיבראות באחד", לכן דייקא, בכדי להיחתם 
אחד  "שעיר  בבחינת  ולשלם,  טובים  לחיים 
לה'", לא סגי בעוד מעשה מדין "רובו זכויות", 
אחד  "שעיר  של  מציאות  שיהיה  נצרך  אלא 
מציאות התשובה,  שזהו  כח התשובה,  לה'", 
ומי  "והוא באחד  שמשיב את הכל ל"אחד", 

ישיבנו", זה ה"שעיר אחד לה'".

שעיר אחד לעזאזל – מקום הפירוד 
הגמור

אחד  שעיר  זה  ההפוך שבדבר,  מהצד  אבל 
לעזאזל, שנשלח לארץ גזירה, ועד שלא הגיע 
מה  כלומר,  איבריו,  נתפרקו  ההר,  לחצי 
שנתפרקו איבריו, זה הגילוי של מהות השעיר, 
בבחינת  ריבוי,  להיות  הופך  השעיר  כלומר, 
שער, שהמקום המרובה ביותר שיש בקומת 
אדם, זה השערות, שאין לך מקום של ריבוי  
יותר גמור מהם, יש את האיברים, שני אזנים, 
שני עיניים, שני נקבי חוטם, שזהו ההתפרטות 
לשנים שבאיברים, ועיקר ההתפרטות מתגלה 
וה'  ה'  וה',  ה'  האצבעות,  במקום  באדם 
בידים, וה' וה' ברגליים, זה מקום העשר של 

ההתפרטות שקיימת בקומת האדם.

אבל, ההתפרטות הגמורה היא אינה באיברים, 
השערות  מקום  שזה  המח,  במותרי  אלא 
וכאשר  הגמור.  הריבוי  מקום  שם  שבאדם, 
השעיר נשלח אל ארץ גזירה, מה שעד שלא 
הגיע לחצי ההר נתפרקו איבריו, מתגלה כאן 
מתגלה  שבו,  השער  מתגלה  שבו,  השעיר 
שבו  הפירוד  מקום  שבו,  ההתפרטות  מקום 

שיש בו את עומק נקודת ההתפרטות.

לה'"  אחד  ה"שעיר  בין  המהותי  ההבדל  זה 
ל"שעיר אחד לעזאזל". ולפי"ז, שורש ה"שעיר 
אחר  ב"איל  יצחק,  בעקידת  הוא  לה'"  אחד 
נאחז בסבך בקרניו", שנאחז בסבך של שערו, 
כמו שהוזכר, שער שורש השעיר, זה השורש 
של "שעיר אחד לה'", ובכל שנה ושנה ביום 
הכיפורים, כאשר מקריבים "שעיר אחד לה'" 
בזמן שבית המקדש היה קיים, מעוררים את 
העקידה שעקד אברהם אבינו את יצחק בנו, 
העשירי,  היום  לו,  מקביל  העשירי,  הניסיון 
שהוא יום הקדוש יום הכיפורים, שמקבילים 
מדרגת  כל  את  מצרפים  עי"כ,   – אהדדי 
אחר  "איל  של  השורש  זה  יחד,  גם  העשרה 

נאחז בסבך בקרניו".

כפרת חטא העגל שביוה"כ – חזרה 
למדרגת האם

ולפי"ז, ברור הדבר, איל בגימטריא אם, כל 
יום הכיפורים הרי, הגדרתו היא "יום שניתנו 
חטא  על  כפרה  שהוא  שניות",  לוחות  בו 
האם  "תבוא  אדומה  פרה  בבחינת  העגל, 
האם  "תבוא  כפשוטו,  בנה",  צואת  ותקנח 
ותקנח צואת בנה", מחמת שהבן לכלך, האם 
מקנחת, זה חיצוניות הדברים, אבל בפנימיות 
בשעה  הרי   – כך  הוא  חז"ל  כוונת  הדברים, 
שהעובר היה במעי אמו, הרי הוא "אוכל ממה 
שותה",  שאמו  ממה  ושותה  אוכלת,  שאמו 
וכאשר הוא אוכל ממה שאמו אוכלת, ושותה 
ממה שאימו שותה, ממילא אין לו את מקום 

הפסולת של הצואה שיוצאת.

זה נקרא 'תבוא האם ותקנח צואת בנה", היא 
שאחר  לעצמו,  ולד  מדין  אותו  מקנחת  לא 
או  מניקתו,  והיא  העולם,  לאויר  יצא  שהוא 
לקנח  צריכה  היא  ואוכל,  מעט  גדל  כשהוא 
צואת בנה, זה מצד המקום של הפסולת, זה 

מהמקום התחתון, ממקום הנפילה.

אבל מהשורש העליון, כשנאמר "תבוא האם 
ותקנח צואת בנה", אם היא בחינת איל כמו 
א"כ  ומתאחד,  שחוזר  ל-א',  י'  שהוזכר, 
העובר חוזר בחזרה למקורו, לשורשו, שיצירת 
הולד היא בארבעים יום, זה הגדר של אם א' 
– טיפה אחת, בארבעים יום שנוצר ולד, לכן 
האם נקראת אם, כי שם נמצא שורש היצירה 
מטיפה אחת, וצורת הוולד שנוצר בארבעים 
נגזר בארבעים  או נקיבה,  זכר  הוא  ואם  יום, 
האם,  למדרגת  חוזר  הוא  כאשר  הללו,  יום 
הוא  ותקנח', כלומר,  האם  'תבוא  נאמר  ע"ז 
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חוזר  וכשהוא  האם,  מדרגת  לתפיסת  חוזר 
את  שאין  למקום  חוזר  שהוא  מתגלה  לשם, 

המציאות של הפסולת.

שלה  השורש  פסולת,  כל   – הדבר  וברור 
בוודאי  ב'אחד',  ההתפרטות,  במקום  הוא 
ובמקום  פסולת,  שיהיה  בעצם,  שייך,  שלא 
קדושה,  של  התפרטות  שייך   – ההתפרטות 
כאשר  הזו,  ההתפרטות  כן,  על  יתר  אבל 
יורדת לתתא, היא הופכת להיות מקום  היא 
הבהירה,  והדוגמא  דקלקול,  התפרטות  של 
כאשר אכלו את המן במדבר, זה היה 'לחם 
שנבלע באיברים', ומעין כך, אילו אכל אדם 
הראשון מעץ החיים וחי לעולם – כלומר, לא 
היה מציאות של פסולת, אלא הכל היה נבלע 

במציאות איבריו של האדם.

במקום  היא  הפסולת,  מציאות  שורש  וא"כ, 
במקום  ההתפרטות,  במקום  ששורשו  הרע, 
הרע  זה  הפירוד,  רעוע, במקום  מלשון  הרע 
מקום  שם  רע,   – ש'  "שער",  שבתיבת 
הפסולת  שמה  ומונח  הרע,  של  ההתפרטות 
הגמורה של אכילה מעץ הדעת טוב ורע, שיש 

מציאות של פסולת היוצא מגופו של האדם.

הכפורים,  יום  של  ההארה  עומק  וא"כ, 
יום  זה  אחד",  ולא  יוצרו  "ימים  אחד",  "יום 
הכיפורים, שהוא יום אחד של הקדוש ברוך 
כלומר,  כידוע,  חז"ל  שדורשים  כמו  הוא, 
מתגלה בו ה"אחד" של מקום החזרה לשורש 
מקום  קודם  שהיא  הדבר  לנקודת  האחד, 
ההתפרטות שבדבר, שם נמצא מקום תפיסת 

העקידה.

מקום האיחוד ופירודם דיעקב ועשו 
יש  ההתפרטות  במקום  יותר,  בעומק  אבל 
את עשיו, ואת יעקב, שנבדלים זה מזה, וכמו 
הפסוק  על  מאד,  כידוע  רבותינו  שאומרים 
שנאמר בנביא עובדיה "כי אח עשיו ליעקב, 
את יעקב אהבתי ואת עשיו שנאתי", שבשורש 
הם אחין זה לזה "כי אח עשו ליעקב" ובענפים 

נאמר "את יעקב אהבתי ואת עשיו שנאתי".

איפה מתגלה בהם המציאות שהם מחוברים 
במעי  היו  ויעקב  עשו  כאשר  אהדדי,  יחד 
"ויתרוצצו  נאמר  שם  שגם  אף  על  רבקה, 
הבנים בקרבה וגו' ותלך לדרוש את ה'", אבל 
שהיה  לפני  עוד  הראשונה,  היצירה  בשורש 
בהם גדר של "ויתרוצצו", שהם רוצים לצאת, 
בארבעים  ובעיקר  העיבור,  בתחילת  אלא 

רבקה,   – האם  בחינת  שזה  הראשונים,  יום 
הארבעים יום שהם שורש יצירת הולד – אז, 
הזה  הזמן  ועל  מאוחדים,  היו  ועשיו  יעקב 
בעיקר נאמר מדרגת גילוי הדבר של "כי אח 

עשיו ליעקב".

שני השעירים – מדרגת ה"ויתרוצצו" 
שבעיבור יעקב ועשו

הכיפורים  ביום  שמתגלה  החיצונית  ההארה 
אחד  ושעיר  לה',  אחד  שעיר  שיש  היא, 
לעזאזל, וכמו שנתבאר, שה"שעיר אחד לה'", 
זה המקום של העשר שחוזר לאחד, ו"שעיר 
שכשנופל  הנפילה,  מקום  זה  לעזאזל",  אחד 
בהר נתפרקו איברים, בבחינת עשר – שער, 

שנעשה מציאות של התפרטות.

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

מהמקום שבו הם נמצאים בעיבור.

מתגלה  זה  שם  הדבר,  של  ב"בפועל"  אבל 
בקרבה",  הבנים  "ויתרוצצו  של  באופן  כבר 
בו ה"ויתרוצצו  עיבור שכבר חל  זהו  כלומר, 
הולך  וזה  לדרכו  הולך  "זה  בקרבה",  הבנים 

לדרכו", זה שעיר לה', וזה שעיר לעזאזל.

הזה,  והשופר  יתקע",  גדול  "בשופר  אבל, 
בירושלמי  חז"ל  דברי  את  שהזכרנו  כמו 
יצחק,  של  אילו  של  שופרו  זה  ובמדרשים, 
שזה  תימן",  בסערות  "והלך  נאמר  עליו 
השערה בשי"ן, שס' וש' שרשם אחד, ]שערה 
משערות ראשו של אדם[, אז מתגלה לעתיד 
לבוא – כאשר יהיה 'בשופר גדול יתקע', יהיה 
המדרגה  יעלה  אז  שלם,  גילוי  של  מציאות 
ושעיר  לה'  אחד  ה'שעיר  ממדרגת  למעלה 
תחילת  יהיה  שזה  כפשוטו,  לעזאזל'  אחד 
הגילוי לעתיד, וע"ז נאמר "ועלו מושיעים בהר 

ציון לשפוט את הר עשו".

במדרגה העליונה- גילוי ה"אח עשיו 
ליעקב"

אבל בעומק, לאחר מכן, "והיתה לה' המלוכה", 
אז  בשלימות,  עליכם"  ה"תמליכוני  שיחזור 
יאיר עומק ההארה, כבר ביום ראשון דראש 
הימים,  דעשרת  הסוף  יהיה  לא  ואז,  השנה, 
אלא  לעזאזל,  אחד  ושעיר  לה'  אחד  בשעיר 
של  האיל,  של  ההארה  לשורש  הדבר  יחזור 
הי' שחוזר לא', ולא יהיה את הפסולת שיוצא 
שלימה,  שאינה  יצחק  עקידת  שזה  מיצחק, 

'איל אחר נאחז בסבך' שבגימטריא 400 שהם 
"הארבע מאות איש עמו" של שורש מציאותו 
כמו  השער,  בסבך של  נאחז  והוא  עשו,  של 
שנתבאר, אלא יחזור ויתגלה העומק של "כי 
אח עשו ליעקב", משורש עומק נקודת הדבר.

מדרגת צירי לידה ומדרגת אורך הלידה 
שבגאולה העתידה

ה"צירי  את  יש  העתידה,  הגדר שבגאולה  זה 
לידה" של הגאולה שבה אנחנו נמצאים עכשיו, 
מתגלים  הם  כאשר  האלה,  לידה"  וה"צירי 
עוד  אז מתגלה  החיצונית שבהם,  מהתפיסה 
פעם "ויתרוצצו הבנים בקרבה", שבצירי לידה 
בקרבה",  הבנים  ה"ויתרוצצו  מתגלה  עצמם 

עשו לעומת מציאותו של יעקב.

האור  הלידה,  של  האור  יהיה  כאשר  אבל 
של הלידה, הוא לא יאיר רק, אור של לידה 
יצאו, וכל אחד הולך לדרכו,  כפשוטו, שהם 
שורש  של  ההארה  עומק  את  יאיר  זה  אלא 
תורה  שזה  הראשונים,  יום  המ'  של  היצירה 
שניתנה ביום הכיפורים לארבעים יום, שהיא 
עוד  שהוא  בשורש,  ה"ארבעים"  את  מאירה 

לפני נקודת ההתפרטות.

גדול  בשופר  ה"תקע  מכח  יהיה  והשלימות 
שלעתיד  יתקע",  גדול  "בשופר  לחרותינו", 
כל  בשלימות,  האור  ויאיר  יושלם  לבוא 

ה"עשרה" יחזור למציאות ה"אחד".

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

מכח כך יאיר עומק ההארה של "והיתה לה' 
ושמו  אחד  ה'  יהיה  ההוא  "ביום  המלוכה", 
האחד,  למציאות  חזרה  יחזור  הכל  אחד", 
אנחנו  יום שבתוכם  הארבעים  מהלך  כל  זה 
לחזור  יום",  ה"ארבעים  זה  עכשיו,  נמצאים 
ל"ארבעים יום" של שורש יצירת הולד, לחזור 
והסיפא  שהוזכר,  והארבעים  לאחד  לאם, 
יום  עד  ימים,  העשרה  זה  יום  הארבעים  של 
כל  אבל  שבדבר,  האחרית  שהוא  הכפורים 
בימים  בהם  נמצאים  שאנחנו  יום  הארבעים 
האלה, הם עומק ההארה של האיל, של הא' 
– מ', להחזיר הכל לשורש היצירה למציאות 
האחד הגמור, "ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו 

אחד".

 ■ המשך בע"ה בשבוע הבא מהסדרה
השבועית של בלבביפדיה עבודת ה' 



יש  הזאת  הארץ  שהנה  וז"ל,  פ"א(  מג,  )שער  חיים  כתב בעץ 
בה )צורת( פרצוף הארץ, שהוא זרוע הימיני, לכן ג"ע הארץ הוא 
הוא  זרוע שמאל  וכנגד  העולם ממש.  הישוב באמצע  לצד דרום 
ז'  נגד  מדורין  לז'  נחלק  שהוא  אלא  הישוב,  לצפון  הארץ  גיהנם 
ארעאן כנודע, כי בארץ התחתונה שהיא מלכות דמלכות דעשיה, 
תמן להט החרב לרשעייא )שמתהפך רחמים לדין, ולהיפך בג"ע 
מתהפך דין לרחמים כמ"ש(. ובזה תבין שגיהנם הוא זרוע שמאל, 
ימין,  זרוע  והוא  ימין,  דרום,  הוא  וג"ע  מלכות.  והיא  צפון,  והיא 
והיא בינה דמלכות, עכ"ל, עיי"ש. וכתב שם )שם, פ"ב( וז"ל, וכמו 
יש  הארץ  ג"ע  נגד  וכן  וכו',  למעלה  הוא  כן  בארץ  שהוא למטה 
ה',  ימין, שהוא מכוון לשבתיך פעלת  זרוע  למעלה ברקיע בסוד 
זרוע שמאל, ששם  זרוע שמאל הארץ, מכוון למעלה  גיהנם  ונגד 
)פרק  אלם  וביונת  עכ"ל.  דילהון,  מדורין  ושם  נאחזין  הקליפות 
פו( כתב וז"ל, גיהנם, שהוא כח הקליפות והדינין, עכ"ל. ולעילא, 
מקום גיהנם הוא כנגד ג"ע, וכשם שג"ע הוא במקום התפשטות 
וכמ"ש  לעומתו.  גיהנם  כן  ג"ע(,  ערך  )עיין  בינה   – אמא  הארת 
שם )שער נ, פ"א( וז"ל, וכנגד הקליפה של אמא, הוא סוד גיהנם, 
עכ"ל. וכתב ברמ"ז )אם לבינה, אות עין, אות פ"ז( וז"ל, גיהנם הוא 

נקבה דס"א, עכ"ל. 

גיהנם לפי  יש  שיש רע, שם  היכן  ועולם  עולם  בכל  ובדקות, 
ערך אותו עולם.

וכתב שם )שם, פ"ז( וז"ל, גיהנם "תחתון" הוא ד' יסודות רעים, 
יסודות  ד'  הם  תחתון  וג"ע  טבעים,  שדין  וכו', שהם  וטחול  כבד 
טובים, ריאה וכו' שהם מלאכים, והרי כי גם ביסודות יש מלאך 
ושד, שהם יצ"ט ויצה"ר, עיי"ש בהרחבה. ובעולם עליון יותר זהו 

גיהנם רוחני. ועיין ספר הליקוטים )ישיעה, סימן נז(.

והנה אף שנתבאר שבימין זהו ג"ע, ובשמאל זהו גיהנם, מ"מ 
ושל  שלג,  ונעשה  אש  ימין  של  ושמאל,  לימין  נחלק  הגיהנם  אף 
שמאל מים. וז"ל הזוה"ק )ח"א, סב, ע"א( מאי דינא דגיהנם, אשא 
ותלגא. ועוד אמרו )שם, רלח, ע"ב( דינא דחייבי בגיהנם, תריסר 
ירחין, פלגא מנייהו בחמה, ופלגא מנייהו בתלגא. ושל שלג קשה 

משל אש, כמ"ש ברמ"ע מפאנו )מאמר הנפש, ח"ו, פ"ח(. וכתב 
רמ"מ משקלוב )חידושים על סדר ההשתשלות, דף של"ח( וז"ל, 
מצד ימין גיהנם של אש, ומצד שמאל גיהנם של שלג, עכ"ל. והבן 
שכל אחד מעניש את כנגדו, ודו"ק. ויש בחינה הפוכה, והבן. ועיין 
אפיקי ים )עירובין, יג, ע"ב(. וז"ל המשנת חסידים )מסכת היכלות 
הקליפות, פ"ו( ושני מיני גיהנם הם, אחד של אש להעניש לעובר 
במצות  למתרשל  להעניש  שלג  של  ואחד  תעשה,  לא  מצות  על 
עשה ואינו מקיימם, עכ"ל. ומקור דבריו בספר הליקוטים )שמות( 
וז"ל, גיהנם של אש כנגד טלה והוא כנגד העובר על ל"ת, שהוא 
מתחמם לעבור העבירה. ויש גיהנם של שלג, כנגד עקרב, שהוא 
ואל  בשב  אשר  מעצלות  שהוא  מ"ע,  על  ועובר  המתקרר  כנגד 

תעשה, עיי"ש. ועיין ליקוטי תורה )שם(.

ומהות גיהנם של אש )תחתון( נתבאר בעץ חיים )שער נ, פ"ד( 
הליחות  את  המייבש  שבאדם  הטבעי  החום  הוא  והיצה"ר  וז"ל, 
שס"ה  על  ויעבור  יעשה  כאשר  וזהו  האדם,  מת  ואז  השרשים, 
של  אש  בהם  יתדבק  הגבורות  של  האש  זה  אז  כי  ל"ת,  מצוות 

גהינם הרע וימיתהו, עכ"ל.

והיינו  עב-קר,  כנ"ל,  עקרב  שלג, ששורשו  של  גיהנם  ומהות 
של  פגם  בעיקר  והוא  חיותו.  מסתלק  ועי"ז  קרירות,  של  עביות 
משכב זכור, כמ"ש בשער רוה"ק, שחוטא בחטא זה פוגם באמא 
אלפי"ן  והג'  וההי"ן,  ואלפי"ן  ביודי"ן  אהי"ה,  שמות  ג'  ב'  ויש 
ועיין שער תיקוני  עיי"ש.  ראשונות שבשלשתם הם בגימט' שלג, 
ועיין  כמ"ש.  בשלג,  גלגול  של  תיקון  יש  כך  וכנגד  )פ"י(.  עונות 
משנת חסידים )מסכת התשובה, פ"י(. ועמק המלך )שער תיקוני 

התשובה, פרק י"ב(. 

נגד  בגיהנם  נידונין  וז"ל,  ל"ב(  תיקון  )תיקונים,  בגר"א  וכתב 
דדוכרא  ו"ק  נגד  והוא  בשלג,  וחצי  באש  שנה  חצי  הנ"ל,  ב' 
קום  עיקרה  שתורה  עיי"ש  ומצות,  תורה  נגד  והן  וכו',  ונוק' 
ארוכים.   והדברים  ודו"ק.  ל"ת,  ועיקרם  רובם  ומצוות   עשה, 

 ■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד לעלון. 
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שמחים כנתינתן מסיני 
לי מיוצרי  אוי  נאמר,  עליו  מי שחי בלי לב 
ואוי לי מיצרי )ברכות סא, א(. אוי לי מיוצרי – 
שאולי יש לו יראה לעבור עבירה, ואם אין לו 
הוא בכל מקרה יענש. אבל אוי לי מיצרי – כי 
זה באמת קשה, והאדם לא מסוגל לעבוד את 

הקב"ה, כי אין לו חיים. 
האדם, כפי מה שהקב"ה יצר אותו בצורת 
משעבוד,  רק  לחיות  יכול  לא  הוא  היצירה, 
וזה בנוי בנפש  רק מעול, אלא גם משמחה, 
האדם. במעמד הר סיני, מחד הקב"ה כפה 
ומאידך הם אמרו נעשה  כגיגית,  הר  עליהם 
וכבר עמד על כך במדרש תנחומא  ונשמע, 
)פרשת נח(, מדוע היה צריך גם לומר נעשה 
הרי  כגיגית,  הר  עליהם  שיכפה  וגם  ונשמע, 
אם הם אמרו נעשה ונשמע מדוע היה צריך 
האדם,   – לעניננו  הדבר  ביאור  הכפיה,  את 
החיבור שלו לתורה, למעמד הר סיני, לקבלת 
התורה בנפש האדם בכל יום ויום, היא בנויה 
שנאמר  כח  על  בנויה  היא  כוחות:  שתי  על 
בחז"ל )עבודה זרה ה, ב( כשור לעול וכחמור 
כפה  שם  היה  התורה  שקבלת  כמו  למשא, 
עוד  עם  בנויה  היא  אבל  כגיגית.  הר  עליהם 
כח, )שמות יט, ח( ויענו כל העם יחדיו ויאמרו 
קיבלו  הם  ונשמע.  ה' נעשה  דיבר  אשר  כל 
את הדבר מתוך רצון, מתוך שמחה, אצל כל 
נפש ונפש מוכרח שהחיבור לתורה הקדושה, 
תהיה עם שתי הכוחות הללו. עם חיבור של 
חיבור  עם  אבל  עול,  של  חיבור  עם  שעבוד, 
של שמחה. חיבור של שמחה בלי חיבור של 
של  שמחה  זה  אמיתי.  חיבור  לא  הוא  עול, 
הוללות. כדברי הירושלמי הידועים: שהאדם 
צריך אהבה ויראה. כי אהבה לבד הרי שצריך 
את היראה. אי אפשר חיים שאין בהם עול, 

אבל אי אפשר חיים שכולם עול. 

 דע את שמחתך פרק כ'
שמחה בהתרת הספקות

שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד ליקווד תשע"ב 
ישראל, השתא  ישראל ה' אלוקינו ה' אחד". דברי רש"י: "שמע  "שמע 

הוא ה' אלוקינו ולעתיד לבוא ה' אחד לכל האומות כולם". 
'אלוקינו  הוא  אז  השתא,  בידינו  שיש  הגילוי  לפי  אלוקינו"  ש"ה'  הרי 
בלבד'. משא"כ לעתיד לבוא "והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה 

ה' אחד ושמו אחד" יתגלה גילוי שמו יתברך לכל הנבראים כולם. 
ודאי שפשוטם של דברים השתא גילוי השי"ת בעולם נעלם יותר ולעתיד 
לבוא יהיה גילוי גדול יותר. אבל ברור לכל בר דעת שזה לא רק ענין מי 
ידע, שהשתא רק ישראל יודעים באמיתת הבורא ית"ש ולעתיד לבוא יהיה 
יותר  יהיה  יתברך  ה'  של  הגילוי  עומק  אלא  ידעו.  תבל  יושבי  גילוי שכל 

עמוק באופן יותר של מהות פנימית יותר. 
"שמע  לבוא.  לעתיד  שיהיה  הגילוי  ומה  השתא  בידינו  שיש  הגילוי  מה 
ישראל ה' אלוקינו", ה' הוא האלוקים שלנו. איפה הוזכר בתורה הקדושה 
השם  נאמר  לא  אלוקים,  השם  נאמר  בראשית  מעשה  בכל  אלוקים.  ה' 
הוי'ה ברוך הוא, "בראשית ברא אלוקים", ל"ב פעמים במעשה בראשית 
לאחר  אלוקים".  "בראשית ברא  עולמו,  אלוקים שבוא הקב"ה את  השם 
שהקב"ה השלים את כל מלאכתו "ביום עשות ה' אלוקים ארץ ושמיים". 
"ביום עשות ה' אלוקים ארץ ושמיים" – שמה הוזכר בתורה הקדושה ה' 
הוי"ה, דברי  שם  הוזכר  ולא  אלוקים  שם  רק  הוזכר  לכן  קודם  אלוקים. 
את  לברוא  במחשבה  עלה  "מתחילה  מאוד,  שידוע  ברש"י  שמובא  חז"ל 
מדת  עמו  ושיתף  עמד  מתקיים  העולם  שאין  ראה  הדין,  במידת  העולם 
שונה,  קצת  הוא  התורה  של  הראשון  רש"י בפסוק  לשון  אבל  הרחמים". 
"ראה שאין העולם מתקיים עמד והקדים ושיתף לה מידת הרחמים למידת 
הדין". שרש"י אומר שמתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת 
עמו  שיתף  לכאורה  אז  מתקיים  העולם  שאין  ראה  אלוקים".  "ה'  הדין, 
מידת הרחמים. אז מה קודם למה? האם מידת הרחמים קודמת למידת 

הדין או שמידת הדין קודמת למידת הרחמים.
לכאורה פשטות דברי חז"ל "מתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם 
במידת הדין", אז מה שקודם זה מידת הדין. "ראה שאין העולם מתקיים 
עמד ושיתף עמו מידת רחמים". כלומר מעיקרה היה מידה אחת שנקראת 
הדין  מידת  זה  הרי שקודם  מידת רחמים.  ושיתף  הקב"ה  בא  דין,  מידת 

ולאחמ"כ זה מידת רחמים, זה סדר פשטות דברי חז"ל. 
אבל רש"י מחדד וכותב "עמד והקדים ושיתף מידת רחמים למידת דין". 
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זה  למה  שקודם  שמה  שמשמע  הרי 
הדין.  למידת  קודמת  רחמים  מידת 
על אף שאפשר גם ללמוד ברש"י על 
הכוונה  והקדים"  "עמד  שכתוב  מה 
מידת  מכוח  יתבטל  שהעולם  לפני 

הדין. 
ראשית  כן  אם  להבין  שצריך  הרי 
הרי  בריאת הבריאה מה קדם למה, 

"בראשית ברא אלו ־סדר הפסוקים 
שהקב"ה  כתוב  שקודם  הרי  קים" 
ראה  הדין,  במידת  העולם  את  ברא 
ושיתף  עמד  מתקיים  העולם  שאין 
לא  העולם  למה  רחמים.  מדת  עמו 
יכול להתקיים במידת הדין, מה חסר 

־בעולם שהוא לא יכול להתקיים במי
יצדק  "מי  הדבר  הדין. בפשטות  דת 
הם  לפניך בדין", מחמת שהנבראים 

וק עלולים  הם  ממילא  חומר  ־בעלי 
הקב"ה  אם  ממילא  לחטא,  רובים 
ידון את הבריאה לפי מידת הדין מי 
פשטות דברי  זה  בזה.  לעמוד  יצליח 

חז"ל באמת.
נקודה  כאן  כתוב  בעומק  אבל 
כתוב  חז"ל.  בדברי  לגמרי  אחרת 

־שהעולם לא מצד חטא לא יכול לע
מוד במידת הדין, ראה שאין העולם 
מתקיים מצד המהות של מידת הדין 

יש יכולה להתקיים. "שמע  ־שאיננה 
אלו ה'  אחד",  ה'  אלוקינו  ה'  ־ראל 

אלוקינו  רק  מתגלה  היה  אם  קינו 
והיה חסר בגילוי של הוי'ה הרי שאין 

שהנב מה  מצד  לא  לבריאה.  ־קיום 
הדין  במידת  אותם  ידונו  אילו  ראים 

־הם לא יוכלו להתקיים, אלא כי הב
ריאה אם יתגלה בה רק 'אלוקינו' אז 
התכלית של הבריאה נחסרת, "והיה 
ההוא  ביום  הארץ  כל  על  למלך  ה' 
לנו  יש  השתא  אחד",  ושמו  אחד  ה' 
"ה' אלוקינו", לעתיד לבוא מתגלה ה' 
אחד ושמו אחד, מתגלה שמו יתברך 

הוי"ה ברוך הוא. 
עולם שמתגלה בו רק שם אלוקים 
הוא  ברוך  הוי'ה  בו שם  ולא מתגלה 

יכול להתקיים, כי חסר בו  הוא אינו 
כל תכלית הבריאה. מה היא תכלית 

הב כל  תכלית  כולם.  הבריאה  ־כל 
ריאה כולה היא גילוי אחדותו יתברך 
הארץ  כל  על  למלך  ה'  "והיה  שמו 
זה  אחד",  ושמו  אחד  ה'  יהיה  ביום 

אלו שם  כולה.  הבריאה  ־תכלית 
בג'  משמש  אלוקים  שם  כידוע  קים 
הקב"ה,  כלפי  אלוקים  יש  עניינים, 

־יש אלוהים אחרים, ויש אלוהים שנ
אלוקים  ששם  הרי  דין.  בית  קראים 
שלוש לשונות, הוא משמש להקב"ה, 

־הוא משמש רח"ל להבדיל גם לעבו
והוא משמש לבית דין, "עד  זרה  דה 
האלוהים יבוא דבר שניהם" קאי על 

בית דין כידוע דברי חז"ל.
שהקב"ה  מכריח  לא  אלוקים  שם 
יכול  הוא  אחד,  למישהו  רק  שייך 
כמה  שיש  כמו  לכמה,  שייך  להיות 
ראובן ויש כמה שמעון ויש כמה לוי 
אז גם השם אלוקים משתייך לפחות 
כן,  על  יתר  ואולי  סוגים.  לשלושה 
יש הרבה בית דין, יש הרבה אלוהים 
אחרים. השם אלוקים הוא לא השם 
המיוחד לו, הוא לא השם שמעיד על 
ודאי שהשם  הוא אחד.  זה שהקב"ה 
אלוקים הוא גם שמו יתברך אבל זה 
שזה  שמעיד  השם  לא  זה  שמו,  לא 
נמצא  האדם  כאשר  זולתו.  ולא  הוא 
ראובן  לו  וקוראים  במקום  למשל 
ראובן,  שקורא  מישהו  שומע  והוא 
הוא יכול לסבור שאולי קראו לראובן 

־אחר. כאשר האדם פונה למושג שנ
שפנייתו  בהכרח  אין  אלוקים  קרא 

לבורא יתברך שמו.
"מתחילה על במחשבה לברוא את 

־העולם במידת הדין, ראה שאין העו
־לם מתקיים" – למה אין העולם מת

קיים? לא רק מחמת שאנשים יעברו 
עבירות רח"ל אז העולם לא יתקיים. 
נמצאת  הייתה  הבריאה  אם  כי  אלא 
הרי  בלבד  אלוקים  שם  של  במהלך 
ית"ש,  לבורא  רק  פניה  בהכרח  אין 
יתברך  לבורא  פנייתו  כל  "שתהיה 

רא בפרק  הרמח"ל  לשון   – ־שמו" 
פונה  אדם  אם  ישרים.  שון במסילת 
להקב"ה בשם אלוקים הרי שהוא לא 
ועומק  לו,  המיוחד  אליו בשמו  פונה 
הדבר, שאין כאן הגדרה שלא תהיה 
שמו,  יתברך  אלא לבורא  פנייתו  כל 
אלא יש כאן גילוי של עומק של שם 

לעו לאחרים.  גם  להשתייך  ־שיכול 
מת זאת ה' הוי"ה ברוך הוא, זה שם 

העצם שם המיוחד לו. 
רחמים",  מידת  עמו  ושיתף  "עמד 
"עמד  זה  מה  מהלכים  שני  בזה  יש 
"ביום  רחמים".  מידת  עמו  ושיתף 
עשות ה' אלוקים ארץ ושמיים". כמו 
שבברכה  הברכות  במהלכי  שדברנו 
יש שני מהלכים, יש מהלך של ברכה 
ותתנהג  מידותיך  על  רחמך  "יגולו 
'ברכני',  הרחמים".  בניך במידת  עם 

הרח מידת  של  גילוי  הברכה?  ־מה 
הוי"ה  גילוי  שזה  מהלך  ויש  מים. 
לא מצד מידת הרחמים.  הוא,  ברוך 
חלקים,  שני  בו  יש  ברוך  הוי'ה  שם 
יש אבחנה של שם הוי'ה ברוך שהוא 

־גילוי של מידת הרחמים. השם אלו
־קים מידת הרחמים, אומר רש"י בד

רחמים.  מידת  הוי'ה  שם  חז"ל,  ברי 
במידת  מתקיים  העולם  שאין  "ראה 
בחטא  עלולים  הנבראים  כי   – הדין" 
– "עמד ושיתף עמו מידת הרחמים" 
"ורחמיו  יוכלו להתקיים,  בכדי שהם 

הב את  יקיימו  שהם  מעשיו",  ־על 
פשטות  שזה  אחד  מהלך  זה  ריאה. 

דברי חז"ל.
העו שאין  "ראה  הפנימי,  ־המהלך 

זה  כי   – הדין"  במידת  מתקיים  לם 
ושיתף  "עמד   – לו  המיוחד  שמו  לא 
עמו שם הוי'ה ביום עשות ה' אלוקים 
ארץ ושמיים", ביום עשות ה' אלוקים 
ארץ ושמיים – הוא מגלה שיש שמו 

המיוחד לו. זה נקרא "ה' אלוקינו". 

■ המשך בע"ה שבוע הבא מהשיעור טעמי המצוות 
009 שמע ישראל תשע"ב לייקווד )פורסם לראשונה(
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ו וברש"י  בקבלת התורה נאמר )שמות יט, 
שם(, ויחן שם ישראל כנגד ההר, כאיש אחד, 
אחד,  במוח  אחד  כאיש  לא  זה  אחד.  בלב 
כי קבלת התורה היא לא במוח בלבד, אלא 
היא קבלת התורה במוח ובלב. כמו שההכנה 
תספרו  טז(  כג,  )ויקרא  היתה,  תורה  למתן 
תהיינה,  יום, שבע שבתות תמימות  חמישים 
למדרגה  ממדרגה  לעלות  הכנה  שצריך  הרי 

למדר ממדרגה  לעלות  הכנה  וצריך  ־במוח, 
גה בלב. אם נכין את עצמנו, לא לבנות רק 
את המוח, אלא לבנות כסדר בהדרגה במשך 
השנים את הלב, הרי שנזכה בסיעתא דשמיא 
לחיבור של מוח ולב. לחיים שהלב הוא קרוב 
]אילו הלב שלנו  לפחות למדרגה של המוח. 
יהיה במדרגה של המוח שלנו, הרי שצריכים 

להיות כמעט מהל"ו צדיקים[. 

יתן ה' יתברך שהדברים יהיו בבחינה של – 
בפיך ובלבבך לעשותם )דברים ל, יד(, לשנות 

־את הבלבבך, לעלות מעלה מעלה מתוך חי
בור גמור, של הכרת השכל והרגשת האדם, 
הדברים  לוהיו  דשמיא  בסייעתא  נזכה  ואז 

שמחים כנתינתם מסיני.    

דע את שמחתך התעלות מכח עם זר · פרק כא'
אמרו חז"ל )אבות דרבי נתן פרק לד( שאחד 
מהעשרה לשונות של שמחה נקרא עליזה, על 
דרך שנאמר עלז,  יעלוזו, וכיוצא בזה. עלינו 
לדעת מהו הלשון של השמחה שנקרא עלז. 

על  אותיות  זה  עלז  כל  הוא,  הדבר  ביאור 
בצאת  א(  קיד,  )תהלים  שנאמר  כמו  ז'.   -
עלז,  לועז.  מעם  יעקב  בית  ישראל ממצרים 
מצינו פעמים רבות  וכן  אותיות.  אותם  לועז, 
בלשון חז"ל )גיטין ה, ב. בבא מציעא פד, א. 
סנהדרין מד, ב( שלא להוציא לעז, מה כוונת 
הדבר להוציא לעז, כאשר מדברים על אדם 
אותו  מעתיקים  אלא  שלו,  השפה  לפי  לא 
מהשפה שלו לשפה אחרת, דהיינו שמדברים 
עליו בלשון שהיא זרה כלפיו, ועל דרך שמצינו 
עבודה  לענין  ב(  ט,  ברכות  )ירושלמי  בחז"ל 
לשון  זה  זר  עם  לשון  כן  לו,  זרה  שהיא  זרה 

שהוא זר לו, זה לעז
. זה נקרא שמוציאים עליו לעז, כשמדברים 
אבל רואים שזה לא הוא, זה נקרא שלא יוציאו 
לעז. ועל כן כל זמן שיש על האדם לעז, לשון 

עם זר, הוא לא יכול לעלוז. 
־באופן אחר, עלז זה על ז', הוא למעלה מה

אומות,  לשבעים  שורש  האומות, שהם  שבע 
עלז,  נקרא  זה  האומות.  מעל  שהוא  דהיינו 
כמו שאומר  הוא  על  כל  הדבר.  מעל  שהוא 
הנפש החיים )שער א פרק טו(, זה  ע' - ל' 
שהוא עולה מעל השבעים לשלוש למעלה, זה 
נקרא על. על - ז', הוא מתעלה על הדבר. וזהו 

הנקרא עלז. 
בח אתה  במועדים  אומרים  אנחנו  זה  ־על 

בנו,  ורצית  אותנו  אהבת  העמים,  מכל  רתנו 
ורוממתנו מכל הלשונות. כלומר השמחה של 
המועדים היא, איך שרוממתנו מכל הלשונות, 

העולם, ההתרו אומות  לשון של  ־מהשבעים 
זמן  כל  כן  אם  זר.  העם  של  מהלשון  ממות 
לא  הוא  זר  ללשון של העם  שהאדם מצורף 
מאותו  נבדל  הוא  כאשר  עלז.  לא  הוא  עליז, 

צירוף, חל בו מציאות שנקראת שמחה. 
רגלים  השלשה  בכל  שנאמר  מה  גם  וזהו 

החי בהגדרה  מצרים.  ליציאת  זכר  ־בתפלה 
־צונית השמחה היא היינו בגלות ונגאלנו מה

גלות, ולכן זה זמן של חיוב בשמחה. ]על אף 
שזמן שמחתנו בפרטות נאמר בסוכות, אבל 
בכולם יש דין של שמחה[. אבל עומק הדבר 

־הוא, הגדרת הדבר שהשמחה באה מזה שי
הגאולה.  באה  ומזה  זר,  עם  מהלשון  צאנו 
]וההתנוצצות של הגאולה התחיל בזמן היותם 
במצרים שהם לא שינו לשונם[. כי אי אפשר 

־שיהיה שלשה רגלים של שמחה, של זכר לי
ציאת מצרים, כל זמן שלא יצאנו מהעם לועז. 

שורש לשון זר 
־הדוגמא הברורה של לשון עם זר, הוא השו
־רש שבו מתחלקים כל האומות כולם לשב

עים לשון, שזה היה בדור הפלגה, כמו שנאמר 
ושם הקב"ה  כה( נפלגה הארץ,  י,  )בראשית 
ללשון אחרת.  כולם  חילק את הלשונות של 
אחד,  מדבר בלשון  האדם  כאשר  קורה  מה 
ומי שמדבר אתו מדבר בלשון אחרת, שאין 
שנאמר  מה  וזהו  אדם.  בני  בין  וקשר  הבנה 
את  איש  ישמעו  לא  אשר  ז(  יא,  )בראשית 
בבריאה,  כאן  שמתגלה  כלומר  רעהו,  שפת 

־שכל אחד שומע לעצמו. בדור ההפלגה, הת
גלה שהתחלקו האומות לשבעים לשון, דהיינו 
שהוא אינו מבין את חבירו באופן של דיבור 

מפה לפה, אלא באופן של שמיעה והבנה. 
שהוא  מה  את  יש  משהו,  אומר  כשראובן 
ויש את ההשכלה שמונחת בתוך מה  אומר, 
שהוא אומר, כששמעון שומע את אותו דבר, 
אפילו אם הוא שומע את אותם מילים בדיוק, 
אנחנו  לכן  עצמית.  היא  ההשכלה שבו  אבל 

־רואים הרבה מאוד פעמים, שבני אדם אומ
־רים משהו אחד, והשומע שומע מילים אח
־רות, וכשנרצה לדון מה נאמר, אם אין הקל

טה שנפתח ונשמע מה נאמר, השומע בטוח 
שזה מה שהוא שמע. למה הוא בטוח שזה מה 
שהוא שמע, כי הסברא נתפסה אצלו בצורה 
אחרת, ועל ידי כן הוא גם שיבש את המילים 
שהוא שמע. אם כן נמצא שכאן בעולם הזה 

־כל שמיעה היא בשומע שיש לו את הכלי קי
והוא מקבל את ההשכלה  בול של הדברים, 
כפי מה שהוא קיבל אותה לעצמו. לכן הוא 
לא שומע מה שנאמר לו, אלא הוא שומע את 

מה שהוא הבין. 
א.  נח,  )ברכות  חז"ל  שאמרו  מה  גם  זהו 
פרצופיהם  שאין  כשם  ב(  כא,  במדבר רבה 
שוים אין דעותיהם שוות, כלומר בשום דבר 
אף אחד לא מבין כמו השני, אלא פחות או 
יותר, האדם מבין את מה שנאמר לו, כפי מה 
שהוא מבין, אבל לא כפי מה שביקש המדבר 

לומר לו. 
כל פעם שהמדבר מדבר הוא מדבר מדעת 
מסוימת, והמקבל שמקבל הוא מקבל את זה 
בדעתו  זה  את  מקבל  וכשהוא  שלו.  בדעתו 

שלו, אז הוא לא שומע מה שאמרו לו. 
־אם כן הלשון בעצם נעשה כלי בלבד לסב

רא, כי הרי האדם אינו מקבל את הלשון כפי 
מה שהוא, אלא הוא מקבל ממה שנאמר, רק 
את הסברא. וכמו שמצינו בחז"ל )בבא בתרא 
כלומר  לי,  שמיעא  לא  לי  לא סבירא  ב(  יג, 
וודאי שהוא שמע בפועל, אך חז"ל הגדירו את 
השמיעה בלשון אחר, משורש הבנה, הסכת 
והבן. אם כן גם כשסבירא לי ושמיעא לי, זה 

לא מעצמיות הלשון.  
לפי זה נבין מהו המושג שנקרא לעז, לשון 

שב של  הפשוטה  ההגדרה  מלבד  זר.  ־עם 
עים לשון, שזה זר ביחס ללשון הקודש. אבל 
בעצם כל פעם שאנחנו שומעים דברים, אני 
לי, אלא את מה  לא שומע את מה שנאמר 

שהבנתי. כלומר זר אלינו מה שנאמר לנו. 
לשון עם זר הגדרתו בפשטות, עם זר שהוא 

־שומע בלשון זרה. אבל בעומק לפי מה שה
והשומע  מדבר,  כשהמדבר  עכשיו,  תבאר 
הפך  זה  ממילא  באוזניו,  הדבר  את  שומע 

להיות לשון עם זר.

  ■ המשך בע"ה שבוע הבא מסדרת דע את שמחתך



יסוד שמיני: הבחנת הדבר בתיקון ובקלקול

לשון חז"ל כידוע, הקב"ה היה "בונה עולמות ומחריבן ". ולפיכך, כל דבר 
ב'תיקון'.  כאן  והוא נמצא  חורבן,  לו שורש של  היה  כאן בעולם,  שנמצא 
כל דבר ודבר שאנחנו מביטים בו, אם אנחנו רואים אותו כמתוקן, אנחנו 
צריכים לראות איפה הוא נתפס כמקולקל. ואם הוא מקולקל - איפה הוא 
יסוד לעצמו[.  זה  והיפוכו', אבל  'דבר  עוד דקות של  ]זה  יתפס כמתוקן. 
בכל דבר ודבר שמביטים בבריאה - להתבונן בו, איך הוא נראה בקלקולו, 

בחורבנו, בשבירתו, ואיך הוא נראה בתיקונו.  

אז אם נגענו בו עכשיו מצד נקודת תיקונו, צריך להתבונן בשבירתו. ואם 
תיקונו.  מחמת  נתפס  הוא  כיצד  לראות  צריך  שבירתו,  מצד  בו  נגענו 
]ובעומק ישנה הבחנה של דבר, שבערך יותר כולל הוא נקרא שבור, ובערך 
לראות  הזו,  התפיסה  אופן,  בכל  אבל  שלם[.  נקרא  הוא   ממנו,  לתחתון 
כל קלקול כשורש לתיקון, וכל תיקון, כקלקול שהיה מונח בתוכו. בפנים 
אחרות והיינו הך: כל מעלה, נמצא בה את החיסרון. ובכל חסרון, נמצא 
בו את המעלה. זה דקות של 'דבר והיפוכו', אבל זה סוגיא מצד 'שבירה 

ותיקון' לשני הצדדים.

יסוד תשיעי: הקבלת 'עולם, שנה, נפש' 

האופן הנוסף שזו הנקודה האחרונה שמחלקת לב' חלקים. רבותינו למדו 
אותנו להדיא הרי בדברי חז"ל: 'וההר סיני עש"ן כולו', ר"ת: עולם שנה נפש, 
עולם - מקום. שנה - זמן. נפש - צורת אדם. מה שהאבות דרבי נתן ועוד, 
כל מה שנמצא בעולם, נמצא באדם. כל מה שנמצא באדם, נמצא בעולם. 

ולכן, בכל דבר ודבר שאנחנו מוצאים, צריך לראות אם הוא שייך ל'עולם', 
הוא שייך ל'זמן', או שהוא שייך ל'נפש'. ואז חוזרים - אם מצאנו אותו בנפש 
אז איפה הוא בזמן, אם מצאנו אותו בזמן איפה הוא בנפש, וכן ע"ז הדרך 

מצאנו אותו במקום אז איפה הוא בזמן והאיפה הוא בנפש, וחוזר חלילה.

בפנים הללו, אז בעצם האדם מחבר את "העולם שנה נפש", שהם שורשי 
הבריאה כולה - מקום זמן ונפש. כל דבר שנמצא באחד משלושתם, הוא 
הוא מקבץ את  ועי"כ  הנוספים.  היחסויות  מוצא איפה הם נמצאים בשני 

המקום את הזמן ואת הנפש, והופך להיות מציאות אחד. 

יסוד עשירי: שורש הדבר ב'כוחות הנפש'

הנפש עצמה, מתחלקת לב' חלקים: היא מתחלקת לגוף. ומתחלקת, לנפש 
- ככוח רוחני פנימי, בתוך האדם. כל הבריאה כולה היא ב'צורת אדם', 
כמו שרבותינו אומרים להדיא, התורה היא בצורת אדם, לכן יש בה תרי"ג 
מצוות - רמ"ח ושס"ה, העולם הוא בצורת אדם, כולם הם ב'צורת אדם'. 
לכן, כל דבר ודבר שנוגעים בו בעומק החכמה, צריך לראות היכן הוא נמצא 

ב'קומת אדם', זה בעצם הפתח איך כל ה'אגדה' הופך להיות 'עבודה'. 

המשפטים שנאמרו עכשיו, הם בעצם כל הסוד הפנימי של ה'גדול תלמוד 
זה חכמה. אבל כשהאדם  כאן  עד  לידי מעשה' שנמצא באגדה.  שמביא 
מבין, איך כל דבר נמצא ב'קומת אדם', איה מקומו, ראשית ב'גוף' בקומת 
לידי  שמביא  תלמוד  ל'גדול  האגדה,  לימוד  כל  את  הופך  הוא  אז  אדם, 
מעשה'. יש אנשים שיש להם נטייה שכלית עמוקה, אין להם קושי להתעסק 
בדברים שהם הרבה מעבר למדרגתם "חכמתו מרובה ממעשיו", ואין שום 

יחס מול חכמתו למעשיו כמעט.

אבל כאשר האדם לומד בצורה שהוזכר השתא, יש לו את האפשרות, איך 
להפוך את החכמה ל"גדול תלמוד שמביא לידי מעשה", לולי כך, אז כל 
'עומק של הרגשות',  זה  'רוממות',  זה  'התעוררות',  זה  החכמה שלומדים 
כל אחד יבטא את זה באיזושהי צורה, זה 'מכניס את האדם למקום יותר 
זה  שעי"ז  לכזה דבר,  להקשיב  טוב  זה  בשבוע  שפעם  כאלה  יש  פנימי', 

מרומם אותם. 

זה לא שלילה, אבל צריכים להבין שהחכמה הזו היא בנויה באופן של "גדול 
תלמוד שמביא לידי מעשה", והוא יכול להביא לידי מעשה, אם האדם יכול 
להקביל כל דבר, ל'קומת אדם'. לכן כמו שהוזכר "עולם שנה נפש", כל 
דבר שנמצא בעולם ונמצא בשנה, צריך להעתיק אותו לנפש. אם לא נעתיק 
כל דבר לנפש, הרי שישאר לנו 'חכמה' בלי 'עבודה'. ]יש דברים שלהדיא 
כלול בהם נקודת העבודה, אם לומדים את הסוגיא של אהבה ויראה, אז 

ברור שזה עבודה[.

אבל נחזור ונחדד עוד פעם: החלק של קומת אדם מורכב מב' חלקים: הוא 
מורכב מחלק של 'גוף', והוא מורכב מחלק של 'נפש'. וצריך למצוא איפה 
ב'כוחות  אדם  נמצא בקומת  הוא  ואיפה  ב'גוף',  אדם  נמצא בקומת  הוא 
נפש'. כמובן בשביל זה צריך להבין את סדר כוחות נפשו של אדם, אחרת 
א"א לסדר כל דבר לפי סדר הכוחות. סדר הכוחות של הנפש בכללות 
זה מתתא לעילא: מעשה, דיבור, מחשבה, רצון. בפרטות רחב יותר, עשר 

כוחות, שלש עשרה כוחות. 

השתדלנו להעמיד בקצרה עד השתא, את נקודות היסוד של שורשי צורת 
המחשבה. אם בכל נקודה שנעסוק באגדה נפתח את כל הדברים שנאמרו 
עד השתא, אז אפשר לעצור בדף הראשון של המסכת... משתדלים לגעת 
כל פעם 'אפס קצהו תראה וכולו לא תראה', אבל ככל שהדברים יקלטו 
היא  החכמה  האדם,  על לב  יתיישבו  לאט  ולאט  שלהם בשכל,  היסודות 
זה  חז"ל.  אבל  לאט לאט לראות את אותם דברים, בשאר מימרות של 
גם  ומ'היקף' רחב של דברי תורה. כששניהם מצטרפים  בנוי מ'תפיסה', 
יחד - התפיסה והיקף הרחב של דברי תורה, ויתר על כן כשזה אור הנשמה 
'גדול  כל  ראשית  בו  מתקיים  האגדה,  של  הלימוד  אז  בתוכו,  שמתגלה 

תלמוד' של אמת, ואז זוכים בס"ד ג"כ ל'מביא לידי מעשה'.
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]ביאור המהות של כל צירוף 
הקודש,  בלשון  אותיות  שני 
ע"פ סדר רל"א שערים )עיין 
משנה  ב'  פרק  יצירה  ספר 
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[.

ִמְדָין חֵֹתן מֶֹׁשה  ִיְתרֹו כֵֹהן  ַוִּיְׁשַמע  ר-ש  יתרו 
ַעּמֹו  ּוְלִיְׂשָרֵאל  ְלמֶֹׁשה  ֱאֹלִהים  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ָּכל  ֵאת 

ִּכי  הֹוִציא ה' ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִמִּמְצָרִים )שמות, יח, א(
ישראל, שר-אלי. רש-שר. הנה יש קו אמצע ויש 
נטייה לצדדים. קו אמצע הוא בחינת יושר, ישר, 
י-שר. ונטיה לצדדים, לימין ושמאל. שמאל, בחינת 
רש, בחינת שאר, שארית, שר-א. עני. ונטיה לימין, 
עושר, עשר, ע-שר. והוא בחינת שררה. שרה, שר-

ה. והעמדה על קו האמצע לבלתי נטות לצדדים, 
קודם  באדה"ר  וזש"כ  מ-שר.  שמר,  בחינת  הוא 
החטא שהיה במדרגת האלקים עשה את האדם 
)בראשית,  ולשמרה  לעבדה  עדן  בגן  וינחהו  ישר, 
ב, טו(, והיינו לשמור על היושר. וכן בחינת שוטר, 
ושמאל.  ימין  נטות  לבלתי  שומר  שר-ט,  שטר, 

והנוטה מכך נקרא רשע, רש-ע.
חיים,  נשמת  באפיו  ויפח  נשמתו,  מצד  ובעומק, 
הוא במדרגת יושר, אולם מצד גופו, בשר, ב-שר, 
יש בו נטיה לצדדים. והנקבה שנבראה מן הצלע, 
מן הצד, בהתחברותה לאדם כתיב )שם, ב, כב( 
לצד  נוטה  היא  לעצמה  אולם  אחד.  לבשר  והיו 
ע"י  נפרדים  וכאשר  שר-ף.  שרף,  אש,  שמאל, 
גט, זהו גרש, ג-רש. ובנטיה לימין בחינת עשירות 
כנ"ל, הוא בחינת ריבוי, והוא בחינת השרץ השרץ 
ריבוי.  מהותה  השרצה,  שר-ץ,  שרץ,  הארץ,  על 

ערכים בפרשה בלבביפדיה אברהם

בראשית, כו, טו – וכל הבארת אשר חפרו עבדי אביו בימי אברהם אביו סתמום 
פלשתים. ולעיל )כא, כה( והוכח אברהם את אבימלך על אדת באר המים אשר גזלו 
עבדי אבימלך. והיינו שתחלה גזלו, ובמות אברהם סתמום. וכן מקום מושב אברהם 
במקום "באר", כמ"ש )שם, שם, יט( וישב אברהם בבאר שבע. וכתב במושב זקנים 
וז"ל, וכל הבארות אשר חפרו בימי אברהם אביו ויסתמום פלשתים,  )שם, כו, לג( 
)ועיי"ש בראשונים(. וכן  ובאר שבע היה בכלל אותם הבארות ונתבטל שמו, עיי"ש 

מבואר בזוה"ק )ח"ג, שב, ע"ב(.
הוית  מכח  הוא  בארות  אברהם  שחפירת  והיינו  באר-מה.  אותיות  אברהם  והנה 
עצמו ממש, כרמוז בשמו. ומהות חפירת בארות ע"י אברהם, בארות בכלל, ובאר 
שבע בפרט, נתבאר בזוה"ק )ח"ג, שב, ע"ב( באר דלא פסקו מימוי לעלמין, אברהם 
כרי ליה להאי בירא בגין דאיהו אוליף לכל בני עלמא דיפלחון לקב"ה )עיין הכתב 

והקבלה, בראשית, כו, יח(, עיי"ש.
ובדקות יותר, מדרגת באר היא מדרגת יצחק, כמ"ש )זוה"ק, ח"א, קלה, ע"ב( באר 
מים חיים, דא יצחק. וכן אמרו )שם, ס, ע"ב( בארך, דא יצחק דאקרי באר מים חיים. 
ובאברהם הוא מדרגת "אבר", וביצחק הוא מדרגת באר. ולכך בארות שחפר אברהם 
נגזלו ונסתמו, כי אצל אברהם מדרגת באר הוא בסתימו, כי הוא רק שורש לבאר 

ואינו באר בפועל. וביצחק יוצאים לפועל בשלמות.
ובדקות יותר, איתא בספר הליקוטים )וירא, כא( וז"ל, הוי"ה ואלקים, הוי"ה אדנ"י, 
אלו הארבע שמות עולים באר, עיי"ש. והיינו שכח מדת הדין, שהוא מדתו של יצחק, 
שהוא של שם אלקים כנודע, וכן שם אדנ"י אותיות א-דין כנודע. שמוציאים לפועל 
את שם הוי"ה, עולה גימט' באר, כנתבאר. וכתב בשער היחודים )פרק יז( וז"ל, מי 
באר עולה כמנין אברהם וה' יתירה, וכו', הם ה' גבורות, עיי"ש. והיינו שכח הגבורה 
שנגלה באברהם הוא שורש הולדת יצחק, והוא שורש מדרגת באר באברהם בהיותו 

שורש ליצחק.
ההשתלשלות, דף  סדר  על  )דרושים  משקלוב  בכתבי רמ"מ  להדיא  מבואר  וכך 
זה להיות באר  ועשה  )אותיות אברהם(,  וז"ל, כשבא אברהם האיר אבר-מה  רצד( 
ז' בארות כנ"ל בזוה"ק, עיקרם הוא באר  והיינו שאף שחפר אברהם  שבע, עכ"ל. 
שבע. ועי"ז האיר את הארת מדתו חסד, מימי החסד, בבארות בכלל ובבאר שבע 

בפרט כמבואר שם )בזוה"ק, ח"ג, שב, ע"ב(.
וכתב בעמק המלך )שער טז, פ"כ( וז"ל, אשל, נוטריקון אדומים, שחורים, לבנים 
החסד  הוא  אברהם  מדת  כי  בבאר שבע,  אשל  ויטע  סוד  וזהו  בזוה"ק(,  )כמבואר 

המצחצחות והמלבנות, עיי"ש. 
■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד לעלון זה
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בלבביפדיה קבלה אפס
כתר

סוד אל"ף, פלא עליון. לאל"ף בגימט' אפס. ועיין מלבי"ם )יחזקאל, מז, ה( 
וז"ל, האל"ף נגד האלוף, והלימוד בעולם האצילות. והיו מי אפסים, כי שם 
ההשגה אין ואפס, ולא ישיג שם השכל הקשור בחומר, עכ"ל. ועיין בספר 
והובאו  בו השגה, עכ"ל.  עליון שאין  וז"ל, אפיסת הרעיון הוא כתר  השם, 
דבריו בפרדס )ערכי הכינויים, ערך אפיסת(. וכתב שם וז"ל, הטעם, כי שם 
כלתה המחשבה, כי משם ולמעלה אינו נתפס ברעיון ומחשבה, ועליו נאמר 
בספ"י, אם רץ לבך שוב לאחור, עכ"ל. ועיין מאור ושמש )ויחי( וז"ל, שהולך 
עוד יותר למעלה למעלה במוחין עילאין, עד הגיעו עד אין סוף ב"ה, ששם 
אפיסת השגה, ולית מחשבה תפיסא ביה כלל, עכ"ל. )ועיין ערך קטן א"ס(. 
ועיי"ש )פרשת יתרו( וז"ל, ביו"ד ובקוצו של יו"ד, ששם אין רעיון ומחשבה 

ינתפס בו כלל, והוא אפיסת ההשגה, עכ"ל. ועיין מגן אברהם טריסק )ברא
שית, וחיי שרה, וכי תבא(. ופרי צדיק )ויקרא, ז(.

חכמה
כבוד חכמים ינחלו. והיפוכו, בזיון ונאצה. וכתיב )שמואל, ב, יב, יד( אפס כי 

נאץ )נאץ בגימט' אפס( נאצתי את איבי ה'. 
ועוד. עיין בינה לעיתים )ח"א, ד"ו, לשבת שובה( וז"ל, שבעת אפיסת כוחות 
הגוף נתגבר כח השכלי ואז נתוסף באדם ידיעה יתירה, עכ"ל. ועיין גור אריה 
בגימט'  ויבן,  יא( החכם  ט,  )ירמיהו,  יז(. ובדרך רמז, כתיב  כה,  )בראשית, 
וז"ל,  ועיין מגן אברהם )טריסק, בא(  י, לא(.  ינוב חכמה )משלי,  וכן  אפס. 
יח, יב( ישת חשך  )תהלים,  וחשך הוא כנגד החכמה, שהיא בסוד הכתוב 
סתרו, שהיא בחינת חכמה, שהיא סתרו של הקב"ה, שהיא למעלה מהשגת 
שכל אנוש, לכך היא מכונה בשם חשך, שמורה על אפיסת ההשגה, עכ"ל.

ועוד. חכמה, ניקודו פתח, מקור הפתיחה כנודע. ובחינת אפס, סותם בחינת 
אפס.  ר"ת  ה( סביב אשר פתח,  א,  )ויקרא,  כתיב  זו. ובדרך רמז,  פתיחה 
שנמצא סביב הפתח וסותמו. וכאשר פתוח הוא בבחינת חכי )חכמה – חיך, 

כנודע( לא יבין )איוב, ו, ל(, בגימט' אפס.
בינה

לב. וכתיב )צפניה, ב, טו( האמרה בלבבה אני ואפסי עוד.
וז"ל, ותהיה מלת אפס מורה שאין  ועוד. עיין אברבנאל )דברים, טו, א-ו( 
לחוש מאד בדבר. וכן אפס כי עז העם, כלומר, אל תחשוש להיות הארץ 

זבת חלב ודבש, אין ראוי לתת לב עליו, לפי שעז העם, עכ"ל.
להרהר,  והילך, אסור  )בינה(  היובל  וז"ל, משנת  )בהר(  ריקאנטי  עיין  ועוד. 
כמאמר רז"ל מה לפנים ומה לאחור, כי אין שם רק אפיסה מוחלטת שאינה 
נופלת ברשת הדמיון, וע"כ ישתבשו שם הדעות בהשתבשות מה למעלה 

ומה למטה, עכ"ל.
דעת

וכי  )מד"ר, נשא, יב( מי הקים כל אפסי ארץ,  ואמרו  משה, בחינת דעת. 
משה הקים כל אפסי ארץ, אלא שהקים אהל מועד שהעולם הוקם עמו. 
מועד מלשון דע – דעת. ובצד הקלקול חשדהו למשה מן אשת איש. אפס, 
בגימט' ינאף. דעת דקלקול. ועיין פחד יצחק )פורים, ענין כ( וז"ל, בשמחת 
ידע, עכ"ל. ובדרך רמז, "לא  פורים הגבול הוא אפיסת הכוחות, עד דלא 
ידעוך" )ירמיה, י, כה( בגימט' אפס. וכן בו והוא לא ידע )הושע, ז, ט(. והוא 

בסוד דעת המתהפכת, ולכך לא ידע. להפוך בגימט' אפס.
חסד

שם אל, ויד ימין. אל – ימין, בגימט' אפס. ועוד. חסד – כסף, כנודע, נכסוף 
נכספתי. וכתיב )בראשית, מז, טו( כי אפס כסף. וכתיב )שמואל, ב, ט, ג( 

ויאמר המלך, אפס עוד איש לבית שאול ואעשה עמו חסד אלקים.
וז"ל,  )הנתיב הרביעי, השביל הראשון(  ועיין שבילי אמונה  לובן.  ועוד. סוד 

והבחורים ילבינו מרוב אפיסת חום הטבעי )אש(, עכ"ל.

ועוד. מים. וכתיב )יחזקאל, מז, ג( ויעברני במים, מי אפסים. ובילק"ש אמרו 
)שם, רמז שפג( לעבור בהם עד הצואר שהצואר אפס לגוף, שנאמר במים 
מי אפסים. וכתיב )זכריה, ט, י( ומשלו מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ. ועיין 
מהר"ל )באר הגולה, באר הרביעי( וז"ל, והמים הם בעצמם דבר של אפיסה, 
כדכתיב )יהושע, ב( וימס לבבינו ויהי למים, על הארץ תשפכנו כמים, ואין 

המים דבר מקוים, עכ"ל. ועיין עוד בדבריו בגיטין, נו, ע"ב.
גבורה

עז וגבורה. וכתיב )במדבר, יג, כח( אפס כי עז העם. ועיין זוה"ק )ח"ג, קס, 
ע"א(. וכתיב )שמואל, א, יז, א( באפס דמים. וכתיב )ישעיה, כט, כ( כי אפס 
עריץ וכלה לץ. וכתיב )ישעיה, מא, יב( כאין ואפס אנשי מלחמתך. וכתיב 
)תהלים, סז, ח( וייראו אותו כל אפסי ארץ. ועיין של"ה )שלח( וז"ל, החטא 
היה שאמרו אפס כי עז העם, כמ"ש הרמב"ן )שם, שם, כז( אבל לא כענין 
שכתב הרמב"ן, כי אין חילוק אצלי הן שכתוב אפס, או רק, או אך, כדברי 
בעל העקדה )שער ע"ז(, אבל איני דורך כדרך בעל העקדה. רק הענין בתיבת 
אפס, הפכו כוונת השם ית', אפס כי עז העם מורה חסרון שיניחו מחמת 
זה, ואדרבה כוונת השי"ת שיראו שהם עז, ואז יראו כי לה' הישועה, עכ"ל. 

ובדרך רמז, אפס, בגימט' אמיץ.
תפארת

אתה  הדרך אשר  על  תהיה תפארתך  לא  כי  אפס  ט(  ד,  )שופטים,  כתיב 
הולך. ועיין מגלה עמוקות )בא(.  ועוד. סוד יעקב. וכתיב )עמוס, ט, ח( אפס 

כי לא השמיד אשמיד את בית יעקב נאם ה'. 
נצח

כתיב )תהלים, עז, ט( האפס לנצח חסדו.
ועוד. נו"ה רגלין. ואמרו )יומא, עז, ע"ב( וימד אלף באמה ויעברני במים מי 
אפסים )יחזקאל, מז, ג(, מכאן שמותר לעבור עד אפסיים. קרסוליו, כמ"ש 
בירושלמי )שקלים, פ"ו, ה"ב(. וכן ברש"י שם ביחזקאל. ובמצודות דוד )שם( 
כתב וז"ל, מי אפסים, ר"ל כמו פסת הרגל ולא יותר, עכ"ל. ובמלבי"ם )שם( 
כתב וז"ל, ספות רגליו, שהם כפות הרגלים, עכ"ל. וע"ז כתיב )משלי, ל, ד( 
מי הקים כל אפסי ארץ. ועיין ליקוטי מוהר"ן )תורה נד( וז"ל, "אפסי" בחינת 

רגלין, כמ"ש ויעברני מי אפסים, עכ"ל.
הוד

ממונו של אדם המעמידו על רגליו. ואמרו )ב"מ, ל, ע"א( דאמר ר' יהודה 
אמר רב, אפס כי לא יהיה בך אביון, שלך קודם לשל כל אדם.

ועוד. נו"ה, בחינת אמונה, כנודע, תרי רגלין קשוט. וכתיב )תהלים, יב, ב( 
פסו אמונים מבני אדם. ובדרך רמז, אפס, בגימט' נאמן. וכן בגימט' אמנים. 

משא"כ במלאכים לא פסו. מלאכים בגימט' אפס.
יסוד

גבי יוסף כתיב )דברים, לג, יז( בהם עמים ינגח יחדו אפסי ארץ. וכן יוסף 
לשון אסיפה, אסף את חרפתי. ועיין מהר"ל )חידושי אגדות, ר"ה, טז, ע"א( 
וז"ל, הסוכות הוא בסוף, הוא זמן אסיפה אל הבית, כי זאת האסיפה מורה 
על העדר, ואסיפה מלשון אפיסה, שהוא אסיפת דבר, עכ"ל. והוא בחינת 

נאסף אל עמיו. ובדרך רמז, היסוד – כל, עם האותיות בגימט' אפס.
מלכות

עיין מהר"ל )גבורות ה', פרק יח( וז"ל, גבי מלכות אדום, כי יש לזאת האומה 
ולזאת המלוכה, אפיסה מן המלכות, מאשר היא מלכות נפסדת מצד עצמה, 
ולא תהא אפיסה זאת אפיסה מוחלטת אל לא דבר לגמרי, דהיינו שלא יהא 
שתהא  גורם  ולפיכך  מלכות,  חסר  העולם  הנהגת  אין  כי  מלכות בעולם, 

אפיסה זאת אל מלכות שמים, עכ"ל. ובדרך רמז, מלך אדום, גימט' אפס.
ועוד. עניא דלית לה מגרמא כלום. וכתיב )דברים, טו, ד( אפס כי לא יהיה 

בלבביפדיה קבלה אפס
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וכמ"ש )שם, ט, ז( ואתם פרו ורבו שרצו בארץ ורבו בה. והנולד "יורש" 
את החי. ירש, י-רש.

ובקומת אדם הנטיה לצדדים בסוף הוא ע"י הרגלים, שבכוחם להוליך 
את כל הגוף לימין או לשמאל. ובמלאכים כתיב ורגליהם רגל "ישרה", 
אולם באדם כתיב רגליה יורדות מות, והיינו נטיה לצדדים, היפך ארח 
מישר. וכמ"ש משלחי רגל השור והחמור, שור, שר-ו, ובפרטות החמור 
נוטה לצד ימין והשור לצד שמאל. ועל שקר אמרו שאין לו רגלים, שקר, 
שר-ק, כי אמת קו אמצע, והשקר נוטה לצדדים, ואין לו רגל ישרה, אלא 
רק רגל שנוטה לצדדים. אולם בתיקון נאמר )בראשית, מט, כא( נפתלי 
אילה שלוחה )קלה ברגליה לרוץ( הנתן אמרי שפר, שר-פ. וזהו שנותנים 
על הרגלים נעלים ובהם שרוך נעל, שרוך, שר-וך, והשרוך מהדק את 
הנעל היטב לרגל לבלתי נטות לצדדים, אלא מהדקה ועי"ז דבקה בקו 

האמצע. וזאת ע"י קשר, ק-שר.
ובקומת המוחין מקור הנטיה לצדדים הוא בדעת המכרעת לצד אחד, 
אולם בדעת המחברת, הוא גילוי קו האמצע שמחברם. וסילוק הדעת 
שכר,  שרוך,  בחינת  שנחסר  והיינו  כ-שר,  שכר,  ע"י  כשיכור,  מוגדר 
להעמידו על קו האמצע. וכבר אמרו רבותינו, ששורש הקלקול והשבירה 
הוא בדעת. שבר, שר-ב, היינו שנוטה מן שר-ישר, כנ"ל, לב' צדדים. 
ולכך אף ההארה בעוה"ז אחר הקלקול, הוא ע"י החמה, ותחלתו עלות 
והוא בצורת קרניה מפצילות לצדדים, ולא באופן של  השחר, שר-ח, 
חמה בתוקפה שעומדת בצהרים בראש כל אדם באמצע הרקיע, אלא 
תחלה בנטיה לצדדים, ולכך זורחת במזרח ושוקעת במערב, שכל צורת 

הילוכה, צדדים. 
ובהרחבה יותר, צורת הגוף, יש בה אמצע ונטיה לצדדים, גוף ושתי ידים, 
וכן שתי רגלים. אולם בגולגולת, ראש, א-רש, אין בגלגל נטיה לצדדים. 
ובעומק זהו "גלגל" חמה, אולם מצד מקום הילוכה, הולכת בצדדים. ומן 
הגלגלת יוצא שערות, שער, ע-שר, ושערות הגלגלת מקיפים את הראש 
אולם מ"מ נוטים בעיקר לאחור, ולהיפך שערות הזקן בפנים. ובשערות 
נגלה "שורש" לצדדים שהוא פנים ואחור. אולם עיקר הצדדים הם דרום 
לאזן.  סמוך  בצדעים,  שמקומם  בפאות  נגלה  וזה  ושמאל,  ימין  וצפון, 

וכאשר נפגם כח זה, נקרא חרש, ח-רש. 
זכה נעשה ראש, בחינת  זכה נעשה רש,  חז"ל תירוש, לא  וכבר אמרו 
הרב  ידי  על  נכתב  הבא  בשבוע  בע"ה  המשך   ■ כנ"ל.  גלגלת, 

שליט”א במיוחד לעלון זה

בך אביון.
וכתיב )ישעיה, לד, יב( חריה ואין שם מלוכה, וכל שריה יהיו אפס. ועיין רש"י 

)דברים, לג, ה( וז"ל, אפסי ארץ, ל"א מלכים, עכ"ל.
ועוד. סוד הגרים. וכתיב )ישעיה, נד, טו( הן גור יגור אפס מאותי מי גר אתך 
עליך יפול. ואמרו )יבמות, כב, ע"ב( ת"ר, אין מקבלין גרים לימות המשיח, 
כיוצא בו לא קבלו גרים לא בימי דוד ולא בימי שלמה. א"ר אליעזר מאי 

קרא, הן גור יגור אפס מאותי, מי גר אתך עליך יפול, אבל אידך לא.
ועיין עבודת ישראל )דברים( וז"ל, כן עשה יתברך פריסות ולבושים, שע"י 
הלבושין יכולין ליהנות מאורו, כי מלך אין רואין אותו כשהוא ערום )סנהדרין, 
כז, ע"א( כי זהו אפיסת ההשגה, עכ"ל. ובדרך רמז, להמליכו, בגימט' אפס.

נפש
מעשה. וכתיב )ישעיה, מא, כט( הן כלם אפס מעשיהם. ועיין ליקוטי מוהר"ן 

)תורה עה(. ומעשה של קדושה, הוא בחינת מצוה, מצוה בגימט' אפס.
רוח

גסות הרוח. וכתיב )ישעיה, מז, י( ותאמרי בלבך אני ואפסי עוד.
נשמה

מקום הבחירה ברוח, ובנשמה הידיעה שלמעלה מן הבחירה, הכרח. ועיין 
רש"י )במדבר, כב, לה( וז"ל, ואפס, על כרחך.

חיה
כפי  החיים תלויים  תוספת  הנה  וז"ל,  ז(  נהר  ד,  )מעין  לאברהם  עיין חסד 
כי אור א"ס שופע  והענין,  הגוף.  חיי  ולא  חיי הנפש  ור"ל  כשרון המעשה, 
ומשתלשל בשלשלת המדריגות עד הגיע אל אפס החיים שהוא המות. והיינו 
אור א"ס שאינו מתפשט בחיצונים )שהם המות( כי המות אין בו חיים כלל, 
עכ"ל. ועיין מבי"ט )פרקי שירה, ד"ה ויתפשט(. ועיין מלבי"ם )בראשית, כה, 
ח( וז"ל, ויגוע וימת, הגויעה מציין אפיסת כחות הגוף, וכו', עכ"ל. ועיין רמב"ן 
)בראשית, מז, כט(. ועיין הכתב והקבלה )בראשית, כג, ב( וז"ל, שהבכי יורה 
על הצער בבחינת אפיסת המת, עכ"ל. ועיין משך חכמה )דברים, לד, ו( וז"ל, 
ומיתה הונח על אפיסת הפעולה, עכ"ל. ועיין מלבי"ם )ישעיה, סה, כ( גבי 
מיתת זקן, וז"ל, שהוא אפיסת כח השרשי וליחותיו, עכ"ל. ועיין מאירת עינים 
)ראה( וז"ל, ונראה כי המות אצל רז"ל בבעלי הנפש המדברת, אינה אפיסת 
יאסף אליו הדבר הזה  ע"י מלאך, כחו  החיים בלבד, אבל תעשה בהכרח 
המשכיל שהוא איננו גוף אלא נשמה, עכ"ל. ועיין עשרה מאמרות )מאמר 

העיתים, סימן כג(. ועקידת יצחק )שער לג(. 
יחידה

עיין גר"א )אדרת אליהו, בראשית, ב, ד( וז"ל, והוא באחד ומי ישיבנו. פירוש 
ב"אחד", שאינו שורה אפס כשהעולם אחד באחדות, עכ"ל. והבנים יחדיו, 
בגימט' אפס. והבן שע"י הארת "אפס" נעשים כולם אחד. עיין שיח שרפי 
קדש )ויחי( וז"ל, כשהאדם הוא בעיניו אפס ואין, אז יכול לבוא לאחד, עכ"ל. 
ועיין עץ חיים )שער דרושי אבי"ע, שער מ"ב, פ"א( וז"ל, כי יש ניצוץ קטן 
מאד שהוא בחינת אלהות, נמשך ממדריגה האחרונה שבבורא, וזה הניצוץ 
מתלבש בכח ניצוץ אחד נברא שהוא נשמה דקה במאד, ובניצוץ זה הנקרא 
יחידה, וכו'. נמצאנו למדים דהניצוץ הנז"ל בבורא נקרא אפס, ונקרא א"ס, 
לשם  ועיין  ה'(.  אות  )שם,  ששון  שמן  ועיין  עכ"ל.  ביחידה,  מתלבש  והוא 
)הקדו"ש, ש"ד, פ"א( וז"ל, ולכך נקרא היחידה בפי המקובלים בשם אפס 
ואין, שבה מסתיים השגה לגמרי והוא בלימה, בלי מהות מושג, עכ"ל. ועיין 
ייטב לב )יתרו( וז"ל, אפיסה מוחלטת, ודביקות באחדות הפשוט, עכ"ל. וכן 

הוא בעבודת ישראל )במדבר(. 
■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד 
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ואמנם הב' מוחין עצמן שהם חו"ב אלו, 
נמשכין מתרין מוחין ממוחא דאו"א ממש, 
חכמה  יסודותיהן,  ב'  אל  נמשכין  ומשם 
ביסוד אבא בינה ביסוד אמא: הם נמשכין 

יממוחא דאו"א ממש לצורך זו"ן, ושורש מו
ביסודות שלהם  וניתנים  אלו הם בא"א,  חין 
מים  אור  שהוא  אמ"ר  בסוד  והיינו  דייקא. 

ירקיע, כלומר נהי דכתב 'ממש', אולם למ
וכשהוא מתפשט לתתא הוא  עלה הוא אור 
נעשה מים, וכשהוא יורד בפועל לתתא הוא 

ירקיע. והיינו כי המוחין מצד או"א הם במד
רגת 'אור' בסוד 'מוחין'-'תורה אור', וכשהם 
מתפשטים לב' יסודותיהן, זה נעשה במדרגת 
מים, בסוד 'הוי כל צמא לכו למים ואין מים 
אלא תורה', וכשזה יורד בפועל לתחתון הוא 

מקבל את המוחין במדרגת 'רקיע'. 
נמצא כי אינו מקבל מן העליון את האור 
דרך  שעוברים  הדבר  וז"ס  אור,  במדרגת 
היסודות של או"א כדי לרדת למדרגת 'מים', 
ואח"כ יורדים בפועל למדרגת 'רקיע'. ואינה 

ירק ירידה בעלמא בכדי שיתקבל אצל הת
חתון, אלא היא ירידה במהות המדרגה כדי 

ישיתקבל אצל התחתון כמוחין דיליה במד
ריגת 'רקיע', ודו"ק.   

והמוחין נמשכין ביסודותיהן דייקא, כלומר 
יסודו ל'עטרות'  ילא כמו שהדעת מתפשט 

תיהן כנ"ל. והיינו כי המוחין הם בסוד חכמה 
ובינה שהם בחי' קוים נבדלים, בחי' קצוות, 
קצה  כל  כי  'שנים'  ונקראים  צדדים,  בחי' 
מצד  והתאחדותם  לעצמו.  כמציאות  עומד 
לעילא הוא מכח דעת עליון המזווגם, ומצד 
לבשר  'והיו  בסוד  הולד  מכח  הוא  לתתא 

יאחד', אבל הם עצמם בחי' 'שנים', ולא כה
דעת שנקרא 'ב' חצאין', כמתבאר מיד1.  

דא"א  כתפין  ב'  תחלה  שהיו  עטרין  וב' 
דאו"א,  הנ"ל  דיסודות  עטרות  בב'  נמשכו 

־החסדים בעטרת יסוד אבא וגבורות בעט
רת יסוד אמא: כפי שהתבאר לעיל ששורש 
בבחי'  דא"א  בידיים  הוא  או"א2  הלבשת 
וימין  דוחה  'שמאל  בסוד  נפרדות  שהידיים 
שהוא  הז"א  שורש  כך  לעומת  מקרבת'. 
הדעת בהיותו ו' דכללות, שורשו בב' כתפין 

דא"א. 
הבחנות,  ב'  ישנם  הכתפין  בב'  כי  והיינו 

1  והתבאר לעיל.
2  היינו שורש הלבשתם דייקא, כלומר שורש 
מקום גיילוים, אך שורשם העליון הוא במוחין 

דא”א, ופשוט.

הלב שורש  והוא  היד  של  העליון   יהשליש 
שת או"א, והכתפיים עצמן שהם גופא ממש 
שהוא שורש לז"א. ואמנם נהי שע"י הכתפיים 
הידיים מתחברות לגופא ממש, אך התבאר 
לעיל שיש מעלה לז"א על פני או"א ומאידך 
ז"א  של  המעלה  ז"א.  פני  על  לאו"א  מעלה 
הוא ששורשו בדעת שהוא הב' כתפין עצמן 
בסוד גופא בסוד אחדות ולכן הם ב' 'חצאין' 
דייקא, כלומר שני חצאין שהם אחד. והמעלה 
של או"א הוא בסוד ידא אריכתא שמתגלה 
ע"י השליש העליון של הידיים, שהוא בבחי' 

ומ ממש,  גופא  מבחינת  ואינו  ישמתפשט, 
סיבה זו יש בהם אפשרות להתפשט. אמנם 

המחו השליש  ביד,  הבחנות  ג'  יש  יבדקות 
בר לגופא לא עליו נאמר בחי' ידא אריכתא 
בחי' שליחות, השליש השני עליו נאמר בחי' 
שליחות, והג' החיצון הוא בסוד שליח עושה 

שליח, והוא סוד הפלוג' בגמ'.
בידיים  הוא  או"א  הלבשת  ששורש  נמצא 
כמתבאר,  הידיים  של  פרקים  בג'  והיינו 
וביחס  נפרדים,  קוים  ב'  בבחי'  הם  והידיים 

ביסודו מתפשטין  חו"ב  שהם  המוחין  יהזה 
תיהם דייקא, כלומר יסודותיהם שהוא בחי' 
הוא  שז"א  ושורש  להלן.  כמתבאר  חלקים 

אח בחי'  ממש  גופא  בסוד  עצמן  יבכתפין 
דות והתפשטות הה"ח והה"ג הוא בב' עטרין 
דייקא דיסודות או"א, כי העטרות הם בחי' 

חלקו כמתבאר להלן.
לאב  'עטרות'  נקראים  הבנים  כי  והיינו 
ולאם, כלומר הם החלק המתפשט שנעשה 
חלקו של ז"א בסוד הדעת בסוד נשמת ו"ק, 
כי עיקר מדרגת הדעת היא ז"א, ו' דכללות, 
הוא  שלהם  היסודות  'עטרות'  הזה  וביחס 

יהחלק השייך לז"א. לעומת כך חו"ב המתפ
שט מאו"א לז"א אינו נעשה עצמותו של ז"א 

יממש, דהרי המוחין מסתלקין וחוזרין ומסת
לקין, כי המוחין הם מדרגת או"א שהם חו"ב 
ביי הוא  התפשטותם  הזה  וביחס   ,3 תדכללו
סודותיהן דייקא, שהוא החלק השייך לאו"א. 

ינמצא שכל הוייתו של ז"א הוא בסוד עט
רות דאו"א, והיינו כי עטרה היא בסוד מלכות 
ועומק ההגדרה היא, כי יש  דאותה מדרגה. 
מדרגת יסוד שהוא 'כל' ויש מדרגת מלכות 
שהיא 'כלי', כל-י', ה"ח וה"ג, וכדלהלן. והיינו 
מדרגת  בהם  מתגלה  דאו"א  ביסודותיהן  כי 
'כל', ביחס לשפע שהם נותנים לז"א. לעומת 

3  והיינו דכשמציירין את הקומה בכללות חו”ב 
הם או”א ודעת הוא ז”א. 

כך השפע העצמי שמקבל ז"א שהוא הדעת 
ימתגלה בעטרות בסוד נוק' בסוד 'כלי', כמ

תבאר בדברי הרב מיד.
דז"א  חו"ב  הנקראין  מוחין  ב'  כי  נמצא 
הם בב' היסודות דאו"א אשר בחינת היסוד 
הם לעולם זכרים בין באבא בין באמא, וב' 
עטרין דדעת הם בב' עטרות של היסודות 
שלהן ששתיהן נקבות: יסוד דאמא בכללות 
בסוד  שבה  דוכ'  והיינו  דוכ',  בחי'  גם  הוא 
נקודת ציון שבה. והוזכר במ"א שבחי' דוכ' 
דיסוד דאמא מתגלה לא בסוד 'נקב' כבכל 
מקום אלא בסוד 'בשר התפוח' בחי' הדוכ' 
באופן  הוא  דוכ'  שיסוד  כמו  והיינו  שבנוק', 
המתבאר  דאמא  דוכ'  יסוד  גם  בליטה  של 

כאן הוא באופן של בליטה, ודו"ק.   
דיסודותיהן  עטרין  ב'  בחי'  כך  לעומת 
הוא  הטעמים  ואחד  נוק',  בחי'  הם  דאו"א 
נוק'.  בסוד  אמו'  לו  'בעטרה שעטרה  בסוד 
שהם  דישסו"ת,  עטרותיהן  היינו  ובפרטות 
'בעטרה  הפסוק  סוד  והוא  דכללות4,  אמא 
שעטרה לו אמו', 'אמו' דייקא, בסוד ישסו"ת 

אימא דכללות.
והיינו כי כל זו"ן הם נקבות בערך לאו"א, 
נוספת,  מקבילה  הגדרה  כאן  יש  כלומר 

ביסודו הוא  חו"ב  שבחי'  שהתבאר  ידהיינו 
תיהן דאו"א בסוד מדרגת 'כל', והדעת הוא 
זו"ן  ומתבאר שכל הגדרת  במדרגת ה'כלי', 
ביחס לאו"א הם נוק' ואו"א הם דוכ', בסוד 

משפי הם  או"א  בחי'  כל  ומקבל,  ימשפיע 
עים, וע"ש זה נקראים 'אבא של' 'אימא של', 
לעומת כך זו"ן הם שורש מציאות המקבלים 
בחי'  שהוא  דאו"א  הנוק'  בכח  שורשן  ולכן 

יעטרות יסודותיהן, נוק' הפרטית דאו"א, כנו
דע. ומכח זה זו"ן מתגלים כנק'.

היחס הזה שורשו הוא מצד שאו"א שורשם 
שורשן  בכללות6  וזו"ן  בא"א,  הוא  בכללות5 
או"א  הגדרת  השורשים  ובשורש  בעתיק. 
וזו"ן, הוא בקו והצמצום, והיינו שאו"א שורשן 
בקו בחי' משפיע, והיינו כי הקו של כל עו"ע 
הוא בסוד א"א שמתפשט מן הקצה לקצה, 
הצמצום  כלומר  זו"ן,  בסוד  הוא  והצמצום 

4  וביחס הזה או”א הם או”א עלאין שבכללות 
נקרא אבא.

5  כי בפרטות אבא שורשו בא”א ואימא שורשה 
בעתיק, ואמנם יש גם הגדרה הפוכה אך היא 

ההגדרה השורשית יותר. 
6  כי בפרטות ז”א שורשו בא”א ונוק’-מלכות 

שורשה בעתיק, ודו”ק.
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שצמצם את הקו שלא התפשט עד אלא עד 
יש בחי'  עיגולי עתיק7, כמו כן בכל עו"ע  י' 
סוף  עד  להתפשט  א"א  מן  שמונע  צמצום 
העולם, כלומר שאינו עולה בשם א"א אלא 

בשם או"א וזו"ן.
ומזה תבין למה הדעת נקרא תרין עטרין 
באדרא זוטא, כי הם בחינת ב' העטרות של 
הדעת  שנקרא  מה  כלומר  שלהם:  יסודות 
לזו"ן  היורד  היינו מצד שהשפע  תרין עטרין 
או"א,  עובר8 דרך העטרות של  מצד הדעת 
'שורש' ההשפעה שיורד  זה נקרא  מצד כך 
והיינו  עטרין,  תרין  נקרא  הדעת  ולכן  לזו"ן 
אחד  טעם  והוא  לזו"ן.  'הקרוב'  שורש  מצד 
החלק  שהם  מצד  עטרות  שנקראים  למה 
הניתן לזו"ן מצד עטרות או"א, אך כמתבאר 
עטרות,  שנקראים  לזה  נוסף  טעם  יש  מיד 
והוא שביחס לזו"ן נקראים עטרות בראשיהן 
שנקראים  והיינו  צדיק,  ראש  מצד  זו"ן,  של 
עטרות לא רק ביחס לעטרות יסודות או"א 
זו"ן בסוד עטרות  אלא עטרות ביחס לראש 

בראשם.
ומזה תבין פסוק ברכות בראש צדיק הנז' 
בזוהר פר' ויצא )דף קס"ב(, והענין כי תרין 
עטרות  בב'  למטה  פה  ברדתן  אלו  עטרין 

)וביר ירכין  תרין  בין  ־דאו"א שמקומן הם 
כין(, ולכן נקרא ברכות לשון ברכיים ואלו 
ברכיים. והברכות הם בראש צדיק כי צדיק 
יסוד, וראש צדיק עטרה שבו הנקרא ראש 
שנקראים  שמה  והיינו  מקומם:  ושם  יסוד 
זו"ן היינו 'ברדתן פה למטה'  עטרות בראש 

דייקא.  
בי עטרות  שהם  מצד  ברכיים  יונקראים 

ראש  מצד  ברכות  ונקראים  או"א,  סודות 
צדיק. והיינו שאבר היסוד דאו"א שהוא צדיק 
ה'ברכות'9 בראש צדיק בסוד  דפרטות הם 
עטרת בראש צדיק, כלומר לא מיירי בצדיק 

הכולל בכל העולמות כולן.    
מהרח"ו  דברי  על  שהקשה  ביפ"ש  ועיין 
שהוכיח כך מדברי הזוהר שעטרת היסוד הוא 
ראש היסוד, והיינו כי עינינו רואות דאינו כך. 

יוביאר שפעם הידיים דנהי שהם לתתא מה
זרועות עם כל זה יש להם בחי' שהם למעלה 

7  כמתבאר בארוכה בשער עיגו”י, והתבאר שם 
שמועות סותרות, ויישובן.

8  כי שורש השפע עצמו הוא בא”א כמתבאר 
לעיל, ויתר על כן ככל שפע שיורד מגבוה מעל 

גבוה עד שורש השורשים, כנודע.
9  בסוד הברכה-המשכה.

יכנודע, והיינו כשהם מורמות למעלה אז צו
רתם מתהפכת10, כן ביסוד. אולם צ"ב היאך 
בסוף  הוא  הרי  היסוד  ראש  נעשה  העטרה 

ועט לגופא  מחובר  הוא  היסוד  כי  יהיסוד, 
רת היסוד אינו מחובר אלא ליסוד שמחובר 
שהיסוד  מציאות  יש  איך  צ"ב  וא"כ  לגופא, 
גם  שהידיים  אחזה'  'מבשרי  הרי  מתהפך, 

ייורדות וגם עולות, אבל עטרת היסוד נשא
שנאמר  שמה  תירץ  והיפ"ש  במקומה.  רת 
אלא  למעלה,  שהוא  מצד  ראש  אינו  ראש 
הוא ראש מצד שהוא 'תחלה', והיינו תחלת 
צדיק ממטה למעלה כמו ראש דברך אמת. 
והיינו כי יש בחי' אור ישר ויש בחי' אור חוזר, 
וכמו שיש בחי' אור ישר שעטרת היסוד היא 
לתתא, יש בחי' אור חוזר שעטרת היסוד היא 
מלכות  וכמו  עליון,  שנעשה  התחתון  בבחי' 
שהופכת להיות כתר של עולם תחתון. בסוד 
'אני ראשון ואני אחרון', כלומר הראשית הוא 
בתחלת  שמבואר  וכמו  חלילה,  וחוזר  הסוף 
הע"ח שמלעילא לתתא הראשון הוא העליון 

יוהאחרון הוא התחתון, ומתתא לעילא התח
תון הוא הראשון והעליון הוא האחרון. 

מיוחד  כח  שיש  הוזכ"ל  הדברים:  עומק 
בדעת שהדעת הוא עולה ויורד, ולא רק מצד 
שעומק  אלא  כפשוטו,  חוזר  ואור  ישר  אור 
מציאות הדעת יש בה כח שעולה ויורד. והנה 
בסוד  ביסוד  הוא  הדעת  גילוי  מקום  עיקר 
שיש  התבאר  העטרות  ובענין  ידע',  'והאדם 
להם כמה הבחנות, הבחנה של מדרגת 'כלי', 
שהם כלי לאור שהוא היסוד שהוא מדרגת 

י'כל', והבחנה של בחי' נקבות ביחס לב' יסו
ידות דאו"א ששניהם דוכרא ביחס לזו"ן, ושו

רש הבחנה זו היא במה ששורש או"א בא"א 
ושורש זו"ן שורשם בעתיק. 

שורש  בהם  יש  שהעטרות  שכיון  נמצא 
דעתיק, ויסוד עתיק הוא שמעתיק גם מתתא 
לעילא, א"כ ע"כ שבחי' עטרת היסוד יש בה 
ראש  נעשה  ובזה  לעילא  מתתא  לעלות  כח 

בבחי' 'בראש צדיק'. 
והיינו כפי שהתבאר הרבה אצלינו, שא"א 

וע הקו,  בסוד  לתתא  מלעילא  תנועה  יהוא 
תנו בסוד  לעילא  מתתא  תנועה  הוא  יתיק 

בו  יש  עתיק  גם  כי  אם  מהקו.  הפוכה  עה 
אך  'העתקה',  בסוד  לתתא  מלעילא  תנועה 
עיקר חידושו על פני א"א הוא שהוא מעתיק 
מתתא לעילא היפך תנועה א"א תנועת הקו, 

10  מצד התנועה מלמטה ללמעלה, ביחס למה 
שקודם היה מלמעלה ללמטה.

בסוד נוק' שעולה מתתא לעילא.       
היסודות,  עטרות  שמדרגת  א"כ  ועולה 
מדרגת עתיק, ובערך הזה ברור שהם נעשים 
'עטרות' בראש צדיק. והיינו שאמנם בידיים 
יש גילוי ברור של תנועה מתתא לעילא כמו 
שיש תנועה מלעילא לתתא, אך מתגלה גם 

לעי מתתא  תנועה  היסוד  עטרת  יבבחי' 
לא אע"פ שלא נגלה להדיא לעין, אלא הוא 
חידושו  שעיקר  עתיק  בסוד  פנימית  בבחי' 

הוא תנועה הפוכה מהקו מתתא לעילא.
שכאשר  מילה  ברית  הוא  לכך  דוגמא 

ימסירים את הערלה, שהערלה היא בחי' הת
פשטות העטרה, ונאמר במדרש שעמלק היה 
ואומר  מעלה  כלפי  וזורקן  ערלותיהם  חותך 

יטול מה שרצית, והיינו שמונח כאן בחי' שה
זאת  אמרו  הם  ואמנם  למעלה,  עולה  ערלה 
מצד גנות מצד קלקול, אך מצד התיקון הנה 
שאומרים  מה  הוא  קרבן,  כמו  הוא  ערלה 
קרבן,  עליו  שמקריבים  כמזבח  שהסנדק 
והיינו שהערלה היא בבחי' שעולה כמו קרבן. 
עתה  ולכן  באתכסיא  הוא  זה  גילוי  ואמנם 
שמים את הערלה בעפר, שהוא מצד הארץ 
לנו  והוא מחמת שאין  שהיא בחי' המלכות, 
הטמאות,  הקליפות  ג'  את  להעלות  יכולת 
הטמאות  קליפות  הג'  כשיתוקן  לעת"ל  אך 
שורש  והוא  הקדושה.  מצד  למעלה  יעלה 
כלפי  עורלותיהן  זורקין  היו  שלכן  עמלק 

ימעלה כביכול מצד הקלקול, ונולד מזה תע
הקדו עם  שנעשה תערובת  דקלקול  ירובת 

שה והוא השורש של הערב רב. אבל בעומק 
מצד התיקון הערלה אמורה להיות כמו קרבן 
שעולה מתתא לעילא. וזהו עומק הנאמר כאן 
בראש  להיות  למעלה  עולה  היסוד  שעטרת 
ביסוד עצמו מדרגת הדעת  ומתגלה  היסוד, 

יבסוד 'לדעת בארץ דרכך' בסוד היסוד שמ
יתפשט עד לארץ בחי' המלכות, ומתגלה בי

סוד אופן של עליה מצד עטרת היסוד והוא 
בחי' ראש צדיק שהוא עטרה בסוד מתתא 
לעילא מסוד מדרגת העתיק שעולה מתתא 
מאו"א  גדולים  זו"ן  זה  ומצד  כנ"ל.  לעילא 
מצד ששורשם בעתיק שעולה לעילא לעומת 
שורש או"א ששורשם בא"א שהוא מלעילא 
לתתא. והיינו כפי שהתבאר שיחס של עליון 
ותחתון הוא שהעליון הוא ג"ר והתחתון הוא 
זה  לעילא  עולה  הוא  התחתון  וכאשר  ו"ק, 
ולכן  מדרגת העתיק שממעלה אותו לעליון. 
התבאר כאן שהעטרות של או"א דייקא הם 
שורשי הזו"ן, כלומר בחי' הידיים  יש בהם 
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בגופא,  קבועים  הם  עדיין  אך  שעולות  בחי' 
שהם  בחי'  בהם  יש  העטרות  בחי'  משא"כ 

ימתנתקים ועולים לעילא, ודו"ק. ואמנם הת
באר לעיל שז"א שורשו בכתפין שהם בחי' 
מקום גופא שאינו עולה ויורד אך מצד הדעת 

ייש בו בחי' זו שעולה ויורד וזה מתגלה בעט
רות שהם בבחי' שמתנתקים ועולין.

מתגלה  וזה  זו"ן,  מדרגת  הוא  ניתוק  בחי' 
יבאופנים רבים כמו סוד הפסוק "על כן 'יע

זוב' איש את אביו ואמו", או בסוד 'דוד וכלה' 
שפעמים מחוברים ופעמים לא, ומתגלה גם 

שה במקומו  והתבאר  אב"א  שיצאו  יבמה 
בבחי' שכולו  הוא בעתיק שהוא  לזה  שורש 
פנים ולתתא בזו"ן זה מתגלה אב"א, ואח"כ 
או"א  מדרגת  משא"כ  נסירה,  בניהם  נעשה 
ריעין דלא מתפרשין שהוא  הם בבחי' תרין 

בחי' חיבור בחי' אחדות.
היא  נפרדות  התחתונה  בתפיסה  ואמנם 
היא  העליונה  בתפיסה  אך  הקלקול,  בחי' 
בחי' שנפרד מהתחתון ועולה לעליון. ואמנם 
והיפוכו  דבר  מתגלה  שבזו"ן  לעיל  התבאר 
שמצד אחד שורשן באחדות הגמורה שהוא 
בחי' הכתפין שהוא גופא, אך מאידך מתגלה 
בהם בחי' הנפרדות שמצד התיקון הוא נפרד 
ועולה לעילא, והנפרדות גופא מגלה בחי' זו 

ישמתנתק ועולה לעילא, והוא נמי עומק הנ
יסירה שמתגלה שעולין ממדרגת אב"א למ
דרגת פב"פ11,  ומצד הקלקול הוא פירוד. 

גם בזה תבין איך אחר כך בעת הזווג נותן 
כי  ואחר כך הה"ח  ז"א בנוקבא את הה"ג 
כולם בחי' מלכות הם: והיינו כמתבאר בכל 
ה"ח.  ואח"כ  ה"ג  בה  שנותן  הכוונות  סדר 
והיינו שבא הרב לבאר איך נותן בה ה"ח כי 
בשלמא מה נותן בה ה"ג כי הוא מה ששייך 
לחלקה, אך החסדים הם חלקו, אלא מבאר 
והיינו ע"פ מה  'כי' כולם בחי' מלכות הם'. 
אינן  זו"ן  כל  או"א  שבערך  לעיל  שהתבאר 
בחי'  כולם  הזה  ובערך  נוק',  במדרגת  אלא 

ימלכות, נמצא שה"ח שייכים בכללות למל
כות ושייך גם לנוק' בפרטות.

יוהיינו שיש יחס שזו"ן מקבלים מצד החי
בור שלהם, והוא משורש הארת או"א שהם 
ע"י  וכן  מהדדי,  מתפרשין  דלא  ריעין  תרין 
לבינות  החכמות  בין  החלפות  בהן  שנעשה 

11  אמנם היה גם באו”א גילוי שהיו אב”א ואח”כ 
נעשו פב”פ אך אינו בבחי’ נסירה כבזו”ן, כי אין 

באו”א היפרדות משא”כ בזו”ן. 

שעי"כ נעשים אחד. אמנם גם מתבאר יחס 
שז"א נותן לנוק' גם ה"ח מצד מה שגם הוא 
בחי' נוק' בערך או"א, ונמצא שיחס זה אינו 
היה  כלומר  לאו"א.  יחס  מצד  אחדות  מדין 
ס"ד לומר שאדרבה מה שנותן לה גם ה"ח 
הוא מצד אחדות, ולא היא, אלא הוא מחמת 

יששניהם בחי' מלכות בסוד עתיק בסוד ני
תוק כנ"ל.

יועומק הענין הוא, כי היחס לכך שז"א מת
חבר לנוק' הוא בסוד 'והיו לבשר אחד', והוא 
תרין  אחדות שהם  בסוד  או"א  הארת  מצד 
'אחד'  זו"ן  נעשין  ואז  מתפרשין,  דלא  ריעין 
מתפרשין',  דלא  ריעין  'תרין  דאו"א  דומיא 
בסוד  בסוד חכמה ובינה שהם  הארה  והיא 
'שנים' שכ"א קו לעצמו, והוא היחס בין או"א 
ששורשה  הדעת  מצד  אחדות  ]ואינו  לזו"ן. 
הוא מסוד א"א שהוא יחס בין זו"ן לא"א רק 
שעובר דרך או"א, ובחי אחדות זו היא מצד 
אלא  נוק' גמורה  לו  שאין  בא"א  ז"א  שורש 
היא כלולה עמו ועל כן גם בזו"ן מתגלה כך.[ 
מצד  זו"ן  של  היחס  הוא  כן  על  יתר  אך 
שורשן בעתיק שהוא מלכות, שמתגלה בזו"ן 
וזה  הם,  בקתא  חדא  ובני  מלכות  ששניהם 
ואמו',  אביו  את  איש  'יעזב  בסוד  מתגלה 
ומתגלה מצד שורשן בעטרות  בסוד ניתוק, 
יסוד או"א שמתנתקין מן היסוד, בסוד עתיק 
ועולה לעילא, ובבחי' מה שנאמר  שמתנתק 
בעתיק 'לית שמאלה בהאי עתיקא', כלומר 
כולו אחד. ומה שנאמר 'ודבק באשתו' הוא 
וביחס  כנ"ל,  מלכויות  בחי'  ששניהם  מצד 

הזה הה"ח הם חלקה כמו שהוא חלקו.     
נחדד ביתר עומק שורש עליון יותר, עתיק 
עצמו אין בו דעת, כלומר הג"ר שבו הוא ללא 
דעת והוא רדל"א, 'דלא אתידע', והוא גילוי 
אמנם  כי  דעת,  ללא  שהוא  כתר  של  שלם 
כתר  שפנימיותו  מתגלה  דאצילות  בכתר 
מתגלה  דעתיק  בג"ר  אך  דעת,  וחיצוניותו 
בו"ק דעי ורק  ללא דעת,  כתר  כולו  אשהו 
תיק מתגלה בחי' דעת תחתון בערך עתיק, 
והוא בחי' חיצוניות הכתר שהוא הדעת, והוא 
הדעת עליון בערך או"א שהוא הדעת הנעלם 

המזווגם.  
נמצא לפ"ז שזו"ן אמנם בכללות יש להם 
ב' שורשים, שורש באו"א שהם בחי' 'שנים' 
דבסו 'תרין ריעין' כנ"ל, ומצד שורש זה מתי
גלה בזו"ן בחי' דוד וכלה בזו"ן בבחי' 'תרין 
בו  שיש  ריעין-רעוע  בבחי'  תחתונה',  ריעין 

בסוד  בעתיק  שורש  להם  ויש  פירוד.  בחי' 
'אחד', והיינו בו"ק דעתיק בסוד הדעת, ושוי
גופא  בסוד  דא"א  בכתפין  מתגלה  זה  רש 
דעתיק  ז"ת  התלבשות  מצד  'אחד'  בסוד 
בא"א, ולכן זו"ן נקראין בערך הזה 'תרי פלגי 
דעת,  מדין  'אחד'  יסודם  כי  דייקא  דגופא' 
אחד  גוף  של  חיבור  הם נעשים  הזה  ובערך 
השורש  סוד  הוא  אחד'.  לבשר  'והיו  בסוד 
ולא  דייקא,  גופא  מקום  הדעת בכתפין  של 
ידיד  בסוד  ידין'  'תרי  בסוד  שהם  כהידיים 

כנ"ל. 
אך יתר על כן מתגלה בדקות בזו"ן שורש 
גמורה  אחדות  בבחי'  שהוא  דעתיק  בג"ר 
לבשר  מ'והיו  למעלה  הדעת,  מן  שלמעלה 
והוא  אחד' אלא מתגלה בחי' 'אחד בעצם', 
זו"ן מחוברים אב"א מעין עתיק,  מה שיצאו 
ואמנם בעתיק הוא בבחי' שכולו פנים, והיינו 
משורש  הדעת  מן  למעלה  חיבור  הוא  כי 
ע"י  שהוא  זווג  של  באופן  ואינו  הרדל"א, 

הדעת דייקא. 
ןוכיו שהוא גילוי מג"ר דעתיק לכן זה מתי

כפי שהתבאר  כלומר  דייקא,  גלה בעטרות 
מה  מצד  טעמים,  מכמה  עטרה  שנקראים 
ששניהם נקבות בערך או"א שמקבלים מהם, 
וכן מצד שנעשה בחי' 'עטרה בראש צדיק' 
דכללות12,  צדיק  נקרא  הוא  כי  ז"א  ראש 
שהוא  יותר  עמוק  נוסף  טעם  מתבאר  וכאן 
מצד ששורש זו"ן בג"ר דעתיק בבחי' עטרה 
העטי בבחי'  הם  שזו"ן  למה  שורש   , העליונ
רות דאו"א לתתא. והיינו שהם בבחי' עטרות 
לא רק מצד השפעת המוחין שלמעלה מהן 
ומצד שהם עטרה בראש צדיק, אלא נקראין 
דעתיק  בג"ר  שורשן  מצד  עטרות-מלכויות 
דעתיק  ג"ר  דווקא  כי בעומק  מלכות,  בחי' 
הוא  שעתיק  מה  מלבד  עטרותיהן,  נקרא 
כולו נוק' שהוא גם שורש למה שזו"ן שניהם 
■ המשך בע"ה בשבוע הבא  ודו"ק.   נקבות, 
מהשיעור השבועי בירושלים בספר עץ חיים      

     

12  כי א”א נקרא ו”ק דגדלות וז”א נקרא ו”ק 
דקטנות, ובערך הזה א”א הוא תפארת והז”א הוא 

יסוד, ודו”ק.
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אימה 
בגוף,  זה  "רתת"  ובזיע,  ברתת  ביראה  באימה  ניתנה  התורה  אימה, 
"מירתת כוליה גופא", "זיע" זהו זיעת הפנים, מהו "אימה" ומהו "יראה" 
– מבואר בגר"א בלשון כוללת, היראה, זהו יראה תתאה, יראת העונש, 
והאימה, זה היראה העליונה, יראת הרוממות, וכמו שסידר הרמח"ל 
במסילת ישרים, בזהירות, יש את יראת העונש, ובשער האחד לפני 
האחרון, שער הקדושה, שהוא שער היראה, הוא מחלק אותה לשני 

חלקים, יראת הרוממות ויראת חטא.

אימה – יראה מהאם
אבל מ"מ א"כ, ההגדרה של אימה היא יראה עליונה, הוא ירא מדבר 
שמעליו. ובלשון מדוייקת יותר, שורש המילה אימה עצמה, הוא מלשון 
אם, אמא, במצוות הבן לאביו ולאמו, יש את מצות כיבוד "כבד את 
אביך ואת אמך", ויש את מצות "איש אמו ואביו תיראו", הקדים אם 
לאב, וכפשוטו, כמו שדורשים חז"ל, מה שהקדים אם לאב, כי בידוע 
שהבן מתיירא מן האב יותר מן האם, לפיכך הקדים הכתוב, להיפך, 

יראת האם ליראת האב, "איש אמו ואביו תיראו".

אבל בהבחנה עמוקה יותר, עומק דברי חז"ל, ה"הקדים" שבדבר, זהו 
לא רק סדר קדימה שבפסוק, אלא "הקדים" כלומר, נגלה מדרגת 
האימה, זה "איש אמו ואביו תיראו" שבשעה שהוא מקדים את האם  

לאב, אז זה יראה מדין אימה.

ומ"מ, שם תואר אימה, הוא מלשון גדר של אם, וזה יראת הרוממות, 
שהוא מתיירא ממה שמעליו, שהשורש הקרוב אליו, ממה שמעליו, 
זהו אמו, האב, הוא השורש הרחוק יותר, והאם הוא השורש הקרוב 
יותר לאדם, היא המולידתו בפועל, בה הוא גדל, והיא מולידתו בפועל, 
ולפיכך, זהו גדר של אימה, ממה שמעליו, ובמה שמעליו, ממה שקרוב 

עליו שהוא מעליו, זהו אמא – אימה.

המ' שבאם- שורש הבן בארבעים ימי יצירת הולד
ובהגדרה יותר חדה, ומדוייקת, כל אם זה צירוף של האותיות א' ומ', 
וסדר הדבר כמו שהוזכר, אימה זה מלשון של אם, אבל מונח כאן 
השורש של הבן באם, לא רק הכח המוליד שבאם בפועל, אלא שורש 
כח מציאות יצירתו של הולד כשהוא נמצא במקום האם. הטיפה היא 
מן האב, אבל כאשר הוא נקלט ברחם, זהו בזמן של ארבעים יום הרי, 
כמו שמבו' בגמ' בסוף ברכות כידוע, שזה הזמן של יצירת הולד, ואז 
נקבע האם הוא יהיה זכר או יהיה נקיבה, ומכאן ואילך, המתפלל, ה"ז 
תפילת שוא, זה תפילה על מעשה ניסים שיתהפך מזכר לנקיבה או 

מנקיבה לזכר, כמו שהיה אצל לאה בדינה.

מכל מקום א"כ, גדר הדבר שהאם נקראת אם, הא' זה השורש, זה 
ההתחלה, זה כח הטיפה שהיא מקבלת, והמ', זה הארבעים יום ששם 
יש  אם, כמובן, לאחר מכן  עיקר שם תואר  זה  הולד,  יצירת  שורש 
את כל סדר ההריון, ג' חדשים, וסדר הדברים עד זמן הלידה, ואחרי 
ימים  יסוד שם תואר אם, הוא חל על המ'  זה האם המגדלת, אבל 

האלה שהוא שורש מציאות האם, הארבעים יום של יצירת הולד, כמו 
שנתבאר.

האימה שבארבעים יום אם יהא זכר או נקיבה
ולפי"ז, בדקות יותר, לסוגיא של הימים האלה, הארבעים יום שעלה 
קיבל  ,שהוא  הראשונים  יום  הארבעים  את  יש  להר,  רבינו  משה 
לוחות ראשונות, ויש את הארבעים יום האחרונים, שהוא קיבל לוחות 

אחרונות.

ההבדל השורשי בין לוחות ראשונות ללוחות אחרונות, לוחות ראשונות, 
הם במדרגה של זכר, לוחות אחרונות, הם במדרגה של נקיבה, ובלשון 
הפסוק, בלוחות ראשונות נאמר בהם "זכור את יום השבת לקדשו", 
ובלוחות שניות, נאמר בהם "שמור", "זכור" זכירה, זהו מלשון זכר 
כידוע, ושמור, זהו מדרגת הנקיבה, "נקיבה תסובב גבר", שהיא חומה 
המשמרתו, זה ההבדל השורשי בין מדרגת לוחות ראשונות למדרגת 
לוחות שניות, וכמובן, לפי"ז, כל פרטי ההבדלים שנמצא בין לוחות 
ראשונות ללוחות שניות, יסודם בהגדרה הזו, שהלוחות ראשונות הם 

בבחינת זכר, והלוחות האחרונות הם בבחינת נקיבה.

הולד,  יצירת  של  יום  ארבעים  יום שבאם,  הארבעים  דידן,  ולעניינא 
שבהם נקבע האם הוא יהיה זכר או יהיה נקיבה – זה עומק המדרגה 
שנקראת אימה, זה הגמ' הידועה הרי, בברכות, ברבי יוחנן בן זכאי 
יודע באיזה דרך מוליכין  ואומר "איני  קודם פטירתו, שהיה מתיירא 
אותי", ושם, כפשוטן של דברים, זה קאי על גן עדן או גיהנם, אבל 
בשורש של הדבר, שורש היראה שזה מדרגת האימה, עיקר האימה 
עניינה, שהאדם מתיירא האם הוא יהיה שייך למדרגת הזכר, או שהוא 

יהיה שייך למדרגת הנקיבה, זה גופא גדר האימה, שחל.

ובארבעים יום הראשונים, האימה שהיתה אם זה יהיה במדרגת זכר או 
במדרגת נקיבה, הוכרע לצד הזכר, שלוחות ראשונות ינתנו למדרגת 
נקיבה,  למדרגת  ניתנו  שניות  לוחות  האחרונים,  יום  והארבעים  זכר, 

ומכאן לעולם מתגלה שורש מציאות האם – האימה.

תורת  ואל תטוש  אביך  מוסר  בני  "שמע  של  ההגדרה  זה  ובעומק, 
אמך", מהו גדר "תורת אמך", הרי אביו חייב ללמדו תורה ואמו אינה 
חייבת ללמד אותו תורה, כבר ביארו בזה המפרשים, אבל ביאור אחד 
מלמדת  היא  אותו,  מלמדת  שהיא  מה  האם,  השתא,  דידן  לעניינא 
אותו את האימה, זה גופא מה שהיא מלמדת את הבן, ומה האימה 
שהיא מלמדת אותו? שהוא יתיירא בבחינת המ' יום הללו, האם הוא 
יקבל תורה של זכר, או שהוא יקבל תורה של נקיבה, זה נקרא "תורת 
אמך", זה גופא שורש מציאות התורה שהבן לומד מאמו, "אל תטוש 

תורת אמך".

ומ"מ, א"כ, גדר הדבר של יסוד האימה, הוא חל באופן של ה-ארבעים, 
היכן יחול מציאות השורש של אותם ארבעים יום, האם הם ינטו לכאן, 

או ינטו לכאן, זה שורש מציאות האימה.

קלות ראש, היפך האימה – ירידה ממדרגת זכר למדרגת נקיבה
ובזיע,  ברתת  ביראה,  באימה,  ניתנה  התורה   – ברור  להבין  ולפי"ז, 
כלומר, היא ניתנה לאחר ארבעים יום, ובשעה שהיא ניתנה, היא גופא 

היתה שורש מציאות נתינתה, שהיא תהיה במציאות של אם.

ההיפך של מציאות האימה, כמו שמבואר בסוגיא בברכות, בתקנת 
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על  טבילה  להם  תיקן  הוא  קריין,  טבילה לבעלי  תיקן  שהוא  עזרא, 
מנת שהם יותרו לעסוק בתורה, כמו שאומרת הגמ', כי התורה ניתנה 
וכל מי  וכך צריך להיות עסקה תמיד,  באימה ביראה ברתת ובזיע, 
של  המציאות  שהיפך  ראש,  קלות  של  מצד  בו  יש  טבילה,  שטעון 

האימה, יש בו מציאות של קלות ראש.

ולפי"ז, אחד מבני תשע מידות שמונה הגמ' הרי, בנדרים באופן של 
פגם החיבור, אחד מהם נקרא "בני אימה", שהוא בא עליה באופן של 

אימה.

ובהבנה בהירה יותר, יש שורש של מציאות של דבר ש"מגלה טפח 
ומכסה טפחיים ודומה כמי שכאפו שד" זה צורה של אימה, ויש אופן 
של "לא טעם תבשילו מעולם", של אופן של שחוק, שתי תפיסות, 
זה באופן של "מגלה טפח  שזה שתי שורשים בעומק, אבל גם אם 
ומכסה טפחיים ודומה כמי שכפאו שד", הגילוי שזה מתגלה בהוצאה 
קלות  של  מציאות  של  צד  בו  שיש  באופן  לעולם  הוא  לפועל,  שלו 
ראש, ולכן יש צורך של טבילת עזרא, כלומר, אפילו אם השורש של 
הדבר, הוא באופן של אימה, אבל התולדה שבו, לעולם חל בו מציאות 

של קלות ראש.

ולפי"ז, גדר הדבר – הלוחות ראשונות שניתנו לארבעים יום, השורש 
שהם ניתנו זה במדרגה של אימה, ושם ההכרעה היתה צריכה להיות 

הכרעה של זכר, זה היתה המהות של אותם לוחות.

אבל, הרי "צור ילדך תשי ותשכח א-ל מחוללך", תשי – "שמתישין 
כח של פמליא של מעלה", ובפרטות זה נאמר אצל משה בשבירת 
היינו  כנקיבה,  כחו  שתש  מה  כלומר,  כנקיבה",  כחו  "תש  הלוחות, 
של  הגדר  גופא  זה  נקיבה,  זכר למדרגת  הלוחות ממדרגת  שנעתקו 
של  למדרגה  זכר  של  ממדרגה  התורה  וירידת  כנקיבה",  כחו  "תש 
יוצא  מקרא  "אין  כמובן,  הלוחות,  שבירת  נקרא  גופא  זה  נקיבה, 
מידי פשוטו", "ואתפשם בשתי ידי ואשברם", אבל, זה ה"פועל" של 
השבירה, זה השבירה בפועל, אבל השורש של מציאות השבירה, היא 
זה  נקיבה,  של  לתורה במדרגה  זכר,  מתורה במדרגת  הירידה  עצם 
גופא נקרא שבירה, במה שהוא יורד ממדרגתו, חל בו מציאות של 

שבירה.

ומצד כך, מה שנאמר הרי, בשורש של הדבר, שהסיבה שהוא שבר 
את הלוחות מחמת חטא העגל, ובחטא העגל נאמר "ויקומו לצחק", 
כלומר, ב"ויקומו לצחק", נעשה ההעתקה ממדרגה של כובד ראש, 
ממדרגה של אימה, ממדרגה של "כמי שכפאו שד", וזה ירד למדרגה 
של "ויקומו לצחק", לתפיסה, של קלות ראש, זה היה עומק נקודת 

הנפילה, עומק נקודת הירידה.

זה, הגדרת הדבר היא כך, לא שהם קמו לצחק רק כפשוטו,  ולפי 
נפלה  גופא,  שה"אימה"  האימה,  במדרגת  נעשה  אלא  כשלעצמו, 
למדרגה של "ויקומו לצחק", כמו שבכל כח ההולדה, מצד אחד יש 
את ה"דומה כמי שכפאו שד", שיש אימה מצידו, אם הוא בא עליה 
באופן של אימה, זהו מבני תשע מידות, אבל בשורש של הדבר, זה 
גדר של אימה בשורשו, אבל בהוצאה שלו לפועל, חייב להיות שיהיה 
צד של קלות ראש, השורש על אותו קלות ראש, התגלה בחטא העגל, 
שזה שורש מציאות הנפילה של "ויקומו לצחק", וזה גופא, מה שהפיל 
שהם  הזכר,  במדרגת  שהיו  ראשונות,  הלוחות  מדרגת  מציאות  את 

נפלו למדרגת נקיבה, עד ה"בפועל" של "ואשברם", כמו שנתבאר.

השלב  על  פעם  עוד  נחזור  האימה,  מציאות  בגדר  החידוד  ולפי"ז, 
שעומק  הוגדר,  הראשון  בשלב  השני.  השלב  מהו  ולפי"ז,  הראשון, 
 – שקיימת  האימה  גדר  ומהו  אמא,   – אם  של  מלשון  הוא  האימה 
אימה של "איני יודע באיזה דרך מוליכין אותי", האם באופן של זכר, 

או באופן של נקיבה, זה אופן אחד של גדר מציאות האימה.

והאופן השני, שבעומק הוא היינו הך, של האופן הראשון – ]תיכף נגדיר 
אותם יחדיו, אבל קודם לכן, את האופן השני לעצמו[, שגדר האימה 
היינו, שהוא מתיירא מהקלות ראש, הוא מתיירא מה"ויקומו לצחק", 
זה גופא גדר מציאות האימה, יש מה שהאדם יש לו אימה, וממילא 
התפיסה  אבל  האימה,  של  התחתונה  התפיסה  זה  מצחק,  לא  הוא 
מהקלות  מתיירא,  הוא  גופא  שהיא  האימה,  של  יותר  המדוקדקת 

ראש, וההתייראות מקלות ראש, היא גופא נקראת מדרגת האימה.

 שורש האימה – בירידה בדעת שלימה למדרגה שחלקה –
"דעתה קלה"

ולפי"ז, חיבור שני המהלכים גם יחד, הרי אשה, כמו שאומרת הגמ', 
דעתה קלה, יש בחז"ל "נשים עם בפני עצמן הן", ו"נשים דעתן קלה", 
כלומר ביחס למדרגת הזכר, שיש לו דעת שלימה, מדרגת הנקיבה 

נקראת בלשון חז"ל "דעתה קלה".

יורדים ממדרגת ה"אימה" למדרגה של  ולפי"ז, ברור הדבר, כאשר 
שיש  משום  עזרא,  תקנת  שיש  כפשוטו,  רק  לא  זה  ראש",  "קלות 
ולכך  ראש,  קלות  יש  מאימה  שבהיפך  ראש,  קלות  של  מציאות 
נצרך טבילה, אלא בעצם חיבור לנקיבה, מתחברים ל"דעתה קלה", 
וכשמתחברים ל"דעתה קלה", יש כאן צד של קלות ראש, זה גופא 
שורש סיבת הקלות ראש, ה"בפועל" – הוא קלות ראש, אבל מאיפה 
השורש של הקלות ראש, עד כמה שזה מדין הזכר כשלעצמו, אין כאן 
מציאות של קלות ראש, אבל עד כמה שהזכר יורד למדרגת הנקיבה, 
זה גופא נקרא קלות ראש, כמובן, באופן שגם בפועל, הוא בא עליה 
באימה, בני תשע מידות – היינו שהוא משעבד את האימה שלו עליה, 

מצד נקודת הקלקול.

מכל מקום א"כ, מציאות הקלות ראש, היא העתקה ממדרגת הזכר 
למדרגת הנקיבה, וזה גופא הקלות ראש.

הוא  לאופן הראשון שנתבאר: שהאופן הראשון שנתבאר  ובהקבלה 
או שהוא  הזכר,  שייך למדרגת  יהיה  הוא  אימה האם  הוא  שהאימה 
יהיה שייך למדרגת הנקיבה, והאופן השני שנתבאר, ירידה ממדרגת 
אימה למדרגה של קלות ראש – בעומק א"כ, הם "בני ביקתא חדא 
נינהו" – מה היא ירידה ממדרגה של זכר למדרגה של נקיבה, זו ירידה 
ממדרגה של דעת שלימה, למדרגה של "דעתה קלה", והחלק שנחסר 
שהוא  האימה,  עומק  וזה  ראש,  קלות  של  מציאות  חלה  בו  בדעת, 

מתיירא לרדת למדרגת הנקיבה, שדעתה קלה.

ראש,  הכובד  מציאות  משיעור  ירידה  היא  האימה,  מציאות  וא"כ, 
קלה",  "דעתה  יהיה  וחלק  ראש,  כובד  יהיה  חלק   – שבה  למדרגה 
הירידה  מנקודת  האימה  האימה,  עומק  זהו  ראש,  בכובד  שנחסר 

שבדבר, שחל בו אופן של מציאות של קלקול כמו שנתבאר.

מדרגת האימה מצד הא' שבאימה
יתר על כן, מציאות האימה ביתר עומק, להבין עמוק – שורש מציאות 
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האדם הוא "דע מאין באת, מטיפה", ה"ארבעים יום" של יצירת הולד, 
בהם נעשה המציאות של צורה לטיפה, זכר או נקיבה, כמו שנתבאר, 
שאז מתחדש בו מציאות של צורת אדם, ולפי"ז, הגדר של מציאות 
אדם, שכידוע עד מאד אדם זה בגימטריא 45 – מה, זה אדם, ולפי"ז, 

אימה אי – מה, כלומר, אי אדם.

באופן  וזה  לאם,  ביחס  היא  האימה,  שמציאות  נתבאר  הרי  ונחדד, 
של הארבעים שבאימה – זכר נקיבה, קלות ראש, "דעתה קלה", כל 
האימה ביחס  סדר הדברים שנתבאר עד השתא מהו המדרגה של 
למ' שב"אימה", אבל יתר על כן, יש מהלך של ה"אימה", ביחס לא' 
שב"אימה", ובמקביל לכך, ביחס לא' שבאם, שזו כבר מדרגה יותר 

עליונה במדרגת האימה.

הא', הראשית, נקודת ההתחלה, מהו שם מציאות האימה? הרי בהיותו 
טיפה, עדיין אין בו צורת אדם, כמובן, יש בו צורת אדם בכח, כי אם 
לא היה בו צורת אדם בכח, אז לא יתכן שלאחר מכן יהיה צורת אדם 

בפועל.

]ובדקות, כל צורת אדם נחקק משני חלקים, נחקק מהטיפה עצמה 
שמונח בה צורת האדם, שזה הזכר, והוא נקלט אצל הנקיבה שהיא 
אדם  צורות  הם שתי  אלו  אדם,  צורת  לו  יוצר  זה  ולכן  אדם,  צורת 
שתי  יודי"ן,  בשתי  שכתוב  ה"וייצר"  וזהו  האדם,  ביצירת  שמונחים 
זה נאמר באדם הראשון שלא  ואמנם  צורות שמונח אצל כל אדם, 
היה בכח יצירה מזכר ונקיבה, אבל ביחס לענף אלו הם שתי היצירות 

שאצל כל אדם ואדם[.

ומ"מ א"כ, מציאות היצירה שמתגלה אצל כל אדם ואדם, זה מתחיל 
שיש בו אופן של מציאות של טיפה, ולאחר מכן, יש לו מציאות של 

אדם.

ולפי"ז, לפי ערך דידן השתא, אימה זה אי-מה, כלומר, זה לפני ההיות 
האדם שבגימטריא  אדם שבו,  הצורת  מציאות  שבו, לפני שהתחיל 
הטיפה  לנקודת  חוזר  הוא  ביטול,  של  מציאות  מה",  ה"ונחנו  מה, 
של  הפנימיות  זה  הדבר,  של  ההתחלה  נקודת  שורש  ראשונה, שבו 
מדרגת האימה, ב"אימה", האדם חוזר לנקודת ההתחלה של יצירתו, 

זוהי המדרגה של אימה.

ולפי"ז, להבין את שתי המהלכים בארבעים יום האלה, שמר"ח אלול 
עד יום הכפורים.

ארבעים יום שעד יום הכפורים שמצד מדרגת המ'
המהלך הראשון שנתבאר, הארבעים יום שעלה משה להר, ארבעים יום 
ראשונים וארבעים יום אחרונים, וכמו שנתבאר ארבעים יום ראשונים 
במדרגת זכר, וארבעים יום אחרונים במדרגת נקיבה, ובינתיים, היה 
שבירת הלוחות, וע"ז נצרך את הארבעים יום האמצעיים, ששם היה 
זה  את  קיבלו  שניות,  בלוחות  מכן  ולאחר  ל-נקיבה,  מהזכר  נפילה 
לוחות  אינו במדרגת  זה  כמובן,  עדיין  אבל  דתיקון,  נקיבה  במדרגת 
באיזה דרך  יודע  "איני  אופן אחד של מדרגת האימה,  זה  ראשונות. 

מוליכין אותי".

הארבעים יום – שמצד מדרגת הא'
המהלך הנוסף של מדרגת האימה, הרי כל הימים שמראש השנה עד 
יום הכיפורים, בראש עצמו נאמר בו "היום הרת עולם היום יעמיד 

מה  ראשית,  כעבדים",  אם  כבנים  אם  עולמים,  יצורי  כל  במשפט 
שנאמר "היום הרת עולם", כלומר, זה הריון, וההריון שמתגלה תחילת 
הדבר מתגלה באופן של טיפה, זה נקרא "היום הרת עולם", זה תחילת 
ההריון, שהוא טיפה, אבל ביתר עומק, זה ההגדרה של "אם כבנים, 
אם כעבדים", כאשר קונים עבד, הרי עבד, יש לו כבר צורת אדם, 
ועל אף שכמובן "אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם", 
אך בשעה שהעבד מתגייר, הדין שלו הוא שהוא חייב במצוות כאשה, 
ודייקא "כאשה", הוא הופך להיות במדרגה של אשה, זה נקרא "אם 
נקנה  העבד  כאשר  כלומר,  כעבדים",  "אם  שנאמר  מה  כעבדים", 
הצד  זה  אדם,  צורת  כאן  קונה  שרבו  הוא,  לרבו  שלו  היחס  לרבו, 

התחתון של "אם כעבדים".

אבל בעומק יותר, "אם כבנים, רחמנו כרחם אב על בנים", היחס של 
האב לבן, "כרחם אב על בנים", מדרגת האב ביחס לבן, הוא טיפה, 
זה המדרגה העליונה של "היום הרת עולם" מצד מדרגת "אם כבנים". 
ב"אם כעבדים" א"כ, הוא כבר שייך לצורה שבו, להמשך של ההריון, 
לארבעים יום שבהריון, להתפשטות של ההריון, זה המדרגה התחתונה 
זהו  האימה,  מדרגת  של  עליונה  היותר  המדרגה  אבל  האימה,  של 
השורש של הדבר, שחל בו מציאות של תחילה של טיפה, עוד לפני 
הצורת אדם, זה "ונחנו מה", זה ה"אי- מה", כלומר, זה הביטול של 
מציאות צורת אדם, זה ה"קודם" למציאות צורת אדם, שם חל עומק 

נקודת האימה.

וכמו  לאם,  ופחות  לאב,  לזכר,  שייכת  כבר  הזו,  האימה  ובדקות, 
שהוזכר, מה שהאם נקראת אם, עיקר האם היא במדרגת המ', והא' 
שבה, הוא שייך לאב, הא' שבכל אם, הוא לא מעצמות האם, הוא 

מהאב.

ניתנה  יתירה  "בינה  לבינה",  ארבעים  "בן  הרי  וברור,  פשוט  וחידוד 
לאשה", וא"כ, הנקיבה, האם, שיש בו את האות מ', זהו מדין הבינה 
שיש לאם, לנקיבה, זה גדר המ' שיש במציאות האם, ונמצא לפי"ז, 
שהיסוד של האם שהוא נקרא בינה, "בינה יתירה ניתנה לאשה", זה 
במ' שבאם, והא' שבאם, היא ההתפשטות מהאב, וזה לא העצם שלה 

לעצמה, אלא מקום התפשטותה.

אימה מצד הנקיבה ואמה במדרגת הזכר
ולפי"ז, בערכין של ה"אימה", יש אימה בערכין של הנקיבה, ויש אימה 
בערכין של הזכר, ובדקות, מה שחודד לעיל, שיש אימה במדרגה של 
מ' – ארבעים יום, אם הוא יהיה זכר, או שהוא יהיה נקיבה, השורש של 
האימה הוא בנקיבה, כי הוא מתיירא להיות נקיבה, ורצונו להיות זכר, 
זה נקרא גדר של אימה של נקיבה, כי הרי על הצד שהוא זכר הוא לא 
מתיירא, הוא מתיירא על הצד שהוא נקיבה, שזה גופא האימה, ה"איני 
יודע באיזה דרך מוליכין אותי", שהוא אינו יודע אם הוא זכר או נקיבה, 
וא"כ, כל מה שהוא מתיירא, זהו שמא הוא נקיבה, "תש כחו כנקיבה", 

עומק נקודת הנפילה, זה גופא שורש האימה, במדרגת נקיבה.

אבל במדרגה העליונה יותר, שהיא מדרגה של אימה במדרגה של זכר, 
שם האימה היא, מה שהוא מתיירא באופן של הא', באופן של נקודה 
אחת, באופן של ההתחלה, באופן של הטיפה ראשונה שקיימת, שם 
נמצא פנימיות מדרגת האימה, והגדר הזה, זה התפיסה של הארבעים 

יום האחרונים האלה שסופם ביום הכיפורים.
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 מדרגת יוה"כ מצד יום הארבעים, ומדרגת יוהכ"פ של "יום

אחד"
"ימים יוצרו ולו אחד בהם", "זה יום הכפורים", כדברי חז"ל, וכפשוטו, 
ה"ימים יוצרו" – זה קאי על כלל השנה כולה, על כלל המועדים, שע"ז 
נאמר "ולו אחד בהם", אבל בדקות, זה קאי על כלל הארבעים יום 
האלה, שביום הכפורים מצד אחד הוא הסיפא של כל הארבעים יום, 
נקיבה,  של  ניתנו במדרגה  שניות  שהלוחות  שניות,  לוחות  ניתנו  ובו 
שזה מה שדורשים חז"ל על "ביום חתונתו" שזה יום שניתנו בו לוחות 

שניות, כחתן וכלה, שהתורה היא המחברת ביניהם.

נאמר  שעליו  הכיפורים  ביום  שמתגלה  הגילוי  הנוסף,  באופן  אבל 
יומו של הקדוש ברוך הוא", א"כ,  ולו אחד בהם", "זה  יוצרו  "ימים 
הוא לא במדרגה של  ביום,  בו  הגילוי של מדרגת התורה שמתגלה 
נקיבה, אלא הוא במדרגה של זכר, זה הפנימיות הנוספת שמתגלה 

במדרגת יום הכיפורים.

ועוד פעם, מצד ההבחנה החיצונית, יום הכיפורים הוא היום הארבעים, 
היום האחרון מהארבעים יום האחרונים, ומצד התפיסה הזאת, התורה 
שניתנה, הלוחות שניות שניתנו, הם ניתנו במדרגה של שמור, במדרגה 
יום מדין הארבעים,  זה הלוחות שניות ששייך לארבעים  של נקיבה, 

מדין המ' של הארבעים, שהוא הצד התחתון.

אבל מהצד העליון יותר, שיום הכיפורים הוא יום אחד לעצמו, כמו 
שמתגלה הדבר ביום הכיפורים, שעיקר הגילוי של אבינו אב הרחמן, 
שבכללות  אף  על  הכיפורים,  ביום  הרי,  מתגלה  לסלוח",  "המרבה 
יום, ובפרטות, אומרים את זה על  אומרים את זה על כל הארבעים 
עשרת הימים שמראש השנה ועד יום הכיפורים, אבל עיקר הגדר של 
האב שמתגלה "כרחם אב על בנים", זה כל סדר הדברים ברחמים 
שמתגלים ביום הכפורים, וא"כ, גדר הדבר הוא, שמתגלה בו האופן 

של הא' שבאימה, ע"ז חלה מעמקי מציאות האימה.

שלימות מדרגת יוה"כ שמתגלה בד' האותיות – "אימה"
ומצד ההבחנה הזו, כידוע עד מאד, זה ההבחנה של ארבע האותיות 

שבאימה שמתגלים ביום הכפורים, 

הא', זה ה"ימים יוצרו ולו אחד בהם" זה ה"יום אחד".

הי', זה העשרי לחודש, יום העשירי.

יום הארבעים, כל סדר הארבעים  המ', זה מה שיום הכיפורים הוא 
יום האלה.

והה', כידוע עד מאד, זה הה' עינויים, ה' תפילות, כל ההקבלות של 
הה' שהזכירו רבותינו שיש ביום הכפורים.

ואות  אות  בכל  מתגלה  היא  אימה  מילת  ששלימות  נמצא  וא"כ, 
שבה, כמו שנתבאר, ביום הכפורים, שיום הכפורים חובק בתוכו את 

שלימות מדרגת האם.

ומהצד הזה, זוהי ההבחנה הפשוטה הרי, שהאם נקראת אם, שהיה 
והגילוי  בנה",  צואת  ותקנח  האם  "תבוא  הוא  והתיקון  העגל,  חטא 
של יום הכיפורים שניתנו בו לוחות שניות, שזה כפרה לחטא העגל, 
הכפרה לחטא העגל כפשוטו, זה שייך למדרגת האם כידוע עד מאד, 
מכח "תבוא האם ותקנח צואת בנה", זה הגילוי של האם שמתגלה 

ביום הכפורים.

של  האותיות  ארבעת  שנתבאר,  כמו  הדבר  גדר  יותר,  אבל בעומק 
המילה אימה שגילויים מתגלה ביום הכפורים כמו שנתבאר, עד הצד 
העליון של יום הכפורים, שהוא בבחינת "יום אחד", שורש מציאות 
האם שזה הא' שבאם, שהוא מכח האב שמתפשט בה, שזהו הגילוי 

של שורש מציאות האימה, זהו האימה ממדרגת ה"אחד".

האימה  עיקר  הא',  באופן של  האימה  הגדר של  מהו  נחדד,  ולפי"ז 
שמתגלה, הוא בעצם כך שיש היפרדות מה"אחד", נקודת הדבר – זהו 

האופן שחל בדבר צד של אימה.

טיפה מצד תפיסת הקטנות, וטיפת ה"אחד"
נסביר – האדם נברא מטיפה, וכל טיפה כידוע, נקראת טפה מלשון 
זהו החלוקה לחלקים  קטנות, שהאופן של טפה,  טף, לשון של  של 
החלקים שאפשר  מספר  באים לחלק דבר לחלקיו,  כאשר  קטנים, 
חזרה  זהו  ואילך,  מעשר  ואילך,  ומכאן  תשע,  עד  הוא  אותו,  לחלק 

לאחד.

ובתפיסה של "יום תרועה יהיה לכם", יש לנו מצוה של תקיעה, יש את 
השברים שנחלק לשלושה טורמיטין, ותרועה שנחלקת לט' טורמיטין, 
לתשעה  נחלק  הוא  כלומר,  פרקים,   – ט'  טף  טפה  של  האופן  זה 
חלקים, זהו המציאות של טף, מציאות של קטנות. והקטנות הגמורה 
שישנה, היא נחלקת לתשעה חלקים, זה תפיסת התקיעות שיש בראש 

השנה.

מתפיסת  עולים  כאשר  העליון,  המהלך  מצד  הטפה  את  יש  אבל, 
הקטנות, ונחדד, האדם נוצר מטפה, וישנם שני הבחנות מהי המדרגה 
הטף,  תפיסת  מצד  מטפה,  נוצר  שהאדם  הבחנה  ישנה  טפה,  של 

תפיסת הקטנות שביצירתו של האדם.

אבל התפיסה העליונה בתפיסת הטיפה, היא מצד מה שהטיפה היא 
היא  טפה,  הכולל,  היחס  מצד  מתפרטת,  בלתי  שהיא  אחת,  טפה 
טיפה מהרבה טיפות, זה האופן של הקטנות שבה, זה צד אחד של 
הטפה, ובדוגמא של תרועה, שכל "טורמיטין" אחד מתוך התשע, הוא 

בבחינת טף, הוא מציאות לעצמו, נפרד.

אותו נקודת קטנות,  טף,  הפוכה בדיוק, שאותה  ישנה הבחנה  אבל 
אבל היא גופא בה מתגלה שהיא "אחד", אחד גמור לעצמו, והאחד 

גמור לעצמו, הוא שורש כל מציאות המעלות שישנם.

זה שני ההבחנות שהוזכרו השתא, במדרגת האימה מהצד התחתון 
של האימה, מתגלה שהאדם נוצר מן הטיפה, וא"כ הטיפה היא שורש 
של קטנות, ודייקא, כאשר מתגלה מציאות של הארבעים יום, נעשה 
של  מציאות  היא  הגדלות,  של  הזו  והמציאות  גדלות,  של  מציאות 

יציאה מטפה, הוא הופך להיות למציאות של הרחבה.

של  יום  ארבעים  שנתבאר,  כמו  המ'  במדרגת  היא  האימה  ושמה 
יצירת הולד, ובארבעים יום שעלה משה להר, זה האימה אם זה יהיה 
תורה של זכר או תורה של נקבה, זה תפיסה אחת במדרגת הדבר, 
שמהטיפה הוא גדל, ועולה למדרגת הארבעים יום, שנעשה בו צורת 

קומת אדם, הארבעים יום של צורת זכר או נקיבה.

אבל מהתפיסה ההפוכה, אותה טיפה, היא טיפה ה"אחד" שבדבר, 
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וטיפת ה"אחד" שבדבר, היא עומק השורש של האימה, שהוא מתיירא 
להיפרד מה"אחד".

בכל  רמוז  שנתבאר,  כמו  הכפורים  ביום  מאד,  נפלא  להבין  ולפי"ז 
הארבע אותיות של האימה, עד הצד העליון של הא'.

מהות הוזרקתי עליכם מים טהורים דיוה"כ
המהות של יום הכפורים, הוא נקרא כפורים, מלשון כיפור, מלשון 
השורש  אבל  בנה",  צואת  ותקנח  האם  "תבוא  זהו  וכפשוטו,  קינוח, 
של הדבר, שמתגלה ה"וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם", הגדר 
ביום הכפורים הוא גדר של טהרה מכח מים המטהרים,  שמתגלה 
במים שהקדוש ברוך הוא זורק, כשהקדוש ברוך הוא מוריד גשמים, 
על זה נאמר "טוב אתה לישראל מטיפה של גשמים", זהו האופן של 

ירידת גשמים, באופן של טיפה, טיפות גשמים.

אבל כאשר מתגלה ביום הכפורים "וזרקתי עליכם מים טהורים" – 
הגדרה חדה – מי הזורק? כביכול הוא יתברך שמו, יש הבחנה של 
את  מטהר  הוא  ברוך  הקדוש  אף  הטמאים  את  מטהר  מקוה  "מה 
"וזרקתי עליכם מים  ישראל", שזה כבר עוד מהלך, יש הגדרה של 
טהורים", ויש הגדרה של מקוה, שתי הגדרות בגדרי טהרה, הרי יש 
טהרה באופן שהוא נכנס למים, ויש באופן של "עלה עליו הגל", אבל 
טהורים",  מים  עליכם  ב"וזרקתי  שמתגלה  הדבר  גדר  מקום,  מכל 
שהקדוש ברוך הוא, זורק את המים, וברור לכל בר דעת, אם הקדוש 
ברוך הוא זורק מים, א"כ גדר הדבר הוא שהזורק הוא האחד, וממילא 
מה שנזרק הוא הארה של "אחד", זה "ימים יוצרו ולו אחד בהם" שזה 

יום הכפורים שנאמר בו "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם".

עומק טהרת יוהכ"פ – על טיפה ראשונה דיצירת אדם
וצריך  נטמא  הדבר  כפשוטו,  עמוקה,  מדוקדקת  הבנה   – ולפי"ז 
לטהר אותו, אבל בהגדרה המדוקדקת, איפה שורש הטהרה של יום 
הכיפורים – שורש הטומאה שמתגלה זהו "מי יתן טהור מטמא", כמו 
שאומרים חז"ל, שהאדם נולד מטיפה שהטיפה הרי, מטמאה, והוא 

הופך להיות מציאות של טהור.

– על איפה  ומבואר כאן, בחז"ל שזה עומק דברי חז"ל, נפלא מאד 
נוגע  צריך לחול שורש נקודת הטהרה שבאדם? כפשוטו –אם אדם 
בטמא מת, או נוגע בכל גדרי הטומאה, יש לו דין שהוא צריך טהרה.

אבל בעומק, הוא צריך טהרה על הטיפה שממנה הוא נוצר, זה הגדר 
להיות  שהופך  טמא,  מדבר  נולד  הוא  מטמא",  טהור  יתן  "מי  של 
היא  הטהרה,  נקודת  לחול  צריך  מה  על  וא"כ,  טהור,  של  מציאות 
צריכה לחול על שורש תחילת הוויתו של אדם, שהוא נוצר מתפיסת 

טיפה, ושם צריך לחול מציאות הטהרה.

ומהו גדר מהות הטהרה שחל בטפה? הטומאה זה מאותו תפיסה של 
טפה – טומאה, מאותו תפיסה של דבר, נעשה התפיסה של טומאה, 
ומהו הטומאה שחלה – כל המלה טמא, מורכבת מהאותיות ט' מ' 
וא', כלומר, מהא' הוא גדל למ', והתפיסה הזו, זהו התפיסה של טפה 
 – טמא, א'  זוהי התפיסה שנקראת  הט' שבטמא,  של קטנות, שזה 
האחד, והגדלות שהופך להיות מציאות של מ', והתפיסה הזו מראה 
שהאחד שהוא מציאות של טיפה, הוא מציאות של טמא, זה עומק 

נקודת המציאות של הטומאה שחלה בשורש יצירת האדם.

אבל כאשר חל "וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם", על מה חל 
גוף האדם כפשוטו, שהוא נטמא  נקודת הטהרה? היא לא חלה על 
הענף של הטהרה, אבל השורש של  זה  והוא צריך טהרה,  בעוונות, 
מציאות הטהרה, היא חלה על עצם נקודת הטפה שממנה נוצר האדם, 

על זה חל הטהרה של יום הכפורים.

ולכן יום הכפורים אסור בחמשה עינויים, שאחד מהם הוא תשמיש 
המטה, שזהו אופן שאין גילוי של טיפה מהצד השפל שבו, אלא אופן 

של "זרקתי עליכם מים טהורים" מהצד העליון שבו.

מהות האימה שבמדרגת הא' - הטיפה
טיפה,  נותן  האב,  במדרגת האב,  האימה,  עומק מציאות  מונח  כאן 
ומצד כך, האימה שמתגלה במדרגת האב, היא ביחס לא', היא ביחס 
למדרגת הטיפה, ולפי"ז, מהו עומק האימה שמתגלה בטיפה? האם 
הקטנות,  של  האופן  הטף,  של  האופן  של  התחתון  מהצד  יהא  הוא 
שזה האופן של הטמא, או שיחול בו האימה גופא – שמטהרת אותו 
בשורש נקודת הדבר, ה"וזרקתי עליכם מים טהורים", כל זכר ונקיבה 
זה בבחינת "זרקתי מים", אבל כשזה מתגלה מהצד העליון של יום 
עולם"  של  מה"יחידו  נזרקת  היא  טיפה,  שאותה  מתגלה  הכפורים, 
גופא  זה  עולם",  של  ה"יחידו  מתגלה  הזו  וא"כ בטיפה  אחד,  שהוא 
הטהרה העמוקה של מציאות יום הכפורים, וע"ז חל מעמקי מציאות 

האימה.

מקבל,  שהאדם  הטהרה  בבהירותם,  עומדים  האלה  כשהדברים 
הוא מקבל טהרה על שורש יצירת האדם, "הן בעוון חוללתי ובחטא 
דוד המלך שנולד מישי, שהוא מארבע שמתו  יחמתני אמי", אפילו 
בעטיו של נחש, ולא היה בו חטא, אבל עליו נאמר "הן בעוון חוללתי 

ובחטא יחמתני אמי".

יום הכפורים בא לכפר על העוון הזה, על ה"הן בעוון חוללתי ובחטא 
יחמתי אמי", חטא דקלקול.

מצד  שמתגלה  האור  זה  היצירה,  מציאות  שורש  על  הטהרה  נגלה 
נקודת התיקון, האור דלעתיד לבוא, מדרגת עולם הבא שהוא מדרגת 

יום הכפורים כידוע מאד.

זהו שלימות מדרגת האימה, להתיירא, לא רק מדין הארבעים שבדבר, 
מהמ' שבאימה, אלא להתיירא מהא' שבאימה, להתיירא לא להיות 
שייך לא' דקטנות, לטיפה דקטנות, אלא להיות שייך לא' של הגדלות, 

שהיא המציאות העליונה.

ומהצד  המ',  של  מהצד  שמטהר  המקוה  גופא  היא  הזו,  האימה 
העליון של הא', שזהו ה"וזרקתי עליכם מים טהורים", מקוה שמטהר 
מים  עליכם  וה"זרקתי  שבאימה,  למ'  שייך  הוא  סאה,  בארבעים 
טהורים" – הרי במעין אין דין של ארבעים, הוא מטהר בעצם המעין 
עצמו, וא"כ בעומק, ה"וזרקתי עליכם מים טהורים" היינו שזה מטהר 
בעצם המים עצמם, בעצם הטיפה עצמה, אבל בנקודה העליונה שבה.

זה העומק של הטהרה בא', ביחידו של עולם, פנימיות האימה, היא 
גופא המטהרת. 

■ המשך בע"ה בשבוע הבא מהסדרה השבועית של 
בלבביפדיה עבודת ה'



כתב הרמ"ק )ספ"י, פ"א( וז"ל, ושבע כפולות )זהו לשון הספ"י( 
הם שבעה אותיות, בג"ד כפר"ת, שהם משמשות בדגש ופעמים 
עכ"ל.  )רפה(,  לרחמים  ופעמים  )דגש(  לדין  והיינו פעמים  ברפה, 

ולכך נקראו כפולות.

הגיוני  כי  דע  וז"ל,  פ"ד(  )שם,  השם  אוצר  בפירוש  וכתב 
האותיות כאשר יתגלגלו בחשמל לצאת בקול רוח ודבור, כאשר 
פרשתי. וכאשר יטו האותיות לצד הגבורה תגבר הרוח בכלי של 
אות להדגישו בכח גבורות השם המניעם. ופעמים ירפה, אם יטו 
כל  עם  ברחמים  המתנהגת  החסד  רחמי  בכח סבת  החסד  לצד 
היצורים, ירפה האות מלהדגישו, כי רוח אלקים שלישית מרחפת 
על פני המים )חסד( בנחת ולא ברעש ולא בהמיה, וזה סוד רפיון 

בג"ד כפר"ת ודגשותם, עכ"ל.

הוא  רך  וקשה,  רך  וזהו  ורפה,  דגש  וז"ל,  )שם(  הרוקח  וכתב 
הנקרא רפה, קשה הוא הנקרא דגש, עכ"ל.

וכתב הרמ"ק )שם( וז"ל, הדגש סוד הדין, והרפה סוד הרחמים. 
הוי"ה,  שהוא  הת"ת,  והוא  ו',  כעין  רקיע  הרפה,  סוד  כי  והטעם, 
אדני  שהיא  המלכות  והיא  י',  כעין  נקודה  דגש,  ודאי.  רחמים 

)א-דין( דין ודאי, עכ"ל.

וז"ל,  אחרונים(  מתיקונים  י"א  תיקון  )תיקונים,  הגר"א  וכתב 
לשון  )ע"כ  רוחא  לקבל  זמינין  ורפיא  דגשא  בסוכלתנו  נפשא 
האותיות,  הן נפש של  האותיות  ורפה של  ר"ל דגש   – התיקונים( 
לנפש הטבעית  צריך  גוף שקודם  כמו  רוחא,  זמינין לקבלא  שאז 
)וז"ל העץ חיים )ש"ה,  זמין לקבל רוח  ואז  שהיא הנפש הצומחת 
ולא  טעמא  לא  שאינם  הבל דגרמא,  הוא  ורפה  ואולי דגש  פ"ה( 
נקודות ולא תגין, כנזכר בתיקונים תיקון ה', ולא קבלתי זה ממורי 
יכול לנענע עד בא הרוח. כן הוא כאן,  ועדין אינו  זלה"ה, עכ"ל(. 
שלם  האות  אין  כי  הנקודות,  לקבל  יכולים  אין  ורפה  ובלא דגש 
בדגש  ושוב,  רצוא  והחיות  וז"ש  ורפה.  בלא דגש  בשלמות  ואינו 
ורפה, שהוא הדם שרץ בגידין ודופקין שבה הנפש, כמ"ש כי הדם 

הוא הנפש, עכ"ל.

שאינו  אפילו  אות,  בכל  כי  ודע  וז"ל,  שם  הגר"א  כתב  ועוד 
שלמעלה,  האות  ע"ג  קו  והוא  ורפה,  הוא בדגש  כפר"ת,  מבג"ד 
כפר"ת,  בג"ד  שאינן  מאותיות  קלים  האחרונים דגשים  והשמיטו 
וחזק,  קל  עצמו  בדגש  שיש  והבן  עיי"ש.  האותיות,  מכל  ורפוים 
והוא חסד ודין שבדין. וכן בכל האותיות יש בנעלמות יותר דגש 
עיקר  שם  כפר"ת  בג"ד  שבאותיות  אלא  וקל.  חזק  ודגש  ורפה, 
שהם  אמ"ש,  ובאותיות  כפולות,  אותיות  בסוד  ורפה,  דגש  גילוי 
שם  פשוטות,  ובי"ב  בנעלמות.  זהו  שם  כפר"ת,  לבג"ד  "שורש" 
בת"ת שנחלק  זה  גילוי  ועיקר  ורפה.  "התפרטות" של דגש  נגלה 

לי"ב.

והדברים מבוארים בעץ חיים )שער ה, פ"ז( וז"ל, הנה נודע מן 
הכתוב לעיל, כי אמש הם ג"ר, שהם יסודות אל ז"ת. ובג"ד כפר"ת 
הם ז"ת, יען שיש בהם דין ורחמים, שהם אור ישר ואור חוזר, שהם 
דין,  ואחד הוא  ובחינת מלכות שבכל אחד  עצמן בחינת רחמים, 
לכן הם כפולות. וי"ב פשוטות הם ספירת ת"ת לבד שהוא אחד 
מז' כפולות עצמן, נחלקת לי"ב חלקים, שהם י"ב פשוטות. והיותם 
י"ב הוא, כי כל ז"ת נשרשים בגוף שהוא הת"ת, והז' כפולות עם 
ת"ת בעצמו יהיה י"ד, אך הז"ת זולת הת"ת בהיותן כפול הם י"ב. 
מבג"ד  ר'  אות  שהוא  בחינות,  מב'  הוא  עצמו  הת"ת  כי  נמצא 
כפר"ת )ולכך אות ר' אין בה דגש גמור, כמ"ש המפרשים(, והיא 
י"ב  והם  כפולות,  ו"ת שהם  של  י"ב שרשים  בו  יש  עוד  כפולה. 
ונכללין בת"ת, ואלו י"ב פשוטות נקרא י"ב גבולי אכלסונים בס"י, 
כי מאחר שהם עצמן בחי' ו"ת כפולות אשר בת"ת נשרשים א"כ 
צריכין להיות מצויירין שם בציור גבולי אכלסונים, כי חלק אחד 
גבול אחד שבו יהיה נוטה באלכסון נגד ספירת החסד וחלק גבול 
כדי  כולם,  ועד"ז  הגבורה,  ספירת  נוכח  ונוטה,  עומד  יהיה  הב' 
שאלו י"ב חלקי הת"ת יהיו נוטים פניהם נגד הו"ס שהם שרשים 
לאלו הי"ב חלקים שבת"ת לינק מהם, כי הרי בחינת חסד שבת"ת 
צריך שיהיה בקו ימין הת"ת בראשית הקו, ויהיה נחלק לב' חלקים 

כפולים, דגש ורפה, עיי"ש.

■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א 
 במיוחד לעלון. 
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280 יתרו תשפ"ג גליון  פרשה

דרגת הדיבור כנתינתו 
השמחה שהיתה ביציאת מצרים מגיעה מזה 
עשרת  קבלנו  ששם  תורה,  מתן  יש  שבסוף 
כדלהלן, שהיא המדרגה שהמקבל  הדברות 
מקבל את הדיבור כמו שהוא. ועל זה נאמר 
ממצרים  העם  את  בהוציאך  יב(  ג,  )שמות 
להגיע  הזה,  ההר  על  האלוקים  את  תעבדון 
למקום שמה שדובר זה מה שהמקבל מקבל. 
ויש  יציאת מצרים לעצמה,  אין הכוונה שיש 
רוממתנו מכל לשון לאחר מכן במעמד הר 
סיני, אלא שאם לא היו ישראל מגיעים להר 
הלשון  כי  לועז,  בעם  נשארים  היו  הם  סיני, 
זרה, ואין זה חשוב כיציאה. ]הגם שהיה לזה 
ניצוץ, שלא שינו לשונם, אבל עדיין לכל אחד 

יש לשון אחרת[.
העולם מלא בהרבה דיבורים, אבל את מה 
שדיברו, אף אחד לא שומע. אך פעם אחת 
ויחידה היה יציאה מסדר בריאתו של עולם, 
אחת  פעם  ובאותו  תורה,  מתן  בעת  והוא 
שמעו באמת מה שדובר, בעשרת הדברות. 
בעומק לכן זה נקרא עשרת הדברות, כי מה 

שהוא דיבר, זה מה שאנחנו קיבלנו. 
בעשרת הדיברות ישראל היו במדרגת נעשה 
ונשמע, גם בלי להבין אנחנו מוכנים לעשות, 
נשמע  כל  אך  אחר.  לגמרי  נשמע  נקרא  זה 
שיש בידינו לאחר חטא העגל הוא, שאבדנו 

יאת הנעשה נשארנו עם הנשמע, אז זה מתק
בל בסבירא לי או לא סבירא לי, מצד כך אף 

אחד לא שומע את מה שנאמר בעולם.  
שנאמר,  בזה  מתחילה  השורש  נקודת 
)תהלים סב, יב(  בו,  נאמר  דיבר  כשהקב"ה 
כאן  שמעתי,  זו  שתיים  אלוקים  דיבר  אחת 
כמבואר  שלם.  היה  לא  שהגילוי  בזה  מונח 

שמ זו  שתיים  הכוונה  מה  רבותינו:  יבדברי 
לאו. מהצד  לו  ויש  הן,  לו  יש  כל דבר  עתי, 

 דע את שמחתך פרק כא'
התעלות מכח עם זר

שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד ליקווד תשע"ב 
זה לא  – כי  המהלך הפנימי, "ראה שאין העולם מתקיים במידת הדין" 
אלוקים  ה'  עשות  ביום  הוי'ה  שם  עמו  ושיתף  "עמד   – לו  המיוחד  שמו 
ארץ ושמיים", ביום עשות ה' אלוקים ארץ ושמיים – הוא מגלה שיש שמו 

המיוחד לו. זה נקרא "ה' אלוקינו". 
כמה  עד  אלוקינו.  ה'  של  העניין  עומק  מה  אלוקינו",  ה'  ישראל  "שמע 
שאנחנו אומרים לכאורה שה' אחד שהוא שמו המיוחד לו שהוא שם הוי'ה 
אז למה צריך את השם אלוקים בכלל, אדרבה שיהיה רק שם הוי'ה. שם 
שלכאורה  עד  טעות.  להוליד  יכול  פירוד  להוליד  יכול  לכאורה  אלוקים 
התכלית היא שמו המיוחד לו, שם שמיוחד רק לבורא שאף אחד לא יכול 
להשתתף איתו אז למה צריך שיהיה עוד שם, אדרבה, שיהיה רק שם הוי'ה 

ברוך הוא ולא יהיה מקום של שיתוף לאחרים.
מהלך  זה  השתא  בה  נמצאים  שאנחנו  הבריאה  הדבר,  שבירור  אלא 
וכוחות להפך, והאדם  שהקב"ה נתן בחירה לאדם, הוא נתן כוחות לטוב 
בבחירתו במה לבחור.  הרמח"ל,  שאומר  כמו  הזה,  עומד בשיקול  נמצא 
איפה מגיעה נקודת השיקול בשורש, זה שכביכול יש שם שהוא משמש גם 
להקב"ה 'אלוקים' והוא יכול לשמש רח"ל גם כאותו שם ממש לאלוהים 
אצל האדם  מגיעה  הבחירה המעשית  הבחירה.  שורש נקודת  זה  אחרים, 
לפי  אחד  כל  לשמה,  ושלא  לשלשמה  הרשות  מדבר  לעבירה  מצוה  בין 
ערכו ובחריתו. אבל איפה שורש נקודת הבחירה, שמעמידים שני צדדים, 
עבודה  שהוא  שני רח"ל  צד  ומעמידים  השי"ת  שהוא  אחד  צד  מעמידים 
זרה והשם תואר שלהם מקבל אותו שם תואר, זה נקרא אלוקים וזה נקרא 

אלוהים. כאן שורש תחילת נקודת הבחירה אצל האדם. 
ולא היה שיתוף של שם אחד שמיוחד גם  אילו היה שמו המיוחד שמו 
להקב"ה וגם לצד האחר, לעבודה זרה, הרי שזה היה רשויות מובדלות ולא 

יהיה מציאות של בחירה. אבל כאשר אותו שם משמש גם להקב"ה ולה
בדיל אותו שם יכול לשם גם לעבודה זרה "אלוהים אחרים", כאן מתחיל 
נקודת הבחירה. אצל כל אדם יש תשוקה לפנות לאלקות, אם היה מתגלה 
אליו. הקב"ה  רק  פונים  היו  כולם  הנבראים  הרי שכל  אחד,  שהאלוקותו 
גילה כביכול אלוהים אחרים שגם מי שיש לו תשוקה לאלוקות רח"ל יכול 

למצוא את זה בעבודה זרה. 
מי  אבל  מגיע,  לא  מחפש  שלא  מי  לאלוקות,  מגיע  שמחפש  נברא  כל 
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אפשרות  יש  אבל  מגיע.  שמחפש 
לאיזה  אלוקות  יחפש  הוא  שאפילו 
אחרים,  אלוהים  יגיע,  הוא  אלוקות 
לאחר  הבחירה.  נקודת  שורש  זה 
יש לאדם בחירה לא לחפש  מכן גם 
רח"ל בכלל אלוקות, הוא יכול לחיות 
הנפש  בעומק  אבל  הרגלו.  במהלך 
שכל אדם ואדם בהיותו נברא מחפש 
רק  אלוקות  מחפש  גוי  גם  אלוקות, 
הוא ימצא אותו באלוהים אחרים, רק 

הוא מחפש אלוקות מצד שורשו.
זה  ה' אלוקינו", מה  ישראל  "שמע 
"ה' אלוקינו". ה' אלוקינו עניינו שעל 

לא פונים  שאנחנו  יאף 
הוא  פניותינו  כל  לוקים 
לאלוקים  אלא  איננו 
הוי'ה  שהוא  האמיתי 
תכלית  אין  הוא.  ברוך 
רק  להעמיד  הבריאה 

יתב ה'  מציאות  יאת 
כשם  הוי'ה  שם  של  רך 

הב אלא  לעצמו.  יאחד 
במהלך  שנבראה  ריאה 
של בחירה היא מעמידה 
פונה  שהוא  האדם  את 

ילכוח, "יש לאל ידי לע
שאמר  כמו  רע",  שות 
'אל'  אבינו.  ליעקב  לבן 

האלו שם  כח,  ימלשון 
קים תקיף ובעל היכולת 

ובעל הכוחות כולם. כל שם אלוקים 
כוחות  שם  הקב"ה  כח,  מלשון  זה 
להם  נתן  הוא  זולתו  שהם  לכוחות 

כוחות. 
"שמע ישראל ה' אלוקינו" זה כאשר 
ממנו  עליון  יותר  לכוח  פונה  האדם 
הוא יפנה רק למציאות ה' יתברך, זה 

ינקרא ה' אלוקינו. "ה' אלוקינו" כלו
מר כל פעם שאני מחפש תקיפות אני 
הכוחות  לבעל  אפנה  אני  כח  מחפש 
הקב"ה  אחרים,  אלוהים  שם  כולם. 
נתן כח לאלוהים אחרים. למה נקרא 

מפני  חז"ל,  אומרים  כשפים,  שמם 
יש  מעלה.  של  פמליה  שמכחישים 
להם כח. אלוהים אחרים הקב"ה נתן 
פונה  האדם  כאשר  אבל  כח,  להם 

ילכוח יותר עליון ממנו הוא יכול לפ
זה  אבל  ממנו,  יותר  עליון  לכוח  נות 

לא הכח השלם. 
י"ה' אלוקינו" כלומר כל פעם שא
מחפ אנחנו  אלוקות  מחפשים  ינחנו 

פונים רק  עליון אנחנו  יותר  שים כח 
ילהוי'ה ברוך הוא, זה נקרא "ה' אלו

קינו".
ילעתיד לבוא "שמע ישראל ה' אלו

אחד",  "ה'  זה  מה  אחד",  ה'  קינו 
לעתיד לבוא, כדברי הגמרא בשבת, 
חפץ",  בהם  לי  אין  אשר  ימים  "באו 
מהעולם,  הבחירה  תתבטל  כלומר 
למחר  בחירה,  לעשותם",  "היום 
הבחירה.  מסתלקת  שכרם.  לקבל 
גילוי בעולם שכל  יהיה  לעתיד לבוא 
כח וכוח שיש בבריאה הוא רק מכוח 

בעל הכוחות כולם. 
אדם  מחולקים,  כוחות  יש  היום 
רוצה דבר מסוים הוא הולך לראובן, 

הולך  הוא  מסוים  דבר  רוצה  הוא 
הוא  אחר  דבר  רוצה  הוא  לשמעון, 
הוא  ארון  צריך  כשהוא  ללוי.  הולך 
הולך לנגר, כשהוא צריך רפואה הוא 
אז  אוכל  צריך  לרופא, כשהוא  הולך 
הוא הולך למקום שנותנים אוכל. כל 
מכאן  ירפא  "ורפא  כח.  לו  ניתן  כח 
אז  לרפאות",  לרופא  רשות  שנתנה 
שזה  ודאי  לרפאות.  כח  ניתן  לרופא 
לכוח  ניתן  אבל  יתברך  בשליחותו 
כח  כל  מתגלה  לרפאות.  כח  לרופא 

ככוח לעצמו. 
זה בעל  מה  כולם",  הכוחות  "בעל 
כל  שאתה  כולם,  הכוחות 
מקבלים  אנחנו  הכוחות 
שבו  בעולם  אחד.  ממקום 
לאדם  אין  נמצאים  אנחנו 
את  יקנה  שהוא  אמינא  הוי 
כל מה שצריך בחנות אחת 
)היום כבר אולי כן( כל דבר 
לא  במקומו,  מחפש  האדם 
באותו מקום. כל הצורה של 
דבר  באופן  היא  הבריאה 
ששייך  לראובן דבר  ששייך 
ללוי,  ששייך  דבר  לשמעון 
כל דבר יש לו מקום, איזהו 

חכם המכיר את מקומו. 
בזה  נעוץ  זה  של  השורש 
ואם  אומות,  שבעים  שיש 

שב יש  אומות  שבעים  ייש 
כוחות.  אחרים, שבעים  אלוהים  עים 
הגר"א  שאומר  כמו  האדם,  בנפש 
גם  יש  בנפש.  כוחות  גם שבעים  יש 
שבעים כוחות בעולם שהם הכוח של 
נתן בהם  האלוהים אחרים שהקב"ה 

ויש בהם כח, מכחישים פמ יכוחות 
אבל  כוח.  בהם  יש  מעלה,  של  ליה 
בין  בו כח אחד,  יש  לכל אחד מהם 
שבוע  בע"ה  המשך   ■ הכוחות.  כל  את  בו 
ישראל  שמע   009 המצוות  טעמי  מהשיעור  הבא 

תשע"ב לייקווד )פורסם לראשונה(

"שמע ישראל ה' אלוקינו" 
זה כאשר האדם פונה לכוח 

יותר עליון ממנו הוא יפנה רק 
למציאות ה' יתברך, זה נקרא 
ה' אלוקינו. "ה' אלוקינו" 
כלומר כל פעם שאני מחפש 
תקיפות אני מחפש כח אני 
אפנה לבעל הכוחות כולם.
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המדבר זה היה הן ולאו בבת אחת, אנוכי ולא 
יהיה לך, ההן והלאו בבת אחת, ואצלנו הוא 
נתפס כשניים. אז ממילא המקבל תופס את 
הדבר, רק מכוח דבר והיפוכו. ולא זה הצורה 
ביאור,  וביתר  נאמר.  הנאמר  של  שהמאמר 
יש את שורש האמונה במציאותו יתברך שמו, 

יאם יש לבן אדם הוא אמינא אחת, שחס וש
לום יש אלוהים אחרים, אז זה כבר לא אנכי 
ולא יהיה לך בדיבור אחת. מה זה אנכי ויהיה 
באנכי.  לך בדיבור אחד, שאין שום הפקעה 
אבל אם זה נאמר בשני מהלכים, כלומר יש 

צד של הפקעה.  
זהו מה שנאמר אחת דיבר אלוקים, שתיים 

יזו שמעתי, שמה שהוא דיבר, זה לא מה שא
ינחנו שמענו. כאן מונח שורש חטא העגל והנ

פילה לאחר מכן, כי הם נופלים מהמקום של 
הדיבור, שמה שהוא דיבר, זה מה ששומעים. 

עומק שמחת השמיעה 
את  לשמוע  יכול  אדם  איך  יבואר  זה  לפי 
אפילו  כי  שוה,  לא  שזה  כמובן  מה שנאמר. 
במדרגת מתן תורה לא היתה שלמות. כאשר 
האדם שומע מה שהוא שומע, יש מה שהוא 
שומע את חלקו של תורתו, ששייך לו, חלק 
לשמעון  אומר  ראובן  כאשר  ואז  שלו,  דעתו 
ששייך  מה  את  שומע בעצם  הוא  מה,  דבר 

ילשמעון, לא מה שייך לראובן. אך כשבני יש
יראל יוצאים כולם ממצרים, הם מגיעים למ

דרגת מתן תורה שישים ריבוא, יש כאן גילוי 
שכל אחד מקבל גם את החלק שאיננו שייך 
לו. אלא הוא מקבל את כל חלקי התורה. זה 
מה  הוא  שמתגלה,  השמחה  שמהלך  ברור 

שהם מכח שישים ריבוא.
הבנת הדבר בנקודת נפש פנימית היא, יש 
והשני  אחד,  דבר  אומר  אדם  בן  מחלוקת, 
דנים עשר דקות, רבע  סבור דבר אחר, הם 
שעה, חצי שעה, והוא אוחז שהוא צודק. אם 
אדם מאומת אצלו, שכל עינינו של דעת, לי 
שונות,  ודעותינו  דעת,  יש  ולרעהו  דעת  יש 
אבל שתיהם אמיתיות, זה התפיסה שנקראת 
שמחה. השמחה בעומק היא ההכרה שכשם 
שיש אמת אצלי, גם יש אמת הפוכה בדיוק 
לו  יש  החיים,  על  כך  שמסתכל  מי  אצלך, 

ישורש פנימי מאד של שמחה. כי יסוד הש
מחה היא שהאדם מצטרף לזולתו, ואם אדם 
אינו משמח אחרים אין זה נקרא אלא שמחת 
כריסו כדברי הרמב"ם )הלכות יום טוב ו, יח( 

הידועים.  
צודק,  שהוא  לא בטוח שכמו  הוא  אם  אך 
גם השני צודק, אז נמצא שבעומק הוא שומע 
אמת  שאינו  צד  אולי  ויש  אצלו,  אמת  שיש 
הדבר,  נקודת  בעצם  מונח  כאן  השני.  אצל 
והחלק  אמת,  הוא  שלי  מכיר שהחלק  שאני 
של זולתי אינו אמת. ואם אני שומע את מה 
שהוא אומר, אני לא יכול לקבל אותו כפי מה 
שהוא אמר, אז אני חייב להפוך את זה ללשון 
לשון  זה  ממנו  שומע  שאני  מה  כל  אז  שלי. 

עם זר. 
שמדבר  אדם  יש  דומה,  הדבר  למה  משל 

יודע קצת אנגלית, מי והוא  יבלשון הקודש, 
שהו בא ואומר לו משהו באנגלית, אבל הוא 
שומע  שהוא  מה  וכל  אנגלית,  טוב  יודע  לא 

יבתוך עצמו, הוא מתרגם את זה בלשון הקו
חי  לא  הוא  אבל  השפה  את  יודע  הוא  דש. 

מתר הוא  שומע,  שהוא  מה  כל  אז  יאותה. 
גם את זה ללשון הקודש, ובעצם מחשבן את 

הדברים לפי לשון הקודש. 
בעולם  שקיימת  שמחה  כל  ביאור,  ביתר 
כל  לזולתו,  שמצטרפת  תמיד  שמחה  היא 
זמן שהוא נמצא אצל עם לועז, שזה לשון עם 
זר, הוא לא יכול להיות שמח אתו. מתי הוא 
של  מחנה  לו  כשיש  אתו,  שמח  להיות  יכול 
לשון משותף, לפי כל רובד ועומק שלא יהיה. 
אבל מונח כאן איזה שהיא נקודת חיבור, איזה 

צירוף, כפי עומק נקודת החי ישהיא נקודת 
מציאות  זה  הצירוף,  נקודת  עומק  כפי  בור, 

שנקראת שמחה. 

נקודת האמת המחברת 
כל  עומק,  ביתר  הדברים  את  לבאר  נבוא 
מדבר  ראובן  מדברים,  אדם  בני  ששני  פעם 
שומע  ושמעון  בפיו,  מדבר  ראובן  לשמעון, 
לא  והוא  באוזנו  שומע  הוא  למה  באוזנו, 
שומע בפיו, כי הפה הוא לא מקום השמיעה, 
פעם  כל  בעומק  כן  על  הדיבור.  מקום  הוא 
שאני שומע מהאוזניים, מאיזה דין אני שומע 
באוזניים, אני שומע מכח כך שאני מבין מה 
שנאמר. ולכן האדם שומע במקום של אוזן, 
יכול לא לקבל, אבל אם הוא שומע  כי הוא 
להיות שהוא  במדרגת הפה, בהכרח מוכרח 

ישמע ויקבל.
אצל משה רבינו נאמר הגדרה, )במדבר יב, 
ח( פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות. 
מה זה פה אל פה אדבר בו, הרי לא מדברים 

לפה, מדברים לאוזניים. הכוונה ברורה, כלל 
שומעים  הם  רבינו,  משה  זולת  כולו  העולם 
באזניהם, אך מדרגת משה היא שמיעה מכח 

הדיבור. 
זה מה שאומר משה רבינו, )שמות ו, יב( הן 

ערל שפ ואנכי  אלי,  ישמעו  לא  ישראל  יבני 
תיים. מה הכוונה, הם לא יכולים לשמוע את 
אין  אם  הקב"ה  לו  אומר  מדבר,  שאני  מה 
אתה גואלם, אין אחר גואלם )שמות רבה ג, 
כוח לברר דבר שמה  יש  לך  רק  כלומר  ג(. 
ששומעים ומה שנאמר זה אותו דבר. זהו מה 
בהוציאך  יב(  ג,  )שמות  הקב"ה,  לו  שאמר 
את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על 
ההר הזה, שיציאת מצרים היא עבור שיגיעו 
אל המקום הזה של מתן תורה, להגיע למקום 

שמה שדובר זה מה שהמקבל מקבל. 
על משה רבינו נאמר: והאיש משה עניו יותר 
פני האדמה, מכח כך  על  מכל האדם אשר 
שלי  שהצד  שכשם  כולם,  עם  מצורף  הוא 
נכון, גם הצד של רעהו נכון, כלומר אני לבד 
בדעת שלי, אבל אני לא לבד בנקודת האמת. 
משה  א(  עד,  בתרא  )בבא  נקרא בעומק  זה 
אמת ותורתו אמת, )ירושלמי מגילה ד, א( וכל 
מה שעתיד תלמיד ותיק לחדש נאמר למשה 
בסיני, כלומר כל התלמידי חכמים הגם שיש 
חולקים.  הללו  תלמידים  מחלוקת,  ביניהם 
הצדדים  כל  כי  משה,  על  נאמר  הכי  אפילו 

האלה הם אמיתיים. 
מצרף  הוא  בנפש,  פנימי  הוא  הזה  המקום 
את האדם לשורש כל נשמות ישראל. יש מה 
מכח  ישראל,  נשמות  לכל  מצטרף  שהאדם 
המדרגה שנקראת אהבה, הוא מצורף לכולם, 
כי הוא אוהב את כולם. אבל יש את המקום 
נשמות  לכל  מצטרף  האדם  ששם  הפנימי, 
נקודת  מצד  אלא  אהבה,  מכח  לא  ישראל, 
יש  פנים,  יש לה שתי  האמת. נקודת האמת 
ולפי זה לכאורה  לה פנים שאני אומר אמת, 
הפנים  את  יש  אך  ומבוטלים,  בטלים  כולם 
האמיתיים במדת האמת, לדידי זה אמת כי כן 
הוא לפי שורשי. והאמת שלי לא שווה לאמת 
אצלי,  קיימת  שהאמת  הוא  והמחבר  שלו, 

וקיימת אצלו.
שאני,  מי  לחשוב  צריך  שאני  לי  ברור  אם 
אבל הוא צריך לחשוב מי שהוא, זה שמחה. 
של  פנימית  שמחה  היא  כשהשמחה  כלומר 
■ המשך בע"ה שבוע הבא מסדרת  שמחת דעת.   

דע את שמחתך



פשוטה  הכי  דוגמא  יש  האם  שיהיה תפיסה בדברים,  בשביל  שאלה: 
וקלה להקבלה של 'עולם' לתפיסת 'נפש'?

תשובה: דוגמא פשוטה וברורה מאד, יש מושג שהקב"ה 'בנה עולמות', 
'בונה'. יש לנו מלאכת בונה בשבת, איך זה נמצא בעולם? אנחנו מבינים, 
יש בנין בשבת. ]נעזוב כרגע את נקודת הזמן, כי לא זה שאלתכם[. אבל 
בנקודת נפש, האם האדם מוציא מכאן תפיסה שכל מהלך הנפש בנוי 
זה קיים?  זה הוא חושב איפה  כן. אחרי  בנין? התשובה היא  באופן של 
בנין  של  לשון  שזה  הגמ'  דורשת  הצלע"  את  "ויבן  כתוב:  מלא,  מקרא 
לשון של בינה. ואז הוא מבין שכל כח ה'התבוננות' בנפש הוא כח ה'בנין' 

שבנפש, אפשר להמשיך הלאה. 

אבל עוד פעם, לקחנו מושג של עולם, העתקנו אותו למושג של נפש, 
מקרא מלא שנאמר בלשון הפסוק פעם ראשונה לשון של בנין, נאמר 
ויבן את  ומדגישים  חוזרים  עוד פעם  לאחר מכן בכח של נפש,   בגוף, 
הצלע זה בגוף, בינה יתירה ניתנה לאשה שזה לשון שדורשת הגמ' בנידה1 
ועוד שזה לשון של נפש. אז הנה דוגמא הכי יסודית איך פתאום אם נקלט 
אצל האדם הנקודה הזו, אז הוא הופך את כל מהלך חייו לתפיסה של 

בנין. כמובן זה מילים, אבל כפתח, כדוגמא בעלמא יסודית מאד.

שאלה: מה העומק שנאמר אצל רבי עקיבא: "מה לך אצל אגדה, כלך 
לך אצל נגעים ואהלות2".

תשובה: שאלה עמוקה מאד מאד. "מה לך אצל אגדה, כלך לך אצל 
הוא נקרא רבי  הגדרות שמבואר, מחד  ב'  בו  יש  ר"ע  ואהלות",  נגעים 
'עקיבא' מלשון – 'עקב' - א' ]מחלוקת אם כותבים עם א' או ה', אבל 
עקב – א' זה צד אחד של ההגדרה[, ומצד שני, אז היה דורש 'טילי טילים 

ישל הלכות'. 'טילי טילים של הלכות', כלומר: זה נקודת הפירוד המוחל
טת, שנמצאת בנקודת הבריאה. 

3 במעשה דמשה עם רבי עקיי תוע"ז נאמר, ]הגמ' הידועה שם במנחו

1  מ"ה, ע"א.
2  חגיגה י"ד ע"א.

3  ז"ל הגמ' מנחות כ"ט ע"ב: אמר רב יהודה אמר רב בשעה שעלה משה למרום 
מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות, אמר לפניו: "רבש"ע, מי מעכב על 
ידך", אמר לו אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, 
"רבש"ע,  לפניו:  אמר  הלכות.  של  תילין  תילין  וקוץ  קוץ  כל  על  לדרוש  שעתיד 

בא[: "מנא לך, זה ממשה". כלומר, משה הוא נקודת האחדות, "כולם 
ניתנו מרועה אחד", אז רבי עקיבא ומשה, זה לא רק שמשה ראה את ר"ע 
ונתקנא בתורתו. כוונת הדבר משה הוא השורש, ורבי עקיבא הוא הענף 
האחרון של אותו דבר. ולכן דייקא ראה משה רבינו, את רבי עקיבא. אז 
של  החלק  את  יש  כלומר,  ואהלות"  נגעים  אצל  לך  "כלך  כשאומרים: 
בחינת משה, ויש את החלק של בחינת רבי עקיבא, והם ב' קצוות של 
אותו דבר, ואם מחברים את שניהם זוהי צורה השלימה. אבל בגלגולו אז, 

עבודתו היה בנקודת הפרט הזו, עד ה'טילי טילים של הלכות'. 

שאלה: לפי זה משה היה לו יותר חיבור עם האגדה?

תשובה: משה רבינו עליו נאמר 'משה' – "כי מן המים משיתיהו", אוגד 
ליבו של האדם כמים.  

שאלה: לדוגמא המושג 'שלחן', איך אני מקשר כל 'שלחן'?

תשובה: כל שלחן נקרא שלחן מלשון של שליחות, לשון 'משלח מים על 
פני חוצות', על זה אומרת הגמ' הרי, ששלחן היה מקור של שפע הפרנסה 
של העולם. אז כלומר, שלחן נקרא שלחן כי הוא 'משלח את כל השפע', 

זה "תערוך לפני שלחן". 

שורש של המשכן גרם לכל השפע, ומכאן ואילך כל שלחן זה המשכת 
השפע שנגרם מאותו מציאות של שלחן.

יש  'עצם' של חפצא,  מה השורש של המילה שלחן? שאלה. בשמות 
יותר משלוש אותיות, כדוגמא של שלחן, לכן זה צירוף של כמה תיבות. 
זה נקרא שלח - ן, זה שלחן. אבל זה ברור שיש בו את האותיות שלחן? יש 
בו את האותיות  שליחות? כן. ברור לך ששליחות ושלחן זה היינו הך. חז"ל 
אומרים להדיא, זה מובן גם בסברא - משלח בודאי זה מקור הפרנסה 
של השפע של נקודת המזון שבא לעולם. יש הבחנה שזה בא מן המזבח 

כמו שאומרת הגמ' בכתובות.

 ■ המשך בע"ה שבוע הבא מהשיעור פתיחה כללי לימוד האגדתא מהסדרה אגדות השס 

הראהו לי", אמר לו "חזור לאחורך", הלך וישב בסוף שמונה שורות ולא היה יודע 
מה הן אומרים, תשש כחו, כיון שהגיע לדבר אחד, אמרו לו תלמידיו רבי מנין לך 
אמר להן הלכה למשה מסיני, נתיישבה דעתו. חזר ובא לפני הקב"ה: אמר לפניו 
עלה  כך  שתוק  לו  אמר  ע"י,  תורה  נותן  ואתה  כזה  אדם  לך  יש  עולם  של  רבונו 

במחשבה לפני.
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מפשטים תשפ"ג גליון 281 מחשבה

]ביאור המהות של כל צירוף 
הקודש,  בלשון  אותיות  שני 
ע"פ סדר רל"א שערים )עיין 
משנה  ב'  פרק  יצירה  ספר 
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[.

יתרו ר-ת תורה, תר-וה. והנה התורה כוללת 
ובחינת  אמצע  ובחינת  ימין  בחינת  בה  ויש  הכל, 

שמאל.
בחינת שמאל, היא תורה ששייכת לאומות העולם, 
לאוה"ע, במתן תורה,  תורה שחיזר הקב"ה לתת 
וכן ז' מצות בני נח. תורה מצומצמת, בבחינת זרת, 
ה,  )כתובות,  אמרו  וכבר  הקטנה.  האצבע  ז-רת, 
ע"ב( שכל האצבעות למידותיה של תורה. ותורה זו 
היא בבחינת שור, הנקרא בלשון ארמית "תורא", 
והיא  במרכבה.  לשמאל,  שור  פני  והוא  תר-וא. 
תורה של דין, בחינת ספיקא דאורייתא לחומרא. 
ושורשה בתרח, תר-ח, תרח – רתח, כעס כמ"ש 
היא  זו  תורה  ונוגח.  שכועס  שור  כדוגמת  חז"ל, 
אצלו  שהיה  בלבן  תרח,  של  בזרעו  הממשיכה 
שער.  כאדרת  שכולו  ובעשו,  תר-פים,  תרפים, 
ושורש לבושו של עשו, במש"כ  אדרת, אד-תר. 
תאנה.  עלי  להם  ויתפרו  אדה"ר,  חטא  בתולדת 
פ-ר,  נפרדות,  של  תורה  זו  כי  תר-פ.  תפר, 
שנצרך חיבור ותפירה. ומי שפוסק ממשנתו, היינו 
גחלי  אותו  מאכילים  נפרדות,  של  בתורה  שדבק 
ב-תר,  בתר,  בחינת  והוא  תר-ם.  רתם,  רתמים. 
של  אלו  תורה  שמדבר דברי  ופה  והפריד.  חתך 
פרוד, עלול ליפול לדברים של פרוד, והיינו לשון 
הרע, שעונשו צרעת, צע-רת. וכן בהרת, בה-רת. 

ערכים בפרשה בלבביפדיה אברהם
בראשית, כח, ד – ויתן לך )ליעקב( את ברכת אברהם. ומצינו כמה פירושים מהו ברכת 

אברהם.
א. במדב"ר )ב, יב( אמרו, ויתן לך את ברכת אברהם, מהו את, א"ר חמא בר חנינא, כך 
א"ל, ברכה שנתברכו אני ואברהם כאחד, כי ברך אברכך, ברכה לאב ברכה לבן, והרבה 
ארבה, רבייה לאב רבייה לבן, וכחול אשר על שפת הים, את הברכה הזו מסר יצחק ליעקב, 

לפיכך הוא אומר, והיה מספר בנ"י כחול הים.
־ב. אמרו בתנחומא )וישלח, י(, ומה היתה ברכת אברהם, וה' ברך את אברהם בכל )ברא

שית, כד, א(. ולחד מ"ד זהו ג"כ ברכת זרע, שהיתה לו בת. עיין ב"ב )טז, ע"ב( שנחלקו 
האם זו ברכה.

ג. אמרו )אגדת בראשית, עג, א( ברכה שברך את אברהם וא"ל הבט נא השמימה וספר 
הכוכבים אם תוכל לספור אתם, ויאמר לו כה יהיה זרעך )שם, טו, ה(. וקרוב לכך איתא 
ברש"י על אתר, וז"ל, את ברכת אברהם – שאמר לו )לעיל יב, ד?( ואעשך לגוי גדול ואברכך 
ואגדלה שמך והיה ברכה )שם, כב, יח( והתברכו בזרעך כל גוי הארץ וגו'. יהיו אותן הברכות 
האמורות בשבילך, ממך יצא הגוי ואותו הזרע המבורך, עכ"ל. ועיין שפתי חכמים על אתר.
ד. אמרו בפסיקתא זוטרתא )תולדות, כח, ד( זו נחלת הארץ. וכן הוא בשכל טוב )שם(. 
ועיין משך חכמה על אתר. וכמ"ש סיפא דקרא דידן, "לרשתך את ארץ מגורך אשר נתן 

אלקים לאברהם".
ה. אמרו )שכל טוב, ויחי, מט, לג( ויתן לך את ברכת אברהם, שתהא חסיד כמותו.

ו. כתב בעקדת יצחק )שער כג, תולדות, ד"ה ואולם( וז"ל, ויתן לך את ברכת אברהם, והיא 
ברכה כלולה כוללת כל הטובות האמתיות, עיי"ש. וכתב שם להלן )ויקרא, שער סז, אמור, 
הפרק הרביעי( וז"ל, ויתן לך את ברכת אברהם, ולא פירש בהם, כי לא פורש מה נעשה יקר 
וגדולה מזה המין, כי אין הפה יכולה לדבר ולפרש, כמו שפירש הטובות החיצוניות, עכ"ל. 
ומעין כך כתב באברבנאל )תולדות, כז, יא( וז"ל, וכן אמר יצחק ליעקב ויתן לך את ברכת 
אברהם, וכן אמרו ויברכהו, כולל הברכות הנפשיות הנכבדות אשר נתן אלקים לאברהם, 
עכ"ל. ועיין הכתב והקבלה על אתר. ודברים אלו קרובים למש"כ באות ה', "שתהא חסיד 

כמותו".
ז. חלק מן המעלות הנפשיות של אברהם, שקבל תורה משם ועבר. וכן קבל ברכה משם, 
קנה  עליון  לאל  אברם  ברוך  ויאמר  אברהם(  את  )שם  ויברכהו  יט(  יד,  )בראשית,  כמ"ש 
שמים וארץ. וברכה זו שקבל אברהם משם מסר יצחק ליעקב, ודו"ק. וזאת לאחר שהיה 
יעקב איש תם יושב אהלים, אהלי שם ועבר, אזי הוה ראוי לקבל אף הברכה של שם שנתן 
לאברהם. והיינו שקבל את הברכות בשורשם מן התורה, כי זהו יעקב עמוד התורה, ולכך 

אף הברכות באופן שהיכן שלומד שם מקבל הברכה.
ח. כתב במלבי"ם על אתר וז"ל, שיתן לך ברכת אברהם, והוא שיהיה לו לאלהים וישרה 
שכינתו עליו, עיי"ש שתלה ברכת הבנים וברכת הארץ בענין זה, עיי"ש. והבן שזהו שורש כל 

הברכות, שמכוחם בא כל השפע, בראשית תורה, ומשם משתלשל שאר הברכות.
■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד לעלון זה
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אור א"ס

הוי"ה אל אלקים הוי"ה הוא )יהושע, כב, כב(, בגימט' אפק. כי 
שורש התאפקות מהארת א"ס שאין לו גבול, ומגביל את עצמו. 
ובדרך רמז, על גבולם )שם, יח, ה(, בגימט' אפק. והא"ס ממציא 

כל הנמצאות. ממציא בגימט' אפק, מלשון אפיקו שיצא לחוץ.
צמצום

גבול. וכתיב )יהושע, יג, א( ויהושע זקן בא בימים, ויאמר אליו ה' 
לרשתה,  מאד  הרבה  נשארה  והארץ  בימים  באת  זקנתה  אתה 
ומערה אשר  הכנעני  ארץ  כל  מתימן  וגו',  הנשארת  הארץ  זאת 

לצידנים עד אפקה עד גבול האמורי.
ועוד. חלל. עיין רש"ר הירש )ויצא – וישלח, לב, כה( וז"ל, "אפק", 
משורש "פוק", המקום שממנו הוא פורץ. כן גם "בוק", ו"בקק", 

להתרוקן. ובקבוק, כלי שממנו יפרוץ נוזל, עכ"ל.
ועוד. שורש כל הוי"ה העדר, בסוד העדר קודם להויה. ושורשו 

צמצום. אפק בגימט' מאפס. ודו"ק.
קו

תקוה לישועה. וכתיב )מלכים, ב, יג, יז( ויאמר, אף תשועה לה' 
־ואף תשועה בארם והכית את ארם באפק עד כלה. ושורש הת

קוה באמונה. מאִמנים בגימט' אפק. כי כאשר מאמין מתאפק. 
גימט'  ואזי חוסה בצלו של הקב"ה מכח אמונתו. בחינת סוכה 
אמן, כנודע. ובדרך רמז, כל החסים בו )תהלים, לג, סג( בגימט' 
אפק. וכן כתיב )תהלים, נה, כג( השלך – על הוי"ה יהבך והוא – 

יכלכלך, בגימט' אפק.
עיגולים

אפק, א-פק. לשון יציאה לחוץ. בחינת יציאה מיושר לעיגול סביב. 
פק-קפ לשון היקף סביב. וכאשר אינו יכול להתאפק יוצא לחוץ, 
למקיף, לעיגול. וזה היה בעגל – עגול, כמ"ש הרמב"ן )עקב, ט, 
יז( וז"ל, בראותי אותכם משחקים לפני העגל לא יכלתי להתאפק 
ושברתי את הלוחות, עכ"ל. וכן כתב שם )כי תשא, לב, טז( וז"ל, 
בראותו  לו  חרה  כי  אותם,  זה מלשבר  נמנע משה בכל  לא  כי 
המעשה הרע ההוא, ולא יכול להתאפק, עכ"ל. ובדרך רמז, כתיב 

)תהלים, קז, כז( "יחוגו וינועו", בגימט' אפק.
יושר

לא לכעוס.  והיושר מתאפק  כעס.  תולדתו  היושר  מן  כל נטיה 
והוא שורש הארת אריך אנפין, קו ישר שמאריך אפיה. עיין ערך 

קטן אריך.
שערות

אפק לשון אפיקו, יציאה לחוץ, כנ"ל. ותחילת יציאת אורות מא"ק 
מוציא  ואינו  מתאפק  לכך  קודם  וכביכול  השערות.  באור  הוא 

לחוץ, ובשערות נגלה לא יכול להתאפק. 
אזן

ה'  תתאפק  אלה  העל  וז"ל,  יא(  ז,  סד,  )ישעיהו,  אברבנאל  עיין 
הארץ  ועל  ישראל  על  להתאפק  תוכל  איך  ר"ל  ותעננו,  תחשה 
ועל מקום בית המקדש ותשתוק כאלו "אינך שומע"  הקדושה 

צעקתינו ותעננו בגלות הזה עד מאד, עכ"ל.
ועוד. עיין עץ חיים )ש"ד, פ"ה( וז"ל, ג"פ ס"ג בימין, וכן ג' מיני ס"ג 
עיי"ש. סוד  נהורין,  גימט' שע"ח  ו"פ ס"ג  באזן השמאלית, הרי 
אפק במילוי, אל"ף פ"א קו"ף, עולה שע"ח. ועיי"ש שער י"ג, פרק 
והוא בחינת הארת הפנים, כמ"ש שם, אורפינא"ל בגימט'  י"ד. 
חשמ"ל, שע"ח, כנ"ל. וכן אחזה פניך )תהלים, יז, טו( עולה אפק.

ובדרך רמז, כתיב )משלי, ב, ב( להקשיב – לחכמה אזנך, בגימט' 
אפק. 
חוטם

אפק, אפ-פק. יצא לחוץ הגוף. והיינו בחינת אפף, אפפוני חבלי 
מות. כי כאשר יוצא לחוץ, יוצא מן הפנימי למקיף, לעיגולים )עיין 
ערך קטן עיגולים(. וזהו אפק שע"י נעשה אפף. והבן שהוא דבר 
והיפוכו, מחד התאפק, כבש כעסו בפנים, ומאידך לא התאפק, 

יצא לחוץ, בחינת אפף.
־ועיין אלשיך )תהלים, צ, יא( וז"ל, יודע עז אפיך, להתאפק מלפ

עול, עכ"ל. יכעיסוהו, בגימט' אפק.
וכאשר אינו מתאפק יוצא לפועל. ובדרך רמז, החל הנגף )קרח, יז, 
יב(, בגימט' אפק. וכן המגפה הגדולה )שמואל, ב, יח, ד(, גימט' 
אפק. וכן אל קנא פקד )יתרו, כ, ה(, ר"ת אפק. וכן יעיב באפו 

)איכה, ב, א(, בגימט' אפק.
פה

כתיב )בראשית, מה, א( ולא יכל יוסף להתאפק וגו' ויאמר יוסף 
אל אחיו, אני יוסף העוד אבי חי. וכאשר מתאפק – שותק. ועיין 
אלשיך )תהלים, סד, ג( וז"ל, ויש לא יעצרו כח להתאפק בסודם, 
רק מיד ישננו לשונם וכו', עכ"ל. ובדרך רמז, כתיב )קהלת, ו, ז( 

כל עמל – "האדם לפיהו", בגימט' אפק.
עינים - שבירה

כליון. וכתיב )מלכים, ב, יג, יז( והכית את ארם באפק עד כלה. 
ובדרך רמז, אך עיניך בגימט' אפק. 

ועוד. עיין אלשיך )אסתר, ה, ט( וז"ל, ויתאפק המן ויבא אל ביתו 
וכו', הורה סממית עיני לבו אשר סמו השי"ת, עיי"ש.

ועוד. עיין שכל טוב )מקץ מג, לא( וירחץ פניו, שהיו מדומעות. 
ואח"כ  ואתחסין.   – ויתאפק  שם,  תרגום  עיין  נתחסן.  ויתאפק, 

כתיב )שם, מה, א-ב( ולא יכל יוסף להתאפק, ויתן קולו בבכי.
ועוד. שבירה ואח"כ תיקון. ועיין בעל הטורים )מקץ, מג, לא( וז"ל, 
ואידך  לחם,  שימו  ויאמר  ויתאפק,  הכא  ב' במסורת,  ויתאפק, 
ויתאפק המן ויבא אל ביתו )אסתר, ה, י(, מה הכא תחילתו צער 
וסופו שמחה כשהודיעם שהוא יוסף, אף התם תחילתו צער וסופו 

־שמחה וששון ליהודים )שם, ח, יז(, עכ"ל. ובדרך רמז, צופה בגי
מט' אפק. וכן זכו בעיניו )איוב, טו, טו( בגימט' אפק.

ועוד. עיין ב"ר )ויגש, צג, ח( ולא יכל יוסף להתאפק, כיון שראה 
יוסף בלבו  יוסף שהסכימה דעתם "להחריב" את מצרים, אמר 

מוטב שאתודע להם ולא יחריבו את מצרים.
עתיק

בלבביפדיה קבלה אפק
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וזו תורה של סתירה, סתר, ס-תר, היפך קטרת, קט-רת, קשר, חיבור. 
פנימית  תורה  בין  להבדיל  לקודש  הקודשים  קודש  בין  פרכת  וישנה 
לתורה חיצונית. פרכת, פכ-רת. ועשו המשיך התורה של רתח, כעס, 
בחינת אש, כנודע, שדרכו לדלוק בתנור, תר-נו. ותורה זו היא בבחינת 
יתר, י-תר, שנעשה נותר, נו-תר. ותוספת זו היא בחינת רבית, בי-תר. 
היפך שטנו של עשו יוסף, שהוא תוספת דקדושה. ויודע להפריד תוספת 
יוסף  של  ובכוחו  בטלים,  בלא דברים  חלום  אין  בבחינת  קלקול,  של 
לפתור החלום, כמ"ש פרעה. פתר, תר-פ. ופתרון החלום היינו להפריד 

את התוספת של הדברים בטלים מן החלום.
תורה  ונקרא  כנודע.  ישר-אל,  ישראל,  של  תורה  היא  אמצע,  ובחינת 
מלשון שרשרת, שרש-רת, מלשון יושר, ישר, כנ"ל. וזהו תורה בבחינת 
ישרה, שבאה  והיינו תורה  "תור" אסתר, אס-תר,  תור, כמ"ש ובהגיע 
בבחינת  כ-תר.  כתר,  תורה.  כתר  ושורשה  כראוי.  שלב  אחר  שלב 

כפורת, כפו-רת.
ותורה בימין הוא תורה מלשון היתר, היפך ספיקא דאורייתא לחומרא. 
והיא תורה של אהבה, בבחינת רעות,  וזהו מ"ש כח דהיתירא עדיפא. 

עו-רת. 
ויתר על כן תורה עליונה שלמעלה מחלוקה לשלש, והיא תורת הסוד, 
בבחינת תירוש, תר-יוש, שהוא יין, יינה של תורה. ותורה זו עיקרה נגלת 
בפורים, במגלת אסתר, שצריכה שרטוט כאמיתה של תורה, ונקראת 
וכדוגמת  ומצרפתם.  האותיות  את  שאוגרת  והיינו  אג-תר,  אגרת,  אף 
נמלה שאוגרת ומצניעה בסתר, כן דברי תורה אלו בסתר. ולכך נקרא 
תורת אסתר, א-סתר, אס-תר, כנ"ל. וזהו תורת אין סוף. אס-תר, אס, 

ר"ת אין סוף. אסתר, נוטריקון, אין סוף תורה.

אביתר, אגרת, אדרת, אורת,  נוספים שבהם מופיע צירוף:  ערכים 
ברית,  ארחת,  אפרת,  אסתר,  פתרוס,  ארתחשסתא,  איתמר,  אחרית, 
זרת, מרחשת, כתר, בחרת, כושרות, ירמות, סתר, פרת, בכורת, ערבות, 
כפתר, רמות, תלאשר, מחתרת, קרחת, גתר, תורה, תרועה, משמרת, 
מתאר,  גברת,  עשתרות,  רשת,  עצרת,  גפרית,  בתר,  נתר,  פרעתון, 
שארית,  שמרימות,  תמר,  תרפים,  כותרת,  פרתמים,  מסגרת,  רתמה, 
אחשתרנים,  תרצה,  עשרתי,  תרשיש,  תנור,  תרח,  תמרוק,  משרת, 
תרמית, אשמרת, צרעת, יתרו, כפתור, ארנבת, תרופה, ארשת, ריפת, 
מזמרות,  מוסרות,  תירוש,  תימרות,  וכפתר,  השתרע,  מגערת,  רפות, 
פתור,  גפרית,  יתר,  ותוגרמה,  צמרת,  חרשת,  תרשתא,  חרות,  ורות, 
מרבכת,  התר,  חצרמות,  תר,  מרחשת,  תגר,  פתרון,  ותראלה,  שתר, 
ותירס,  יתרון, רבת, צמרת,  משמרת, זתר, קטרת, פותר, רמת, תרח, 
רקת,  תפר,  תבור,  צרבת,  תשורה,  קרת,  תרומה,  עופרת,  פרמשתא, 
חתר, רבית, תער, מזכרת, רתק, כנרת, רשת, פרכת, ממארת, תוגרמה, 
רתת,  סחרת,  עתר,  מבשרת,  מרחבות,  רעות,  כפרת,  שרשרת,  כרת, 
מרת, מורשת, מותר, פתר, תדמר, קיתרוס, רתם, רתח, מיתר, מכמרת, 

משרפת, תבור, תדהר, צרעת, מרות, נותר.

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

בחינת  היא  לחוץ  מפנים  זו  העתקה  תנועת  לחוץ.  יציאה  אפק, 
בגבורה שלא  וכאשר מתאזר  עתיק, שמעתיק ממקום למקום. 
להעתיק, זהו תוקף הגבורה שבעתיק גופא. ובדרך רמז, הכן בחוץ 

)משלי, כד, כז( בגימט' אפק.
ועוד. אפק בגימט' מאפס, בחינת עתיק. עיין ערך קטן צמצום. 

ובדרך רמז, ואין בידו מאומה )קהלת, ה, יג( בגימט' אפק.
אריך

־התאפק מכח אריך, אריכות אף. ועיין קדושת לוי )כללות הני
סים, ד"ה וגם( וז"ל, ויתאפק המן )ויש לתמוה( כי האיך בא להמן 
אריכות אפים. )וי"ל( וכיון שנכנסה ע"י אכילה הנ"ל )שהאכילתו 
אסתר( בו קדושה לכן נתקדש שם שמים על ידו, עיי"ש. ועיי"ש 
)שמות, לפורים, ד"ה וזהו( וז"ל, ויתאפק, שהוא מדה טובה, עכ"ל. 
עון  הוא  גם  רמז,  ובדרך  הוא.  קלקול  המן  של  אפק  ובפשטות 

)איוב, לא, כח( בגימט' אפק.
אבא

עיין ר' יוסף בכור שור )ויגש, מה, א( וז"ל, ולא יכל יוסף להתאפק, 
מלבכות ומלהגלות להם עצמו, כי לא מצא מענה, והכיר דברי 
אמת כי מצטער אביו יותר מדאי, עכ"ל. ולהיפך מצד הקלקול, 

אב ובן כסיל, בגימט' אפק.
אמא

אחריש  מעולם  החשותי  יד(  מב,  )ישעיה,  וכתיב  היולדת.  אם 
אתאפק כיולדה ואז מניקה. היניקו בגימט' אפק.

ועוד. סוד החשמל לבוש אמא המלבשת לז"א ונוק'. גימט' אפק 
במילוי, אל"ף, פ"א, קו"ף.

ז"א
־סוד המדות. ועיין אלשיך )משלי, יג, ח( וז"ל, לא יעצר כח להתא

פק לבלתי הפריז על מדותיו אשר לא כדת המוסר, עכ"ל. והבן 
לבלתי  התאפקות  ונצרך  מדידה.  מלשון  כן  נקראות  שהמדות 

הפריז על הגבול, על המדה.
נוק'

בחינת ארץ, הנקראת אפק, כפי שנכתב ביהושע ועוד.
ותפארתו  קדשנו  בית  י(  סד,  )ישעיה,  וכתיב  בית.  בחינת  ועוד. 
אשר הללוך אבותינו היה לשרפת אש וכל מחמדינו היה לחרבה, 
העל אלה תתאפק ה' תחשה ותעננו עד מאוד. וכתיב )אסתר, ה, 
י( ויתאפק ויבא אל "ביתו", ובמלבי"ם שם מבואר שעלה על לבו 
לשוב אל המלך ולהלשין את מרדכי להמיתו, אבל שוב התאפק 
ולא שב אל המלך, רק ויבא אל ביתו. אולם מכח כך )בפנימיות( 
בגימט'  ליהודים,  גדול  אבל  ג(  ד,  )שם,  וכתיב  הגזירה,  נעשתה 

אפק. ואין מוקדם ומאוחר בתורה.
■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד 

לעלון זה

בלבביפדיה קבלה אפק
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ונבאר עתה איך אלו מוחין נקראין צלם 
ונעשין בחי' צלם: כלומר הם ב' שלבים מה 
שנקראים צלם לעצמם, ומה שהם נעשים 
הם  כאשר  והיינו שגם  לתתא.  צלם  בחי' 
עדיין במדרגת התבונה הם 'נקראין' צלם, 
וכאשר הם לתתא הם 'נעשין' בבחי' צלם.

והענין כי הנה נתבאר לעיל כי יצאו מרחם 
ומתלבשים  הב'  שהיא  הא'  תבונה  של 
בתבונה הב' שהיא הג': התבאר כבר לעיל1 
כי בינה היא ראשונה וביחס הזה תבונה א' 
היא  ההתפשטות  בדקות  אמנם  ב',  היא 
בתבונה הג' וביחס לבינה היא הד', ופשוט.  

בחי':  לכמה  נחלק  זה  ואמנם התלבשות 
והיינו שבהתלבשות מתגלה מציאות הצלם 
כלי  הם  שהצלם  לעיל  והתבאר  לתתא. 
הארת  מתגלה  שם  וכבר  למוחין,  ולבוש 

המוחין והיא מתפשטת לתתא.      

כי הנה תחלה קודם יציאת המוחין האלו 
היה ז"א איש בעל ו"ק והיה לו אז צלם א' 
אל הו"ק ועל אותו צלם נאמר אך בצלם 
יתהלך איש כי עדיין ז"א נקרא איש ולא 
המוחין  קבלת  לפני  שתחלה  והיינו  אדם: 
הוא רק במדרגת ו"ק, ואח"כ הוא מקבל 
את הצלם והמוחין בתוכם, ונעשה ט"ס או 

י"ס כמתבאר לעיל. 

מהלכים,  ב'  לז"א  שיש  התבאר  וכבר 
והיינו כי אמנם הוא ו"ק אך הוא יצא באופן 
נה"י לבד,  בסוד  תג"ת  היה  כי  של תלת 
ו"ק,  נעשה  הוא  גופא  זה  מטעם  ומאידך 
כלומר כיון שהיה תג"ת שהם ו' נעשה ו"ק 
בסוד חג"ת, כלומר ביחס הזה מה שהיה 
תלת אינו תלת כפשוטו שהוא נה"י, אלא 

תג"ת שמונח בו בחי' של ו"ק-חג"ת.  

נקדים כדי לבאר את עומק הענין המתבאר 
הוא  הצלם  בחי'  דהנה  הרב,  בדברי  כאן 
וא"כ  ג"ר,  הוא  הרי  כי  תלת  של  באופן 
צריך לבאר איך מתלבש בז"א שהוא ו"ק. 

1  בהגו”ב אות ו’, והיינו כי תבונה א’ )ביחס 
לעצמה( היא חב”ד, תבונה ב’ היא חג”ת, תבונה ג’ 
היא נה”י, והנה”י הוא הנכנס לז”א שהיא התבונה 

הד’ ביחס לבינה.

מוכח  דו"ק  ג"ר  שהוא  שכיון  ע"כ  אלא 
כי אמנם  והיינו  ו"ק.  בו הבחנה של  שיש 
ג"ר,  לו  שמתוסף  ו"ק  הוא  בכללות  ז"א 
וביחס הזה נראה שהתוסף לו ג' מדרגות 
דוקא  הוא  הזה  היחס  אמנם  הג"ר,  שהם 
מצד ההבחנה שז"א הוא תלת לכן מתוסף 
לו ג' מדרגות, אולם ביחס למה שז"א הוא 
ו"ק-תג"ת כנ"ל, כאשר מתוסף לו מוחין 
שהם ג"ר דו"ק, ומוכח להיות שהג"ר דו"ק 

יש בהם בחי' של ו"ק2.

והוא מש"כ "היה ז"א איש בעל ו"ק והיה 
צלם  אותו  ועל  הו"ק  אל  א'  צלם  אז  לו 
כלומר  איש".  יתהלך  בצלם  אך  נאמר 
הצלם  שגם  מוכח  ו"ק,  בסוד  שהוא  כיון 
הוא בעל ו"ק, וכפי שמתבאר להלן בדברי 
'איש',  נקרא  הוא  לעצמו  שהזכר  הרב 
וכשהוא ביחד עם הנק' הוא נקרא 'אדם' 
ע"ש הפסוק 'זכר ונקבה בראם ויקרא את 

שמם אדם', 'אדם' דייקא.  

כלים  )שהם  ו"ק  בבחי'  שהוא  והצלם 
שיש  הרבה  שהתבאר  כפי  הוא  למוחין( 
מציאות של מוחין בכל שלב, בעיבור הוא 
ברכיו',  בין  ש'ראשו  הוא  שהעובר  באופן 
שהוא בחי' 'מוחין דעיבור' בחי' נה"י, ויש 
בו גם בחי' 'מוחין דיניקה' בחי' חג"ת בחי' 
ו"ק, ויש 'מוחין דגדלות' בחי' חב"ד בחי' 
ג"ר. ולפי"ז נמצא שגם בבחי' העיבור יש 
לו אופן של מוחין, ויש בהם גם בחי' צלם 
המוחין,  של  והלבוש  הכלי  הם  הצלם  כי 

ודו"ק.  

הנקרא  האלה  המוחין  לו  בבוא  ועתה 
צלם כנ"ל נקרא צלם אדם כי כבר הוא 
נאמר  זה  צלם  ועל  שלם,  אדם  נקרא 
ויברא אלה"ים את האדם בצלמו, וכן כי 
ז"א  כי  בצלם אלה"ים עשה את האדם, 
אדם:  צלם  נקרא  זה  וצלם  אדם  נקרא 
ואמנם  הגדלות,  של  הצלם  מדרגת  והוא 

2  ועיין בש”ש סוף ד”ה “ולענ”ד”, שכתב ואח”כ 
ראיתי בפ”ז לקמן דנראה דאופנים הרבה נאמרו 
בצלם, וכאן מתבאר בדברי הרב הבחנה של צלם 

שיש בו בחי’ ו”ק.  

כפי שהתבאר בדברי הש"ש3 שיש הרבה 
מדרגות של צלם, ובכללות הם צלם הוי"ה 

וצלם אלה"ים. 

שהיא  הגדלות  מדרגת  הוא  הוי"ה  צלם 
הם  בכללות  אלה"ים  וצלם  הוי"ה,  בשם 
מוחין דקטנות, והיינו שיש מוחין דקטנות 
דקטנות  מוחין  ויש  דעיבור  מוחין  בסוד 
ויש  ויש מוחין דו"ק,  בסוד מוחין דיניקה, 

מוחין דגדלות גמורים, בסוד י"ס. 

ועיין בש"ש שהביא מה שהעיר הרב צמח4 
שלא מצא כתוב צלם הוי"ה בפסוק, וכתב 
הש"ש דהכא נמי יש להקשות איך נמצא 

שהוא צלם הוי"ה. 

נקרא  שע"י  המוחין  בחי'  אמנם  כי  והיינו 
לשון  מ"מ  אך  מוחין דהוי"ות,  הם  'אדם' 
את  עשה  אלה"ים  "בצלם  הוא  הפסוק 
דהוי"ה  הצלם  כי  הוא  והטעם  האדם", 
מתלבש בצלם דאלה"ים ולכן נקרא ע"ש 
ככל  הוי"ה,  צלם  ע"ש  ולא  אלה"ים  צלם 

מולבש שנקרא ע"ש המלביש.  

כפשוטו,  אלה"ים  צלם  בחי'  שיש  והיינו 
מוחין  שבהם  ודיניקה  דעיבור  צלם  והוא 
בפסוק  המוזכר  הצלם  והוא  דקטנות, 
בבחי'  ואינו  איש",  יתהלך  בצלם  "אך 
'בצלמו' כי עדיין לא נקרא אדם בשלמות. 
בפסוק  הכתוב  אלה"ים  צלם  בחי'  ויש 
שהם  האדם",  את  עשה  אלה"ים  "בצלם 
מוחין דגדלות, ואמנם הוא צלם הוי"ה אך 
ויש  ודו"ק.  אלה"ים,  בצלם  בהתלבשות 
דגדלות  במוחין  והוא  גמור  הוי"ה  צלם 

השלמים.

ודע כי כללות כל בחי' צלם הזה כמ"ש 
כי  הוי"ה  הנקרא  א'  שם  הוא  בעז"ה 
המוחין דגדלות נקרא הוי"ה ותבין זה, וג' 
אותיות ראשונות שהם יה"ו נקרא צלם ג' 
אותיות, וה' אחרונה נקרא דמות, וזה סוד 
וכללות  כדמותנו,  בצלמנו  אדם  נעשה 
זו"ן  הכולל  שלם  אדם  הוא  ודמות  צלם 
והוא  אחרונה:  ה'  עם  יה"ו  אותיות  שהם 

3  סוף אות יא ד”ה ולענ”ד.
4  ע”ד המב”ש ש”ה פי”ג.
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הויו"ת,  שהם  דגדלות  המוחין  של  הצלם 
והצלם שהוא בשם הוי"ה מתלבש בצלם 
הוי"ה  צלם  נקראין  זה  וע"ש  דאלה"ים 
האותיות  ובפרטות  כנ"ל.  אלה"ים  בצלם 
והה'  אותיות5,  ג'  בסוד  צל"ם  הם  יה"ו 
אחרונה דשם הוי"ה הוא בחי' דמות, והיינו 
כי שם הוי"ה יש בו בח' זכר ונק', כי יה"ו 
הוא בחי' הזכר, וה' אחרונה הוא בחי' הנק'.   

ונבאר ג' אותיות צלם איך הם ג' אותיות 
יה"ו, ותחלה נתחיל מן ם' דצלם כי הנה 
הוא ממטה למעלה, והמ' שבו הוא בחי' 
והוא  יה"ו  של  י'  וכנגדו  מכולם  עליונה 
לעילא  מתתא  הם  צל"ם  אותיות  חכמה: 

ולכן אות י' דיה"ו היא כנגד הם'.   

מוחין  מד'  כלולה  צלם  של  הם'  והנה 
חו"ב חו"ג כל א' כלול מי' הרי ם': והיינו 
נחלקים  החו"ג  כי  מוחין  ד'  הם  המ'  כי 
כי  מוחין  ג'  הם  הל'  כך  לעומת  אהדדי, 
החו"ג נכללין כאחד. וכל אחד כלול מי', 
הוי"ה  והיינו כמתבאר להלן דמיירי בשם 
ד'  בו  שיש  ע"ב  במילוי  והוא  במילואו, 
יודי"ן6.  נחדד, הרי צלם אינו הארה בבחי' 
הוי"ה כפשוטו, אלא הצלם הוא מילוי של 
אינו  שהצלם  שהתבאר  וכפי  הוי"ה.  שם 
והלבוש  הכלי  הוא  אלא  ההארה,  עצם 

שההארה של עליון מאיר לתוכו. 

ומה שהוא בחי' מילוי, והיינו כי כל תחתון 
ובין  לאבא  ביחס  בין  והוא  בעליון  כלול 
הוא  לאימו  ביחס  בפרטות  לאמא,  ביחס 
בבחי' שכלול בתוכה בעיבור, וביחס לאביו 
הוא בבחי' שכלול בטיפה שבאב. כלומר 
'בפועל' הוא כלול באם מצד 'עובר במעי 
אימו' שהוא הולד בפועל. אולם 'בכח' הוא 
כלול באב, כי שורשו הוא בא מסוד טיפה 
שבמח האב. נמצא כי הצלם הוא בחי' הבן 
הוא  כלומר  ובאב,  באם  שורש  בו  שיש 
בבחי' שהוא כלול בעליון, ולכן הצלם הוא 
הוי"ה  בשם  ולא  הוי"ה  שם  של  ב'מילוי' 

עצמו.

5  כפי שמתבאר להלן.
6  ש”ש אות יז.

תבונה  מרחם  יוצאין  מוחין  אלו  ואמנם 
של  בו"ס  ונתלבשו  הב'  שהיא  ראשונה 
תבונה הב' שהיא הג' כנ"ל, והם כחב"ד 
זו שהוא עד החזה שבבחי'  ח"ג דתבונה 
ג'  הוא  הצל"ם  אמנם  כי  והיינו  עצמה: 
הצלם מתלבש  מ"מ כאשר  יה"ו,  אותיות 
כחב"ד  והם  דייקא,  בו"ס  הוא  בתבונה 

ח"ג. 

וכפי  בצלם,  תפיסות  ב'  שיש  והיינו 
בז"א,  מהלכים  ב'  שיש  לעיל  שהתבאר 
דהוא תלת, והוא ו"ק. לכן מצד מה שז"א 
הוא  היחס ששורש הצלם  הוא  הוא תלת 
גם תלת יה"ו, ומצד מה שז"א הוא ו"ק הוא 
הוא  שבהתפשטותו  הצלם  תפיסת  מצד 
עצמות  שמצד  והיינו  התבונה.  של  בו"ס 
הצלם הוא בסוד ג' אותיות יה"ו, אך מצד 
גילויו הוא בסוד ו"ק שהם ו"ס עליונות של 

התבונה. 

והיינו כאשר הז"א מקבל הצלם הוא קונה 
בחי' של הארה של ו' מצד הו"ס דתבונה, 
יש  ואמנם  שבו.  לו"ק  מאיר  הוא  ועי"כ 
הבדל יסודי בין הו"ס דתבונה שהם הו"ס 
הו"ק  לעומת  גבורה,  עד  מכתר  עליונות 
דז"א שהם הו"ק תחתונות מחסד עד יסוד, 

אך מ"מ מונח כאן ב' תפיסות של ו'. 

הוא  לי"ס  מו"ק  גדל  ז"א  כאשר  ובעומק 
ע"י הארה זו שמאיר בו ב' תפיסות של ו', 
תפיסה העליונה דתבונה, ותפיסה תחתונה 
בסוד הו"ק שבו, והוא סוד מילוי ו"ו7.     

התחלקות  סדר  כפי  כי  ידעת  וכבר 
החכמה  התחלקות  כן  גם  הוא  התבונה 
לעיל  כפי שהתבאר  והיינו  יובנו:  וממילא 
שיש צלם הוי"ה ויש צלם אלה"ים, ושורש 
הוא  הוי"ה  צלם  שהוא  העליון  דצלם 
אבא, והשורש דצלם התחתון שהוא צלם 

אלה"ים הוא אמא-תבונה.

אחרים  מוחין  בחי'  יש  כן  גם  כי  נמצא 
שנתלבשו בחכמה הג' של החכמה בו"ס 
שבה.  החזה  עד  שהוא  שבה  ראשונות 

7  הוא המילוי הפשוט, ואע”ג שיש גם מילוי עם י’ 
או עם א’.

בחי'  זו  ונקבה,  זכר  צלמים  ב'  כי  נמצא 
נעשית  אבא  וצלם  נשמה,  בחי'  וזו  חיה 
בתוכו  ומתלבש  דאמא  צלם  אל  נשמה 
ונעלם שם לכן תמיד אין אנו מדברים אלא 
אבא  צלם  יתבאר  וממנו  דאמא  בצלם 
ב'  יש  כפי שהתבאר,  ואל תשכח:  וזכור 
מהלכים במדרגת הצלם, הצלם במדרגת 
יה"ו )וה' אחרונה הוא הדמות(, והוא הצלם 
בסוד ג' אותיות. ומדרגת הצלם בסוד הו' 
ב'  דתבונה  עליונות  ו"ס  בסוד  שמתלבש 

שהיא ג'.

הצלם במדרגת  הרב שהארת  כתב  והנה 
הו' היא הארה של ו"ס עליונות של תבונה 
שהוא מכתר עד גבורה, והיינו בלי תפארת, 
והיינו כיון שכאן מונין גם כתר וגם דעת. 
והרי מאידך  וצ"ב דלפ"ז נחסר התפארת 
עצמה,  שבבחי'  החזה  עד  שהוא  נאמר 
והוא שליש עליון של תפארת והיינו בבחי' 
פסיעה לבר, ולפ"ז נמצא שהם ו"ס ושליש.

עומק הארה זו, הרי בינה ותבונה הם י"ס 
שלמים יחדיו, והם סוד מ"ס8, הבינה היא 
ו"ס כח"ב חג"ת, ותבונה היא ד"ס נהי"ם. 
והרב כתב דלעולם מדברים בצלם אמא 
דהיינו  אבא,  צלם  בה  שמתלבש  אע"פ 
בצלם  לעולם  היא  ההארה  גילוי  שעיקר 
הארת  כך  ומצד  אבא.  בצלם  ולא  אמא 
כלומר  אמא-ס"ג,  בסוד  מאירה  הצלם 
ס"ג הס' הוא ו"ס והג' הוא השליש ראשון 
דת"ת, ודו"ק. )וכן בסוד בחינות שהוזכרו 
ושורשם  וו"ק,  תלת  גו  תלת  ג-ו  לעיל, 
בשם ס"ג, שיש בו הבחנה של ס', סוד ו', 

ויש בו הבחנה של ג'(.

ונמצא שהתבונה שהיא ד"ס שהם נהי"ם, 
שמאיר  נהי"ם  אלא  גרידא,  נהי"ם  אינו 
בהם השם ס"ג, ומאיר בה באופן של ו"ס 
הנה  כלומר,  כנ"ל.  דאמא  דת"ת  ושליש 
של  הבחנה  שיש  הרב  מיד בדברי  יבואר 
ויש הבחנה של  אהי"ה שהוא צלם אמא, 
והיינו  הג'9,  תבונה  בצלם  שמתגלה  ס"ג 
ביחס לתבונה שהיא ס"ג אמא היא אהי"ה, 

8  התבאר בתחלת הפרק.
9  ועיין בש”ש אות ט”ו כי גבוה מעל גבוה שומר.
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זו  והבחנה  ס"ג,  היא  אמא  בכללות  אבל 
בה  שיש  הבחנה  היא  ס"ג  נקרא  שאמא 

ששה ושליש כנ"ל.      

השתא  עד  שהתבאר  מה  ונסכם  נחדד 
בעומק השמועה בדברי הרב. יש הבחנה 
של תלת-תג"ת שהוא מדרגת הז"א, וביחס 
יה"ו  שהוא  הצלם  הארת  בו  מאיר  הזה 
שהוא ג' אותיות. ויש הבחנה של ז"א שהוא 
ו"ק10 ומאיר בו הארה מו"ס דתבונה הג'. 
העליונים  הו"ק  בין  חילוק  שיש  והתבאר 
לו"ק התחתונים, ו"ק תחתונים הם מחסד 
עד יסוד, והו"ק העליונים מכתר עד גבורה, 
והתחדד שהו"ק העליונים אינו עד גבורה 
כפשוטו אלא הוא עד שליש עליון דת"ת 
בסוד פסיעה לבר. והוא המתבאר בדברי 
הרב שעיקר גילוי מדרגת הצלם הוא צלם 
דאמא וצלם דאבא מתלבש כנשמה בצלם 
בהגדרה  דאמא  משום  כלומר  דאמא, 
כוללת היא שם ס"ג, ונהי דבפרטות אמא 
היא אהי"ה ותבונה היא ס"ג בסוד הארת 
בתבונה,  ו"ס  בחי'  מאירה  שאימא  מ"ס 
שם  של  באופן  היא  הצלם  הארת  אמנם 
ס"ג11 שהוא בסוד ס'-ו"ס, וג' שליש עליון 

דת"ת.   

נמצא שמדרגת האמא שהיא ס"ג מאירה 
בז"א באופן הנ"ל, והיינו שהז"א מצד עצמו 
הוא ו"ק ומאיר בו ו"ק עליונים, והיינו כי כל 
צלם הרי יש בו צלם דאבא וצלם דאמא, 
אך גילוי הצלם הוא צלם דאמא באופן של 
הזה  והגילוי  ושליש,  ו"ס  בסוד  ס"ג  שם 
בפועל הוא באופן שתבונה ג' מאירה בז"א 
בסוד  ת"ת  ועוד שליש  גבורה  עד  מכתר 
פסיעה לבר, והיא גופא המדרגה שמאירה 

בז"א ביחס למה שהוא רק ו"ק כנ"ל. 

ו"ק  הוא  עצמו  ז"א  יותר,  דקה  בהבחנה 
והיינו  ג"ר,  של  'תוספת'  בחי'  בו  שנעשה 

10  והתבאר לעיל שהוא גופא מטעם שהוא תג”ת 
כלומר בחי’ ו’ באופן של תג”ת. 

11  מצד גבוה מעל גבוה שומר כנ”ל בדברי הש”ש. 

שאם הוא היה ו"ק כפשוטו לא היה שייך 
הוא  הדבר  שיסוד  אלא  תוספת.  בחי'  בו 
או  משמעויות,  ב'  לה  יש  ו'  אות  הרי  כי 
ו' המבדלת או ו' המחברת, והיינו שמצד 
הו' המבדלת יש בו דעת המבדלת וביחס 
הזה נמצא שהוא ו"ק שנבדל מהג"ר, אך 
מצד ו' המחברת יש בו בחי' שמחבר לו 
עוד תוספת, והוא השורש שיש בז"א בחי' 

תוספת בו"ק, ואינו ו"ק כפשוטו.

הוא סוד הידור מצוה בשליש, הוא השליש 
שמתוסף במציאותו של הז"א, והוא מסוד 
הארת אמא בסוד ס"ג בסוד ו"ס עליונים 
שהוא  ת"ת  ושליש  ו"ס  שהם  ג'  דתבונה 
עד החזה, והארה זו היא בסוד ו' המחברת 
בחי' ו' 'המוספת', והיא ההארה של הו"ס 
העליונים בו"ק התחתונים, כלומר מהארת 
הו' העליונים נעשה בו"ק התחתונים בחי' 
תוספת, בסוד המוסיף במצוה עד שליש, 
ומכח זה גופא הוא יכול לקבל תוספת של 

ג"ר.    

שורש  היא  הס"ג  בסוד  דצלם  זו  והארה 
הארת עיקר הצלם המתגלה, וצלם דאבא 
כלומר  כנ"ל,  באמא  שם  ונעלם  מולבש 
עיקר ההארה המתגלה היא משורש אמא 
בסוד הס"ג בסוד תוספת, שזה שורש כל 
התבאר  מה  כי  והיינו  ההארה.  מציאות 
בדברי הרב שסדר התחלקות התבונה הוא 
ג"כ התחלקות החכמה והיינו אבא ויש"ס, 
היינו מכח הארה הס"ג שהוא הארת בסוד 

תוספת כנ"ל, ודו"ק.

הוא  גופא  מדרגת  עיקר  הרי  עוד,  נחדד 
מדרגת הז"א שהוא הת"ת, וכנודע הת"ת 
מהכתפין  ראשון  שליש  לג',  נחלק  עצמו 
עד החזה, שליש שני מהחזה עד הטבור, 
ושליש שלישי מהטבור עד מקום הרגלין. 
וברור ופשוט שהחלק של הת"ת שנקרא 
שליש  שהוא  דת"ת  החג"ת  הוא  גופא 
אמצעי, שהוא מהחזה עד הטבור12. והיינו 

12  והתבאר במ”א שאמצעו הוא טבורא דליבא.

לגמרי  אינו  ולמטה  מהטבור  שבפרטות 
כי הרי היסוד שהוא אבר  גופא  במדרגת 
הוא  ולכן  שלישים  שני  רק  בו  אין  קצר 
מתחיל מן הטבור שאז שליש תחתון דת"ת 
נעשה חלק מן היסוד, בסוד 'ואלה תולדות 
דת"ת  ראשון  שליש  מאידך  יוסף'.  יעקב 
החזה  מקום  עד  הכתפין  ממקום  שהוא 
הוא בחי' חב"ד דת"ת, וכנודע שכל חב"ד 
למרחוק,  ראיה  בסוד  מקיפין,  בבחי'  הם 
בסוד  החזה  במקום  הוא  גילויה  שמקום 

'תא' חזי' כנודע.  

מהתבונה  שמאיר  שהתבאר  מה  לפ"ז 
דת"ת,  ראשון  ושליש  גבורה  עד  מהכתר 
ומאיר  החזה,  מקום  עד  מהכתפין  שהוא 
ג"ר  של  תוספת  בחי'  התחתונים  בו"ק 
שליש  בבחי'  זו  הארה  שאין  נמצא  בו"ק, 
והטעם  גופא,  עיקר  שהוא  דת"ת  אמצעי 
בחי'  של  הארה  היא  זו  ההארה  כי  הוא 
עליון  בשליש  הארה  היא  ולכן  'תוספת', 
שהוא  בסוד  'מקיף'  בסוד  דייקא,  דת"ת 
מדין  תוספת  שיש  והיינו  'תוספת'.  עצמו 
הטבור  מן  שמתחיל  היסוד  בבחי'  נה"י 
כנ"ל בסוד 'יוסף ה' עליכם', שהוא בסוד ו' 
קטיעא כנודע יסוד אבר קצר, ויש תוספת 

מדין החב"ד בסוד מקיפין כנ"ל.

של  החב"ד  מצד  תוספת  מדין  זו  הארה 
הת"ת הוא בסוד 'ויהיב חכמתא לחכימין', 
חכמה  תוספת  בסוד  המוחין,  בסוד 
לחכימין13, היא הארת הצלם שמתגלה ע"י 
מתגלה  שאינו  והיינו  ודו"ק.  דייקא,  אמא 
'אין  בבחי'  התחתונה  התוספת  בסוד  רק 
יסוד,  בחי'  יוסף  בסוד  כמוך'  וחכם  נבון 
אלא בסוד אמא בסוד הארת הס"ג כנ"ל.    
מהשיעור  הבא  בשבוע  בע"ה  המשך   ■
השבועי בירושלים בספר עץ חיים      

     

13  בבחי’ שיש בו כבר חכמה.
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איפה
איפה, איפה בלשון הקודש משמש בכמה פנים, בפשוטו, כדוגמת 
רועים",  אתם  "איפה   – ציד"  הצד  הוא  איפוא  "מי  הקרא  לשון 
מלשון של איה, והוא משמש, בלשון הקודש גם בלשון של מידה, 
בגמ',  כמו שמבו'  מסיני"  הלכה למשה  ומחיצין  חציצין  "שיעורין 
שיעור של  היא  איפה, שאיפה  שיעור של  הוא  ואחד מהשיעורים 

שלושה סאים.

מהות מידת האיפה
בתורה הוזכר כמה וכמה פעמים המידה של איפה, זה נאמר ביחס 
למן שהיה עומר לגולגולת שהוא עשירית האיפה, וזה נאמר ביחס 

למנחות ששיעורם הוא עשירית האיפה סולת.

דין  מוזכר  לא  'איפה',  תורה  דיני  בגדרי  הוזכר  שכאשר  כלומר, 
'עשירית האיפה', במן  דין של  מוזכר  איפה, אלא  של שיעור של 
זה לא שיעור לדינא, אבל הוא היה בפועל, שהמציאות היתה שירד 
עומר לגולגולת, עשירית האיפה לכל אחד ואחד, אבל בדיני מנחות, 
מנחה של  דין של  נאמר  ועוד,  כהן גדול,  סוטה ובמנחת  במנחת 
עשירית האיפה, אבל אין דין בתורה שיסודו הוא 'איפה', ויסוד הדין 

איפה שנאמר, זה ביחס לעשירית האיפה, זה גדר מידת האיפה.

את  איפה  בתיבת  יש  איפה,  שנקראת  המידה  פשוטה,  ובלשון 
האותיות א' וי', כלומר, זה ה'עשירית' שבדבר, עשירית מהי' הוא 
הא'. אי–פה, כלומר, אחד חלקי עשרה של ה–פה דהיינו של הֶּפה, 

זה המידה הנקרא איפה.

והיינו, שכל ההגדרה של מידת איפה, היא לא מידה גמורה לעצמה, 
אלא הגדרת הדבר הוא, שאיפה זהו כח שמגלה את ה–אחד חלקי 

עשרה, הוא גופא העומק של הגילוי שנקרא איפה.

זה לא כמו כל מידה ומידה שאפשר לחלק אותה לעשרה, שאז יש 
בידינו עשירית ממנה, אלא שכמו שחודד כל מה שמוזכר המידה 
כלומר,  האיפה',  'עשירית  לדין  ביחס  רק  זה  בתורה,  איפה  של 
שבמידה עצמה שנקרא איפה, מונח ה'עשירית' שבה, זוהי ההגדרה.

'עשירית האיפה' מקביל ל'עישור נכסים' דבת
והדוגמא הבהירה לכך, זה מה שמבואר בפסוק ביחזקאל )פמ"ה 
פסוק יא( "האיפה והבת תוכן אחד יהיה", והגמ' במנחות דף ע"ז 
דורשת מהפסוק הזה, שהמידה של 'בת' ומידה של 'איפה', מידה 
אחת הן, אם זה מידה אחת, א"כ מדוע הם נקראים שתי מידות, 'בת' 
ו'איפה', גדר בת כמו שמבואר בסוגיא בבבא בתרא, מדאורייתא 
בן יורש ובת אינה יורשת, ומדרבנן תיקנו רבנן עישור נכסים לבת, 
כלומר שההגדרה של בת שהיא אחד חלקי עשר, זה מה שמבואר 
לדינא, וכמו שהרחיבו רבותינו מאד, זהו גדר של מציאות של בת, 
מה שנאמר שהיא נוטלת אחד חלקי עשר בנכסים – עישור נכסים, 
זה לא רק תקנה לצורך – 'כי היכי דליקפצו עליה' כפשוטו, אלא 
זה  חלקה,  זה  זה מהותה,  מידתה,  שזה  הוא,  הגמרא  עומק דברי 

הוייתה, ולכן היא נוטל אחד מעשר מן הנכסים.

וא"כ, מה שה'בת' וה'איפה' מידה אחת להם, מה עומק ההגדרה 
– מה שהאיפה נאמרה ביחס למידה של 'עשירית האיפה', באותו 
זה  נכסים',  'עישור  עשרה,  חלקי  אחד  נוטלת  שהבת  נאמר  יחס 
האיחוד  זה  להן,  אחת  מידה  וה'איפה',  שה'בת'  מונח במה  גופא 

שמתגלה בבריאה.

שיעור העשרה שבבריאה, וה'עשירית שבבריאה
אבל להבין יתר על כן, הכח שמתגלה במציאות של ה–ֶּפה, יש את 
המציאות של העשרה, ויש את המציאות של ה–אחד חלקי עשרה.

בכללות ממש, "שיעורין חציצין ומחיצין הלכה למשה מסיני", והרי 
בדיני שיעורים נאמרו הרבה דינים בשיעורים, אם זה יהיה כזית, אם 
זה יהיה כביצה, אם זה יהיה רביעית, זרת, אצבע, וכן ע"ז הדרך, 
כל גדרי מידותיה של תורה, אבל מה ששיעורים נקראים שיעורים, 
זהו שיעור מלשון של עשר, העשר זה השיעור הכללי של הבריאה.

וכידוע עד מאד בקומת הבריאה, בשורש זה ב'איסתכל באורייתא' 
נברא  מאמרות שבהם  עשרה  זה  עלמא'  וב'ברא  דיברות,  עשרה 
העולם, כלומר השיעור של הבריאה הוא שיעור של עשר, זה קומת 
הבריאה, קומתה היא שיעור של עשרה, זהו תיבת שיעור – עשר, 

שמתגלה במציאות הבריאה.

דיברות,  בעשרה  ושורשה  מאמרות,  בעשרה  נבראה  והבריאה 
כלומר "בדבר ה' שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם", זה כח הפה, 
כח הדיבור שנמצא בפה, כח האמירה שנמצא בפה, מכחו נברא 

העולם.

ה, כמו שנתבאר,  וא"כ, המידה שנקראת איפה, גדרו הוא א'–י', ֶפּ
זהו אחד חלקי עשרה של מציאות הפה, זה שורש המציאות שממנו 
הושתת, ממנו נברא מציאות העולם, מכח מאמר פיו של הקדוש 
ברוך הוא, כביכול כאשר הקב"ה ברא את עולמו בעשרה מאמרות, 
'עשירית  הוא  העשירי  העולם", המאמר  נברא  "בעשרה מאמרות 
של  המציאות  שורש  הוא  הראשון,  אדם  נברא  ממנו  האיפה', 
קומת  זוהי  הבריאה,  שלימות  הבריאה,  הבריאה, תכלית  פנימיות 
יציאת  מציאות  שורש  זה  האיפה',  מ'עשירית  נברא  והוא  האדם, 

האדם, שהוא נברא מ'עשירית האיפה'.

מדרגת האיפה אצל אברהם אבינו
דורות  "עשרה  הבריאה,  סדר  של  מציאות  נעשה  כאשר  ולפי"ז, 
אלו  ובדורות  אברהם",  ועד  מנח  דורות  "עשרה  נח",  ועד  מאדם 

קלקלו והרשיעו, ובאברהם מתחיל עולם התיקון.

"וירא אל אברהם"  זהו בפרשת  ושורש התיקון שנאמר באברהם 
"מהרי  לשרה  אברהם  שאומר  מה  אורחים,  ההכנסת  של  בסדר 
הוא  שהשיעור  מה  עוגות",  ועשי  לושי  סלת  קמח  סאים  שלוש 
שלוש סאים, כלומר זהו בשיעור של ה'איפה'. והיינו שע"י אברהם, 
בבחינת "בהבראם" – 'באברהם נברא העולם' כדרשת חז"ל כידוע 
עד מאד, מכחו של אברהם מתגלה הכח של ה'עשירית האיפה', 
מתגלה ה'איפה' של ה'שלוש סאים' שהוא בא לתת להם למלאכים, 

זה שורש התיקון אברהם אבינו מגלה.

שמפורש  כמו  ניתנו  לא  הרי  הללו  סאים'  ה'שלוש  בעומק,  אבל 

בלבביפדיה עבודת ה' פנימית · א-י · איפה



בלבביפדיה עבודת ה' פנימית · א-י · איפה 
בקרא, וכמו שרש"י מביא מיסוד דברי חז"ל כידוע, ששרה פירסה 
נדה, ומכח כך שפירסה נדה נטמאה העיסה, ואברהם היה אוכל 

חולין בטהרה, ולכן הוא לא נתן להם את אותה עיסה.

ועשי  כלומר השורש של מציאות ה"מהרי שלוש סאים וגו' לושי 
לא ניתקן  הוא  ה'איפה',  עוגות" שזהו שורש האכילה של מדרגת 

בשלימותו אלא נפל בו מציאות של דם נידה.

השייכות בין טומאת האיפה דאברהם לבשורת לידת יצחק
איפה עצמה יש כמה וכמה צירופים, וכידוע  וגדר הדבר, במילה 
מחז"ל "ארבעה אותיות בונות כ"ד צירופים", אבל יש את הצירופים 
החלקיים שנמצאים בתוך התיבה, ומצד כך, איפה עולה אף י–ה, 
דידן כאן השתא,  ולעניינא  כלומר שנעשה מציאות של חרון אף, 
'אברם אינו מוליד, אברהם מוליד, שרי אינה מולידה, שרה מולידה', 
שכידוע עד מאד נעשה העתקה מהי' של שרי, ע"י שנחלקה הי' 
היה  כך  ומכח  לשרה,  וה'  לאברהם  ה'  ונעשה  לשניים,  עשרה,   –

מציאות של לידה.

כאשר המלאכים באים לבשר על לידתו של יצחק, כפי שהוזכר 
כלומר  צחק,   – י'  מלשון  יצחק  נקרא  יצחק  מאד,  פעמים רבות 
מתגלה הצחוק, השחוק שבי', מתגלה הכח הפנימי של ה'במאמר 
זה  בעשרה,  נברא  בפועל  שהעולם  ומה  להיבראות',  יכול  אחד 
מציאות של שחוק. וא"כ כאשר המלאכים באים לבשר על לידתו 
של  במדרגה  שהם  סאים  שלוש  נותן  אברהם  לכן  יצחק,  של 
ה'איפה', א'–י' פה, כח העשרה, וכח ה'עשירית האיפה' שמתגלה, 
ואברהם אבינו רוצה לתת להם שלוש סאין, כלומר, הוא רוצה לתת 
להם מציאות של איפה, על זה גופא חל הצחוק – שהוא על העשרה, 
זה לא האיפה  לנו מהאיפה,  וכל מה שיש  שזה האיפה השלימה, 
האיפה  את  לנו  אין  האיפה',  ה'עשירית  את  רק  לנו  יש  השלימה, 

השלימה של כל כח הי'.

מהצד התחתון מתגלה שזה עשירית האיפה, ומהצד העליון מתגלה 
שזה ה'אחד' שכולל בתוכו את כל העשרה, אלו הם שני הצדדים 

של הדבר, מה עומק נקודת הגילוי שבו.

אבל מ"מ א"כ כאשר אברהם אבינו בא לתת למלאכים את האיפה, 
לא היתה האפשרות לתת את אותה איפה, וחל על האיפה הזו אף 

– י–ה.

וברור הדבר, הרי אברהם רצה לתת להם את זה בשעה שהם באו 
לבשר על לידתו של יצחק, מה שנטמאה העיסה ומה שהם באים 
לבשר על לידתו של יצחק, זה לא שני דברים, אלא היא גופא, הוא 
רצה לתת את מדרגת האיפה השלימה, וכשנטמאה אותה איפה, זה 
השורש של הצחוק – י' שמתגלה ביצחק, שאין לנו גילוי של עשרה, 
אלא מהצד התחתון יש לנו גילוי של 'עשירית האיפה' אחד חלקי 
שכולל בתוכו  לנו את הכח של ה'אחד'  יש  ומהצד העליון  עשר, 
את כל העשרה, זה גופא עומק נקודת הדבר, מה שנטמאה העיסה 
שרצה אברהם אבינו לתת למלאכים שבאו לבשר על לידתו של 

יצחק.

תיקון ה'עוגות מצות' ביציאת מצרים ל'לושי ועשי עוגות'

את  יש  מכנגד  אבל  טומאה,  של  מציאות  חל  הזו  ואמנם בעיסה 
קמח  סאים  ה"שלוש  כנגד  ה'מן',  מדרגת  שזה  דתיקון'  ה'עיסה 
לאכול,  להם לחם  לתת  רצה  שאברהם  עוגות"  ועשי  לושי  סולת 
היה במדבר את המן, וכנגד ה"ואל הבקר רץ אברהם" שזה הבשר 

שהוא נתן להם, היה במדבר את השלו.

עוגות',  ועשי  ה'לושי  שכנגד  מה  השתא,  כאן  דידן  לעיקרא  אבל 
חל מציאות של אכילת המן, ב'לושי ועשי עוגות' יש חסרון, ומצד 
בליל  ממצרים  יוצאים  ישראל  בני  כאשר  מצרים  ביציאת  כך 
התקדש החג, הם יוצאים עם מצה בידיהם, בבחינת "עוגות מצות 
כי לא חמץ", וא"כ כאשר נעשה הגילוי של אותם "עוגות מצות", 
לא ניתנו ה'עוגות' של  ה'דם נדה' שמכחו  צריכים לתקן את  הם 
בכורות,  במכת  שמתגלה  מה  זה  למלאכים,  עוגות'  ועשי  'לושי 
שכשהקדוש ברוך הוא נוגף את בכורי מצרים, בני ישראל נצטוו 
לתת את ה'דם פסח' על המשקוף ועל שתי המזוזות, על מנת להציל 
את בני ישראל, ומכח כך הם יוצאים ממצרים עם ה'עוגות מצות כי 
לא חמץ', שכנגד ה'לושי ועשי עוגות', הדם שנבלע באותם 'עוגות' 
היה  שעשתה שרה, שלא ניתנו לשלושת המלאכים, תיקון הדבר 
יוצאים ממצרים, מכח ההארה של  ביציאת מצרים, שכאשר הם 
'ליל התקדש החג', נתקן אותו הדם ע"י הדם שניתן על המשקוף 
ועל שתי מזוזות, כאן יש את שורש הדבר שיציאתם ממצרים היא 

כשבידיהם ה'עוגות מצות כי לא חמץ'.

אבל יתר על כן, כמו שאומרים חז"ל כידוע, וגם זה מובא ברש"י 
ממצרים,  ישראל  בני  שהוציאו  מצות'  שב'עוגות   – התורה  על 
טעמו בהם טעם מן, כלומר, השורש של ה'עוגות מצות', שאתם 
יצאו ממצרים, היה בהם כבר את ההארה של מציאות המן, הרי 
ההר  על  האלקים  את  "תעבדון  היא  מצרים  יציאת  של  התכלית 
הזה", וכדברי חז"ל הידועים, "לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן", 
ונמצא  מצרים,  ביציאת  כבר  מאירה  המן  של  ההארה  כך  מכח 
ב'עוגות מצות' כמו שנתבאר,  היה כבר  ששורש תחילת התיקון, 

שזה תיקן את ה'לושי ועשי עוגות', שנטמאו בדם נדה.

אבל יתר על כן, כאשר יורד המן בפועל, שמה השיעור של המן 
הוא עומר לגולגולת – "עשירית האיפה", כאן מתגלה להדיא עומק 

נקודת התיקון של האיפה ב'עשירית האיפה' דמן.

ביאור השייכות בין נתינת התורה לירידת המן
ירידת המן שהיתה לצורך התורה, "לא ניתנה תורה אלא לאוכלי 
המן", ביאור הדבר – שהרי תמיד יש בפה שתי כוחות, יש כח של 
דיבור, ויש כח של אכילה, הדיבור זהו מה שהאדם מוציא מתוכו 
לחוץ, והאכילה זה מה שהאדם מכניס מחוץ לפנים, אלו הם שתי 
כוחות שהם הפוכים זה מזה, זה לא רק שתי כוחות, אלא הם 'דבר 

והיפוכו'.

ובלשון אחרת והיינו הך – הדיבור שיוצא הוא הרי עולה מכח כנפי 
הריאה שמוציאים את הרוח, והוא עובר את ה' מוצאות הפה, ויוצא 
לחוץ באופן של כ"ב אותיות. וא"כ הוא עולה מהגוף לראש, לעומת 
כך במציאות האכילה האוכל יורד מהראש לגוף, אל הלב שמחלק 

לכל שאר האיברים את כל חלקיו של האוכל.
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"לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן", עומק ההגדרה של הדבר הוא, 
שהכח של האכילה והכח של הדיבור, הם לא שני דברים נבדלים 
זה מזה, אלא מאותו מקום של דיבור – 'ודברת תם' שניתנה תורה, 
ב'ודברת בם',  נצטווינו  דהיינו במדרגת עשרת הדיברות שמכחם 
מאותו מקום יש את כח האכילה של המן, כיון שהם לא נבדלים 
זה מזה, זה עומק ההגדרה של "לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן".

במתן תורה היה עשרת הדברות, שהצד העליון שבהם זהו ה"אחת 
מה  זה  שבדבר,  התחתון  והצד  שמעתי",  זו  שתים  אלקים  דיבר 
ואוכלים  באיפה,  שמתגלה  העשרה  כח  שזהו  באכילה,  שמתגלה 
ממנו 'עשירית האיפה', שזהו שיעור המן שניתן לכל יחיד ויחיד, זה 

מה שכל יחיד אוכל.

דיבר  'אחת  זה  כך  ומצד  הכלל  כח  את  יש  יותר,  דקה  ובלשון 
קיבל  אחד  כל  כמה  הפרט  ומדין   – הפרט  כח  את  ויש  אלקים', 
'והעומר עשירית האיפה   – זהו ה'עומר לגולגולת'  בפרטות מהמן 
זהו השיעור כמה המנה הפרטית שהיתה לכל אחד, המנה  הוא', 
הפרטית זה גופא גדר השיעור של 'עשירית האיפה' מהצד התחתון 

של הדבר.

תיקון טומאת העיסה דאברהם ע"י המן
אבל מ"מ א"כ, האכילה שהיתה במן ששיעורה 'עשירית האיפה', 
הגדרת 'עשירית האיפה' היא, מציאות של תיקון האכילה הראשונה 
שהוזכר,  כמו  אבינו  אברהם  אצל  נתקנת  להיות  צריכה  שהיתה 
ב'שלוש סאים קמח סולת לושי ועשי עוגות', שע"י ששרה פירסה 
נדה, לא יכלו לאכול את אותם שלוש סאים, אכילת המן שכל יסודו 
'פירסה  של  הטומאה  מתפיסת  מופקע  הוא  השמים,  ִמן  מן  הוא 
לקבל  יכול  היה  המן  האם  לדון  מקום  יש  כמובן,  בדקות  נדה', 
טומאה או לא, שהרי כל דבר שיש עליו שבעה משקין, הוא נהיה 
מוכשר לקבל טומאה, והרי במן נגע בו שבעה משקים, שהרי היה 
בו שכבת טל מלעילא ושכבת טל מלתתא, וא"כ יש לדון האם הוא 
הוכשר עי"כ לקבל טומאה או לא, ואף ש"אין דבר טמא יורד מן 
השמים" אבל המקום לדון הוא, שבשעה שהוא ירד למטה הוא כן 

נטמא.

ולכאו' כמו שדברי תורה אינם מקבלים טומאה כמו כן המן, מכח 
'לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן', שהאכילה שלהם היתה בטהרה, 
שהם אכלו מן השמים, מסתברא מילתא שהמן לא היה בו אופן 
של טומאה כלל, כלומר שהמן יש בו הפקעה מוחלטת של מציאות 
ה'פירסה נדה', שעי"כ חל באותה איפה מציאות של טומאה, כאשר 
יש את אכילת המן, שם נתקן הדבר בשלימותו, שאין מציאות של 
ירידת הדבר לתתא באופן שהוא מקבל את תפיסת ה'לתתא' שיהא 
שייך בו מציאות של טומאה, אלא נשאר בו האור הזיו העליון, וא"כ 
יורד מן השמים",  "אין דבר טמא  הוא תמיד נשאר במדרגה של 
כלומר שהוא מופקע מן הטומאה מצד עצם הווייתו, כי הוא נשאר 
ולא  השמים",  מן  לחם  לכם  ממטיר  "הנני  של  מדרגה  באותה 
אינו מקבל  הוא  ולפיכך  הארץ",  מן  לחם  "המוציא  של  במדרגה 

טומאה, כאן מונח עומק נקודת הטהרה.

צד הקלקול שחל במן
ומצד ההבחנה הזו, נתקן האף – ה'חרון אף' שמתגלה מצד הקלקול 
באיפה כמו שהוזכר, שמכח כך מתגלה הטומאה של הדם, וכאשר 
נתקן הדבר במדרגת מתן תורה, אז יורד להם מציאות המן, שהמן 

הוא עשירית האיפה.

אבל אילו היה למן ירידה בשלימות, אז באמת לא היה מציאות של 
איפה שמתגלה בה צד דקלקול, אלא דייקא זה היה עומק נקודת 
התיקון, אבל במעשה של דתן ואבירם שהיה במן, שהותירו מן המן 
בוקר  בבוקר  אותו  "וילקטו  נאמר  מחד  תולעים",  "וירום   – שאז 
וכמו  נמס,  היה  לוקטים  היו  שלא  שמה  ונמס",  השמש  וחם  וגו' 
שאומרים חז"ל כידוע, שהיו שותים ממנו החיות וכו', אבל כאשר 
ההשארה היתה מצד נקודת הקלקול כמו שהיה אצל דתן ואבירם, 

נעשה מהמן מציאות של תולעים.

מציאות  במן  שיש  הדבר  של  העומק  מה  דעת,  בר  לכל  וברור 
'מות  של  הקלקול  מצד  נקבר  האדם  שכאשר  כמו  תולעים,  של 
תמות' הוא הופך להיות על דרך כלל "רימה ותולעה", וכמו כן המן 
כאשר הוא יורד לארץ, בתפיסה העליונה שלו כמו שנתחדד הוא 
אינו מקבל טומאה, אבל אם הוא מתגלה מהצד התחתון שבדבר, 
שמשאירים אותו למחרת באופן דקלקול, נעשה אופן שהוא יורד 
לארץ, והוא מקבל את תפיסת הארץ, ואם הוא מקבל את תפיסת 
הארץ, הוא נעשה "רמה ותולעה", זה עומק נקודת הדבר שחל במן 

נקודת קלקול.

עומק השיעור 'עשירית האיפה' שהיה במן
והעומק הדק יותר – הרי כל הגדרת המן כמו שנתבאר, זה הגדרה 
של שיעור 'עשירית האיפה', אם משאירים ממנו למחרת, כלומר 
זה התנגדות ל'שיעור' של המן! – כל ההויה של המן שהיא יורדת 
'שיעורין  של  השורש  איפה  מסיני',  למשה  ניתנו  'שיעורין  מדין 
ותיק לחדש  "כל מה שעתיד תלמיד  הרי   – מסיני'?  ניתנו למשה 
נאמר למשה בסיני', שזה עד הפרטות הגמורה ]או כמעט הפרטות 
הגמורה[, וכ"ש שיעורין שהם בשורש הדבר, ודאי ש'שיעורין ניתנו 
שניתנו  שיעורים  מתגלה  איפה  הדק,  אבל בעומק  מסיני',  למשה 
למשה מסיני? – המן שירד לפי שיעור זה השורש של כל שיעורין 
שניתנו למשה מסיני, השיעורין לא ניתנו לו רק באופן של לימוד של 
דברי תורה – שזה השורש הפנימי –, אלא היה הוצאה מהכח לפועל 
של מציאות השיעור, עיקר השיעור התגלה מכח ה"לא ניתנה אלא 
לאוכלי המן", שהמן הרי ירד במציאות של שיעור, עומר לגולגולת 
'שיעורין  של  ההגדרה  נמצא בעומק, שכל  וא"כ  האיפה,  עשירית 
הוא  שניתן למשה מסיני  הגילוי של השיעור  ניתנו למשה מסיני', 

ניתן במן.

מסיני,  יש  שיעורים  הרבה   – מאד  חדה  הגדרה  כך,  מצד  ולכן 
כמו שהזכרנו מעט בראשית הדברים, אבל השיעור ב–ה' הידיעה 
שנתקבל מסיני שהוא השורש לכל השיעורים, על אף שיש במידות 
היבש – חומר, כור, לתך – שהם יתר על איפה, אבל השיעור הגמור 
שמתגלה בהר סיני, הוא השיעור של איפה, זה השיעור שירד במן, 
'עשירית האיפה', אמנם הוא היה 'עשירית' אבל 'עשירית האיפה', 
וא"כ השיעור שמתגלה הוא שיעור מידה של איפה, כלומר – זה 
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השורש לכל השיעורים כולם שמתגלה במדרגת מציאות המן, יש 
את הכללות של 'שיעורים ניתנו למשה מסיני' ושורש כל השיעורים 

הוא במדרגת איפה כפי שחודד השתא.

תורה  של  שיעוריה  כל  נשאר בשלימותו,  היה  המן  אילו  ולפיכך, 
היו צריכים להיות מצד מהלכי התיקון שבדבר, אבל כאשר נעשה 
הקלקול במן שחל ה"וירום תולעים" מכח דתן ואבירם כמו שהוזכר, 
מתגלה כח נקודת הקלקול, ואז לא מתקלקל רק המן שירד בפועל 
שכשהותירו אותו למחרת חל בו מציאות של קלקול, ]–ובעומק מה 
שהשאירו אותו למחר זה השורש של החֹמר שהיא המידה הגדולה 

של היבש – אותם אותיות[.

התנגדות דתן ואבירם למשה רבינו שהיה במן
וביתר חידוד השתא, הגדרת הדבר הוא כך, כאשר משאירים את 
הדבר והוא הופך לתולעים, א"כ מתקלקל השורש של כל השיעורים 
ואבירם  דתן  הרי  ופשוטה,  בהירה  ובלשון  מסיני,  למשה  שניתנו 
התנגדו למציאותו של משה, שזהו סדר הדבר כמו שדורשים חז"ל, 
כל מקום שנאמר 'ניצים' ו'נצבים' אינם אלא דתן ואבירם, ולפי"ז 
בעומק, מה שהם מתנגדים למשה, אחד מהפנים של ההתנגדות 
שהם מתנגדים אליו זהו ל'שיעורים שניתנו למשה מסיני', לזה גופא 
שהם  מה  מתנגדים,  ואבירם  שדתן  ההתנגדות  נקודת  עומק  חל 
זה לא רק  ונעשה ממנו מציאות של תולעים,  משאירים את המן 
זו הגדרה בהירה  התנגדות, למן שירד בזכותו של משה, ]– שגם 
– מה שהם פחות התנגדו לבאר ופחות התנגדו לעננים, זהו בגלל 
מכח  למן  מתנגדים  הם  מרים,  ובזכות  אהרן  בזכות  היו  שהם 
שירידתו היתה מכחו של משה רבינו[, אלא בעומק הדק יותר לפי 
מה שמתחדד השתא – עומק ההתנגדות של דתן ואבירם, הוא לא 
רק למן בפועל שירד אלא הם התנגדו לשיעור, ולכן הם השאירו 
]–מעין אותו לשון[ אותו למחרת, מה שהם משאירים למחרת היינו 
שבמן  לשיעור  מתנגדים  וכשהם  שבמן,  לשיעור  מתנגדים  שהם 
הם מתנגדים לשורש כל השיעורים של התורה, כאן חל מציאות 
אף' נקודת הקלקול שבדבר,  'חרון  האיפה שהופך להיות מלשון 
זה שורש נקודת הנפילה של כל שיעוריה של תורה שלא מתגלים 
מצד ההארה השלימה כפי שהיה צריך להיות אילו המן היה מתגלה 

בשלימותו.

מן כידוע,  – המן נקרא  ומיניה וביה, מוכח בתוך הדברים עצמם 
הגבלה  זה  שיעור  כל  הדבר,  את  וסופרים  שמונים  מנין,  מלשון 
במידת מה למציאות שנקרא מנין, שמונים את הדברים כפי גדרו, 

כפי שיעורו, זה גדר מציאות של מנין, וגדר של שיעור.

וא"כ ההתנגדות למן הוא למנין שבמן, למציאות של כח השיעור, 
שהוא שורש האיפה שבמן, שמכחה מתגלים כל שיעוריה של תורה 

כפי שחודד.

כח הדיבור וכח האכילה שבפה אצל יעקב ועשיו ואופני 
צירופם

ולפי זה השורש של הדבר, מה שמצאנו שנאמר בתורה לשון של 
הצד  הוא  אפוא  "מי  יצחק  אצל  נאמר  שזה  שהוזכר,  כמו  איפה 
ציד ויבא לי ואכל", שחז"ל אומרים על זה, שכיון שנעשה הקלקול 

הוא  אפוא  'מי  אבינו במה שאמר  יעקב  יצחק מכח  במאמר של 
יעקב, שהוא  זה התקלקל לאחר מכן בזרעו אצל  ציד" וגו',  הצד 
שולח את יוסף לאחים שנאמר שם "הגידה נא לי איפה הם רועים", 

אבל השורש הוא ב'איפה' שאמר יצחק ביחס למטעמים.

ובהקבלה למה שהוזכר השתא כפי שחודד – יש בפה את הכח של 
האכילה, ואת הכח של הדיבור, ופשוט וברור, אם מחלקים את זה 
בזרעו של יצחק, יעקב ועשיו – יעקב "הקול קול יעקב", עשיו אמנם 
מצד הדיבור דקלקול כמובן כחו בפיו, כדרשת חז"ל על 'איש ציד 
איש שדה' שמרמה את אביו באמרי פיו, צד את אביו באמרי פיו, 
אבל בפשטות מהו "איש ציד" מה שהוא צד זהו על מנת לאכול, 
"וצודה לי ציד ועשה לי מטעמים וגו'   – יצחק  ולכן הרי אומר לו 
בעבור תברכך נפשי בטרם אמות", וא"כ הוא מבקש ממנו להביא 

לו אוכל.

לאכילה  הדיבור שבפה  בין  החילוק  – כח  בהירה  הגדרה   – וא"כ 
שבפה, הוא נחלק בין יעקב לעשיו, יעקב מקבל לחלקו את "הקול 
מציאות  את  לחלקו  מקבל  ועשיו  הדיבור,  כח  את  יעקב"  קול 
מטעמים  לי  "ועשה  מעשיו  מבקש  יצחק  דייקא  ולכן  האכילה, 

כאשר אהבתי וגו' בעבור תברכך נפשי בטרם אמות".

אבל כאשר רבקה שומעת מה שאומר יצחק לעשיו, ואומרת ליעקב 
בנה הקטן שיביא הוא מטעמים כדי שאביו יברך אותו, כלומר היא 
והדיבור  הצירוף שהאכילה שבפה  עומק נקודת  את  רוצה לגלות 

שבפה יצטרפו אצל יעקב אבינו, והם לא יהיו נחלקים.

כמובן יצחק רצה לברך את עשיו, כלומר להאיר לו מכח הדיבור 
ברכה גם למקום האכילה, זהו "ועשה לי מטעמים כאשר אהבתי 
דיבור  של  כח  שיהיה  כדי  אמות",  בטרם  נפשי  תברכך  בעבור 
יעקב  אצל  לצרף  באה  רבקה  אבל  האכילה,  של  בכח  שיתגלה 
זה  יעקב", שהוא הוא  והווייתו הוא כח של "הקול קול  שעצמותו 

שיצרף את האכילה לנקודת הדיבור.

ופשוט וברור הדבר – הרי מעיקרא קונה יעקב מעשיו את הבכורה 
מכח נזיד עדשים, הוא נותן לו את האכילה דקלקול לחלקו, וכאשר 
מגיעים לאחר מכן הברכות ]ברכה – בכורה כידוע אותיות השוות 
מטעמים  ומביא  דתיקון  האכילה  חלק  את  לוקח  יעקב  אהדדי[, 
נותן  אברהם  של  מיתתו  שביום  דקלקול  האכילה  היפך  ליצחק, 
יעקב לעשיו את האכילה דקלקול, ב"טרם אמות" של יצחק הוא 
לוקח את חלק האכילה דתיקון ומחזיר אותו בחזרה לחלקו באופן 

דתיקון.

אם הדבר הזה היה נעשה באופן השלם, לא באופן של "בא אחיך 
במרמה ויקח ברכתך", שעל זה אומרים חז"ל כמו שהוזכר, שנענש 
ה'איפה'  כנגד  יוסף  אצל  שנאמר  'איפה'  של  בלשון  אבינו  יעקב 
שאצל יצחק, היה מתגלה האופן של האכילה שמצטרפת למציאות 
הדיבור שיהא באופן השלם של הדבר, ואז ה'איפה' היה תיקון שלם 

של האכילה.

אבל כאשר זה נעשה מצד נקודת הקלקול, להבין ברור – זה לא רק 
כפשוטו, שהקלקול התגלה ב"איפה הם רועים" ששם זה התקלקל 
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בבחינת  ה'איפה'  שיעור  נתקלקל  אלא  בזרעו,  אבינו  יעקב  אצל 
הדבר  של  השורש  זה  המן,  לירד  עתיד  שבו  האיפה'  'עשירית 
שמתגלה בזרעו של יעקב שאכילת המן איננה שלימה, השיעור של 

'עשירית האיפה' אין לו אופן של תיקון שלם.

התנגדות עשיו ליעקב שמקביל להתנגדות דתן ואבירם 
למשה רבינו

ויעקב,  יצחק  שורש הדבר נעשה מכח כך, שכבר מעיקרא אצל 
נאמר שם 'איפה', ואמנם שם זה לא מלשון של שיעור אלא מלשון 
של אי–פה, כלומר – היכן הדבר, אבל נעשה בו אופן שאינו שלם, 
הברכה  ולכן  שלימה,  אינה  אבינו  יצחק  של  האכילה  כך  מכח 
שלימה,  איננה  אבינו  יעקב  את  מברך  שהוא  כך  מכח  שמתגלה 
כח הצירוף של הדיבור והאכילה הוא באופן שהצירוף אינו שלם, 
של  זרעו  למדרגת  יורד  כשזה  הדבר,  של  בהתפשטות  כך,  מכח 
יצחק במדרגת מתן תורה באכילת המן כפי שחודד, זה השורש של 

מציאות דתן ואבירם, "כל ניצים ונצבים אינם אלא דתן ואבירם".

וההקבלה הרי ברורה, איפה השורש שיש "ניצים" ו"נצבים" למשה 
רבינו? – כידוע, משה ויעקב במידת מה הם שווים אהדדי, 'יעקב 
מלבר ומשה מלגאו' – "יעקב איש תם יושב אהלים" מידתו אמת, 
וזה מידתו של משה רבינו אמת, רק שזה בחיצוניות וזה בפנימיות, 

כמו שמסדרים חז"ל כידוע. כנגד יעקב עמד עשיו.

כנגד משה עמדו דתן ואבירם 'ניצים' ו'נצבים', אבל זהו היינו – הך 
זה אותם שני כוחות.

את  מקלקל  שהוא  אבינו,  יעקב  כנגד  שהתנגד  מי  שהוא  עשיו 
שמקלקלים  ואבירם  דתן  של  כח  אותו  הוא  שבדבר,  ה'איפה' 
ואבירם כנגד משה,  את השיעור של עשירית האיפה שבמן, דתן 

מקבילים אחד לשני.

והדוגמא הבהירה לכך, שהרי יעקב אבינו ברח מכחו של עשיו – 
זיווגו, ומשה בורח מכח דתן ואבירם למדין  ומשם הוא מצא את 
ומכח כך הוא מוצא את זיווגו, והיינו שעשיו ודתן ואבירם מקבילים 
אהדדי, ]אפשר להרחיב את הנקודה בהקבלות אהדדי, רק נקטנו 

דוגמא אחת בהירה מאד[.

אבל מ"מ א"כ, אותו חסרון שחל מכח כך אצל יעקב אבינו, אותו 
איננה  שהיא  'בהתפשוטתה',  ג"כ  ה'איפה'  במציאות  חל  חסרון 

מתגלה בצד השלם.

ובעומק של הדברים מה שחודד קודם לכן, ה"בת" וה"איפה" מידה 
ו'בכל'  אחת להם, שרוש הדבר מתחיל ב"בת היתה לו לאברהם 
שמה", כמו שדורשת הגמ' בסוף פ"ק דב"ב, ולחד מ"ד לא היתה 
לו בת, כלומר מציאות הדבר שכל ההשגה שלנו היא בבחינה של 
איפה, ויש לנו רק את 'עשירית האיפה', שזה הצד התחתון ששייך 

ל'בת', זה מצד "בת היתה לו לאברהם ו'בכל' שמה".

הגילוי השלם – ה'אחד' שכולל את העשרה
אבל מצד הגילוי השלם, כאשר זה יעלה מתתא לעילא כפי שהוזכר, 

עשר של  חלקי  אחד  מדין  האיפה'  'עשירית  של  דין  יהיה  לא  זה 
איפה, אלא זה יהיה כללות כל מציאות העשרה במציאות ה'אחד', 
העליונה של מדרגת  דיבר אלקים' שמתגלה במדרגה  ה'אחת  זה 

הדיבור.

ובלשון אחרת והיינו הך, הזכרנו שיש כח של דיבור וכח של אכילה, 
ומדין  העשרה,  את  שכולל  ה'אחד'  הוא  השורש  הדיבור  מדין 
האכילה שיורדת מלעילא לתתא – מתגלה ה'בת' – שהיא 'איפה' 
שזה אחד חלקי עשר – 'עשירית האיפה', ולכן יש מנחות דתיקון 
ויש מנחות דקלקול – מנחת סוטה זה 'עשירית האיפה', זה עומק 

נקודת הקלקול.

יצטרף מדרגת האכילה למדרגת הדיבור לעילא, לא  אבל כאשר 
שמה",  ו'בכל'  לאברהם  לו  היתה  "בת  של  התחתון  הצד  יתגלה 
לא יתגלה הצד של ה'עישור נכסים', של 'עשירית האיפה' מהצד 
התחתון, אלא יתגלה השורש של ה"אחד חלקי עשר" מהצד העליון, 
שהוא כולל את כל העשרה בקרבו, זה השיעור של מדרגת העליה 

שבמדרגת ה'איפה'.

מקום  "איה  איה,  האותיות  את  באיפה  יש  הזו,  ההבחנה  ומצד 
כבודו להעריצו", זה המקום הנעלם, המקום הנסתר, זהו איפה – 
איה פ', איה פה, איפה הוא הפתח, הכל סתום, נעלם, זה "מאמר 
אחד" שכולו מציאות של 'סתימו', דיבור אחד בבחינת "אחת דיבר 
אלקים", זה הצד העליון של מציאות האיפה שחל בעומק נקודת 

התיקון.

ההארה הזו, היה לו השרשה בתחילת מדרגת מתן תורה, אבל היא 
– חלקי  ירדה כמו שנתבאר, כל סדר הדברים שנתבאר בקצרה 

הירידה.

יחזור  ההארה,  נקודת  שלימות  בחזרה  ויתוקן  יחזור  כאשר  אבל 
הכל למדרגת ה'אחד', שם כבר בעומק, עד כמה שזה 'אחד' א"כ 
שיעור  לא שייך מציאות של "שיעורים הלכה למשה מסיני", כל 
זה מלשון של עשר כמו שנתבאר, אבל כאשר זה לא 'יהיה מדין 
'עשר', שזה לא יהיה מדין 'עישור נכסים' ומדין 'עשירית האיפה', 
אלא זה יעלה ל'אחד' שכולל את כל מציאות העשר, שם זה למעלה 
מה"הלכה למשה מסיני" של מציאות השיעורים, זה שלימות התיקון 

של מדרגת האיפה.

התיקון,  בו  שנצרך  אף',  'חרון  של  אופן  עדיין  בה  יש  איפה,  כל 
אבל כאשר הוא יושלם בשלימותו, זהו ההגדרה שיתגלה פנימיות 
התורה, מה שהתגלה במן ש"לא ניתנה תורה אלא לאוכלי המן", 
זה מכח ה'שיעור' וה'קיצבא' שבתורה, אבל כשיאיר האור השלם 
הפנימי שבתורה של "ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים" – שאין 
שיעור לדבר, א"כ אין את שורש ה'שיעורין הלכה למשה מסיני', אין 

את שורש השיעורים שהוא ירידת המן בבחינת האיפה.

זה עומק הגילוי של מציאותו יתברך שמו, אתה הוא א–ל חי וקיים 
לעולם לנצח נצחים, מציאות שאין לה סוף. ■ המשך בע"ה בשבוע 

הבא מהסדרה השבועית של בלבביפדיה עבודת ה'



יש בחינת דדי אשה במקום החזה, ובחינת דדי בהמה הנמצאים 
הארת  מאיר  מפני ששם  החזה,  אשה במקום  דדי  והנה  תחתיה. 
היסוד של העליון, שמהארתה נעשה דדים. ומהארת נה"י שעלה 
למקום חג"ת. והארת דדי בהמה שורשם מב' שלישים תחתונים 

דנו"ה, וכדלהלן.

נעלם,  סוד  תבין  בזה  ואמנם  פ"ה(  טז,  )שער  חיים  העץ  וז"ל 
ולמה  נתהוו,  ומהיכן  מציאותן,  מה  אשה,  של  הדדין  סוד  שהוא 
הם בחזה, ולמה אין חלב בדדי הזכר כמו בדדי האשה. והענין, כי 
ונעלמו בתוכם  נה"י דא"א בחג"ת דאו"א,  כי נכלל  כבר ביארנו, 
)וביתר פרטות, כתב להלן )שער כט, פ"ה, מ"ב( וז"ל, ב"פ עלאין 
דנ"ה דא"א נשארו לעילא בחזה דאו"א, בסוד דדים של חלב, ושם 
ותמיד  ומתחדשים  נעקרים  הדדים  אין  כי  לעולם,  תמיד  נשארו 
קבועין הם, עכ"ל(, ושם אפיקו ההוא טפה ויצא מדרך יסוד אבא 
לאמא, ולכך אותו אור הגדול שנתווסף עתה אל נה"י דא"א כדי 
אבא  בחג"ת  תחלה  נתהווה  זה,  אור  לז"א  ולהאציל  זווג  לעשות 
ואח"כ בחג"ת אמא, כי בתוכם כלולין נה"י דא"א כנ"ל, לכן סוד 
אותה הארה העצומה היוצאת ובקעה לחוץ והאירה דרך שם בחזה 
דאו"א, לכן יש דדים בזכר ונקבה, רק שאותן של זכר הם קטנים 
ואין בו חלב ושל אשה גדולות ויש להם חלב. והטעם, כי בהיות 
ז"א תוך חזה אבא לא היה כי אם מציאות טפה קטנה, אך בהיותו 
בחזה אמא שם נתגדל בסוד העיבור עד שנעשה ו' כלול בתוך ג', 

לכן דדי האמא נתגדלו מרוב אור ונעשין בהן חלב, עכ"ל.

שמתלבש  דא"א  נה"י  שהוא  לתתא  מלעילא  הארה  ומלבד 
הארה  של  ריבוי  גם  ישנה  כנ"ל,  אור,  ריבוי  נעשה  ועי"ז  בחג"ת 
עולין  כאשר  וז"ל,  מ"ת(  פ"ג,  )ש"כ,  שם  וכמ"ש  לעילא.  מתתא 
לז"א(, הם  )והכלים נעשים חב"ד  ומסתלקין אורות הנה"י דאמא 
עולין ועומדים בחצי הת"ת התחתון דאמא עצמה, שהרי שם הוא 
וא"כ נמצא שהם  אותו לחוץ,  ודוחקין  העיבור,  בסוד  ז"א  מעמד 
דדים של  ב'  עומדין  החזה של האמא ששם  עומדין תחת מקום 
ג' בעלייתן למעלה, כי אז נתוסף  והרי הם עושין תועלת  האשה. 
הארה גדולה ובולטין אותן האורות לחוץ ונעשים במקום הזה כעין 
ב' דדים ונבקעים, ומהם יוצא החלב להניק הולד אחר הלידה, וזהו 

סבה וטעם למה אין באיש בחינת ב' דדים בולטות כמו באשה, 
עכ"ל.

שהוא  בדד,  בן  והדד  וז"ל,  מ"ת(  פ"ב,  ט,  )שער  שם  וכתב 
המלך הד' )ממלכי אדום(, והוא בחינת הת"ת, נקרא כך לפי שהוא 
וזהו  הדדים.  מקום  החזה,  מקום  העליון,  שליש  בבחינת  למעלה 
הדד, דד אחד, וכן בדד, דד ב'. וכן אותיות בדד פירושו ב'-דד, 
ר"ל הדד ב'. והענין כי כאשר נעריך שאבא ויש"ס נכללין בפרצוף 
יש  כי  כמ"ש במקומו,  א',  נכללות בפרצוף  ותבונה  ובינה  אחד, 
זמנים שמתחברין על דרך הזה, נמצא כי מקום שליש עליון של 
הת"ת בז"א הנקרא הדד בן בדד, הוא מקום הדדים של הבינה, 
ולכך נקרא הדד בן בדד, כי בעת מיתת המלך זה צמקו דדי בינה 

להניק כדרך האשה שדדיה צומקים במיתת הילד, עכ"ל.

והעולה ג' מדרגות. א. דדי זכר, בסוד טיפה של הולד שנעשה 
בשעה  ג.  העיבור.  נעשה  שבנקבה  בסוד  נקבה,  דדי  ב.  מהזכר. 
ונגדל הדד, והוא בסוד נה"י שעלו לחג"ת,  ויש בה חלב  שיולדת 

כנ"ל.

 – מלכות   – עתיק  עתיק.  דדי  בסוד  שורשו  בהמה,  דדי  וסוד 
בהמה, כנודע. וכתב בעץ חיים )שער יא, פ"ד( וז"ל, ב"פ תתאין דנ"ה 
ונעשה  נתלבשו  ושם  יחד במלכות דעתיק,  נתחברו  ואלו  דעתיק, 
מהם בחינת ב' דדין של בחינת המלכות דא"א בב' צדדין, שהם 
עתה נעשו בחינת דדי בהמה, שהם למטה, עיי"ש. וכתב שם להלן 
)שער יג, פ"א, מ"ת( וז"ל, ונשארו פרק תחתון דנצח דעתיק ופ"ת 
ואלו נשארו למטה בבריאה  דהוד דעתיק מגולין בלי התלבשות, 
תחת האצילות כדי להאיר שם לעולם הבריאה, ואלו הם כדמיון 
ב' דדי בהמה שעומדין שם אצל הרגלים, אשר כל הבחינות של 
וזו"ן כשנתקנו בעת שנאצלו, היו למטה שם בבריאה  א"א ואו"א 
והתחילו לעלות וינקו תחלה מב' בחינות דדי בהמה, ואח"כ הגדילו 
יותר וינקו מדדי אדם, עכ"ל. ועיין להלן )שער יז, פ"א, מ"ת(. וכתב 
להלן )שער מח, פ"ב( וז"ל, נתבאר אצלינו, כי יש בנוק' דאצילות 
ובערך  בהמה.  דדי  ונקא  שלה,  הרחם  בבית  למטה  שדים  שני 
המשך   ■ עכ"ל.  הקליפות,  יונקים  ומהם  בהמה,  נקרא  המלכות 
 בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד לעלון. 
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הפחד מהבדידות  

מה מקשה על האדם שאין לו שמחה. כיוון 
שלי יש דעת לעצמי, ודעתי לא משתווה לאף 
אז  לבד.  נמצא  אני  תמיד  בעומק  אז  אחד, 
תמיד האדם נמצא בעצבות. זו נקודה מאוד 
עמוקה בנפש שמביאה את האדם לעצבות. 

רוב בני אדם, איך מתמודדים עם זה, הם 
פשוט מנסים לחשוב מה שאחרים חושבים. 
יעשו אחריהם,  כולם עושים מה שפלוני הם 

מו יעשו. האדם  גם  כך הם  עושים  האחרים 
שפע מסביבותיו כדברי הרמב"ם )הלכות דעות 
להיות  מפחד  הוא  זה,  של  העומק  מה  א(,  ו, 
אחד היה אברהם )יחזקאל לג, כד(. כי אם הוא 
יהיה אחד היה אברהם בדעתו, אז הוא יהיה 
לבד. ואם הוא יהיה לבד, נאמר בו )איכה ג, כח( 
שהיא  באבילות  נאמר  שזה  וידום  ישב בדד 
הפך השמחה. לכן האדם לא מעיז לעמוד על 

דעתו שלו. 

משעה  אדם  הברורה:  הדוגמא  את  ניתן 
השהוא נולד, אז הוא נולד ב"ה ברקע של שו

מרי תורה ומצוות, אז הוא נהייה בן חמש, בן 
לאנשים  שייך  לא  שהוא  מבין  הוא  אז  שש, 
מבין  הוא  גודל,  קצת  הוא  בחוץ.  שנמצאים 
הוא  המערכות שבתוכם  בתוך  רקעים  שיש 

כמו מפה,  להיבדל  מתחיל  הוא  אז  הנמצא, 
נכו לא תמיד  הם  האלה,  הבידולים  כל  הבן 

נים כלל, אבל באיזה שהוא שלב מסוים הוא 
משייך  הוא  אז  שמחה,  לעצמו  למצוא  חייב 
הזה  השיוך  קבוצה,  שהיא  לאיזו  עצמו  את 
נותן לו הרגשה שאני והם חדא מחתא, ואז יש 
לו קיום. כל מה שלא יעבור, אז הוא ליטאי, 
הוא חסיד, אז הוא שייך לחוג פלוני, או לחוג 
שהוא  לאיזה  עצמו  את  משייך  הוא  אלמוני. 

 דע את שמחתך פרק כא'
התעלות מכח עם זר

שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד ליקווד תשע"ב 
תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם, זה לא מעלה שיש לו ריבוי כוחות בלבד, 
אלא המעלה שיש לו את כל הכוחות כולם. בעל הכוחות כולם שכל הכוחות כולם 
נמצאים במקום אחד. השתא בבריאה זה בבחינת של "ה' אלוקינו", אנחנו מכירים 
שכל הכוחות כולם אנחנו יכולים לקבל אותם מהבורא יתברך שמו. לעתיד לבוא 
"ה' אחד" כדברי חז"ל ודברי רש"י שזה יתגלה גם אצל האומות "והיה ה' למלך על 
כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד", זה מתגלה באופן שהכוחות כולם 

יתגלו רק במקום אחד ולא יוכלו לקבל שום כח ממקום אחר.
צורת המבנה של הכנסת ישראל ג' אבות אברהם יצחק ויעקב, י"ב שבטים בני 
יעקב אבינו, שבעים נפש ירדו אבותינו למצרים ומכאן ואילך מגיע המהלך שנקרא 
שישים ריבוא. זה סדר המהלך של כנסת ישראל. ג' אבות מראשית הדבר, י"ב 
שבטים אצל יעקב הם יורדים למצרים, בין זה לבין זה אין מנין נוסף, הגילוי הנוסף 
הוא ביציאתם ממצרים, מתן תורה, שישים ריבוא. זה תפיסת הקומה של הכנסת 

ישראל.
התפיסת הקומה הזו של הכנסת ישראל היא מתחילה באחד ומסתיימת באחד. 
היא מתחילה באברהם שעליו אומרים חז"ל "אחד היה אברהם, אברהם העברי 
כל העולם כולו מעבר אחד ואברהם העברי מעבר השני", הוא התחיל מ"אחד היה 
אברהם". לאחר מכן זה מתחלק לשלושה, זה לא אחד היה אברהם, יש את יצחק 
ויש את יעקב, זה כבר לא אחד. מתחילה אברהם היה בעבר אחד וכולם בעבר 
השני. כשאברהם הוליד את יצחק זה כבר לא אברהם מעבר אחד וכולם מעבר 
השני, יש שניים מהעבר השני, אברהם ויצחק. לאחר מכן י"ב שבטים, לאחר מכן 
ישראל  בכנסת  שיש  המוחלט  החילוק  זה  ומתחלק.  מתחלק  זה  ריבוא,  שישים 
שישים ריבוא. אבל כשהם מגיעים לחילוק המוחלט של שישים ריבוא מה נקודת 
ההתגלות, "ויחן ישראל כנגד ההר, כאיש אחד בלב אחד". זה התחיל מ"אחד היה 
אברהם" וחוזר בחזרה ל"ויחן ישראל כנגד ההר, כאיש אחד בלב אחד". זה מתחיל 

מנקודה של אחד ומגיע לנקודה של שלימות של אחד.
בנפש האדם בלשון פשוטה, כל אדם ואדם יש לו ריבוי של כוחות, ודברי הגר"א 
שהזכרנו שבעים כוחות נפש, אבל השבעים כוחות נפש הללו הם שבעים שיש 
להם שורשים ויש להם ענפים. יש לאדם שמחה יש לאדם עצבות, יש לאדם זריזות 
ויש לאדם כח של שמחה וכוחות רבים כמו שמונה אותם הגר"א, שבעים כוחות.

השבעים כוחות הללו אפשר שהאדם ישתמש בהם כמו גוי ואפשר הוא משתמש 
בהם כמו יהודי. מהי ההשתמשות בהם כמו גוי ומהי ההשתמשות כמו יהודי. אם 
כל כח וכוח עומד לעצמו, זה שבעים כוחות ששייכים לגוי. אם האדם מקבץ את 
כל הכוחות כולם לכוח אחד "בעל הכוחות כולם", זה כוח שנקרא של יהודי. אין 
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אדם שאין לו התחלקות בכוחות, אבל אם את כל הכוחות הם 
מקבוצים לנקודה אחת שתהיה כל פנייתו לבורא יתברך שמו, 
הוא מפנה את כל הכוחות כולם לנקודה אחת בלבד, כאשר 
הוא מפנה את כל הכוחות כולם לנקודה אחת בלבד, זה נקרא 

ה"ה' אלוקינו". כלומר כל הכוחות כולם שלו מופנים רק לנקו
דה אחת.  עומק עבודת הנפש אצל האדם היא להפנות את כל 
חלקי הנפש את כל הכוחות כולם לנקודה אחת בלבד. זה "ה' 
אלוקינו". הכוח הזה יכולים לעשות היום רק ישראל, לעתיד 

"ה' אחד" לכל העולם כולו. 
האבל יש בזה נקודת עומק, כאשר האדם מפנה את כל הכו

חות כולם לנקודה אחת, אז לכאורה מאי נפק"מ, עד השתא 
כוחות  לו שבעים  יש  ועכשיו  נפרדים  כוחות  לו שבעים  היה 
שמופנים לנקודה אחת, אבל לכאורה זה אותם שבעים כוחות. 
בעומק החילוק בין ההפניה של השבעים כוחות למקום אחד 
לבין ההפניה של השבעים כוחות כל אחד לעצמו, זה מגלה 

פנים חדשות בכל השבעים כוחות. 
הלכאורה הרי שם אלוקים הוא תקיף ובעל היכולת ובעל הכו

חות כולם. הרי שמצד השם אלוקים גופא אנחנו גם מגלים את 
בעל הכוחות כולם, אז מה מוסיף הגילוי של שם הוי'ה, למה 
היכולת ובעל  הוא בעל תקיף ובעל  הרי  אלוקינו",  "ה'  צריך 

הכוחות כולם, אנחנו מגלים את בעל הכוחות כולם.
שם הוי'ה מגלה בנפש האדם דבר שנמצא למעלה מהמושג 
שנקרא כוחות. מה העומק הפנימי שהאדם מכיר בתוך עצמו. 
גופו של האדם. "על  זה לא  וידיים,  יש לו רגליים  ודאי אדם 
בשר אדם לא ייסך", אומרים רבותינו, זה נקרא בשר אדם זה 
לא שם אדם. מה זה האדם כאדם, מה העומק הפנימי ביותר 
שהאדם מכיר בתוך האדם שבו. העומק הפנימי שהאדם מכיר 
בדרך כלל הוא הכוחות הנפש שלו, שמחה עצבות זריזות וכו', 
הוא מכיר כוחות, הוא מכיר רצונות. מה האדם מכיר בנקודה 
כלום,  מכיר  לא  מתבונן  שלא  מי  עצמו.  בתוך  עמוקה  הכי 
כמעט כלום, אבל מי שמתבונן מהי הנקודה העמוקה ביותר 
שהוא מכיר בתוך עצמו, הוא מכיר את רצונותיו הוא מכיר את 

תכונות נפשו, 
הוא מכיר כוחות. זה נקרא שבעים כוחות שיש בנפש האדם. 
זה נקרא אבל גילוי של שם אלוקים זה לא גילוי של שם הוי'ה 
בנפש. גילוי של שם הוי'ה בנפש הוא מגלה לאדם את עצם 
ששת  מלאכה",  ימים תעשה  "ששת  הכוחות,  את  לא  הוי'ה 

הימים מותר לעשות מלאכה ובשבת אסור. מלאכה עניינה כו
חות, להוציא אותם מהכוח אל הפועל, זה אופן של מלאכה. 
מנוחה  באה  באה שבת  קודש  מגיע שבת  כאשר  קורה  מה 

הלעולם, אסור להוציא את הכוחות מהכוח אל הפועל. אז מת
ארץ  אלוקים  עשות  "ביום  נאמר  מתי  אלוקים".  "שבת  גלה 
הבריאה  כל  שהשלים  לאחר  חז"ל  שאומרים  כמו  ושמיים", 
מגיע  כאשר  רק  הוי'ה.  שם  שמו  את  עליה  החיל  הוא  כולה 

שבת קודש לעולם אז שם הוי'ה יכול לחול. מדוע, ששת ימים 
האדם יכול לגלות אצל עצמו כוחות, הוא יכול לגלות אותם 
באופן רח"ל של אלוהים אחרים שזה שבעים כוחות נפזרים 

השכל כח וכוח עומד לעצמו והוא יכול לגלות שזה בעל הכו
חות כולם שיש שורש אחד לכל הכוחות כולם. אבל זה עדיין 
גילוי של שם אלוקים, זה "בראשית ברא אלוקים" כל ששת 

הימי המעשה חל רק שם אלוקים בבריאה, כשהשלים מלא
מלא כשהושלם  ושמיים",  ארץ  אלוקים  עשות  "ביום  הכתו 

כת ארץ ושמיים שזה בשבת קודש אז נאמר ה' אלוקים, אז 
חל שם הוי'ה. בשעה שמגיע שבת קודש אז הפעולה נפסקת, 
מושקטים  הכוחות  הפעולה  כוח  אז  נאסרות  מלאכות  הל"ט 
ומה מתגלה מעבר לזה, אז מתגלה ההוי'ה. יש את ההוי'ה של 

הבורא יתברך שמו ויש את ההוי'ה של הנבראים. 
היכולת  ובעל  תקיף  שהוא  הקב"ה  של  אלוקים  ה'  את  יש 
ובעל הכוחות כולם ויש את שבעים כוחות הנפש של האדם. 
אלוקים,  לשם  כלים  הם  האדם  של  הנפש  כוחות  שבעים 

הההוי'ה של האדם הוא כלי לשם הוי'ה ברוך הוא. מעבר לכו
חות של האדם שגם הם חכמה גדולה יש נקודה פנימית שהיא 
עצם ההוי'ה של האדם. תלמיד חכם נקרא שבת בלשון חז"ל, 
מדוע, מחמת שהתלמיד חכם מעבר לכוחות שלו והוא הגיע 
למקום שהוא עצם האני. "באה שבת באה מנוחה לעולם", מי 
ומגיע לעצם האני כאן תחילת  שבוקע מעבר לכוחות הנפש 

המנוחה. המנוחה השלימה היא בבורא יתברך שמו. 
אלוקינו  אלוקינו",  "ה'  מהו  ה'",  אלוקינו  ה'  ישראל  "שמע 
זה כוחות, הוי'ה זה גילוי של עצם המציאות למעלה מכוחות. 
כל זמן שהאדם לא מקבץ את כל הכוחות כולם לכוח אחד 
זה  מה  ידע  לא  בוודאי  הוא  ית"ש  פנייתו לבורא  כל  שתהיה 
הוא נמצא באלוהים אחרים.  לא נמצא באלוקינו,  הוא  הוי'ה 
אבל כאשר הוא מקבץ את כל חלקי הנפש לכוח אחד, אז הוא 
מגלה את ה' אלוקינו בנפש, ואז יש לו עבודה לגלות את ה"ה' 

אלוקינו". "ה' אלוקינו" מגלה בנפש את עצם ההוי'ה. 
בפנים  מעמקים  של  באופן  בנויה  שהבריאה  להבין  צריך 
מהמעקים, מי שלא מחפש את המעמקים של הבריאה הוא 
יכול ללמוד תורה ולקיים מצוות אבל הוא לא נוגע במעמקי 
בנויה  היא  כוחות,  ריבוי  של  באופן  בנויה  הבריאה  הבריאה. 
של  באופן  בנויה  והיא  אחד,  לכוח  כוחות  קיבוץ  של  באופן 
מעמקים פנימיים של גילוי הוויית של נבראים והוויית הבורא 
שהיא למעלה מהכוחות. שם מקום העונג שמה מקום החיבור 

ושם נקודת השלימות של הבריאה כולה. 
הקב"ה יתן בעזר ה' שנזכה כולנו לקבץ את חלקי נפשו לכוח 
אחד ולגעת בהוויית הבריאה שיתגלה במהרה בימינו ה' ושמו 

אחד. 
 ■ נמשיך בשבוע הבא עם נושא חדש!
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משהו, כי הוא לא מוכן להיות בדד. למה הוא 
לא מוכן להיות בדד, כי אם הוא יגיע לאותו 
הוא  וידום,  ישב בדד  אז  מקום של בדידות, 
נובע  זה  שכל  ברור  להבין  צריך  עצוב.  יהיה 

ממידה שנקראת שמחה.

לימודו  בצורת  גם לפעמים  שייך  זה  ]דבר 
השל האדם, בתחילת דרכו הוא היה לומד בי

יותר  נהיים דקים  שיבה, לאט לאט הדברים 
לע מוצא  שהוא  עד  הלימוד,  בצורת  הויותר 

צמו איזה שהוא קו, רק בדרך כלל בני אדם 
לא מגיעים לקו פרטי, הם עדיין משייכים את 
עצמם לקו פרטי בתוך מערכת כללית, אבל 

שקיימת[.

אחד המאחד 

עומק העצבות בנפש לא אצל אלה שחיים 
עצ עכשיו.  עסקינן  בזה  לא  כי  חומר.  החיי 

בות למי שחי חיי נפש, ומי שחי חיי דעת, כל 
פעם שאדם חי חיי חיצוניות, הוא יכול למצוא 
חי  האדם  כאשר  אך  ושותפים,  רעים  הרבה 
לאט  לאט  הוא  חוץ,  חיי  חי  לא  הוא  פנימה, 
כי  מבודד.  ויותר  מבודד  יותר  להיות  הופך 
ככל שהאדם נכנס להיות פנימה, ועוד פנימה, 

הוא הופך להיות יותר ויותר מבודד. 

יש מעשה ידוע שהיה עם הבעש"ט הקדוש, 
שכאשר הוא עלה בעליית נשמה אז הוא עלה 
מגן עדן התחתון, ככל שהוא עלה יותר, היה 
שם עוד מעט אנשים, ועוד מעט, ועוד מעט, 
מועטים  הם  עלייה  בני  העליון.  המקום  עד 
שניים, וזה מה שיש. ככל שאדם חודר יותר 
יותר  להיות  הופך  הוא  נפשו,  לעומק  פנימה 
מזה,  עצמו  את  מבדיל  הוא  בנפשו.  מבודד 

ומבדיל את עצמו מזה. 

ככל שאדם הוא יותר בעל מדרגה, הוא צריך 
אברהם.  היה  אחד  ששם  למקום  להגיע  הרי 
כשהוא מגיע לאותו מקום שהוא אחד, רוב בני 

האדם לא מגיעים לשם, כי הם לא מוכנים לה
גיע לשם. הם לא מוכנים להתמודד עם המקום 
הפנימי, כי שם זה לבד, על דרך שנאמר ויותר 
)בראשית לב, כה(, והוא לא מוכן להה  יעקב לבדו

גיע למקום שהוא לבדו. 

אם כן ברור, הסיבה שהאדם לא רוצה להגיע 
לעצמו, כי שם הוא ימצא את עצמו לבד, אבל 
איפה התרופה, מי שמגיע למקום של האני של 
עצמו, שהוא רוצה להגיע למקום של האני של 

יגיע  כשהוא  אז  גאווה,  נקודת  בבחינת  עצמו, 
כולם,  על  סובר  הוא  מה  עצמו,  של  למקום 

שכולם טועים, אז הוא באמת נשאר לבד. 

אבל מי שמגיע למקום הפנימי, לא מכוח 
של  הפנימי  למקום  מגיע  הוא  אלא  הגאוה, 
כולם,  עצמו מכוח הענווה, הוא מתחבר עם 
והוא מצורף עם כולם, אז הוא לא נשאר לבד. 
גם הצד של חבירי  דכשם שהצד שלי נכון, 
נכון, אני לבד בדעת שלי, אבל אני לא לבד 

בנקודת האמת. 

אך אם האדם נמצא בנקודה פנימית, שהוא 
אותו  שמניע  מה  אבל  פנימה,  להגיע  חושב 
אזי  גאווה,  של  מציאות  זו  הפנימית  לנקודה 
ככל שהוא נכנס יותר פנימה, הוא נהיה עוד 
יותר לבד, ועוד יותר לבד, ואף אחד לא צודק, 
ומבוטלים  כולם בטלים  יודע,  לא  אחד  ואף 
כעפרא דארעא, ושם הוא מגיע למקום שהוא 
להחזיק  יכול  לא  האדם  הזה  במקום  לבד. 

מעמד.

הוא  אחת,  אמת  נקודת  רואה  שהוא  מי 
מה  זהו  הדבר,  של  החלקים  כל  את  מצרף 
שנאמר אחד היה אברהם, כוונת הדבר שהוא 
כן  שאין  מה  אמת.  היא  שלו  שהאמת  אחז 
שאר בני אדם, שיש בידיהם דעותיהם שלהם, 
מצד  שקר.  עם  שמעורבבות  אמיתיות  הם 
היא אמת גמורה,  אף שהאמת שלו  על  כך, 
והאמת שלהם היא אמת חלקית, אבל מונח 

בה איזו שהיא נקודת צירוף עם כולם. 

אברהם אבינו מצד אחד הוא נקרא אברהם 
אחד  מעבר  כולו  העולם  שכל  לפי  העברי, 
)בראשית רבה מב, ח(, מאידך  והוא מעבר אחד 
ה(, לפי  יז,  )בראשית  גויים  המון  הוא נקרא אב 
שהוא מוצא את האמת בכל מקומות השקר. 
אומות,  כולם, של שבעים  בכל מציאות של 
הוא מוצא נקודת אמת אחת, שמונחת בכל 

מקום. 

כולם.  הוא מצטרף למציאות של  מצד כך 
כל  זה  מה  הגרים.  שורש לכל  הוא  כך  מצד 

ההמושג שנקרא גר, איך יש כוח באומות העו
לם שיצאו מהם גרים, אלא אותם חלקי אמת 

השמונחים בשקר, הם אלה שיוצאים מכוח הג
להתגייר,  כח  העולם  לאומות  כשנמסר  רות. 
אלה הם אותם נשמות כמו שידוע שאומרים 
רבותינו, שנולדו במעמד הר סיני. הם היו חלק 

המאותה מדרגה של הגילוי השלם, של כח הדי

בור כפי שהוא נאמר. לכן מחד אברהם אבינו 
אברהם  מאידך  אבל  העברי,  אברהם  נקרא 

האבינו נקרא אב המון גויים. זה מי שמחד מח
זיק את האמת אצלו והוא נבדל מכולם, אבל 

מאידך יש לו כוח שהוא מצורף לכולם. 

חיי שמחה

מהו ההגדרה שנקראת שמחה. מי שחי רק 
את עצמו עם עצמו לעצמו, הוא עצוב. מי שחי 
זה  זלזול.  זל,  נקרא  הוא  לזולתו  בצירוף  רק 
קלות דעת, הוא חי את זולתו לכן הוא זל. מי 
שיש לו רצוא ושוב בנפש, שמחד הוא חי חיי 
בדידות עמוקים, אבל מאידך הוא חי צירוף 

לזולתו, זה נקרא חיי שמחה. 

לכו מחובר  אדם  שבן  עניינה  אין  השמחה 
לם, מי שמחובר לכולם הוא זל, הוא נוזל, הוא 
נופל, הוא יורד. למה, כי איבד את המציאות 
לו שום מציאות. מי שחי רק  אין  של עצמו, 

האת המציאות של עצמו, בלי מציאות של זול
תו, ישב בדד וידום, הוא כולו עצוב. 

הזה גם מה שנקרא עלז, עז - ל הוא עז לא
חרים, הוא תקיף בדעתו לא לקבל דעת מאף 
אחד. אבל כשם שדעתי אמת, דעתו של זולתו 

אמת, לא פחותה מדעתי שלי. 

ההמציאות הפנימית של הדעת, היא המבדי
לה בין הבני אדם, אבל היא גופא, מה שיכולה 
לחבר בין בני אדם. זה נקרא דעת המבדלת 

הודעת המחברת. הדעת המבדלת היא מבדי
כל  המבדלת,  דעת  זה  מה  לכולם.  ביני  לה 
פעם שיש לי דעת, היא בהכרח מבדילה אותי 

המכולם. אין לך דעת שלא תבדיל אותי מכו
לם, אם הוא לא הגיע לדעת המבדלת, על זה 
נאמר בלשון חז"ל )ספרי בהעלותך( שהוא נקרא 

קל דעת. 

מי שהוא קל דעת, אפשר לצרף אותו לדעה 
שאיננה דעה שלו. אבל מי שאיננו קל דעת, 
אז הוא מגיע לנקודת שמחה של עצמו. איך 
הוא מגיע, ראשית הוא צריך להגיע לדעת של 
עצמו, אבל לאחר מכן הוא צריך לחבר את 
ושמה  אחרים.  של  לדעות  עצמו,  של  הדעה 
מונחת נקודת השמחה. כי אם האדם נשאר 
לדעת  מגיע  לא  והוא  המבדלת,  בדעת  רק 

המחברת, אז אין לו שמחה.

 ■ המשך בע"ה שבוע הבא מסדרת דע את שמחתך



שאלה: איך אפשר לדעת שאחרי כל הכללים המסקנה שהגיע אליה זה 
תורת אמת?

תורת אמת?  יודע שזה  הוא  איך  אומר פשט ברשב"א,  אדם  תשובה: 
כשיהיה לך תשובה על ההגדרה בהלכה, תעתיק את התשובה הזו לאגדה. 
...אף פעם האדם לא יכול לדעת בוודאות שהוא זכה לכוון לדברי תורה 
באמת. איך  יכול לדעת בוודאות? אולי הוא טעה בדברי תורה, אלא מה 

רבו אמר, אולי גם רבו טעה. 
...אין קבלה על כל סברא שהאדם יאמר... 

זכה לגעת בשורש הכללים בקומת נפשו, אבל אם  ...אם הוא באמת 
הוא 'הבין' את הכללים, לא צריך להוסיף... בחיצוניות - חכמתו מרובה 

ממעשיו.

ממדרגה למדרגה, היחסיות של המדרגה האחרונה, ביחס למה  שאלה:
דרגה הראשונה יותר קרובה מאשר שורש וענף?

תשובה: הגדרה יותר קרובה: זה שתי צורות של יחסיויות. ניתן דוגמא 
בעלמא ]שלא הזכרנו אבל זה עוד נקודת פתח[, יש לנו ארבע יסודות: אש 
רוח מים עפר, כל דבר בבריאה שאנחנו מתייחסים אליו, אנחנו יכולים 

לחלק אותו לד' יסודות, זה עוד צורת חלוקה.  
עכשיו נסתכל מצד נקודת ה'מדרגות', או מצד נקודת ה'שורש וענף'. 
שנברא  הראשון  הדבר  חז"ל:  מפורש בדברי  היסודות?  צורת  היה  איך 
מציאות של  ג"כ  ונעשה  אש.  מים, ממים נעשה  מרוח נעשה  הרוח,  זה 
עפר, ]ב' לשונות איך נעשה עפר[. אבל זה נקרא באופן של השתלשלות 
של שורש וענפים, איך זה נעשה. אבל בסדר המדרגות, מה הסדר של 
היסודות? סתירות בדברי חז"ל מה הסדר, בעלמא דידן זה נקרא ארמ"ע, 

ההאש נמצא למעלה. בעולמות אחרים, זה מתהפך. מדרגות, וצורת יח
סיות של ענף ושורש זה שני יחסויות שונות, קשה להגדיר מה יותר קרוב 

מה יותר רחוק, זה ב' יחסויות שונות. 
שזה  רבותינו  שאומרים  כמו  'השתלשלות'  נקראת  השתלשלות  ...כל 
מלשון שלשלת, דבר מצורף ומחובר. כלומר: כל מדרגה שהיא קודמת 
או מתחת למדרגה אחרת, הגדרת הדבר: זה לא עומד כמציאות לעצמו, 
אלא זה השתלשלות מלשון של 'לשון' דבר ה'לש', כמו שכתוב בראב"ד 

הובגר"א 'מצטרף אהדדי'. זה נקרא שהבריאה נבראה בהשתלשלות. כלו
חבל  "יעקב  זה  ב'שלשלת',  מצורף  עדין  והוא  משלשל  שכל דבר  מר 
נחלתו' כמו שאומר הנפה"ח, מנענעים מלמטה וזה מצטרף ללמעלה וזה 
חבל שעשוי משלשה חוטים. כלומר זה כח השלשלת, "חוט המשולש לא 

במהרה ינתק" אז כל עליון ותחתון מקושרים אחד לשני.

שאלה: האם יש שיעור זמן שהאדם יוכל להקדיש לכללים האלו?

תשובה: מצאת בדברי חז"ל כזה דבר? אם זה נמדד במדרגה של 'זמן' 
זה הגדרה אחת, ואם זה נמדד  במדרגה של 'נפש', התשובה היא כן - 

ההאדם צריך להיות באופן כזה, שהיסודות הללו נתגלו בנפשו, באופן שי
כול לעסוק בתורה הזו, ויש אדם שמתעסק בזה לפרקים זה הגדרה אחת, 
ויש את הנקודה היסודית  ויש את האדם שמתעסק בזה באופן קבוע,  
ביותר, שלעולם עומדת השאלה העמוקה של כל החיים מה האיזון ביחס 
לחלקי התורה שבהם האדם מתעסק. דוגמאות אחרות: יש אדם שהוא 
זמן הוא צריך לעסוק בעומק העיון של הסוגיות,  'בעל הלכה' אז כמה 
וכמה זמן הוא צריך להתעסק בהלכה, יש לזה תשובה? אין ע"ז תשובה, 

זה משתנה לפי נפשו של האדם. 
אבל הקושי הוא שרוב אלה שמתעסקים באגדה... אמר לי מישהו לפני 
ביום  לומד חצי שעה  הוא  אז  לעולם האגדה  שבוע, שמאז שהוא נכנס 
גמרא, והבן שלו שחוזר מהישיבה אין לו עם מי ללמוד, אז הוא לומד עם 
אח שלו. בכוונה נוקטים דוגמא קיצונית, כן, אבל זה הפשט, שכשסדר 
הכוחות של האדם מתחיל להשתבש, וזה אוגד את ליבו של האדם יותר 
מדי, זה כבר הופך להיות 'בית האסורים' שאי אפשר לצאת משם. כמה 
ודאי שזה  כן להתעסק? אין לזה שום תשובה בכל שאר חלקי התורה, 
גופי  הן  "הן  הרי  היא בלשון הגמ'  לנפש. אבל ההגדרה  משתנה מנפש 
כל הכוחות  אז כלל  תורה"  גופי  הן  ה"הן  וכשהאדם מאבד את  תורה" 
כולם נאבדים. ויתר על כן, הרי כל האגדה נבנית, ]ולכן חזרנו והדגשנו[, 
על עומק עיונה של 'הוויות דאביי ורבא', שהאדם מגיע לנקודת החלוקה 
הדקה, והוא חייב לאחוז שם, ועל זה הוא בונה את זה כבנין של 'קומה'. 
כמה לאחמ"כ הוא התעסק? כ"א ישאל את רבו מה לעשות. אבל ה'בנין' 
חייב להבנות מתתא לעילא, ואם הוא בנה את השלבים הקודמים, ע"ג 
זה חל האגדה. ואם לא, אז הוא יכול לדרוש בקידושא רבה בבית כנסת 
בשבת, ולחבר שני דברים, שאף אחד לא רואה קשר, חוץ מזה שהדרשן 

חיבר אותם.

שאלה: הכללים באגדה יכולות להיכנס לתוך הוויות דאביי ורבא? 

תשובה: לא שהם 'יכולות להיכנס', הם הצטרפו, זה יסוד שלא אמרנו 
אותו, בעומק צריך לצרף את כל הדברי תורה לאחד.

...אז היא גופא, זה דבר והיפוכו, 'תאמר לבית יעקב', ו'תגד לבני ישראל' 
 זה היה דיבור אחד, כלומר זה דבר והיפוכו שכלול באחד, זה בדיוק ההגדרה. 
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]ביאור המהות של כל צירוף 
הקודש,  בלשון  אותיות  שני 
ע"פ סדר רל"א שערים )עיין 
משנה  ב'  פרק  יצירה  ספר 
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[.

תרומה ש-ת נחשת, נח-שת. הנה שורש 
עיקר  אולם  באדה"ר,  תחלה  הבריאה  כל 
זרעו לא היה לו קיום, כי קין קם על הבל 
וקין קולל שאין המשך לזרעו.  והרגו,  אחיו 
גלגול  ששת  העולם.  הושתת  שת  ע"י  ורק 
הבל, כמ"ש רבותינו. אולם זהו לאחר שבא 
ומת, חזר ובא, וזהו תשות כח. ובזה הושרש 
כל הבריאה באופן של קלקול ואח"כ תיקון. 
והשורש לכך בחטא הנחש שנתקן חלקית 
וכן  כנ"ל.  נח-שת,  במשכן.  הנחשת  ע"י 
עורות תחש, תש-ח, שע"י נעשה המשכן. 
תרשיש,  באפוד,  שהיה  תרשיש  אבן  וכן 

תש-ריש.

השתיה,  אבן  נמצא  מקדש,   – ובמשכן 
אולם  שת-יה.  העולם,  הושתת  שממנה 
שורש  וזהו  כנ"ל.  של תש  באופן  השתתה 
חורבן המקדש, שאזי נתקיים נתש, נ-תש, 
ושורשו  הארץ.  את  עוזב  שהקב"ה  והיינו 
בעולם בבחינת מ"ש בעשרה מאמרות נברא 
לצדיקים  שכר  שליתן  כדי  אלא  העולם, 

ערכים בפרשה בלבביפדיה אברהם

ברכות, ו, ע"ב – א"ר חלבו אמר רב הונא, כל הקובע מקום לתפלתו אלהי אברהם בעזרו, 
וכשמת אומרים לו אי עניו אי חסיד, ואברהם אבינו מנ"ל דקבע מקום, דכתיב )בראשית, 
יט, כז( וישכם אברהם בבקר אל המקום אשר עמד שם, ואין עמידה אלא תפלה, שנאמר 

)תהלים, קו, ל( ויעמד פינחס ויפלל.
וכפשוטו היינו קביעות מקום, קביעות באיזה בית כנסת, ובאיזה מקום באותו בית כנסת, 

כמ"ש בירושלמי )ברכות, לה(. ועיין שו"ע סימן צ', סעיף ד'.
אוהטעם לקביעות מקום, כתב הרשב"א על אתר וז"ל, שהוא גורם להתמיד תפילותיו לעי

תים מזומנים, ובהיות המקום בלתי קבוע יבא ממנו לידי יאוש והעצלות, עכ"ל. ועיי"ש טעם 
נוסף. ובמאירי על אתר כתב וז"ל, שכל שהמקום מיוחד לו לתפלה כוונתו מצויה ביותר, 
עכ"ל. ועפ"ז כתב בבן יהוידע על אתר וז"ל, מקום המיוחד לתפלה הוא הלב, אך יש אדם 
שהוא פעם מכוין ופעם אינו מכוין, נמצא זה אינו קובע מקום לתפלתו, אבל המכוין תמיד 
בלבו הרי זה חשוב קובע מקום לתפלתו, עיי"ש. וכתב הגר"א )תיקונים, תיקון ו'( וז"ל, ר"ל 

שקובע הנשמה שלו לשכינה הנקראת תפלה, עיי"ש. ועיין צרור המור )דברים, כב, ו(.
ויתר על כן נתבאר במהר"ל )נתיבות עולם, נתיב העבודה, פ"ד( וז"ל, כי אברהם היה קובע 
מקום לתפלתו, והיה לו הדבקות בו יתברך בקביעות ולא במקרה, דכתיב אל המקום אשר 
עמד שם, ולכך היה השם יתברך עמו תמיד בקביעות ובלי הסרה כלל, והיה דבוק בשכינה, 
וכו'. כי מצד המקום שהוא קובע מקום מיוחד לתפלתו, מורה שיש לו מקום אצל השי"ת. 
ובדבר זה היה מיוחד אברהם כי הוא היה התחלה אל כל העולם, שכן אמרו בשביל אברהם 
נברא העולם, והיה כמו העיקר שהוא התחלה וראשון, והעיקר צריך אל מקום שעומד בו, 
ולפיכך אברהם שהיה התחלה לעולם יש לו מקום מיוחד אצל השי"ת, שהוא מקומו של 

עולם, עכ"ל. 
לו מקום  וז"ל, הקובע  )פ"א(. ובמהרש"א על אתר כתב  עוד בדבריו בנתיב הענוה  ועיין 
"אחד" לתפלתו בלי שינוי, הוא מייחד כחות אלקים לשם האחד האמיתי, עכ"ל. ועיין? כף 

החיים, שעי"ז "אוסף" כל ניצוצות קרי, ע"י אחדות זו.
וביתר ביאור, נתבאר באמרי מנחם )קדושים( וז"ל, קובע מקום לתפלתו, ר"ל שכל כוונות 
תפילתו לכבוד המקום ב"ה, עכ"ל. והקב"ה נקרא "מקום", וכמה פנים לכך, א. שם הוי"ה 
בהכאה, יפ"י, הפ"ה, ופ"ו, הפ"ה, עולה מקום )עיין עץ חיים, שער מד, פ"ו. ושושן סודות, 

אאות נח(. ב. ו' פעמים "אל" עולה מקום )עיין שער תיקון עונות, פ"ז(. ב"פ מגן )"מגן" אב
רהם( עולה מקום )עיין פע"ח, שער העמידה, פרק ה', ופרק י"ז. ועיין שער הכוונות, דרושי 
העמידה, דרוש ב', מלך עוזר ומושיע. וכוונת סדר העמידה, תיבת מגן אברהם. ושם, דרושי 
עולם  כהונת  הברית  וז"ל  ופירוש תיבת באהבה(.  פירוש תיבת אתה,  ב',  העמידה, דרוש 
)מאמר אור פני מלך, פ"ד( שני פעמים מג"ן המצטרפים לחשבון מקום, בסוד קביעת מקום 

לתפלה, והמקום הנקבע הוא הכנה להשרות בתוכו בחינת מגן עצמו, עכ"ל.

■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד לעלון זה
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ולא  וז"ל, כאדם המתאפק  יד(  )ישעיהו, מד,  עיין רד"ק  רצון.  כתר 
יראה לאחרים מה שבלבו ומתחזק להסתיר רצונו, עכ"ל. ועיין הכתב 
והקבלה )ויגש, מה, א( וז"ל, וירחץ פניו ויתאפק, ויתאפק המן, שענינם 
חוזק והתאמצות והכרח נפשו לעשות דבר נגד רצונו, וכו', הלא יותר 
טוב לפרש להתאפק משורש פוק, שענינו הוצאה, כמו ותפק לרעב 
לחמך, שפירשו תוציא אליו רצונך, ר"ל כשתפרוס לרעב לחמך, תוציא 

בשפתיך רצונך הטוב ולהודיעו שהוא בלב טוב ובנפש חפצה, עכ"ל.
חכמה עיין הכתב והקבלה )ויגש, מה, א( וז"ל, אמרו )עירובין, סוף פ"א( 
אפיק לשון גילוי הוא, כלומר גילוי המחשבה ע"י דיבור. ולפ"ז טעם 
ולא יכול יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו, שבפרסום אנשים רבים 
העומדים עליו לא היה ביכולתו להוציא מלה בשפתיו ולדבר אליהם, 
עכ"ל. ובדרך רמז, כי בן לא חכם, גימט' אפק. ולהיפך מצות תוכחה, 
מלשון חכמה, וכתיב )משלי, ט, ח( הוכח לחכם ויאהבך, גימט' אפק. 

וכן ולבי נהג בחכמה )קהלת, ב, ג( בגימט' אפק.
י(  יין, גימט' סוד, כמ"ש בעירובין. ועיין אבן עזרא )אסתר, ה,  בינה 
והוא  ביתו,  אל  בואו  עד  לאדם  סודו  גילה  המן, שלא  ויתאפק  וז"ל, 
מגזרת להתאפק, וקרוב מטעם לסבול, עכ"ל. ועיין רד"ק )ישעיהו, מד, 
יד( וז"ל, החשתי, אמר האל יתברך מזמן רב החשתי ושתקתי בצער 
יראה  ולא  ישראל בגלות והתאפקתי בסבל לחצה, כאדם המתאפק 
לבבו  ובתיקון,  עכ"ל.  רצונו,  להסתיר  ומתחזק  שבלבו  מה  לאחרים 

נאמן )נחמיה, ט, ח(, בגימט' אפק.
ועיין מצודות ציון )ישעיהו, סג, טו( וז"ל, התאפקו, ענין התאמצות הלב, 
עכ"ל. בינה – לב. ובדרך רמז, לבב ואמיץ )איוב, ט, ד( בגימט' אפק. 

ולא  וז"ל,  א(  מה,  )ויגש,  רש"י  ועיין  כנודע.  ת-בושה,  ועוד. תשובה, 
שיהיו  לסבול  יכול  היה  לא  עליו,  הניצבים  להתאפק לכל  יוסף  יכול 
מצרים נצבים עליו ושומעים שאחיו מתביישים, עכ"ל. ובמזרחי )שם( 
כתב וז"ל, כאלו אמר, ולא היה יכול יוסף להתאפק בושתם לפני כל 

הנצבים עליו, עכ"ל. ועיין גור אריה )שם(.
תדע יוסיף דעת יוסף מכאוב. ונצרך להתאפק מפני רוחב דעתו. ובאא
בן עזרא )בראשית, כג, לא( כתב שלשון אפק, לשון סבל. ועיין עקדת 
יצחק )בראשית, שער כא, וירא( וז"ל, אמנם אנחנו עדת ה' עם תורתו 

בלבנו, אין לנו להתאפק בכל אלו הדעות הזרות וכו', עכ"ל.
וכאשר נמשך אחר הדעות הזרות, הוא בבחינת ,"לא ידעוני" )ירמיהו, 

ב, ח( עולה בגימט' אפק.
חסד אברהם, אשתו דקדושה שרה, וניצוץ של חלקו נמצא בטומאה, 

אצל קטורה. קטורה פילגש אברהם )דה"י, א, א, לב( ר"ת אפק.
אועוד. גבורה שבגבורה אפק, התאפק. חסד שבגבורה, ולא יכל לה

תאפק, שנתפשט ונמשך.
ולבי רחש לומר שם טעם  ועיין שכל טוב )מקץ, מג, לא(,  יד.  ועוד. 
וירחץ פניו ויצא ויתאפק, שלא ניגב פניו בשמלה, ושוב לא רחץ ידיו, 
אלא החזיק עצמו נטול ידים, ובאותה רחיצה אמר שימו לחם, ודומה 
לו בדברי רבותינו עוף ובשר נאכל באפיקורין, ויש גורסים באפיקילין, 
ופירש במטלית בלא קינוח הפה ובלי נטילת ידים, עכ"ל. ובדרך רמז, 

כי אין מים, בגימט' אפק.

ועוד. בחינת אח – אחוה. וכאשר כועס מתקיים אל אחיו לא יחמלו 
)ישעיה, ט, יח( בגימט' אפק.

גבורה אש. ועיין אלשיך )מקץ, מג, ד"ה וימהר( וז"ל, נכמרו רחמיו 
עצורה  בוערת  כאש  כקרבן  והיה  צרתו  על  השנים שנצטער  כל  על 
לו, וביקש לכבות האש, ויבא החדרה ובכה ורחץ פניו )במים דייקא( 
וזהו אומר  והוצרך להתאפק,  ולא נכבה אשו משום חציו,  להעבירו, 

וירחץ ויתאפק, עכ"ל.
ועוד. מלחמה. ובמקום הנקרא אפק היו כמה מלחמות, כמ"ש )שמואל, 
א, ד, א( ופלשתים חנו באפק, ויערכו פלשתים לקראת ישראל ותטש 
המלחמה. ושם )כט, א( ויקבצו פלשתים את כל מחניהם אפקה. וכן 
כתיב )מלכים, א, כ, כו( ויפקד בן הדד את ארם ויעל אפקה למלחמה 

עם ישראל. ובדרך רמז, ביום מלחמה )עמוס, א, יד( בגימט' אפק. 
ועוד. עיין לקח טוב )אסתר, ה, י( ויתאפק המן, שלא לשלוח בו יד.

אועיין רש"י )בראשית, מג, לא( וז"ל, ויתאפק, נתאמץ, עכ"ל. חוזק וג
בורה. ועיין עוד ברש"י )אסתר, ה, י( וז"ל, ויתאפק, נתחזק לעמוד על 

אכעסו, כי היה ירא להנקם בלא רשות, עכ"ל. ועיין מצודות ציון )יש
עיהו, סג, טו( וז"ל, התאפקו, ענין התחזקות ואמצות הלב, עכ"ל. ועיין 
וז"ל, אונקלוס תרגם לאתחסנא, להתחזק.  רמב"ן )בראשית, מה, א( 
וכן ואתאפק ואעלה העולה )ש"א, יג, יב(, וכן כל לשון התאפקות בכל 

מקום, חזוק, עכ"ל.
מזבל  וראה  הבט משמים  טו(  )ישעיה, סג,  וכתיב  תפארת רחמים. 
אלי  ורחמיך  מעיך  המון  וגבורתך  קנאתך  איה  "ותפארתך",  קדשך 
התאפקו. וכן אצל יוסף כתיב )בראשית, מג, לא( וימהר יוסף כי נכמרו 
"רחמיו" אל אחיו ויבקש לבכות ויבא החדרה ויבך שמה, וירחץ פניו 
ויצא ויתאפק. נתאפק מן הרחמים. ועיין מחזור ויטרי )רפז, ד"ה גובלן( 
וז"ל, ויתאפק, מתרגם ויתחסין, כאדם שמתאפק ומתחסן על כמירות 
רחמיו, עכ"ל. ועיין מדרש זוטא )איכה, א, כג( יוסף שהוא בשר ודם, 
לא נקם מהם, אלא כשבאו אחיו אצלו  אע"פ שגמלוהו אחיו רעות, 

כבש רחמיו עליהם, שנאמר ולא יכול יוסף להתאפק.
נצח עיין צרור המור )ויגש( וז"ל, והודיעו בזה )יהודה ליוסף( שברצונו 

אאו בעל כרחו יטלנו, ושהמלחמה לו פנים ואחור )עיי"ש(, באופן שכש
ראה זה יוסף מצא עצמו "נצוח" מיהודה, וזהו ולא יכול יוסף להתאפק, 

עכ"ל.
וז"ל,  ויהי(  ד"ה  )וישב,  צרור המור  ועיין  יה-הוד.  יהודה,   – הוד  הוד 
וראה  בנו,  על  תמיד  ומתאבל  בוכה  שהיה  אביו  בצרת  ראה  יהודה 
להתאפק  יכול  ולפי שלא  אחיו,  מכירת  הגורם  יהודה בעצמו שהוא 
בצרתו נתחרט מחטאתו ו"הודה" על פשעו וירד מגדולתו הוא מעצמו, 
ויגש אליו יהודה, שעליו דרשו הנה המלכים נועדו  עכ"ל. והבן שזהו 
נפגשו יחדיו, יהודה ויוסף ששניהם לא יכלו להתאפק בענין המכירה.

יסוד יוסף. וכתיב )בראשית, מג, לא( וירחץ פניו ויצא ויתאפק. ושם 
)מה, א( כתיב ולא יכל יוסף להתאפק לכל הנצבים עליו. ובבראשית 
על  יוסף  שנתאפק  כשם  לבניו,  סימן  אמרי  רבנן  אמרו,  )שם(  רבה 
בנימין, כך נתאפק המן על מרדכי שהיה מבנימין )בנימין יסוד דנוק', 
כנודע( שנאמר ויתאפק המן, וכשם שנתישבה דעתו בשימת לחם, כך 
נתישבה דעת מרדכי בשימת לחם, שמתוך משתה נטרד המן באותו 

בלבביפדיה קבלה אפק
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וכו' ולהיפרע מן הרשעים. והיינו שנוסף תשע מאמרות, תש-
הנקודה השורשית  לעולם  יש קלקול  כי כאשר  כנודע  כי  ע. 
סוד  על  כמו שהרחיב בשפת אמת פעמים רבות  מתקיימת, 
נקודה זו. ואזי מתוך י' מדרגות נסתלקו תשע, ונשאר נקודה זו 
בלבד. ואזי י' מאמרות שהם יוצאים מן הפה, בבחינת ארשת 

שפתינו, ארשת, אר-שת, נעשה תש.
בדור  נגלה  ומחריבן(  עולמות  בונה  )מלבד  העולם  חורבן  גילוי  ועיקר 
בענן.  נתתי  קשתי  את  העולם,  לקיום  ברית  הקב"ה  נתן  ואזי  המבול, 
קשת, ק-שת. והיינו שהוא ברית שאף שהעולם נעשה תש, מ"מ עדיין 
יתקיים השתת העולם. אולם זה אינו עולם של אחדות, אלא עולם נפרד, 

בבחינת כתש, כ-תש, שדבר הנכתש נעשה חלש ומפורר.

היה,  גפן  מ"ד  ולחד  אדה"ר,  בחטא  הקלקול  כל  ושורש 
ענבים סחטה לו ואכל. תירוש, תש-ירו, וכמ"ש חז"ל, כשלא 
כל  כי  ב-שת.  לשבת,  להיכנס  זכה  לא  ואזי  רש.  זכה נעשה 
ששת )ש-שת( ימי המעשה היה העולם עדיין רפוי, ואילו באה 
העולם  והיה  לעולם,  נכונה  מנוחה  באה  אזי  חטא  ללא  שבת 
מתקיים. אולם כאשר חטא ביום השישי, נשאר העולם רפוי, 
תולדת  זה  וכל  כנ"ל.  כ-תש,  כנקבה,  כחה  תש  שבת,  ואף 
)בחירה(  והרשות  )ידיעה(.  צפוי  הכל  מ"ש  בבחינת  החטא, 
נתונה, רשות, רשת, ר-שת. ובמקום להיכנס לעולם של שבת, 
יום שכולו ארוך, מלשון אורך, נעשה רוחב, בחינת שתי, שת-
י. וזהו שורש כחה של ושתי, וי-תש, שהייתה משעבדת בנות 
ישראל בשבת, והיינו מכח שבת, ב-תש, הייתה מתישה כחם. 
המלך  משרתי  מן  ובפרטות,  אחשורוש,  מהמלך  כחה  וינקה 
פרמשתא, תש-פרמא. ומתולדת מעשיה נשלחו כתבי המלך, 

פתשגן הכתב. פגנ-תש. 
אשתאול,  ארתחששתא,  צירוף:  מופיע  שבהם  נוספים  ערכים 
משענת,  מרחשת,  מכתש,  חרשת,  אשתמע,  אשתחוה,  אשתונן, 
פשתים,  שביעית,  עשתרות,  עשתרה,  נחשתים,  נחשת,  משתה, 
קשת, בראשית, בשלכת, בשמת, שבועות, שבת, שדמות, בשת, 
שפמות,  אחשתרי,  דבשת,  שכות,  שקתות,  שחפת,  תלאשר, 
תשע,  אשמרת,  תרשיש,  משרת,  משבצת,  שרירות,  תשומת, 
תושב,  שונמית, אחשתרנים, עשתרות, מכתש, שחלת,  מפיבשת, 
קשות, שתות, שארית, שתל, תשועה, שחת, תירוש, שתי, ישימות, 
בשמת,  מתושאל,  מבשרת,  תנשמת,  משאת,  אשרת,  אשתדור, 
קשקשת, אשדות, מתושלח, שרשרות, נתש, ושתי, נחשתן, שית, 
תשורה, שותלח, עשתנות, שתה, שונמית, שמירמות, תש, תושיה, 
נתפש,  נושבת, תיש, שדמות,  רשת, שתר, שאת, שתק, תשובה, 
יבשת, עשת, ירבשת, שלומית, ראשית, משקלת, פרשנדתא, שתן, 
תשבי,  שתים,  תפש,  עשתי,  שאלתיאל,  שבלת,  שלתיאל,  שתול, 
תחש,  שלהבתיה,  שת,  פרמשתא,  תשי,  תלש,  פתשגן,  שלהבת, 
שרשרת. ■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א 

במיוחד לעלון זה

יכול  ולא  ת"ח,  ע"א(  רח,  )ויגש,  זוה"ק  עיין  לחם,  שימת  וענין  היום. 
יוסף להתאפק לכל הנצבים, אלין אינון כל דקיימי לאתזנא לאתפקייא 

מניה. ובדרך רמז, יוסף, בחינת מאסף, בגימט' אפק.
מלכות כתיב )יהושע, יב, יז( מלך אפק. והוא בחינת יהודה. ועיין רד"ק 
)מלכים, א, כ, כו( וז"ל, ויעל אפקה, ואפקה לבני יהודה הוא, ואע"פ 

שנמצא אפק בנחלת בני אשר, זה אפק היה לבני יהודה, עכ"ל.
המלך  בן  דל  בחינת  מלכות,  ממדרגת  נופל  מתאפק  אינו  וכאשר 
)שמואל, ב, יג, ד( בגימט' אפק. וכן נופל ממדרגת מלך למדרגת עבדי 

המלך, בגימט' אפק.

נפש
מעשה. ועיין הכתב והקבלה )ויגש, מה, א( וז"ל, וירחץ פניו ויתאפק, 
רשב"ם  ועיין  עכ"ל.  מעשה,  ומניעת  נפש  עצירת  וכו',  המן  ויתאפק 
)שם( וז"ל, ולא יכול יוסף להתאפק, עוד, כי עד עתה היה עושה כל 

מעשיו ע"י שהיה מתאפק בלבו, עכ"ל.
ובדרך רמז, קרית פועלי און )הושע, ו, ח( ר"ת אפק, שלא כסדרו.

רוח
הרגשה. עיין רש"ר הירש )מקץ, מג, לא( ויתאפק ה"אפק", בית קיבול 
למי המעיין, שם ציורי עבור עצר את רגשותיו, משיצא וראה את פניו, 
התחדשו רגשותיו והוא נזקק למאמץ מחודש, עכ"ל. ועיין בדבריו עוד 
וז"ל, "אבק" מציין את החלקים הזעירים של  וישלח, לב, כה(  )ויצא, 
החומר הארצי אשר משניתקו, כמעט אבדו כל כובד, ומתערבבים אל 
על בכל עילה קלה. קרוב אליו "אפק", הפרוץ ומגיח ממקום מעמדו, 

משורש "פוק" באל"ף מייחדת, עכ"ל.
אועוד. עיין רש"י )שה"ש, ו, ה( וז"ל, השבי עיניך מנגדי, כבחור שארו

עיניך מנגדי,  ואומר לה הסבי  נאות,  ועיניה  ועריבה עליו  סתו חביבה 
יכול  ורוחי גסה כי אינו  כי בראותי אותך לבי משתחץ ומתגאה עלי 

להתאפק, עכ"ל.
נשמה

ועיין שער ההקדמות  סוד נשמה, מדרגה השמינית, נשמה – שמנה. 
נהורין  השע"ח  אלו  ליקח  רוצה  הקליפה  הנה  כי  וז"ל,  ע"ב(  נו,  )דף 
)וכבר הוזכר לעיל שמילוי אפק עולה שע"ח, עיין ערך קטן אזן, ואמא( 
אבל אין יכולת בה ליקח כולם, רק הש"ע נהורין )שהוא בחינת נפש 
רוח, עיי"ש(, כי הח' העליונים הנמשכים מאותם תרין הויו"ת דרישא 
חוורא, אשר מהם יצאו הש"ע, אין כח בקליפתם לקחתם, ואז נקראת 

אותה הקליפה ע"ש, הפוך אתון ש"ע, עיי"ש.
חיה

אכאשר מתאפק הופך הכעס ל"אפיק" של מים נובעין מן המעיין, בחי
נת חיה.
יחידה

עליו  הנצבים  להתאפק לכל  יוסף  יכל  ולא  א(  מה,  )בראשית,  כתיב 
אף  ישאר  שלא  דקרא  לשון  ופשטות  מעלי.  איש  כל  הוציאו  ויקרא 
אדם, אע"פ שהפשט שנשארו האחים, אולם "כל איש", משמע כולם. 

כי בעומק זהו סוד היחיד שנשאר לבד. והבן מאוד.
■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד 

לעלון זה

בלבביפדיה קבלה אפק
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והנה נודע כי או"א הם הוי"ה ואהי"ה ביודי"ן, 
והוי"ה נעלם תוך אהי"ה כנ"ל: והיינו אבא בסוד 
הוי"ה ואמא בסוד אהי"ה, ולעולם אבא מולבש 
באמא, ולכן הוי"ה שהוא בחי' אבא הוא מולבש 

באהי"ה שהוא בחי' אמא.   
הוי"ה  כי  דיודי"ן,  גימטריא אהי"ה  לכן צלם 
נעלם בתוכו, ואינו נגלה וניכר רק אהי"ה דיודי"ן 
שהוא גימטריא צלם: והיינו כיון שיש גם צלם 
מתלבש  דאבא  וצלם  דאמא,  צלם  וגם  דאבא 
היא  הצלם  של  הגימטריא  לכן  דאמא,  בצלם 
המתגלה,  הצלם  הוא  כי  דייקא,  דאמא  צלם 

לעומת הצלם דאבא שהוא נעלם תוך אמא.
אך  כנ"ל,  אלהי"ם  או  הוי"ה  או  הוא  הצלם 
בהתלבשות  מתגלה  הוי"ה  צלם  סוכ"ס  מ"מ 

באהי"ה, ולכן הוא בגימטריא אהי"ה.  
כי כבר התבאר לעיל כי צלם זה מזווג חו"ב 
ומשם  דיודי"ן  ואהי"ה  הוי"ה  הנקרא  עלאין 
נמשך לכן נקרא על שמו, עם שמתלבשין אחר 
כך בתבונה הג' שאינו כך שמה, רק שם ס"ג 
כמ"ש: כלומר שורש הצלם הוא באבא ואמא 
ע"ש  ונקרא  באהי"ה,  המתלבש  הוי"ה  שהוא 
נקרא  הג'  בתבונה  שנמשך  כיון  אך  אהי"ה, 

אבשם ס"ג, והיינו כי אהי"ה הוא בחי' אמא ונמ
שך ומתגלה בתבונה בשם ס"ג.

הוא  לעיל שגם בשורשו  שנתבאר  מה  והוא 
כבר נקרא צלם ולא רק בהתפשטותו לתתא, 
ולכן שורש הצלם בבינה עצמה מתגלה בבחי' 
ס"ג,  נקרא  הג'  בתבונה  אהי"ה, ובהתפשטותו 

והוא הצלם המתגלה לתתא בז"א. 
וכנ"ל מה שנקרא ס"ג בעומק הוא כיון שהוא 
בחי'  הוא  והג'  ו''ס  הוא  שהס'  תוספת  בסוד 

שמתג מה  והוא  תוספת,  בחי'  שהוא  אשליש 
לה בתבונה הג' )כפי שהרב מבאר מיד( שו"ס 
עליון  שליש  ועוד  גבורה  עד  מכתר  עליונות 
"עד  לעיל  הרב  מש"כ  שהוא  דתבונה,  דת"ת 

אהחזה שבה". והיינו כי התבונה היא בחי' התפ
שטות לזו"ן, וכלשון הזוהר שתבונה היא מלשון 

אבן-ובת, לכן הצלם נקרא ס"ג ע"ש שורש הת
פשטות הצלם בז"א שהיא תבונה, ודו"ק. 

בו"ס ראשונות  הבחי' המתלבשת  בזה  והנה 
)שלמטה  הבחי'  כל  כללות  יש  הג'  דתבונה 
ממנה( על דרך שיתבאר שהם ג' אותיות צלם, 
נכללו  בה  כי  צלם,  נקרא  לבדה  זו  בחי'  ולכן 
כולם עם שאינם רק ם' של צלם כנ"ל: והיינו 
כפי שהתבאר שמצד שורש הצלם באבא הוא 
בסוד יה"ו וה' אחרונה היא בסוד הדמות, ומצד 

אהתגלות הצלם באמא הוא ע"ש אהי"ה, ובהת
פשטות הצלם בתבונה הוא ע"ש ס"ג, בסוד הו' 

אותוספת שליש, שהו' עליונים מאירים לו' התח

תונים להיות לו"ק 'תוספת' של ג"ר, אך הגילוי 
בפועל של הצלם תחילתו הוא באות ם' דצלם, 
ובם' הזה גנוז כל המדרגות העליונות שהוזכרו.  
מקיף  אור  כמו  זו  ם'  בחי'  היות  ונמצא 
ממקומו אל כל הז"א עד רגליו. ואמנם אינו יורד 
ממש שם אמנם נשאר שם למעלה בבחי' אור 
מקיף לכל הז"א: ועיין בהגהת הרש"ש שכתב 
כי  וכתב  זה  מכל  בו  חזר  הרב  ד'  שבדרוש 
האמת הוא שהם' נתלבש בכחב"ד והל' בחג"ת 
והצ' בנה"י. ועיין גם בש"ש1 שהוסיף שכן הוא 

הסכם בכל הדרושים2.  
בדברי  שהסתירות  בדברינו  התבאר  כבר 
מהרח"ו נובעות מחמת הבחנות ויחס שונה בין 
הסוגיות. ולכן צריך לבאר גם כאן בחי' שורש 
הם' שהוא נשאר בסוד מקיפין ואינו נכנס לתוך 

ז"א, ואינו סתירה בעלמא.     
מו שער  כל  לאורך  בדברינו  התבאר  אהנה 

חין דצלם, שנמצא בדברי מהרח"ו ב' הבחנות 
אבצלם, אחת היא הבחינה המוכרת ברוב המ

קומות בדברי מהרח"ו והוא הצלם בסוד הנהגה 
דהשתא, והשניה היא הבחנה של הצלם בסוד 
הארה דלעת"ל, שמאירה כבר השתא. הנהגה 
דהשתא בסוד אור פנימי, והארה דלעת"ל בסוד 
אור מקיף מפני שאינה מאירה בשלמות, אלא 
רק מרחוק בסוד אור מקיף. ויתר על כן, כבר 
ולעת"ל  נתבאר, שהשתא התכלית אור פנימי, 

התכלית אור מקיף-ביטול לעליון.
היא שהצל"ם נכנס  והיינו שהבחי' הפשוטה 
שבו  בבינה  הל'  שבו  בחכמה  הם'  בז"א  כולו 
בסוד  ראשו  גבי  על  והכתר  והצ' בדעת שבו, 
מקיף3. והבחי' הב' היא שרק הצ' )שכוללת כל 
נה"י דתבונה שנעשה חב"ד דז"א( נכנסת בז"א 
והל' הם מקיפין, וביניהם4  והמ'  בסוד הצלם, 
משורש  הם  הל"ם  הזה  וביחס  דז"א.  הכתר 
הנה"י החדשים שבאו מ'הארכת' הכלים דאמא 
מב' שלישים דבינה מכח שורש א"א כמתבאר 

1  אות ט”ז.
כאן,  שביאר  כפי  מקומות  עוד  שהביא  וע”ש    2
שהם’ לבדו כולל בו כל הצלם והלמ”ד כולל הצ”ל, 

והצ’ לבדו מתלבש בז”א.
3  והוא השמועה שהביא הרש”ש ואמר שמהרח”ו 
חזר בו. ומה שבדברי הרש”ש כתוב המ’ בחב”ד והל’ 
מתפשט  שתחלה  אחרי  היינו  בנה”י  והצ’  בחג”ת 
בבינה  והל’  בדעת  שהצ’  קוין  ג’  בסוד  עובי  בסוד 
נעשה התפשטות בסוד אורך  והמ’ בחכמה, אח”כ 
חב”ד-מ, חג”ת-ל’, נה”י-צ’. ופשוט הוא, כי בתחילה 
ההתפשטות בסוד עובי הוא רק בג”ר, ובסוד אורך 
כולה,  הקומה  בכל  להתפשטות  ‘הארכה’  נעשה 

והבן. 
4  בין הצ’ לל”מ.

במקומו. 
ואמנם כאן משמע שרק הם' היא בסוד מקיף 
ואם הוא כשמועה זו גם הל' הוא מקיף, אך כיון 
שהתבאר לעיל בשער המוחין דצלם שהל' הוא 
בסוד מקיף שמקיף 'אחורי' ז"א, ולכן אינו נמנה 
כאור מקיף יחד עם הם' אלא נחשבת עם מה 
5. כלומר נמצא שהם ג' חלא אשנכנס לתוך ז"

מקיפה  והל'  ממש,  לתוכו  נכנס  הצ'  כי  קים, 
מאחוריו והם' מקיף גמור6.

לפ"ז ניישב דמה דמיירי הרש"ש היינו באופן 
והוא הצלם התח אהצלם המוזכר בכל מקום, 

תון שהוא הארה דהשתא, ואז כל הצלם נכנס 
תוך ז"א, והכתר הוא המקיף על גביו ששורשו 
משליש תחתון דת"ת דאמא, ואמת הוא שהיא 

עיקר השמועה של הצל"ם ברוב המקומות.  
הסוגיא  הוא  הכא7  דמיירי  מה  כך  לעומת 
בסוד  הצלם  הארת  שהוא  לעיל  שהתבארה 
הארה דלעת"ל, שהיא בסוד הל"מ 'החדשים', 
כלומר שבאו מב' שלישים דבינה דאמא כנ"ל, 
והוא  ז"א  בתוך  לבדו  הנכנס  הוא  הצ'  שאז 
החב"ד דז"א, והכתר ע"ג, והל' הוא מקיף אך 
שהיא  הם'  בין  'ממוצע'  בסוד  לאחוריו  יורד 

מקיף גמור8 לבין הצ' הפנימי הגמור.  
והוא מדוייק בלשון מרהח"ו, "ם' זו כמו אור 
מקיף ממקומו", ממקומו דייקא, כי הם' לבד 
הוא  הל'  גם  כי  והיינו  'ממקומו',  המקיף  הוא 
מקיף אך לא 'ממקומו' אלא הוא יורד לאחורי 
ז"א, ובזה מבואר מה שהרב התחיל לבאר את 
הצלם מלמעלה למטה, מאות אחרונה שבצלם 
שהוא מהם' דצל"ם, כי הם' היא בחי' נבדלת 

שהיא לבד בבחי' מקיף ממקומו.
וכפי שהתבאר לעיל9, שההארה של הצלם 
התחתון הוא בסוד ג"ר דו"ק, שהג"ר הוא בסוד 
'תוספת'. ובהבחנה זו ז"א אינו בחי' י"ס גמורים, 
לעומת כך בסוד הארת הצלם המבואר בשער 
מוחין דצלם וכאן הוא המשך לשמועה זו, הוא 
הארת הצלם דלעת"ל שהוא בסוד י"ס גמורים.  
אהי"ה  הוא  מקיף  אור  כל  כי  ידעת  וכבר 

אדיודי"ן, לכן צלם בגימטריא אהי"ה כנ"ל: בעו
מק, סוד האהי"ה ביחס הזה של הצלם העליון 
דמיירי הכא, הוא האהי"ה דלעת"ל, בחי' אור 

5  ועיין להלן עוד ביאור שהמ’ הוא מקיף ממקומו. 
משא”כ הל’ יורדת אליו למקומו, ומצד כך מחד זהו 
בחינת פנימי, כי ירדה למקומו, אולם מ”מ זהו מקיף 
כי אינו נכנס  לתוכו אלא עומד סביבותיו מאחוריו.

6  מלפניו כמתבאר שם, ודו”ק.
7  ובעוד מקומות שהוזכר בש”ש הנ”ל.

8  והוא מלפניו.
9  שער מוחין דצלם.
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אמא  בסוד  האהי"ה  בחי'  רק  ואינו  דלעת"ל, 
שהיא בשם אהי"ה. 

זה יש בו כללות כל הבחי'  נמצא כי הצלם 
התחתונה שהוא צ"ל מצלם וכמ"ש: והיינו הם' 
התחתונים.  הצ"ל  את  כולל  מקיף,  שהוא  הזה 

אוהוא יסוד מוסד שתמיד כל מדרגה עליונה כו
ללת את כל המדרגות התחתונות. ועיין בלשם 
שמבאר בהרחבה הבחנה נוספת הפוכה, שכל 
והיינו  העליונות,  כל המדרגות  בו  כלול  תחתון 
בין  ההבדל  ויסוד  דרכם.  הגיע  שהוא  מחמת 

אשתי הבחנות הוא, כי מה שעליון כולל את הת
חתון הוא בכח, אבל מה שכל תחתון כלול בו 
העליון הוא מצד הרשימו שהשאיר העליון אחרי 

הסתלקותו, ולא את עצמותו ממש. 
סוד  הם  הצלם  אלו שבזה  מוחין  ד'  כי  ודע 
ד' יודי"ן שיש בשם הוי"ה במילוי יודי"ן דאבא, 
כי משם נמשכו, והם מ' של צלם, גם זה המ' 
של צלם אשר נקרא צלם גמור לפי שגם בחי' 
התחתונים נכללין בה: כפי שהתבאר לעיל ישנה 
הבחנה של ד' מוחין ויש הבחנה של ג' מוחין, 

אוהיינו שכאשר החו"ג נחלקים לשנים הם הבח
נה של ד' מוחין והוא בסוד המ', וכאשר החו"ג 

נכללים בבת אחת הם ג' מוחין בסוד הל'. 
ואמת שמצד אחד10 כאשר חו"ג מאוחדים 

אהיא מדרגה גבוהה יותר, וא"כ צ"ב מדוע הב
חנה זו היא בל' ולא במ'. אלא הוא יסוד מוסד 
שהקומה בנויה בסוד 'כלל ופרט וכלל', כלומר 

אבתחלה בשורש העליון הוא 'כלל' כי הוא אח
הוא  ואח"כ  מתפרט,  הוא  ואח"כ  גמורה,  דות 

חוזר לכלל בסוד אחדות.   
הוא  הם'(  )שמעל  העליונה  שהמדרגה  והיינו 
כשזה  ואח"כ  גמורה,  באחדות  שהכל  פשוט 
יורד לבחי' הם' הוא בבחי' 'פרט' ולכן נעשים 
לאחד  ומתאחד  חוזר  זה  בל'  ואח"כ  ב',  חו"ג 
בסוד כלל בתרא, ולכן הם' הוא למעלה מן הל' 

למרות שבל' מתגלה אחדות יותר11.
והוא המתבאר בלשון הרב, דהנה כתב כאן 
דשם  יודי"ן  ד'  בסוד  הוא  ם'  שהוא  שהצלם 
הוי"ה, ולעיל התבאר שהצלם נקרא ע"ש אהי"ה 
דאמא,  בצלם  דאבא  צלם  התלבשות  מחמת 
וערך הזה הוא בחי' אהי"ה דיודי"ן ולא ד' יודי"ן 
דשם הוי"ה, והרי הצלם דהוי"ה הוא צלם אבא 

10  והיינו דלהלן יתבאר שורש התפיסה של הל’ 
שהוא בחי’ החלל, ח-לל, הכפלת אות למ”ד, 

שהוא בחי’ ג’ טפחים שאין בו דין לבוד שהוא 
שורש הצמצום, ובערך הזה הל’ הוא בחי’ הגבורה 

שמגבילה את החסד.  
11  כנ”ל בהארה שהוא מצד אחד, אך יש צד שני 

מצד הצמצום.

והצלם דאהי"ה הוא צלם דאמא. 
אלא ביאור הענין הוא, כי בם' מתגלה בחי' 
ה'פרט' בסוד אבא בסוד הוי"ה בסוד ד' יודי"ן 
בסוד ד' מוחין. כלומר, אמת שצלם אבא הוא 
יה"ו בסוד ג' אותיות, כי ה' אחרונה אינה אלא 
'דמות'  בסוד  והיא  ראשונה,  ה'  של  הכפלה 
השורשים  בשורש  מ"מ  אך  צלם.  בסוד  ולא 
שם הוי"ה הוא בסוד ד' יודי"ן מצד שיש בכל 
אות המילוי אות יו"ד12, והם ד' אותיות, והוא 
סוד שנעשה ד' מוחין מצד צלם אבא המתלבש 

בצלם אמא, כמתבאר מיד. 
בחי'  הם  בגילוי  אבא  מצד  שהמוחין  והיינו 
יה"ו ג' אותיות, ולא ד' מוחין בסוד שם הוי"ה 
ד' אותיות, והוא מחמת התלבשות צלם דאבא 
בצלם דאמא שהיא בחי' ה' אחרונה שהיא בחי' 
דמות ולא צלם. אך מ"מ מתגלה מצד השורש 
ד'  בחי'  יודי"ן  ד'  בחי'  הוי"ה  בחי' שם  העליון 
מוחין בסוד ה'פרט' שבערך הזה נעשה ד' מוחין 
שהם יה"ו יחד עם ה' אחרונה דאמא המלבישה 
יה"ו דאבא ובערך הזה הה' אחרונה הוא בחי' 
אות ד' של הצלם דאבא, כי אמנם צלם דאמא 
הוא בחי' דמות אך הוא דמות בערך אבא דייקא 
אך בערך אמא עצמה היא בחי' צלם13, נמצא 
מוחין,  ד'  יודי"ן,  ד'  נעשה  זו  התלבשות  שע"י 
והוא סוד הם', גימט' ד'. והבן שאבא בשורשו 
ומצד  מוחין,  לד'  שורש  יודי"ן  ד'  הוא  לעצמו 

אהתלבשותו באמא נעשה שלש כאשר הוא ני
דון לעצמו ע"י הלבשה זו. אולם מצד שהלבוש 
שהוא אמא היא בחינת אות ה' אחרונה, ע"י זה 
גופא נעשה באבא בחינה נוספת של ד' מוחין 
מלבד מה שבשורשו הוא ד' מוחין מצד שורשו 

בד' יודי"ן. 
וסוד הל' הוא מצד שהם בחי' ג' אותיות יה"ו 
ומתגלה בל' ג' מוחין, הוא מחמת שאמא היא 
ואז  ולא בסוד צלם,  ה' אחרונה בסוד הדמות 
הצלם דאבא אמנם מתלבש בצלם דאמא אך 
הל'  גילוי  הוא  שאז  בתרא  ה'כלל'  בסוד  הוא 

שהם ג' מוחין דייקא.  
הנה בחי' זו נקרא אויר כי עדיין לא נכנסו תוך 
אור מקיף  עומדין בסוד  דז"א ממש רק  גופא 
כנ"ל ונקרא אויר: כלומר עדיין לא נכנסו הצלם 
הכוונה  אין  אמנם  בז"א,  התחתונה  שבמדרגה 
שהצלם הזה במדרגתו העליונה עתיד להיכנס 
בז"א, כי הוא נשאר מקיף, אלא הכוונה דעדיין 
עצמו, שבערך  דז"א  לא נכנסו הצלם התחתון 

12  יו”ד ה”י וי”ו ה”י.
13  והיינו כי צלם דאמא שהוא דמות היינו שהוא 
המדמה של צלם דאבא, ובערך ז”א נמצא שהוא 

בסוד הם’ ד’ מוחין, ודו”ק.

הזה אז גם סוד הם' יכנס לתוכו ונעשה לו ג"ר, 
ודו"ק.

ונקרא אויר כי אם היו נכנסים פנימה לא היה 
נקרא אויר אלא נמצא בתוך הדבר, ומה שנקרא 
אויר הוא מצד שהוא מקיף מסביב לדבר ואינו 
בתוך הדבר, אלא הוא באויר החלל של הדבר. 
בלשון אחרת והיינו הך, בין המקיף לפנימי יש 
חלל, כלומר כאשר המקיף מאיר לפנימי הוא 
עובר דרך החלל והוא הנקרא אויר. והרב מבאר 
מיד טעם למה שנקרא אויר, ומ"מ ברור הטעם 
בסוד  ואמנם  אויר.  בחי'  היא  העליונה  שהם' 
אמ"ש המ' היא בחי' מים, מ"מ מצד מדרגתה 

העליונה היא בבחי' אויר.  
וגם הסיבה כי הנה ידעת כי החו"ב וחסד כל 
רי"ו  כולם שהם  כולל  והגבורה  ע"ב,  כולל  א' 
כנ"ל בסוד ויעבור ע"ב רי"ו, והטעם כי הגבורה 
הוא לצורך המלכות ה' אחרונה של שם וצריך 
לכלול בה כל הבח' של ג' אותיות יה"ו שעליה 
מע"ב  כלול  א'  שכל  חסד  בינה  חכמה  שהם 
והוא כללות ג"פ ע"ב, ונעשים רי"ו, והטעם כי 
גם היא כוללת י"ס דוגמת הזכר וכמו שהזכר 
יש לו ג"פ ע"ב כן תהיה בנוקבא, ולכן בחי' זו 
נקרא אויר בגימטריא רי"ו ע"ה, והוא ע"ש היות 
אויר זה כולל ג"פ ע"ב חכמה בינה חסד זכרים 
שהם רי"ו, וגם הגבורה יש רי"ו א' כנזכר, ולכן 
י'  זו היא  ונמצא כי בחינה  זו נקרא אויר,  בחי' 

אראשונה של הוי"ה הכולל כל התפשטות המו
חין ונקרא חכמה והוא ם' של צלם והוא אויר 
והוא מ' ראשונות דתבונה הג', ונקרא צלם כי 
ב' אותיות צ"ל נמצאים בו ונכללין שרשם פה 
ג'  בסוד  יה"ו  בחי'  שהם  ובחסד  בחו"ב  במ': 
אותיות יש בכל א' ע"ב. והיינו בחכמה הוא מצד 
שורשה במילוי ע"ב, ובבינה הוא מצד שגם היא 
במדרגת ע"ב בסוד 'הבן בחכמה וחכם בבינה', 
ובחסד הוא מצד שהוא גימט' ע"ב, והם רי"ו. 
וה' אחרונה שהיא הגבורה היא בסוד שכוללת 
את יה"ו שקדם לה, ומצד עצמה היא גם רי"ו. 

והתבאר שהם' העליונה שהיא הצלם העליונה 
נקרא אויר מצד שהיא בחי' מקיף שאינו נכנס 
לתוך ז"א, והיינו כי המקיף שלא נכנס בפנימי 
המקיף  שבין  היינו  ובדקות  בחלל,  נמצא  הוא 

אלפנימי יש חלל, והאור שעובר דרך המקיף לפ
נימי הוא עובר דרך אויר.

מצד  אויר  בחי'  הוא  שרי"ו  הרב  ומבאר 
עוד' בדב"ש שביאר  ועיין  הכולל.  עם  הגימט' 

אשאויר הוא רומז לב' בחי' רי"ו, והם רי"ו דנוק
בא ורי"ו דדוכרא, רי"ו דנוק' הוא נרמז באותיות 
וי"ר מאויר שהוא רי"ו למפרע והוא בסוד הנוק', 

אמצד שכל למפרע הוא נוק'. ובאות א' של המי
הדוכרא,  של  רי"ו  הא'  בצורת  נרמז  אויר  לה 
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ומתבאר בדברי הרב שרי"ו יש בו ג' פעמים 
ע"ב שהם חכמה בינה וחסד שהם יה"ו, ומצד 
את  שכוללת  דהוי"ה  אחרונה  ה'  הוא  הנוק' 
וג'  ע"ב  בגימטריא  חסד  כנודע  ונחדד,  הרי"ו. 
פע' ע"ב הוא רי"ו, וכנודע שגם גבורה גימטריא 
רי"ו, ולכאורה צ"ב האם רי"ו הוא הבחנה של 

חסד או הבחנה של גבורה.
עצמו  מצד  חסד  הנה  כי  הוא,  הענין  ביאור 
רי"ו,  הוא  ע"ב  ג' פעמים  מצד  אך  חסד,  הוא 
והוא  חסד  'חזקה' של  של  בחינה  הוא  כלומר 
מה שג' פע' ע"ב גימט' רי"ו, ובעומק זה נקרא 

גבורה שבחסד14. 
אביאור גבורה שבחסד כפשוטו, הוא כפי שה

רחיבו רבותינו ובפרט בספרי חסידות, שגבורה 
הגבורה שמתגלים בחסד.  שבחסד הם ניצוצי 
דוג' לדבר הוא מה שאמרו חז"ל שאין ישראל 
גבול  יש  כלומר  טובה15,  ברוב  לקבל  יכולים 
לחסד שהקב"ה נותן, והיינו כי עצם המידה היא 

אחסד ורק ניצוצי הגבורה מצמצמים אותה בג
בולות.

הג'  והוא  נוסף,  עומק  מתבאר  כאן  אולם 
פעמ' חסד שהוא גימט' רי"ו, והוא מצד חזקה 
שבחסד שנעשית בג' פעמ'16. והיינו כי חזקה 
הוא מלשון 'חוזק' בחי' 'תוקף' שהוא מדת הדין. 
הוא  החסד כאשר  ב'קביעות' של  וזה מתגלה 
דייקא,  שב'חסד'  גבורה  עומק  והוא  פעמ',  ג' 
כלומר תוקף מצד החסד.  והוא מה שמתגלה 
ברי"ו שמצד אחד הוא חסד ומצד שני הוא שם 
גבורה שבחסד מצד  הנקרא  והוא  גבורה,  של 

הג' פעמ' של החסד דייקא.
עצמן,  וגבורה  בחסד  מיירי  לא  הכא  מיהו 
אלא בסוד צלם של ד' מוחין שהן יה"ו שהוא ג' 
ע"ב ונמצא רי"ו, וה' אחרונה דהוי"ה כנ"ל. והנה 
יש הבחנה של ד' מוחין בסוד הם' והבחנה של 
ג' מוחין בסוד הל'. ומה שגורם שיהיו ג' או ד' 
מוחין אינו מצד שינוי בחו"ב כי הם תמיד שנים, 
אלא השינוי הוא מצד החו"ג אם הם מאוחדים 

או נחלקים. 
אעומק הדבר הוא מה שהתבאר השתא, שב

החו"ג הם  כי  מוחין  ד'  בחי'  סוד הם' מתגלה 
תוקף  מכח  מתגלה  וזה  מוחין,  לב'  נחלקים 

14  בהבחנה אחת, וכפי שמתבאר מיד שיש כמה 
בחי’ גבורה שבחסד.

15  יבמות מז. “וישראל בזמן הזה אינם יכולים 
לקבל לא רוב טובה ולא רוב פורענות. וכן בתענית 

כג. במעשה דחוני המעגל.
16  כשיטת רשב”ג.

אהחסד שהוא בעומק בחי' גבורה שבחסד, כלו
מר ע"י ג' פעמ' חסד בבחי' 'קביעות' 'החזקה' 
רי"ו.  נעשה  ואז  ע"ב  פעמ'  ג'  שהם  שבחסד, 
משא"כ בסוד הל' מתגלה שיש ג' מוחין והיינו 

אשהחו"ב הם שנים והחו"ג מאוחדים, והיינו שה
של  הגבולות  בחי'  והוא  בחסד  כלולה  גבורה 
החסד בסוד גבורה שבחסד כפשוטו ולכן הם 

נעשים אחד מצד שהגבורה כלולה.   
וכלל',  ופרט  'כלל  בסוד  השורשים  בשורש 

אהיינו שיש בחי' אחד 'בעצם' בסוד כללות ההפ
כים שהוא בחי' הכלל הגמור שהוא למעלה מן 
המ' והל', והיינו כי הוא מציאות של אחד. אך 
'שנים'  של  מציאות  ונגלה  לתתא  כשמתפשט 

אהוא נגלה בב' פנים, או שהוא חסד עצמו והג
בורה17 אינה אלא התוקף של החסד, וגבורה זו 
היא עצמיות בחסד, כי היא בתוקף של החסד 
עצמו. והוא בחי' הם' שמבאר הרב השתא, או 
הגבולות של הגבורה בחסד שהוא הגבורה של 
וסותר  החסד,  את  מגביל  כח  והוא  החסד18. 
למהות החסד, שמהותו התפשטות של הטבה.

נרחיב בסוד בחי' אויר המתבאר כאן בסוד 
הם' של הצלם. הרי הלכה למשה מסיני שכל 
דווקא  והיינו  דמי,  כלבוד  הוא  הרי  מג'  פחות 
בדבר  לבוד  נאמר  לא  כי  אויר,  של  בחלל 

בסו סכך  בפסולי  המבואר  והוא  א'ממולא'. 
לעומת סכך  פוסל,  אויר  כה, שג' טפחים של 
באויר  אולם  טפחים.  בד'  דווקא  פוסל  פסול 
שהוא ג'19 לא אמרינן לבוד והיינו כי הוא בחי' 

ש'איתחזק' חלל, ע"י ג' טפחים של אויר. 
אכל הבריאה כולה תחלתה ע"י צמצום שנע

שה חלל, והצמצום יצר חלל של יותר מג' והוא 
ואז  לבוד,  דין  אין  שאז  החלל  שאיתחזק  בחי' 
החיבור הוא רק מכח הקו שחוזר ומאיר לתוך 
'לא  מלשון  הוא  לבוד  דין  כי  והיינו  החלל20. 

מתג וכאשר  מחובר,  כאילו  הוא  ולכן  אלבד', 
לה דין לבוד בבריאה הוא בבחי' 'ונשגב הוי"ה 
לבדו', בחי' דין לבוד בחי' צירוף בחי' חיבור.  

ג'  ובסוד הבריאה שיש העדר של חלל של 
ומאיר הקו ובו  ואין בו דין לבוד, כאמור חוזר 

17  והוא הבחנה של הגבורה שבחסד בעומק.
18  מצד הבחנה של גבורה שבחסד כפשוטו, 

ודו”ק.
19  אמנם הם ג’ הבחנות, פחות מג’, ג’ כמציאות 

לעצמו, ויותר על ג’.          
20  מאידך יש בחי’ הרשימו של האור שהיה 

ונסתלק. ומצד כך מאיר אור באתכפיא )כי 
הצמצום אינו סילוק אלא נעלמות לפי חלק מן 

השיטות( ומאיר אור שאין עוד מלבדו אפילו 
בחללו של עולם, כמ”ש בחולין ז, ע”ב.

שפע בסוד מימי האור העליון, שהוא בחי' ע"ב 
ג',  של  הבחנה  בו  יש  הזה  בשפע  וגם  כנודע, 
ג'  רי"ו שהוא  גימט'  ע"ב שהוא  ג' פעמ'  והוא 
של  בהבחנה  החסד  תוקף  בבחי'  חסד  פעמ' 

אגבורה שבחסד בעומק כנ"ל. ובחי' השפע בה
בחנה זו של ג' הנמשך מן הקו הוא השורש של 
הג' קוין, שהם ג' מציאויות של השפעות כנגד 
הג' של החלל שלא היה פחות מג'. והיינו שאם 
חוזר  א"ס  האור  היה  מג'  פחות  מתחלה  היה 
הוי"ה לבדו',  'ונשגב  בסוד  מדין לבוד  וממלא 
אך כיון שהיה ג' טפחים של חלל נעשה 'תוקף' 
מ"מ נעשה  אך  דין לבוד,  ליה  ואזל  חלל,  של 
בחי' קו שנמשך בו שפע בסוד ג' פע' ע"ב והוא 
השורש של הג' קוין, שהם 'ממלאים' את החלל 

בבחי' ימין שמאל ואמצע, ודו"ק.  
אוהוא עומק כל מציאות המוחין, כלומר המו

חין באים 'למלאות', הם באים למלאות מקום 
אהחלל של הג"ר החסרים בו"ק. בשורש השו

לו  וחסר  ו"ק  בחי'  הוא  הוא מה שא"ק  רשים 
ג"ר21, ואור א"ס מאיר בו דרך הקו בחי' ג"ר. 

אמה שגורם לא"ק שאין בו ג"ר היינו מחמת שנ
חלל'  של  'חזקה  בחי'  ג'  של  חלל  בחי'  עשה 
והוא הג"ר החסרים, והיינו כי אין דין לבוד, לכן 
השפע הוא בבחי' הקו דייקא, כנ"ל, והוא עומק 
ג' פעמ' שם ע"ב בחי' חזקה של  סוד המוחין 

חסד בחי' גבורה שבחסד בעומק, ודו"ק. 
א'  רי"ו  יש  הגבורה  "וגם  הרב  מש"כ  והוא 
כנזכר", כלומר הגבורה מצד עצמה היא שורש 
הצמצום, שורש החלל, והיא בחי' עצם מציאות 
לבוד,  דין  בו  שאין  ג'  בחי'  רי"ו  שהוא  החלל 
פע'  ג'  של  השפע  מתגלה  כאשר  מאידך  אך 
ע"ב, הוא בחי' חזקה של המילוי של החלל, ואז 
הגבורה הופכת להיות חזקה של המילוי שהיא 
והוא  התיקון,  מצד  בגבורה  רי"ו  של  הבחנה 
סוד תיקון החלל, שהוא ממלא את החלל, והוא 
מכח הגבורה שבחסד מצד תוקף החסד כנ"ל.   
והיינו שמצד שורש הל' כביכול הוא צמצום 
בחי'  שהוא  החלל  בחי'  הוא  כי  ההשפעה  של 
ג' טפחים, אולם כאשר מתגלה שורש התיקון 
במדרגת הם' נעשה 'חזקה' של ההשפעה בסוד 
בלי  השפעה  אינה  אולם  כנ"ל  החסד  תוקף 
גבול, אלא יש בחי' תוקף החסד שהוא בעומק 
 ■ ודו"ק.  גבורה שבחסד שמגביל את החסד, 
־המשך בע"ה בשבוע הבא מהשיעור הש
בועי בירושלים בספר עץ חיים      

21  בערכין, כמתבאר במקומו שהקו הוא בחי’ ג”ר 
דא”ק. קו אותיות ו”ק, והוא מעין בחינת תבונה 
שמאירה בו”ס שבה, מכתר עד גבורה, כן הכא, 
ואור א”ס הוא הארת מקיפין בחינת מ’ כנ”ל. 

לקבל את הסיכומים הקודמים, אנא בקש לכתובת  ו | 282 תרומה תשפ"ג
bilvavi231@gmail.com
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איש
חיבור איש ואשה – מכח אש

איש – נאמר לשון של איש ביצירת האדם – "לזאת יקרא אשה כי – 
מאיש לוקחה זאת, על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו 
והיו לבשר אחד", היחס בין הזכר והנקיבה הוא – "לזאת יקרא אשה 
כי מאיש לוקחה זאת", והוזכר פעמים הרבה מיסוד דברי חז"ל, מה 
ש"איש ואשה זכו שכינה ביניהם", כלומר מה ש"שכינה ביניהם" זה 
מדין "כי ה' אלקיך אש אוכלה הוא", ולכן חס ושלום להיפך מצד 

הקלקול נאמר שכשלא זכו אש אוכלתן
וא"כ שם תואר איש, היחס של תואר זה הוא בבחינת אש, ומכח 
זהו מכח האש  אישות, כלומר  ואשה נקרא  כך החיבור של האיש 
איש הוא אש והאשה היא אש, וה'שכינה ביא ההמצרפם ומחברם, 

ניהם' היא אש, "כי ה' אלקיך אש אוכלה הוא", ועל שם כן הצירוף 
מכח  אישות',  'הלכות  נקראים  והלכותיהם  'אישות',  נקרא  ביניהם 

לשון של אש שמחברת את האיש ואת האשה.
מהות ה'בריה חדשה' שבאש בשונה משאר הנבראים

שורש הדברים – כמו שאומרת הגמ' בעבודה זרה דף ח' שבשעה 
אשחטא אדם הראשון, כיון שראה ששקעה עליו חמה, הוא סבר שמ

חמת החטא 'עולם חשך בעדו' וכו', עד שעלה עמוד השחר, וכשהגיע 
מוצאי שבת, כדברי הגמ' בפסחים דף נ"ד כידוע מאד, אדם הראשון 
לקח שני אבנים וחיככם זה בזה, ומשם יצא אור לעולם, זה שורש 

מציאות האש שיש בידינו, אלו הם דברי הגמ'.
אהעומק שמונח בתוך דברי הגמ' – במטבע הברכה שאנחנו מבר

כים בכל מוצאי שבת כשנאותים לאור הנר, שתיקנו חז"ל כנגד מה 
מאורי  "בורא  מברכים  אנחנו  הראשון במוצאי שבת,  אדם  שעשה 
לנו במטבע של הרבה ברכות שיש בהם לשון  יש  וכמובן,  האש", 
של 'בורא', 'בורא פרי העץ', 'בורא פרי האדמה', אבל שם באמת 
פרי  את  ברא  הוא  הראשון,  העץ  פרי  את  ברא  הוא  ברוך  הקדוש 
היוצא מן האדמה הראשון, והפרי הזה שלפנינו הוא השתלשלות של 
השתא,  בידינו  שיש  הפרי  של  למקום  הגיע  שהוא  עד  מפרי,  פרי 
השורשית  האש  את  יש  האש',  מאורי  'בורא  של  הלשון  מהו  אבל 
שהקדוש ברוך הוא ברא, אבל האש שיש בידינו השתא זה לא האש 
שני  לקח  הראשון  אדם  להדיא,  ברא  הוא  ברוך  שהקדוש  כביכול 
ע"ז  מברכים  אנחנו  איך  אש,  יצא  כן  וע"י  בזה  זה  וחיככם  אבנים 

א'בורא מאורי האש'. – וודאי שבשורש הנעלם, יש את האש השור
שית שהיא האש היסודית, שכמובן האש שיצאה במוצאי שבת ממה 
שאדם הראשון חיכך שני אבנים זה בזה, זה לא אש חדשה בעצם, 
אלא מוכרח שבשורש הנעלם שבה, היא מושרשת באש הראשונה, 
באש היסודית, אבל זה לא באיתגליא, זה לא דומה לשאר הנבראים, 
שאר הנבראים נבראו באופן של "בראשית ברא אלוקים את השמים 
ואת הארץ", וכמו שדורשים חז"ל 'את השמים' שה'את' בא לרבות 
ואת הארץ' – ה'את' לרבות כל תולא 'כל תולדותיהם של השמים, 

דותיה של הארץ, ומצד כך כל הנבראים כולם נבראו מן השמים 

ומן הארץ, כמו שמסדרים חז"ל שזה סדר ימות בראשית, ובבריאת 
הארץ עצמה זה נחלק לשני חלקים, שבראשית הבריאה המים היו 
מכסים את כל הארץ ואז נאמר "יקוו המים אל מקום אחד ותראה 
היבשה", ואז יש מה שיוצא מהמים – "ישרצו המים", ויש מה שיוצא 
מן הארץ – "תוצא הארץ", אבל כל מה שנברא הוא תוצאה ממה 

שקיים מצד סדר הדברים שהקדוש ברוך הוא ברא.
זה  אבל במוצאי שבת שאדם הראשון לוקח שני אבנים ומחככם 
בזה, ומשם יוצא אור לעולם, זה ברייה חדשה לא היה את אותו אש 
בעולם ונעשה כאן ברייה חדשה, וא"כ באיתגליא זה מעשה של אדם 

הראשון, ומהו הלשון 'בורא מאורי האש'.
אש דמוצאי שבת שלא במהלכי ה'ששת ימי בראשית'

וזה ברור, הרי מעשה בראשית נקרא בראשית מלשון ברא–שית 
בששה  ברא  הוא  ברוך  שהקדוש  הבריאה  אופן  זהו  חז"ל,  כלשון 
ימים, ומקרא מלא הוא – "כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת 
הארץ וביום השביעי שבת וינפש", וא"כ מעשה בראשית – הבריאה 
מעשה  הסתיים  ימים  ששה  ובסוף  'ברא–שית',  הוא  שב'בראשית' 

אבראשית, "וביום השביעי שבת וינפש" – "בא שבת באה מנוחה לעו
לם". וא"כ, דבר שנברא במוצאי שבת הוא בהכרח לא חלק מסדרי 

הבריאה.
מקודם הסברנו את זה בדבר של מהות, ועכשיו בגדר של מהלכי 

אזמן, דבר שנברא במהלכי הששה ימים הראשונים הוא שייך למע
שיו של הקדוש ברוך הוא, "ששת ימים עשה ה' את השמים ואת 
הארץ", כמו שהוזכר ש'את השמים ואת הארץ' – "עשה ה'", אבל 
מה שנברא במוצאי שבת שאדה"ר לקח שני אבנים וחיככם זה בזה 
של   – 'בראשית'  של  זמן  לא במהלכי  זה  לעולם,  אור  יצא  ומשם 
של  מציאות  כאן  שנעשה  חדשה  ברייה  כאן  יש  אלא  'ברא–שית', 

ברייה שהאדם בורא.
שורש ה'ברייה חדשה' שביצירת האשה

אבל יתר על כן, השורש הוא ברור יש לזה השרשה בתוך מעשה 
בראשית עצמו. הרי מעיקרא נברא אדם הראשון ולאחר מכן – "ויפל 
ה' אלקים תרדמה על האדם ויישן ויקח אחת מצלעותיו" נעשה ברייה 
חדשה שהיא הבריאה של אשה, ויש בזה מחלקת יסודית בדברי חז"ל 
איפה מסתיימים ה'עשרה מאמרות', יש שיטות שבריאת האשה היא 
מאמר לעצמו, אבל השמועה היותר פשוטה במדרשים שה'עשרה 
היא  האשה  ובריאת  הראשון,  אדם  בבריאת  מסתיימים  מאמרות' 
נקודה נוספת על מעשה בראשית, לפי רוב השיטות בריאת האשה 

הוא לא מאמר לעצמו.
מה מונח כאן בעומק הבריאה? שה'מאמרות' של מעשה הבריאה 
ברייה  היא שורש חדש של  ויצירת אשה  ביצירת האדם,  הסתיימו 
חדשה, זה לא חלק מהתפיסה הפשוטה של מעשה בראשית שנברא 
בעשרה מאמרות, אלא מונח כאן אופן של ברייה חדשה שמכח כך 

נבראה האשה.
ולפי זה, ברור הדבר – התפיסה של 'ברייה חדשה' נמצאת במהלכי 

מקום, במהלכי זמן, ובמהלכי נפש.
במהלכי מקום, זהו "לקח שני אבנים וחיככם זה בזה".
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במהלכי זמן, זהו מוצאי שבת שבו נברא האור.

ובמהלכי נפש, זה שורש בריאת האשה, ששורש בריאת האשה היא 
ברייה חדשה שנתחדשה.

השורש שהאדם הוא 'בורא' – ביצירת האש
ולפי"ז – העומק שמונח בתוך הדברים, כאשר בא הנחש לפתות את 
חוה לאכול מעץ הדעת שמכח כך התפתה גם אדם, כמו שאומרים 
חז"ל ומובא ברש"י על הפסוק "כי יודע אלקים כי ביום אכלכם ממנו 
והייתם כאלקים יודעי טוב ורע", מה זה "והייתם כאלקים" – שאמר 

אהנחש לחוה, אין אומן מתקנא אלא בבני אומנותו, וכביכול ח"ו הק
דוש ברוך הוא מן העץ הזה אכל וברא את העולם, ואם אתם תאכלו 
ממנו תוכלו גם אתם לברוא את העולם. – מה השורש של הדבר 
שהנחש אומר לחוה שהם יכולים לברוא כשם שהקדוש ברוך הוא 

ברא, כפשוטו אלו הם דברי שקר ובאמת אי אפשר לברוא.
הראשון, שע"ז  אדם  מכן מכח  לאחר  הכח שנברא  אבל בעומק, 
הוא מטבע הברכה של "בורא מאורי האש" מכח שלקח שני אבנים 
וחיככם זה בזה והתחדש הברייה של מציאות האש, מכח כך היה 
הוא  "מה  אומר  שהוא  הנחש  אמת בדברי  שיש  הדבר  של  הניצוץ 
באדם  כח  יש  באמת  כי  עולמות",  בוראי  אתם  אף  עולמות  בורא 
לברוא שההתגלות של זה בפועל היה בבריאה של האש. – בשורש 
הפנימי כבר הזוכר פעמים הרבה, זה בעצם כך שהאדם נמצא בו כח 
של הולדה, והיינו שהשורש של כל הבריאה כולה היא "צורת אדם", 
ומה שהאדם מוליד בצלמו וכדמותו זה גופא נקרא "בורא עולמות" 
– זה מהלך אחד, אבל למהלך דידן השתא מה שיש כח באדם ליצור 
מציאות של אש – כאן נמצא ה'בורא' שמונח ב'צורת אדם', ומכאן 
הניצוץ שממנו יונק הנחש ואומר – 'מה הוא בורא אף אתם בוראים'.
היא  היסודית  האש  ברא,  הוא  ברוך  שהקדוש  בבריאה  ובדקות, 
השורש של הכל, היא החושך הראשון שממנו נברא הכל, ובו מונח 
ממנו  אש,  שהוא  הראשון  החושך  מעין  שהיא  אש  שורש לבריאת 
הושרש השורש לכך שנמסר לאדם לברוא גם כן בריאה – אבל זה 

כבר דק יותר.
בו  שיש   – אדם  יצירת  בכח  שנמצא  המציאות  עצם  מ"מ,  אבל 
ברייה חדשה, מה שהוא בורא ברייה חדשה זה מה שהוא בורא את 
האש במוצאי שבת, אבל מה שמתגלה ממנו ברייה חדשה זה יצירת 

האשה.
עומק פיתוי הנחש – "מה הוא בורא אף אתם בוראים"

שהיא  חוה  את  מפתה  הנחש  מדוע  השאלה  לענין  ברור,  ולפי"ז 
מפתה את אדה"ר והוא לא מפתה את אדם הראשון להדיא, חז"ל 
כידוע, אומרים על מה שנאמר "ויסגור בשר תחתנה", שזהו הפעם 
הראשונה שנאמרה בתורת האות סמ"ך – "שנברא שטן עמה" ]ס' 
הדברים במה  עומק  וא"כ  חז"ל,  יסוד דברי  זה  אחד[,  וש' שרשם 
שנברא שטן עמה – שהיא יותר קרובה למציאות של חטא, ובהגדרה 
הכוללת ממש – 'כל המוסיף גורע', שזה הרי היה כל שורש החטא 
מ"בל תוסיף" שהקדוש ברוך הוא אמר לא לאכול וחוה הוסיפה לא 
לגעת, זהו מכח שעצם חוה היא גדר של הוספה שהיא הוספה על 

מעשה בראשית, ולכן שם חל מציאות נקודת הקלקול.

היה  הפיתוי  שורש  כל   – השתא  דידן  לעניינא  הדק  אבל בעומק 
באופן של "מה הוא בורא אף אתם בוראים", איפה מתגלה ה"הוא 
בורא" שזה השורש ל"אתם בוראים"? – ה"הוא בורא" של תוספת 
בוראים" שזהו  ביצירת האשה, שהוא שורש למה ש"אתם  מתגלה 

מציאות בריאת האש.
לכן דייקא, הפיתוי מגיע מכחה של חוה ולא מגיע מכחו של אדם 
הראשון, כי מכחה של חוה מאיר ההארה שיש תוספת בבריאה, אבל 
עוד דבר,  עוד כח, להוסיף  העומק של התוספת, הוא תוספת של 
לברוא עוד דבר, והכח הזה של – לברוא עוד דבר, זהו דבר שנמסר 
בידי האדם, והכח הזה זה שורש מציאות הפיתוי שחל באכילה מעץ 

הדעת, שמפתים דווקא את חוה ומכחה מגיעים לפיתוי של האדם.
וזה משתלשל כמובן, למה שמבואר בגמ' שאמוראים בראו "גולם", 
שאפשר לעסוק בחכמה פנימית ועל ידי כן לברוא 'גולם', כלומר מה 
שאפשר לברוא דבר זהו משום שנמסר לאדם כח לברוא מציאות 
של דבר, לקחת 'גולם' וליצור בו מציאות של חיים, הקב"ה לוקח 
בו  הוא מציאות שאין  'קצה' שהוא דבר שכביכול  'צלע' שפירושו 

אחיים, ונעשה בו אופן של תוספת שהתוספת הזו יוצר צורה של דב
רים שיכול להיות חיבור וצירוף מציאות של חיים לדבר שהיה דומם 

כמת, לברוא את הדבר וליצור לו מציאות של חיים.
חדשה,  מציאות  שנתחדש  היא  הדבר  מציאות  שורש  א"כ,  ומ"מ 
ובדקות התחדש בריאה חדשה שהוא השורש של מציאות בריאת 

האש.
כח ה'בריה חדשה' שבולד כהמשך כח ה'ברייה חדשה'

תמצית הדברים, אש הוא ברייה חדשה זהו יצירת צורה של ברייה 
חדשה. ולפי"ז – להבין עמוק, מהו העומק של הדברים שהגילוי של 
ברייה חדשה שיש בעולם מתגלה באש. – כאשר יש חיבור של איש 
ואשה – השורש של החיבור הוא ברייה חדשה במה שנעשה בהם 
מציאות של חיבור, חוזרים כסדר על יסוד דברי רש"י שנאמר על 

אעומק החיבור של איש ואשה, "זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מב
שרי וגו' והיו לבשר אחד", שה"בשר מבשרי" שמתגלה ב"והיו לבשר 
אחד" זהו בכח ההולדה – בוולד שנולד, "האב נותן בו חמשה דברים 
ואמו נותנת בו חמשה דברים" ויחד נעשה "בשר אחד" ע"י צירוף של 
שניהם גם יחד, וא"כ – העומק שזכר ונקבה מצטרפים יחד אהדדי, 
לא מונח רק מצד החימום לדבר מצוה שזה האש, אלא מונח בברייה 

חדשה שהם בוראים, שם מונח האופן שנוצר מציאות של צירוף.
ולוקחים חלק מן האשה  כיון שלוקחים חלק מן האיש  וכפשוטו, 
של  הכח  מצטרף  החדשה  בבריה  א"כ  חדשה,  בריה  ועי"כ נעשה 

אשניהם, וודאי שזה אמת – אבל בעומק להמתבאר – וזה מונח מי
ניה וביה, כי שורש מציאות בריאת האשה היא ברייה חדשה, ולכן 
הכח לצרף את שניהם הוא מכח הברייה חדשה של כח האש, שזה 
ה'אישות' המצרפת ביניהם שהאישות הזו היא כח של ברייה חדשה, 
חדשה,  בריה  שהוא  ההולדה  כח  זהו  חדשה'  ה'בריה  של  ובפועל 
להיות  והופכם  הנקיבה  ואת  הזכר  את  שמצרף  הכח  גופא  שהוא 

מציאות של 'אחד'.
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הכוחות המונחים בטבע האש
וא"כ, הכח של אש מצד כך הוא כח שמחבר מצרף ומאחד, וזה 
השלהבות  כשנפגשים  נר,  ועוד  נר  שכשיש  כידוע  האש  טבע  הרי 
של שתי הנרות יחד הם מתחברים והופכים להיות אש אחת, זה כח 
החיבור של אישות, כח של אש שמצרפם ומחברם ומאחדם, והופכם 

להיות הויה שהיא אחת.
אבל יתר על כן, האש יש בה כמה וכמה חלקים, יש את החלק 
באש שהיא מציאות המאירה, יש את החלק באש שהיא מחממת, 
"והוי מתחמם כנגד אורם" וכו', ויש את החלק של האש שהיא מכלה.

שורש כח הכילוי שבאש
של  אש  לא  היא  היסודית  האש   – הראשונה  האש  ברור,  להבין 
ויש רוח, כמו כן יש גם  ויש עפר  כילוי, היא אש – כמו שיש מים 
אש, מאיפה השורש שהאש שיש בידינו היא אש של כילוי – "לקח 
יצא אור לעולם"  זה בזה ומשם  וחיככם  אדם הראשון שתי אבנים 
שמשם יצאה האש לעולם, כאשר מחככים שני דברים טבע הדבר 
הוא שבחיכוך בין שני דברים יוצא איזשהו פסולת שיורד מכל אחד 
מהדברים המתחככים, זהו טבע הדבר שכל חיכוך של דבר בדבר 
יוצר מציאות של כילוי, ]ובדקות, האותיות שהם שורש המילה חיכוך 
הם ח' וכ' – ר"ת חימום כילוי, זהו הכח של החימום והכח של הכילוי 
שנמצא בכח החיכוך[, וא"כ כיון שכאשר מחככים שני דברים זה 
בזה החיכוך יוצר כילוי – ולו במעט – של כל אחד מן הדברים, נמצא 
שמכח מה יצא מציאות האש – מכח "לקח שני אבנים וחיככם זה 
בזה", והרי בחיכוך של האבנים זה בזה נעשה איזשהו פסולת ומכח 
כך נברא האש, וא"כ האש נבראה ממציאות של כילוי, ומה שהיא 

אנבראה ממציאות על כילוי זהו 'כח הפועל בנפעל', ולכן בנפעל בתו
לדת הדבר שהוא אש מתגלה שלאש יש מציאות שהיא יוצרת כילוי.
מכח  זהו  כילוי,  של  מציאות  מולידה  שהאש  שהתולדה  נמצא 

ששורש הווייתה נבראה ממציאות של כילוי.
שורש יצירת האש ע"י האדם – מכח חסרון

לפי זה נבין את העומק של היחס בין המעשה בראשית שהקדוש 
ברוך הוא ברא 'ברא–שית', לבין האש שנבראה במוצאי שבת, מה 
כל  פיו  וברוח  ה' שמים נעשו  "בדבר  ימים  ברא בששת  שהקב"ה 
שממציאותו  שמו,  יתברך  ממנו  המשכה  נעשה  שכביכול  צבאם", 

ית"ש נברא כל מה שנברא.
מאורי  "בורא   – בורא  שהוא  אש  של  כח  יש  לאדם  כאשר  אבל 
האש", שנעשה כאן כביכול בריאה חדשה של "מאורי האש", שורש 
ה'בריאה חדשה' זהו בריאה מכח מציאות של דבר שחל בו כילוי, זה 
ה'ברייה' שמכחה הוא יכול לברוא את האש. – שהרי מכח מה אדם 
זהו דברי הגמ' שהוזכר בראשית  לעולם,  אור  להוציא  הראשון בא 
הדברים שכיון ששקעה חמה סבר אדם הראשון – 'שמא בעווני עולם 
זורחת  חשך בעדי', עד שראה שזהו סדר ברייתו של עולם שחמה 
וחמה שוקעת, אבל מחמת החטא אין לו עכשיו מציאות של אור, 
שהרי אלמלי חטא אור שברא הקדוש ברוך הוא ביום ראשון היה 
צריך לשמש קבוע, אלא שצפה הקב"ה במעשיהם של רשעים ועמד 

מציאות  שורש  וא"כ  ישמח",  צדיקים  'אור  שנאמר  לצדיקים  וגנזו 
הדבר מה שאדם הראשון צריך לברוא את האש זה מהכח שהאור 
הראשון נגנז, נעלם, חסרון, ואמנם לא חסרון בעצם אבל חסרון של 
'גניזו' חסרון של העלם, ונמצא א"כ שכל שורש סיבת הדבר שהוא 
נצרך לכך מכח מציאות של  נצרך לברוא את מציאות האש, הוא 

חסרון.
עומק ה"עשאה כלי" שבשורש חיבור בחור ובתולה

ולפי"ז – להבין ברור, כאשר יש חיבור בתחילה של זכר ונקיבה – 
בחור ובתולה, ע"ז נאמר "אין האשה כורתת ברית אלא למי שעשאה 
כלי", והיינו שמעיקרא היא 'גולם' מציאות סתומה, וע"י מעשה דיליה 
שזהו מציאות של בקיעה של בתולים הוא הופך אותה לכלי, כלומר – 
הוא הופך אותה למציאות של 'ֶחֶסר' במעשה דיליה וזה גופא שורש 
מציאות הברית, מה ש"אין האשה כורתת ברית אלא למי שעשאה 

אכלי", היינו שה'כורתת ברית' הוא למי שיצר בה מציאות שהיא הופ
כת להיות 'חלל' – 'ֶחֶסר', כלי מקבל ע"י מציאות ה'ֶחֶסר' שנמצא 
בתוכה. ]–לא 'ֶחֶסר' כפשוטו, אלא ֶחסר שיוצר כלי מקבל, אבל מ"מ 
זהו ֶחסר[ והרי שכל שורש מציאות האישות היא ע"י יצירת מציאות 
של כילוי, זהו שורש מציאות החיבור בין הזכר והנקיבה שנבנה על 

גבי מציאות של ֶחסר, וזה נקרא "בורא מאורי האש".
מהות ברכת 'המבדיל' שאחר ברכת 'בורא מאורי האש'

ולפי"ז להבין ברור, הרי אחרי שמברכים את מטבע הברכה של 
'בורא מאורי האש' יש את ברכת המבדיל, "המבדיל בין קודש לחול 

אבין אור לחושך בין ישראל לעמים בין יום השביעי לששת ימי המ
עשה", מה עומק הדבר שהברכה של ההבדלה באה אחרי הברכה 
של האש – ההגדרה היא ברורה מאד, ביום ראשון דמעשה בראשית 
ויבדל אלקים בין האור ובין  "וירא אלקים את האור כי טוב  נאמר 
החושך ויקרא אלקים לאור יום ולחושך קרא לילה", יש כאן הבדלה, 
ראשון  יום  כאן  נאמר  לא  יום אחד",  בוקר  ויהי  ערב  "ויהי   – אבל 
בבחינה של  עדיין  זה  כידוע,  חז"ל  כמו שאומרים  אחד',  'יום  אלא 

'יום אחד'.
ההבדלה שאנחנו מבדילים במוצאי שבת הוא לא אותו הבדלה של 
יום ראשון שנאמר בו "ויבדל אלקים בין האור ובין החושך", על אף 
בין  לחול  קודש  בין  "המבדיל  הוא  ההבדלה  של  הברכה  שמטבע 
אור לחושך", זה לא ההבדלה שנאמר ביום ראשון – "ויבדל אלקים 

אבין האור ובין החושך", ברור שלא, כי ביום ראשון במעשה ברא
שית שנאמר בו "ויהי ערב ויהיה בוקר יום אחד", על אף ההבדלה 
אחד',  'יום  שזהו  ב'אחד'  וביה  מיניה  מונח  הדבר  עדיין  שנעשתה, 
אבל ההבדלה שאנחנו עושים במוצאי שבת כמו 'המבדיל בין קודש 
לחול' שקודש וחול נבדלים זה מזה, "בין ישראל לעמים" הם נבדלים 
זה מזה, כמו כן "בין אור לחושך" הם נבדלים זה מזה, זהו הבדלה 
שיוצרת מציאות שונה לגמרי ע"י מציאות ההבדלה, זהו האש שיש 

בידינו השתא.
מדרגת חיבור זכר ונקיבה שאינו גמור

ולכן – ברור מהלך הדברים, "לזאת יקרא אשה כי מאיש לוקחה 
זאת", החיבור שיש א"כ הוא במדרגה של אשים, אש ואש, ואם זה 
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במדרגה של אש – הרי אש מכלה, ולכן החיבור של זכר ונקיבה הוא 
בבחינת "כורתת ברית למי שעשאה כלי" כלי מלשון כילוי, שהוא 
יוצר בה מציאות של כילוי, ולכן החיבור הזה הוא חיבור שאינו שלם, 
"נברא שטן עמה", "לזאת יקרא אשה כי מאיש לוקחה זאת" מתגלה 
הדבר שהם נקראים על שם האשים זהו מכח "ויסגור בשר תחתנה" 
– 'שנברא שטן עמה', נברא כח של מציאות של אש שהוא שורש 
מציאות האישות שיש בה מציאות של חסרון, וא"כ נעשה מציאות 

אשל 'דעת המבדלת' שיוצרת מציאות של חסרון, מכח ה'דעת המ
בדלת' הזו שיוצרת מציאות של חסרון, בהכרח היא יוצרת ג"כ שיש 

הבדלה בין הזכר והנקיבה שאין מציאות של חיבור גמור.
אהחיבור הזה שנעשה בין זכר לנקיבה, הוא חיבור שמגיע מכח מדר

גת הלילה לא מכח מדרגת היום, "ישראל קדושים הם ואין משמשין 
מטותיהם ביום", וא"כ כל החיבור נעשה במדרגה של לילה, כלומר 
מאותו זמן שנעשה מציאות של הבדלה – של 'בורא מאורי האש', 
וכדוגמת מה שהיה במדבר עמוד האש בלילה להאיר להם מציאות 
של אש, זה הזמן שמאיר מציאות האש, וזה הזמן שמאיר מציאות 
יום אלא במדרגה של  החיבור, וא"כ החיבור הוא לא במדרגה של 

אלילה, הוא במדרגה של אש, במדרגה של אישות, הוא במדרגה שע
ליה נאמר "לא זכו אש אוכלתן", זה מציאות הדבר שנעשה שהחיבור 

של זכר ונקיבה, אין בו מציאות של חיבור גמור כמו שהוזכר.
יסוד ההבדל בין מדרגת 'אדם' למדרגת 'איש'

ולפיכך, כל שם תואר 'איש' הוא כבר מכח מציאות השניים, מצד 
אחד כמו שדורשים חז"ל ש"אנשים" זה לשון של חשיבות, אבל כל 
תואר חשיבותו של האיש הוא מכח שיש מציאות של שניים, ונחדד 
– הרי כמו שאומרים חז"ל שארבעה שמות יש לו לאדם, הוא נקרא 

אאדם, הוא נקרא איש, הוא נקרא גבר, והוא נקרא אנוש, גדול שבכו
לם אדם, שפל שבכולם אנוש, למטה ממדרגת אדם, זוהי המדרגה 

של איש, למטה מכך זה גבר, ולמטה מכך זה אנוש.
מדריא השתא,  דידן  לעניינא  לאיש  אדם  בין היסודי  ההבדל   מה 
גת אדם – "זכר ונקבה בראם ויקרא את שמם אדם" הם נקראים 
יחד אדם, הם זכר ונקיבה שנחלקים לשנים, אבל "ויקרא את שמם 
אדם", מאיפה השורש לזה? – כמו שנאמר "ויבדל אלקים בין האור 
ובין החושך ויקרא אלוקים לאור יום ולחושך קרא לילה" ואז "ויהי 
ויהי בוקר יום אחד", שזה עדיין במציאות של 'אחד', כמו כן  ערב 
שם תואר אדם מה ההגדרה שלו – 'זכר ונקיבה בראם' אבל זה לא 
הבדלה שיוצרת מציאות של שנים אלא "ויקרא את שמם אדם" – יש 
לשניהם גם יחד שם תואר של אדם, אבל במדרגה התחתונה יותר 
זאת",  לוקחה  מאיש  כי  אשה  יקרא  "לזאת   – איש  נקראים  שהם 
באשה שלקוחה מהאיש נעשה מציאות של חסרון כמו שנתבאר, זה 
שם תואר מציאות של איש, ושם התואר איש הוא ביחס לזה שיש 
איש וכנגד יש אשה, אילו לא היה חטא – האיש היה נכלל בשם תואר 
'אדם', ואז היה צירוף של מדרגת שני האשים – איש ואשה בבחינת 
'שכינה ביניהם' והאיש עולה למדרגת אדם, זה היה אילו אכלו מעץ 

החיים 'וחי לעולם' שאז היה נכנס למדרגת האדם.
אבל כשלא זכו ונפלו ממדרגת האדם למדרגה של איש, א"כ אין 

אאת הכח של 'זכר ונקביה בראם ויקרא את שמם אדם', מה שיש בי
דינו זה שמתגלה מציאות של איש ואשה שהם שני שמות, הוא איש 
והיא אשה שזה מציאות של שנים, ועל אף שבוודאי יש ביניהם חיבור 
אבל הם שנים, שיש ביניהם חיבור ויש ביניהם מציאות של הבדלה.

זה מה שהוזכר לגבי אש שיש "בורא מאורי האש" אבל מיד לאחר 
מכן מטבע הברכה הוא "המבדיל בין קודש לחול בין אור לחושך 
בין ישראל לעמים וגו'", שזה סדר מטבע הברכה שיש מציאות של 
הבדלה שהאור והחושך נבדלים זה מזה, ובמקביל לכך מציאות שם 
התואר 'איש', הוא איננו הופך להיות למציאות של חיבור גמור עם 

האשה, מציאות של צירוף גמור.
עיקר מדרגת ביהמ"ק בעוה"זוא

עיקר כח האש שמתגלה כאן בעולם בפועל גמור הוא במקום בית 
המקדש, שעיקר הגילוי שיש בבית המקדש הוא מציאות של אש, 
זה מתגלה במנורה שיש בה הדלקה, וזה מתגלה במזבח, "אש תמיד 

תוקד על המזבח לא תכבה", זה עיקר הגילוי שיש בבית המקדש.
ומצד כך לבנין בית המקדש יש לו שורש של חורבן, "באש הצתי 
ובאש אני עתיד לבנותה".ולעומת זאת כח המים אינם מתגלים בעיקר 
בביהמ"ק, עיקר הגילוי שבבית המקדש הוא לא במדרגה של מים, 
יש לנו מועד אחד שיש בו ניסוך המים שזהו המועד של חג הסוכות.
אבל לעתיד לבוא כמו שאומרת הגמ' בכמה מקומות, עתיד להיות 
מעין שיוצא מבית קדשי הקדשים, עכשיו כאשר רוצים שיהיה מים 
בבית המקדש, בבית המקדש עצמו אין מים – אלא הולכים ושואבים 
ממי השילוח להביא מים לבית המקדש, אבל אין מים בעצם בבית 

המקדש, אלא כל החיבור הוא במדרגה של אש.
אבל לעתיד לבוא שמעין יוצא מבית קדשי הקדשים, כלומר עומק 

אנקודת הדבר הוא שמתגלה השורש הפנימי שזהו בבחינת אבן הש
תיה שעליה הושתת העולם, שכל העולם כולו היה מלא במים, ועל 
זה עומד אבן השתיה שהוא גורם שלא יהא "קפא תהומא למישטף 
עלמא" כמו שאומרת הגמ' בסוף סוכה, וא"כ מתגלה החיבור של 

העולם במדרגה של מים, ולא במדרגה של אש.
שורש ה'אדם' ב'אד' – מים

והשורש של הדברים – ברור מיניה וביה, הרי בשורש יצירת האדם 
רש"י  שאומר  וכמו  הגן",  את  והשקה  הארץ  מן  יעלה  "ואד  נאמר 
על אתר "ואד יעלה מן הארץ לצורך יצירת האדם", שמכח המים 
האלה הקב"ה גיבל את עפרו ומכח כך נוצר המציאות של האדם. 
כלומר – כמו שמפורש בחז"ל וידוע עד מאד, שם תואר אדם זהו 
הזכר שנברא מהמים "ואד יעלה מן הארץ", ולצורך בריאת האשה 
אז נאמר שם תואר של 'איש' – "לזאת יקרא אשה כי מאיש לוקחה 

זאת", שאז הם נקראים איש ואשה מלשון של אש.
אוא"כ, השתא המדרגה שיש בידינו בעיקר בבית המקדש, זוהי מד

רגה של אש ולכן הבית נחרב, זהו מדרגה של אש, והשורש של זה 
בכניסה לארץ ישראל זהו במרגלים שמתחילה הם נקראים 'אנשים' 
– "כולם אנשים ראשי בני ישראל המה", אבל לאחר מכן הם נופלים, 

אוכפשוטו זהו מכח שהרעו מעשיהם שמתחילה הם היו 'אנשים' ולא
חר מכן נפלו, אבל בעומק מה שהם נקראים בשם תואר של 'אנשים' 
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א"כ מונח בהם המהלך של אש, וזהו מה שהם מביאים מצד הנפילה 
"אשכול ענבים" – 'אש–כול', שה'אש–כול' נופל ממדרגתו, ואין את 
המדרגה השלמה של מדרגת מים, אלא יין שהם בבחינת אש, זהו 
'אשכול ענבים' שזהו בחינת ניסוך היין, "אל תרא יין כי יתאדם" שזהו 

בחינה של אש.
אבל מצד האור הפנימי יותר, שזהו האור שיוצא לעתיד לבוא מבית 
ההארה  מאיר  הקדשים  קדשי  מבית  שיצא  המעין  קדשים,  קדשי 
של המים, ומצד כך זה שורש יצירת האדם ולא שורש של מציאות 

יצירת האשה.
שורש המים שבבריאה ושורש האש שבבריאה

ובעומק הדק יותר – "והארץ היתה תהו ובהו וחושך על פני תהום 
ורוח אלקים מרחפת על פני המים" שמעיקרא הבריאה כולה היתה 
מלאה במים, ואז היה את המאמר של "יקוו המים אל מקום אחד 
'ֶחסר', אבל מתחילה העולם  ותראה היבשה" שנעשה מציאות של 
כולו היה מלא במים. כאן מונח ההבדל בין מים שממלאים את הכל, 
לבין אש שנבנית על גבי מציאות של 'ֶחסר' והיא לא חלק ממעשה 
בראשית אלא היא אש שהתחדשה במוצאי שבת כנקודת תוספת, 

בבחינת 'כל המוסיף גרוע'.
עולם  ימות  בראשית  הבריאה  מציאות  כל  את  שממלאים  המים 
– הם מגלים שעיקר שם התואר הוא לא שם תואר של איש אלא 
הוא שם תואר של אדם, "ואד יעלה מן הארץ" לצורך יצירת האדם 
כלומר זהו אדם שלצורך יצירתו היה צורך במים – וע"ש כאן הוא 
נקרא אדם מלשון אד שזהו ה"אד יעלה מן הארץ" שלצורך יצירת 
אדם, שמה מה שצריך להיות דם בבחינת אש זה לא דם אלא אדם 
– אד – דם שמתגלה שורש הדם באד שורש האש במציאות המים, 

זה שורש הבריאה שמונח בשם תואר 'אדם'.
אבל לצורך יצירת האשה נופל מדרגת האד–אדם למדרגה של דם, 
נופל למציאות האדמימיות של האש, כאן מונח שורש נקודת  וזה 
הקלקול של הנפילה של מדרגת שורש יצירת האשה כמו שנתבאר.

רוחו של משיח מחזירה את הבריאה למים
"ורוח אלקים  זה עומק ההגדרה של  ובפנים העמוקות של הדבר 
מרחפת על פני המים", כמו שדורשים חז"ל כידוע, "זה רוחו של מלך 
המשיח", ה'רוח אלקים' זה רוח של מלך המשיח, ומהו "מרחפת על 
פני המים" – היא מרחפת כל הזמן להחזיר את הבריאה מהיצירה של 
האיש והאשה שמכח כך השם תואר הוא "איש", כי יש מציאות של 
ֶחֶסר, היא מרחפת להחזיר את הדבר למדרגה של מציאות של מים 

שהיה בראשית ימות עולם.
ועל זה נאמר בנבואה על הלעתיד לבוא "ומלאה הארץ דעה את ה' 
כמים לים מכסים", שכמו שאומרים חז"ל, שבאלף השביעי עתיד 
הקדוש ברוך הוא להחזיר את כל העולם כולו למים, עומק הדבר 
לערכין דידן, מהי החזרת העולם כולו למים? – כלומר להחזיר אותו 

למציאות שאין בעולם מציאות של ֶחסר.
אש – כח של שינוי, מים – כח ההשואה

והרי בזה טבע האש שונה מטבע המים, שבטבע האש היא עולה 

ויורדת מכלה ומקפצת – זה טבעה, אבל טבע המים שהם משווים 
את עצמם בכל המקומות שהם נמצאים בו, אם יש להם כח לילך 
נמוך', אבל  והולכים למקום  גבוה  'עוזבים מקום  הם  למקום אחר 
כשהם נמצאים במקומם הם משווים את עצמם להיות קומה אחת 
שלימה, ומצד המים אין הרים ובקעות, אין מציאות של שינוי, אלא 
מה  הרי  וזה  השוואה,  של  במציאות  אחד  בקו  עומדים  המים  כל 
שמתגלה במבול שהמים מעמידים את עצמם בקומה אחת שלימה, 
בהשוואה אחת, זהו העומק של המים שהם למעלה ממציאות האש.

מדריגת אש דלתע"ל ולמעלה מכך מדריגת מים דלעת"ל
"באש הצתתי ובאש אני עתיד לבנותה", "ואני אהיה לך חומת אש 
אבל  סביב',  'אש  במדרגת  שהיא  האשה  מדרגת  מצד  זה  סביב", 
בית  של  מדרגה  רק  יהיה  לא  גבוהה,  היותר  ההארה  תאיר  כאשר 
'עתיד הקב"ה להחזיר את כל העולם כולו  המקדש של אש, אלא 

הש אבן  מכח  הוא  המקדש  בית  של  קיומו  כל  עכשיו   – אלמים' 
תיה שמכחה המים לא מתפשטים, וא"כ מהאש הופך הדבר להיות 

שתיה שזהו 'אבן השתיה'.

אבל כאשר מתגלה שורש נקודת התיקון, זהו העומק של חיבור זכר 
ונקיבה מצד הנקודה העליונה, מצד המדרגה הפשוטה של אברהם 
ושרה, שהם ראשי תיבות אש, מצד כך החיבור של אברהם ושרה 
הוא ג"כ מתגלה מכח מדריגת 'ֶחסר', "הביטו אל צור חוצבתם ואל 
מקבת בור נוקרתם הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם", 
זהו זכר ונקיבה שבמדרגת אברהם ושרה, נעשה מציאות של נקב, 

מציאות של ֶחסר.
אבל כשיתגלה מידתו של אברהם בעצם, "בך חותמים", 'בהבראם' 
– 'באברהם', שמעיקרא הבריאה הראשונה היא היתה ביסוד המים 
מן  יעלה  ה'אד  ע"י  אדם'  ה'צורת  כך נעשה  שנתבאר שמכח  כמו 
הארץ' לצורך יצירת האדם, יתגלה השורש של ה'בך חותמים', שאז 

מחזירים בחזרה את האור של מציאות המים.
'איש' לשם תואר 'אדם',  זהו שלימות ההארה, שיעלה שם תואר 
השלם  האדם  זהו  מכסים',  לים  כמים  ה'  את  הארץ דעה  'ומלאה 
בקדושתו יתברך שמו, בבחינת "הנה ירום עבדי ונשא וגבה מאד" 
כמו שאומרים חז"ל שמאד אותיות אדם, הוא עולה ממדרגה של אש 
– איש ואשה, למדרגה של אדם, זה המאד של מדרגת האדם, הכל 
מלא ממציאות המים, "מלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".
]שאלה מהשומעים: לפי מה שהתבאר שלעתיד לבוא עיקר הגילוי 
עד  תוקד  שלי  "האש  החכם שאמר  יתבארו דברי  איך  מים,  יהיה 

ביאת המשיח".[
– כשיתגלה שבמ זה הגדר?[  ולא עד בכלל,  ]עד  עד...  אתשובה: 

עולם הבא,  זה גדר של  כולו שהוא מלא במים,  ציאות כל העולם 
]וא"כ, מה שהוא אמר, זה עד, ולא עד בכלל[ – לכל היותר, זה יכול 
אלא  הבא,  הגילוי  של  לא בשלב  אבל  הממוצע,  נקודת  עד  להיות 

שבנקודת הממוצע הם משמשים בעירבוביא. 
■ המשך בע"ה בשבוע הבא מהסדרה השבועית של בלבביפדיה 
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אמרו )ברכות, סא, ע"א( דאמר ר' ירמיה בן אלעזר, דו פרצופין 
ופרש"י  צרתני.  וקדם  אחור  שנאמר  באדה"ר,  הקב"ה  ברא 
ח,  כתובות,  ועיין  צורות.  שני   – וקדם  אחור  ע"ב(  לח,  )סנהדרין, 

ע"א, ובראשונים שם. ועירובין, יח, ע"א.
וכתב הרמב"ן )בראשית, ב, יח( וז"ל, דו פרצופים נבראו, ונעשו 
שיהיו בהם טבע מביא באברי ההולדה מן הזכר לנקבה כח מוליד, 
או תאמר זרע, עיי"ש. וכתב בתפארת יהונתן )שם, שם, כג( וז"ל, 
ונקבה,  זכר  רק  אלא  ואשה,  איש  היו נקראים  ולא  פרצופים,  דו 
כי כיון שהיו דבוקים אחור באחור כיצד היה הלידה, רק כשהיה 
הזכר מהרהר, היה הזרע יורד דרך חוט השדרה והיה נקב בסוף 
חוט השדרה שמשם ירד הזרע לנקבה שיש באשה באחוריה ג"כ 
לרחם שלה, ושם היתה קולטת הזרע והרתה והולידה, ולכן אז היה 
נקרא זכר מלשון שהיה זוכר בה ומוליד זרע, והיא נקבה שמקבלת 

הזרע דרך נקב, עיי"ש.
עקרא  די'  אשתכח  ע"ב(  י,  )ח"ג,  בזוה"ק  אמרו  יותר  ובעומק 
ושרשא ושלימו דכלא וכו', מניה נפקו ו-ד, רמז לעשרה בחשבון, 
אתוון יו"ד כליל לון ו-ד )י-וד(, שלימו דכולא, ו-ד דכר ונוק', דו 
קרינן לון תרין. ועל דא אדם דו פרצופין אתברא, ואינון פרצופין 

דכר ונוק'. ועיין עמק המלך )ש"ה, פרק נד(.
ע"א(  לט,  )תיקונים,  כמ"ש  באוריתא,  פרצופים  הדו  ושורש 
דשבועות,  ביומא  דבע"פ  ואוריתא  דבכתב  אוריתא  אתחברת 
דאינון דו פרצופים דאדם. ע"כ. ואסתכל באוריתא וברא עלמא, 
ולילה,  יום  הם  זמן  ובסוד  ולבנה,  חמה  הם  עולם  בסוד  עש"ן. 
דו  הם  הזמנים  סדר  וז"ל,  פ"ח(  )ח"ד,  הקדש  בעבודת  כמ"ש 
פרצופין, שהם מדת יום ומדת לילה, והם כח חמה ולבנה, עיי"ש. 
ובנפש זהו אדה"ר וחוה, כמפורש בקרא. ובספירות זהו ת"ת ונוק', 
שמקומה בחזה של ז"א באחוריו, כמ"ש במערכת אלוקות )פ"ו(, 
כלולים  היו  כאשר  לכך  והשורש  רבותינו.  בדברי  מקומות  ועוד 
יחד בעיבור במעי אימא, כמ"ש בשפע טל )חלק ט"ל, ש"ב, פ"ב(. 
ובאבא הוא בסוד ו-ד, ובאמא הוא בסוד ד-ו, עיין זוה"ק )ח"ג, י, 
נובלות חכמה  ועיין  )תולדות אדם, בית השם(.  ועיין של"ה  ע"ב(. 
)ד"ה ואח"כ רמז א"ס ית' לאריך(. ושורשם בחו"ב שתחלה יצאו 
אחור באחור, ובאריך, ימין ושמאל, ושורש שורשם בעתיק, שהוא 

דו פרצופים, מחוברים אחור באחור, כולו פנים. ולתתא זהו יסוד 
ונוק', כמ"ש בזוה"ק )בראשית, ב, ע"א(. וכן בתיקונים. ועיין עמק 
המלך )ש"א, פרק מ"ו(. ועיין בהרחבה בשפע טל )חלק ט"ל, ש"ב, 

פ"ב(.
ונתבארו  ז"א.  ואח"כ  נוק'  קודם  ו',  ואח"כ  ד'  קודם  ד"ו,  וסוד 
הדברים ברמ"ק בספר הגירושין, וז"ל, הת"ת והמלכות ב' בחינות. 
סוד  וזהו  תחלה.  נאצל  שהת"ת  ב.  תחלה.  נאצלה  שהמלכות  א. 
וד"ו  הד'.  אל  קודם  שהוא"ו  )י-ו-ד(  שבחכמה  במילואה  יו"ד 
שמים  אם  וב"ה  ב"ש  נחלקו  וכן  הו'.  אל  קודם  שהד'  פרצופים, 
נבראו תחלה או ארץ נבראת תחלה. וראיה מן אומרו "ביום עשות 
אלקים ארץ ושמים", וכן "בראשית ברא אלקים את השמים ואת 
הארץ". והפשרה, כי שמים וארץ כאחד נבראו. והיינו זכור ושמור 
כאחד,  אצילותן  פרצופין  דו  סוד  כי  והענין  נאמרו.  אחד  בדיבור 
והם בסוד חותם המתהפך, הקודם אחרון, והאחרון קודם, עיי"ש.

אולם באריז"ל )מאמר פסיעותיו של אברהם אבינו, ועוד מקומות( 
מבואר שלאה יצאה בסוד פרצוף, ונוק', רחל, יצאה בסוד נקודה, 
וז"ל שם, ולאה היא סוד פרצוף, לפי שיצתה מאחורי  זנב.  בסוד 
וזה סוד קשר של תפילין של ראש מאחוריו. ורחל  פרצוף דז"א, 
היא זנב, כי היא מאחוריו ולמטה, ואח"כ גם היא נתקנת כאחותה 
כי  הלב,  כנגד  החזה  יד במקום  של  והיא תפלה  פרצוף,  ונעשית 
שם ביתה, עכ"ל. ועיין פע"ח )שער ק"ש שעל המטה, פ"ג(. ולקוטי 
יחד, שהרי  יצאו  ולפ"ז לכאורה דו פרצופים לא  )ברכות(.  הש"ס 
תחלה יצא ז"א, ורק אח"כ נעשה פרצוף לאה מהארת נה"י דאמא 
בתוך ז"א ונעשית פרצוף. וכן רחל תחלתה זנב ואח"כ פרצוף, ואין 
יוצאת יחד כפרצוף עם ז"א, ודו"ק. ויסוד הדבר שנאצלו יחד, הוא 

במדרגת עתיק.
ולתתא נגלה בחרב פיפיות דו פרצופין, כמ"ש בשושן סודות )אות 
רמה( וז"ל, חרב פיפיות, לפי שהיא בעלת שתי פיות, דו פרצופים, 
עכ"ל. ישראל,  את  אחר מצלת  וביד  ה',  שונאי  הורגת  אחד   ביד 
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שמחת חיבור העולם
לפי זה נבין את עומק נקודת השמחה, שבה 
אנחנו עוסקים. בצאת ישראל ממצרים בית 
לועז, משם מתחדשת המערכת  יעקב מעם 
לועז,  מעם  יצאה  התורה  שמחה.  שנקראת 
ונבדלנו מכל לשון. אבל האם נבדלנו לגמרי 
מכל לשון, לא. כי הרי התורה נתבארה באר 

היטב שבעים לשון. 

מעם  יעקב  בית  ממצרים  ישראל  בצאת 
כמו  עמם,  עלה  לועז  עם  שגם  היינו  לועז, 
שנאמר )שמות יב, לח( גם ערב רב עלה עימם. 
צורת  איפה  אותם,  לתקן  רצה  רבינו  משה 

מתו להיות  צריך  שהיה  האמיתי  שהתיקון 
קן, מחד עם ישראל נמצאים במדבר באופן 
אבל  ישכון,  לבדד  עם  הן  ט(  כג,  )במדבר  של 
מאידך ערב רב מה זה, ערב רב נתווספו מכל 
עם  יוצאים  הם  אז  שם(,  שמות  )רש"י  האומות 
כולם. כשמתבוננים על זה במבט פשוט, יש 

כאן נפילה עצומה בגאולה. 

וכמו שאמר הקב"ה למשה רבינו: כי שחת 
עמך אשר העלית, זה הערב רב )מדרש תנחומא 
היה  העגל. אבל מה  פגם חטא  וזה  כי תשא(, 

דעתו של משה רבינו, אם הם יצאו ממצרים 
למדבר, כל המציאות שבני ישראל נמצאים 
ישכון.  עם לבדד  הן  נאמר:  זה  על  במדבר, 

להדיא, במד שהיכן מצינו שהוא שכן לבדד 
בר. אם הם נמצאים לבד, אין כאן שורש של 
שמחה גמורה. שמחה גמורה זה אם אני נבדל 
לאף אחד מצד אחד,  צירוף  לי  אין  מכולם, 
אבל מאידך אני מחובר לכולם ללא יוצא מן 

הכלל. זה נקרא בעומק שמחה גמורה. 

 דע את שמחתך פרק כא'
התעלות מכח עם זר

אפשר לשמע הקול ה' 
לשמוע את קול ה'

כשעם ישראל עמדו בהר סיני וקיבלו את התורה, הם שמעו את קול ה' שמדבר אליהם. 
אם הם היו מקבלים את התורה ע"י שליח, זה היה אותו דבר? האם זה אותו מעמד, אותה 
מדרגה, אותה הרגשה, אותה רוממות, אותה עליונות? האם אנחנו באמת יכולים להיות קרוב 
לאותו מצב שהיינו באותה שעה שהקב"ה נתן את התורה בסיני? או שעבר הרבה שנים, ומה 

שנשאר לנו זה רק מה שהיה אז, אבל היום אנחנו רחוקים מכך לגמרי? 
האם יש אפשרות בימינו, לשמוע את קול ה'? הקב"ה נתן לנו את התורה הקדושה שממנה 
אנחנו יכולים לדעת מה לעשות, אבל האם האדם יכול לשמוע את הקול של הקב"ה שהוא 

שמדבר אליו? בפשטות התשובה היא - לא. וזה אמת, שהרי כבר אין לנו נבואה, אנחנו נמ
צאים כבר הרבה שנים בלי נבואה. 

ב' דרכים לידיעת רצון ה'
ישנם ב' דרכים איך האדם יודע מה הקב"ה רוצה ממנו: דרך אחת, הקב"ה נתן לנו את 
יודע הוא הולך לשאול את  יכולים לברר, אם אדם לא  התורה הקדושה שמכוחה אנחנו 
הרב, והרב עונה לו מה הדין ומהי ההלכה, ומה הוא צריך לעשות. זהו חלק אחד. אבל יש 
עוד חלק, החלק הזה נמצא אצל כל אדם, אצל כל אדם בלבו הוא יכול להרגיש מה האמת 
ומה השקר; מה שאסור לעשות לפי ההלכה בוודאי שאסור, ומה שחייבים בוודאי שחייבים, 
אבל מה שלא אסור ולא חייבים לעשות – יש הרבה מאד דברים! איך שם האדם יודע מה 

הקב"ה רוצה ממנו?

הקב"ה מדבר לאדם מתוך הלב שלו
כל אדם יש לו בלב מקום שהוא יכול להרגיש, שאף שיש דברים שהוא עושה אותם, אך 
בלבו פנימה הוא מרגיש שזה לא אמיתי, לא מדויק, לא נכון. אפילו אם מותר לעשותם – 
אבל בלבו פנימה הוא מרגיש שלא זו האמת, כך היהודי לא מתנהג, זה לא שייך לרוממות 

של עם ישראל. האמת הפנימית אומרת: לא!
בארץ ישראל חי לפני כמה עשרות שנים יהודי גדול, קראו לו הרב קלופט זצ"ל. הוא אמר 

שמשפט מאוד עמוק, מאוד חכם: גם אם כל הרבנים בעולם יגידו לך על משהו שמותר לע
שות אותו, אבל אתה עצמך מרגיש בלב שלך שזה לא אמיתי – אל תעשה אותו! הלב פנימה 
יכול להרגיש מהי אמת. מה שאסור – אסור, אבל גם מה שמותר: האם זה באמת מה שאני 

רוצה מעצמי, זה מה שהקב"ה רוצה ממני?
את קול ה' ממש שמעו כולם בהר סיני, אבל גם היום ישנו משהו שנשאר מאותו הקול, 
שכל אחד יכול לשמוע, איך אפשר לשמוע? הקב"ה מדבר לאדם מתוך הלב שלו, והוא 
נותן לו להרגיש, שהוא יוכל להבין ולהרגיש בעומק נפשו, האם באמת הוא חי עם האמת 

השלמה, או שהוא יודע שיש אמת שלמה אבל הוא לא חי באותה הצורה?

הסתירה בין בקול הפנימי למעשים לא נותנת לאדם מנוחה
כל אדם בשעה שהוא עושה דבר שהוא מרגיש שלא צריך לעשותו, והוא בכל זאת עושה 
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אותו, אחרי זה אין לו מנוחה. למה אין לו מנוחה? יש לו סתירה בין מה 
שהוא מרגיש שצריך לעשות, לבין מה שהוא עושה. הסתירה הזו לא 
נותנת לאדם מנוחה. אדם שעושה את מה שהוא מרגיש באמת שהוא 

צריך לעשות – יש לו מנוחה!
יש הרבה אנשים שחיים בצורה מסוימת של חיים, אבל האם הלב 
בפנימי שלהם באמת אומר להם 'ככה באמת צריך לחיות'? בצורת 
חיים שאנחנו חיים כיום, האם אברהם יצחק ויעקב, שרה רבקה רחל 

ולאה – ככה חיו? או שהיתה להם צורה אחרת של חיים?
אם בשכונה כאן היו גרים אברהם יצחק ויעקב, שרה רבקה רחל 
שינוי? אם  או שהיה  אותו הדבר,  היו מתנהגים  כולם  – האם  ולאה 
היה שינוי, כלומר שהאדם מרגיש בעומק הלב שלו שהצורה של איך 
שהוא חי זה לא הצורה האמיתית השלמה! כי אם זו הצורה השלמה 
הקדושות  והאמהות  ויעקב  יצחק  אברהם  אם  למה  אז  והאמיתית, 
יבואו לגור כאן – למה האדם ישנה דברים בהנהגה שלו? האם אנחנו 
היינו  אז  והאמהות הקדושים  כאן האבות  היו  באמת בטוחים שאם 
חיים באותה צורה? אם כן, אז הלב אומר דבר לא נכון. ואם לא, אז 

צריך להתאים את החיים לפי איך שהלב אומר.
מן הסיבות  בחיים. אחת  מנוחה אמיתית  להם  אין  בני האדם  רוב 
היא, כי בעומק הנפש האדם מרגיש שהוא חי לא כפי שצריך לחיות. 
הסתירה בין מה שהוא מרגיש איך צריך לחיות לבין איך שבפועל הוא 

חי – היא לא נותנת לו מנוחה!
למי יש מנוחה? לאדם שחי לפי האמת הפנימית שהוא מאמין ומכיר 
אותה, וכך הוא חי ביום יום למעשה; זהו אדם ששלם עם עצמו, הלב 
וכשהם  לשני!  אחד  מתאימים   – שלו  והמעשים  שלו  והרגשות  שלו 

מתאימים אחד לשני, אז יש לו מנוחה.

דרך חיים של ה'קשבה' לקול הפנימי
אצל כל בני האדם הלב לא מתוקן לגמרי, יש דברים שהם מרגישים 
יש  שהם בסדר אבל באמת הם לא בסדר; אבל אצל כל בן אדם 
דברים שהוא מרגיש שהם לא בסדר – והוא ממשיך לעשות אותם! 
יפסיק  הוא  בסדר  לא  שהם  מרגיש  שהוא  הדברים  אותם  את  אם 
לעשותם, לאט לאט הלב שלו יהיה יותר טהור, ומה שהוא חשב עד 
עכשיו שזה בסדר – הוא יגלה שזה לא בסדר, והוא יתקן עצמו עוד 
ועוד. מי שמרגיל את עצמו לחיות, שמה שהוא מרגיש באמת שצריך 
לעשות – כך הוא משתדל ומנסה לחיות, אזי לאט לאט הוא יכיר אמת 
פנימית ויותר פנימית ויותר פנימית; הוא חי כמו שהוא מרגיש, הוא 

אדם שיש לו מנוחה, והוא מגלה אמת פנימית יותר ויותר.
שאדם שחי בצורה שהאמת הפנימית שלו היא מה שהוא עושה למ

עשה – הוא אדם שיש לו מנוחה! הוא אדם מאושר! הוא אדם שלם! 

אדם צריך לקחת לעצמו כל יום כמה דקות ביום, לפנות אותם מכל 
דבר, ולנסות לחשוב באותן הדקות: האם הוא מרגיש שהחיים שלו 
היום בפרט ובכלל, האם הם לפי איך שהוא מרגיש שצריך לחיות כך 
הוא חי, או שיש סתירה בין איך שהוא מרגיש שצריך לחיות לבין מה 

שהוא עושה?

סוד ה'אושר'
האם יש אדם שלא רוצה להיות מאושר? האם יש אדם שלא רוצה 
שתהיה לו מנוחה? האם יש אדם שלא רוצה שיהיה לו טוב? כולם 
רוצים להיות מאושרים ושתהיה להם מנוחה ושיהיה להם טוב. אלא 
שעל דרך כלל הבן אדם רגיל להרגיש משהו אחד ולעשות דברים נגד 
האמת הפנימית שאומרת לו: לא! תעשה כך! אך הוא עושה הפוך. 
בצורה הזו של החיים האדם לא מקשיב לקול ה' שמתגלה לו דרך 
הלב! החותם של הקב"ה הוא אמת, האמת הפנימית המדברת בתוך 
האדם היא האמת של הקב"ה שאומרת לו מה לעשות, ואם הוא לא 
מקשיב לאותה אמת – הוא לא מקשיב לקול ה' שמדבר אליו דרך 

הלב שלו! 
לו קול פנימי בלב. השאלה היא אם הוא מק יש  שאצל כל אדם, 

שיב אליו והאם יש לו זמן לשמוע אותו. משל למה הדבר דומה, יש 
אדם שיש לו דיסק מאוד יפה בבית, אבל מרוב שהוא עסוק – הוא 
יום  מעולם לא שם את זה ולא שומע... גם בלב של האדם יש כל 
קול של אמת, השאלה היא אם האדם טרוד ואין לו זמן לשמוע את 
אותו הקול, או שהוא מפנה לעצמו זמן להקשיב לאותה אמת פנימית 

ולנסות לחיות לפיה.
והעונג,  האושר  שוכן  לאדם  שמחוץ  'לא בדברים  כותב  הרמב"ם 
אלא בתוך לב האדם שם צלילי האושר, שם צלילי העונג'. אבל אצל 

מי? אצל מי שחי לפי האמת שהוא מכיר! 
אתמול באו אלי זוג, הבעיה שלשמה הם הגיעו היא שיש להם בת 
ור"ל היא רוצה להתחתן עם גוי. שאלתי את ההורים: תגידו לי, אם 
היא היתה רוצה להתחתן עם אדם שאינו שומר כלל תורה ומצוות, 
ואתם מאמינים שיש  כן, קצת. שאלתי:  לי:  כואב לכם? אמרו  היה 
הקב"ה? ענו לי: כן, אנחנו מאמינים. שאלתי: אתם מאמינים שהקב"ה 
נתן תורה מן השמים? ענו לי: כן! שאלתי: אז למה אתם לא חיים עם 
יודעים מה האמת,  אותה האמת, כי התרגלתם לחיות שמחד אתם 
ומאידך אתם חיים אחרת! אז גם הבת שלכם לקחה את אותה הדרך, 
שאותה  האמת  עם  חיים  אתם בעצמכם  האם  אותו דבר!  מתנהגת 
אתם מכירים? כל אדם יש לו נפילות ועליות, פעם הוא יותר מצליח 
נופל, אבל האם הדרך חיים היא לחיות עם האמת  יותר  ופעם הוא 
שבה אני מאמין?  ■ עולם האישה 007 אפשר לשמע הקול ה' שיעור מאטלנטה, 

ג'ורג'יה. נמשיך בשבוע הבא

תכלית עבודת ימי הפורים
תכלית ימי הפורים היא לגלות לנו את המודע הברור, את התת-מודע ואת העל-מודע. ובלשון ברורה יותר: ימי 

הפורים מגלים לנו את בחירת המעשה, את בחירת הרצונות, ואת הכח שמנהיג אותנו מעבר להויה של עצמנו.
אדם שהחלקים הללו מתגלים בנפשו בימי הפורים, הרי שמלבד הגילוי של ה'חדוה' - שעניינה ביטוי של שמחה 

חיצונית, הוא זוכה ל'גילה רינה ודיצה', שמשמעותן ביטוי שמחה פנימית. כדי להגיע לשמחת פורים אמיתית - אין 
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בעומק יש שמחה שכוללת רק את הכנסת 
)ישש  ישראל, ויש את השמחה השלימה שהיא
עיהו נה, יב( כי בשמחה תצאו לעתיד לבוא, שאז 
יהיו גם אומות העולם, וכמו שנתבאר במקום 
הם  אבל  לבושים  להיות  יהפכו  שהם  אחר 
יהיו. השמחה הזאת כוללת את כולם. זהו מה 
שנאמר )מיכה ז, טו( כימי צאתך מארץ מצרים 

שהראנו נפלאות, זה לעתיד לבוא. אז היום הש
מחה היא, )דברים יב, יח( ושמחת בחגך. שמחה 
ואז  נתעלו,  לא  רב  הערב  כי  בלבד,  חג  של 
השמחה היא רק בתוך השישים ריבוא. אבל 

מהי שמחה שלימה, שכוללת את כולם. 

תפיסת הנפש 
הנפש  בעומק  השמחה  הוא,  הבא  השלב 
כפולים  חיים  חי  מקום, שאדם  מאותו  מגיע 
ברצוא ושוב. הוא חי חיים שבהם יש לו עומק, 
של בדידות מבהיל. ויוותר יעקב לבדו – אין 

שלו צירוף לשום אדם, אתה הוא קודם שנב
רא העולם, והוא חי חיים כאילו אין נבראים 
שמאריך  כמו  עצמו,  את  מדבק  הוא  בכלל. 
קודם  של  לתפיסה  ג',  בשער  החיים  הנפש 
שנברא העולם, ומצד כך הוא לא מצורף לאף 

שאחד. ומאידך הוא מצורף לכלל נבראיו ית
ברך שמו. 

שמחה אמיתית מגיעה בנפש, רק אם היא 
שמחד  הגמורים.  הקצוות  שתי  את  כוללת 
האדם מגיע למקום העמוק בתוך נפשו, ששם 

אין כלום. 

שאין עוד מלבדו קודם שנברא העולם, מצי
אבל  כביכול.  נבראים  אין  אפילו  יתברך  דו 
הוא  שלו,  הנבראים  מערכת  בתוך  מאידך 
ושוב מבהיל  זה בעצם רצוא  מצורף לכולם. 
מאד מאד בנפש. כיוון שאי אפשר להכיל את 
אותו רצוא ושוב שלם, לכן באמת אין שמחה 

שלימה כאן. 

חייב שיהיה  כל מציאות שנקראת שמחה, 
לה שתי פנים. כמו כל דבר בבריאה שכולל 
דבר והיפוכו. אם אדם רוצה שחיי שמחה יהיו 

חיי שמחה גמורים, זה לא יתכן.

זהו מה שנאמר )משלי יד, כג( בכל עצב יהיה 
שמותר. מה המותר שנולד מהעצב, זה השמ

חה היא מתחברת לשתי הקצוות הללו יחד. 
הצירוף,  את  מקבלים  הפנימיים  החיים  אז 
של  נוראית  אחדות  עם  נוראית  בדידות  של 

שמחה.

שמחו צדיקים בה'
הפרטי  החלק  את  יש  הוא,  הבא  השלב 
של הנפש, ששם האדם נמצא לבד ובזה הוא 
ששם  החיצוני שבנפש  החלק  את  יש  בודד, 
השמחה.  מונחת  ושמה  לכולם,  מצורף  הוא 
אבל בעומק, מי שזה צורת חייו, אז גם החלק 
הפנימי שלו הוא לא עצב. על זה נאמר בעומק 
)תהלים צז, יב( שמחו צדיקים בה'. מי שיש לו 
היבדלות מכולם והוא מנסה לשמוח רק עם 
ה' יתברך שמו, אז בעצם הוא נבדל מכולם, 

כי אין לו שמחה בנקודת ההידבקות. 

שיש לו רק עונג, ואין לו שמחה. אבל מי שמ
זולת שהוא מצורף לכולם  צורף לכולם, וגם 
לא  השורשים,  להדיא בשורש  גם דבק  הוא 
רק מהצד שהוא מצורף לכולם יש לו שמחה. 
אלא גם מהצד שהוא דבק במי שאמר והיה 
העולם, אזי מהצד הזה יש לו שמחה. שם הוא 
דבק בשמחו צדיקים בה'. כי בעומק זה לא 

שנובע מבדידות כפשוטו, אלא זה נובע מהמ
קום הפנימי שנתבאר, שלפני שנברא העולם, 

שם בעומק הוא בודד. 

ביתר ביאור, הוא מגיע למקום של מצידו 

יתברך שמו אין בריה, אז המקום הזה נמצא 
אצל ה' יתברך, והמקום הזה הוא שמחה. כי 
לפי מה שהתבאר בסוף, שהבדד נובע מאותו 
ויוותר יעקב לבדו, כמו שאמרו חז"ל  מקום, 
)בראשית רבה עז, א( מה הקדוש ברוך הוא כתוב 
בו )ישעיה ב, יא( ונשגב ה' לבדו, אף יעקב ויותר 
יעקב לבדו, אז הוא דבק באותו מקום שזה לא 
לבד כפשוטו. אלא כביכול הוא דבק באותו 
מקום של הויה שנמצאת, שנמצא שזה הלבד. 
ואם כן הנמצא כאן בצד הזה הוא במציאות 

של שמחה.  

לכולם  החיבור  בנקודת  הדברים,  תוקף 
הגמורה  העצמות  בנקודת  שמחה,  מונחת 

ששל עצמו מונחת עונג, בנקודת הצירוף לבו
שמחה  מונחת  נבראים,  עוד  שאין  עולם  רא 

ששלימה. אלה שתי הקצוות של מציאות שנ
קראת שמחה. בשני הקצוות האלה יחד נולד 
יש  וודאי שגם  בנפש.  שלימה  קומת שמחה 
את נקודת האמצע בנפש, ששם האדם צריך 
להעמיד את נפשו, באותה נקודה של אמצע 
ובתוך  זולתו,  בלי  לעצמו,  בדד  הוא  ששמה 
מערכת הנבראים הוא מציאות של עצמו. שם 
יש לנפש עונג. זה לא שכל הקומה כולה היא 
שמחה, בצירוף לזולתו מונח השמחה. בצירוף 
למי שאמר והיה העולם, קודם שנברא העולם 
עוד מלבדו, שמחו  הגדרת הדבר: שאין  זוהי 
צדיקים בה'. יש אבחנה נוספת שהיא אמצע 
שהוא חי את תוך מציאות עצמו, שם יש עונג 

ואין שמחה. 

ארוכים  הם  שנאמרו  האחרונים  הדברים 
מסוימת,  תועלת  מהם  שיהיה  נקווה  מאוד, 
שלימות  וזה  ברור,  הוא  הדברים  סדר  אבל 
קומת השמחה וקומה שלימה בנפש.         

 ■ המשך בע"ה שבוע הבא מסדרת דע את שמחתך

די בשמחה חיצונית, אלא צריך לגלות עומק של שמחה פנימית שקודם לכן האדם לא הכיר ולא היה מודע אליו. 
ולפיכך, אדם שחש כי לאחר ימי הפורים הוא מכיר ומודע לעצמו יותר מלפני פורים, הרי שהוא באמת זכה לימי 

משתה ושמחה ויום טוב, אך אם לא זכה לכך, הרי שעבורו ימי הפורים הם ככל ימי השנה.
יזכנו הבורא ית"ש, שנזכה כולנו לשמוח יחדיו שמחה אמיתית ושלימה, ושהמודע ]הכוחות הגלויים[, התת-מודע 
]הכוחות הכהים[ והעל-מודע ]כח האמונה[, בחירתינו ואמונתינו יהיו שלמים, ונזכה יחד כל הכנסת ישראל לשמוח 

בלב שלם. )דע את שמחתך 009 כח היין של פורים(



מאימתי  אומרת:  המשנה  מכילתין דברכות.  תחילת  מתחילים  בס"ד, 
קורין את שמע בערבית, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן, 
וכו'. שואלת הגמ': תנא היכא קאי דקתני מאימתי, ותו, מאי שנא דתני 
דערבית ברישא, לתני דשחרית ברישא. אומרת הגמ': תנא אקרא קאי, 
דכתיב 'בשכבך ובקומך', קודם 'בשכבך' – ערב, ולאחמ"כ 'ובקומך' – 
בוקר. והכי קתני - זמן ק"ש דשכיבה אימת, משעה שהכהנים נכנסים 

לאכול בתרומתן. 

לשון שני אומרת הגמ': ואב"א, יליף מברייתו של עולם, דכתיב: 'ויהי 
ערב ויהי בוקר יום אחד'. וא"כ, לפיכך התנא דידן כתב קודם דיני ק"ש 
של ערבית, ולאחמ"כ כתב דיני ק"ש של שחרית - "יליף מברייתו של 
עולם". כמו שבברייתו של עולם, נאמר קודם לכן "ויהי ערב, ויהי בוקר", 
כך ג"כ כאן בתנא דידן, הקדים ק"ש של ערבית, לק"ש של שחרית.   

,ראשית הרי כמו שנתבאר א' מן היסודות, שכל דבר יש לו 'דבר והיפוש
היפך של  'ערב'   – ערב ובוקר  הסוגיא של  כמובן את  כאן  יש  אז  כו'. 
'בוקר', ו'בוקר' היפך של 'ערב'. אבל עיקר הסוגיא כאן, עוסקת בנידון 

מה קודם למה, האם ערב קודם לבוקר, או בוקר קודם לערב. 

אז בסוגיא דידן כאן נאמר, שערב קודם לבוקר, "ויהי ערב ויהי בוקר", 
זה סדר ברייתו של עולם. אבל כל דבר בבריאה מתגלה כ'דבר והיפוכו'. 
ולפיכך, לעניינא דידן כאן: הסדר שהוא קודם ערב, ולאחמ"כ מציאות 
של בוקר, זהו סדר אחד,  אבל גם יש סדר מתהפך. דוגמא שורשית 
ויסודית, איפה הסדר של קום בוקר ולאחמ"כ ערב? זה נאמר בסוגיא 

ששל קורבנות לדינא, שם הרי הדין, קרבנות שנאכלים ליום ולילה, קרב
נות שנאכלים לשני ימים ולילה. 

קודם  לילה.  מציאות של  ולאחמ"כ  יום,  הוא, שההקרבה:  הדבר  סדר 
יום, ולאחמ"כ מציאות של לילה.כמובן אפשר למצוא דוגמאות נוספות, 
כאן,  שנאמר  הסדר  עד למאד,  שורשית  כדוגמא  אבל  ולהתם.  להכא 
קודם מציאות של לילה, ולאחמ"כ מציאות של בוקר, זהו הסדר האחד. 

והסדר המתהפך, הוא קודם בוקר, ולאחמ"כ מציאות של ערב.  

'ערב' שקודם למציאות של 'בוקר', יש מצד סדר הזמנים, שהערב קודם 
לזמן שנקרא בוקר, זה "יליף מברייתו של עולם", וזה תנא דידן.  ראשית, 
פשטות התנא עסק בק"ש של שחרית, והתנא עסק בק"ש של ערבית, 
והוא הקדים ערבית לשחרית, מפני שכך נאמר בקרא. אבל בעומק, כל 
צירוף שאנחנו מוצאים אותו, צריך להתבונן האם הצירוף הוא מחמת 
אותה בחינה אחת בלבד שמצאנו הוא הצירוף, או שיש לו פנים נוספות 
של צירוף. ובהרחבה יותר: כל דבר ודבר שחז"ל מדמים אהדדי, צריך 

לראות  במה הוא דומה, ובמה הוא שונה. ולעניינא דידן השתא - ברייתו 
ותחילת מסכתא דברכות שעוסקת  בוקר',  יהי  ערב  'ויהי   – עולם  של 
וק"ש של שחרית. לכאורה כל הדימוי מחמת  בדיני ק"ש של ערבית, 

שעוסקים בערבית ושחרית בשניהם.

אבל בעומק יותר, הרי "ויהי ערב ויהי בוקר" נאמר במעשה בראשית, 
ביום ראשון דמעשה בראשית,  נאמר  זה  נאמר,  בפעם הראשונה שזה 
יום  ויקרא אלוקים לאור  "ויבדל אלוקים בין האור ובין החושך,  לאחר 
ולחושך קרא לילה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד", זה נאמר ביום ראשון. 
כל ששה שאנו  ימים במעשה בראשית. ששה סדרי משנה,  יש ששה 
מוצאים בכל התורה כולה, בהכרח מצורפים אהדדי, כל שישה שלא 
יהא. בעניינא דידן השתא, יש לנו ששה ימים 'ששת ימים עשה ה' את 
מפורשים  הדברים  משנה',  סדרי  'ששה  לנו  ויש  הארץ',  ואת  השמים 
להדיא בדברי חז"ל, 'ששה סדרי משנה', הם כנגד 'ששה ימים' שבהם 
הקב"ה עשה את השמים ואת הארץ. ששה ימים שבהם נבראו שמים 

וארץ, וששה סדרי משנה, מקבילים אחד לשני.

שולפ"ז לעניינא דידן השתא, "מאימתי קורים את שמע בערבין", זה הפ
תיחה של 'ששה סדרי משנה', והפתיחה של הסדר הראשון. "ויהי ערב 
ויהי בוקר" שנאמר פעם ראשונה, נאמר ביום ראשון. על זה נאמר כאן 
"מאימתי קורין את שמע בערבין". כלומר: על ה'יום' ראשון, שהמקביל 
לו הוא ה'סדר' הראשון, כשם שביום ראשון נאמר "ויהי ערב ויהי בוקר 
יום אחד", כך גם לעניינא דידן כאן השתא, בתחילת סדר ראשון של 
ערב  הוא  הנידון  ראשון,  לסדר  מקביל  ראשון  יום  משנה,  סדרי  ששה 

ובוקר. ]כמובן הנידון הוא ערב ובוקר מצד האדם חיוב קריאת שמע[. 

ויהי  "ויהי ערב  ימים -  ובעומק, הרי ביום ראשון נאמר בשונה משאר 
בוקר יום אחד". 'ראשון לא קאמר, אלא אחד', כמו שאומרים חז"ל . 
"מאימתי קורין את שמע" - "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד", א"כ 
יסוד הדין של קריאת שמע הוא גילוי של האחד, זה נאמר דייקא ביום 

ראשון "ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד".

וא"כ מה שהגמ' מקבילה, את מה שנאמר ביום ראשון: "ויהי ערב ויהי 
בוקר יום אחד", לפתיחת הששה סדרי משנה, סדר ראשון במשנה דידן, 
זה מחמת שביסוד מהותם, הששה ימים מקבילים לששה סדרי משנה, 
והסדר הראשון מקביל ליום ראשון, ודייקא כמו שנתבאר "ויהי ערב ויהי 

בוקר יום אחד", דייקא ק"ש – "ה' אחד".
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משום  יוחנן  א"ר   – ע"ב  ז,  ברכות, 
רשב"י, מיום שברא הקב"ה את העולם לא 
שבא  עד  אדון  לקב"ה  שקראו  אדם  היה 
אברהם וקראו אדון, שנאמר )בראשית, טו, ח( 
ויאמר אדני במה אדע כי אירשנה. אמר רב, 
אברהם,  בשביל  אלא  נענה  לא  דניאל  אף 
ועתה שמע אלהינו אל  יז(  )דניאל, ט,  שנאמר 
על  פניך  והאר  תחנוניו  ואל  עבדך  תפלת 
מבעי  למענך  אדני,  למען  השמם  מקדשך 

ליה, אלא למען אברהם שקראך אדון.

וגדר "קראו אדון", אינו קריאה בעלמא, 
"שעשה  אברהם  טז(  ג,  )שמ"ר,  כמ"ש  אלא 
אותך אדון" על כל בריותיך. וזהו כוונת שם 

אדנ"י, אדון "הכל", ודו"ק.

המהרש"א  כתב  "אדון",  תואר  וביאור 
)מנחות נג, ע"א( וז"ל, עד שבא אברהם וקראו 

על  מורה  אדנות  דלשון  ור"ל  וכו',  אדון 
מלבי"ם,  ועיין  עכ"ל.  והיכולת,  השררה 
וז"ל שם, שם אדון, שעקרו  יג,  ישעיה, כו, 

ע"ש האדנות והגדולה, עכ"ל.

כתב  ח(  טו,  לך,  )לך  דבר  בהרחב  אולם 
אדני  בשם  אבינו  אברהם  כוונת  אין  וז"ל, 
בשביל שדוד הטבע )נס(, שהרי ביקש לדעת 
ע"כ  אלא  יצירתה,  ב"טבע"  הארץ  סגולת 
"משגיח  שלי  אדון  שאתה  השם  בזה  כיון 
עכ"ל,  עיני,  אליך  נושא  ואני  עלי,  פרטי" 
עיי"ש. וצ"ב שלשון חז"ל שעשה אותו אדון 
על "כל בריותיך", ואומות העולם אין להם 
כללית,  השגחה  רק  אלא  פרטית  השגחה 
לומר  שאפשר  ניחא,  הגמ'  ובלשון  כנודע. 
שקראו אדון על עצמו, ובודאי אברהם היה 

במדרגת השגחה פרטית.

בלבביפדיה אברהם פתיחה למילון ארמי
אמרו חז"ל )ב"ר, עד. ילק"ש, דניאל, פ"ב, רמז תתרס( א"ר שמואל בר נחמני, אל תהי לשון ארמי 
קלה בעינך, שבתורה ובנביאים ובכתובים מצינו שהקב"ה חלק לו כבוד, בתורה )בראשית, לא, 
מז( יגר שהדותא, בנביאים )ירמיה, י, א( כדנה תאמרון, בכתובים )דניאל, ב, ל( וידברו הכשדים 
למלך ארמית. ואמרו )ספרי, וזאת הברכה, שמג( ואתה מרבבות קדש, זה לשון ארמי. ועוד מצינו 

הרבה בדברי חז"ל שמילים מסוימות בתנ"ך הם מלשון ארמי.
ומקצתו בלשון  היה מקצת הגט כתוב בלשון  וז"ל, אם  ה"ח(  פ"ד,  )גירושין,  וכתב הרמב"ם 
אחרת, פסול, עכ"ל. וכתב הרמ"א )שו"ת הרמ"א, סימן קכז-קל( שאם הגט כתוב חלקו בלשה"ק 
וחלקו בלשון ארמית, גט כשר הוא, מפני שלשון ארמית חד הוא עם לשה"ק )ועיין שבת, קטו, 

ע"ב(.

ואמרו )סנהדרין, לח, ע"ב( ואמר ר' יהודה אמר רב, אדה"ר בלשון ארמי ספר. ועיין פרדס יוסף 
)בראשית, ב, ז( מדוע סיפר בלשון זו. וכתב המהר"ל )שם( וז"ל, האדם בשביל שכולל היה כל 
לשון שהיה יוצא ממנו, לא היה ראוי לו לשון פרטי, אך היה לו לשון ארמי אשר אינו לשון, 
ולא ניתן לשון ארמי לאומה פרטית, עיי"ש. ואמרו )סנהדרין, כא, ע"ב( אמר מר זוטרא ואיתימא 
וניתנה להם בימי  ולשה"ק, חזרה  מר עוקבא, בתחלה ניתנה תורה לישראל בכתב עברי 
עזרא בכתב אשורית ולשון ארמי, עיי"ש. ואמרו )סוטה, לג, ע"א( ואין מלאכי השרת מכירין 

בלשון ארמי. עיין רא"ש )ברכות, פ"ב, סימן ב(.
)ברכות, ח, ע"א( לעולם ישלים אדם פרר  ולשון זה יש להשתמש בו לדינא בכל שבוע, כמ"ש

שיותיו עם הציבור שנים מקרא ואחד תרגום. ועיין לדינא בשו"ע, או"ח, סימן רפ"ה, סעיף ב' 
)ועיי"ש שיש שס"ל שסגי בכל פרוש ולאו דוקא ארמית(.

וכתב מהרח"ו )עץ הדעת טוב, כי תבא( וז"ל, הנחש הרמאי הנקרא ארמי )רמאי – ארמי, אותיות שוות(, 
עכ"ל. והוא פיתה לאכול מעץ הדעת. וכתב בלקוטי מוהר"ן )תורה יט( וז"ל, ועץ הדעת שיש 
בו שני כחות שהן טוב ורע, הוא אמצעי בין לשון הקדש, שהוא אשה חכמה שכלו טוב, ובין 
לשון של ע' עממין שכלו רע. ועץ הדעת טוב ורע זה לשון תרגום, שהוא אמצעי בין לשה"ק 
ובין לשון של ע' עממין. ולשון עממין כשרוצים לינק מלשה"ק, אי אפשר להם לינוק אלא 
ע"י לשון תרגום וכו'. ועיקר בנינה ושלמות לשה"ק אינו אלא ע"י שמפילין הרע של התרגום 

ומעלין את הטוב שבתרגום לשה"ק, שעי"ז נשלם לשה"ק, עיי"ש.
וזהו תכלית החיבור להפיל הרע של התרגום, ולהעלות הטוב שבתרגום ללשה"ק, ולהשלים 
לשה"ק. וע"י בירור התרגום נגלה בחינת פרו ורבו בלשה"ק, והיינו פרו ורבו בתורה אור. 

ועי"ז מצטרף הטוב שבעץ הדעת לעץ החיים.
ובעומק, שורש הרע ביסוד העפר, פ-רע. ולשון ארמי המתוקן הוא צירוף של א – אש, 

ר – רוח, מ – מים, י – יחד, ללא שורש הרע שבעפר, ודו"ק.
ועל לשון ארמית אמרו, יפת אלקים ליפת והוא ישכון באהלי שם, וכמ"ש )לקח טוב, נח, ט, 
כז( יפת אלקים ליפת, על שם יפת הרחיב לו הקב"ה, לשון ארמי הוא פותיה, הרחיבו, ע"כ. 
יכול לבאר כדי צרכו לעצמו את  דלשון ארמית הוא "ההרחבה" של לשה"ק. אולם אינו 

לשה"ק והתורה )עיין מגילה, ג, ע"א(, אלא נצרך חיבור ושילוב של הארמי בלשה"ק.
וזה תכלית חיבור זה, לבאר לשון הארמי, ולהראות את שורשו בלשון הקודש.

■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד לעלון זה
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בלבביפדיה קבלה אפרח
אור א"ס

)דברים, כב, ו( וז"ל, אל"ף אפרוחים נוסף, כמו אלף ובאר  עיין אבן עזרא
זרועך, עכ"ל. 

ובכל מקום שנוסף אל"ף, הוא הארת אלופו של עולם. ועיין ערך קטן 
שבירה – עינים. ובעומק, אפרוח )עם וא"ו( אותיות אור-חפ, מלשון אור 

שחופף מסביב, בחינת אור א"ס הסובב לכל הנבראים.
צמצום

)איוב, לט, ל( ואפרחיו יעלעו דם,  חלל הפנוי, שורש לחלל, מת. וכתיב 
ובאשר חללים שם הוא. ועיין חולין, כב, ע"ב.

ועוד. צמצום – מחיצה. ועיין שבת )סז, ע"ב( והטח בפני האפרוחים, יש 
בו משום דרכי האמורי.

קו
פ"ב(  סוכת שלם,  )מאמר  עולם  כהונת  ברית  ועיין  לישועה.  ציפת  תקוה, 
וז"ל, ב' פעמים אפר"ח ביצ"ה, גימט' ישועות, כמספר רבצ"ת ע"ל, 

עכ"ל.
עיגולים

סוד גלות, מלשון עיגול, יציאה מיושר לעיגולים, זהו גלות. כי ישראל 
שערים.  בפתחי  שהרחיב  כמו  עיגולים,  בחינת  ואוה"ע  יושר,  בחינת 
ועיין תיקונים )כא, ע"א( אשר שתה אפרחיה, אלין שית בנין דילה, שית 
ספרין, דאינון ששת ימי המעשה, כלהו פרחים לגבה בכמה חגין ויו"ט, 
ואפרוחים דאתון ישראל לתתא, כלהו פרחים עמה בגלותא. ויש גלות 
כללית וגלות פרטית, וגלות פרטית הוא סוד הגלגולים. ועיי"ש )כג, ע"ב( 
גם צפור מצאה בית, דא גלגולא קדמאה דאיהי נפש, ודרור קן לה, 
דא גלגולא תנינא דרוחא, אשר שתה אפרוחיה, דא גלגולא תליתאה 

דנשמתא.
ועוד. תחילת אפרוח, ביצה. ועיין שער מאמרי רשב"י )השמטות( וז"ל, 
ביעא דקושטא היא טיפת זרע אשר נותן יוסף לרחל בעת הזווג, והוא 
בסוד אפרוחים או ביצים, אפרוחים הם בזווג עליון דאו"א, וביצים בזווג 
דיוסף ורחל, והוא בסוד ביצה מגולגלת )כמ"ש בסוף פ"ק דב"ב שהוא מאכל 
אבלים, גלגל חוזר הוא בעולם( סתומה מכל צדדיה, בסוד טיפה זו מה תהא 

עליה, עכ"ל.
יושר

סוד ג' קווים. ובדיני טירחה במועד נאמר שאין מושיבין תרנגולות על 
הביצים לגדל אפרוחים אם לא כשהושיבם קודם המועד, וכל שהוא 
הם  מולידה,  אם  כל  ובעומק,  להחזירה.  שרי  לבריחה,  "שלש"  תוך 
שנים - אם וולדה, אולם באפרוח איכא ג', אם, ביצה, אפרוח, ודו"ק.

שערות
עיין שער המצות )ויחי( וז"ל, היניקה נקראת רביצת האם על האפרוחים, 
ואז התבונה יורדת למטה ממקומה, עד שנמצא החזה שלה כנגד ראש 
ז"א בהיותו למטה במקומו, וא"כ מקום זה הוא למטה מסיום קוצא 

דשערי, עיי"ש צד שני.
אזן

ואמרו  "מגיס".  ומשם ס"ג נעשה  כנודע.  אח"פ, סמ"ב דע"ב דס"ג, 
)שבת, סז, ע"ב( והמגיס בפני אפרוחים יש בו משום דרכי האמורי.

חוטם 
אפרח, אף-רח. יצחק גימט' ר"ח.

פה
עיין רש"י )ישעיה, לד, טו( וז"ל, ודגרה – היא קריאת העוף )בפה(, שהעוף 
קורא בגרונו להמשיך אפרוחים אחריו, עכ"ל. ועיין עוד רש"י )ירמיה, יז, 
יא( וז"ל, קורא דגר ולא ילד – הקורא הזה מושך אחריו אפרוחים שלא 
אחריו,  אפרוחיו  למשוך  העוף בקולו  שמצפצף  ציפצוף   - ילד. דגר 

עכ"ל.
ו( וז"ל, כי  ועוד. אכילה. ועיין פרוש רבי יהודה בן לבלעם )דברים, כב, 
יקרא קן צפור – מצוה זאת במה שראויה אכילתו, ואם היו הביצים 
מקולקלות, אין חובה בשילוח הקן, לאמרם, מה אפרוח בני קיימא, 
אף ביצים בני קיימא, עכ"ל. ובענין אכילתו, עיין ביצה )ו, ע"א( אתמר, 
אפרוח שנולד ביו"ט, רב אמר אסור, ושמואל ואיתימא ר' יוחנן אמר 
מותר. רב אמר אסור, מוקצה הוא. שמואל ואיתימא ר"י אמר מותר, 
ביצת  באפרוח  ע"א(  )לא,  תמורה  ועיין  בשחיטה.  עצמו  ומתיר  הואיל 

טריפה, אי מותר או אסור.
ההם  האפרוחים  שצואת  וז"ל,  יכין(  מי  )ד"ה  הפליאה  ספר  עיין  ועוד. 
חוזרים ליתושים ונכנסים לתוך פיהם של האפרוחים ומהן מתפרשין 

)עיין ב"ב, טז, ע"א(, עכ"ל.

עינים - שבירה
שבירה דתיקון, מכח הארת אפרח, א-רפח, סוד תיקון הרפ"ח ניצוצין 
התיקון,  זהו שורש  אור,   – באל"ף  וכאשר נקשרים  שנפלו בשבירה, 
הבקיעה  האפרוח.  ויוצא  הביצה  נבקע  ואזי  א-פרח.  אפרח,  בחינת 
היא   – ובקעה  וז"ל,  טו(  לד,  )ישעיה,  רש"י  ועיין  דתיקון.  בחינת שבירה 
יציאת האפרוחים מן הביצה, וכן הוא אומר )להלן נט( ביצי צפעוני בקעו, 

עכ"ל. וע"ש כן בעומק נקרא ביצה, מלשון בציעה, בקיעה.
ואזי אחר הבקיעה של הכלי, נגלה אפרוח וכלי דק מתוקן, והוא אפרוח 
וקליפתו, הנאכל )עיין ביצה, ד, ע"א(. ועיין ראב"ד )ספ"י, הקדמה, מחז"ל( וז"ל, 
דיה  - ועל עפר תקבץ הביצים, ותחממם מן האויר בלי שתגע בהם, 
אך בראותה אותם יתחממו ויולדו מהם אפרוחים, עכ"ל. ועיין עץ חיים 
)שער ח, פ"א, מ"ת(. אולם תחלה האפרוח אינו רואה, עיין ליקוטי ש"ס 
)בכורות, בת יענה גי' ישראל(. ועיין כתבי הרמ"ע מפאנו )מאמר מאה קשיטה, 

סימן עא(. 

ע"ב(.  )מה,  עיין שבת  האפרוח.  מת  כראוי,  אינו  התיקון  כאשר  אולם 
ו, ע"ב( דתניא, לכל השרץ השורץ על הארץ, לרבות  )ביצה,  וכן אמרו 
אפרוחים שלא נתפתחו עיניהם, שאסור באכילה. ואמרו )חולין, צח, ע"א( 
בביצת אפרוח, ואמאי קרי לה טמאה, כיון דאית בה אפרוח קרי לה 

טמאה. ועיין שם )קמ, ע"א( אפרוחים טרפות פטור משילוח הקן.
עתיק

לית שמאלה בהאי עתיקא, כי נכללים דוכ' ונוק' ההדדי. ועיין שפתי 
חכמים )ויקרא, כד, כח( וז"ל, האפרוחים, שכולל בין זכרים בין נקבות, 
עכ"ל. ועיין זוה"ק )זהר חדש, מדרש הנעלם, מז, ע"ב( אפרוחים, אלין כרובים 

דלעילא.
אריך

כתיב )דברים, כב, ו( כי יקרא קן צפור וגו', אפרחים וגו', והאם רבצת על 
האפרחים וגו', שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך, למען ייטב 

לך "והארכת" ימים.
אבא

עיין עץ חיים )שער יג, פי"ד( וז"ל, וצריך שתדע, כי גם אמא עלאה כאשר 
היא בבחינת הזווג הב' של רביצה על האפרוחים הנ"ל, שאז גם אבא 

בלבביפדיה קבלה אפרח
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כח  ע"ש  אדון  שקראו  מבואר,  אתר  על  ברשב"א  אולם 
שליטתו לבטל הטבע ולעשות נס, וז"ל, ובאמת כי יש למזלות 
דל,  או  עשיר  במזלו  אדם  שיהיה  עד  בעולם  שלטון  השמים 
מאריך ימים או הפכו, מוליד או עקר, בלתי אם יטה מזלו לצד 
"טבע"  ממדרגת  יוצא  "טבעו",  נגד  שנוהג  שמי  )והבן  מעשיו  מתוך  אחר 
ודבק במדרגת נס, כי עצם ביטול טבעו שלו מוציא אותו ממדרגת הטבע, והבן 

היטב(, והיה אברהם מכח מזלו אינו ראוי להוליד, זולתי שנתגבר 

ויצא מתחת מערכת הכוכבים ונתעלה במעשיו ונדבק לסיבה 
העליונה ה' יתברך שהוא אדון הכל, ולא היה יכולת במערכה 
שם,  המהרש"א  וז"ל  בהרחבה.  עיי"ש  התולדה,  ממנו  לבטל 
אברהם הוסיף וקראו גם בשם אדון, שהוא מורה על אדנותו 
ויכולתו לשנות הגזירות ומערכת השמים, עכ"ל. ועיין צל"ח על 

אתר, וקדושת לוי )לך לך, ד"ה אדני(.

אולם באמרי בינה )דרוש ב' לשבת הגדול. ועיין אהל יעקב, דף לח. 
ופרדס יוסף, בראשית, טו, ח( מצינו מהלך נוסף, וז"ל, שעד אברהם 

בחסד  רק  העולם  התנהגות  כל  והיו  הבורא,  את  הכירו  לא 
עול  וקבל  בוראו  את  אברהם  שהכיר  ומיום  מהבורא,  בלבד 
מלכותו )עיין בת עין, לך לך, ד"ה ויאמר ה'(, ומני אז מתואר הקב"ה 
הדין בעולם  מדת  הברית נעשה  אתו  כרת  ומאז  אדון,  בשם 
שיתנהג העולם כפי מדת הדין על פי מעשי בני האדם אם טוב 
ואם רע, עכ"ל. ועיין ר' צדוק )דובר צדק, מ' קיב(. וזהו אדון לשון 
דן, א-דון, אלקים דן. ולכך אף הצלתו של דניאל נעשה בזכות 

אברהם, דניאל, דין-אל. 

והוא מדת הדין )ועיין בת עין, חיי שרה, ד"ה וזהו, וז"ל, שצרף אותיות דין 
לאות אלף, עיי"ש(, מדת היראה. וזה נגלה בעיקר בעקידה, ששם 

אלימלך  נועם  ועיין  אתה.  אלקים  ירא  כי  ידעתי  עתה  כתיב 
גילה  חסד  שמדתו  שאברהם  והיינו  משני(.  ד"ה  שושנה,  )ליקוטי 

שמדת הדין היא גופא אופן של חסדו יתברך, שממדת חסדו 
לברוא נבראים ולהתנהג עמהם במדת החסד והדין.

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

מרכין ראשו ואינם שלמין בקומתן וכו', שאז הוא זווג תחתון של או"א, 
עכ"ל. ועיין שער המצות )כי תצא(, ושער הזווגים )פ"ב(. ועיין שמן ששון 

על העץ חיים )דרושי הצלם, פ"ח(.
אמא

כתיב )דברים, כב, ו( והאם רבצת על האפרחים, או על הביצים, לא תקח 
רהאם על הבנים, שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך. והוא בחי

נת סוכה, אם הסוככת על בניה. ועיין רש"י )מלכים, ב, יז, ל( וז"ל, סכות 
בנות, דמות תרנגולת עם אפרוחיה, עכ"ל. אולם בתוך מעי אמא אינה 
)ביצה, ו, ע"ב( עם יציאתה נגמרה ומגדלת אפר  מגדלת אפרוחים, כמ"ש
רוחים, במעי אמה אינה מגדלת אפרוחים. ואמרו )ע"ז, מב, ע"ב( ואפרוחין 
שצריכין לאמן, כביצים דמו. ועיין חולין )קמ, ע"ב( ומה הביצים צריכין 
לאמן, אף האפרוחין צריכין לאמן, יצאו מפריחין. ועיין תיקונים )כג, ע"א( 
כי יקרא קן צפור לפניך, דא סוכה דאיהי אימא עלאה, בכל עץ, הה"ד 
ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, אפרוחים אלין שבעת ימי 
הסוכות או ביצים דבהון עבדין שבע הקפות, ורזא דמלה נקבה תסובב 
גבר. ועיין בהרחבה נפלאה, בברית כהונת עולם, מאמר סוכת שלם, 
)ביאור משנת חסידים, דף  ועיין כתבי הרמ"מ משקלוב  פרק א-ב-ג-ד. 
קסח( וז"ל, ביצה – אפרוח – בן, בגימט' חותם גנת"א, והם ס"ת של ז' 

ימי בראשית, עכ"ל.
ז"א

קיבוץ כל ו"ק יחדיו. ועיין סודי רזיא )אות י( וז"ל, שבעה מעדנות כימה 
ראש השור כוכבים רבים יחד מקובצים וקרואין אפרוחים, לפי שהם 

מקובצים כאפרוחים תחת התרנגולת, עכ"ל.
ועוד. ז"א בקטנותו נקרא אפרוח, בחינת יניקה. ועיין זוה"ק )שמות, ט, 
ע"ב( ובזכות "ינוקי" )מדרגת יניקה( דבי רב יתתקף חיליה לאתגברא, ורזא 
דא אפרוחים. ואי לא ישתחון אלין, הא ינוקי דיתבין בתוקפא דאמהון 
)ישעיה, כח, ט( גמולי מחלב עתיקי משדים. ועיי"ש )דברים,  וינקי, כד"א 
קכא, ע"ב( יפוק בן מבינה, ובן י"ה דאיהו ו', דאיהו אפרוח בשית גדפין, 
מעלות  שת  יט(  י,  א,  )מלכים,  דאינון  דקנה  עזקאן  בשית  ליה  ויסתלק 
)רטז, ע"א( אפרוחיה, בן ובת וכו', אפרוחים אלין מארי  לכסא. ועיי"ש 
)ששה סדרים(. ועיי"ש )רנד, ע"א( כדין אמא יתבא על אפרוחין ואשר  משנה

תכחת רביעא עלייהו, ואנן מפריחין לה ונטלין אינון שית בנין, עיי"ש 
. ועיין זהר חדש )עז, ע"א( אפרוחים דא י"ב שבטים דלר ()ע"ב, ורפג, ע"א
עילא. סוד י"ב גבולי אלכסון של ו"ק. ועיי"ש במדרש הנעלם )מז, ע"ב(. 

ועיין תיקונים )בהקדמה, וכן פא, ע"א(.
נוק'

בית. וכתיב )תהלים, פד, ד( גם צפור מצאה בית ודרור קן לה, אשר שתה 
וז"ל, כי בהיות האם רובצת על  )כי תצא(  ועיין שער המצות  אפרחיה. 
האפרוחים, אין לה התפשטות רק ק"ן רבוא בלבד, עכ"ל. ועיין פרדס 
רימונים )שער כג, פי"ט( וז"ל, והאפרוחים הם ששה הבנים הרובצים עליה 

)נוק'( באמצעות הת"ת בעלה השוכב בתוך חקיה בין שדיה, עכ"ל.

ועוד. סוד בת. ואמרו )כתובות, נט, ע"ב( הרוצה שילבין את בתו, יאכילנה 
אפרוחים וישקנה חלב סמוך לפרקה.

ועוד. עיין עץ חיים )שער טו, פ"ב( וז"ל, בזווג זה התחתון של רביצת האם 
על האפרוחים, יש בו ב' אופנים, או בהתלבשותן תוך ז"א עצמו כנודע 

רשהנה"י שלה נעשין מוחין אליו, או בהתלבשותן בנוק', עכ"ל. ואז בפ
רטות נקראים ביצים, עיי"ש.

■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד 
לעלון זה
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עץ חיים היכל חמישי שער פרקי דרושי הצלם דרוש א' מ"ב ]473[
ונמצא כי בחינה זו היא י' ראשונה של 
המוחין  התפשטות  כל  הכולל  הוי"ה 
והוא  צלם  של  ם'  והוא  חכמה  ונקרא 
דתבונה  ראשונות  ו"ס  והוא  אויר 
צ"ל  אותיות  ב'  כי  צלם  ונקרא  הג', 
במ':  פה  שרשם  ונכללין  בו  נמצאים 
מיירי  דהכא  שהתבאר  מה  לפי  נחדד, 
הארה  שהיא  עליונה  בבחינה  בצלם 
מה  ולכן  גמורים,  י"ס  בבחי'  דלעת"ל 
העליונות  תבונה  של  הו"ס  שמאיר 
לו"ס תחתונות שהם הז"א, הוא בסוד 
י"ס  של  בתפיסה  שהם  עליונות  ו"ס 

גמורים1, ודו"ק.

ראשונה  ה'  היא  הב'  בחינה  אח"כ 
המוחין  התפשטות  הכולל  הוי"ה  של 
דצלם:  הל'  והוא  בינה  ונקרא  כנ"ל 
כפי שהוזכר בענין המ' שהיא בסוד הי' 
המ'  בכללות  שאמנם  והיינו  דהוי"ה. 
הוי"ה,  דשם  יודי"ן  הד'  מכח  מתגלה 
והיינו הוי"ה במילוי יודי"ן שהוא מילוי 
ע"ב, וביחס הזה נעשים ד' מוחין כי אז 
החו"ג נבדלין זה מזה, אך בפרטות המ' 
ומעתה  הוי"ה2.  הי' דשם  מתגלה מכח 
ג'  הרב מבאר את מדרגת הל' שיש בה 
זה  יחד  מצורפים  החו"ג  אז  כי  מוחין, 
עם זה. ושורש הל' באות שניה דהוי"ה 

שהיא אות ה' ראשונה. 

הוי"ה  צלם  שיש  לעיל  שהתבאר  וכפי 
שורשו  הוי"ה  צלם  אלה"ים,  צלם  ויש 
באמא,  שורשו  אלה"ים  וצלם  באבא, 
אלה"ים  בצלם  מתלבש  הוי"ה  וצלם 
ואז הוא נעלם ובלתי נגלה, ומה שמבאר 
הרב הוא מצד השורש המולבש שהוא 
באמא  מתלבש  כשהוא  אולם  הוי"ה, 
הוא אהי"ה, וכנודע ששורש שם אהי"ה 
הוא בהוי"ה3, וכשהוא מתלבש בתבונה 

הוא ס"ג, כנ"ל. 

ובערך הזה נבאר ע"פ הצלם המתבאר 

1  ויבואר להלן בהרחבה. 
2  שהוא השורש לד’ יודי”ן, כי מילוי ע”ב הוא ד’ 

יודי”ן, וע”ב הוא יו”ד, ודו”ק.
3  והיינו כי יש ב’ בחינות דשם אהי”ה, אהי”ה 

שהוא למעלה מהוי”ה, ואהי”ה שהוא למטה 
מהוי”ה שהוא באמא ובזה מיירי הכא. 

כאן שהוא צלם עליון שהל"מ מקיפין4 
ותחתיהן הכתר ותחת הכתר הצ' שהוא 
החב"ד הנכנס בז"א. לפ"ז הי' הוא כנגד 
המ' דצלם, הה' ראשונה הוא כנגד הל' 
דצלם, הו' הוא כנגד הכתר, וה' אחרונה 
הוא כנגד הצ'5. והם סדר המדרגות של 
הד' מוחין דשם הוי"ה, שבמ' מתגלים 
ובצ'  מוחין,  ג'  מתגלים  ובל'  מוחין,  ד' 
הצ'  כי  שלוש  של  במדרגה  הוא  אמנם 
ויבואר  כנודע6,  הל'  של  בתפיסה  הוא 

להלן מדרגת הצ'.

ג'  בחינה  גם  בה  כלולות  זו  גם  אמנם 
שלמטה ממנו הוא צ' דצלם נקרא צ"ל 
היא  כי  דצלם  מ'  רק  ממנו  חסר  ולא 
כפי  והיינו  צ"ל:  ונקרא  ממנו  עליונה 
שהתבאר בענין המ' דצלם שהיא כוללת 
את המדרגות שתחתיה שהם צ"ל, ואז 
את  כוללת  הל'  נמי  הכא  צלם,  נקרא 
הצ' שתחתיה, אך אינה כוללת את המ' 

כי היא מעליה, לכן נקרא צ"ל לבד. 

אולם הל' מקבלת את הארתה של המ', 
י' ראשונה שבשם  בחי'  בה  אין  כלומר 
נעלמת  היא  כי  מהארתה  בה  יש  אך 
ה'  אות  שורש  שכנודע  והיינו  בתוכה7. 
כי  דהוי"ה,  בי'  היא  שבשם  ראשונה 
ויו"ד  אחת הצורות של הי' הוא דל"ת 
זה מתגלה אות  ומשורש  יו"ד8,  ו"ו  או 
שה'  והיינו  הוי"ה.  דשם  ראשונה  ה' 
של  במילוי  שורשה  דהוי"ה  ראשונה 
אות יו"ד שיש בו ו"ד שהוא שורש לה' 
בל'  המ'  הארת  יש  כך  ומצד  דהוי"ה. 
אך אינה כלולה בה כמו הצ"ל במ' ולכן 

נקרא שחסר ממנו המ'9.     

אך עיקרה ל' דצלם לבד: והיינו שאע"ג 

4  המ’ ממקומו מלפניו, והל’ יורד  מאחורי הז”א.
5  כך הוא מפורש בדברי הרב להלן והוא עומק 

השמועה כפי שהתבאר בארוכה עד השתא. 
6  ג’ פעמים ג’.

7  כפי שכותב הרב להלן, “ובחינת המוחין נעלם 
ומכוסה תוך ל’ זו”, ודו”ק.

8  התבאר בשער אח”פ.
9  וכפי שהתבאר לעיל שמה שהתחתון כולל את 
העליון אינו אלא מצד הרשימו שהשאיר העליון 

אחרי הסתלקותו, ולא את עצמותו ממש. משא”כ 
העליון כולל את התחתון בכח, ודו”ק.

היינו בכח10 אך  כוללת את הצ',  שהל' 
עיקרא היא ל' דצלם לבד. 

חוזרין  א'  בחינה  אחר  כי  והענין 
בו'  שנתלבשו  הראשונים  מוחין  הד' 
הג',  תבונה  של  ראשונים  ספירות 
ב',  והתפשטות  ב'  ירידה  עוד  ויורדין 
כל  הג',  דתבונה  בנה"י  ומתלבשין 
אחד כלול מי' הם ל' דצלם: והיינו כפי 
מאירה  היא  המ'  שהארת  שהתבאר 
עליונות  בו"ס  ג'  לתבונה  ממקומה 
שבה ומשם לו"ס תחתונות דז"א. ומה 
עומק  הוא  ממקומה  מאירה  שהמ' 
הארתה לו"ס עליונות, עליונות דייקא, 
בו"ס  מאיר  המ'  כלומר,  דייקא,  ו"ס 
עליונות11 של התבונה, והל' מאיר בג"ס 
תחתונה של התבונה, וכך נעשה הארת 

בחי' י"ס, כמבואר להלן.  

והוא מש"כ 'ויורדין עוד ירידה', כלומר 
הל' הוא מאיר לג"ס תחתונות כ'המשך' 
להארת המ' שהאיר לו"ס עליונות. ועיין 
בש"ש12 שהאיר שאין הד' מוחין עצמו 
דבחי' מ' דצלם יורד, שכבר כתב דחסר 
ממנו בחי' מ', אלא ר"ל שמתפשט הל' 
מוחין13,  הד'  מבחי'  ג"כ  שהיא  דצלם 
אלא  ניכר  אינו  בנה"י  שברדתן  אלא 
ג', כ"א מי' הם ל'. והיינו שיורדת עוד 

הארה מהם ולא הם עצמן. 

עמוקה  תפיסה  כאן  שמונח  והיינו 
בהארת המ' והל'. כי הרי הסדר הפשוט 
שחסר  ו"ק  הוא,  הז"א  מדרגת  של 
למטה  הוא  שהו"ק  והיינו  ג"ר,  לו 
והג"ר החסרים הם למעלה, וכשבאים 
דו"ק  ג"ר  לו  לתת  הז"א  את  להשלים 
הוא להיפך, שבערך סוגיא דילן דמיירי 
הארה  בסוד  גמורים  י"ס  בהארת 
הארת  מאיר  זה  לצורך  כנ"ל,  דלעת"ל 
ומאיר  דתבונה,  עליונות  בו"ס  המ' 
הל' בג"ס תחתונות של תבונה. וסיבת 
שהיא  ההארה  בשורש  הוא  ההיפוך 
היא  שבינה  מ"ס,  בסוד  ותבונה,  בינה 

10  כנ”ל שהעליון כולל את התחתון בכח.
11  ובפרטות התבאר שהם ו”ס ושליש שהוא עד 

החזה שבה.
12  אות כא.

13  והיינו שורשה כדיבואר להלן.
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ס' ותבונה היא מ', היינו ו' עליונות וד' 
גמורים,  י"ס  בחי'  הם  ושם  תחתונות, 
כי הם ו' וד', ולא ו' וג' כאצל ז"א, ואז 
גופא  והוא  י"ס.  ולא  ט"ס  אלא  אינו 
בחי'  יחד  שהם  ותבונה  בינה  תפיסת 
הפוכה  תפיסה  שהיא  גמורים,  י"ס 
למטה  הם  הד"ס-תבונה  שאז  מז"א, 
והו"ס-בינה הם למעלה. כלומר הארה 
העליונות  הם  שהו"ס  בתפיסה  היא  זו 
בינה  בסוד  תחתונות,  הם   והד"ס 
ותבונה, בסוד מ"ס, שהיא ההארה של 
הגמורים.  דגדלות  מוחין  גמורים,  י"ס 
בסוד  שמאיר  העליונה  התפיסה  וזו 
גמורים בסוד  י"ס  הל"מ, בסוד הארת 
הארה דלעת"ל, כפי שהתבאר בארוכה 

בשער מוחין דצלם. 

שהו"ס  מה  כלומר  תליא,  בהא  והא 
הפוך  בסדר  למטה  והד"ס  למעלה 
ו"ס  ולא  וד"ס  ו"ס  שהם  ומה  מז"א, 

וג"ס, כז"א שהוא ג"ר וו"ק. 

כלומר, מה שמאירים בעלמא בתפיסת 
ג"ר דו"ק, היינו שהיא הארה בתפיסת 
ז"א שהיא הארה של ג"ר דו"ק בתפיסה 
כלומר  ט"ס,  בסוד  דהשתא  הארה  של 
היא תפיסת התחתון שהיא תפיסת ז"א, 
וביחס הזה הג"ר הם למעלה והו"ק הם 
למטה, כי זהו תפיסת התחתון. לעומת 
כך בתפיסה של ההארה דלעת"ל בסוד 
תפיסת  שהוא  גמורים,  י"ס  הארת 
ותבונה  בינה  העליון, שהיא הארה של 
והד"ס  למעלה  שהו"ס  מ"ס,  בסוד 
דייקא,  ד"ס  הם  ולכן  דייקא,  למטה 

בסוד י"ס, ולא ג"ס בסוד ט"ס.       

העליון  הצלם  מאיר  שכאשר  והיינו 
לגמרי  אינו  גמורים  י"ס  הארת  שהוא 
י"ס כפשוטו, אלא הארה בסוד  הארת 
היא  שהבינה  מ"ס  שהם  ותבונה  בינה 
ו"ס והתבונה היא ד"ס, שאמנם בפועל 
היא הארת הל' שהיא ג' ולא ד', כי היא 
הארה  ואינה  דלעת"ל  הארה  'מעין' 
והל' מאירים מלמעלה  כי המ'  גמורה. 
שהם  כפי  יורדים  ואינם  לתחתון 
ושורשה  יסודה  מ"מ  אך  במדרגתם14, 

14  היינו כשהם מצורפים כפי שיבואר להלן.

בינה  הארת  בסוד  י"ס  הארת  היא 
שלמים,  י"ס  בסוד  מ"ס  שהם  ותבונה 

ודו"ק.

והוא עומק השמועה המתבארת בדברי 
השמועות  כסדר  שלא  כאן,  מהרח"ו 
המקומות,  ברוב  שהתבארו  הצלם  של 
ובזה מתיישב מה שהקשה הרש"ש כאן 

שבדרוש ד' חזר בו מכל זה.

הוא  המ'  שהארת  הרב  מש"כ  והוא 
שהיא  דייקא  יודי"ן  יודי"ן,  ד'  בסוד 
בחינת הארת י"ס גמורים, ולהלן מבאר 
שגם סוד הל' היא בסוד ג' יודי"ן, והיינו 
יודי"ן דייקא, כי היא מסוד הארת י"ס 
'מעין'  והיינו  דלעתיד,  הארה  גמורים 

הארה דלעתיד כנ"ל, ודו"ק.

דצלם  מ'  אם  היה  טוב  ויותר  וצ"ע, 
בג'  דצלם  ול'  זו  דתבונה  ראשונות  ד' 
דתבונה  בג"ת  וצ'  דתבונה,  אמצעיות 
והוא צ': והוא כקושיית הרש"ש דכתב 
הוא  דאמת  והיינו  בו,  חזר  דמהרח"ו 
כך,  הוא  דהצלם  הפשוט  הסדר  דלפי 
הוא  שהסדר  פנימי  אור  בסוד  הוא  כי 
נה"י  הל',  כנגד  חג"ת  המ',  כנגד  ד"ר 
כנגד הצ', אך כפי שהתבאר לעיל דהכא 
בסוד  גמורים,  י"ס  בסוד הארת  מיירי 
כנגד  חו"ב  מקיפין  ול'  מ'  שאז  יודי"ן, 
וצ'  ו' דהוי"ה,  כנגד  י"ה דהוי"ה, כתר 

כנגד ה' בתרא דהוי"ה, כנ"ל. 

עצמם  מוחין  ד'  היו  תחלה  כי  נמצא 
ניכרין לכן נקרא מ' דצלם, אך פה נעלם 
המלובשים  רק  ניכרים  ואין  מציאותן 
והנה"י  הנ"ל,  דתבונה  נה"י  שהם 
המוחין  ובחינת  דצלם  ל'  נקראין  ההן 
דכתב  נהי  זו:  ל'  תוך  ומכוסה  נעלם 
ניכרין ולכן נקרא מ'  הרב שהד' מוחין 
דצלם לעומת פה בענין הל' אינן ניכרים 
שהל'  כמו  מ"מ  בנה"י,  מלובשים  רק 
דתבונה,  נה"י  תחתונות  בג"ס  מכוסה 
צ"ל שגם המ' מכוסה בו"ס דתבונה כפי 

שיבואר מיד. 

בנה"י  מכוסה  שהל'  מה  ניחא  אולם 
כי שניהם הם שלוש, אבל המ' היא ד' 
והו"ס הם ו'. ועיין בש"ש שהביא בשם 
הרב שדה הארץ שהקשה שמאחר שד' 

מוחין דמ' דצלם נתלבשו בו"ס דתבונה 
מ'  יקראו  שלכן  ניכרים  הם  איך  א"כ 
כנגד  ס'  להיות  ראוי  היה  הלא  דצלם 
קצת  לשונו  בנה"י.  כמו  דתבונה  ו"ס 
דברי  כפשטות  משמע  ובדבריו  סתום, 
יש  אולם  מכוסה.  אינה  שהמ'  הרב 
לבאר שודאי שכמו שהל' מכוסה בנה"י 
בדקות  אמנם  בו"ס,  מכוסה  המ'  גם 
התלבשות  אינה  שההתלבשות  כיון 
שווה, כי זה מ' שהוא ד' וזה ו"ס שהוא 
ו', לכן הארת המ' אינה בטילה לגמרי 
והיינו  ניכרים.  הם  דייקא  זה  ומטעם 

מחמת שהיא מאירה ממקומה כנ"ל.

דנהי  למ',  הל'  בין  הבחנה  שיש  והיינו 
ששניהן הארת מקיף, מ"מ הארת הל' 
אע"פ שהיא הארת מקיף היא מאירה 
באופן שהיא שווה לתחתון, בזה שכמו 
ג',  שהם  לנה"י  מאירה  היא  ג'  שהיא 
ובזה  כהמ',  גמור  מקיף  שאינו  והיינו 
לאחוריו  שיורדת  שהיא  מה  מתבאר 
שבזה  והיינו  במקומו  אותו  ומקיפה 
לעומת  ז"א.  של  למדרגתו  יורדת  היא 
ממקומה  שמקיפה  המ'  הארת  כך 
גמור,  מקיף  של  באופן  ומתלבשת 
כלומר אינה התלבשות גמורה כי היא ד' 
ספירות והו"ס הם ו', לכן הם ניכרים. 

מה  הבחנות  ב'  שיש  הוא,  הענין  עומק 
ג'  לו  לז"א, האם משלימים  משלימים 
ג"ר  של  ההבחנה  מלבד  והיינו  ד',  או 
א"א  שורש  מסוד  תוספת  בסוד  דו"ק 
או  לי"ס,  משלימו  ועתיק  ט"ס  שהוא 
הארת תוספת של ד' שנעשה עי"ז י"ס15. 
הסוגיא  הם  הללו  ההבחנות  ב'  ושורש 
באופן  מאיר  הוא  הל'  כלומר  דילן, 
ז"א  שאז  ג'  שהם  ג"ר  לז"א  שמוסיף 
נעשה ט"ס, לעומת כך המ' היא מאירה 
הוא  שאז  ד',  לז"א  שמוסיפים  הארה 
נעשה י"ס. ובערך הזה המ' מאיר בו"ס 
באופן שהוא ד' שמתלבש על הו', ונעשה 
שהקשה  מה  מתיישב  ובזה  י"ס.  עי"ז 
העומק  שהוא  ברורה  בהבנה  השד"א 
דייקא,  לו"ס  שמאיר  מ'  שהוא  מה 
שנעשה  והאופן  י"ס.  של  הארה  שהוא 
י"ס היינו או מכתר עד מלכות או שהוא 

15  ובדקות היא בחי’ הארת תוספת של י”ס.
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המ'  משורש  שהוא  הדעת,  את  כולל 

שהחו"ג נבדלין.

מכח  ו'  מאיר  בפשטות  שאמנם  והיינו 
אלא  אינו  וא"כ  הל'  מכח  וג'  המ' 
ט"ס, וזהו ביחס שהמ' והל' מצטרפים 
בסוד  לז"א  יחד  שניהם  ומאירים 
הארת  לשורש  ביחס  אבל  מקיפין, 
הארת  בו  מאירה  היא  לכשעצמה  המ' 
לו',  המתווסף  ד'  שהוא  י"ס  תוספת 
ודו"ק. והבן היטב שישנה הבחנה שהמ' 
וזהו  בד',  מאירה  והל'  בו"ס,,  מאירה 
למ',  מצורפת  הל'  כך  ומצד  י',  יחד 
וישנה  י"ס.  בחינת  מאירים  ויחדיו 
כנ"ל,  י"ס,  סוד  מאירה  שהמ'  הבחנה 
היא  ואזי  ג',  בבחינת  מתלבשת  והל' 
שורש להארת ג"ר כתוספת לו"ק, ואינו 
היא  שהל'  והבן  י"ס.  ולא  ט"ס  אלא 
הארה ממוצעת בין י"ס לט"ס, ויש בה 

את ב' ההבחנות.    

)דיודי"ן( הוא בבינה  כי אהי"ה  ונודע 
ס"ג,  שם  נקראת  תבונה  כי  העליונה 
גימט'  אותיותיו  ב'  עם  זה  צ"ל  ולכן 
בצל  וגימט'  דאלפין  דאהי"ה  מילוי 
שד"י16, וחסר ממנו אהי"ה עצמו ולא 
נשאר בו רק מלואו כנ"ל, כי שם אהיה 
נחדד  ולא בתבונה:  בעצמו הוא בבינה 
מה שהרב מבאר כאן הוא השורש לצ"ל 
את  בתוכה  שכולל  הל'  מדרגת  שהוא 
הצ' שתחתיה בשם אהי"ה. כלומר לעיל 
הוי"ה  בשם  הל'  שורש  את  ביאר  הוא 
שניה  אות  שהיא  ראשונה  בה'  שהוא 
השורש  את  מבאר  הוא  וכאן  דהוי"ה, 

בשם אהי"ה. 

הראשונה  בבחינה  למעלה  כי  נמצא 
עצמה  מוחין,  שם  על  נקראת  שהיתה 
נקראת מ' דצלם על שם המוחין עצמן, 
יודי"ן  ד'  אל  רומז  דצלם  מ'  היה  לכן 
של הוי"ה דיודי"ן כנ"ל17, אך בבחינה 

16  צ”ל עם ב’ אותיות הוא קכ”ב, ומילוי אהי”ה 
דאלפין בלי אותיות אהי”ה עצמו הוא ג”כ קכ”ב, 

והמילה ‘בצל’ היא ג”כ קכ”ב. 
17  וכנ”ל בדקות שורשו הוא ביו”ד של שם 

זו השניה שנקרא ל' דצלם ע"ש נה"י 
דתבונה עצמה: והיינו שיש חילוק גדול 
בדברי  כמתבאר  לל'  המ'  מדרגת  בין 
שהתבאר  מה  לפי  כן  על  ויתר  הרב. 
עצמו  מצד  מאיר  שהמ'  בדברינו 
הארה  בסוד  גמורים  י"ס  הארת  בסוד 
ד'  הוא  שמ'  ההבחנה  שהוא  דלעת"ל 
שמאיר בו"ס שהם ו', ועי"ז נעשה י"ס, 
והוא הסיבה שהמ' אינו בטל אלא ניכר, 
לעומת כך במדרגת הל' דצלם הרי הוא 
בטל לתבונה עצמה והיינו נה"י דתבונה, 
דתבונה  לנה"י  שבטל  ג'  הוא  הל'  ולכן 

שהיא גם ג'.

והנה התבונה אינה רק שם ס"ג כנ"ל: 
אחד  שמצד  היינו  ס"ג  שם  שהוא  ומה 
ג'  מדרגה  שהם  דתבונה  נה"י  הוא 
שאינה במדרגת המ' שמאיר בסוד י"ס, 
הארה  שהוא  לעיל  התבאר  בעומק  אך 
החזה  עד  בו"ס  שמאירה  המ'  מחמת 
שבה שבערך הזה הם ו"ס ושליש עליון 
דת"ת דתבונה, והוא הרמוז בס"ג, ס-ו, 

ג-שליש. 

ולכן נעלם ממנו אפי' שם אהי"ה עצמו 
דאלפין  המילוי  רק  ממנו  נשאר  ולא 
שהוא גימט' צ"ל, וגם שורשו אינו רק 
ל' לבדה של צלם שהוא רומז אל ס"ג 
מתגלה  לא  הל'  שבסוד  והיינו  תבונה: 
אלא  אהי"ה,  שם  שהיא  אמא  מדרגת 
נשאר גלוי ממנו רק מילוי דאלפין לבד 
מילוי  כל  כי  והיינו  צ"ל.  גימט'  שהוא 
ולכן  בעליון,  התחתון  של  שורש  הוא 
התבונה  שורש  הוא  דאהי"ה  מילוי 

באהי"ה.       

מצד כך שאין הבינה ניכרת בסוד הל', 
נמצא שהיא מצורפת עם המ' ואז היא 
מאירה יחד עם המ' הארת י"ס גמורים 
כנ"ל.  דלעת"ל  הארה  בסוד  לז"א, 
לעומת כך כאשר היא הארת הל' שהיא 
ס"ג  נעשה  אז  מוחין,  הד'  גילוי  ללא 

הוי”ה, והיינו כי מילוי הוי”ה דיודי”ן הוא ע”ב, 
ששורשו הוא ביו”ד של שם הוי”ה, ודו”ק.

ומתגלה בנה"י, ואז היא רק הארה של 
תוספת של ג"ר לו"ק, ודו"ק.

יחד  מאירה  הבינה  כאשר  הרי  נחדד, 
בסוד  בה  כלולה  היא  כי  התבונה  עם 
מ"ס, הוא ג"כ בחי' הארת י"ס, 'מעין' 
ההארה של המ'. אולם כאן מבאר הרב 
הל'  'רק  בסוד  מאירה  שהתבונה  מה 
לבדה', היא הארה של התבונה לעצמה 
ואינו בסוד המ"ס שמצורפת עם הבינה, 
ולכן  האהי"ה  מציאות  נחסר  כלומר 

אינו אלא ס"ג. 

מתלבשת  הבינה  המ'  שמדין  והיינו 
בתבונה וזו הארת המ"ס, שהיא הארה 
מדין המ' בסוד הארת י"ס, אך הארת 
המ',  הארת  ממנו  שנחסר  כיון  הל' 
הוא  בינה אלא  לל' הארת  אין  מימלא 
ואינו  דתבונה,  נה"י  לבד,  תבונה  בחי' 

אלא ג"ר דו"ק. 

הוא  מ"ס18  של  המ'  הרי  ובדקות 
בסוד  רק  מאירה  היא  ומ"מ  התבונה, 
ממנה  שנחסר  מהטעם  שבה,  בנה"י  ג' 
ולכן  הצלם,  של  העליונה  המ'  הארת 
הג'  הארה  אלא  לתתא  מאירה  אינה 

שהוא בסוד ג"ר דו"ק.

גימט'  שהם  שבס"ג  יודי"ן  ג'  והם 
ג"ס  אלו  יודי"ן  ג'  והם  דצלם  ל' 
המו לא  הנגלין  הם  כי  דתבונה  ־נה"י 

דהיינו  שכתב  בש"ש  ועיין  עצמן:  חין 
שמצד  והיינו  אהי"ה.  דשם  יודי"ן  ג'  
היא  התבונה  הארת  של  השורש  אחד 
באמא שהיא שם אהי"ה, אמנם מאידך 
במה  מתגלה  וזה  אבא  הארת  בה  גנוז 
ששורשה בג' יודי"ן דייקא, שיו"ד הוא 
הוי"ה,  אבא  צלם  בסוד  אבא  בסוד 
 ולכן מתגלה בתבונה בשם ס"ג, ודו"ק.  

מהשיעור  הבא  בשבוע  בע"ה  המשך   ■
השבועי בירושלים בספר עץ חיים      

     

18  בסוד מ’ תחתונה.
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לקבל את הסיכומים הקודמים, אנא בקש לכתובת  
bilvavi231@gmail.com
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אישון
כח הקטנה שבאישון

אישון, "המפיל חבלי שינה על עיני ותנומה על עפעפי וכו' המאיר 
הראשונים, שהאישון  מאד בדברי  עד  וכידוע  עין",  בת  לאישון 
נקרא אישון מלשון איש קטן, שכאשר מסתכלים בבת העין הרי 
זה כמו מראה שנראה בה איש קטן, ועל שם זה נקרא 'אישון' – 

שבלשון הקודש כל 'ון' שבסוף המילה משמעותו היא הקטנה.

שיש  שמות  הד'  מצד  לעיל,  שהוזכר  כמו  שורשית  ובהגדרה 
לאדם, אדם, איש, גבר ואנוש, שם התואר איש הוא כבר הקטנה 
שם  עיקרו  הזכר  מצד  שחודד  כפי  ובדקות  אדם,  לשם  ביחס 
הנקיבה  ומצד  'אדם' נשאר אצלו,  – שם  'אדם הראשון'  אדם, 
– לזאת יקרא אשה כי מאיש לוקחה זאת", שהמציאות של שם 
שם  לאשה נעשה  לאשה, שביחס  ביחס  רק  ואשה נעשה  איש 
תואר של איש משורש האש, והרי ששם תואר איש קטן הוא 
איש  בבחינת  היא  והאשה  איש גדול,  הוא  האיש  לאשה,  ביחס 

קטן.

ובפרטות זה עומק הדבר שבאישון מתגלה מציאות של – איש 
קטן, שהרי הוא נקרא 'המאיר לאישון בת עין', וכמו שמחדדים 
רבותינו כידוע, מדרגת האישון נקראת 'בת עין', מה הלשון של 
'בת'? – אז כפשוטו יש בן ויש מציאות של בת, אבל בלשון ארמית 
'בת' הוא לשון של שינה, לינה, כלשון הגמ' 'בת דינא, בטל דינא', 
בת עין'  וכן ע"ז הדרך, וא"כ גדר הדבר שהמציאות של אישון 
היא נקראת בלשון של 'בת', מתגלה שכח העין הוא ממקום של 
שינה, שהרי כאשר האדם מסתכל, כדברי הראשונים כידוע, הוא 
מסתכל ממקום ה'אישון בת עין', משם מקום ראייתו של האדם, 
מהשחור שבעין, שזה האישון שבעין, משם שורש מציאות ראייתו 

של האדם.

שורש הראיה מכח החכמה ולאחר החטא, מכח המדמה
ועומק הדברים הוא, כידוע – יש באדם כח של מוחין, ויש באדם 
כח של 'מדמה', מצד השורש הפנימי עיקר כח ההסתכלות של 
העדה'  'חכמי  בבחינת  החכמה  מן  באה  היא  שבאדם  העיניים 

שנקראים 'עיני העדה' – משם שורש מציאות הראיה.

אבל מכנגד, כאשר אדם הראשון חטא ואכל מעץ הדעת, מכאן 
ואילך שורש מציאות הראיה מתגלה ממקום של 'מדמה' – "ותרא 
האשה", ושורש יצירת האשה היה ע"י "ויפל ה' אלקים תרדמה 
על האדם וישן" – ב'וישן' רמוז מילת אישון ]– לא כתוב להדיא 
אבל רמוז, ללא הא'[, אבל מ"מ א"כ, שורש יצירת האשה היא 

נבראה מזמן שהמוחין מסתלקים  היא  נבראה מזמן של שינה, 
ונגלה ה'מדמה', שהרי זה המהות של השינה הסתלקות המוחין 
וגילוי ה'מדמה' – זהו ההבחנה של "מאיר לאישון בת עין", כלומר 
בזמן שהאדם ער כפי צורתו הראשונה שהיה צריך להיות – הוא 
היה צריך להסתכל ממקום של חכמה, כח הראיה שהיה צריך 
להתגלות באדם זה היה בבחינת 'עיני העדה – חכמה העדה', שזה 

היה צריך להתגלות אצל כל אחד ואחד.

אבל כאשר נעשה מציאות הנפילה ע"י מציאות החטא, מתגלה 
ה"אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה בו רוח שטות", ומסתלק 
ואדם  אדם  כל  שאצל  שבאדם,  העדה"  חכמי   – העדה  ה"עיני 
עיקר  ואילך  ומכאן  ראיה,  של  מציאות  אותו  מסתלק  בפרט 
ראייתו היא ראייה של 'מדמה', זה עומק ההגדרה שראיית האדם 
בזמן  כלומר  עין"  בת  לאישון  "המאיר  ה'בת–עין',  מכח  הוא 
שהאדם ישן שע"ז נאמר "המפיל חבלי שינה על עיני ותנומה על 
עפעפי", מה שמאיר אז מאיר ה'בת–עין' שמכח כך הוא רואה 
גם  ישן אלא  זה לא רק בזמן שהוא  בזמן השינה, אבל בעומק 
'מדמה' מתולדת  ראייה של  היא  ראייתו  עיקר  ער  בזמן שהוא 
החטא, שבזמן שהאדם ער הוא לא ער גמור אלא הוא בבחינת 
'נים ולא נים תיר ולא תיר', וכמובן לא לגדר של דינא ממש הוא 
כדוגמא  רק  אלא  תיר',  ולא  תיר  נים  ולא  'נים  מתנמנם  נקרא 
של  התנוצצות  לו  יש  אלא  גמור  ער  לא  שהוא  לדבר  שורשית 
ראיה מכח 'עיני השכל', אבל זה רק התנוצצות של ראיה מכח 
ראייה שבאה  היא  האדם  של  ראייתו  עיקר  אבל  השכל',  'עיני 
מכח המדמה – 'בת עין', זה מקום ראייתו של האדם, זה שורש 

מדרגת הראייה שמתגלה אצל האדם.

שורש הראיה מהשחור שבעין – מקום החושך
ומצד כך עיקר ראייתו של האדם היא בבחינת חושך, שזהו מה 
ויסוד הדברים כפי שמבואר  מן השחור שבעין,  רואה  שהאדם 
'ומבשרי אחזה'... כאשר האדם מסתכל מן  ביסוד דברי חז"ל, 
החושך  מן  מסתכל  הוא  וכאשר  רואה,  אינו  הוא  האור לחושך 
לאור הוא רואה, ועל אף שלכאורה במושכל ראשון היה סברא 
הוא  האור  של  במקום  נמצא  כשהוא  שדייקא  להיפך,  שיהיה 
יראה למקום החושך כי יש לו אור – 'נהורא עמיה שריא', ומדוע 
סדר הדברים הוא בצורה הפוכה בדיוק, שכאשר האדם נמצא 

במקום החושך הוא רואה למקום האור.

מתגלה  היא  הראיה  מציאות  ששורש  מתגלה  החטא  מתולדת 
ממקום ה'בית–עין', מהשחור שבעין היא מתגלה מהמקום של 
החושך, ]ובדקות יש לזה שורש נעלם קודם לכן אבל בעיקר זה 
אינו  והוא  לאור  מן החושך  רואה  מתולדת החטא[, לכן האדם 
רואה מן האור לחושך, אילו האדם היה נשאר במדרגה הקודמת 
רואה  היה  והוא  האור,  של  ממקום  היה  שלו  הראיה  כח  שלו, 
שורש   – החטא  מציאות  הוקבע  כאשר  אבל  מהאור,  דייקא 
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הוא  האדם  של  ראייתו  עיקר  ואילך  מכאן  שהוזכרה,  הנפילה 

ממקור של חושך, משם מתחיל מציאות הראיה.

הראיה שבזריחת החמה – מכח חושך הלילה
ולפי"ז בסדר היום, יש את הלילה, והזמן החשוך ביותר שבלילה 
נץ החמה שמתחילה  ולאחר מכן מתגלה מציאות  הוא השחר, 
החמה להתנוצץ ולהאיר, וכפשוטו – נסתלק מציאות השחור שזה 
ומכאן  ההארה,  מציאות  להתנוצץ  ומתחיל  השחר,  של  הלשון 
"משיכיר   – ציצית  זמן  זמן תפילה,  ואילך מתחיל סדר הראיה, 
בין תכלת ללבן" ולחד מ"ד "בין תכלת לכרתי", כל סדר הדבר 
שנאמר בדברי המשנה בתחילת ברכות, כלומר מתחיל להיות 

מציאות של ראיה.

אבל בעומק ההגדרה היא, כפי שהוזכר – מתחילה יש את 'עלות 
ב'נץ  שמתחדש  מה  החמה',  ה'נץ  את  יש  מכן  ולאחר  השחר' 
החמה' מציאות של ראיה ע"י שמתנוצץ הארת החמה – זה מתוך 
התפיסה של ה'שחור' שבדבר שמשם מתגלה מציאות הראיה, 
וזהו בעומק ה'ויהי ערב ויהי בוקר', מה שהבוקר חל אחרי מציאות 

של ערב היינו שמתוך הערב חל מציאות של בוקר.

הוא  שחור  אדום  "האי  הגמ'  כדברי  שוקעת,  שהחמה  ובשעה 
היא באופן של  אלא שלקה", כלומר מתגלה שצורת השקיעה 
שחרירות, והשחרירות הזו היא שורש הראיה שעתידה להיות ע"י 
החמה שעתידה לזרוח ולהאיר פעם נוספת, וא"כ מקום הראיה 
היא   – מכן  שלאחר  בבוקר  שנעשית  הזריחה  ע"י  שמתחדשת 
מציאות  לכן  קודם  שהיה  שמה  החושך,  מציאות  מכח  נעשית 
של החשכה לאחר מכן הופך להיות מציאות של זריחה, המילה 
בלבד,  אחת  אות  בחילוף  אהדדי  קרובים  זרח  והמילה  שחור 
כלומר – מתוך מציאות החושך מציאות השחרוריות, מכח כך 

חלה ההתחדשות של מציאות הראיה.

הדברים  בראשית  שהוזכר  ההגדרה  עומק  זה  בעומק,  וא"כ 
וחודד  הראשונים,  כדברי  קטן  איש  שם  על  כן  נקרא  שאישון 
שביחס לשם 'אדם', עצם השם 'איש' הוא בבחינת 'איש קטן', 
ובפרטות יותר אישון היינו שבתוך ה'איש' עצמו חל מציאות של 
הקטנה, זה גופא ההגדרה מהו ההקטנה – מה שקודם לכן הראיה 
היתה ממקום של הארה ממקום של אש בבחינת אש המאירה, 
אבל כאשר חל מציאות הקלקול מציאות הנפילה, הנפילה היא 
שאצל ה'איש קטן' כל ראייתו הופכת להיות במדרגה זו של 'איש 
חטא,  של  מציאות  מכח  אלא  אינה  ראייתו  הוויית  שכל  קטן', 
מכח מציאות שהוא רואה מה'מדמה', הוא רואה מכח מציאות 
ועל שם  באדם,  שנמצא  הראיה  כח  עומק  זה  ה'שחור' שבעין, 
רואה  לא  הוא  כי  קטן',  'איש  והוא נקרא  'איש',  הוא נקרא  כן 

מהלבניניות, אלא הוא רואה ממציאות השחריריות.

ה'איש–קטן' שב'אישון', ראיית עצמו בזולתו
ובעומק – באופן אחר, המציאות הזו שכאשר מסתכלים באישון 
ה'מראה'  של  המקום  שזה  היינו  הדבר  עומק  קטן,  איש  נראה 
שנמצאת בקומת נפשו של האדם, יש את עצם מציאות הראיה 
שבאדם שהאדם רואה את מה שהוא רואה, הוא רואה שמים, 
הוא רואה ארץ, הוא רואה ימים, הוא רואה את כל מה שהקדוש 

ברוך הוא ברא בעולמו.

אבל, יש מה שהאדם רואה את הדבר באופן של 'מראה' – שהיא 
מראה לו את מה שהוא עצמו, זה מה שהיא מראה לו, וזה הרי 
תפיסת האישון שנראה בו איש קטן, כלומר מי שמסתכל באישון 

רואה את עצמו בתוך אותו אישון.

זהו עומק הקטנות שנמצא באישון – שהוא 'איש קטן', שהרי כל 
ההגדרה של שם 'איש' כפי שהוזכר, "לזאת יקרא אשה כי מאיש 
לוקחה זאת", הגדרת הדבר הוא שהאשה תמיד צורת ראייתה 
באופן שעיניה נשואות לבעלה – "אל אישך תשוקתך והוא ימשל 
בך", וא"כ היא לא רואה את עצמה אלא היא רואה את מקורה, 
זה  את שורש הויתה, היא רואה את המקור שממנו היא באה, 

התפיסה שנקראת אשה – "כי מאיש לוקחה זאת".

אבל כאשר מתגלה באישון מציאות הקטנות, כאשר הוא רואה 
מישהו אחר הוא רואה את עצמו בתוך מציאות האחר, זה גופא 

ההקטנה של שם תואר 'איש'.

מצד הקדושה כמובן יש מעלה שהאדם חי בעומק של פנימיות, 
שזה סוגיא הפוכה לגמרי.

כאשר  הוא,  הדבר  הגדרת  השתא  הדברים  מהלך  מצד  אבל 
האדם רואה בכל דבר את ה'בבואה' שלו, זהו בעומק ההקטנה 

של מציאות האדם.

ראיית עצמו – מכח המדמה
והדברים מקבילים ממש למה שהוזכר קודם לכן וגדרם הוא כך, 
כאשר יש מציאות סדר הדברים הרגילה – יש את ראובן – יש את 
שמעון ויש את לוי, וכל אחד הוא אדם לעצמו הוא אחר לזולתו, 
הוא מציאות לעצמו, אבל מכח ה'מדמה' אפשר לדמות כל אדם 
לזולתו, מה שהאדם רואה בכח ה'אישון בת עין' שהאדם רואה 
שהוא  ה'מדמה'  תפיסת  ממעמקי  נובע  זה  עצמו  את  ב'אישון 
מדמה את זולתו אליו, ולכן הוא יכול לראות את עצמו בזולתו, זה 

גופא השורש של ה'מדמה'.

'עיני החכמה' אלא  לעיל זה הוגדר שהוא לא רואה בראיה של 
רואה  'מדמה', ובהגדרה אחרת שהוא  ראיה של  הוא רק בכח 
מכח של 'שחור', המילה שחור והמילה אחר הם עוד פעם אותם 
אותיות בהחלפה של אות אחת, ובדקות זה החלפה של הא' והש' 
שמרכיבים את תיבת אש, זה ההחלפה מהשחור לאחר, כלומר 
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רואה  אינו  הוא  א"כ  מדמה,  האדם  כאשר  ה'מדמה'  במדרגת 
אלא את מציאות עצמו, וכיון שהוא לא רואה אלא את מציאות 
עצמו לכן זה מה שנגלה ב'אישון בת עין', ששם מתגלה שכל מה 
שהאדם רואה הוא אינו רואה אלא את ההויה של עצמו, וזה גופא 
עומק נקודת ההקטנה עומק נקודת הצמצום, היפך הגדלות שיש 
מבט שלם מבט של קומה שלימה שאז האדם מכיר את מקומו 
דיליה ביחס לכל הקומה השלימה, אבל כאשר זה מתגלה מצד 
מהלכי הקלקול בכח של 'מדמה' – כל מה שהוא רואה בקומת 

הנבראים הוא רואה בהם רק את עצמו שלו בכל דבר.

הוא  החטא  עומק  הראשון,  אדם  של  החטא  נקודת  עומק  זה 
מדרגה  'מדמה',  של  מדרגה  שזהו  ה'אישון'  למדרגת  הנפילה 

שכל מה שהוא רואה אינו אלא את הויתו שלו, ותו לא.

האש–יון שב'אישון' ראיית גופו בזולתו
אבל בעומק יותר, במילה אישון יש את האותיות אש–יון, כלומר 
שהרי האדם עצמו מורכב מפנימיות וחיצוניות, ובהגדרה הכללית 
– נפש וגוף, ביחס שהוזכר עד השתא הקטנות שמתגלה מכח 
מציאות האישון, היינו שהוא רואה רק את עצמו בזולתו ותו לא, 

זה כל מה שהוא רואה הוא רואה רק את מציאות עצמו.

אבל בהגדרה עוד יותר שפילה – שזה בחינת יון, כידוע עד מאד, 
יש את ה'חכמה עילאה' ואת ה'חכמה תתאה', וה'חכמה תתאה' 
כשהיא משתלשלשת לתתא מצד ירידתה עד לתתא – ונפילתה 
עד לתתא היא הנקראת 'חכמת הגוף', וזה חכמתה של יון תרבות 
הגוף של יון זה 'חכמת יון', חכמה במדרגה של גוף, כמו שהאריכו 

רבותינו רבות עד למאד, כידוע מאוד.

אש–יון, ההקטנה של הדבר  ה'אישון' שהוא  כך,  ובעומק מצד 
את  זה  בזולתו  רואה  מה שהוא  רואה  רק שכשהאדם  לא  היא 
זה מה   – גופו שלו  דייקא, אלא את  נפש  עצמו את נפשו שלו 
אותו  עד  ליפול  מגיעה  הראיה  נפילת  של  הכח   – רואה  שהוא 
ומכאן  כנפש,  ולא  כגוף  עצמו  את  תופס  שהוא  תחתון  מקום 
גופו שלו  – הוא רואה את  ואילך מה שהוא רואה אצל אחרים 
בשורש  שמתגלה  הדבר  נקודת  עומק  זה  מקום,  בכל  שנמצא 

הנפילה של מדרגת האישון, מציאות ה'שחור' שבאישון.

א'  ואני הם אותם אותיות שהרי  עין  עין עצמה  וכידוע, בתיבת 
וע' מתחלפים אהדדי, בעין הוא רואה את האני שלו, אבל איזה 
'אני'? – לא רק 'אני' של מדרגת נפש, אלא הוא נופל יותר לתתא 
בבחינת  ה'אני'  את  רק  זהו  ראיתו  במציאות  רואה  שהוא  ומה 
ראיית מציאות הגוף, עפר מן האדמה זה מה שהוא רואה בעין 
של זולתו, הוא רואה את מציאות עצמו במדרגה של 'עפר' דיליה, 

זה מקום הנפילה של ה'אישון בת עין'.

הצד העליון שב'אישון' – 'יש ועין'
אבל יתר על כן, עד כאן נתבאר שורש הנפילה שנמצא במדרגת 
האישון, אבל הצד ההפוך שבדברים שהוא שורש נקודת המעלה 
– אישון זה אותיות יש–ואין, ]ומשתמשים בי' ב' פעמים[, היש 

והאין מונחים במדרגת האישון.

מהצד הנפול שבדבר, כפי שחולקו הדברים – יש את הכח העליון 
עצמה,  בעין  להתגלות  שצריך  העדה'  'עיני  העדה'  'חכמי  של 
ובנפילה זה נופל – כסדר כל מהלכי הקטנתה של הראיה שמונח 

ב'אישון' עד הנפילה של ראיית הגוף.

היא  עין'  שב'בית  ה'אישון  מקום  שבדבר,  העליון  מהצד  אבל 
העליון  המקום  זהו  אחת,  בבת  האין  ואת  היש  את  מצרפת 
ממקום  שמגיעה  הראיה  כך  ומצד  העין,  בראיית  שמתגלה 
ה'שחור' שבעין 'אישון' שבעין, מה שמקום הראיה מתגלה משם 

היינו שהיא מתגלה ממקום של יש ואין.

כח סתימת העינים

ונחדד את הדברים, מצד המבט הפשוט יש זמן שהעין היא 'עינא 
פיקחא' העין רואה, ויש זמן שהעין איננה רואה – 'סתימו דעינין', 
כאשר היא רואה היא רואה את מה שיש, וכאשר העין נסתמת 
היא איננה יכולה לראות, זה התפיסה התחתונה הפשוטה, וזה מה 
'שתום  'שתום העין' מצד נקודת הקלקול,  שנקרא אצל בלעם 
העין' כלומר עין סתומה שאיננה יכולה לראות', ומצד כך זה יכול 
'ד'  עיור גמור שאין לו מציאות של ראיה,  להגיע עד מצב של 
חשובים כמתים' כדברי חז"ל ואחד מהם הוא סומא, כלומר כל 
סומא כידוע נקרא סומא מלשון שהס"מ דקלקול שולט בו, ולכן 
הוא חשוב כמת כמו שהס"מ ממית כמו"כ הוא גם יוצר סמיות 
התפיסה  זה  הראיה,  מקום  של  הנפילה  מציאות  זהו  העיניים 

הפשוטה של ראיה, והיפך כך – 'סתימו דעינין'.

סתימת ה'עין' מהצד העליון – עליה ל'אין'
אבל מהצד העליון יש את כח הראיה שבעין, ומצד כך הראיה 
היא בבחינת 'חכמי העדה' – 'עיני העדה', בבחינת 'כבוד חכמים 
העליון  ומהצד  אמלא',  ואוצרותיהם  יש  אוהבי  'להנחיל  ינחלו' 
של מציאות הראיה מה שמתגלה – שכאשר יש לאדם 'סתימו 
נעשה  ושם  לאין,  מעין  עולה  הוא  הראיה  שבכח  היינו  דעינין', 

מציאות ה'סתימו דעינין'.

קלקול,  שזה  שפלותו  מחמת  לראות דבר  אפשר  שאי  מה  יש 
והדוגמא השורשית זה עריות, ויש מה שאי אפשר לראות דבר 
לרוב מעלתו – "אסור לראות את המלך ערום" וכן ע"ז הדרך, 
דבר  לראות  שאסור  אלא  התחתון,  הצד  של  ה'עריות'  לא  זה 
במדרגתו העליונה. ]– בכוונה נקטנו את שתי הדוגמאות הללו, 
ששניהם נראים ש'בני ביקתא חדא נינהו' בשביל להמחיש את 
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נקודת ההבדלה[, כלומר מונח כאן שורש נקודת הראיה, שיש 
מה שהאדם עוצם את עיניו שאיננו רואה וזה מכח כך שהעינים 
עולות למקום ה'אין' העליון ומכח כך הוא איננו רואה.ובעומק, 
לעצם  איננו רגיל  האדם  כאשר   – הבהירה  ההבנה   – כך  מצד 
עיניו – חס ושלום, הוא רואה היכן שאינו צריך לראות, ומצד כך 
כאשר הוא עוצם עיניו כפשוטו "עוצם עיניו מראות ברע", א"כ 
מתי שצריך לראות הוא רואה, ומתי שלא צריך לראות הוא אינו 

רואה. – זה ההבנה הפשוטה.

כח עצימת העינים – מקור עליון של הראייה
אבל בעומק ההגדרה היא עמוקה – מי שעוצם עיניו בשעה שראוי 
לעצום עינים – "ועוצם עיניו מראות ברע", א"כ כאשר הוא כן 
היא ראיה של  ואין,  יש  היא באופן של  – הראיה שלו  מסתכל 
'רצוא ושוב', כלומר מציאות ראייתו היא לא באופן שזמן מסוים 

הוא רואה וזמן מסוים הוא אינו רואה.

סתם  לא  זה  רואה  לא  שהוא  עיניו  את  סותם  שהוא  בזמן  אם 
בבחינת  הדבר  את  מעלה  הוא  אלא  כפשוטו,  דעינא'  'סתימו 
מתפרשים  כפשוטו  ומדגישים,  העין',  מן  'למעלה   – עין'  'עולי 
שולטת  הרע  עין  שאין  העין'  מן  למטה   – עין  'עולי  הגמ'  דברי 
בהם, ובדברי חז"ל כידוע זה נקרא 'עינא פקחא' בבחינת 'הנה 
יישן שומר ישראל' – זה מהלך אחד, אבל מהלך  ינום ולא  לא 
עיניו,  את  סותם  הוא  כאשר  דידן השתא,  לדברים בערך  נוסף 
עוצם את עיניו, שכמו שהוזכר פעמים רבות, כל עצימת העיניים 
נקראת 'עצימה' מלשון עצם כי הוא עולה לעצמיות הדבר ולכן 

הוא עוצם את עיניו.

ולפיכך בשעה שהוא עוצם את עיניו זה למעלה ממקום הראיה, 
מכח כך כאשר הוא חוזר ומסתכל חוזר ורואה – הראיה שלו היא 
ממקום  נובע  ראייתו  שמקור  תמצא',  מאין  'והחכמה  בבחינת 
'חכמי העדה – עיני העדה' שמקור ראייתם היא בבחינת 'והחכמה 
מאין תמצא', כלומר מה'אין' שבשעה שהוא עוצם את ה'עין היא 
ראיה  זה  עיניו  את  פוקח  שהוא  בשעה  ואז  אין,  להיות  הופכת 
בגדר 'חכמי העדה – עיני העדה', זה מקור ראייתו שמכאן ואילך 

מתפשט המקור של הראיה שבו והוא רואה ממקור העליון.

זה השורש העמוק שהראיה של האדם נובעת ממקום ה'שחור' 
נובעת  שהראיה  מה  עין',  בת  לאישון  'מאיר  בחינת  זה  שבעין, 
מה'שחור' שבעין כלומר שזהו הראיה שנוגעת במקורה העליון 
נוגעת במקור של תפיסת הראיה שנובע  היא  בשורשה העליון, 
ממקורו משורשו ממקור הויתו שמשם מתחיל מציאות ראייתו, 

זה המדרגה העליונה של הראיה במדרגת 'אישון בת עין'.

הבת שהיתה לאברהם אבינו והבת שלא היתה לו
את  כידוע  מביאה  פ"ק דב"ב  בסוף  הגמ'  עמוק,  להבין  ולפי"ז 
את  ברך  "וה'  אבינו  אברהם  אצל  שנאמר  מה  על  המחלוקת 
אברהם בכל", לחד מ"ד לומדים מ'בכל' – 'בת היתה לו לאברהם 
ובכל שמה", ומ"ד שני סובר שלא היתה לו לאברהם בת, כלומר 
כפשוטו יש כאן מחלוקת בדברי הגמ' האם הברכה הזו היא במה 

שהיתה לו בת, או שהברכה הזו היא במה שלא היתה לו בת.

דידן  לערכין  חיים", וברור הדבר  ואלו דברי אלקים  "אלו  והרי 
השתא – יש בת מהצד התחתון שלא היתה לו, ויש בת מהצד 
תחתונה,  בת  לו  היתה  שלא  היא  הברכה  לו,  שהיתה  העליון 
והברכה היא שהיתה לו בת עליונה, זה גופא עומק נקודת הברכה.

הבת  היא  ומה  לאברהם,  היתה  שלא  התחתונה  הבת  היא  מה 
של  מלשון  היא  'בת'  שהוזכר  כפי  לאברהם,  שהיתה  העליונה 
לינה בארמית – למ"ד לא היתה לו לאברהם בת כלומר לא היה 
לו את הבת התחתונה, אברהם אבינו הרי עליו נאמר 'מי העיר 
ממזרח צדק', לאברהם יש את כח הזריחה, הבת התחתונה שלא 
היתה לו לאברהם, כלומר שנקודת הזריחה שמתחילה אצלו היא 
זמן  יש  ואח"כ  רואים  לא  שעדיין  זמן  שיש  כמציאות  באה  לא 
שרואים, שיש זמן שישנים ואז אין ראיה ולאחר מכן בא זמן של 
'מי האיר ממזרח צדק' שאז מתחיל תפיסה של ראיה, ע"ז נאמר 

"וה' ברך את אברהם בכל – שלא היתה לו לאברהם בת".

אבל מה שנאמר לחד מ"ד "בת היתה לו לאברהם ובכל שמה", 
כלומר היה לו את ה'בת עין' העליונה, בבחינת "מה יפו פעמייך 
בנעלים בת נדיב" כדרשת חז"ל – "בתו של אברהם אבינו שנדבה 
לבו להקדוש ברוך הוא", שם הרי מבואר שכן היתה לו בת – 
שזה ה"בת נדיב", ה'בת היתה לו לאברהם', שמכח שנדבו לבו 

להקדוש ברוך הוא מתגלה אצלו הבת העליונה.

ומהי הבת העליונה שמתגלה אצל אברהם אבינו – מתגלה אצלו 
התפיסה של ראייה, שראייתו של אברהם אבינו כאשר הוא רואה 

זה באופן שמקור הראיה שלו היא מ"החכמה מאין תמצא".

עומק ה'אי–הסתכלות' של אברהם בשרה
והרי כמו שדורשת הגמ' בבבא בתרא שם מה שנאמר שאברהם 
אבינו אומר לשרה "הנה נא ידעתי כי אשה יפת מראה את", שעד 
השתא הוא לא ידע, וע"ז אומרת הגמ' שעד אז הוא לא הסתכל, 
לא רק שב'אחרינתא' הוא לא הסתכל, אלא אפילו בשרה אשתו 

הוא ג"כ לא הסתכל.

עומק נקודת הדבר – מה שהוא לא הסתכל אפילו בשרה אשתו 
אבינו  אברהם  ראייתו של  הדבר שמקור  שורש של  מאותו  זה 
היה באופן של "והחכמה מאין תמצא", של 'חכמי העדה – עיני 

העדה".
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הוית הדבר שהוא לא הסתכל, מי שלא מסתכל ב'אחריתא' זה 
'לא  לא מסתכל, אבל מה המעלה של  הוא  עריות שלכן  מדין 
הסתכל באשתו'? – אז כפשוטו הוא רחוק מכל 'צורתא דזוזא', 
את  רואה  איננו  הוא  רואה,  איננו  הוא  כאן בעולם  מה שזז  כל 

מציאות החומר.

אבל ההגדרה היא הרבה יותר עמוקה למה שנתבאר, כאשר הוא 
לא מסתכל באשתו, כלומר כי הכח של ה'אי–הסתכלות' שלו 
היה מכח התפיסה העליונה של הדבר, וכאשר הוא מסתכל על 
הדבר הוא מסתכל באופן של "והחכמה מאין תמצא", זה מקור 

ראייתו של אברהם אבינו.

ה'אי–ראיה'  כל  את  לקח  אבינו  שאברהם  היא,  הדבר  וכוונת 
והשתמש בו בתוקפו, בשלימותו, והראיה שהיתה לו היא רק כח 
של ראיה שנולד מכח כך, זה הראיה שהיתה לו לאברהם אבינו.

שורש אותו מציאות של כח ראיה של 'רצוא ושוב', זה העומק 
שהוא מעולם לא הסתכל.

נאמר  זה  על  אבינו,  אברהם  אצל  שהתגלה  הזו  הראיה  וכח 
כלומר  לו,  הבת שהיתה  לאברהם ובכל שמה",  לו  היתה  "בת 
שמכח כך כאשר חל הכח של 'רצוא ושוב' שבראיה, המדרגה 
'בת'  ל'  שזהו   –[ שינה  היה במדרגה של  ההעדר שבראיה  של 

בארמית כמו שהוזכר[.

'שינה ו'מחזה', הדבר והיפוכו שבברית בין הבתרים
והמדרגה של השינה הזו זה מדרגה של שינה במדרגת נבואה, 
של  מהצורות  ואחד  הן  נבואות  מיני  ד'  חז"ל  שאומרים  כמו 
אברהם  של  במחזה  שנאמר  וכמו  שינה,  של  באופן  זה  נבואה 
נפלה  ותרדמה  לבוא  השמש  "ויהי  הבתרים  בין  בברית  אבינו 
על אברהם" שאז היה לו מחזה של נבואה, מצד אחד זה נקרא 
ולכאו'  ראיה,  של  לשון  שזה  'מחזה'  נקרא  זה  שני  ומצד  שינה 
והיפוכו וגדרו הוא שאין את  זה דבר  והיפוכו, כפשוטו  זה דבר 
ראיית העיניים כפשוטו אלא יש את הראיה של כח המדמה, ולכן 
מצד אחד זה נקרא שינה ומצד אחד זה נקרא 'מחזה' – אמת ', 
אבל בעומק כפי שחודד השתא הגדרת הדבר היא כך, מציאות 
הראיה שהתגלתה במחזה של אברהם אבינו זה התגלה ב'רצוא 
ושוב' שמצד אחד יש את התפיסה של למעלה ממקום הראיה, 
מקור  כל  זה  הראיה,  מציאות  ומתחדש  נובע  משם   – ומאידך 

ראייתו של אברהם אבינו.

הגבורה העליונה והגבורה התחתונה שב'יתגבר כארי'
על  אומרת  שהגמ'  כמו  זריזות  היא  אברהם  של  מידתו  והרי 
קא  דאברהם  "זריזותיה   – בבוקר"  אברהם  "וישכם  הפסוק 
משמע לן", וזה ילפינן מאברהם שזריזים מקדימים למצוות, אבל 
– אלמלי ניתנה תורה הוה ילפינן מידות מבעלי חיים, וע"ז נאמר 

ביסוד דברי חז"ל וכמו שמבואר בריש שולחן ערוך אורח חיים 
"יתגבר כארי", וכמובן ארי כאן משמש כדוגמא למציאות של 
גבורה, אבל כידוע עד מאד אריה אותיות ראיה כמו שאומרים 
חז"ל, כפשוטו הזריזות שנצרך בשביל ה'יתגבר כארי' זה קאי על 
גבורת גופו של האריה, אבל בערכין דידן השתא, "יתגבר כארי" 
כלומר כשמתחיל מציאות של בוקר, הראיה שיש לו בבוקר היא 
באה מהמקור העליון של הראיה, כלומר מה'מאין תמצא' של 
מקום השינה העליונה משם מתחדש מקום ראייתו, זהו "יתגבר 
כארי לעבודת הבוקר", זה לא רק גבורה במובן של הכח הגופני 
התחדשות  מקור  של  הגבורה  זה  אלא  קם,  כשהאדם  שנצרך 
זה  הראיה,  מקום  שמתחדש  לבקרים",  "חדשים  של  הראיה 
חידוש של ראיה שבאה ממקור של הגבורה העליונה שזהו מקום 
ביטול הראיה כשהוא נכלל בשורשו, זה לא הגבורה התחתונה 
שנצרכת במלחמת היצר בבחינת 'איזהו גבור הכובש את יצרו', 
אלא זה הגבורה העליונה של ביטול הדבר לשורשו, שזה ההבדל 
בין גבורה עליונה לגבורה תחתונה, שהגבורה העליונה היא גבורה 
ביטול לשורש, ובביטול הראיה לשורש שזה מקור הראיה  של 

העליונה זה מקור המדרגה של 'אישון בת עין'.

הוא מקור שלימות נקודת  ה'אישון'  הראיה של  נמצא שמקום 
הראיה העליונה, וזה מה שמתגלה אצל אברהם אבינו "בכל – בת 

היתה לו לאברהם ו'בכל' שמה".

ומצד כך כאשר הוא מסתכל בשרה הוא אומר "הנה נא ידעתי 
כי אשה"  כי אשה יפת מראה את", ובעומק, ה"הנה נא ידעתי 
זהו  גופא החידוש שנודע לאברהם אבינו, כל השם אשה  זה   –
שמה  אבינו  אברהם  ואצל  זאת",  לוקחה  מאיש  "כי   – מכח 
שהתגלה ב'אישון' זה לא היה האש בבחינת האיש הקטן, אלא 
התגלה האישון העליון ומצד כך הוא העלה את הדבר לשורשו, 
תחתונה  לירידה  צורך  ומתגלה  למצרים  יורד  הוא  כאשר  לכן 
שזה גופא נקרא הירידה לגלות, הוא אומר לשרה "הנה נא ידעתי 
ירידה לתתא שיש מציאות של ראיה  כי אשה... את" מתחדש 
תחתונה בבחינת "לזאת יקרא אשה כי מאיש לוקחה זאת", זה 

עומק של ירידה של מציאות הראיה.
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דין, די-ן, דין הוא שורש הגבול בלי התפשטות יתירה. ובלשון 
ארמית דין, זה, ותו לא. ועיקר מקום הדין בגיהנם, דכתיב ביה 
"דיראון", כמ"ש והיו דיראון לכל בשר, ונקרא דיראון מלשון 
סופר  בחתם  ועיין  שם.  רש"י  כמ"ש  ראיה,  מלשון  די-ראון, 
)נחום, ג, ו(.  )ויקרא, ו, ב(, ובאדרת אליהו  )שמות, מ, לח(, ובאור החיים 
וזהו פסק דין, מלשון לפסוק, לחלק. וזהו גזר דין, גזר מלשון 

לחתוך.

רבים,  במקומות  כמ"ש  בגבורה,   - דין  מדרגת  עיקר  והנה 
ואמרו )זוה"ק, ח"ג, רנד, ע"ב( דין איהו גבורה. ומשם שורש בית דין, 
כמ"ש שם )ח"ב, קפח, ע"א( בית דין דאיהו גבורה. ובתיקונים )סב, 
ושורש הגבורה  דין הגדול.  בית  ומסטרא דגבורה,  ע"ב( אמרו, 
בית  ע"ב(  רנד,  )ח"ג,  שם  וכמ"ש  במלכות,  והתפשטותה  בבינה, 
הדין מסטרא דגבורה, בית דין הגדול מסטרא דגבורה דתמן 
למלכות  הדין  ושפע  דמלכות.  מסטרא  הקטן  דין  בית  בינה, 
מתפשט דרך ההוד שהוא בקו שמאל, כמ"ש בספר הפליאה 
)ד"ה ותהיה זהיר( וז"ל, וארז"ל, בת היתה לו לאברהם ובכל שמה 

)מלכות( וכו', שמצפון מקבלת דין דרך ההוד, עכ"ל.

עיין  א-דין.  אדנ"י,  שם  בחינת  הוא  במלכות,  הנגלה  והדין 
וכן  יד(.  )מצוה  לרמח"ל  המצות  ופירוש  פ"ב(,  העמידה,  )שער  פע"ח 
בהרבה מקומות, וכמ"ש בזוה"ק )ח"ג, רכז, ע"א( דינא, אדנ"י, דינא 

דמלכותא דינא. ועיין פרדס רימונים )ש"ח, פ"ח(.

ושורש מדרגות הדין נתבאר בספד"צ )פ"ה( שאמרו, תלת בתי 
דינין, ארבע אינון. ארבע בתי דינין דלעילא, ארבע לתתא, דכתיב 
)ויקרא, יט( לא תעשו עול במשפט, במדה, במשקל, ובמשורה. דינא 
דינא דלא בשקולא,  דינא בשקולא,  דינא דלא קשיא,  קשיא, 
ח"א,  )זוה"ק,  ואמרו  האי.  ולא  האי  לא  דאפילו  דינא  דינא רפיא, 
)בינה(  קשיא  דינא  רפיא,  דינא  ואית  קשיא  דינא  אית  ע"א(  רא, 
תקיף, דינא רפיא )מלכות( חלש. וכד ינקא האי דינא רפיא מדינא 
קשיא, כדין אתתקף ואיהו תקיף, בשעתא דתתעביד דינא על 
ישראל, אתעביד בהאי דינא רפיא, ולא מתתקף בההוא דינא 

קשיא, וכד דינא אתעביד עלייהו דעמין דעכו"ם, אתתקף האי 
)שם,  דינא רפיא בדינא קשיא דלעילא בגין לאתתקפא. ואמרו 
ואמרו  רסא, ע"א( גבורה דינא קשיא, כנסת ישראל דינא רפיא. 
)תיקונים, כ, ע"א( דאיהי )מלכות(, גזרת מלכין, ובה גזרין דינא רפיא, 
דא דין בתראה. ושורש הדין קשיא ורפיא, בבג"ד כפר"ת שהם 
רפיא  דינא  וכו',  כפר"ת  בג"ד  ע"ב(  )קכח,  שם  כמ"ש  כפולות, 
ודינא קשיא. ושורשו בנקודות דדגש ורפה ובדגש חזק, עיי"ש 

)מז, ע"ב(.

אל"ף  אות  מכח  הוא  כנ"ל,  דין רפה  הנגלה במלכות,  והדין 
של אדנ"י, א-דין, כנ"ל, כמ"ש הגר"א )תיקון כא( וז"ל, א' דאדנ"י 
דממתיק הדין דהיא אשא סביל אשא, דינא רפיא, והוא דינא 
בזכותא, עכ"ל. וכתב הרמ"ק )דרישות בעניני מלאכים, הדרישה הרביעית( 
הכולל,  הכח   – י  רחמים,   – נ  –דין,  ד  חסד,  א-  אדנ"י,  וז"ל, 
עכ"ל. וכתב במבוא שערים )ש"ו, דרוש ג( וז"ל, א' של אדנ"י הוא 
וע"י נתמתקה המלכות,  כי הוא אלף דאהי"ה דאמא,  רחמים 
מ"ת(.  פ"ה,  יח,  )שער  חיים  עץ  ועיין  עכ"ל.  רפיא,  דינא  ונעשית 
לאה,  היא  דינא קשיא  וז"ל,  )ש"ו, דרוש ח(  ובמבוא שערים כתב 
לפי שהחסדים שבדעת לפני זעיר הם סתומים, ואין בהם כח 
למתק הדינים אלא כשהם בגילוי. אולם רחל היא דינא רפיא, 

לפי שהחסדים של זעיר מתגלים שם וממתקים דינה, עכ"ל.
וסוגיית דינא קשיא ורפיא נגלית בר"ה, כמ"ש בשער הכוונות )דרושי 
ר"ה, דרוש ב( וז"ל, וזהו הטעם שאמרו בס"ה פנחס )רלא, ע"ב( ביום הא' 
הוא דינא קשיא, והב' הוא דינא רפיא. והטעם הוא, כי ביום הא' עדין 
לא נתבסמו העולמות ואינם יכולים להתעלות ליכלל זה בזה, אמנם 
הפנימיות לבדו הוא העולה ונכלל כנזכר, ולכן הוא דינא קשיא. אך 

רביום הב' שכבר נכלל בחינת הפנימיות ביום הא', מכח זה גם העו
למות שהם בחינת החיצוניות ועולין ונכללין ביום הב' וכו', לכן נקרא 

דינא רפיא, עיי"ש.
  ■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד לעלון. 
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נבוא לבאר מעט את ענין הגילה, ענין 
בנ"ך  רבות  פעמים  נזכר  גילה  הלשון 
חומשי  בחמישה  אך  גיל,  יגילו,  כגון 
תורה לא נאמר לשון של גילה, יש פעם 
)במדבר  אחת הצירוף של גילה שנאמר 
לא, נ( במלחמת מדין שהם הביאו עגיל 
דברי  את  מביא  רש"י  לה',  לקרבן 
האוזניים,  מקום  זה  שעגיל  הירושלמי 
והאבן עזרא כתב שאולי נקרא כן עבור 
היותו עגול. ]דיברנו לעיל לגבי הסוגיה 
העגול,  המעגל  חלקי  על  מעגל,  של 
כמובן שאלו הם נושאים קרובים, אבל 
עוד  ענין הגילה[.  נבאר לפי ערך  עתה 
א(  סד,  )שבת  בגמרא  מצינו  אחר  לשון 
שהוא  דהיינו  דדין,  של  דפוס  זה  עגיל 
מכסה מקום דדיה של אישה. אבל רק 
הצירוף  את  בתורה  מצאנו  אחת  פעם 
של גיל, עגיל. ועל דרך הרמז בעגיל יש 

בו אותיות עין גיל.

אנחנו  גילה,  שנקראת  הדבר  שורש 
מוצאים בחתן וכלה שנאמר בהם אשר 
ברא ששון ושמחה וגילה, יש שם גילה. 
מצינו בדוד  גמור  היותר  השורש  אבל 
של  יחס  אופני  כמה  לו  שהיה  המלך, 
גילה, אחות דוד היתה נקראת אביגיל, 
מלשון אבי – גיל. וכן גם נקראת אשת 
נבל,  היתה אשת  היא  דוד, שמתחילה 
ויבואר  דוד,  של  אשתו  להיות  וחזרה 
להלן באריכות, ובדברי הנביא נמנו הם 

כשני נשים אחות דוד ואשת דוד. 

עוד מצינו שדוד המלך נלחם עם גלית 
)שמואל א יז, כג(. ודרשו חז"ל )סוטה מב, א( 
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אפשר לשמע הקול ה' 
הסתירה בין הקול הפנימי לצורת החיים החיצונית

מי שחי בצורת החיים החיצונית ]כמו שמצוי כאן באמריקה[, ומרגיש 'אמת', 
החיים  צורת  החיצונית,  ההתנהגות  מחד,  גדולה.  מאוד  בסתירה  חי  הוא  אז 
החיצונית, הרבה חומריות ומשיכה אחרי העולם הזה, קנייני וכל עסקי העולם 
הזה. אבל מאידך, כל מי שיש לו קצת לב וקצת נשמה יהודית – הוא מרגיש 
רחוקה  האמתית  החיים  שצורת  מרגיש  הוא  האמתית!  החיים  צורת  זו  שלא 

הרבה מאד ממה שקיימת עכשיו כאן!!
החיים  צורת  זו  באמריקה  החיים  שצורת  שמאמינה  מישהי  כאן  יש  האם 
החיים  צורת  שזו  בכך?  מאמינה  שהיא  להצביע  מוכנה  מישהי  האמיתית? 
הדורות  חיים  היו  אם  נברא?  האדם  כך  שלשם  החיים  צורת  זו  האמיתית? 
חיים אחרת? מי שחושב  או, שיש צורת  הזו?  חיים בצורה  היו  הקודמים, הם 
ולהתבונן  לעיין  קצת  צריך  הוא  אז  אמיתית,  היא  כאן  שחיים  החיים  שצורת 

בדברי רבותינו ז"ל ולראות איך הם חיו!

צורת חיים האמתית
מה זה צורת חיים אמיתית? צורת חיים אמיתית היא, שמה שמעניין את האדם 
פרנסה  שצריך  בוודאי  הפנימיים.  האמיתיים  החיים  זה  הלילה  ועד  מהבוקר 
וצריך לגדל ילדים וצריך בית וכו', אבל מה זה צורת חיים אמיתית? זוהי צורת 
חיים של אדם שמה שמעסיק אותו, הוא הרי לא גוי אלא יהודי! לגוי כמעט אין 
נשמה, ואילו לישראל יש נשמה קדושה, אז ההבדל בין גוי ליהודי הוא שהגוי חי 
את הפרנסה שלו, והולך לאוניברסיטה, ואחרי זה הוא עובד ומביא פרנסה וכו', 

וזה מה שיש לו! ואולי קצת נחת מהילדים. 
חיים  צורת  יש  הזו  לנשמה  הגוף!  בתוך  יש? נשמה! נשמה  מה  ליהודי  אבל 
לגמרי אחרת! לא יכול להיות שחיים של יהודי ושל גוי יהיו כמעט אתו הדבר; 
לגוי יהיה חופש ביום ראשון, ליהודי בשבת; הלבוש קרוב אחד לשני; הקניות 
קונים אותו דבר רק עם הכשר ובלי הכשר... האם צורת החיים של יהודי וצורת 

החיים של גוי היא שווה, או שהיא צריכה להיות שונה בתכלית השינוי?

חיי גוף בלבד, או חיי נשמה ]בתוך גוף[
לכל אחד מאתנו יש נשמה וגוף, הנשמה רוצה צורת חיים אחת, הגוף רוצה 
צורת חיים אחרת. יש לכל אחד סתירה איזו צורת חיים הוא רוצה: הנשמה רוצה 
צורת חיים אחת, הגוף רוצה אחרת. מה קורה אם האדם חי לפי צורת החיים 
שהגוף רוצה? אין לו מנוחה! ולמה? כי הנשמה והגוף שלו נלחמים כל הזמן אחד 
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עם השני, בתוך ליבו פנימה הוא מרגיש את הנשמה שאומרת 
לו: אתה יהודי! החיים שלך צריכים להיראות לגמרי אחרת!

אנחנו  האם  נשמה.  לנו  שיש  ויודעים  מאמינים  אנחנו 
מאמינים שאנחנו גם יכולים לחיות כמו יהודי שיש לו נשמה? 
את  ורואים  הגויים  בין  שחיים  מכיוון  התייאשנו,  או שכבר 
גויים רק עם קצת  חיים כמו  וממילא  צורת החיים שלהם 

יהדות בתוכו?
יהודי חייב לדעת להאמין, יש לו נשמה והוא יכול לחיות לפי 
צורת החיים של נשמה; לא כמו נשמה בגן עדן, אלא נשמה 
בגוף! אבל כמו שיהודי חי נשמה עם גוף, ולא כמו שהגוי 

חי גוף בלא נשמה. אם מאמינים בזה 
– צריך לבחור בדרך חיים שזה הצורה 
הוא  באמת,  בזה  שמאמין  ומי  שלה! 
בוחר דרך חיים שרחוקה מאוד מצורה 
של גוי, ובחור צורת חיים של יהודי – 

נשמה בתוך הגוף!

הבחירה של החיים
לפני כל אחד מאתנו עומדת בחירה 
חיים:  של  בחירה  היא  אבל  אמיתית, 
עם  לחיות  או  גוף,  עם  לחיות  האם 
נשמה שמולבש עליה גוף. הקב"ה לא 
רוצה שנחיה עם נשמה בלבד, אחרת 
הוא היה שם אותנו בגן עדן ולא כאן, 
אבל אחרי שהוא כבר שם אותנו כאן 
– יש לנו בחירה: האם לחיות עם נשמה 
בתוך גוף, להרגיש את הנשמה לאורך 
היום, לחיות לפי האמת הפנימית של 

הנשמה, או לבחור לחיות לפי הגוף?
כל אחד ואחת יכולים באמת לחיות עם נשמה בתוך גוף 

וכפי שיהודי צריך לחיות עם נשמה. 
צריך רק לקבל החלטה אמיתית, להתבונן בדברי רבותינו 
הקדושים איך הם חיו! ואם עבר אלף או אלפיים שנה מאז – 
זה לא משנה, האמת נשארת אותה האמת, היא לא השתנתה 

ולא תשתנה לעולם! היא היתה האמת אצל אברהם אבינו 
באור כשדים; היא היתה האמת אצל יעקב אבינו במצרים; 
היא היתה האמת בהר סיני; היא אותה האמת בארץ ישראל, 
והיא אותה האמת בארה"ב, אותה האמת בדיוק!! השאלה 
רק האם האדם בוחר לחיות לפי אותה האמת שהיא מתחילת 

הקיום של עם ישראל עד היום הזה.
אבינו,  אברהם  את  לו  לצייר  יכול  האיש  ואדם,  אדם  כל 
האשה יכולה לצייר את שרה אמנו – איך היא היתה נראית, 
מעשי  יגיעו  מתי  הזו!  לצורה  עצמי  את  להתאים  ולנסות 
לצייר  לנסות  המעשים;  באותם  אגע  שאני  אבותי,  למעשי 
לעצמי – אילו שרה אמנו היתה חיה 
כאן היום, איך היא היתה מתנהגת? 

איך היתה חיה? 
מה  ההתנהגות,  צורת  היתה  מה 
היתה  מה  ולבושיה,  קנייניה  היו 
צורת  כל  היתה  מה  הדיבור,  צורת 
את  להתאים  ולנסות  שלה,  החיים 
לאמהות  הקדושים,  לאבות  עצמי 
שניתן  כמה  עד  ולחיות  הקדושות, 
אותה  לפי   – כוחו  לפי  אחד  כל   –

האמת הפנימית!
את  לעצמו  לבחור  יכול  אחד  כל 
הוא  ואז  האמתית,  חיים  הדרך 
לשלמות  זוכה  הוא  למנוחה,  זוכה 
שהנשמה מתאימה לגוף; לא שהוא 
גוף כמעט בלי נשמה, אלא  עם  חי 

הנשמה מתאימה לגוף שלו!
הלב  מעומק  לכולם  מאחל  אני 
שנזכה לבחור לעצמנו חיים אמיתיים 
של נשמה בתוף גוף, ולא גוף בלי נשמה. מי שיבחר לעצמו 
יזכה בעז"ה למנוחת  גוף – הוא  חיי אמת של נשמה בתוך 
לעד  בהקב"ה,  אמיתית  ולדבקות  אמיתית  פנימית  נפש 
ולעולמי עולמים! הרבה הרבה הצלחה! ■ עולם האישה 007 אפשר 

לשמע הקול ה' שיעור מאטלנטה, ג'ורג'יה.

איך מגיעים למדרגה של "לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי" – 
ע"י "חייב איניש לבסומי" שזהו ה"ומסננים לו יין". כלומר – מה שהיה בגן עדן שהמלאכים צולים 
לו בשר ומסננין לו יין ונעשה הגזירה שהוא נתגרש מגן עדן והושם שם את להט החרב המתהפכת 

שהוא נתגרש מאותה מדרגה של 'צולין לו בשר ומסננין לו יין' – בפורים ה'להט החרב המתהפכת' 
נתקנת והיא הופכת להיות מדרגה של חרב מלשון 'חרבונא זכור לטוב', למדרגת 'ונהפוך הוא', וא"כ, 

יהודי חייב לדעת 
לו  יש  להאמין, 
יכול  והוא  נשמה 
צורת  לפי  לחיות 
החיים של נשמה; 
לא כמו נשמה בגן 
נשמה  אלא  עדן, 

בגוף! 
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שעמד  כן  שנקרא  גלית,  של  שמו  על 
שזה  כמובן  הקב"ה,  לפני  פנים  בגילוי 
מגלה  בבחינת  הרע,  לצד  פנים  גילוי 
הוא  אבל  כהלכה.  שלא  בתורה  פנים 

נקרא גלית מלשון גיל, מלשון גילוי. 

עוד לשון של גילה מצינו במשלי )ב, יד( 
בתהפוכות  יגילו  רע,  לעשות  השמחים 
במה  יגילו,  של  הגילוי  כלומר  רע, 
שקיים  דבר  ככל  הגילה  מציאות  חל 
בקדושה, וקיים גם בצד ההפוך, דמלבד 
המדרגה של אלה ששמחים לעשות רע, 
בתהפוכות  יגילו  נוספת,  אבחנה  ישנה 
לשון דבר  שזה  הוא,  הדבר  רע,וביאור 
המתגלגל כגלגל, כאשר אנחנו לוקחים 
דבר כגלגל, גלגל חוזר בעולם ומתהפך. 
על זה נאמר כאן, יגילו בתהפוכות, איזה 
תהפוכות, תהפוכות של רע. אבל עצם 
ברור,  זה  בתהפוכות  חל  שהיגילו  כך 
המתגלגל.  דבר  הגילה  מציאות  זה   כי 

אבי גיל 

עלינו  אביגיל,  ענין  את  לבאר  כדי 
ב(,  נה,  )שבת  הגמרא  דברי  להקדים 
הן:  ואלו  נחש,  ארבעה מתו בעטיו של 
בנימין בן יעקב, ועמרם אבי משה, וישי 
אבי דוד, וכלאב בן דוד, וכולהו גמרא 
אלו  כל  כלומר  דוד,  אבי  מישי  לבר 
השלושה, אין לנו פסוק מפורש שמתו 
דוד,  אבי  מישי  חוץ  נחש,  של  בעטיו 
של  בעטיו  מת  שהוא  פסוק  לנו  שיש 
נחש. ועל זה מביאה הגמרא את הפסוק 
שכתוב )שמואל ב יז, כה( ואת עמשא שם 
ועמשא  הצבא,  יואבעל  תחת  אבשלום 
בן איש ושמו יתרא הישראלי אשר בא 
אם  צרויה  אחות  נחש  בת  אביגיל  אל 

יואב,ומקשה הגמרא וכי בת נחש הוואי, 
הלא בת אישה הוואי, דכתיב )דברי הימים 
א ב, טז( ואחיותיהם צרויה ואביגיל, אלא 

בת מי שמת בעטיו של נחש. 

דוקא  נאמר  זה  מדוע  להבין  וצריך 
לישי  ביחס  נחש,  בת  שהיא  באביגיל, 
נחש,  של  בעטיו  מת  שהוא  אביה 
אבל  נחש,  של  מת בעטיו  הוא  כלומר 
למה זה מתגלה דווקא בבתו שנקראת 
של  עטיו  הדבר,  ביאור  אך  אביגיל. 
על  נחש  בא  א(  קמו,  היינו,)שבת  נחש, 
חוה והטיל בה זוהמא, כלומר זה גילה 
דקלקול, כמו שמצינו בגמרא )שבת סב, 
מחגורת  פתיגיל  והיה  הפסוק  על  ב( 
יהיו  גילה  לידי  המביאים  פתחים  שק, 

למחגורות שק. 

אצל מי זה מתגלה, אצל אביגיל, אבי 
כולם.  הגילות  כל  אבי  מלשון  גיל,   –
ישי,  אביה  הגילוי שמת  אצלה מתגלה 
בעטיו של נחש, כלומר מגילה דקלקול 

מת ישי. 

עניינה של אותה אביגיל, שנאמר בה 
שהיא בתנחש, שהיא נקראת אביגיל,לפי 
שהיא באה לתקן את כל הגילות כולם, 
כלומר יש כאן צד מסוים של תיקון כח 
הגילה, על כן היא נקראת אביגיל אחות 

דוד המלך בת ישי. 

גילה,  מקום  כל  מתקנת  שהיא  לפי 
פתח מקום הנקבה שנקרא מקום גילה. 
אבל עדיין נשאר צד עטיו של נחש, שלא 
נתקן, על כן יש כאן עדיין צד של קלקול, 
כתיקון,  מתגלה  שאינו  הגילה  בכח 
קלקול.  של  בגילה  נשאר  עדיין   אלא 

אביגיל אשת נבל 

לו  עוד שהיה  דוד המלך מצינו  אצל 
בתחילה  שהיא  אביגיל  שנקראת  אשה 
נעשתה  כך  ואחר  נבל,  אשת  היתה 
לאשתו, עליה מסופר באריכות בנביא, 
)שמואל א' פרק כ"ה(, ואיש במעון בכרמל, 
שלושת  צאן  ולו  מאוד  גדול  והאיש 
אלפים, ואלף עיזים. ויהי בגזוז את צאנו 
אשתו  ושם  נבל,  האיש  ושם  בכרמל, 
אביגיל. והאשה טובת שכל ויפת תואר, 
והאיש קשה ורע מעללים, והוא כליבי. 
חלק מהמפרשים דורשים מלשון כלב, 

או שהוא היה מזרעו של כלב.  

ילקוט  ט,  תהלים  טוב  שוחר  )מדרש  חז"ל 
שמעוני שמואל רמז קלד( אומרים להדיא מי 
זה נבל, נבל הוא לבן, כי אותיות לבן הם 
אותיות נבל. ואשתו היתה אביגיל, מובא 
הגלגולים  בשער  ז"ל  האר"י  בדברי 
משורש  היא  שאביגיל  לו(,  )הקדמה 
מלבן  לקח  אבינו  שיעקב  דלאה,וכמו 
בא  אבינו  שיעקב  ]כנודע  לאה,  את 
לתקן חטא גילוי עריות דאדם הראשון[, 
על אותו משקל הוציא דוד את אביגיל 

מנבל שהוא לבן.

הייתה  נבל  של  אשתו  דייקא  לכן 
אביגיל, והוא היה איש קשה רע מעללים, 
מציאות  היפך  הוא  הזה  מעללים  הרע 
מלשון  אביגיל  היתה  היא  אביגיל,  של 
אבי – גיל מציאות של גילה, אבל הוא 
נבל איש רע מעללים. כי הוא היה לבן 
שנאמר בו )בראשית לא, נב( עד הגל הזה 
וגו' אם אני לא אעבור אליך את הגל הזה, 
להפוך  הרוצה  הקלקול,  מצד  הגל  זהו 
 את הגילה, וכמו שיבואר להלן בארוכה.  

■ המשך בע"ה שבוע הבא מסדרת דע את שמחתך

הוא חוזר לבשר והיין, הוא חוזר לבשר שזהו 'ארור המן' – 'ברוך מרדכי' גימטריא בשר והוא חוזר 
ליין ב"חייב איניש לבסומי בפוריא", - ע"י כן הוא חוזר למדרגת גן עדן.

זה נקרא "אשר נהפך מיגון לשמחה" שכשהוא נהפך מיגון לשמחה נתקן מציאות היגון, ועומק התיקון של היגון 
שנעשה כשאדם הראשון נתגרש מהגן זהו בפורים שחוזרים בחזרה למדרגת גן עדן.
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ולפ"ז להבין, שנאמר "ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד", חז"ל אומרים 
הרי "יום אחד" חז"ל אומרים הרי "יום אחד" שהיה רק יחידו של עולם, 
בשני כבר נבראו המלאכים וכו'. אבל בפנים לעניינא דידן כאן השתא: 
'יום אחד' כוונת הדבר, שעל אף שיש ערב ויש בוקר, יש אור ויש חושך. 
שעל אור וחושך נאמר הרי להדיא בקרא: "ויבדל אלוקים בין האור ובין 
החושך, ויקרא אלוקים לאור יום ולחושך קרא לילה", וא"כ אור וחושך, 
יום ולילה, הם דברים נבדלים זה מזה, מפורש בקרא: "ויבדל". אבל על 
אף שהיה מציאות של הבדלה, אז ההבדלה הזו המובדלת, היא איננה 
יוצרת מציאות שזה אינו אחד, אלא זה עדין בגדר של 'אחד'. ועל זה 
נאמר "ויהי ערב ויהי בוקר", שעל אף שהם לכאו' "ויבדל" הבדל בין: 
אור -חושך, יום - לילה,  בוקר - ערב, אבל בעומק הם עדיין אחד. 
והשורש של הדברים זה מה שנתבאר, שכל דבר והיפכו, בהתפשטותו 

הם נבדלים זה מזה, אבל בשורשם הם 'אחד'!
־הדוגמא הברורה לכך, מה שנאמר בפעם הראשונה הלשון של 'ויב

לכאורה  אז  החושך",  ובין  האור  בין  אלוקים  "ויבדל   - שהוזכר  דל' 
יש הבדלה גמורה בין אור וחושך. אבל אור וחושך הם לא מובדלים 

לגמרי, דוגמא בעלמא: "אור וחושך משמשים בערבוביא".
מעיקרא - הם מעורבים, בדרך רמז - אור חושך ר"ת א"ח, מלשון 
איחוי, אחד, מחובר, מצורף. וא"כ, הערב ובוקר, על אף שנראים נראים 

נבדלים זה מזה, בעומק, הם מחוברים ומצורפים אחד לשני. 
וא"כ, 'ערב' - מונח בתוכו 'בוקר', ו'בוקר' - מונח בתוכו 'ערב'. יש 
אופן שהם אחד גמור. ויש אופן שזה שורש וענף, ]מה שהוזכר לעיל, 

־ביסודות[. אם זה אחד גמור, זה נקרא "אור וחושך משמשים בעירבו
ביא", שניהם קיימים. אבל יש את האופן, שיש כאן 'שורש וענף', אז 
חוזרת השאלה הראשונה שבה עסקנו - מי השורש ומי הענף? האם 
הערב הוא השורש והבוקר הוא הענף - קודם ערב ולאחמ"כ בוקר, 
וא"כ הערב הוא השורש. או שלהיפך, קודם בוקר ולאחמ"כ ערב, וא"כ 

השורש הוא הבוקר.
אבל נתחיל ראשית ממה שנתבאר בסוגיא דידן, בסוגיא דידן נתבאר, 
שקודם ערב, ולאחמ"כ מציאות של בוקר. וא"כ, הערב הוא השורש, 
והבוקר הוא הענף. ומצד הפנים הללו, כל ענף כלול בשורשו, וא"כ 

הבוקר 'כלול' במציאות של ערב. 
ראשית, המילה 'ערב' עצמה, יש בה את האות ב', שזה ר"ת ערב, 

בוקר. בדקות יותר: "יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי ערב". הרי ק"ש 
שנאמר, לא כתוב לשון של ערב ולשון של בוקר. מה נאמר בלשון של 
קרא, חיוב של קריאת שמע? "בשכבך ובקומך", איזהו זמן שכיבה? זה 
ערב. ]זה גופא כל השיטות שנאמרו כאן בסוגיא[. אבל, זמן 'שכיבה' 
הוא נקרא 'ערב', בשעה שהאדם שוכב, זה זמן שהאדם "מפיל חבלי 
שינה על עיני ותנומה על עפעפי", הוא יושן, היפך של מציאות של 'ער'.
־אז מצד אחד הבחנה של הערב, זה זמן של שינה, זה ההבחנה הפ

שוטה, הרי ע"ז נאמר ק"ש - "מאימתי קורין את שמע בערבין", וילפינן 
מה'בשכבך', זמן שכיבה – שינה. אבל מצד הפנים שהערב כולל את 
זה מה  'בוקר'.   – 'ער'  נוטריקון:  הוא נקרא ערב  מלשון  אז  הבוקר, 

שהערב כולל בתוכו את מציאות הבוקר, מדין 'שורש וענף'. 
ומשמשים בערבוביא,  אהדדי,  מחוברים  והבוקר  שהערב  מה  מדין 
זה בזה. הכח שמערב,  'מעורבים'  'ערב' מלשון  מצד כך ערב נקרא 

מצרף, מחבר יחד את הדברים, זה 'מעורבים זה בזה'.
וא"כ, אילו הם ב' הפנים שהוזכרו, מדין שורש וענף, אז ה'ער – בוקר', 
נמצא במציאותו של הערב, ומצד מציאותו של 'תערובת', שנמצאים 
זה מזה, אז הערב הוא בבחינה של 'תערובת'. לפי זה להבין יתר על כן:
־'ערב' כמציאות כשורש למציאות של בוקר - הערב יש בו את המ

ציאות של זמן 'ובשכבך', וזה מצד סדר ברייתו של עולם, כלשון הגמ' 
בעירובין "לא איברי לילא אלא לשינתא". אבל אומרת שם הגמ': "לא 
איברי סיהרא, אלא לגירסא". א"כ מצד אחד הפנים של הערב הוא 
'בשכבך', זמן שכיבה, זמן שבני אדם שוכבים על מיטתם, וא"כ הם 
אלא  סיהרא  איברי  "לא  מאידך  אבל  באורייתא תדירא.  גורסים  לא 

לגירסא", א"כ הלילה, הוא לא כפשוטו - "בשכבך".
בעומק, בלילה יש ב' הבחנות: יש הבחנה של "לא איברי לילא אלא 
אבל  שכיבה.  זמן   - "ובשכבך"  בלילה:  נאמר  כך  ומצד  לשינתא", 
שהיא  המדרגה  בלילה  שמתגלה  הפוך,  אופן  גם  בלילה  יש  מאידך, 
בהבחנה שיש בו "לא איברי סיהרא אלא לגירסא", ובפנים הללו עומק 
הדבר הוא שהמציאות הפנימית של הלילה, מונח בה אופן של 'בוקר', 

מונח בה אופן של 'ער' כמו שהוזכר 'ער -  בוקר', זה ערב.
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המשך בעמוד ג'

בלבבי משכן אבנה
בס"ד

USA 718.521.5231      073.295.1245 שיעורי "בלבבי" מופיעים ב"קול הלשון" בארץ 

כי תשא תשפ"ג גליון 284 מחשבה

אברהם  הוא  אברם   – ע"א  יג,  ברכות, 
לארם,  אב  נעשה  בתחלה  כז(,  א,  א,  )דה"י, 

וכו'.  כולו  העולם  לכל  אב  נעשה  ולבסוף 
תני בר קפרא, כל הקורא לאברהם אברם 
והיה  ה(  יז,  )בראשית,  שנאמר  בעשה,  עובר 
שמך אברהם. ר' אלעזר אומר, עובר בלאו, 

שנאמר ולא יקרא עוד שמך אברם.

הוא  אברם  ע"א(  יא,  )מגילה,  אמרו  והנה 
סופו.  ועד  מתחילתו  בצדקו  הוא  אברהם, 
ואמרו )ילק"ש, תהלים, רמז תתרג, ד"ה הוא( חמשה 
וכו'.  אברהם  הוא  אברם  לטובה,  "הוא" 
והטובה כמ"ש "הוא" בצדקו מתחלתו ועד 
סופו. ועיין ב"ר )לט, ח(. ועיין מהרש"א במגילה 
)שם(,  וכס"מ  ה"ג(,  פ"א,  )עכו"ם,  ורמב"ם  )שם(, 

לב,  )נדרים,  אמרו  ועוד  )שם(.  כסף  והמשנה 
ע"ב( וא"ר אמי בר אבא, כתיב אברם וכתיב 

אברהם, בתחלה המליכו הקב"ה לאברהם 
על רמ"ג איברים, ולבסוף המליכו על רמ"ח 
איברים. ועיין עוד זוה"ק )רע"מ, קיא, ע"ב(. ולפי 

הנ"ל אברהם הוא למעלה מן אברם.

ופנים נוספות לכך מצינו בספר התמונה 
)ועיין זהר חדש, ח"ב, בחוקתי( וז"ל, וגם זה העולם 

בה  אנשים אשר  והיו  החסד,  היה שמיטת 
כמלאכים, והצאן אשר בה המה בני אדם 
של שמיטה שעברה וכו', רק דיש ג' אנשים 
שעברה,  משמיטה  שנשארו  העולם  בזה 
הוא  אברם  אמר  לזה  אברהם.  הוא  ואחד 
שעברה,  בשמיטה  שהיה  הוא  אברהם, 
אברהם,  נפש  קדושת  שורש  וזהו  עכ"ל. 
ולכך אף שיצא מתרח, מ"מ האיר בו אור 
השמיטה הקודמת. וז"ל האלשיך )יהושע, כד, 
ג( כי אין הדבר תלוי בטבע ההולדה להדמות 

בלבביפדיה אברהם מילון ארמי אארא
לפנינו אין צירוף אארא, ואין צירוף של אא כלל, אולם בגירסת הערוך ישנו, בגמ' בביצה 

)לא( ובעירובין )לד(, ולפניו כתוב אארא, כמו שציין בהפלאה שבערכין.

ופירש בערוך )ערך אארא( וז"ל, לבנים סדורים אחד ע"ג חבירו, ואינן בנויין. וכל דבר שסדור 
זה אצל זה או זה ע"ג זה, בלשון פרסי קורין אארא, עכ"ל.

והבן שאין צירוף גמור בלשון הקודש של א-א, כמילה גמורה, אלא כמו שנאמר, אאר 
)בראשית, יב, ג(, אאזרך )ישעיה, מה, ה(, אאריך )שם, מח, ט(, אאסף )מיכה, ב, יב(, אאמין )איוב, ט, טז(, 
אאמצכם )שם, טז, ה(, ואאפלך )שם, לג, לג(. כי עיקר צירוף אותיות מתחיל בא-ב, והיינו שיש 

שוני בין תחילתו להמשכו, והבן.
והנה אמרו לגבי כתיבת אותיות בשבת שחייב מדין כתיבה )שבת, קג, ע"ב(, וכי תימא, אלף 
אלף דאאזרך איכא בינייהו )ולא נקטו דאאר כנ"ל שהוא ראשון מפני שהוא לשון קללה(, דת"ק סבר 
אלף אלף דאאזרך לא מיחיב, ור"ש סבר דכיון דאיתיה בגלטורי בעלמא חייב. ופרש"י שם 
וז"ל, שהם שתי אותיות מתיבה גדולה, אבל לא מצינו שהיא תיבה קטנה בכל המקרא. כיון 
דאיתא בגלטורי – קמעות וכתבים של מכשפות ושל שמות קורין בלשון לטי"ן של מינין 
קלוטרוס, ורגילין סופרים לכתוב בהם תיבות של שתי אותיות, ואינם תיבות במקום אחר, 
עכ"ל. וכתב בשיטה לתלמיד הר"ן )שם( וז"ל, פירוש לפירושו, שאין אתה יכול לעשות מהן 
שום שם ופעולה, ולאפוקי חח מחחים, דבכי האי גונא מחייב משום דחח הוי תיבה, עכ"ל. 

ובערוך ערך אא כתב וז"ל, כותבין אא, במקום אמן אמן, עכ"ל.
ובתמצית העולה מן הסוגיא, כתב בחידושי רע"א )שם( וז"ל, דהש"ס בעי לומר דר"ש מחייב 
אף באא דאאזרך, ודחי לה, וא"כ למסקנא לא מצינו מאן דמחייב באא, וכן פסק הרמב"ם 
)פי"א הלכה י"ג מהלכות שבת(, הכותב אות כפולה פעמים, והוא שם אחד, כמו דד תת, חייב, 
משמע להדיא דדוקא כה"ג, אבל אא פטור, וכמ"ש הה"מ שם, עכ"ל. ועיין דברי יחזקאל 

)סימן ד(.

והנה שורש כל צרופי האותיות, הם רל"א שערים פנים ואחור, צירוף של כל אות עם כל 
אות, אולם לא עם אות שווה לה. ושם ישנם צרופים שיש בהם משמעות שכלית מושכלת 
ומובנת, וישנם שלא, כי בעולם דידן אין לנו השגה בכל שורשי צרופי אותיות. ובהתפשטות 
זהו רק  גג, דד, חח, סס, רר, שש, תת. אולם  נעשו צרופי אותיות שוות כמ"ש הרמב"ן, 
ב"התפשטות" האותיות ולא בשורש, כי בשורש אין צרוף של אותיות שוות. ושורש אותיות 
שוות הוא בבג"ד כפר"ת שהם כפולות דגושות ורפויות. והנה, ב-ב ג-ג וכד', הם אותיות 

יכפולות ממש, אולם מנצפ"ך הם אותיות כפולות אולם בשוני בין אמצע מילה ובסופה וצו
רתם שונה. ואותיות כ-פ יש בהם הכפלה מדין בג"ד כפר"ת דגושות ורפויות, וכן הכפלה 

מדין מנצפ"ך, והבן.
והבן שתחילת הכפלת אותיות באות ב', ב' דגושה ורפויה, אולם א' אינו בר הכפלה, כי סוד 

א – אחד, יחיד, ודו"ק.
ובעומק, אא, הוא השמעת קול שקודם לאותיות, ודו"ק היטב. וכמ"ש בערוך )שם( וז"ל, א"ב, 
ביאור קלטורין בלשון יוני שלוחי ב"ד, וכרוזים להקהיל את העם ולעוררם לשמוע, קוראים 

בתחלת דברים בקול גדול אא, עכ"ל
■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד לעלון זה
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כתר

עיין רמ"ק )ספ"י, פ"ב( וז"ל, וצד ימין מכסה עליה בסוד כ – כתר, דאיהי 
אמא עילאה, נשרא עילאה, דאגינת על אפרוחהא כדין ושלא כדין, לפנים 

משורת הדין ודאי, עכ"ל.
ועוד. רצון. אפרוח )עם וא"ו( עולה רצה.

)תמורה, לא, ע"א( אפרוח לכי מסרח גביל. ולכך  ועוד. סוד "אין". ואמרו 
ביצת טריפה מותרת. ועיין יונת אלם )פרק ג, ופרק לט(.

חכמה
עיין תיקונים )כא, ע"א( אפרוחים, אלין ת"ח, דבגינהון שריא שכינתא על 

ישראל.
בינה

שתה  אשר  ע"א(  סא,  הנעלם,  מדרש  חדש,  )זהר  זוה"ק  ועיין  בינה.  שערי  נ' 
אפרוחיה – מאן, האי דרור, שנת החמישים, דאפיקת מינה שית אפרוחין 

יוהאי צפור. אינון אפרוחין, תיאובתא דילהון, לגו תרי מדבחן, מזבח הפני
מי ומזבח החיצון. נטלו ממזבח הפנימי ויהבו למזבח החיצון. ועיין תיקונים 

)תיקון ו, כח, ע"א(.

)ש"ד, פ"י( וז"ל, הבינה הם ו' ראשונות שהם בגיי  ועוד. עיין מבוא שערים
מט' ס', אמנם התבונה היא ד' תחתונות לבד, ונקרא ס', וגם היא סתומה 
קצת, כי היא עלמא דאתכסיא, וג"כ נקרא מ' סתומה, בסוד גן נעול מעין 

חתום, כי היא רביעה על האפרוחים, בסוד היסוד שלה, וכו', עכ"ל.
דעת

עיין עץ חיים )ש"ח, פ"ג, מ"ת( וז"ל, לעולם היסוד הוא בחינת הדעת, כי הרי 
מצינו שהיסוד דאמא הוא דעת דז"א וכו'. שכשהבינה נכנסת בו לתת 
אליו מוחין, היא משפלת עצמה ומרכנת עצמה בסוד האם רובצת על 
ירכין לעילא, ובחינת היסוד  ואז מוכרח הוא שתגביה רישי  האפרוחים, 
שלה נשפל למטה מהם, ואז נמצא שהדעת )שלו( למטה מחו"ב, עכ"ל. 
ועיין שער הכוונות )דרושי חזרת העמידה, דרוש א'(, ושער ההקדמות )דף כב, 

ע"ב(, ופע"ח )שער חזרת העמידה, פ"א(.
ועוד. דעת דקלקול, עמלק, סוד אשר "קרך", מקרה, קרהו. וכתיב כי 
"יקרה". ועיין שער המצות )כי תצא( וז"ל, זווג זה נעשה למטה בסוד רביצת 
האם על האפרוחים הוא גרוע מאוד, כי איננו רק בזמן עונות התחתונים, 

דרך מקרה, עכ"ל.
משה  וז"ל,  אפרוח(  )ערך  יעקב  קהלת  ועיין  משה.  דתיקון,  דעת  ולהיפך 

בגימט' אפרוחים.
חסד

כהן, איש חסידך. ועיין זוה"ק )דברים, רנב, ע"ב( אפרוחים אלין פרחי כהונה. 
אפרח – פרחי, ודו"ק.

גבורה
תרי דרועין. ועיין תיקונים )נח, ע"ב( אפרוחים תרין דרועין. כי אפרוח לשון 
א-פרח. והפריחה ע"י תרי גדפין, בחינת חו"ג. ועיין שער המצות )כי תצא( 
וז"ל, שכאשר אימא רובצת תוך זעיר, אז אותו האור נחשב כשל עצמו ואז 
יש בו ו"ק בלתי מוחין, ואז נקרא אפרוח שיש לו גדפין )וכל זמן שאינו מתנועע 
הוא בחינת עיבור דיניקה, וכאשר מדדה זהו יניקה דיניקה, ודו"ק היטב(, שהגדפין הם 
מוחין דמקיפין דיניקה, עכ"ל. ודו"ק היטב ג' מצבים באפרוח, א. עומד 
במקומו, עיבור דיניקה. ב. מדדה, יניקה דיניקה. ג. פורח, מוחין דיניקה. 
ועיין עץ חיים )שער טו, פ"א, מ"ק( וז"ל, כאשר אמא הנה"י שלה מתלבשין 
המוחין דז"א בתוכם, ואח"כ מתלבשים הנה"י דאמא תוך ז"א, ואז נקרא 

ואם רובצת על האפרוחים, עיי"ש. וזהו מוחין דיניקה, זיווג שאינו שלים.

תפארת
)זוה"ק, תיקונים, הקדמה, ב, ע"ב( ועל קן דצפורא, דא אתמר, וסוכה  אמרו 

יתהיה לצל יומם וגו'. ואיהו לשון סכך שמסככת בה אימא על בניה אפ
רוחים דילה תלת הדסים )חג"ת(, ותרי בדי ערבות ולולב )נה"י(, או ביצים 

דא אינון אתרוגין, דכל חד שיעוריה כביצה.
ועיין אור נערב )ח"ז, חלק הכינוים, א( וז"ל, אפרוח – תפארת ויסוד, עכ"ל. 
ועיין פרדס רימונים )שער כג, א( וז"ל, אפרוח, בר"מ )נשא, קכא, ע"ב( פירש 
שש  שהם  קצוות,  שש  כלול  התפארת  הוא  האפרוח  כי  ע"ה  הרשב"י 

כנפים פורח למעלה ולמטה, עיי"ש. 
יכין(  )ד"ה מי  עיין ספר הפליאה  ובקלקול, היפך ת"ת, רחמים, אכזריות. 
העורב  ע"א(,  טז,  ב"ב,  ועיין  ע"א.  כב,  עירובין,  )עיין  צידו  לעורב  יכין  מי  וז"ל, 
הוא אכזרי שבאכזרים, עד שאין בו רחמים כלל, לפיכך כשמוליד בצים 
ויוצאים אפרחים לבנים כשלג והוא שחור ואומר אין אלו בני וסר מעליהם 
ואינו יושב עליהם ואינו משים בדעתו לומר כי הבצים תחתיו והאפרוחים 
שלו, וכל זה מצד הרשע ואכזריות וכו', עכ"ל. ובסוד נשר שמרחם על 
בניו היפך עורב, עיין שם )ד"ה המבינתך יאבר נץ(. ועיין מאירת עינים )ואתחנן(. 
ומצות שילוח הקן, לשלח האם הרובצת על האפרוחים או על הביצים, 
כפשוטו נראה נגד הרחמים, האומר על קן ציפור יגיעו רחמיך משתקין 

אותו.
נצח

נו"ה, תרי רגלין, שעל ידם הולכים ממקום למקום. ועיין רש"י )ישעיה, טז, 
ב( וז"ל, קן משולח – כאפרוחים משולחים מקינם שהולכים מטולטלין, 

עכ"ל.
הוד

נצח – מעלה. הוד – מטה. ואמרו )שבת, קכח, ע"ב( כופין את הסל לפני 
האפרוחים כדי שיעלו וירדו.

יסוד
)דברים, קצו, ע"ב( אשר שתה אפרוחיה את מזבחותיך.  זוה"ק  עיין  צדיק. 

יאלין אינון צדיקייא דאשתכללו בבנין קדישין, דזכו לתורה שבכתב ולתו
רה שבע"פ בהאי עלמא, ואלין אינון תרין מדבחן. ועיי"ש )תיקונים, הקדמה, 
(ב, ע"ב אפרוחים, כגון פרחים דלאו אינון גמר פרי )אפרוחים – פרחים, שורי
שים קרובים( מתתא לעילא וכו'. אפרוחים מסטרא דצדיק מתתא לעילא, 
אלא לא הוה אלא מאלין אפרוחי וצדיק שמיה, עמודא חדא מארעא עד 
רקיעא, עיי"ש )ועיין פרדס רימונים, שער כג, א(. ועיין עוד שם )כג, ע"א( ביצים 
אינון מסטרא דאופנים, אפרוחים מסטרא דנער, מטטרו"ן. שנודע שהוא 
בגימט' שד"י, יסוד. ועיין גר"א שם )תיקון מז( וז"ל, וכולהו סלקין ח"י, דהוא 
ח"י ברכאין בצלותא מסטרא דצדיק, עכ"ל. ועיין שפע טל )חלק טל, ש"ד, 
פ"ז(. ועיין ברית כהונת עולם )מאמר סוכת שלם, פ"ב( וז"ל, אפרחים, חסר 
וא"ו כתיב, שהוא בחינת יסוד )פע"ח, שער הלולב, פ"א(, עיי"ש, סוד פעמים 

טוב.
מלכות

עיין עמק המלך )שער ה, פרק מו( "רציצא דמיית בבעיתא", כי מלכותו הוא 
כאפרוח שלא נפתחו עיניו, עכ"ל.

העי לאה  בן  משיח  ציפור שבו  קן  והיכל  וז"ל,  )שמות(  עיין רמ"ז  ועוד. 
ליונה, הוא בינה שבבינה, בחינת מלכות שבה, בסוד והאם רובצת על 
)תפלה לז( וז"ל, בעלות מלך המי  האפרוחים, עכ"ל. ועיין תקט"ו תפלות

יעלו עמו כל התיקונים שתיקנו ישראל בגלות,  שיח לדרגא דקן צפור, 
ושם תשרה שכינה )מלכות( על כל אחד כפי עבודתו, בסוד והאם רובצת 

בלבביפדיה קבלה אפרח
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וכו', כי הלא אברם הוא אברהם, כי קדוש מפאת  לקודמים 
הנפש, עכ"ל.

והנה איתא באור החיים )וישלח, לה, יא( וז"ל, אברהם, כי גם 
יש בכלל  כי  לעילוי, לא נעקר שם הראשון,  אחר שינוי שמו 
אברהם אברם, לזה יצו האל לקרות לו בתמידיות אברהם, ואין 

עקירה לראשון, כי בכלל אברהם אברם, עכ"ל. 

קדושתו שנתעלה  כל שורש  כי  הדבר,  יומתק  הנ"ל  ולפי 
אברם  נקרא  הראשונה  בשמיטה  שתחלה  כך  מכח  נעשה 
לא נעקר,  ראשון  שם  ולכך  כנ"ל,  המלאכים  כקדושת  וה"ה 
כי אינו שם חסר, אלא להיפך, זהו שמו כאשר היה במדרגת 
ולפ"ז  לבקרו.  מלאכים  ג'  שבאו  השורש  וזהו  ודו"ק.  מלאך, 
לא נעקר שמו הראשון, ולכך חלק מרבותינו ס"ל שאין איסור 
לקרות שמו אברם, והבן. ועיין צל"ח על אתר שהרא"ש והרי"ף 
השמיטו דין זה, וטעמם כנ"ל, וזהו דלא כהאור החיים שכתב 
היטב.  ודו"ק  אברהם",  בתמידיות  לו  לקרות  האל  יצו  "לזה 
באברם,  בחרתיך  מאסתיך,  ולא  בחרתיך  ג(  מד,  )ב"ר,  ואמרו 
ולא מאסתיך באברהם. והיינו שאברם חשוב יותר מאברהם. 

וביאורו כנ"ל.

הוא  אברם  וז"ל,  אברם(  ד"ה  א,  א,  )דה"י,  אנך  בחומת  ואיתא 
שנברא  אברהם,  הוא  אברם  שרמז  לומר  אפשר  אברהם, 
והיינו  עכ"ל.  באברהם,  בהבראם,  דכתיב  העולם,  בשבילו 
בעומק, כי בשמיטה הקודמת היה נקרא אברם, והוא השורש 
קודמת  משמיטה  מעבר  שמכוחו נעשה  זו,  שמיטה  לבריאת 

לשמיטה זו, וזהו בהבראם, באברהם.
■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד 

לעלון זה

על האפרוחים, עכ"ל. ועיין חסד לאברהם )מעין ד, נהר כח( וז"ל, השכינה 
אזלא ומנדדה מדוך אל דוך ומאתר לאתר כנזכר בתיקונים, ושם אמרו 
דיו לעבד להיות כרבו, וגזר על בתי צדיקים שיחרבו. והעוסקים בפשט 
ההלכות והתלמוד, אין להם כח להיות נודדים עמה ממש, והם נקראים 

אפרוחים שאינם יכולים לפרוח אחר האם, עכ"ל.
נפש

גם צפור מצאה בית, דא גלגולא קדמאה דאיהי  )כג, ע"ב(  עיין תיקונים 
נפש. ודרור קן לה, דא גלגולא תניינא דרוחא. אשר שתה אפרוחיה, דא 
גלגולא תליתא דנשמתא. ובגין דא שלח תשלח לקבל נפש ורוח, את האם 

לרבות נשמתא.
רוח

עיין ספר הניקוד )סוד החשמל( וז"ל, סוד האותיות הנקראות אופנים )נפש( הן 
אותיות הנקראות גז"ע צד"ק פר"ח ט"ס, הם י"א אותיות שהם מתנועעות 
מכח שאר אותיות ואינן מתנועעות מעצמם אם לא יניעום שאר האותיות 

מבשני מיני תנועות, או בתנועה שכלית הנקראת חשמ"ל, או בתנועה גו
פנית הנקראת חיות. תנועה שכלית כיצד, באומרך פר"ח דרך משל הרי 
אותיות חשמ"ל  יתוספו עליהם  אינם מתנועעות אם לא  אותיות אלו  ג' 
שהם אותיות התנועה השכלית, כאמרך פרח"ו פרח"י, וכו', ועיי"ש תנועה 

גופנית שפר"ח מפרי"ח אפרו"ח וכו'. 
ועוד. אפרוח, אף – רוח. וכן א-פרח. סוד רפ"ח ניצוצין נתקנים ונהפכים 

מלפר"ח, פורח ברוח. ועיין ערך קטן עינים – שבירה, בחינת דיה – שמו
לית גדפין דלהון שלמין  )הקדמה( אפרוחי  זהר  ועיין תיקוני  לידה באויר. 
דפרחין בהון, דאינון פקודי דעשה, ע"כ. וכאשר נתקן נעשה פרח – א, 
פורח לאלף. ועיין תיקונים )תיקון כו, ובגר"א שם( אפרוחיה, דא רוחא. ועיין 
עץ חיים )שער טו, פ"ב( וז"ל, כאשר הזווג הוא בהיות אמא תוך ז"א, אז ז"א 
דאצילות יש בו בחינת ו"ק בלתי מוחין דגדלות, אבל גדפין יש לו ונקרא 

אפרוחים, ועיי"ש בהרחבה, וכן בפרק ג', ובשער כ"ה, דרוש ד', ח.
נשמה

בינה,   – )נשמה  עלאה  דשכינתא  מסטרא  ונשמתין  ע"ב(  )כב,  תיקונים  עיין 
שכינתא עלאה( אתקריאו אפרוחין, ונפשין מסטרא דשכינתא תתאה אקרון 
)כג, ע"ב( אשר שתה אפרוחיה, דא גלגולא תליתאה דנשממ  ביצים. ועיי"ש

תא. ושם )עב, ע"א( ומינה נפקין אפרוחין דאינון בנין.
אחר שהורגלה  הנשמה  וז"ל,  מט(  נהר  ד,  )מעין  לאברהם  חסד  עיין  ועוד. 
בעולם השפל אחר פטירתה, אינה יכולה לפרוח באויר לעלות לג"ע, וכמו 
שהאפרוחי הצפרים מאחר שיצאו מקליפתן אינם יכולים לפרוח באויר 
אלא מתחילין להרגיל עצמן מעט מעט, ובכל יום מוסיפין כח לפרוח יותר 
עד שלבסוף י"ב חדש יכולה לפרוח עד ג"ע, עכ"ל. ועיין מגלה עמוקות 

)ואתחנן, אופן קו(.

חיה
אמרו )שבת, סז, ע"ב( והמונה שבעים ואחד אפרוחים בשביל שלא "ימותו", 

יש בו משום דרכי האמורי.
יחידה

אמרו )חולין, קמא, ע"ב( אין שם אלא אפרוח או ביצה אחת חייב לשלח. ועיין 
שם )קמא, ע"א(.  ובעומק, כי יקרא קן צפור וגו' אפרוחים וגו'. בהיכל קן 
צפור נמצא משיח בן דוד, בן לאה, שהוא בחינת יחידה. עיין רמ"ז )זוהר, 

שמות(.

ועוד. אמרו חז"ל )ועיין רקאנטי כי תצא( שקדתי ואהיה כצפור על גג )תהלים, 
קב, ח(, זה הצפור הזה בשעה שאתה נוטל גוזליה היא יושבת לה בודדת, 
כך אמר הקב"ה אני החרבתי את ביתי וכו' .■ המשך בע"ה בשבוע הבא 

נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד לעלון זה

בלבביפדיה קבלה אפרח
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שיעור אחרון



עד  בשערוי  תלייא  דהיא  דיקנא  ע"ב(  קל,  )ח"ג,  בזוה"ק  אמרו 
טבורא דלבא, חיורא כתלגא, יקריא דיקרין, טמירא דטמירין, 
מהימנותא דמהימנותא דכלא, תאנא בצניעותא דספרא, דהאי 
דיקנא מהימנותא דכלא, נפק מאודנוי, ונחית סוחרניה בפומא 
קדישא, ונחית, וסליק וחפי בתקרובתא דבוסמא טבא, חוורא 
יקריא  דיקנא  הוא  טבורא.  עד  וחפי  ונחית בשקולא  דיקריא, 
דמשח  מבועין  נביעין  תליסר.  ביה  דנגדין  שלימא,  מהימנא 
י"ג  ועיי"ש שסידר כל  רבות טבא, בתליסר תקונין מתתקנא. 
תיוקני דיקנא בפרוטרות. ונחלקים י"ג תיקונים לחמש ושמונה, 

עיי"ש. ויש בהם ב' מזלות, נוצר ונקה. 

ולמעלה מן שערות הזקן ישנם שערות הראש, וכמ"ש )קלב, ע"א( 
דהני שערי ממוחא אשתכחו לאתמשכא למוחא דלתתא, ואינון 
וכל תקוני בלחודיהון  הוא,  דיקנא בלחודוי  דיקנא,  מן  לעילא 
הלשם  וכתב  בלחודייהו.  ושערי  בלחודי,  דיקנא  אשתכחו, 
וז"ל, שערות ראשו כנגד ענפי ע"ב,  )ספר הדע"ה, ח"א, דרוש א, ס"ד( 
ושערות הדיקנא הם מאח"פ, עכ"ל. ועיין ספר הכללים )כלל י"ח, 

סימן ה'(. וחלק הביאורים )שער טנת"א, פ"א, אות י"ח, ואות ל"ד(.

ודיקנא עלאה בא"א, ודיקנא תתאה בז"א. ואמרו שם )קלט, ע"א( 
כד נחית מן דיקנא יקירא עלאה דעתיקא קדישא, סתים וטמיר 
דיקנא  אתתקן  דז"א,  לדיקנא  קדישא,  משחא דרבות  מכלא, 
דעתיק  יקירא  דיקנא  דנהיר  ובשעתא  תקונין.  בתשעה  דיליה 
דעתיקין בהאי דיקנא דז"א, נגדין תליסר מבועין דמשחא עלאה 
בהאי דיקנא, ומשתכחין ביה עשרין ותרין תקונין, ומניה נגדין 

עשרין ותרין אתוון דשמא קדישא.

ושורש הדיקנא קדישא במוחא סתימאה, וכמ"ש שם )קלב, ע"א( 
ותאנא, כל תקוני דיקנא לא אשתכח אלא ממוחא דרישא וכו', 
וכתב  עיי"ש.  ברישא,  דהוי  מה  כל  אתשמודע  דיקנא  ומהאי 
י"ג תיקונים  ועיין שם שביאר כל  )אדיר במרום, ד"ה בחללא דגלגלתא.  הרמח"ל 
בהרחבה( וז"ל, וסוד הענין הוא, כי הדיקנא עומדת לאתכפיא דינין 
)דיקנא אותיות דין-קא( ולהכניע הסט"א. וזה נמשך מן הח"ס עצמה. 
והוא כי גבורות עתיק מתלבש בח"ס, וממנה נמשכין שערות 
הדיקנא, שהם דינין תקיפין. אך להיותם מגבורות עתיק שהיא 

ומבסמים  הדינין  כל שאר  על  שולטים  הם  הגבורות,  ראשית 
אותם, עיי"ש.

אף  כי  לתתא,  הדינין  למתק  רחמים  שנעשים  הדבר  ושורש 
מ"מ  כנ"ל,  גבורות  שהיא  ח"ס,  מן  הדיקנא  שערות  ששורש 
יציאתם דרך האוירא, דרך קרומא דאוירא, שהוא רחמים ששם 
)חלק  בלשם  ועיין  רחמים.  בו  יש  ולכך  דעת,  האמצע  קו  גנוז 
)אדיר במרום, ד"ה  הביאורים, שער טנת"א, פ"א, אות ל"ו(. וכמ"ש הרמח"ל 
בחללא דגולגלתא קרומא דאוירא( וז"ל, הקרום אינו אלא סוף האוירא, 
והוא כי אוירא הוא בסוד דעת המחבר כתר וחכמה ביחד )ובסוד 
בבחינת  הקרום(  בהארת  )ששורשו  ונקה  והמזל  יותר(,  תחתון  הוא  הקרום 
מה שהוא מקבל ממנו נאמר בו בדעתו תהומות נבקעו, עיי"ש 
בהרחבה שעתה אין לנו השגה בח"ס עצמה, ולא בסוד הקרום 
המחבר כתר וחכמה, אלא בסוד הקרום המחלק, עיי"ש. והרי 
שכל הארת הדיקנא, מן ח"ס שעובר דרך האוירא ודרך הקרום. 
וז"ל, אך כוונת הקרום הזה הוא לתתא דרך אחר אל  וכמ"ש 
הח"ס, דרך פרטי, מלבד מה שיש לה להתפשט דרך הפנים 
והשערות. והנה ע"כ אין אור הח"ס בוקעת אותו, כי הרי הוא 
אינו מונע אליה ההתפשטות, אלא מדריכה בדרך אחר, וכו'. אך 
באמת הקרום עצמו הוא המביא אותה להגיע אל הנוק' וכו', 
ובגיני כך אתכסיא ההוא חכמתא דלא אתפתחא  וע"כ אמר, 
)והיינו  בההוא קרומא, בהיות הקרום מתחפיא דוקא על מוחא 
שסותמה כנ"ל(, זה גורם שתתכסה שלא תפתח בכח הקרום, כי 
הקרום אינו אלא מזמין לה ארחות נעלמות, וכו'. והקרום הזה, 
)שדעת דעתיק מולבש בקרום( תולה בו הח"ס להחזירה  יומין  העתיק 
אל הנהגתו וכו', וכל הבחינות שיש בזאת הח"ס, כולם נסבבות 
מן הקרום להחזיר אל רצון העתיק יומין, עכ"ל. ושורש החזרה 

בכח הגולגלתא. 

גם  וז"ל,  דז"א,  לדיקנא  דא"א  דיקנא  בין  החילוק  ועיי"ש 
אינו  א"א(  )של  זה  כי  חילוק,  יש  אבל  מח,  של  קרום  יש  בז"א 
הסוד  והבן  נתיבות,  לל"ב  ומתפשט  פוסק  ז"א  ושל  פוסק, 
הזה היטב, עכ"ל. והלשם הרחיב בדברים, ואכמ"ל.  ■ המשך 
לעלון.  במיוחד  שליט”א  הרב  ידי  על  נכתב  הבא  בשבוע   בע"ה 
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מרידת נבל 

דוד המלך שלח לפניו את נעריו שהוא 
גוזז,  שהוא  ממה  מעט  לו  שיתן  רוצה 
רש"ישהם  טוב,ופירש  יום  סעודת  לצורך 
ביקשו לצורך ראש השנה. ונבל לא רצה 
ישי  בן  ומי  דוד  מי  והשיב,  להם,  לתת 
היום, רבו העבדים המתפרצים איש מפני 
ואת  ואת מימיי  אדוניו, לקחתי את לחמי 
טבחתי אשר טבחתי לגוזזי, ונתתי לאנשים 
אשר לא ידעתי אי מזה המה. פירשו חז"ל 
)ילקוט שמעוני רמז קלד(, הוא לא התפרץ רק 
על דוד המלך, הוא טען שלא רק שהוא 
כופר במלכותו של דוד המלך, אלא הוא 
כופר בהמלכתו של שמואל שהמליך את 
שמשח  הללו  טיפין  שתי  וכי  ואמר  דוד. 
שמואל את דוד קיימים, ומלכותו קיימת, 
הוא מחה הן בשמואל והן בדוד. שמואל 
שדיים   - ד',  ש',  תיבות:  ראשי  זה  ודוד 
עגיל  של  אחד  לשון  לעיל  נתבאר  נכונו. 
מקום  שהוא  חז"ל  מדברי  רש"י  אומר 
בית הדדים שבדבר. כלומר נבל שהתנגד 
מכוח  המלך  דוד  של  להמלכתו  מעיקר 
שדיים  ההתנגדות  בבחינת  זהו  שמואל, 
נכונו, מקום העגיל שמתגלה במקום חזה. 

זה מקום הלב שבדבר. 

הנערים חזרו לדוד, וספרו לו דברי נבל, 
אומר  להרגו,  וילך  נעריו  עם  דוד  ויקם 
לשקר  אך  אמר  המלך  ודוד  הפסוק: 
ולא  במדבר  לזה  אשר  כל  את  שמרתי, 
נפקד מכל אשר לו מאומה, וישב לי רעה 
תחת טובה, הוא שמר את עבדיו של נבל, 
כלומר על דרך שיעקב ששומר את צאנו 
של לבן, את מי הוא רצה להרוג, את חמיו.

מנחה  עם  לדוד  לבוא  ממהרת  אביגיל 
גדולה, והגמרא במגילה ]דף יד[ מבארת 

 דע את שמחתך פרק כב'
תחילת שורש הגילה 

הצורה האמיתית של הבית היהודי 
הקב"ה ברא את האדם באופן של 'הרכבה' בין ב' חלקים הפוכים: מצד אחד 
יש לו גוף חומרי, "ויצר את האדם עפר מן האדמה", אבל מצד שני: "ויפח באפיו 

נשמת חיים", יש בתוכו נשמה רוחנית. 
אם האדם חי רק חיי גוף לעצמו, אז בשעה שהוא נישא עם בת זוגתו, החיבור 
ביניהם הוא חיבור של חיי גוף. הם מדברים ביחד, מטיילים ביחד, מדברים על 
אוכל, ועל בגדים, ועל קניות, ועל ענייני העולם הזה – עולם הזה ועולם הזה... זה 

הזיווג, וזה החיבור שלהם. זה לא נקרא 'בית יהודי'. 
בית יהודי בנוי על ב' שלבים: א. כל אחד מבני הזוג לעצמו חי חיי רוחניות. ב. 
צריך למצוא נקודה שעליה ניתן לבנות את החיבור בין חיי הרוחניות של שניהם. 

הקושי ב'חיבור' הרוחני
נקודת ההבדלה הראשונית בין האיש לאשה בקומה הרוחנית, היא שעבודת 
ה' של האיש עוברת הרבה פעמים דרך השכל, והקומה הרוחנית של האשה 
עוברת דרך הרגש, וזה יוצר מצב פעמים רבות מאוד, שאפילו אם גם האיש וגם 
האשה חיים חיי רוחניות, אבל האיש חי חיי רוחניות של 'בנין', כי אצלו הדברים 
חיי רוחניות דרך הרגש –  מגיעים דרך מערכת של שכל. אבל האשה שחיה 

פעמים רבות אין בזה צורה של בנין של עבודת ה'

ההבדל המצוי בין חיי הרוחניות של הבעל, לאשה

מלבד ההבדלה השורשית הזו, יש פער יסודי מאוד בהרבה מאוד בתים בין 
צורת החיים של האיש, לבין צורת החיים של האשה. ניקח את הדוגמא הברורה 
של בית שנקרא 'בית של תורה': הבעל קם בבוקר ומתפלל את תפלתו, סועד 
את לבו, אולי עוזר מעט, הולך לכולל ולומד שם שבע או שמונה שעות, ]לפחות 
נמצא שם...[ האשה לעומת זאת, אשת חיל ועקרת הבית – עוסקת במה שהיא 
עוסקת, היא לא חיה את רוב יומה – פעמים רבות מאוד – בעולם רוחני. האיש 
אמנם לא חי כל הזמן עבודת ה', אבל הוא חי חיי רוחניות, חי בסוגיות שבהן הוא 
חי. האשה חיה חיי חומר, היא מגדלת ומלבישה ומכבסת ומנקה ורוחצת, הכל 
אמנם "מצוות", אבל סוף כל סוף המצוות הללו ברובן – מצוות של חיי חומר. 
וכך נוצר מצב שאשה יכולה לגדול בבית, שעל אף שכביכול חל על הבית הזה 
שם של 'בית של תורה', האב ב"ה לומד שני סדרים או שלוש, השולחן שבת 
מלא בדברי תורה מהאבא והילדים, הכל 'פה מפיק מרגליות'... אבל האמא, 
איפה היא חיה?! היא חיה בעולם שכמעט אין בו תורה! מאיפה היא שואבת את 
חלקי התורה שלה? 5 דקות יש שקט, והאבא אומר דבר תורה בשולחן שבת, 
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זה מזון 'די לו בקב חרובים משבת לשבת'... 
מה התולדה של מערכת חיים זו? 

התולדה היא שבעצם הבית, הוא לא בית של תורה! הוא 
בית שאולי ה'כולל' הוא 'כולל' של תורה... אבל אם האשה 
מהבוקר ועד הלילה, מה שהיא עוסקת זה חומר– לא יתכן 

שהאור הרוחני שלה גלוי!. 
ואם האור הרוחני שלה הוא לא גלוי, החיבור לאחר מכן בין 
הבעל לאשה עצמם – אינו אלא חיבור של 'חומר', שהרי לא 
יתכן שיהיה כאן נקודת חיבור רוחנית אמיתית! מדוע? כי לו 
יש את חלקו הרוחני כסדר, שלוש תפילות וסדרים וחבורות 
וכו', עושה מה שצריך, בן עליה! אבל היא – היא לא נמצאת 

שם, אלא נמצאת בעולם לגמרי אחר!

הבנת המשך תהליך ה'קלקול', הנובע מחוסר מילוי נפשי 

בעין  האחרונות  בשנים  שקורה  מה  כל  את  נבין  זה  לפי 
שמתחילים  תופעה,  יש  האחרונות  השנים  בכל  פנימית: 
להכניס לכל 'עולם הנשים' חיים של מחשבות יותר פנימיות, 
מתחילים לחשוב על חיים... החיים לא 'מלאים', יש מעמסה 
לידי  מביא  זה  יום,  היום  של  החיים  בסדר  גדולה  מאוד 
תשישות נפשית אם אין תוכן פנימי לחיים, ולאט לאט גדל 
בדור האחרון דור שלם של נשים שמחפשות חיים פנימיים! 
אבל – וכאן ה'אבל' הגדול מאוד – איפה צריך למצוא את 
מחמת  אבל  ותורתו!  יתברך  ה'  אצל  הפנימיים??  החיים 
נשארת  והאשה  וללמוד,  לכולל  הולך  שהאברך  המציאות 
בבית עם כל מה שהיא נשארת, מאיפה ממלאים את כל 
קוראות  שהנשים  ממה  בטינופת  הכל  את  ממלאים  זה?? 
'דוקטורט',  ועושים  בספרות חכמי אומות העולם, הולכים 
ולומדים בכל מיני מקומות, יש כאן 'שיטה חדשה', עם מה 

'ממלאים' את נפשות הנשים... 
כל עולם הנשים עבר תהליך של שינוי עצום בעשר שנים 
האחרונות, שינוי עצום, ולא כ"כ לטובה... התהליך התחיל 
בבתים  נשים שגדלו  של  מצב  היה  ראשון,  מכך, שבשלב 
היתה  היא  אלא  מ'בנין',  חלק  היתה  לא  הרוחניות  שקומת 
החיים  אבל  לעשות,  שצריך  מה  עושה  שהיא  מציאות 
הרוחניים שלה – זה בעצם מה שהיא נותנת לבעל ללמוד. 
כאן החיים הפכו להיות אצלן 'ריקים'! זה שלב ראשון. שלב 
מאוד  רחבה  מפתיחות  וחלקו  מריקון,  נובע  ]שחלקו  שני 
וענפיו[: הן מתחילות להיפתח  לעולם הזה על כל מרכיביו 
ויביאו ספר של  יקחו  גויים. כמובן שלא  פנימי של  לעולם 
גויים מהתחלה ועד הסוף, אז ברוך ה' יש לנו הרבה "גרים", 
רבנים חדשים... מגיירים ומגיירים... 'תערובת', אחד 'אדומי' 

ואחד 'עמלקי'... והתוצאה, שממלאים 'עולם חדש' של נשים, 
ישרים', ה'ארחות צדיקים',  עם תכנים שהם לא ה'מסילת 
'שערי תשובה', 'חובות הלבבות' כסדר, אלא יש כאן פתאום 
'עולם חדש' של מילוי העולם הנפשי של הנשים!! גדל כאן 
דור חדש של נשים שהן 'תלמידי חכמות' של חכמי אומות 

העולם! זו המציאות היום.
הוא נמצא: כל  אדם צריך להבין את המציאות שבתוכה 
אדם ממוצע שאשתו קוראת עיתון חרדי ממוצע – ששייך 
שהם  אנשים  של  בכתבות  מלא  הוא  הנשים,  של  לחלק 
בושה  העולם, וגם בלא  אומות  קוראים את חכמי  'כסדר' 
מצטטים את זה באופן קבוע, וזה בעצם ה'השקפה החדשה' 

של הנשים שעליה הן גדלות. 
הוא,  שדיברנו  הראשוני  השלב  הקושי.  נקודת  את  נבין 
שהאשה חיה חיי חומר. היום לא זהו המצב כמו שהסברנו 
כעת, אלא ברוב גדול מהבתים, הם לא חיים רק חיי חומר, 
אלא הם חיים מחד חיי חומר, ואת אותו מקום בלב ובדעת 
שיש להכניס לתוכו חיים פנימיים – מה נכנס לתוך זה? דעות 
שנכנס  החומר  זה?  כל  של  התוצאה  מה  שונות...  מדעות 
פנימה, הוא מעמיד אנשים שההסתכלות שלהם על החיים, 
היא כבר הופכת להיות לגמרי אחרת מצורת ההסתכלות על 

החיים בדרכי תורה.  
בשביל לבנות 'חיי רוחניות' בבית, צריך ראשית שהבית – 
האיש והאשה – יסתכלו על החיים לפי דברי רבותינו. אם 
לא מסתכלים על החיים לפי דברי רבותינו, אלא לפי חכמי 
אומות העולם – אז איך רוצים לבנות שם בית רוחני?? איך 

רוצים לבנות בית יהודי??
הוא  אם  אדם,  כל  אבל  הדור.  כל  את  לשנות  אפשר  אי 
שהוא  מה  לפי  אחד  כל  של  בגבולות  ביתו,  בתוך  מסוגל 
עד  להתנזר  מקומו,  לפי  ביתו,  בתוך  הנפשות  את  מכיר 
כמה שניתן מכל החומר שמגיע מבחוץ! ולינוק את החומר 
חכמתכם  'היא  תורה.  מתן  מאז  הקדושה  ישראל  מתורת 
ועל אף שנאמר חכמה בגויים  ובינתכם לעיני כל העמים', 
תאמין – אבל מי יודע האם הוא לקח את החכמה מהגויים 

או שמא הוא עצמו הפך להיות גוי...!! 
לילה  ועד  מבוקר  האשה  את  שממלא  מה  היא  אם 
ההסתכלויות  ענייני  כל  של  כתבות  כמה  שבוע  בכל 
'לא  הפלגה!  דור  נאמר  זה  על   – וכדו'  מהגויים  שמגיעות 
ומה  ישרים,  מסילת  ילמד  הוא  את שפת רעהו',  איש  יבין 
אחר!  בעולם  נמצא  אחד  כל  'אפלטון'...  לו?  תגיד   היא 

■ דע את משפחתה 008 חיבור נשמות דעות זרות מרכסים, תשע”ג.
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שהיה לה משא ומתן ארוך עם דוד המלך 
המלך  לדוד  הראתה  היא  דם,  עסקי  על 
כי  בלילה,  דם  מראים  וכי  לה  אמר  דם, 
שאז  ביום,  רואים  לכתחילה  מראות  דיני 
וכי  לו  אמרה  יותר.  וברור  ניכר  המראה 
דנים דיני נפשות בלילה,כלומר אם כן איך 
בלילה,  נבל  בעלי  את  להרוג  רוצה  אתה 
צריך  ואין  הוא,  במלכות  מורד  לה  אמר 
קיים,  שאול  עדיין  לו:  אמרה  אותו.  לדון 
ולא יצאתי טבעך בעולם. איך לך דין של 
מורד  של  דין  לו  אין  ממילא  גמור,  מלך 
במלכות גמור. ועל כן דוד המלך לא הרג 

את נבל, אלא שהוא מת לבסוף מעצמו. 

כח התיקון דאביגיל 

עוד אומרת הגמרא,אמר לה דוד המלך 
כלתני  אשר  את  וברוכה  טעמך  וברוך 
היום הזה מבוא בדמים, ומקשה הגמרא, 
דמים תרתי משמע, ומתרצת הגמרא אלא 
לאורה  והלך  שוקה  את  שגילתה  מלמד 
שלש פרסאות, אמר לה השמעי לי, אמרה 
לו לא תהיה זאת לך לפוקה זאת,  מכלל 
דבת  מעשה  ניהו  ומאי  אחריתי  דאיכא 
שבע. ועל כן נקראת אביגיל נביאה. שהיא 
שהיא  שמע,  דבת  מעשה  על  התנבאה 
אמרה לו שעתה לא נכשלת לקחת אותי, 
הדבר  לך  יהיה  אבל במעשה דבת שבע, 
השלש  ענין  מהו  להבין  עלינו  לקלקול. 
פרסאות, ולמה בתחילה רצה דוד להרוג 

את נבל ולישא את אביגיל. 

כח  שורש  את  לבאר  לזה  ונקדים 
לא,  השנה  )ראש  הגמרא  בבריאה,  השלש 
אומרים,  שהלויים  השיר  אומרתלענין  א( 
דביום שלישי מה עשה הקב"ה, גילה ארץ 
היה  איפה  לעדתו.  תבל  הכין  בחכמתו, 
הואכלשון  בעולם,  שהיה  הראשון  הגילוי 
הפסוק )תהלים צו, יא( ישמחו השמים ותגל 
הארץ, איפה התגלה שהארץ יש בה גילה, 
גילוי  זה היה בעת שגילה ארץ בחוכמתו, 
הדבר היה במה שנאמר)בראשית א, ט( יקוו 
המים אל מקום אחד ותראה היבשה, שם 

היה מקום הגילה.  

הלך  הוא  שלישיות.  אותיות  זה  גל  כל 
לאורה שלוש פרסאות, יעקב הוא שלישי. 
וביום שלישי דמעשה בראשית גילה ארץ 
את  באמת  אצלו  הפכה  היא  בחכמתו. 
מדרגת ה- ד' למדרגת ה- ג', ולכן מכאן 

ואילך באמת הוא הולך לאורה, ג' פרסאות 
כמו שנתבאר.

לעומת הגילה שהיא משורש גל. באים 
מביא  שנופל  הגל  דם,  אותיות  גל  אחרי 
לידי דמים. נבל איש רע מעללים. מה הוא 
הופך, הוא לוקח ולוקח את אותה מציאות 

של גל, גילה, והופך אותו לדם.

אליה, מכוח  דוד להתחבר  מהיכן רצה 
מה שהיא מחזירה ארבע לשלוש, את הדם 
הוא  כך  מכח  גל,  למדרגת  מחזירה  היא 

רצה לשאת אותה. 

כח הגל 

)טו,  מגילה  במסכת  אומרת  הגמרא 
היו  יפיפיות  נשים  ארבעה  רבנן,  תנו  א(, 
בעולם: שרה ואביגיל, רחב ואסתר. אביגיל 
שרואה  מי  מה  מכוח  אביגיל  בזכירתה, 
אותה, מגיע לתאוות זנות, לקרי, בזכירתה. 
עצם כך שהוא זוכר אותה, זכירה בעלמא 
במחשבה, כבר מגיע לידי מציאות של קרי 
ועצבות. מה השורש שבדבר, אביגיל היא 
הדבר  את  מעתיקה  היא  גיל,  אבי  עניינה 
ממדרגת דם למדרגת גל. אצל כל אשה 
נאמר )שבת קנב, א( שהיא חמת מלא צואה 
אצל  אחריה.  רצים  וכולם  מלא דם  ופיה 
זה  את  מחזירה  היא  מתגלה,  מה  אביגיל 
מדם למדרגת גל, דייקא בזכירתה בחינת 
ענינה  אביגיל  בעומק  כי  שבדבר.  זכר 
נקבה  ממדרגת  מעתיקה  שהיא  בעצם, 
פועלת  שהיא  מה  כן  זכר,ועל  למדרגת 
דם  ממדרגת  מעתיקה  שהיא  במציאות, 
למדרגת גל. אך באמת היא כוללת בתוכה 

את מדרגת דם ומדרגת גל. 

מכח  לדוד,  אביגיל  טענת  היתה  זה 
מכח  נבל,  את  להרוג  רוצה  אתה  מה 
שהוא העתיק ממדרגת גל, גילה דקלקול 
אין  לו  אומרת  היא  זה  על  דם.  למדרגת 
שהיא  מה  כלומר  בלילה.  דמים  מראים 
מראה לו, אני מתחברת לבעלי מכח אותו 
והגילה  מצידי,  דתיקון  הגילה  וזה  דם, 
דקלקול מצידו שהופך אותו לדם. נמצא 
מכח  לדם,  אותו  להפוך  רוצה  שאתה 
הוא  כי  אלי,  להתחבר  לו  אסור  שהוא 
מעתיק את הדבר מגל לדם, ואני נשארת 
הדם  את  כן לגלות  ידי  ועל  גל,  במדרגת 
הזה  שהדם  יפסוק  הוא  שאם  לפי  אצלו. 

של לבן,  הריגתו  שורש  זה  טמא, בעומק 
נבל. כי בזה שהיא טמאה, נמצא שנעשה 
היא  ההפרדה  לנבל.  אביגיל  בין  הפרדה 
דתיקון.  גילה  גל,  בבחינת  נשארת  שהיא 
זה  והוא נעתק ממדרגת גל למדרגת דם, 
בהא.  הא  שתלויים  שהוזכרו  הדמים  שני 
שני הדמים הללו הם, הגילוי שבדבר הוא 
שהופך את מדרגת הגל למדרגתו של דם. 

על זה היא אמרה לו עדיין לא יצא טבעך 
על  קיימת,  שאול  מלכות  דעדיין  בעולם 
עומק  נבל.  את  להרוג  יכול  לא  אתה  כן 
הדבר הוא, שאול הוא בחינת שש כידוע, 
מה  שבע,כי  בבחינת  דוד  כן  שאין  מה 
מחמת  זה  בעולם,  טבעו  יצא  לא  שעדיין 
שהוא עתיד לבסוף ליפול, למדרגת השבע. 
יש כאן מעכב בדקות כבר השתא,  ולכן 
]דוד  בשלמות.  לפועל  יצא  לא  שהשבע 
המלך הוא היה בן שביעי, כמבואר בפסוק 
מידתו  היה  דווקא  ולכן  הימים,  בדברי 
מידה שביעית כידוע, ולכן דייקא הוא נשא 
את בת שבע. אך עדיין לא התגלה עדיין 

תיקון דשבע[.

כבר  אז  בבת שבע,  פגם  היה  לא  אילו 
היכן,  השבע,  של  השלמות  מתגלה  היה 
באביגיל שמחזירה את הדם למציאות של 
ג'. אבל מכיוון שהיא  שלוש, מה- ד' ל- 
שבע,  בבת  לחטוא  עתיד  שהוא  נתנבאה 
דאף שאמרו חז"ל )שבת נו, א( שכל האומר 
אבל  טועה.  אלא  אינו  חוטא  המלך  דוד 
שבע,  בבת  מה  מידת  פגם  איזה  לו  היה 
מתחברים  לא  ד'  וה-  הג'  ששורש  והרי 
לא  עדיין  הוא  עכשיו  גם  ולכן  בשלמות, 
יכול לשאת את מציאותה של אביגיל. אבל 
מכל מקום אביגיל עושה את זה מ- ד' ל- 
ג', כמו שנתבאר, ולכן הלך לאורה שלשה 

פרסאות.

אחרי הנפילה של האביגיל, אבי – גילה, 
הגל שנופל מביא לידי דמים, זה גופא מה 
שהיא הצילה אותו, מבבוא בדמים, דמים 
משמע,  התרתי  זה  מה  משמע.  תרתי 
גילה של  לו  יש  גילות,  לו שני  יש  כלומר 
אביגיל  של  גילה  לו  ויש  אחותו,  אביגיל 
כאן  מונח  ובזה  אשתו,  נעשית  שלבסוף 
תיקון של הגל, שני הגל אחריהם מגיע שני 

דם, היא תיקנה אותו מאותם שני דמים.
■ המשך בע"ה שבוע הבא מסדרת דע את שמחתך



־"אין אדם קונה רוב חכמתו אלא בלילה", כלשון הרמב"ם הידוע, 'תל
חכמים  תלמידי  מעיניהם',  שינה  המנדדים  חז"ל,  כלשון  חכמים,  מידי 
שהלילה  לא  שאצלם  הוא  הדבר  הגדרת  אז  מעיניהם,  שינה  שמנדדים 
כולל  ביסודו,  שהלילה  שנתבאר  כיוון  אלא  בוקר,  של  למציאות  הופך 
בתוכו, הוא השורש שמונח בתוכו הענף שהוא בוקר, א"כ מוכרח להיות 
שבלילה עצמו יהיה את ב' ההבחנות, יהיה את ההבחנה של הלילה שהוא 
באופן של 'שינה', ויהיה את ההבחנה של הלילה, שהוא באופן של "לא 
מעיניהם",  שינה  "מנדדים  בוקר',   - 'ער  לגירסה",  אלא  סיהרא  איברי 

"קונה רוב חכמתו בלילה", זה עומק הענף שנמצא במציאות של לילה. 

יש  יותר, איפה השורש של הדבר שבעצם הלילה עצמו  אבל בעומק 
לו מציאות של "קונה רוב חכמתו בלילה"? עכשיו הסברנו את זה מדין 
שורש וענף. אז הענף יש בו אופן של תלמוד תורה, ולפ"ז מוכרח להיות 

שגם בשורש יש אופן של תלמוד תורה.
חסרון  של  הצד  מהו  חסרון,  של  צד  בהם  יש  כמובן שהדברים  אבל 
שנמצא בדבר? שהרי, לא יתכן שהלילה יסודו הוא מציאות של חושך, 
מציאות של 'בשכבך', והוא יהיה שורש לענף של בוקר, שכל מציאותו 
הוא זמן של תלמוד תורה. יתר על כן, הרי נאמר להדיא בקרא במצות 
הגמ' במנחות  הרי  דורשת  וע"ז  ולילה",  יומם  בו  "והגית  תורה,  תלמוד 
בצ"ט, שהשיעור לקיים מצוות תלמוד תורה הפחות שבשיעורים מהו? 
קריאת שמע שחרית וערבית. וא"כ, מצות קריאת שמע יש בה שני דינים, 
יש בה דין אחד מדין 'מצות תלמוד תורה', ויש בה דין שני מדין 'מצות 

קריאת שמע'. 

יתר על כן, שיטת רש"י הידועה אצלינו בסוגיין, רש"י כותב "עד סוף 
־האשמורה הראשונה" –אומר רש"י 'עד סוף האשמורה הראשונה - ...ומ

הקורא  לפיכך  שכיבה,  זמן  לאו  הזמן[  לפני  קורא  ]אם  נמי   הכי  קמי 
אותה  קורין  למה  א"כ  רש"י  שואל  ואז  חובתו.  ידי  יצא  לא  לכן  קודם 
בבית הכנסת, שהיו מקדימים להתפלל תפילת ערבית, מדין ק"ש קודם 
זמנה, הרי לא מקיימים בזה מצות קריאת שמע, אומר רש"י, א"כ מדוע 
בברייתא  תני  והכי  תורה".  מתוך דברי  בתפילה  לעמוד  "כדי  קוראים? 

בברכות ירושלמי. 

כלומר, מבואר כאן שכל מה שהתנא אומר כאן "מאימיתי קורין את 
שמע בערבין, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן", ועל זה אומר 
רש"י: ומקמי הכי לאו זמן שכיבה, ואנחנו, שנוהגים כן לקרוא ק"ש קודם 
גופא  ]היא  תורה.  מדין תלמוד  אותה?  קוראים  אנחנו  דין  מאיזה  זמנה, 

־אומר רש"י לאחמ"כ קוראה משתחשך, שיטת רש"י – סגי בפרשה רא
שונה[.

אבל מכל מקום, קריאת שמע דערבית, מעיקרא דדינא זה מצות ק"ש, 
אבל המנהג הפך להיות שקורים ק"ש מאיזה דין? מדין תלמוד תורה. יתר 
על כן לכו"ע דברי הגמ' במנחות שהזכרנו, אפי' מי שקורא אותה בזמנו, 
יכול לקיים בה אם זה שיעור מדרגתו, מצוה של "והגית בו יומם ולילה", 
ערבית,  של  ק"ש  מצות  של  העמוקות  הפנים  א"כ  בק"ש.  מקיים  הוא 
הוא לא 'בשכבך' כפשוטו. הפנים העמוקות של מצות ק"ש של ערבית, 

הגדרת הדבר: היא מדין תלמוד תורה! 

־ובדקות, זה האופן של 'בשכבך', 'בשכבך' נאמר הרי במצוה של תל
עת,  תורה בכל  מחוייב במצוה של תלמוד  האדם  תורה, שכאשר  מוד 
אומרים בסוף  הנוסחא שאנו  זה  והן בשכבו.  הן בקומו  הוא מחויב בה 
הסיומים, גם 'והקיצות היא תשיחך', אבל גם "בשכבך" ג"כ חייב במצות 
כך  מכח  רק  לא  זה  עליך,  ש'בשכבך' תשמור  שנתקיים  מה  אז  ת"ת. 
שעוסקים בתורה לפני השכיבה, ולאחמ"כ ולאחמ"כ בשכיבה אין מצוה 

של תלמוד תורה.

אלא המעמקים הוא שהמציאות של ק"ש, מצות תלמוד תורה נתקיים 
בה, ויתר על כן 'זמן שכיבה' הוא מעמקים של מצות תלמוד תורה. וא"כ, 
אחת,  הבחנה  לו  יש  היום,  במשך  לומדים  שאנחנו  תורה  התלמוד  כל 
שהוא מתחיל ממציאות של לילה. ]יש את ההבחנה הפשוטה, הרי המצוה 
שהזכרנו המצוה של 'והגית בו יומם ולילה', קודם קדם מצוה של יום, 
ולאחמ"כ מצוה של לילה, זה באותו אופן של לשון של 'קורבן' אותיות 

'בוקר' שזה מדין בוקר ולאחמ"כ לילה[. 

־אבל ראשית לסוגיא דידן השתא, הגדרת הדבר הוא: שורש מצות התל
מוד תורה מתחיל בשעה שהאדם שוכב על משכבו, אז נאמר "בשכבך", 
ובזה הוא מקיים מצות תלמוד תורה כמו שהוזכר, והיא השורש בעומק 
לכל מה שעתיד ללמוד בדברי תורה בכל ימיו, שם הוא עתיד ללמוד את 

כל מציאות תורתו.

עומקם של דברים: השורש שהאדם לומד מצות תלמוד תורה, יש בה 
ב' פנים: מצות תלמוד תורה, יש מה שהאדם עמל בדברי תורה, ויש מה 

־שמלמדים את האדם בדברי תורה - 'ללמוד', ו'ללמד'. אז מעמקי הת
למוד תורה הוא באופן של ה'ללמוד', ובאופן של ה'ללמד'.■ המשך בע"ה 
שבוע הבא מהשיעור אגדות.השס.באופן.של.בנין_002_ערב.ובקר-ברכות.ב.עמוד.אמהסדרה 
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המשך בעמוד ג'

בלבבי משכן אבנה
בס"ד

USA 718.521.5231      073.295.1245 שיעורי "בלבבי" מופיעים ב"קול הלשון" בארץ 

מחשבה

ברכות, כו, ע"ב – אברהם תיקן תפלת 
וישכם  כז(  יט,  )בראשית,  שנאמר  שחרית, 
אברהם בבוקר אל המקום אשר עמד שם, 
ואין עמידה אלא תפלה, שנאמר )תהלים, קו, 

ל( ויעמד פינחס ויפלל.

תקן  אברהם  ע"ב(  כא,  ח"ב,  )זוה"ק,  ואמרו 
כנגד  החסד  מדת  כנגדו  שחרית,  תפלת 
מדתו שדבק בה, חסד לאברהם )מיכה, ו, כ(. 
ועוד אמרו )שם, ח"ג, רמז, ע"א( אברהם ויצחק 
דתיקנו שחרית ומנחה, אתמר עליהו )ישעיה, 
וימיני  מח, יג( אף ידי יסדה ארץ, דא יצחק, 

דלהון  דדרגין  אברהם,  דא  שמים,  טפחה 
חסד ופחד.

שהחמה  בשעה  שחרית,  תפלת  וזמן 
זורחת ועולה. ואמרו )תיקונים, מה, ע"א( מי זאת 
)שה"ש,  מר  מקטרת  וגו',  המדבר  מן  עולה 
אברהם,  דתקין  דשחרית  צלותא  דא  ו(,  ג, 
אברהם,  מן  מר  אותיות  והיינו  מר.  דהוא 
מר-אבה. והיינו שע"י תפלת שחרית מתקן 
את כח המרירות. ועי"ז מעלה את המרירות 
וישכם(  )ערך  יעקב  בקהלת  וכמ"ש  למרום, 
שכן  כי  הוי"ה  וישגב  ר"ת,   – וישכם  וז"ל, 
מרום,  עיי"ש.  למרום,  שעולה  וכו',  מרום 

מר-רום.

שחרית  שתפלת  כמו  יותר,  ובפרטות 
כנגד אברהם, כן סעודת שחרית של שבת 
כנגד אברהם. וכתב בעשרה מאמרות )מאמר 
האריז"ל  ובשם  וז"ל,  כג(  פרק  ח"א,  הדין,  חקור 

אמרו, כי סעודת ליל שבת מעוררת זכותו 
זכות  תעורר  שחרית  ושל  וכו',  יצחק  של 
של  מדינה  להנצל  חסידא,  סבא  אברהם 
את  להציל  הפתח  על  עומד  שהוא  גיהנם, 

בלבביפדיה אברהם מילון ארמי אבא
אבא – מלשון אב, וכן מלשון יער )עיין רש"י, מו"ק, יב, ע"ב. כתובות, עט, ע"א. ב"מ, קז, ע"ב. סנהדרין, 
לט, ע"ב(. ופירש רש"י )כתובות, עט, ע"א( וז"ל, אבא – יער לחתוך עצים, עכ"ל. וביתר פרטות, 
וז"ל, אבא הוא יער הצומח בו עצים, ואין עושין פירות, אלא  ביאר בשיטה מקובצת )שם( 
קוצצין עצים מן היער להסקה או לקורות, עכ"ל. ונקרא כן יער מלשון אבא, כי לשון אבה 
– אבא בארמית, הוא לשון של פירות גידולים ותולדות. וכתב בערוך )ערך אב( וז"ל, באיביה, 

יבקרקע, מקום שמתגדלת, עכ"ל. ולכך מקום הגידולים נקרא מלשון אב לגידולים, ובהר
חבה אף הגידולים נקראים באותו לשון, איבין, כי גנוז בהם כח האב.

והנה נתבאר שיער הוא עצים שאינם עושין פירות. וביאר בשטמ"ק הנ"ל וז"ל, אבא, יער – 
אמרי לה פירא הוי, קציצת העצים היא הפרי, והבעל קוצץ והולך ממנה עצים, ואע"פ שיכלו 
אותם, ישאר לאשה הקרקע של יער. ואמר ליה קרנא הוו, ואין הבעל רשאי ליגע בהן, כמו 
שאינו רשאי ליגע בקרן נכסי האשה. וכולן הן חשובין קרן וימכרו וילקח בהן קרקע העושה 

פירות, והוא אוכל פירות, עכ"ל.
והבן שבלשון ארמית, שם תואר אב הוא ביחס לכך שהוא אב ל-, לדבר אחר. ולכך לשון 
אבא – אבה, איבין )שגנוז בהם כח האב, כנ"ל(, לשון פירות גידולים ותולדות. ומצד כך נקרא יער 
שיש בו עצים שאינם עושים פירות "אבא", כי העצים הם הפירות, כנ"ל, לחלק מן השיטות 
בכתובות כנ"ל, ואין שם אב ותולדה, עצים ופירות, אלא הכל פירות. ולכך כל היער נקרא 
"אבא", תולדות. והבן מאוד, שמי שאינו עושה פירות, הוא עצמו הופך להיות מעין פרי. והם 

אילנות סרק. 
)בר"ר, טז, ט( אומרים לאילני מאכל למה אין קולכם נשמעים, אומרים פירותינו מעיי  ואמרו

דות עלינו, ואילני סרק קולם נשמעין, אמרו נשמע קולנו ונראה.
ואמרו )במדרש ילמדנו(, ימצאהו בארץ מדבר )דברים, לב, ח(, זה היה אברהם, מה מדבר הזה 
אינו עושה פירות וכו'. ולכך במדבר נשמע הקול יותר. וזהו שורש הקולות שנגלה במדבר 
סיני, ששמעו את קול ה'. ואמרו )תענית, כג, ע"ב( כי מצטריך עלמא למיטרא, הוו משדרי רבנן 
ינוקי דבי רב לגביה, ונקטי ליה בשיפולי גלימיה, ואמרו ליה "אבא אבא", הב לן מיטרא )עיי"ש 

עוד מעשה שקראו "אבא אבא"(, ודו"ק.

ובעומק, ביער שנשמע קול אילני סרק שהם פירי, הם צועקים "אבא אבא", והפרי צועק 
לשורשו שהוא אביו, כעין התינוק שצועק "אבא אבא". וע"ש כן נקרא יער "אבא", כי הוא 
צועק "אבא אבא". ומצד כך לעת"ל אמרו חז"ל )שלהי כתובות( שעתידין אילני סרק שיתנו 
פירות, והיינו מכח צעקתם אבא אבא. וכתב המהר"ל )סוף כתובות( וז"ל, פירוש, כי מאחר 
שהברכה לגמרי לעת"ל, ולפיכך אף אילן סרק רק יטעון פירות, כי מה שאין אילן סרק נותן 
פירות, אין הדבר בשביל שאין ראוי לתת פירות, רק מחמת שאין כח הארץ כ"כ שיטעון 
פירות )ובודאי תלוי אף בחולשת העץ, ודו"ק(, ולעתיד תהיה הברכות בעולם עד כי אי אפשר שיהיה 
אילן בלא פירות, עכ"ל. והיינו שהאילן צועק למקור גידוליו הנקרא "איבי", כנ"ל בערוך, 

ולכך צועק לשון "אבא אבא", ועי"ז נתחזק כח הקרקע ונותן פירות, והבן.
■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד לעלון זה
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בלבביפדיה קבלה אפר
אור א"ס

)פסחים, כז, ע"ב( תניא, כל הנשרפין אפרן מותר, חוץ מעצי אשיי  אמרו
רה, ואפר הקדש לעולם אסור. ויש לדקדק, מדוע לא תני חוץ מעצי 
ועיין רש"י  'לעולם אסור'.  ואפר הקדש, מהו שדקדק לומר  אשירה 
שם מהגמ' בתמורה, שהקדש אין לו ביטול. והיינו, שאור א"ס שורה 
באפר הקדש, ולכך אסור לעולם. ועיין תוס' )יומא, כא, ע"א, ד"ה נבלעין( 
והיינו  עכ"ל.  גניזה,  באותן שטעונין  אסור,  לעולם  הקדש  ואפר  וז"ל, 
בחינת אור הגנוז. ועיין שקלים )כ, ע"א( ועל "הפרה" שלא יהו מועלין 

בה, ועיי"ש )כא, ע"א(.
צמצום

בחינת כיסוי אור הא"ס. ואמרו )חולין, פח, ע"ב( היה מהלך בספינה ואין 
לו אפר לכסות, שורף טליתו ומכסה. 

ועוד. חלל הפנוי, שורש לע"ז. ואמרו )פסחים, כז, ע"ב( תניא, כל הנשרפין 
אפרן מותר חוץ מעצי אשירה.

קו
אפר, א-פר, א – אלופו של עולם, אור א"ס, ונמשך ממנו חלקי הארה 

בחינת פ"ר, פרורים, בתוך הקו לתוך העולם.
עיגולים

)רמזי חצר המשכן והמזבח( וז"ל, והקלעים "הסוי  עיגול סביב. ועיין מלבי"ם
בגימט'  היו פ"ר אמה שעם האחד הכולל אותם  בבים" את החצר, 
אפר, להורות כי האדם עפר ואפר. ובעולם הגדול שולט סנדלפון על 

יעולם העשיה שמספרו פ"ר נגד פ"ר דינים של אותיות מנצפ"ך השו
לטים בו ונקרא שר היער, וכו', עכ"ל.

ועוד. אמרו חז"ל על מצות פרה אדומה, תבוא האם ותקנח צואת בנה, 
עגל. וכתב חסד לאברהם )מעין ז, נהר יג( וז"ל, וכשמזין על הטמא אפר 
פרה מיד הטומאה הנקראת עגל מסתלקת ממנו, עכ"ל. ועיין עץ חיים 
()שער מט, פ"ג וז"ל, הז"א דנוגה נקרא עגל שעשה אהרן, והיא פרה, וכי
ישנשרפת נטהרת ומתבררת ונעשית אפר ועפר שריפת החטאת, שע

ליו נאמר הכל היה מן העפר ושב לעפר, עכ"ל. סוד עיגול, גלגל חוזר.
יושר

ג' קווים מצורפים יחדיו. ולתתא נעשה גיבול בהם. ועיין שבת )יא, ע"א( 
)מאמר  עולם  כהונת  ברית  ועיין  גיבול.  בר  לאו  אפר  גיבול,  בר  עפר 
ועיין  לו שם אפר, עכ"ל.  וז"ל, ובהפרד הרכבו קנה  פי"ז(  פרי עץ הדר, 
בית עולמים )קלז, ע"ב( וז"ל, התבסמות הדינים ע"י חג"ת, אמ"ר הנ"ל, 
וכאשר נשרף הדבר, אז עולה עש"ן והוא מורכב מג' יסודות אש רוח 
מים הנ"ל, והם מסתלקי לעילא, שדוכ' מסתלק מנוק' ונשאר אפר, 
יסוד העפר, עכ"ל. ועיין לשם )ספר הדע"ה, ח"ב, ד"ד, ענף כב, סימן כ( וז"ל, 
ומהפסולת העפר הוא אפר, אשר עליה נאמר שריפה כל ארצה לא 
האש.  פסולת  שהוא  בינה  קטן  ערך  ועיין  עכ"ל.  תצמיח,  ולא  תזרע 

ודו"ק שהוא ארמ"ע דאש, ואמ"ר מסתלק ונשאר עפר דאש.
שערות

"בית עשו לקש". קש-שק. ועיין שער המצות )צו( וז"ל, בתמורת הדשן 
ג"כ היה לובש בגדי הבד, לפי שגם בקליפה יש אלו הבחינות בארבע 
מאות )קש בגימט' ארבע מאות( הנזכר בסוד עשו שנאמר בו וארבע מאות 
איש עמו, כמבואר אצלינו בשער רוה"ק, בענין תיקון לבישת השק. 

יואותם נקרא שק. והנה הדשן הוא האפר הנעשה משיורי קדושת המז
בח וסיגיה, ולא נשאר בו רק אפר כעין עפר, ובהוצאתו היה לובש בגדי 
בד כדי לכוין אל השק הנזכר, עכ"ל. ועיין כתבי הרמ"ע מפאנו )מאמר 

תיקוני התשובה, פ"א, סוד שק ואפר(.

)ישעיהו, סא, ג(  ועוד. באבלות, ניתנת אפר בראש על השערות. כמ"ש 
)משנה ריש פ"ב  ואמרו  ציון, לתת להם פאר תחת אפר.  לשום לאבלי 
דתענית( סדר תעניות כיצד, מוציאין את התיבה לרחובה של עיר, ונותנין 
אפר מקלה על גבי התיבה, ובראש הנשיא ובראש אב בי"ד, כל אחד 
ואחד נותן בראשו. ועיי"ש )טז, ע"א(, והיכא מנח להו, אמר רבי יצחק, 
במקום תפילין, שנאמר לשום לאבלי ציון לתת להם פאר תחת אפר. 
ומקום תפילין במקום שערות. וכן אמרו )ב"ב, ס, ע"ב( על ראש שמחתי, 
אמר רב יצחק, זה אפר מקלה שבראש חתנים וכו'. וכן כתיב )שמואל, 
ב, יג, יט( ותקח תמר אפר על ראשה. ועיין בספר רזיאל המלאך, וז"ל, 
להם  לתת  המשיח  ולימות  תפילין,  אפר במקום  נותנים  בת"ב  לכך 

פאר תחת אפר, עכ"ל.
אזן

פרה  כנודע. ובשריפת  ה"ג  פר-ה,  שורש לפרה,  והוא  ה'.  אות  סוד 
אדומה שנעשית אפר, נמתקים ה' גבורות כנודע, ונעשה מפרה – אפר. 

במקום ה' א'. כ"כ ברמ"ז )במדבר, חקת, אות קכא(.
חוטם

אפר, אפ-ר. קטורת באפיך. ועיין פירוש הר"י דמן עכו לספ"י, וז"ל, 
"ולקח מלוא המחתה גחלי אש", ולא גחלים סתם, אלא שיהא בנעורת 
בלי אפר כלל, והיה נותן עליהם הקטרת, וכו', עכ"ל. ואמרו )ברכות, 
מג, ע"א( אין מברכין בורא עצי בשמים אלא על אפרסמון של בית רבי 
וכו'. אפרסמון, אפר-סמון. ואפר הוא שורש למיתוק חרון אף, כמ"ש 
)ברכות, סב, ע"ב( ובהשחית ראה ה' וינחם, מאי ראה וכו', ושמואל אמר, 

יאפרו של יצחק ראה, שנאמר אלהים יראה לו השה. והוא תיקון הש
בירה שבעינים )עיין ערך קטן עינים – שבירה(.

כנ"ל,  קיבוץ  לשון  הוא  ומקוה  וז"ל,  )סוד המקוה(  אצילות  לימודי  ועיין 
בסוד  החוטם,  ע"י  הדעת  שורשן במוח  אל  הה"ג  קיבוץ  סוד  שהוא 
ואסף איש טהור את אפר הפרה, עכ"ל. ועיין שער הכוונות )דרושי תפלת 

מנחה, דרוש ב(.

פה
אכילה. וכתיב )תהלים, קב, י( כי אפר כלחם אכלתי. ואמרו )אבות דר"נ, 
פ"א, ד"ה עשרה קללות( אתה )אדה"ר( אמרת אוכל כל מעדני עולם, עכשיו 
אפר תאכל. ואמרו )שבת, מא, ע"א( הנצרך לנקביו ואכל, דומה לתנור 
שהסיקהו ע"ג אפרו. וזהו תחילת ריח זוהמא, היפך קטורת באפיך. עיין 
ערך קטן חוטם. ומצד התיקון אוכל לחם עם אפר. עיין חמדת ימים 

)שובבי"ם, פ"א(.

יועוד. אפר פרה אדומה. פרה, פה-ר. ועיין תורה אור למהר"מ מפא
פירש )חקת( וז"ל, טומאת מת הוא סוד אחיזת הנחש באדם, ולכן נשאר 
אותו גוף טמא, שהרי המתים ע"פ ה' בנשיקה ואין לנחש חלק בהם 
אינם מטמאים, ולכן יטהרו ע"י אפר פרה וכו', עכ"ל. והבן או שמת 
ע"פ נשיקה של פה, או שניתקן בהקבלה ע"י אפר פרה, פה-ר, כנ"ל, 

ודו"ק. אפר, ר"ת ראש פתנים אכזר )קהלת יעקב, ערך אפר(.
ועוד. אפר גימט' מאמר. עיין קהלת יעקב, ערך מאמר.
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ניניו שומרי ברית, והרי מילה ושבת תרי פלג דגופא הם כנודע 
)וי"א שאברהם נימול בשחרית של יוה"כ שנקרא "שבת שבתון"(, עכ"ל. והיינו 

וכן כתיב "מוריד"  "יורדי" בור,  כי גיהנם הוא לתתא, בחינת 
מן  שמצילם  היינו  גיהנם  של  מדינה  וההצלה  וכד'.  שאול, 
)וכן מעלה את  מדרגת "מר", ומעלם לגן עדן שהוא "רם", והבן 
רחל לזווג עם יעקב, כמבואר בשער הכוונות, בסוד זווג של שחרית כנודע. וכתב 

י' דיעקב,  וז"ל, רחל עם  בברית כהונת עולם )מאמר בית תפלה, פ"ח( 

חושבן אברהם שתיקן שחרית, עיי"ש(.

ועליה זו יש בה שמחה. וכתב הגר"א באדרת אליהו )שמואל, 
א, ב, ח( וז"ל, עבדו את ה' בשמחה, זהו בבקר, כאשר יצא אדם 

שתיקן  שחרית  זו תפלת  בשמחה,  ה'  את  יעבוד  אז  לפועלו, 
אברהם, עכ"ל. ועוד כתב )ישעיה, ה, יב( וז"ל, וזה שאנו אומרים 
הוא  אז  דאברהם,  צלותא  בתפלת שחרית  היינו  אברהם יגל, 
גילה ושמחה, עכ"ל. ועיין עוד בדבריו בפירושו על תפלת חנה.

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

לעלון זה

עינים - שבירה
יאפר, מפורר ומבטל הדבר, בחינת שבירת הכלים. ולכך במיתה נות

נים לאבלים אפר )עיין ערך קטן שערות(.
אפר  התיקון נעשה  אפר שרופין. ובצד  מ"ב(  פ"ב,  )אהלות,  אמרו  ועוד. 

פרה אדומה לטהר. 
ועוד. אמרו )תוספתא, פרה, פ"ט, ה"ב( אפר חטאת שנשתנו מראיו. אפר, 

רא-פ. לשון מראה – ראיה.
עתיק

אפר, נעשה כאשר מכח האש נעתק הדבר בפנימיותו לשורשו בעולם 
העליון, והנשאר לתתא הוא אפר. ועיין בית עולמים )דף קלג( וז"ל, סוד 
הכתוב כחתן יכהן פאר, כמשל שפה דע"ק הוא שורש המלכות, ששם 
הם ה' אותיות מנצפ"ך, גימט' פאר עם הכולל, וכן שם הוא מבוסם 
מאוד, ולכן שם נתהפך מאפ"ר לפא"ר, שהוא סוד אפר פרה אדומה, 
נוק', מלכות כידוע, עכ"ל. ונודע ששורש מלכות תתאה בעתיק שהוא 

מלכות הכולל של א"ק.
אריך

)מעילה, ט, ע"ב( גחלת דאית ביה מששא, הא אפר  ואמרו  אין.  בחינת 
דלית ביה מששא.

אבא
תפילין דר"ת מוחין דאבא כנודע. ושל רש"י מוחין דאמא. ואפר ניתן 
במקום הנחת תפילין. עיין ערך קטן שערות. אולם יעויין חמדת ימים 
)סדר תיקון חצות( שכתב וז"ל, ויתן אפר מקלה על "מצחו", במקום הנחת 
תפילין, עיי"ש. סוד העלאה למצח דייקא, ששם אור התיקון. ושורש 
דבריו בשער הכוונות )דרושי תיקון חצות, דרוש א( וז"ל, ותקח אפר מקלה 
ותשים על מצחך במקום הנחת תפילין, עכ"ל. וביתר דקדוק, עיין עוד 
שם )דרוש קידוש ליל שבת, ד"א, ענין השלחן( וז"ל, והנה מח הדעת הוא ממש 
עומד כנגד המצח, וכמבואר אצלינו בענין נתינת אפר מקלה במצח 
מקום הנחת תפילין, כי שם עומדים הגבורות, אבל המצח עצמו הוא 
למטה ממקום זה, עכ"ל. ועיין עץ חיים )שער טנת"א, פרקים ו-ז(. ועיין שער 

רוה"ק בתחילתו. ופע"ח )שער השבת, פי"ז(.
אמא

)במי  פרה אדומה. וכמ"ש חז"ל, תבא "האם" ותקנח צואת בנה. וכתיב
דבר, יט, ט( ואסף איש טהור את אפר הפרה. ובשורש תיקון פרה אמרו 
)פסחים, ח, ע"ב( ולא יחמוד איש את ארצך, מלמד שתהא פרתך רועה 
כי  ונודע  וז"ל,  )תהלים(  ועיין שער הפסוקים  ואין חיה מזיקתה.  באפר 
מלת אפר ומלת פרה הכל ענין אחד, ופרה הוא סוד הפ"ר דינין, ובה 

יאותיות מנצפ"ך הכלליות נעשה פרה, ואז היא אדומה תמימה באדמי
מותו, ובהיות הדינים הנזכר מתמתקין בשורשם דאימא עלאה היא שם 
אה"יה הנזכר, בסוד מי אסף רוח בחפניו, כי הוא סוד החוטם האוסף 
ומקבץ כל הה' גבורות למקומם, ושם מתבסמים ונמתקים, ונעשים 
בסוד גבורה אחת בבינה, ואז נעשו הדינים החמשה אחד בלבד, עכ"ל. 
ועיין ספר הליקוטים )כי תשא, וחקת(. ושער המצות )חקת(. ושער מאמרי 
רשב"י )משפטים(. ועיין אדיר במרום )ח"א, עינוי דרישא חוורא( וז"ל, כי זמן 
הגלות להיות זמן האבל, לא יש כח התפילין, וע"כ יש האפר במקום 
התפילין, והם הג' מנצפ"ך שעולין פ"ר, ומקומם ביסוד אמא במצח 

ז"א. ומצד זה אדם הוא אפר - דם - מרה )סוטה, ה, ע"א(, עכ"ל.
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ז"א
ז"א בקטנותו בחינת אפרוח, אפר-וח. וכן בקטנותו הוא בחינת מ"ש 

)סוטה, ה, ע"א( א"ר יוחנן, אד"ם, אפר, דם, מרה. 

ועוד. ז"א תחלה היה רשות הרבים, נפרדות, ואח"כ רשות היחיד, 
א, א( העיד ר"ש בן בתירא, על אפר חטאת  )עדיות,  ואמרו  אחדות. 
שנגע טמא במקצתו שטימא את כולו. והיינו שע"י א' מצורפים פ"ר, 

הפרורים.
ז"א, בשעה שאוסף ה'  וז"ל, איש טהור,  )ערך איש(  ועיין מאורי אור 

גבורות דחוטם שלו, אפר, סוד פר-א, עכ"ל.
נוק'

עליו  מטילין  המנוגע  בית  הי"ג(  פ"ה,  שני,  מעשר  )תוספתא,  ואמרו  בית. 
אפר מקלה. ועוד אמרו )תענית, טז, ע"א( ולמה נותנין אפר מקלה על 
אנכי  עמו  פזי, כלומר  בן  יהודה  – הבית(, אמר רבי  )תיבה  גבי תיבה 
שכינתא  סוד  שהוא  צר.  לו  צרתם  בכל  אמר,  לקיש  ריש  בצרה, 
בגלותא עם ישראל. ועיין מגלה עמוקות )וישלח( וז"ל, ענין שמוציאין 
תיבה לרחובה של עיר שנותנין אפר מקלה ע"ג התיבה הוא השכינה 
שכתב הרמב"ם שגם על הס"ת מניחין אפר מקלה, כי השכינה סוד 
היפך  הקלקול  ומצד  עכ"ל.  בהיכל,  ס"ת  ת"ת,  סוד  וס"ת  תיבה, 
חיבור זו"ן, זנות, זימה. עיין כתבי הרמ"ע מפאנו )מאמר תיקוני התשובה, 

פ"א( וז"ל, אפר בא"ת ב"ש בגימט' שונא זמה, עכ"ל.

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

בלבביפדיה קבלה אפר
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)הבחינות( רא כי  אור  זו נקרא  בחי'  יגם 

שונות נקרא אויר ועתה חסר ממנו י' דאויר 
מ'  דהוי"ה  י'  הוא  ראשונה  בחי'   כי  כנ"ל 

שה כפי  כנ"ל:  ה'  נקרא  הב'  וזהו  ידצלם, 
אויר שהוא  לעיל, המ' דצלם נקרא  תבאר 
בחי' י' דשם הוי"ה שהוא שורש לד' יודי"ן 
דמילוי ע"ב, לעומת כך הל' של הצלם היא 

יבחי' ג' יודי"ן דהוי"ה דמילוי דס"ג מצד שו
ירשו באבא, וג' יודי"ן בשם אהי"ה מצד שו

רשו באמא. והשתא מבאר הרב דלפי שהמ' 
אור  והיינו  אור1,  בחי'  הל'  אויר  בחי'  הוא 
בבחי' שחסר ממנו הי' שבמלה אויר, והוא 
יודי"ן,  ג'  והל'  יודי"ן  ד'  הוא  שהמ'  הסבה 
שהוא מחמת חיסרון היו"ד מהאויר, ודו"ק. 
ועוד מחדד הרב, כי משום שהמ' הוא כנגד 
יו"ד דהוי"ה והל' כנגד ה' ראשונה של הוי"ה, 

הוא הטעם שנחסר מהל' י' דהוי"ה.  
הדברים  מהאויר:  דאשתאר  אור  והוא 

יסתומים בדברי הרב ונבאר, והדברים הת
והיינו  הע"ח,  בדברי  מקומות  בכמה  בארו 
כי יש מדרגה של אויר ויש מדרגה של אור.

בחי'  הוא  'אור'  הנה  השורשים  ובשורש 
יאור א"ס, אור גימט' רז, גימט' א"ס, כלו

מר בשורש השורשים אור א"ס נקרא אור 
כמוסות  י"ס  בחי'  יש  כנודע  אולם  דייקא. 

שנמ היו"ד  בחי'  והם  במאצילן,  יוגנוזות 
צא באור, וביחס הזה אור א"ס נקרא אויר, 

ודו"ק. 
הוא  הצמצום,  מציאות  נעשה  וכאשר 

יצמצם את האור, והאור הסתלק, ומה שנ
במאצילן,  הכמוסות  שהיו  הי"ס  הוא  שאר 

יהיו"ד שבאויר, והי"ס האלו הם שורש הנב
ראים. נמצא שבמאציל שהוא אור א"ס היה 
הזה  ששביחס  ונמצא  כמוסות,  י"ס  בתוכו 
הוא בחי' אויר2, ומה שנשאר אחרי הצמצום 

הוא היו"ד שבאויר.
שנשאר  האור  שבחי'  הוא  הבא  השלב 
לתחתון  בערך  שבאויר  היו"ד  בחי'  שהוא 
הוא נקרא אור, ולא יו"ד. והיינו כי יו"ד הוא 
שביחס  ואמת  עשרה3,  שהוא  הגבול  בחי' 

1  מיד יבואר מהי בחי’ אור זו.
2  והיינו אור א”ס בערכין לי”ס הכמוסות, ולא 

מיירי בעצמותו, ופשוט.
3  אינן עשרה חלקים נפרדים ח”ו, אלא הם עשרה 
מחוברים, אולם הם כח של עשרה שבזה הם בחי’ 

לאור א"ס, האור שנשאר הוא בחי' יו"ד בחי' 
גבול, מ"מ ביחס ללמטה הימנו, הוא בחי' 
יו"ד,  ובחי'  גבול  בחי'  שאינו  עצמי,  'אור' 

אלא בחי' 'אור'. 
בין  ההבחנה  בעומק  יותר  מתחדד  ובזה 
המ' דצלם לל' דצלם, והיינו כי המ' דצלם 

ישורשו במאציל שהוא בחי' אויר כנ"ל, לעו
מת כך שורש הל' הוא באור )האור שבבחי' 
תחתונה שהוא בערכין ללמטה הימנו כנ"ל( 
וגנוזות  כמוסות  שהיו  הי"ס  בחי'  שהוא 
'מהיכן  במאצילן4. והיינו שהמ' מהותו הוא 
הדבר', לעומת הל' מהותו של להיכן הדבר 
פונה. והם סוד המ"ל שבצלם שחלק א' הוא 

מהמאציל וחלק א' הוא לנאצלים.     

לעיל  שהתבאר  כפי  יותר,  בהרחבה 
נכנס  אינו  שהמ'  מצד  היינו  אויר  שבחי' 
בז"א אלא מקיף ממקומו, לכן נקרא שהוא 
ומצד  הדבר,  בתוך  ולא  הדבר  של  בחלל 
בחלל, שהחלל  היא  המ'  הארת  שורש  כך 
בתוך  שהיה  המאציל  אור  מעין  בחי'  הוא 

וג שכמוסות  הי"ס  בבחי'  שמאיר  יהחלל, 
ואחדות  חיבור  בחי'  שהם  במאצילן  נוזות 
גמור ולא בחי' י"ס שהם י"ס נחלקות. והיינו 

ישאמנם בחלל מתגלה בחי' י"ס שהיו כמו
סים במאצילן, והשתא אינן גנוזות שם, אך 
מ"מ הם מאירים בתפיסה של התראות של 
במ"א  שהתבאר  כפי  והיינו  כמוסים.  י"ס 
א:  הבחנות,  ב'  בו  שיש  הרשימו,  בענין 
ב:  שנשאר,  מה  של  רושם  הוא  שהרשימו 
שהיה  מה  של  רושם  הוא  הרשימו  בעומק 
כאן קודם. וביחס הזה הי"ס שבתוך החלל 
הם בהתראות של י"ס כמוסים שזה הרושם 
המ'  בחי'  והוא  קודם.  כאן  שהיה  מה  של 
שהוא אויר. לעומת כך בחי' הל' הוא שייך 
למדרגת הנאצלים, והיינו מה שנחסר ממנו 
יו"ד שהוא בחי' הרשימו של המאציל בסוד 
שמה  נמצא  שנשאר.  מה  הוא  שהרשימו 
שנשאר הוא רק בחי' האור שאחר הסילוק, 

יכלומר מתראה כאור עצמי ולא כאור שמ
בסוד  כמוסות במאצילן  י"ס  בבחי'  תראה 

הרושם של מה שהיה קודם. 
אור  הוא  העליון  האור בשורשו  כי  והיינו 

שורש הגבול בבלתי בעל גבול.  
4  מיד יבואר ב’ הבחנות בבחי’ י”ס שנשארו, 

בסוד המ’ ובסוד הל’, ודו”ק.

יפשוט, אור שהוא למעלה מבחי' אויר, ולמ
טה מכך הוא בחי' אויר שהוא אור א"ס שבו 
י"ס כמוסות וגנוזות במאצילן. למטה מכך 
מתגלה בחי' אויר בחי' מקום החלל5, שזה 
כמוסים במאצילן  י"ס  בבחי' של התראות 
שהוא הרושם של מה שהיה קודם, בבחי' 
ומצפה,  שמר,  מייחל,  שהוא  בבחי'  הקו, 
היינו שעדיין מחובר למאציל העליון. ולמטה 
מכך הוא בחי' מה שהסתלק הי', ולא נשאר 
אלא אור שהוא אור עצמי גבולי, בחי' י"ס 
עצמיים, בבחי' שהסתלק הגילוי של היחס 

של חיבור למאציל.
מה שני נקרא מגדל הפורח באויר:  גם 

שהל'  מחמת  גופא  הוא  באויר  פורח  קרא 
מקבלת את הארתה מהמ', והוא כל צורת 

יהל' שהקו העליון שלה הוא קו שעולה לעי
לא. והיינו שכפי שהתבאר שמהות הל' הוא 
כוחו  מאידך  אך  לתתא,  לנאצלים,  שפונה 
ויניקתו הוא מהמ' העליונה, ויתר על כן יש 

יבו בחי' של מתתא לעילא שהוא חושק לע
לות חזרה לשורשו, וזה נקרא 'מגדל הפורח 
באויר'. מ' הוא בחי' קו – קו כח המחבר. 
ובדקות המ' בסוד הקו, והל' בסוד החלל, 

אויר פנוי, פורח באויר 
המלה 'מגדל' יש בה אותיות 'גדל' והיינו 
ל..,  המשכה  בבחי'  גדל  עצמו  שהוא  מה 
כי  והיינו  'מגדל',  שהוא  מה  היינו  ו'מגדל' 
מגדל גדל מתתא לעילא בחי' הל' שחושק 
שחוצה  באויר,  שפורח  מה  והוא  לשורשו, 
ששם  האויר  חלל  לבחי'  לשורשו,  לחזור 

מקום שורשו של הל' כנ"ל, ודו"ק.     
)כי גם בחי' זו כמו אור מקיף אל הז"א 
הפורח  מגדל  הנקרא  דתבונה  נה"י  ובחי' 
באויר( כי גם בחי' זו נקרא אויר כנלענ"ד 

פועיין בדרושים אחרים, והוא בחי' הל' בע
ראשו בבחי'  ונאחז  תלוי  הוא  והנה  פצמו 

וזהו מגדל הפורח באויר:  נה הנקרא אויר 
מיירי  שהרב  שהתבאר בדברינו  כפי  והיינו 
הכא בצלם העליון שהוא הל"מ שתחתיהם 
כנגד  יהו"ה  וכנזכ"ל  מקיפין,  והם  הכתר 
כנגד  ראשונה  הה'  המ',  כנגד  הי'  הצלם, 
הל', הו' כנגד הכתר, וה' אחרונה כנגד הצ'.

5  וכפי שהתבאר בתחלת הע”ח בשער עוגו”י, 
שיש בחי’ מצד החיוב בבחי’ י”ס כמוסים, ובחי’ 

מצד השלילה, בסוד העדר בסוד החלל.
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והנה הרב כתב לעיל שהמ' היא הנקראת 
יאויר והל' נקראת אור, וא"כ מה ביאור דב

ריו שגם בחי' זו נקראת אויר כנלענ"ד. אמנם 
יהתבאר בדברינו שהל' נקרא אויר מצד שו

רשו שהוא במקום החלל בסוד הי"ס שהיו 
בסוד  בחלל  שנשארו  במאצילן  כמוסים 
עצמי  אור  שהוא  לתתא  נעשה  ובל'  אויר, 
כנ"ל. והיינו מצד שמה שהל' פורחת באויר 
ג"כ  היא  הזה  וביחס  למ'  שלה  היחס  הוא 
'למגדל'  פורח  שהל'  והיינו  אויר,  נקראת 
הוא  הזה  וביחס  מ'-גדל.  המ',  שהוא  שלו 

והיינו מצד שו באויר,  להיות  לאויר  יפורח 
ומצד מה שהוא  יניקתו6,  רשו, מצד מקור 

חושק לחזור7 לשורשו8, ודו"ק.    
מגדל  נקרא  ל'  אות  כי  ידעת  כבר  כי 
יתרו  פרשת  בזוהר  כמ"ש  באויר  הפורח 

פוהוא בחי' ל' זו דצלם שהוא נה"י של תבו
נה הג' והבן זה: אמנם שם בזוהר מדובר על 
יש בכל  יותר של הל', כי  מדרגות נמוכות 
חושק  שהוא  זו  בחי'  מעין  ג"כ  ל'  מדרגת 
בסוד  באויר,  הפורח  מגדל  בבחי'  ללעילא 

במד יש  עליונה  במדרגה  שיש  מה  ישכל 
מגדל  בחי'  שורש  מ"מ  אך  תחתונה.  רגת 
הפורח באויר נאמר על עיקר מדרגת הל', 
שהוא הל' של הצלם העליון דמיירי בסוגיין 
הוא  שהל"מ הם מקיפין מעל הכתר, שאז 
ללעילא  חושקת  שהיא  הל'  מדרגת  שורש 

ילבחי' אויר, שעיקר מדרגת האויר הוא במ
דרגת המ'.   

ראשונה  ה'  שהוא  ב'  זו  בחי'  ונמצאת 
ונ המוחין  התפשטות  הכולל  הוי"ה  פשל 

הוא  אור  והוא  דצלם  ל'  והוא  בינה  קרא 
נה"י דתבונה ג' ונקרא צ"ל כי גם בחי' ג' 
ע"ש  ל'  נקרא  וגם  בה,  נכלל  צ'  הנקרא 
יודי"ן שיש בשם אהי"ה באמא במילוי  ג' 
ם'  נקרא  א'  בחי'  שהיא  הצלם  כי  יודי"ן 

פע"ש ד' יודי"ן דהוי"ה דע"ב, יען נגלו המו
דתבונה  נה"י  שנתגלו  כאן  אך  עצמן,  חין 
ג'  שם  על  ל'  נקרא  לכן  המוחין  ונעלמים 
וכפי  וכנ"ל:  דיודי"ן דאמא  יודי"ן דאהי"ה 

ישהתבאר שבמדרגת המ' המוחין עצמן נג
לים, והוא מחמת שכיון שהמ' מתלבש בל' 

6  מלעילא לתתא.
7  מתתא לעילא.

8  ולא ביחס למה שפונה לתתא כנ”ל.

ומדרגת המ' היא בחי' ד' יודי"ן שהם חו"ב 
וחו"ג, ובחי' הל' היא רק ג' יודי"ן כי החו"ג 
בל'  המ'  מתלבש  כאשר  ולכך  מצורפין, 
נמצא שאין הסתרה גמורה למוחין של המ'. 
בחי'  הל' שהיא  כך כאשר מדרגת  לעומת 
יודי"ן מתלבש בנה"י דתבונה הג' שהיא  ג' 
גם מדרגת של ג' נמצא שיש יותר הסתרה 

בהתלבשות זו. 
ינחדד לפי מה שהתבאר עד השתא, הת

באר בדברי הרב שיש מהלך של מוחין דאבא 
שהם מוחין דהוי"ה, ומוחין דאמא שהם בחי' 
אהי"ה, ואח"כ מתלבשין מוחין דאבא במוחין 
דאמא ונעלמים שם. והיינו שמצד אמא הם 
ג' יודי"ן, בין מצד שם אהי"ה שהוא בבינה9, 
אמא, בין מצד שם ס"ג מצד ששם ס"ג הוא 
בינה דהוי"ה, בחינת אמא שבאבא, וזהו ס"ג 
דהוי"ה, מצד הוי"ה אבא, ומצד ס"ג אמא, 
וזהו אמא דאבא . ומצד כך הם נגלים רק 
בסוד ג' מוחין ע"ש ג' יודי"ן דאהי"ה דאמא 
ברוב  דמיירי  התחתון  הצלם  בחי'  שהוא 
שייך  ואינו  הכוונות,  מהלך  בכל  המקומות 
מוחין.  ד'  בחי'  שהוא  הוי"ה  לשם  בעומק 
והיינו שהצלם התחתון הוא ע"ש שם ס"ג, 
בעוי אולם  אלהי"ם10.  שם  דאמא,  "ה  יאה

מק המוחין דמיירי השתא בסוגיין הם כולם 
מדין הוי"ה, שהם בסוד הד' יודי"ן, שהל"מ 
םה י"ה בסוד מקיפין, הו' הוא הכתר שמי

תחת הל"מ, והצ' הוא ה' אחרונה. ואז צלם 
מוחין.  ד'  בסוד  ביותר  בהם  מאיר  דהוי"ה 
הרב  מהלך דברי  בכל  שהתבאר  מה  הוא 
מתחילת שער המוחין דצלם, דמיירי בבחי' 
בסוד  דלעת"ל,  הארה  בסוד  העליון  הצלם 
י"ס גמורים, משורש הנה"י החדשים שנעי

שו מהארכת הכלים דבינה דאמא כנ"ל11. 
וביחס הזה הצלם הוא בחי' ד' יודי"ן דהוי"ה 
בגילוי, בסוד הארה דלעתיד. והיינו שאע"פ 
שמתלבש בחי' מוחין דאבא במוחין דאמא, 
ד'  בסוד  דאבא  מוחין  יחס לבחי'  יש  מ"מ 

יודי"ן בבחי' מעין הגדלות הגמורה.  
אח"כ בחי' ג' הוא ו' של הוי"ה הכוללת 
נקרא  זו  ובבחי'  כנ"ל  המוחין  התפשטות 

9  התבאר לעיל דהיינו שם אהי”ה דבינה ולא שם 
אהי”ה דכתר.

10  הם הקבלות ברורות.
11  והמפרשים לא עמדו על נקודה זו, והוא 

לכאורה כמעט מפורש בדברי הרב.

ז"א ו' של הוי"ה והבן זה. וו' זו שהוא בחי' 
הג' נקרא דעת ופה נשלמו ג' אותיות יה"ו 
של הוי"ה הכוללת התפשטות מוחין כנ"ל: 
שיש  דצלם12  מוחין  שהתבאר בשער  וכפי 
בחי' הכתר ויש בחי' מוחין13 שבכתר, ובחי' 
נעשה  שהכתר14  הל"מ  הם  מוחין שבכתר 
ז"א,  נקרא  הוי"ה  של  הו'  ולכן  כלי.  להם 
לל"מ  מצטרף  שהו'  דהיינו  דייקא,  הוי"ה 
והוא סוד הכתר, שמקיף לז"א והוא למטה 
מהל"מ. כלומר שלכך כתב "והבן זה" כדי 
נוסף,  דהוי"ה  מוחין  בחי'  כאן  שיש  לרמוז 
נה"י  בסוד  בז"א  המתגלים  המוחין  מלבד 
י'  בחי'  מלבד  וכן  לתוכו,  מוחין  ג'  חב"ד 
דאבא  מוחין  שהם  מוחין  ד'  בחי'  דהוי"ה 
"ה המתלבש במוחין דאמא אהי"ה ונקי יהו

ראים ע"ש אמא כנ"ל, אלא הם בחי' מוחין 
דהוי"ה בסוד הל"מ שהכתר תחתיהן שהם 

מקיפין, בסוד מעין אור דלעת"ל.
ואמנם הרב כותב שבזה נשלמו ג' אותיות 
"ו של הוי"ה, ומשמע שהוא בסוד ג' מוי הי

חין ולא ד' מוחין כדביארנו. אך ביאור הענין 
, כי ה' אחרונה היא הכפלה של ה' ראי אהו

שונה. והיינו שיש הבחנה בין הל"מ והכתר 
אור  שהוא נעשה  הצ'  מקיפין15 לבין  שהם 
פנימי כפי שיבואר להלן. ובערך הזה אמנם 
ג'  של  הבחנה  היא  אך  ג'  של  הבחנה  היא 
כנגד  שהם  והכתר  שהל"מ  המקיפין  מדין 
יה"ו כולם מקיפין ורק הה' בתראה הוא אור 
פנימי, ובזה הם בחי' ד' מוחין. והשורש לזה 
הוא סוד אורות אח"פ שיצאו מפנימיות א"ק 
וסביבותיו, שזה שורש המקיפין. לעומת כך 
בבחי' הצלם התחתון הה' היא הכפלה של 
כולם  אך  יה"ו  הוא  שהשורש  ראשונה  ה' 

פנימיים, ורק הכתר מקיף. 
כמי זה:  והבן  חב"ד  הם  יה"ו  כי  עונוד 

בסוד  כפשוטו  חב"ד  אינו  בדברינו,  תבאר 

12  פ”א.
13  והתבאר שם שהמוחין הללו הם שורש לחב”ד 
שבתוך ז”א והם הרושם שלהם, ואותן המוחין הם 

גדולים ומעולים לאיץ קץ על המוחין הנקראים 
חב”ד. 

14  בחי’ הכתר העליון שבו המוחין שבכתר ולא 
בחי’ הכתר שהוא גולגלתא שהוא בחי’ התפשטות 

הכתר, כמתבאר שם.
15  ובהבחנה מסויימת כולם הופכים להיות 

פנימים.  
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אור פנימי שז"א היה ו"ק וחסר לו ג"ר והוא 
מקבל ג"ר בסוד ג"ר דו"ק, והכתר מקיף, 
אלא מיירי בסוד הצלם העליון, בסוד הארה 
דלעת"ל, בסוד י"ס גמורים, ואז הם חב"ד 
בסוד מקיפין, ורק הצ' שהוא כנגד ה' בתרא 

הוא הנכנס בסוד אור פנימי כפי שיבואר.
התחתונים  המקיפין  בין  יש  יסודי  הבדל 
ןלמקיפי העליונים, המקיפין התחתונים תפי

קידם הוא להפוך את המקיף לפנימי, דהיינו 
המקיף  אז  מדרגה  עולה  האדם  שכאשר 
נעשה לו פנימי, ואז הוא מקבל מקיף חדש. 
הוא  העליונים  המקיפין  כך תפקיד  לעומת 
בסוד תכלית  למקיף,  הפנימי  את  להעלות 
, כי סוד היש הוא להפוך מקיף לפי להביטו

נימי, לעומת סוד הביטול הוא להעלות את 
שהם  המקיפין  סוד  והוא  למקיף.  הפנימי 
"מ והכתר, שתפקידם להעלות את הפי לה

נימי למקיף, בסוד דהארה דלעת"ל.    
נראה לי חיים. כי ג' אלו הם צלם שהם 
והיינו  זה:  והבן  ז"א,  של  רוח  נשמה  חיה 
הארה  בסוד  דז"א  ורוח  נשמה  חיה  שהם 
של עולם הבא שהוא הארה דלעתיד כנ"ל 
המדי כל  כך  ומצד  מקיפין.  בסוד  אשהו 

בז"א  הנכנס  נר"ן  שהם  התחתונות  רגות 
הבהירה  והדוגמא  'נפש'.  בכללות  נקראות 
לזה הוא מה שכולם נבראו במלכות דא"ק 
ובה כלול הכל, והיינו שכל פרטות המדרגות 
שבבריאה אינן אלא 'נפש' בערך לא"ק שבו 

כל הדרגות העליונות בכללות.   
ועתה הוא בחי' צ' של צלם לבדה והיא 
הבחינ ג' של ז"א שנתפשטו המוחין התפפ

שטות ג' ונכנסו תוך ז"א עצמו בסוד מוחין 
והיינו שהצ' הזה הוא  ולא מקיפין:  פנימים 
כולל כל הצלם התחתון שהוא חב"ד דז"א 
שנכנסים לתוכו. לעומת הל"מ והכתר שהם 
מקיפין בסוד חב"ד עליונים, כנ"ל. והוא מה 
שיתבאר בדברי הרב להלן שהצ' כוללת כל 
שהמ'  מש"כ  סותר  לכאורה  שזה  הצלם, 
כוללת כל הצלם והל' כוללת רק את הצ"ל 
וא"כ הצ' כוללת רק את עצמה. אלא ביאור 
כפי שהתבאר בדברינו שהצלם  הוא  הענין 
בחי'  מקיף,  בחי'  במ',  כלול  הוא  העליון 
שהוא  התחתון  הצלם  אך  דלעת"ל,  הארה 

חב"ד כלול בצ', ודו"ק. 

אמנם היותה עתה נקרא צ' של צלם כי 
נה"י  תוך  בהתלבשותן  אלו  מוחין  ד'  הנה 
נעשין  החו"ג  כי  לבד  ג'  נעשין  ג'  דתבונה 
הג' מוחין בהיותן מלובשים  ואלו  א'  דעת 
ז"א  תוך  ונתלבשו  ירדו  דתבונה  נה"י  תוך 
בגלגלתא:  נכנסין  ותחילה  שנתבאר  כמו 
הנה דברי הרב קאי על הצ' שהוא החב"ד 
, והיינו כי המ' מקיף ממקומו מלי םהפנימי

פניו, והל' מקיף ויורד מאחוריו, והכתר הוא 
ד'  והם  לתוכו.  נכנס  הצ'  ואז  ראשו,  סביב 
ןמוחי שנעשין ג' מוחין מחמת שהחו"ג מצי
טרפים, והוא כמו שנעשה בבחי' הל' כנ"ל. 
כמ"ש  גופו  בכל  מתפשטין  כך  ואחר 
בדרושים אחרים לקמן בע"ה: והיינו אחרי 
שמתפשט תחלה בגלגלתא להיות לו חב"ד 
פנימיים בסוד הצלם התחתון, שהמ' חכמה 
והל' בינה והצ' דעת, ואח"כ מתפשטין בכל 
והצ'  גופו שאז המ' הוא חב"ד, הל' חג"ת, 

נה"י.   
יותר  ולא  ונודע כי הז"א הוא ט' ספירות 
וכל אחד כלול מי' והם צ' לכן המוחין אלו 

יהמתפשטין בכל ז"א נקרא צ' דצלם: כלו
מר הז"א הוא ג' והג' מוכפל לג' שכל אחד 
הוא י' נעשה צ'. והיינו כפי שהתבאר לעיל 
בחי'  שלוש  אלא  אינה  ז"א  תפיסת  שכל 
גו תלת  יש בו הבחנה של תלת  וכן  נה"י,  
שהם עוד ג', וכשהוא מקבל את הג"ר נעשה 
בו עוד שלוש בחינות שאז נעשה ג"פ שלוש 
ט' וכל אחד י' ונעשה צ', והיינו שהם ט"ס 

מצד התפיסה של שלוש, ודו"ק.
כי שורש  היינו  מי',  מה שכל אחד כלול 
מה שז"א הוא ט"ס היינו מצד שורשו בא"א, 
שהכתר נחלק לב' פרצופים שהם ע"י וא"א, 
וביחס הזה א"א הוא ט"ס שעתיק משלימו 
הוא  ט"ס  הוא  שז"א  מה  שורש  ולפ"ז  לי'. 
הוא  מע"י  הארה  מצד  אולם  א"א,  מכח 
בדקות  הבחנה  שהיא  והיינו  י"ס,  נעשה 
זו  והתפרטות  מי'.  כלול  אחד  כל  שהט"ס 
מתגלה דוקא מצד הצ' כי הוא אור פנימי 
שהוא בחי' התפרטות, לעומת כך בחי הל' 
בו  ואין  כללות  בחי'  הוא  מקיף  אור  שהוא 

גילוי של התפרטות זו.    
כך  נקרא  צ'  שכל  נוספת  הבחנה  ישנה 
אות  של  הכתיבה  צורת  כי  צדדים,  מלשון 

'צדי' צד-י' אלא  צ' במילואה היא לא רק 
שהתווסף  ו"ק  הוא  הצ'  כי  והיינו  'צד',  גם 
לו ג"ר, שהג"ר בחי' תוספת, והיינו שיסודו 
הוא בחי' ו"ק שהוא ו' צדדים, ומאיר הארה 
ו' צדדים, שעל גביו יש תוספת של  בבחי' 
בתפיי מגלה  הוא  ואז  תוספת.  בסוד  ג"ר 

ג', ובחיצוניות הוא  סת הצדדים הארה של 
לעצי מציאות  כביכול  שהם  ג'  של  ההאר 

מה שמעל הו"ק, ומאידך הוא חיבור של הו' 
למערב  מזרח  מחבר  שהוא  דהיינו  צדדים 

ודרום לצפון ומעלה למטה.
והנה עתה בזו הבחי' הג' נתקנו ג' מוחין 
ךתו גלגלתא דז"א בסוד חב"ד וכבר נתפ

באר לעיל כי ג' בחי' הנ"ל הם ג' אותיות 
צלם והם חב"ד מ' חכמה ל' בינה צ' דעת: 
המקיפין  הל"מ  בסוד  מיירי  שלא  וברור 
לעיל  כמתבאר  ז"א  לתוך  נכנסים  שאינן 
אלא  הגמורים,  הי"ס  בסוד  הארה  שהם 
מיירי בסוד הצלם התחתון הנכנס ומתפשט 
תוך הז"א כמתבאר כאן. והיא הארה  של 

ג"ר לו"ק בסוד תוספת. 
כפי  הרב  בדברי  להדיא  כאן  ומתבאר 
צלם,  מהלכי  ב'  שיש  שביארנו  המהלך 
והיינו כי לעיל כתב שהמ' הוא י' והל' הוא ה' 
קמא, והו' הוא דעת, וה' הוא צ', וכאן כותב 
להדיא שהצ' הוא הדעת. אע"כ שלעיל הוא 
' הצלם העליון שהל"מ אינן נכנסין לתוי יבח

כו אלא מקיפין והו' הוא הכתר שגם מקיף, 
והצ' שכנגד הה' האחרונה הוא הנכנס לבד 
והוא כל בחי' הצלם הנכנס, כלומר הצ' לבד 
נעשה חב"ד הנכנס לז"א. וכאן מיירי בצלם 
הוא  המ'  לתוכו,  נכנסין  שהל"מ  התחתון 
חכמה והל' הוא בינה והצ' הוא דעת, ודו"ק.
ובדקות התבאר שהם ג' שלבים, במוחין 
דקטנות הוא בחי' ג"ר דו"ק, במוחין דגדלות 
בסוד הצלם התחתון הוא בחי' ט"ס, ובסוד 
דלעתיד  הארה  בחי'  העליון  הצלם  הארת 

הוא הארת י"ס גמורים
מהשיעור  הבא  בשבוע  בע"ה  המשך   ■

השבועי בירושלים בספר עץ חיים      
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איתן
איתן – תנאי, דבר והיפוכו

איתן לשון של תוקף, לשון של חוזק, - "איתן מושבך ושים 
בסלע קנך" )במדבר כ"ד, כ"א(, "נחל איתן", וכן ע"ז הדרך.

וכידוע איתן בהיפוך האותיות עולה אותיות תנאי, ובפשוטם 
זהו דבר שאינו בגדר  והיפוכו, - תנאי  זה דבר  של דברים 
'קביעא וקיימא', דייקא הוא עומד על תנאי, אין לו מציאות 
ושל  תוקף  של  לשון  שהוא  איתן  כן  לעומת  קביעות,  של 

חוזק, כל הויתו לכאו' היא הויה מוחלטת, הויה גמורה.

שורשם  הפכים  שני  כל  כידוע  של דברים,  כפשוטם  וא"כ 
אחד, ולכן תנאי ואיתן שהם דבר והיפוכו הם אותם אותיות, 
והתנאי הוא עצם  האיתן הוא קבוע, הוא תוקף, הוא חוזק, 

הדבר הבלתי קבוע, הוא עומד ותלוי.

שני התנאים דקריעת ים סוף ומתן תורה
אבל בעומק יותר, כמו שדורשים חז"ל כידוע על מה שנאמר 
'לתנאו  'לאיתנו'   – לאיתנו"  הים  "וישב  סוף  ים  בקריעת 
הראשון', שתנאי התנה הקב"ה עם הים במעשה בראשית, 
כניסתם  לצורך  ממצרים  ביציאתם  ישראל  בני  שכשיעברו 

לארץ ישראל, יבקע להם הים.

ויתר על כן, זהו התנאי שהתגלה ביציאת מצרים בקריעת ים 
סוף בשביעי של חג, אבל הרי התגלה עוד תנאי במתן תורה, 
בראשית  מעשה  שכל  השישי",  "יום  כידוע,  חז"ל  כדרשת 
בשמים  התנה  הוא  ברוך  שהקדוש  בסיון,  בו'  ותלוי  עומד 
ובארץ, שאם מקבלים ישראל את התורה העולם מתקיים, 

ואם לאו, העולם חוזר לתהו ובהו.

נמצא שהן המים והן הארץ עומדים על תנאו, - זה לא שני 
דברים נפרדים זה מזה, אלא זה שני שלבים ביציאת מצרים, 
השלב הראשון ביציאת מצרים הוא קריעת ים סוף, - 'וישב 
הים לאיתנו – לתנאו', זה תנאי אחד, ושלב השני של היציאה 
שהוא מתן תורה, שאחרית היציאה הוא "תעבדון את האלקים 
על ההר הזה", נאמר בה יסוד של תנאי, שהשמים והארץ 

עומדים על מציאות של תנאי.

ב' הפירושים ב'איתן' – שני צדדי התנאי
להוריד  שנאמר  ערופה  עגלה  בדין   – דברים,  של  ועמקן 
אותה אל נחל איתן, מהו נחל איתן, - יש בזה מחלוקת רש"י 

ורמב"ם )הל' רוצח ושמירת הנפש( בסוגיא בסוטה, שי' רש"י 
שנחל איתן זה נחל יבש, אין בו מציאות של מים, - כפשוטו 
נחל זהו מקום שיש בו זרימה של מים, ונחל איתן הוא ההיפך 
מהזרימה שבנחל, זהו נחל איתן לשיטת רש"י, אבל שיטת 
הרמב"ם היא להיפך, שנחל איתן זהו נחל שהמים רצים בו 
בתוקף וחוזק, וא"כ שיטת רש"י ושיטת הרמב"ם הם דבר 

והיפוכו.

וברור הדבר, שורש התנאי הוא ב"וישב הים לאיתנו – לתנאו 
שהמים  המצב  את  המצבים,  שני  את  היה  ושם  הראשון", 
לים  נכנסו  כשהמצרים  בפרט  דייקא,  במקומם  נמצאים 
שנעשה אז תוקף וחוזק של המים, - "ימינך ה' נאדרי בכח 
שמבו'  פסוקים,  בעוד  הדרך  ע"ז  וכן  אויב",  תרעץ  ימינך 
שנעשה תוקף וכח במים, אבל מאידך, בני ישראל עברו בתוך 
הים ביבשה – בחרבה, הם היו ביובש, נמצא שגדר התנאי 
שנעשה, 'איתנו – תנאו', יש כאן תנאי האם יהיה מרוצת מים 
יהפוך למציאות של  או שהדבר  בחזקה כשיטת הרמב"ם, 
יבשה כשיטת רש"י, שזהו מה שבני ישראל הלכו בתוך הים 

ביבשה – בחרבה.

וא"כ עומק מציאות התנאי, שהוא מגדיר את שני הצדדים 
האלו, מחד תוקף של מים וריבוי של מים, ומאידך מציאות 
של יבשה. ומכח כך להלכה למעשה נחל איתן צריך שיהא 
זה  אבל  ושיטת הרמב"ם,  רש"י  -, שיטת  כך  או  כך  או   –
מונח בהגדרה שזה שורש התנאי ביסודו, או חרבה – יבשה 
או ריבוי של מים, זה שני הצדדים של ה'איתן' שני הצדדים 
של ה'תנאי', ולכן ב'בפועל' של ה'איתן' הוא יכול לנטות לצד 
הזה ויכול לנטות לצד הזה, אלו הם שתי הצדדים של נחל 

איתן.

עומק האיתן שבתנאי – מכח ה'מתנה'
אבל יתר על כן, שזה מה שהתחדש בקריעת ים סוף שנעשה 
שם ה"וישב הים לאיתנו" – לתנאו הראשון, - דבר שעומד 
כמציאות לעצמו, אז כפשוטו הוא 'איתן', יש לו מציאות של 
קיום כ'קביעא וקיימא', ודבר שעומד על תנאי, מה הגדרת 
הדבר במה שהוא עומד על תנאי, אז כפשוטו הוא איננו תקיף 

הוא איננו חזק כמו שהוזכר בראשית הדברים.

אבל בעומק יותר להמתבאר השתא, "ה' ילחם לכם ואתם 
תחרישון", מצד ה'ה' ילחם לכם' מתגלה העומק של הדבר 
שכל תנאי הוא לא מתחיל ממקום התנאי, אלא הוא מתחיל 
מהמקום של מי שמתנה על הדבר, זה המקום שממנו מגיע 
מציאות התנאי, כל תנאי בשורש הגדרתו היא שהוא מהמקור 
העליון יותר של מי שמתנה את אותו תנאי, כשבאים לדון על 
התנאי כשלעצמו, זה יוצר דבר שאיננו קבוע, אבל כשבאים 
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על  לדון  כשבאים  דהיינו  התנאי,  מציאות  שורש  על  לדון 
הוא  ה'ַמְתנה',  מצד  הדבר  של  ומציאותו  גדרו  ה'ַמְתנה', 

השורש של הקביעות שבו.

ולאחר  כפשוטו  כל  ראשית   - ההגדרה,  עומק  את  ונחדד 
מכן בהרחבה, ה'מתנה' כמובן זה הקדוש ברוך הוא, וא"כ 
בעומק אם הבריאה היתה עומדת כמציאות גמורה לעצמה, 
וכגון שהמים שבים היו עומדים כמציאות גמורה לעצמה, וכן 
השמים והארץ היו עומדים כמציאות גמורה לעצמם, מצד 
כך ה'איתן' שבהם היה תוקף וחוזק של נברא, אבל עד כמה 
שמציאות הבריאה כולה אינה אלא תנאי, א"כ היא עומדת 

על ה'מתנה', והמתנה – "אתה הוא א-ל חי וקיים".

זה עומק כח הסברא שתנאי הוא אותיות איתן, כלומר העומק 
תנאי,  עומד במציאות של  הוא  אלא  לעצמו  קיום  לו  שאין 
א"כ מה שמקיים אותו זה "ברצותו מאריך ברצותו מקצר" 
וכן על זה הדרך, ומצד כך התוקף והכח של מציאות הקיום 
של הדבר אינו עומד על מציאותו של עצמו, אלא כל הויתו 
הדבר,  של  השורש  ממציאות   – המתנה  ממציאות  עומדת 
בבריאה,  שמתגלה  תנאי  כל  של  והכח  התוקף  שורש  זהו 

שהמתנה זה הוא יתברך שמו, "אל חי וקיים".

גדר 'תנאי קודם למעשה'
ובהבנה רחבה יותר, הרי כמו שלומדת הגמ' בקידושין כידוע 
מאד, את דיני תנאי מבני גד ומבני ראובן, ואחד ממשפטי 
התנאים הוא שצריך שיהא 'תנאי קודם למעשה', ובהגדרה 
התנאי  או  לתנאי  קודם  אם המעשה  ההבדל  מה  הפשוטה 
קודם למעשה, - שאם המעשה קודם לתנאי כלומר שיש 
את  לעקור  שבא  תנאי  יש  מכן  ולאחר  גמור,  מעשה  כאן 
מציאות המעשה, אבל אם התנאי הוא קודם למעשה, כלומר 
שכל מציאות המעשה איננה אלא עומדת ותלויה במציאות 
עומק ההגדרה  זה  איננה מציאות גמורה,  היא  וא"כ  התנאי 
לעקור מעשה,  כח  לו  אין  תנאי  קודם למעשה',  'תנאי  של 
אלא שכשהתנאי קודם, המעשה מתפשט ממציאות התנאי 
מתקיים  וכשלא  המעשה  נתפשט  התנאי  כשמתקיים  ולכן 
התנאי לא נתפשט המעשה, זה ההגדרה שנאמרה בתנאי בני 

גד ובני ראובן שצריך שיהא תנאי קודם למעשה.

התנאי ביציאה ממצרים והתנאי בכניסה לארץ
ולפי"ז ברור הדבר שזה לא מקרה שמבני גד ומבני ראובן 
ראובן בקשו  ובני  גד  בני  הרי   - תנאים,  גדרי  את  לומדים 
וההבנה  לקבל את חלקם שבארץ ישראל מעבר לירדן, - 
יציאה מארץ,  – היציאה ממצרים היא  וההגדרה השורשית 
והכניסה לארץ ישראל היא כניסה לארץ, ובאמצע יש מעבר 

של ים ביניהם, - כמו שיוצאים מארץ אחת ונכנסים לארץ 
אחרת, כך גם המעבר שיש בו מציאות של מים – ים, יש 
בזה שתי סוגים של ימים, יש ים שהוא ההבדלה מהארץ של 
ישראל,  לארץ  הכניסה  לצורך  הים שהוא  את  ויש  מצרים, 
הים שהוא מצד היציאה ממצרים זהו ים סוף שבו היה את 
ה'קריעת ים סוף', והים שהוא בצד הכניסה לארץ ישראל, 
הוא הירדן שכשנמצאים בעבר הירדן צריך לעבור את הירדן 

לארץ ישראל.

וא"כ ביציאה מארץ מצרים יש את קריעת ים סוף, ובכניסה 
לארץ ישראל הוא בעבר הירדן, - מי שמוציא את בני ישראל 
ממצרים ומעביר אותם את הים זהו משה רבינו, ומי שמכניס 
לארץ ישראל זה יהושע והוא זה שמעביר אותם את הירדן, 

אלו הם שתי הצדדים.

נאמר  ושם  סוף  ים  קריעת  היה  מצרים  ביציאת  אם  וא"כ 
לאיתנו" לתנאו הראשון, שהוא עומד במציאות  "וישב הים 
של תנאי, בהכרח שגם בכניסה לארץ ישראל בעבר הירדן 
יהיה בה ג"כ מציאות של תנאי, כיון שהם מקבילים אהדדי, 
ובני  גד  בני  של  התנאי  זהו  ישראל  לארץ  בכניסה  והתנאי 

ראובן.

מציאות התנאי שבארץ – מל' רצון
וזהו מה שילפינן לדיני תנאי מתנאי של בני גד ובני ראובן, 
ראובן  ובני  גד  בני  כתנאי  שאינו  תנאי  "כל  נאמר  זה  שעל 
אינו תנאי", כלומר שזהו התנאי השרשי שמתגלה בבריאה 
ישראל  בני  של  לכניסתם  ביחס  זה  תנאי  אותו  של  והגדר 
לארץ, ואילו בני גד ובני ראובן עצמם נשארים מעבר לירדן, 
- אז כפשוטו כמו שהוגדר בהתחלה יש תנאי מדין המים 
ויש תנאי מדין הארץ, אבל ביאור הדברים ביתר דקות, מה 
מציאות התנאי שמתגלה בכניסתם לארץ, - הארץ נקראת 
 - ריצה,  ומלשון  רצון  מלשון  חז"ל  שדורשים  כמו  ארץ 
"שרצתה לעשות רצון קונה", כך דורשים חז"ל בבראשית 
רבה, כלומר שמציאות הארץ היא מציאות של רצון, והרצון 
גד  בני  בתנאי  שמתגלה  התנאי  מציאות  שורש  גופא  הוא 
הוא  ברצונו" שכביכול  "כשעלה  חז"ל  כלשון  ראובן,  ובני 
יכול לרצות את הדבר והוא יכול לא לרצות את הדבר, זהו 
שורש מציאות התנאי שילפינן מבני גד ובני ראובן בכניסתם 
לארץ ישראל, ההויה של מציאות התנאי היא הרצון, - מה 
שהוגדר בהתחלה כפשוטו שתנאי ואיתן הם דבר והיפוכו, 
וחודד שעומק התנאי הוא תלוי ב'מתנה' שה'מתנה' זה – הוא 

יתברך שמו.

עכשיו חידדנו את ההגדרה שהיחס של ה'מתנה' שזה הוא 
יתברך שמו, - היינו רצונו – זה גופא נקרא ה'מתנה', כי הוא 
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יכול לרצות את הדבר והוא יכול לא לרצות את הדבר, וא"כ 
יש את בעל הרצון ויש את מציאות הרצון, ומצד גילוי התנאי 
התנאי נמצא במציאות הארץ – במציאות הרצון, שבזה יש 
שני צדדים, רוצה או לא רוצה – אבל השורש של הדבר נעוץ 
בבעל הרצון שזה הוא יתברך שמו, שם מונח עומק שורש 

מציאות התנאי.

מדרגת ישראל 'מתנת חנם', אומות העולם – שכר 
ועונש

ולפי"ז שלב נוסף – כל תנאי נקרא תנאי, וכמו"כ שמי שעושה 
את התנאי הוא נקרא ַמְתֶנה על הדבר וכן ע"ז הדרך, זה מאותו 
שורש של המילה ַמָּתָנה, זה השורש של מציאות התנאי, - 
יש את דברי רש"י הידועים בתחילת התורה, "בראשית ברא 
אלקים" – א"ר יצחק לא היה צריך להתחיל את התורה אלא 
מהחודש הזה לכם ראש חדשים וכו' ומה שהתורה התחילה 
לישראל  ויאמרו  העולם  אומות  יבואו  שאם  בבראשית, 
ליסטים אתם שכבשתם את ארצנו ארץ כנען, משיבים להם 
ישראל, בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, הארץ 
ונתנה  נתנה להם וברצותו נטלה מהם  של הקב"ה, ברצונו 
לנו. – יש כאן דבר והיפוכו, בתחילה הקב"ה נתן את זה להם, 

ואח"כ הקב"ה נטל את זה מהם ונתן את זה לנו.

זה  את  נותן  ברוך  שהקדוש  מה   – הדבר  נקודת  עומק 
לבני ישראל ובני ישראל מקבלים את הדבר, הם מקבלים 
קבלתם,  מציאות  שורש  זה  חנם',  'מתנת  מדין  הדבר  את 
ויש  ועונש  עולם של שכר  יש   - יסודית וברורה,  וההגדרה 
מצוות  בז'  העולם כשהם שנצטוו  אומות  עולם של מתנה, 
אחד   - ועונש,  הם שכר  הללו  המצוות  יסודם של  נח,  בני 
משבע מצוות בני נח זהו מה שהם נצטוו על הדינים, כי יסוד 
יסוד עבודתם הוא  ישראל  בני  ועונש, אבל  זה שכר  הדבר 
מתנה  מדין  הוא  מקבלים  שהם  מה  יסוד  וממילא  לשמה, 
ולא מדין שכר, - וכמובן הקב"ה לא מקפח שכר כל בריה 
והוא נותן שכר גם לישראל, אבל אומות העולם יסודם הוא 
'שלא לשמה', וכל שלא לשמה היינו שהוא עושה על מנת 
לקבל, - זה שכר ועונש, משא"כ ישראל שיסודם 'לשמה' 
בנותן  כידוע  ח'  בדף  בב"ב  בתחילת  בגמ'  שמבואר  כמו 
צדקה ע"מ שיחיה בני, שבישראל הוא צדיק גמור, כלומר 
שיסודם ומהותם של ישראל הוא מהות של לשמה, ולפיכך 
כיון שפעולה לשמה עניינה שהוא עושה את הדבר באופן של 
מתנה, - זהו מצדנו שעבדותנו אליו יתברך שמו היא באופן 
של מתנה, ולהיפך מצדו יתברך שמו שהוא נותן מציאות של 

מתנה.

תנאי מלשון מתנה
ומצד כך, עומק כח גילוי שמתגלה בישראל, שהכח הפנימי 
מציאות  שורש  זה  מתנה  של  כח  הוא  ישראל  לבני  שניתן 
התנאי שמתגלה, - שגילוי התנאי הוא תנאי בגדרי מתנות, 
הוא  יסודה  הניתנת  המתנה  מתנה  של  מציאות  חל  כאשר 
ישראל,  לבני  נתן  שהקב"ה  המתנה  זה  התנאי,  בגדרי 
המתנה  ומהי  תנאי,  בגדרי  ניתנת  היא  הניתנת  שהמתנה 
שהקב"ה נותן לבני ישראל – יש את המתנה שהיא בבחינת 
תורה, "וממדבר מתנה", כמו שדורשים חז"ל "מי שמשים 

עצמו כמדבר" שלו ניתן המתנה.

אבל יתר על כן, ארץ ישראל שניתנה לבני ישראל היא ניתנה 
מדין מתנה, - כל הנתינה של ארץ ישראל היא לא ניתנה 
לבני ישראל אלא בגדרי תנאי שזהו תנאי בני גד ובני ראובן, 
אבל יתר על כן מציאות ארץ ישראל שניתנה היא ניתנה מדין 
מתנה, כלומר שמה שהקב"ה נותן לבני ישראל את המתנה 
אחיזה  ישראל  אין לבני  כי  התנאי,  בגדרי  ישראל  ארץ  של 
גמורה בארץ ישראל מצד עצמם, אלא זה ניתן להם בגדרי 

מתנה, והמתנה הזו עומדת כל הזמן על מציאות של תנאי.

ולכן יש את המצב שבני ישראל נכנסים לארץ ישראל, ויש 
את המצב שבני ישראל יוצאים מארץ ישראל לגלות, הכניסה 
לארץ ישראל והיציאה מארץ ישראל הם אינם מציאות של 
מקרה, אלא המציאות הזו היא משום שכל האחיזה של בני 
ישראל שהם אוחזים בארץ ישראל אינה אלא בגדרי תנאי, 

אינה אלא בתורת מתנה.

ומצד כך העומק של הדברים, - אם אוחזים בארץ ישראל 
אחיזה בארץ,  כביכול  יש  א"כ  ישראל כפשוטו,  ארץ  מדין 
אבל אם אוחזים בארץ ישראל רק מגדרי התנאי שאז האחיזה 
היא בגדר של מתנה כמו שנתבאר, נמצא שעל מנת לאחוז 
בארץ ישראל נצרך לאחוז בנותן המתנה שזה – הוא יתברך 

שמו ואין בלתו.

כלומר האחיזה שבני ישראל אוחזים בארץ ישראל היא גופא 
זה  ואין בלתו,  יתברך שמו  בו  אוחזים  – מה שהם  השורש 

גופא האחיזה של בני ישראל בא"י, וזה גופא נקרא איתן.

האחיזה הזו שרשה והויתה מתחילה באברהם אבינו שהוא 
הנקרא איתן – "משכיל לאיתן האזרחי" מה שאברהם אבינו 
נקרא איתן כלומר שאצלו מתחיל להתגלות מציאות התנאי, 
כידוע  חז"ל  כדרשת  אבינו  אברהם  אצל  המתגלה  והתנאי 
"בהבראם" אל תקרי 'בהבראם' אלא 'באברהם' ש'באברהם 
נברא העולם', והגילוי שמתגלה אצל אברהם אבינו שמכח 
של  השורש  הוא  העולם'  נברא  ש'באברהם  נקרא  זה  כך 
זה  ישראל  ארץ  ישראל  לבני  שניתן  שמה  התנאי,  מציאות 
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לארכה  בארץ  התהלך  "קום   - אבינו,  אברהם  של  מהכח 
האחיזה  זה  ולרחבה'  לארכה  בארץ  ה'התהלך  ולרחבה" 
'איתן  שנקרא  אבינו  אברהם  מכח  ישראל  בארץ  שאוחזים 
האזרחי', וא"כ עומק האחיזה שאוחזים בארץ ישראל מכחו 
הוא עומק של מציאות של תנאי שהתנה הקב"ה על הדבר 

שיהיה לו מציאות של קיום.

ירושת 'עבר' הירדן מכח אברהם ה'עברי'
עצמה  ישראל  ארץ  את  יש   - עומק,  ביתר  להבין  ולפי"ז 
לארכה  בארץ  התהלך  'קום  משורש  ישראל  לבני  שניתנה 
שייך  שזה  לירדן  מעבר  של  החלק  את  יש  אבל  ולרחבה', 
לבני גד ולבני ראובן ששם היה גילוי של תנאי, ואמנם התנאי 
חלוצים  יעברו  "אם   – ישראל  ארץ  של  לכיבוש  שייך  היה 
ל"ב,  לאחוזה" )במדבר  הגלעד  ארץ  את  להם  ונתתם  וגו' 
כ"ט( ואם לא אינם מקבלים, אבל החלק שבני גד ובני ראובן 
מקבלים בארץ ישראל הוא לא בארץ ישראל עצמה אלא הם 
מקבלים את עבר הירדן, וברור הדבר מאיפה השורש שהם 
מקבלים את עבר הירדן, - זה השורש שמושרש באברהם 
אבינו שנקרא "אברהם העברי" וכדרשת חז"ל שכל העולם 
כולו מעבר אחד ואברהם מהעבר השני, והוא נקרא עברי כי 
הוא עבר מעבר הנהר, "מעבר הנהר ישבו אבותיכם" כלומר 
שהוא עובר מצד זה לצד זה אז כפשוטו מה שהוא עובר מצד 

לצד, שייך לו רק צד אחד שהוא הצד של ארץ ישראל.

אבל בעומק יותר מה שמתגלה מכחו של אברהם אבינו הוא 
שגם הצד השני של ה'עברי' שבו, גם אותו מגלה אברהם 
אבינו, ומכחו בני גד ובני ראובן יורשים את החלק של מעבר 

לירדן מכח 'אברהם העברי'.

עומק התנאי – ב' הצדדים קיימים בב"א
ולפי"ז – העומק הנפלא במציאות של תנאי, כפשוטו הגדרת 
כל תנאי שיש שני צדדים, אם כך כך ואם לא כך אז להיפך, 

אבל בעומק מה הם שני הצדדים שמתגלים בתנאי?

בעבר הירדן צד אחד זה ארץ ישראל והצד השני זה עבר 
בעבר  נמצא  אבינו  אברהם  העברי'  ב'אברהם  וכן  הירדן, 
אחד ויש את העבר השני, אבל בעומק מה שאברהם אבינו 
מגייר גרים כלומר שגם מה שנמצא בעבר השני, גם אותו 

מקדש אברהם.

וזה העומק הפנימי הנורא שמתגלה במציאות של תנאי, אם 
התנאי הוא תנאי כפשוטו א"כ יש צד שכן ויש צד שלא, ועד 
עכשיו הגדרנו את עומק הדבר שעצם זה שזה תלוי בַמְתנה 
– בנותן המתנה – שזה שורש מציאות התנאי זה העומק של 

הקביעות שנמצא במציאות התנאי. אבל להמתבאר עכשיו 
בהמשך הדברים, המהלך הוא הרבה יותר עמוק, - עומק 
מציאות התנאי הוא ששני הצדדים קיימים בבת אחת, זהו 

עומק מציאות האיתן שמתגלה במציאות התנאי.

והדוגמא הבהירה לכך זהו הגמ' במכות בפרק שני – "קללת 
כוונת הדבר שדווקא  היא באה" מה  על תנאי  חכם אפילו 
קללת חכם אפי' על תנאי היא באה, - הרי 'לעולם אל תהיה 
שייך  קללה  של  שכח  כלומר  בעיניך'  קלה  הדיוט  קללת 
שיהא גם במציאות של הדיוט, ואלא מאי – בחכם נתווסף 
עוד נקודה – כמובן שיש כמה פנים לנקודה – אבל בפנים 
אחד לדבר, הנקודה שמתווסף במציאות של תלמיד חכם, 
שמציאות התלמיד חכם גורמת ש"אפי' על תנאי היא באה" 
הדבר  נקודת  עומק  זה  יתקיים,  לא  שהתנאי  הצד  על  גם 
כלולים  התנאי  הצדדים של  שהת"ח נמצא במדרגה ששני 
בבת אחת ולכן קללת חכם אפילו על תנאי היא באה, - עד 
כמה שהתנאי הוא תנאי כפשוטו א"כ אין מציאות של הדבר 
אלא אם כן נתקיים התנאי שאז הדבר קיים ואם לא נתקיים 
התנאי הדבר אינו קיים, זהו פשוטו של תנאי, אבל בעומק 
יותר כאשר מתגלה המעמקים של מציאות התנאי, - עומק 
בבת  עומד  הוא  שהתנאי  הוא  התנאי  שבמציאות  ההארה 
אחת בשני הצדדים שלו ויכול להתקיים, זה עומק מציאות 

התנאי.

פנימיות  זה  ואין,  אני  אותיות  בה  יש  תנאי  בתיבת  ובעומק 
מציאות התנאי, הוא כולל בתוכו גם את האני את האחרית 
את הסיפא, שזהו אני-ת' אותיות תנאי, עד נקודת האחרית, 
אבל הוא גם אין, הוא חוזר לא' לנקודת ההתחלה והוא חובק 

בתוכו, את שני הצדדים גם יחד.

שורש התנאי שלמעלה ממקום הב' צדדים
תנאי שהגדרתו 'תנאי קודם למעשה' אם קודם חל המעשה 
ולאחר מכן חל מציאות התנאי א"כ זה תנאי כפשוטו, ואז גם 
היה צד מסוים שתנאי יכול לעקור את המעשה, אבל בעומק 
ההארה  עומק  למעשה  קודם  תנאי  הוא  שתנאי  מה  יותר 
מהמקום  למעלה  הוא  התנאי  ששורש  מחמת  זהו  שבדבר 
וזהו  חכם,  של  תנאי  זהו  החלקים,  לשני  נחלק  שהדבר 
תנאו של הקב"ה התנאי שהתנה הקדוש ברוך הוא שמשם 

משתלשל התנאי של ארץ ישראל.

דייקא ילפי' את דיני תנאים מתנאי בני גד ובני ראובן שהיה 
בכניסתם לארץ ישראל, 'ארץ ישראל גבוהה מכל הארצות 
כולם' ועומק מה שהיא גבוהה מכל הארצות כולם – כל שאר 
הארצות הם ארציים שזהו לשון של ארץ, אבל ארץ ישראל 
אחרית  ועד  שנה  מראשית  בה  אלקיך  ה'  עיני  אשר  "ארץ 
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מחכים"  ישראל  דארץ  "אוירא  בבחינת  שהיא  ארץ  שנה", 
תנאי  על  אפילו  חכם  'קללת  בבחינת  שזה  מחכים  ודייקא 
ישראל,  בארץ  שמתגלה  החכמה  מציאות  זהו  באה",  היא 
שמתגלה ה'אפילו על תנאי' שני הצדדים של התנאי, התנאי 
שמתגלה בתנאי בני גד ובני ראובן הוא תנאי שנאמר דייקא 
בכניסתם לארץ ישראל, ובעומק זה ההגדרה של תנאי כפול, 
- כפשוטו תנאי כפול הוא לחזק את הדבר כמו 'שנה עליו 
הכתוב לעכב' שלצורך כן יש את התנאי כפול, אבל בעומק 
הגדרת תנאי כפול – שמחדדים את שתי הצדדים, חוזרים 
וכופלים את התנאי לשתי הצדדים כי כמו שכשכופלים דבר 
הוא  התנאי  את  כופלים  כאשר  כך  יותר,  חזק  נעשה  הוא 
עומד באותו מקום ששתי הצדדים מאוחדים יחד במקורם 

ושורשם, זה עומק מציאות התנאי.

זהו שורש  – הוא עומק האיתן,  ופשוט  – ברור  התנאי הזה 
נקודת האיתן.

והעומק הגמור שבדבר, - "תנאי התנה הקב"ה עם מעשה 
לאו  ואם  מוטב  התורה  את  ישראל  מקבלים  אם  בראשית 
העולם  אז כפשוטו אם מקבלים  לתהו ובהו",  העולם  חוזר 
אבל  ובהו,  לתהו  חוזר  העולם  מקבלים  לא  ואם  מתקיים 
בעומק הא והא איתנהו ביה, זהו התנאי של מעשה בראשית, 
מעשה בראשית זהו המעשה ויש תנאי קודם למעשה, תנאי 
שהוא קודם למעשה בראשית. זהו "תנאי התנה הקב"ה עם 
מעשה בראשית", - מדין תנאי קודם למעשה, לאיזה מעשה 
הוא קודם – למעשה בה"א הידיעה שהוא מעשה בראשית, 

זה שורש מציאות התנאי.

והתנאי שהתנה עמו הקב"ה הוא שכל דבר ודבר יתגלה בו 
גם זה וגם זה, זה נקרא 'בראשית ברא אלקים' כמו שהוזכר 
פעמים הרבה שאלקים זה גימטריא גם וגם, זה מה שמתגלה 
זה  וגם,  גם  שזה  מתגלה  חיים",  אלקים  ואלו דברי  ב"אלו 
עומק התנאי וזה עומק מציאות האיתן, זה עומק תוקף שורש 

נקודת הכח הראשון והשורש שמתגלה שניהם בבת אחת.

האיתנות  של  השורש  זה  בראשית  שמתגלה  הזה  הכח 
ודבר  דבר  כל  מאד,  בהירים  הם  והדברים   - שבבריאה, 
שקיים בבריאה אם יש לו אפשרות שהוא יתקיים ואפשרות 
שהוא לא יתקיים, א"כ אין לו מציאות של קיום גמורה, אבל 
אם תנאי בשורש הוא גם זה וגם זה, זה עומק נקודת התנאי 

שמעמידה את עומק תוקף כל מציאות הנבראים.

עומק ה'מתנת חינם' – בין כך ובין כך
הזו  והמתנה  כמו שהוזכר:  בבחינת מתנה  הוא  הזה  התנאי 
"ישמח משה במתנת חלקו", כאשר ניתן מציאות  בבחינת 
המתנה נותן המתנה בעין יפה הוא נותן, שזה בחינת משה 

שעליו נאמר טוב עין הוא יבורך, הוא זוכה ל'ניתנה לו במתנה'.

השורש של המתנה שהקדוש ברוך הוא נתן בבריאה, הוא 
נתן את הדבר באופן שהתנאי שבבריאה מעמיד שהוא ניתן 
זהו  וביה,  מיניה  מתקיימים  הצדדים  וששתי  והיפוכו  דבר 

עומק המתנה שהקב"ה נתן.

שני  כאן  יש  וא"כ  ומקבל,  נותן  האדם  וממכר  מקח  מצד 
דברים, אבל מצד מתנה זה כולו נתינה, שני הצדדים נמצאים 
לבין  וממכר  מקח  בין  ההבדל  של  העומק  זה  אחת,  בבת 

מתנה.

פנימיות הבריאה היא מתנה, ופרעה שנקרא "התנים הגדול 
ג'( הוא נקרא תנים כי  )יחזקאל כ"ט,  יאוריו"  הרובץ בתוך 
ביציאת  ולכן  לתנאים  מתנגד  הוא   – למתנה  מתנגד  הוא 
מצרים היה תנאים, והכח שהתנגד לכך הוא התנים הגדול 

שמתנגד למציאות אותם תנאים.

המתנה,  בבחינת  שהיא  ההארה  שלימות  כשמתגלה  אבל 
היא ההארה דלעתיד לבוא שנקראת מתנת חנם, מהו מתנת 
חנם – דבר שאינו חנם אם תעשה אני יתן אם לא תעשה אני 
לא יתן, אבל מתנת חנם עניינו שהוא נותן בין כך ובין כך, זה 
עומק הפנימיות של מציאות הבריאה, שהיא עומק ה'איתנו', 

עומק מציאות התנאי זה תוקף האיתן העליון.

האור הזה זהו "וישב הים לאיתנו", - אין הכוונה במה שהוא 
שב לאיתנו שהיה זמן שהוא חרבה – יבשה והיה זמן שהוא 
ים, אלא מתגלה שאותו מקום הוא גם ים וגם יבשה, זה נקרא 
"וישב לאיתנו", - 'וישב לאיתנו' כלומר שבעצם הוא היה ים 
והוא חוזר להיות יבשה והוא חוזר להיות ים, מתגלה שמצד 
העומק שבדבר הוא חובק את שניהם בתוכו, זה נקרא "וישב 

הים לאיתנו".

האזרחי  איתן  של  העומק  זה  יאיר בשלימות  הזה  כשהאור 
בבחינת ההזרחה החדשה שעתידה להתגלות במהרה בימינו 
בביאת הגאולה השלימה, יזרח ויאיר האור, מה שהיה נראה 
דור  יש  כך  ומצד  תנאי  שיש  עולם  ימות  כל  של  בהבחנה 
שכולו חייב ויש דור שכולו זכאי, או כך או כך, אבל כאשר 
יאיר האור השלם של מציאות הגאולה אז יהיה תוקף ששני 
הצדדים הם מאירים בבת אחת, זהו שלימות מציאות ה'איתן' 
עומק תוקף הבריאה, כל המצבים כלולים כולם בבת אחת, 
הכל  אחד"  ושמו  אחד  ה'  יהיה  ההוא  "ביום  נאמר  זה  על 

מאיר בתוקף וחוזק בבת אחת.



כתב בעץ חיים )שער כג, פ"ה, מ"ק( וז"ל, הטעם למה אין אנו מונין 
לעולם הכתר בחשבון הי"ס, רק אנו מונין הדעת במקומו. דע, כי 
הלא ת"ת דבינה ממנו נעשה כתר לז"א, וצד חיות פנימית שבה 
נמשך חיות לכתר דז"א. והנה הכתר לא נעשה ע"י זווג או"א, רק 
הכתר  יהיה  זו  בחינה  כפי  כי  נמצא  שכן,  וכיון  לבדה,  מהבינה 
יותר גדול מן המוחין, כי המוחין הם נבראים ומתחדשים מאו"א 
ע"י זווגם, אך הכתר הוא מחיות הבינה עצמה כנזכר, ובערך זה 
יהיה יותר גדולה הכתר מן המוחין. אך יש בחינה אחרת, והוא כי 
הלא מבשרי אחזה אלוה, כי עיקר שכל ותבונת האדם במוחין, 
כי הגלגלתא טפלה בערך המוחין. והענין כי בבחינה שהמוחין הם 
מאו"א משא"כ הכתר שהוא מאמא לבדה, לכן בבחינה זו המוחין 
הם עיקרים, ומשם מתחיל המנין )ומונים דעת( ולא מן הכתר, עכ"ל, 

עיי"ש.

ובחינת  הכתר  בחינת  מונין  אנו  אם  וז"ל,  )שם(  שם  כתב  עוד 
ולא  י"א, עשר  ולא  ובספ"י אמר, עשר  י"א,  נראה שהם  הדעת, 
תשע. והטעם )שלא מונים דעת(, כי הדעת הוא בחינת נשמה דז"א, 
בחינת  הוא  הדעת  אבל  כלי,  בו  שיש  מה  אלא  מונים  אנו  ואין 
נשמה בלא כלי, וכן בכל כללות האצילות עתיק יומין הוא בחינת 
נשמה לכל האצילות ואין בו בחינת כלי כלל, לכן אין אנו מונין 
נתבאר בחינה  יט, פ"ט, ובו  )ועיין שער  עכ"ל.  י"ס,  הדעת בכלל  בחינת 

שא"א הוא דעת(.

בבחינת  וז"ל,  מ"ק(  פ"ח,  כג,  )שער  שם  כתב  יותר,  ובפרטות 
נחשב  הפנימיות  ובבחינת  מאמא,  דז"א  כתר  נחשב  החיצוניות 
הנעשה  דז"א  החיצוניות דכתר נטלו הדעת  ואמנם  הז"א.  מכלל 
מב"ש ראשונים דת"ת ד"א כנזכר במקומו, ולכן הדעת משלים 
לי"ס במקום הכתר, וזהו בבחינת חיצוניות, אך בבחינת הפנימיות 
מונין  אנו  אם  תתמה  אל  לכן  דז"א,  הי"ס  מכלל  הוא  הכתר 
לפעמים הדעת במנין י"ס ולפעמים הכתר, כי זה בחיצוניות וזה 
בפנימיות. וצ"ע פנימיות הדעת מה הוא ומהיכן נמשך, כיון שהוא 
מי',  יותר  ולא  מט'  פחות  לא  ענין  שזהו  ואפשר  נוספת,  ספירה 
כי בערך החיצוניות נמצא שהם ט"ס, לכן צריך הדעת להשלים, 
ובערך הפנימיות הדעת הוא יותר על י', לזה אמר י' ולא י"א, כי 

פנימיות הדעת אינו רק שרשי פנימיות הו"ק, אך צריך לידע מה 
הם השרשים האלו, וצ"ע, עכ"ל. וזהו שורש הדעת לעילא, בכתר. 

ומקום התפשטותו, בתוך ו"ק.

וכתב שם )שער מ, דרוש ו'( וז"ל, ודע, כי הגוף החיצון דז"א, נקרא 
נקרא  ז"א,  של  הפנימי  והגוף  ויעקב.  סטרין,  משית  כלול  ת"ת, 
דעת, ת"ת מלגאו, דאתי בשית סטרין, והוא סוד משה וישראל. 
כי הוא ת"ת, אלא שהוא הפנימיות,  י"ס,  אין הדעת בכלל  ולכן 

עכ"ל.

ובפרטות ישנם כמה דעות, כמ"ש )שם, שער כה, דרוש ב, מ"ק( וז"ל, 
חו"ב  בין  המכריע  העליון  דעת  הוא  אחד  הם,  דעות  ב'  כי  דע 
עלאין )והוא הדעת שנוטל חיצוניות הכתר, כנ"ל( הם המוחין עצמם הזכרים 
והם סוד כללות הב' עטרין שהם  וב' נקרא דעת תחתון,  כנ"ל, 
כי  וז"ל,  מ"ב(  שם,  שם,  )שם,  שם  וכתב  עכ"ל.  דאו"א,  מלכות  ב' 
הפנימי נחלק לב' דעות, דעת א' המכריע בין חו"ב דאבא, והכל 
בבחינת "חיה". ודעת הב' המכריע בין חו"ב דאמא, והכל נקרא 
בחינת "נשמה". ודעת הג' אמיתי המכריע בין חו"ב דדעת עצמו 
הנקרא "רוח", ואלו הם ג' בחינות חלקי הדעת, עיי"ש. וכן דעת 
דיחידה זו דעת דחיבור, ודעת דנפש זהו דעת דהבדלה. ועיין שם 
)שער לא, פ"א, מ"ת(. ועיין עוד בהקדמת רחובות הנהר )דף ח, ע"א. כא, 
ע"ב( שכתב שם שדעת עליון הוא ג"ר, ודעת תחתון הוא דעת ו"ק, 

עיי"ש בהרחבה.

והנה הדעת עליון מקומו ברישא, אולם בא"א ירדו בינה בגרון, 
ודעת בין כתפין, ונתפשטו בו"ק דיליה. ומשם נתפשט דעת לז"א. 
רשב"י  מאמרי  ושער  ע"ב(.  )סו,  ההקדמות  שער  עיין  בנוק'.  וכן 

)פירוש האדרא(.

והנה כל דעת שורשו ביסוד של העליון, כמ"ש בעץ חיים )ש"ח, 
מצינו  הרי  כי  דעת,  בחינת  הוא  היסוד  לעולם  וז"ל,  מ"ת(  פ"א, 
שהיסוד דאמא הוא דעת דז"א, וכן יסוד של זה א"ק הוא דעת 

דנקודים, עיי"ש.

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

היין  בצאת  בבוקר  ויהי  נאמר  בהמשך 
האלה,  הדברים  את  אשתו  לו  ותגד  מנבל, 
]פירש  לאבן,  היה  והוא  בקרבו  לבו  וימת 
במצודת דוד, ר"ל בעת סרה השכרות, וימת 
גודל  על  והפלגה  גוזמא  דרך  על  אמר  לבו, 
החרדה מפחד דוד כי חשב פן עם כל זאת 
יבוא עליו, והוא היה לאבן, שבטלו הרגשותיו 
מרוב החרדה[. ואחר כך נאמר ויהי כעשרת 
שני  כאן  וימות,היו  נבל  את  ה'  ויגוף  הימים 
וימת  שלבים במיתה: שלב ראשון במיתה – 

ליבו בקרבו, והוא היה לאבן.  

מה זה הליבו בקרבו, הזכרנו אותיות אחרי 
ל', ג', זה דם. אבל באבחנה אחרת לפני ל', 
בקרבו  ליבו  וימת  נאמר  זה  על  לב',  זה  ג', 
והיה לאבן. מעיקרא חל בו ראשית כל מיתה 
ראשונה, מכוח המדרגה הזו של הקודם ה- לג' 
חל מציאות של - לב'. וביתר ביאורכמבואר 
לעיל, הוא התנגד לשדיים נכונו, מקום העגיל 
שמתגלה במקום חזה, מקום שדיים נכונו, על 
זה חל מקום מיתתו בשלב ראשון. וימת ליבו 

בקרבו והוא היה לאבן.

כעשרת  ויהי  נאמר  במיתתו  השני  השלב 
ימים  עשרה  וימות,  נבל  את  ה'  ויגוף  הימים 
כמה  בו  יש  לנבל,  הקב"ה  שהמתין  הללו 
ימים,  עשרה  הם  מה  כתב,  רש"י  טעמים, 
שבעת ימי אבלו של שמואל תלה לו הקב"ה, 
כך  ואחר  באבלו.  רשע  אבל  יתערב  שלא 
מיתה  שאמרו  ומת,כמו  ימים  שלושה  חלה 
לשלושה זה מיתה מגיפה,ורבותינו אמרו אלו 
עשר  כנגד  אומרים  ויש  ימי תשובה.  עשרת 

לגימות שנתן נבל.

מפני  ימים,  עשרה  הראשוןהיה  טעם  לפי 

 דע את שמחתך פרק כב'
תחילת שורש הגילה 

הצורה האמיתית של הבית היהודי 
ההכרח יחד עם העול החומרי, לחיות חיים של מילוי נפשי רוחני

ילדים,  נולדים  ורבו, וב"ה  לנו מצוה שנקראת פרו  ונתן  אותנו כאן בעולם,  הקב"ה שם 
והם מטופלים בחיי היום יום בחיים שנקראים 'חומריים', זה המציאות. הרי לא מדובר כאן 
עכשיו על מי שמתעסק בחומר כדי לשקוע בו במותרות, אלא מדובר כאן עכשיו על צורת 
הגידול הטבעית והפשוטה שזה רצונו יתברך שמו ]לפחות בחלקה[ שהאשה תעסוק בגידול 

הילדים כפי שצריך שיהיה. 
אבל, לא יתכן בשום פנים ואופן, שאשה מגדלת ילדים מהבוקר ועד הלילה, והרוחניות 
שיש לה זה רק ה'קריאת שמע' שחרית וערבית ועל המטה, ועוד כמה פירורי דברי תורה 
משבת לשבת שהיא שומעת! ]ובמקרה שיש איזו שהיא 'הצלה', אז פעם בשבוע יש איזו 
רבנית שהולכים לשמוע אותה שעה בשבוע...[ זה לא יתכן בשום פנים ואופן! זה לא בית 
יהודי! אשה שחיה באופן הזה,  זה אדם ש'מת' בחייו!! זה לא אדם ש'חי!' בצורה הזו אי 
אפשר לצפות שהיא תגדל ילדים שהחיים שלהם הם חיי תורה, ושיגדל כאן בית שהוא 'חיי 

תורה', זה לא יתכן בשום פנים ואופן!!
מהי הצורה שהדברים היו צריכים להראות? 

הם היו צריכים להראות באופן כזה, שלפני כל העיתונים, היה צריך לגדל נשים שחיות חיי 
פנימיות וקדושה והתקשרות לקל חי. אשה היא לא רובוט לכבס לנקות ולבשל... יש לה 
נפש! אז האיש מעסיק חלק גדול מימי חייו בתורה, אבל האשה יש לה נפש – אז אם היא 
קשורה לבורא העולם אז חיי הנפש שלה הם חיים, אבל אם היא לא קשורה לבורא עולם, אז 
זה נבוב בתוכו. בשלב מסוים הבן אדם מתחיל לחפש. ב"ה יש הרצאות, יש רבנים, מרצים, 

כל יום מבוקר עד לילה, ממלאים וממלאים עוד ועוד. אבל במה?? פסיכולוגיה?? 

פרק ב' - שורש התיקון: תפיסה של תכלית החיים

שאלה שצריכה למלא את הנפשות: 'בשביל מה אני חי'? 
יש נקודה רוחנית, שהיא שווה בין לאיש ובין לאשה, ששניהם צריכים לחיות אותה, ובה 

צריך להגיע לנקודת שיתוף ביניהם. 
יתכן שאברך יושב ולומד מהבוקר ועד הלילה, אבל עובר יום שלם, והוא לא חושב אפילו 
דקה אחת בשביל מה הוא חי, זה מצוי מאוד. יכול להיות שהוא מתפלל ולומד ועושה חסד, 
ועוזר בבית וכו', אבל הוא לא חושב ולו לרגע אחד בכל העשרים וארבע שעות הללו – לשם 

מה הוא חי. 
זו  השאלה הזו שצריכה להישאל, 'בשביל מה אני חי', היא לא חלוקה בין איש לאשה! 

שאלה שורשית שצריכה למלא את הנפשות. 
השאלה השורשית ביותר: בשביל מה אני חי?? בשביל מה?? זו שאלה שצריכה למלאות 

את הנפש תדיר אצל כל אדם, בין איש ובין אשה, בין נער ובין זקן. 
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כמובן, איך למלא את החיים בפועל – זה משתנה בין אדם לאדם. 
שאלה  זוהי   – חי  אני  מה  בשביל  ביותר:  השורשית  השאלה  אבל 

שחייבת למלאות את הנפש. 
מה  כל  שאלה?  לאותה  האמיתית  התשובה  ומהי  החיים:   תכלית 
שאדם נמצא כאן בעולם יש לו תכלית אחת בלבד: להכיר את מי 
תורה  הם  כללי  באופן  להכרה  הכלים  כמובן,  העולם.  והיה  שאמר 
והיה  שאמר  מי  את  להכיר  מנת  על  כאן  נמצא  הוא  אבל  ומצוות, 

העולם. 
בבוקר,  קמה  האשה  שאם  לסבור,  מסוגלים  האדם  בני  למה 
ומתפללת, ומגדלת את הבית במסירות ונאמנות, והיא הולכת לישון 
כשהבית נקי, והכביסה במקום, והילדים רחוצים, והכיור ריק, והאוכל 

למחר כבר מריח על גבי הכיריים – אז היא אשת חיל?! למה?? 
מי  את  להכיר  היא  שהכוונה שלהם  "חיים"  על  לא מסתכלים  כי 
שאמר והיה העולם. חיים נתפסים כ'מטלות', צריך לגדל את הילדים, 
צריך,  צריך,  בית,  שיעורי  להם  ושיהיה  ורחוצים  מסודרים  ושיהיו 
צריך... ואם היא הצליחה לעמוד בכל ה'צריך' הזה ויש 'וי' אחד גדול 

– נו! אשת חיל!... 
בין  ברורה מאוד:  צריכה שתהיה  נקודת המוצא השורשית לחיים 
איש ובין אשה, זה לא משנה, נקודת המוצא של החיים היא – אני חי 
כאן כדי להכיר את מי שאמר והיה העולם! יש דרך לאיש ויש דרך 
לאשה, ויש גם מכנה משותף ביניהם שעל גביו הם בונים את הבית. 

עבודת ה' כאמצעי בלבד

אחת הטעויות השורשיות שמונחים אצל בני האדם היא שחושבים 
אלא  לא תכלית,  זה  ה',  את  לעבוד  ה'.  את  לעבוד  היא  שהתכלית 

אמצעי.
אם ה'עבודה' היא התכלית, אז אם אני מבשלת כמו שצריך – זה גם 
סוג של עבודה טובה. כאשר בן אדם 'עובד' והוא לא מחפש 'תכלית', 
אז הוא יכול להרגיש שהוא עשה עבודה טובה מהבוקר ועד הלילה. 
אבל אם הוא מסתכל על החיים כאל דבר שיש לו תכלית, פתאום 
הוא מתחיל לשים לב שהעבודה לא מביאה אותו למקום שאליה היא 

צריכה להביא אותו. 
לפני כמה שבועות אמר לי איזה אברך שאשתו אומרת שהיא עושה 
כל מה שצריך, והוא אומר לה שהיא באמת מצוינת, למה? כי היא 
מגדלת את הבית לתפארת. ואיפה חיי הרוחניות? הוא עונה לי: היא 

עקרת בית, זה העבודה שלה... 
באמת, זה חיי פנימיות וחיי תורה?! זה חיי קדושה?! זה נקרא 'בית 
ולכבס  ולנקות  לבשל  הלילה  ועד  מהבוקר  שעוסקת  אשה  יהודי'? 
יושב בכולל והיא לא חיה חיי רוחניות בכלל –  ולגהץ, והבעל שלה 
זה נקראת באמת שמברכים שיהיו 'כשרה רבקה רחל ולאה'?! הרי 
אברהם היה טפל לשרה בנביאות! איך זה יתכן?! כל זה מאיפה הוא 
נובע?? מכך שמסתכלים על החיים כעל 'לימוד תורה', והיא צריכה 
לשבת  צריך  הבעל  הנוסחא...  הגדרת  זה  שלו,  לתורה  כלי  לשמש 
וללמוד, ומה העבודה שלה? להיות 'כלי' בלבד לתורתו שלו, ומה היא 
תהיה? סמרטוט רצפה!... נכון שהיא מקיימת 'מצוה', גם לגוי יש שבע 

מצוות בני נח. אמת! אבל האם אנחנו מחפשים "מצוות", או שאנחנו 
מחפשים להגיע למכוון של החיים??

צריך  האיש  אז  לעשות",  צריך  "מה  כעל  החיים  על  כשמסכלים 
ולראות  בבוקר  לקום  צריכה  והאשה  תפילין,  ולהניח  תורה  ללמוד 
וכאן  וכו',  וכו'  יהיו מלאים באוכל  ושהתיקים  בזמן  ייצאו  שהילדים 
נפתר החיים. כל הדברים האלה הם נכונים, אבל זה נקרא גוף בלא 
נשמה! התוצאה של התפיסה הזו הולידה דור של בני אדם, שיכול 
פנימי,  עולם  מכל  מנותקות  בבית,  יום  ביום  חיות  שהנשים  להיות 
והניקיון ובית הספר  והאפייה  הבישול  את  יום  כל  חיים  הם  ובעצם 

וחוזר חלילה. 

צורת החיים על פי התכלית
אם אשתו תגיע לאותה הבנה והכרה: מי ברא אותה, לשם מה היא 
חיה. ואחרי שברור, החיים צריכים להיות נסובים מסביב לציר הזה, 
הילדים  את  מגדלת  שהיא  זה  העולם!!  והיה  שאמר  מי  הכרת  של 
ומפרנסת את הבית, זה לא פותר מהכרת תכלית החיים בשום פנים 

ואופן!! 
הבית  וה'חיים' שלה יפסיקו להיות בישול אפייה וניקיון, אבל שלא 
ייכנס במקום זה רוח זרה!! ובמקום זה מה להכניס? להכניס חיי אמת! 
היא צריכה לבשל, ולנקות, ולסדר, וגם לפעמים צריכה לעבוד ע"מ 
לפרנס את הבית... אבל היא גם צריכה לחיות!! היא לא צריכה רק 
חי?  יהודי  וממה  לחיות!!  צריכה  היא  ילדים,  ולגדל  פרנסה  להביא 
ולא  מ'קשר'  אבל  רצונו,  וקיום  העולם  והיה  שאמר  למי  מהקשר 

מקיום בלבד! 
שהבית  להיות  צריך  בבית,  משותפים  רוחניות  חיי  לחיות  בכדי 
מתבסס על כך שהרוחניות שהאיש יונק ושהאשה יונקת – אלו הם 
מדברי חכמים ז"ל, לא מחומר חיצוני על אף שהוא נראה בהלבשה 
היום באצטלא דרבנן, לא! רק חומר שהגיע מרבותינו מצוקי הדורות 
כל הדורות כולם, ממשה רבינו עד רבותינו שבימינו, אבל מה שמסרו 
צורת  כזו  אחרים.  של דברים  תוספת  ובלי  להדיא  התורה  מחכמת 
החיים וזה מה שהוא יונק וזה מה שהיא יונקת – אפשר בכלל להתחיל 
לדבר על בנין בית רוחני משותף ביניהם! אם לא, אז כל מה שהם ינסו 
לבנות ביניהם, הוא יהרס מהחומרים הנכנסים מבחוץ, כסדר, יום יום 
שעה שעה. כשזה מה שברור לאיש ולאשה, וברור לה שהחיים שלה 
זה הכרת מי שאמר והיה העולם – כמובן שצריך למצוא את הדרך 
הפרטית לעצמה במסגרת החיים שלה ובמסגרת המחויבויות שלה, 
איך היא יכולה להגיע לסדר מסוים של עבודה, לא קשור לבעל אלא 
לחיים של עצמה. אחרי שהוא יש לו סדר מעצמו ולה גם יש סדר 
כאן  שווים–  להיות  יכולים  לא  ושלה  שלו  הסדרים  ולעולם  מעצמו, 
גבי  על  הבית  את  ולבנות  הזוג  בני  בין  משותף  מכנה  למצוא  צריך 

אותה נקודה רוחנית שהם מצורפים ביחד באותה נקודת עבודה!
כמובן, הנקודה הזו לא יכולה להיות נקודה העיקרית של העבודה 
שלו והיא לא בהכרח נקודת החיים של עבודה שלה. אבל בנקודה 
■ דע את משפחתה 008  אחת מסוימת צריך שיהיה להם שיתוף רוחני. 

חיבור נשמות דעות זרות מרכסים, תשע”ג.
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לשמואל  אלא  לדוד,  רק  לא  התנגד  שהוא 
ודוד, מעיקרא היה הלב כמו שהוזכר, בבחינת 
כן, אחרי מיתתו  יתר על  ודוד. אבל  שמואל 
של שמואל היה עוד מגפה של שלושה ימים, 
את  קלקל  שנבל  השלושה,דמתגלה  כח  זה 

אותו גל, והפך אותו למציאות של דם. 

גלגל התשובה 

המהלך השני מה הם עשרת הימים הללו, 
אותם עשרה ימים שבין ראש השנה, לבין יום 
הכיפורים, המתין לו הקב"ה שיחזור בתשובה. 
מה העומק של המושג שנקרא חזרה בתשובה, 
אם כל דבר שאדם עושה עומד על מקומו, 
ועל ידי כן הוא חוזר בתשובה, איזה כח הוא 
הגלגל  הוא  הביאור  בחזרה.אלא  מחזיר דבר 
חוזר ומחזיר את מה שהיה, לאותו מקום. יש 
גלגל הוא נמצא במקום מסוים, המקום כבר 
עבר, מה אני עושה, אני ממתין לאותו דבר עד 

שיחזור עוד פעם. 

עבירה,  עבר  אדם  רבותינו  בדברי  מבואר 
האבחנה  תשובה,  לעשות  רוצה  והוא 
לעשרת  ממתין  הוא  הפשוטה,  השורשית, 
לעשות  אפשר  אי  זה  לא שבלי  ימי תשובה. 
תשובה, אבל במידה מסוימת יש גלגל השנה, 
לאותו  בחזרה  לחזור  יכול  הוא  שנה  בכל 
זמן,על כן ניתנו עשרת ימי תשובה, מה העניין 
את  שמגלגלים  ימים  הם  ימים,  אותם  של 
וכידוע מדברי הגר"א, שיש  השנה הקודמת. 

שנות חמה ויש שנות לבנה. 

חמה  שנות  ומשהו,  שנ"ד  הם  שנות לבנה 
ימים,  עשרה  הוא  בינהם  ההבדל  שס"ה, 
ועשרה ימים שבין ראש השנה ליום כיפורים, 
הם מצטרפים לשנת הלבנה, והופכים אותה 
משנ"ד לשס"ה. נמצא שמה הם עשר הימים 
הללו, הם עדיין מחזירים את הדבר למדרגת 
השנה הקודמת, מדין שנות חמה. אבל מדין 
שנות לבנה מה זה פועל, הוא יכול להחזיר את 
השנה הקודמת, מדין גלגל של ימי התשובה. 

לפי זה יבואר הטעם של עשרה ימים שבין 
ראש השנה ליום כיפור, שהמתין לו הקב"ה 
לו על מנת  כי הוא המתין  שיחזור בתשובה, 
דם,  של  מקלקול  וחזרה  יציאה  כאן  שיהיה 
חזרה  זה  מה  הגל.  למדרגת  בחזרה  לחזרה 
בתשובה,  שב  האדם  כאשר  הגל,  למדרגת 
מגיע מכוח  הוא  שניים,  אותיות של  זה  ש"ב 

כך למדרגת השלוש של הגל וחוזר בתשובה. 
מגיע  מהשניים  הגל,  את  מולידה  התשובה 
הקב"ה  לו  המתין  כאן  שלוש.  של  מציאות 

אותם עשרה ימים. 

ביקש  זה מבואר הטעם שדוד המלך  לפי 
לו אוכל לסעודה לסעודת ראש  מנבל שיתן 
השנה. בעומק כוונת הדבר הוא, שהוא ביקש 
עמו  שהיה  לסעודה  מעיקרא  שיתן  ממנו 
בגלגול הראשון,שהיה סעודה עם לבן אותיות 
ויעקב אבינו,הוא רצה לעורר את אותה  נבל 
להחזיר  שאפשר  הראשון,  הגל  של  סעודה 
אבל  התשובה,  מדרגת  מכח  הזמן,  למדרגת 
תשובה,  עושה  לא  הללו  ימים  שבעשרה  מי 
הוא מאבד את הגל. מה מתגלה בו, צדיקים 
נחתמים ונחתמים לאלתר, רשעים חס ושלום 
חס  ואם  ועומדים.  תלויים  בינוניים  להיפך, 
נחתמים  הם  אז  תשובה,  עשו  לא  ושלום 

למיתה, לדם.

ימי תשובה.  עשרת  של  ההגדרה  גופא  זה 
גל,  של  ימים  עשרה  הם  ימי תשובה  עשרת 
וכל  תשובה,  ולעשות  בחזרה  לגלגל  אפשר 
עשרה  לו  ממתינים  בינוני,  שבמדרגת  אדם 
ימי  אותם  את  מנצל  לא  הוא  אם  אך  ימים. 
ימים,  עשרה  אותם  את  מביאים  להיכן  גל, 
מחזירים אותו בחזרה למדרגה שנקראת דם, 
שהוא נחתם למיתה.דבר זה נתגלה אצל נבל, 
מעיקרא וימות ליבו בקרבו, והוא היה לאבן, 
חזה,  הלב,  מדרגת  שורש  שנתבאר  כמו  זה 
שמואל. אבל ויהי כעשרת הימים ויגוף ה' את 
נבל וימות, מכח כך מתגלה שהמציאות של 
אותו דבר, של עשרה ימים, הוא לא השתמש 
הדברים.  את  לגלגל  דם,  של  מתיקון  בהם 
התשובה לא הביאה אותו למציאות של גלגל 

ותיקון, על זה נאמר וימות. 

וביתר ביאור, עשרה ימים שבין ראש השנה 
לבינוני  נועדים,  הם  למי  הכיפורים,  ליום 
בינוני,  היה  לא  נבל  כאן  אבל  ועומד.  שתלוי 
המתינו  למה  כן  אם  מעללים,  רע  היה  אלא 
נבל  לו,אלא הדבר מבואר, דמדין עצמו של 
בודאי היה ראוי שימות בראש השנה עצמו, 
לפי שהוא רשע שנחתם לאלתר למיתה. אבל 

מכוח אביגיל היה המתנת עשרה ימים. 

אך אילו דוד המלך היה בשלמותו הגמור, 
והיה ראוי לשאת את אביגיל, נבל היה מת מיד 

במקומו, בראש השנה עצמו כבר היה מיתתו. 
ואז היה לדוד המלך את הסעודה, שהוא רצה 
לקחת מעיקרא מנבל, והוא היה נושא באמת 
דוד המלך תבעתה  את אביגיל. אבל כאשר 
לדבר עבירה, ואז היה חיבור של דוד ואביגיל 
באופן שאינו שלם, על כן מצד אחד אביגיל 
המלך  לדוד  עדיין  שייכת  להיות  יכולה  לא 
שייכת  היא  צד  שהוא  באיזה  כי  בשלמותה, 
לנבל, ועל כן תלה לו עשרה ימים, וזה עשרה 
כל  הכיפורים.  ליום  השנה  ראש  שבין  ימים 
זה גורם לידי כך שהגיל של דוד המלך, אינו 

גיל שלם. 

הרע נהפך לטוב 

כל  הגילה,  ענין  לריש דברינובביאור  נחזור 
גילה נקראת גילה מלשון הדבר מתגלגל. דבר 
תהפוכות.  של  מציאות  בו  נעשה  שמתגלגל 
שהדבר  מה  ומתהפך.יש  מתגלגל  הגלגל 
לרע.  מתגלגל  שהדבר  ומה  לטוב,  מתגלגל 
יש גילה דתהפוכות רע דקלקול, שהוא שמח 
שהוא  כן  על  ויתר  רע,  של  מציאות  לעשות 
דתהפוכות  גילה  ויש  לטוב,  הרע  את  הופך 

דקדושה, שהרע עצמו נתהפך לטוב. 

כמו  עיניינו,  מה  לרע,  שמתגלגל  דבר 
בעשרה  א(,  יח,  השנה  )ראש  בגמרא  שנאמר 
ליום הכיפורים, ניתן  ימים שבין ראש השנה 
לאדם לקרוע את הגזר דין. יש לפעמים שנגזר 
ואפילו נחתם לו גזר דין לטובה, והוא מתהפך 
גילה  יש  כן  ולעומת  לרעה.  ושלום  חס  עליו 
דתהפוכות דקדושה, בעשרה ימים שבין ראש 
השנה ליום הכיפורים. על דרך שנאמר יגילו 
לטוב  נתהפך  עצמו  שהרע  רע,  בתהפוכות 

מכוח מדרגת התשובה, כמו שנתבאר. 

מכוח ההארה שמתגלה בדוד המלך, יש כוח 
להפוך מציאות. כי בדוד המלך נאמר )תהלים 
קיח, כב( אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה. 
 – יגיל  מזה.  גמורה  יותר  התהפכות  לך  אין 
הגיל שנאמר כאן בפסוק יגילו בתהפוכות רע, 
זה צד דקלקול. מצד התיקון מה ענינו,שהרע 
של  איפה שלמות התהפכות  מתהפך לטוב. 
מה  רע,  בתהפוכות  יגילו  דרך  לטוב,על  רע 
אבן  בבחינת  למטה,  רע  של  באופן  שהיה 

מאסו הבונים, היתה לראש פינה. 

■ המשך בע"ה שבוע הבא מסדרת דע את שמחתך



העומק של הדברים, שמצות תלמוד תורה, יש את האופן האחד שהוזכר 
שהאדם עמל בדברי תורה, וזה זמן של יום. ובלילה, כמו שאומרים רבותינו, 
יש בגר"א הרי, שהלילה, השינה לשם מה היא נבראה? אז בפשטות דברי 
הגמ' 'לא איברי לילה אלא לשינתא', 'לא איברי לילה אלא לגירסא'. אבל 

־בעומק, הלילה עצמו, ה'שינתא' עצמו, אם האדם זוכה ונשמתו עולה למ
תיבתא דרקיעא, והיא לומדת שם תלמוד תורה, שם שורש התלמוד תורה 

שהאדם לומד לאחמ"כ ביום.
ככל שהאדם זך יותר, אז התלמוד תורה שהוא לומד ביום, זה אותו תלמוד 
תורה שהוא כבר למד בלילה, אם הוא זוכר אשריו וטוב לו, אבל גם אם 
הוא לא זוכר, אבל הוא 'זך' אז בעצם כל מה שהוא עתיד ללמוד באותו יום 
זה  זה. מה  'ואשנה' פרק  זה נאמר אקום  ועל  מלמדים אותו באותו לילה. 
'ואשנה' פרק זה? הוא חוזר על אותו תלמוד תורה שלמד בלילו, זה מה שהוא 
לומד עכשיו ביום. מצד הפנים הללו, כל הפנים של תלמוד תורה, הוא באופן 
כזה שיש לו שורש וענף. השורש הוא הלילה, הענף הוא הבוקר. האי בסברא 

פשוטה נראה בדיוק הפוך? 
אבל הם הם הדברים שהוזכר השתא, תחילת המצות תלמוד תורה שהאדם 
מקיים שנאמר 'והגית בו יומם ולילה', ודאי כפשוטו ק"ש שחרית וערבית 
שזה הפחות כדברי הגמ' במנחות, אבל זה רק הפחות, איפה השורש הפנימי 
שלו? השורש הפנימי של מצות תלמוד תורה, שהאדם יונק את הדברי תורה 
מהמקור העליון של האם, זה הזמן שמתגלה 'בשכבך', לכן דייקא זה לא 
ויגיעה שמנדדים  'לילה',  שלומד רוב חכמתו בלילה ע"י עמל  לילה מדין 
שינה מעיניהם כפשוטו, אלא להיפך בדיוק, השורש מתהפך. השורש של 
הדברי תורה שהאדם 'מקבל' מלעילא, כאן מונח האופן של מעמקי מציאות 

של הדברי תורה. 
לפ"ז להבין עמוק, למה סדר הדבר שהאדם לומד תורה, זה באופן של רב 
ותלמיד. העומק של זה הוא: כי הדברי תורה מתגלים מהמקום שמלמדים 
אותו תורה במתיבתא דרקיעא למעלה, משם מגיע המעמקים של הדבר. 
ולפ"ז להבין השתא, זה העומק שאת שורש התורה, האדם לומד בלילה. מה 
שהאדם לומד דברי תורה בלילה, זה מה שהוא מקבל תורה, מה שהאדם 
לומד תורה ביום, זה מה שהוא לומד מעצמו, ויתר על כן מלמד לאחרים. 
שורש הדברי תורה הוא, באופן של 'משה קיבל תורה מסיני', תחילת הדבר 
של  זמן  הוא  פעולה,  של  שאינו  זמן  הוא  לילה  קבלה,  של  מאופן  מתחיל 
אין מציאות של פעולה, מצד  'יצא האדם לפועלו', בלילה   – ביום  קבלה. 
שורש תפיסת הלילה, ולפיכך מונח בו שורש של 'קבלה', כמו שידוע עד 

מאד בדברי רבותינו. 
לכן עומק הפנים שבדבר הוא כך: ק"ש דערבית עניינה, מה שקורין את 
וזה שורש של  זה שורש של התלמוד תורה כמו שנתבאר,  שמע בערבין, 
תורה  קיבל  "משה  הברור לכך:  העומק  'מקבל'.  תורה מה האדם  הדברי 

מסיני", כשמשה רבינו עלה להר סיני ארבעים יום לקבל תורה, הוא עמל 
בדברי תורה בארבעים יום הללו? או שהוא קיבל את זה, "ניתנה לו במתנה". 
מעיקרא היה לומד תורה ומשכחה, ולאחמ"כ ניתנה לו במתנה, כלשון חז"ל. 
וא"כ הפנים של עומק הסוגיא של מתן תורה, זה מה שנשפע לאדם מלעילא, 
'מתנה',  שנקראת  תורה  של  המדרגה  זה  תורה,  הדברי  של  המקבל  והוא 

הגילוי של המתנה הוא ששורש הדברי תורה מתחיל ממקום של לילה. 
ולכן, הקריאת שמע של ערבית, היא קריאת שמע שהאדם מקבל אחדותו 
הדברים למתבאר  של  העומק  אחד".  ה'  אלוקינו  ה'  ישראל  "שמע  ית"ש 
השתא, שורש קבלת התורה הוא מה שהאדם מקבל תורה ממנו ית"ש, לשון 
רבותינו 'מפומיה דקב"ה', לקבל תורה מפומיה דקב"ה זה נקרא ק"ש של 

לילה, אז אומרים "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד".  
"שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" ענינו, שאדם מחבר את עצמו לבורא 
ית"ש, והוא מקיים בזה מצות ת"ת, כיצד? כי ע"י חיבורו אליו ית"ש, הוא 
זה הוא  'קבלת התורה',  זה נקרא  מקבל את שפע הדברי תורה מהבורא, 
מקבל בק"ש של ערבית. זה ברור שהק"ש הזו של ערבין, זה נקרא השורש, 

ולאחמ"כ הענף. 
לפי זה עכשיו הדברים יתבארו היטב, חכמה ובינה, חכמה - מה שקיבל 
מרבו, בינה – מבין דבר מתוך דבר. מצד כך, ערב ובוקר נקראים ערב ובוקר, 
'ערב' מלשון של תערובת הוא מקבל את הדברי תורה כמות שהם, מעורבים 
הכל יחד, זה חכמה מה שקיבל מרבו. 'בוקר' נקרא בוקר כמו שמבואר, 

מלשון 'בקרו טלה', 'לבקר' את המעשה, זה נקרא 'להתבונן' בדבר.
כמובן שיש את ההבחנה ההפוכה, שהלילה הוא בינה, והבוקר הוא חכמה. 
אבל המטבע שאנחנו פותחים בכל יום בברכת השחר מהו? "הנותן לשכוי 
בינה להבחין בין יום ובין לילה", אז הגדרת הדבר הוא: בלילה קיבלנו את זה 
מדין 'חכמה', ובבוקר זה הופך להיות: "הנותן לשכוי בינה", מכאן זה מתחיל, 

־מציאות של עמל התורה, שמתחיל ממציאות של בוקר. חכמה זה מה שקי
בל מרבו, ובינה נקרא הרי בלשון חז"ל כידוע: "מבין דבר מתוך דבר", זה 
ההבחנה שהבוקר הוא ענף של ערב. שורש החכמה מתגלה בערב, והכללות 
שבה, באופן של תערובת, מצד כך כמו שהוזכר, זה נקרא ערב מלשון ששם 
הדברי תורה מעורבין זה בזה. ובבוקר, "הנותן לשכוי בינה להבחין בין יום 
ובין לילה", וזה וזה להבדיל בין יום ובין לילה, הוא מבקר את הדבר, הוא 
מחלק אותו לחלקיו, זה תורה ששייכת למציאות של בוקר. "הבוקר אור" 
זו אורה של תורה, כי כאשר כאשר מקבלים את התורה ממנו ית"ש, מעין 
מה שהיה אצל משה רבינו בהר סיני, שם נאמר: "ומשה ניגש אל הערפל", 
"משה ניגש אל הערפל" - הגדרת הדבר הוא, שיש כאן גישה להיכן? למקום 
החושך, מקום שלמעלה מהשגתו של אדם, זה עומק ההשגה של האדם , 
זה העומק של ההשגה של הדברי תורה. ■ המשך בע"ה שבוע הבא מהשיעור 
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