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 חא
 לשון של איחוי, לשון של חיבור, לשון של צירוף. אח, א' ח',

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

 אח" בשורש היצירהה"
וה, כלומר, שורש היצירה היה שמעיקרא אדם וחוה היו קומה אחת, "זכר ונקבה חדם אר"ת  אח ברור, שורש הדבר,

, ולאחר מכן, "ויפל ה' אלקים תרדמה על האדם, ויישן ויקח אחת (בראשית ה' ב') בראם ויקרא את שמם אדם"
, חיבור של אדם וחוה, אחוהומתאחה, "אהבה ואחוה", נעשה מצלעותיו", שנעשה ההפרדה, ולאחר מכן, חוזר הדבר 

 וצירופם גם יחד, זה שורש של מציאות אדם וחוה.

 הריגת שורש ה'אח' -הריגת הבל
כאשר נולדים התולדות, שנולדים מהם קין והבל, הם שני האחים הראשונים שהיו בעולם, ושם נאמר ואשר על כן, 

ונח כאן, שהרי היה ממה קין הרג? כפשוטו, הוא הרג את הבל, אבל בעומק מה ש "ויקם קין על הבל אחיו ויהרגהו", את
קין, ולאחר מכן כשנולד הבל, התחדש מציאות של אח, וא"כ בשעה שקין קם על הבל אחיו והורג אותו, אין עכשיו 

"כי  –ד שת מציאות של אח בעולם, הוא הרג את עצם מציאות האח. לאחמ"כ, "וידע האדם עוד את חוה אשתו" ונול
שת לי אלקים זרע אחר וגו' כי הרגו קין", חזר והתחדש מציאות של אח. אבל בשעה שקין קם על הבל אחיו והרגו, הוא 
בא להרוג את מציאות האח, בדיני יבום הרי, נאמר "כי ישבו אחים יחדיו" וכדרשת חז"ל, "שהיתה להם ישיבה אחת 

 את זה גופא בא קין להרוג בזה שהוא הרג את הבל. ה הצירוף שלהםה"ישיבה אחת בעולם", שזה האיחוי וז בעולם",
הרי כל שורש ההולדה נולד מהאיחוי של אדם וחוה, ובשעה שקין קם על הבל אחיו ש ,יותר מונח כאן בדברים ובדקות

והרגו, הוא לא הרג רק את הבל, הוא לא הרג רק את ה"אח" שבהבל, כמו שנתבאר לעיל, אלא הוא הרג את שורש 
האיחוי שהוא במקום החיבור שנמצא בין אדם וחוה, זה שורש ההריגה, כלומר, כאשר קין הורג את הבל, הוא לא הורג 

שהוא נקרא הבל, אלא הוא הורג אותו משורש לידתו, מעצם קיומו שמונח בשורש  –אותו רק בהתפשטותו שזה בגדרו 
 ה הוא הורג אותו.לידתו, מהצירוף של אבא ואמא שנעשו אחים זה לזה, מהמקום הז

 שרה 'אחות' לאברהם -אח בעולם התיקון
כאשר התחדש עולם התיקון, שזה באברהם ושרה, אצלם נאמר "אמרי נא אחותי את  ובדוגמא השורשית והבהירה, 

למען ייטב לי בעבורך וחיתה נפשי בגללך", שאברהם קורא לשרה אחותי, כמובן, יש כמה וכמה ביאורים בדבר, "וגם 
שהוא אומר ביחס לשרה, היינו  אח, האחותתי בת אבי אבל לא בת אמי", ועוד ביאורים, אבל בעומק, כח האמנה אחו

משום שאברהם ושרה הם ה"מעין" של אדם וחוה, "כי היא מחברתך ואשת חיקך", אברהם שהוא האדם הגדול 
א"כ אברהם ושרה הם מעין נברא העולם", הוא הצורת אדם מעין הצורה הראשונה, ו בהבראם", "באברהםבענקים, "

את" שיש לשרה  אחותיגם באברהם ושרה מתגלה הדבר, "אמרי נא  ,אחוה ראשי תיבות חו דםאאדם וחוה, וכשם ש
 אחות.תואר של 

אורייתא, "אמור לחכמה אחותי בהכח של האיחוי שמתגלה בשורש של הדבר, כל דבר יש לו שורש  אבל יתר על כן,
 אח,לורש האיחוי נמצא בחכמה, הוא נמצא במקום התורה הקדושה, והוא משתלשל את", שם שורש מקום האיחוי, ש

 ובהשתלשלות לתתא למקום האיחוי בין אדם ואשתו.
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 הפרדת האח -חטא 
וה, חדם ואההפרדה של  אח-כאשר נעשה ההפרדה של ה ובעומק, בהבנה ברורה בשורש החטא, ולפי"ז בתיקונו,

, כלומר הח'ובין  א'כדברי הגמ' הידועים בעירובין, נעשה הבדלה בין השאחר החטא פירש האדם מאשתו ק"ל שנה, 
כך את המילוי של האות ח' , פעמים כותבים ח"ת[או  חי"תשבמילוי הוא ח' ואז מתהפך ה א'.איננו מצורף ל ח'ה

"ק דברי הגמ' הידועים בבכ הטובשזה ביטול של ט' יש ביטול של ה חטא, בחטאופעמים כותבים כך] הוא מתהפך ל
מפני מה לא נכתב בלוחות ראשונות ט', שא"כ ח"ו, כאשר ישתברו הלוחות פסקה טובה מישראל, שזה הט' דף נ"ה, 

ב היות האדם לבדו", זהו חיבור, "לא טו טובוב. טשל  טוב", ט'שנאמרה פעם ראשונה בתורה, "וירא את האור כי 
 ח'וה א'עניינו ההפרדה של ה חטאה כלומר,ט,  אח –חטא גדר מציאות ה שהוא טוב, זהוחיבור  ומכלל שההיפך של

מפריד אותם, מבדיל אותם זה מזה, שתהא ביניהם מציאות של  חטאוהטוב,  -ט'שבצירופם גם יחד הם עולים 
 הבדלה.

 אחור -פנים, למדרגת אחר-ממדרגת אחד -נפילת האח
, כשהאדם אחורל דברים זו במדריגת היפרדות ש פנים,צירוף של שני דברים זוהי מדריגת  והיינו הך, ובלשון אחרת

 פונה מהדבר "ופנית והלכת לאהליך", אחוריו מתגלים לדבר.
ד זה, מעיקרא בצורת במקום האיחוד והצירוף של אדם וחוה, הם הפכו להיות "דו פרצופין" זה כנג ובשורש הדבר,

, אבל גם למ"ד שהם היו דו ולחד מ"ד מעיקרא הם היו דו פרצופין ,זנבהיתה הנקבה בבחינת  מ"ד דהיצירה, לח
פרצופין, הם היו דבוקים אחור באחור זה בזה, וכשהבדיל הקב"ה את חוה מן האדם, והחזירם זה לזה, על ידי כן התגלה 

 בהם ה"פנים בפנים" בחיבורם גם יחד, שזה עומק היחוד.
בעומק הצירוף  ר, -אחור". "אחשנמצא בתיבת  אחלכאשר מתגלה הנפילה של החטא, היא מחזירה את המצב  אבל

את כח הצירוף, ועל שם  איחוי,נמצא הפנים, בעומק הפירוד נמצא האחור, ואת מה האחור מפריד? הוא מפריד את ה
 כי הוא מבדיל את מקום האיחוי. אחור,כן הוא נקרא 

 ר'של הההבדל ביניהם הוא בנקודה הדקה הנמצאת בראש הימני  אחור, –אחד לאחר זה ההבדל בין  וכידוע עד מאד,
בצירופם גם  שזה בחינת האחד איחוי,נעשה האחד מה שב אחר,לאחד זה נקודת ההבדלה בין ה ד',שהופך אותה ל

 נעשה הבדלתם, היפרדותם זה מזה שאינם מצורפים, זהו הגדר של מציאות האחור.  אחורביחד, 
הרי שורש הדבר שקין קם על הבל מדוקדק מה שהזכרנו לעיל לגבי האחים הראשונים שהיו בעולם, קין והבל,  ולפי"ז

ואל קין ואל  ,אחיו  והרגו, מה שמפורש בקרא [מלבד מה שמפורש בחז"ל] שזהו מכח "וישע ה' אל הבל ואל מנחתו
, שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רובץ טיביאם ת , הלואמנחתו לא שעה", וע"ז אומר הקב"ה לקין, "למה נפלו פניך

פילת פנים היא העתקה של מדריגת הפנים למדריגת אחור, כאן מונח בדקות העומק "למה נפלו פניך", הגדרתה של נ
כי מכיון שנתבאר שמציאות האיחוי, מציאות  אח,שהוא בא להרוג את מציאות ה "ויקם קין על הבל אחיו ויהרגהו" של

 אחפך של איחוי, שהלאחור, זה גופא נקודת ההי בפנים םהצירוף, האחד, הוא גדר של "פנים בפנים", והעתקתו מפני
ור, זהו גדר הדבר במה שנעתק מדריגת פנים למדריגת אחור, כאן השורש שהוא אחדקלקול הופך להיות מציאות של 

קם על הבל אחיו והרגו, שהוא מבטל את מציאות האחים שיש להם ישיבה אחת בעולם, כאשר קם קין על הבל והרגו 
 "לאחרמלשון  אחורת הבל לאחור, אין לו צירוף איתו בפנים, וזהו אין להם ישיבה אחת בעולם, כלומר, הוא הופך א

הדברים האלה", עכשיו הבל הפך להיות כולו "אחר הדברים האלה", הוא כבר אינו קיים,  "אחרהדבר,  אחריזמן", 
 אלא הוא נהפך ממציאות של פנים למציאות של אחור, זה גופא מונח במה שקין הרג את הבל.

 בגזירה ובהצלה -בפוריםגילוי אחד ואחר  ש 
"כל  רוש, –אח כמו שדורשת הגמ' במגילה,  וברור הדבר, בעניינם של הימים האלה, ראש חודש אדר, אחשורוש,

 אךיש אופן של  אח,הם  אחשורושלראשו", ועוד דרשות בדברי חז"ל, אבל האותיות הראשונות של  אחשזוכרו אמר 
היינו מי שהפנים שלו הפכו להיות מציאות של  נאנחכל  נאנח, –של כאב ח' מלשון מציאות  –א' ויש  ,לשון של מיעוט
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 "אחכמו שהוזכר, אחשורוש אחור, שנעשה היפרדות של ה"פנים בפנים", וזה עומק ההגדרה שאחשורוש נקרא 
לראשו", מהו "אח לראשו"? אצל כל אדם יש פנים ויש מציאות של אחור, ובימיו של אחשורוש, הכל הפך להיות 

זה גופא ההגדרה של אחשורוש, "אח  ,של צירוף, המציאות היתה שהיו נפרדים אחבלי מציאות של  אחורות של מציא
 לראשו".

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

הדבר, כשאומר  נפרדים ונבדלים זה מזה, וברוראחור,  –אחד מציאות של אחר ומפורד", היינו שהם הפכו להיות מ
"אחד" ל"מפוזר ומפורד מונח בדבריו שמכחו של אחשורוש נעשה ה"ישנו עם אחד" שהפך מ לאחשורושאת זה המן 
לך רש כח ההצלה שנעשה כאשר נעשה הנס, שנעשה הצירוף של כל ישראל, שזה מה שנאמר "ולכן שו בין העמים".

, כלומר, הם מצטרפים ומתאחדים גם יחד, עד שעומק שורש הנס ולאחר מכן המצוות של היום כנוס את כל היהודים"
הו" הוא שיש מציאות הוא לחזור ולצרף את כולם גם יחד "ומשלוח מנות איש לרעהו", הגדרת "משלוח מנות איש לרע

שחוזר ומצטרף כל כנסת ישראל, שחוזרים ומצטרפים גם יחד, זהו "משלוח מנות איש לרעהו", שני מנות לרעהו, 
ובעומק, מה שזה שני מנות, אחד כנגד הפנים, ואחד כנגד האחור, הוא לא שולח רק מכח מדריגת הפנים, אלא 

 הופך להיות מציאות של פנים. המשלוח מנות שלו הוא הן מהפנים והן מהאחור שהוא

 זנב, פרצוף, 'פנים בפנים' -שלבי יצירת האשה
את דברי הגמ' הידועים  הזכרנו אחשורוש וושתי, -נחדד את הסוגיא יותר על פי מה שנתבאר ולפי"ז לעניינא דידן

דו ולחד מ"ד  זנב,בעירובין ועוד, שיש שם שני לשונות איך היה הצורה הראשונה של היצירה של אדם וחוה, לחד מ"ד 
הגדרה אחת ביסוד הדברים מה ההבדל בין מדריגת זנב למדריגת פרצופין, יש כמובן כמה וכמה חילוקים  פרצופין,

, זה ההגדרה של פרצוף, לעומתו מציאות של פניםכל יסודו הוא  פרצוףביניהם, אבל הגדרה אחת לעניינא דידן השתא, 
זנב נמצא בבעל חי באחור שלו, ש 'מבשרי אחזה'זה ההגדרה של זנב, ו הדבר.ב זהו דבר שנמצא ונגרר אחרי , כל זנזנב

במקום האחור הגמור שלו שם מקום הזנב, אבל בלשון דקה ועמוקה, מה שהוזכר מציאות של זנב זה דבר שנמשך 
כל הדבר, נמצא שאחרי עצם הדבר, יש את עצם מציאות הדבר ויש לו איזושהי נקודת יציאה שנמשכת אחרי עצמות 

 אינו אלא מציאות של אחור, זה המהות של מציאות הזנב. הוית מציאות הזנב
למ"ד שהם נבראו פרצוף וזנב, הגדרת הדבר שביסוד הדבר תחילתו אחור, ולמ"ד שהם נבראו דו   ומכל מקום לפי"ז,

וא"כ  – ,ו ויצטרפופרצופין כמו שהוזכר, הם גם היו אחור באחור בפרצופין, אבל מונח פה כבר צד של פנים שהם יחזר
יות, כל הויתה של האשה ביחס לאיש אינה אלא אחור, כלומר היא הולכת הלמ"ד שהם זנב, הגדרת הדבר שזהו עצם ה

ש, כמו בדוגמא של יאחריו, בקלקול מנוח שעם הארץ היה הוא הולך אחר אשתו, ובתיקון האשה הולכת אחרי הא
כת אחריו, כאן מונח עומק נקודת הדבר של ה"אחור" מצד יצחק, שהיא הול-רבקה שהיא הולכת אחרי אליעזר ל

תחילת התיקון שלו שהאשה הולכת אחרי האיש, אבל ראשיתה היה אחור, וכשהיא הולכת אחריו, לאחר מכן היא 
ולאחר מכן הם חוזרים דו פרצופין, שלה, שזה בחינת  פניםצריכה לחזור ולהיות פנים בפנים, קודם כל צריך שיתגלה ה

 נים בפנים"."פלהיות 
זה צורת הדבר, וזה עומק המחלוקת חזרתם להיות "פנים בפנים", ולאחר מכן  זהו א"כ, סדר הדבר: זנב, פרצופין,

 שהוזכר, אלו הם שלבים בשלבי הדבר.

 עצם ה'אחור' שביצירה ביחס לאחשורוש שהוא אחור -זנב דושתי
, שמבואר בגמ' שהסיבה שושתי לא רצתה לבוא לפני הרי ושתי נענשה כדברי רבותינו כידוע מאד ולפי"ז ברור הדבר,

היא חזרה למקום הראשון  ,וכבר הוזכר נת הדבר שצמח לה זנב? פשוט וברוראחשורוש משום שצמח לה זנב, מה כו
של האשה ביחס לאיש, אבל יתר על כן שזה מונח בתוך עומק נקודת הדברים, יש את מציאותו של אחשורוש שכולו 
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מציאותה של ושתי, ושתי כאשר היא איננה רוצה לעשות את דבר אחשורוש את שנתבאר, ויש כמו  אחורכולו  אח
מכח כך שצמח לה זנב, והיא לא באה בדבר המלך, וע"י כן נשתלשל כל סדר הדברים של המגילה, ברור הדבר זה לא 

שורוש צמח הזנב חאביחס לשושתי כשלעצמה צמח לה מציאות של זנב, לא זה גדר הדבר, מה שצמח לה זנב היינו 
כמו שהוזכר, האשה דיליה ושתי מתגלה  האחורמצד נקודת הנפילה של  אחביחס לאחשורוש שהויתו זה  של ושתי,

שהיא עצם של מציאות האחור כפי שורש היצירה הראשונה שהיא נוצרה באופן של זנב, הויתו של אחשורוש עצמו 
 גורם שהאשה שלו תהיה באופן כזה.

כמו שמפורש בפסוק ומבואר בחז"ל, שלאחר מיתתה של ושתי כעצת ממוכן, שאמרו לו  ופנים נוספות לאותו דבר,
שכל אחד היה מסתיר את בתו מאחשורוש,  ת מראה וכו', דורשת ע"ז הגמ'"יבקשו למלך נערה בתולה טוב ועבדי

רוצה שהיא תבוא אל אחשורוש, אבל וודאי פשוטם של דברים הוא שכל אחד היה מסתיר את בתו מפני שהוא אינו 
יחס לאחשורוש כולם הופכים להיות הסתר, הופכים להיות אחור, זה גדר מקום בבעומק יותר סיבת הדבר היא מפני ש

ההסתר שלהם ביחס למציאותו של אחשורוש, כל מי שבאה אליו היא באה אליו באופן כזה שהיא הופכת להיות אחור, 
ריים, זה מעצם הויתו בבחינת אחו נתבאראיננה מגולה, היא חוזרת לשורש דזנב כמו שהיא הופכת להיות נסתרת היא 

 של אחשורוש.
היה בו גם צד תיקון כמו שאומרת הגמ' שמגנותו של אותו רשע אתה למד שבחו שלא היה משמש ביום אלא בלילה, 

ה זמן של אחור, ביום האדם רואה כלומר שמונח בו עומק הדבר שכולו אחור, יום זהו הארת פנים ולילה שהוא חושך ז
תכלת לכרתי וכן ע"ז הדרך, בלילה הוא מחבר ומצרף דברים מכח אי הבדלתו, והוא  ל בין ראובן לשמעון, ביןומבדי

 זה ההגדרה של לילה, חושך. כל מציאותו הוא מציאות של אחור, כי מחליפים זה בזה, זה באחר. אחד באחר,מחליף 
 כח ה'אחר' שבאסתר

כמו שדורשים חז"ל, אסתר מן התורה מנין שנאמר "אנכי  רור, ומונח ביסוד כל ה"מגילת אסתר", אסתרולפי"ז ב
יש מחלוקת בגמ' מה היה שמה העיקרי, אבל בפנים  ,ההסתרהפני ביום ההוא", שהיא נקראת על שם  הסתר אסתיר

ביחס לאחשורוש, כמו  הסתר ביחס דידן השתא, היינו שהיא אסתרהללו שהיא נקראת גם אסתר, גדר מציאותה של 
ורוש, מאותו ששורוש, כמו שכל מי שהיה לו בת היה מטמין ומסתיר אותה מאחאחשל  אחשלושתי צמח זנב מכח ה

 .אחרשכל מציאותה היא מציאות של  הסתרהשורש אסתר נקראת אסתר מלשון של 
מרדכי" כלומר מי שאומר את  וזה העומק שנאמר באסתר "אין אסתר מגדת את עמה ואת מולדתה כאשר ציוה עליה

אי אפשר להחליף אותו באחר, אבל אסתר שאינה אומרת את עמה ואת מולדתה,  א מגדיר מי הוא,עמו ואת מולדתו הו
ב"ה רצה וכדוגמא בעלמא ל' חז"ל "אחליפם באומה אחרת" ביחס לכך שהק "כ ניתן להחליף אותה לעולם באחרת.א

ה ננה אומרת את עמה ואת מולדתה, מונח כאן עומק כח ההגדרה שהיא איננעד כמה שהיא אילכלות את בני ישראל. ו
 באחר. מוחלפת מוגדרת והיא יכולה להיות

הזה גורם ש"אסתר ירקרוקת היתה", "כל חד וחד נדמית לו כאומתו", היא יכולה להראות גם כך, וגם  אחרמצד אחד ה
איננה רק צד אחד של הדבר, אבל מהצד הנפול  שנתגלה במציאות של אסתר, שהיא אחר דתיקוןבאופן אחר, זה ה

, כח מציאות האחוריים אחור, זה כח ההסתרהשהיא מלשון  אסתרביחס למציאותו של אחשורוש, מציאותה של 
שנמצא ההסתרה, שכל מי שרוצה להסתיר פניו בבחינת "הסתר אסתיר פני", הוא משליט את האחור על מציאות 

 הקלקול. הפנים, כאן מונח עומק כח מציאות

 שורש הגזירה שמתוקף כח ה'אחר'
ל גזירה היא במידה של חרון אף, יש חרון אף מועט, כבשורש הגזירה שהיה בימי אחשורוש, שורש  ולהבין לפי"ז ברור,

ישנה גזירה "להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד", זה שויש חרון אף מרובה, כ
ויבז  וימלא המן חמהוסדר הדבר שהיה, "וירא המן כי אין מרדכי כורע ומשתחוה לו  .אות של חרון אףגילוי של מצי

בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי, ויבקש המן להשמיד את כל היהודים", הוא רצה לשלוח יד 
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ה היה גדר של שורש מציאות הכעס בכל ישראל מכח "וימלא המן חמה", וברור הדבר שמה שנתמלא המן חמה ז
המן העץ אשר אמרתי לך לבלתי אכול ממנו אכלת" כדרשת הגמ' בחולין ורה מנין שנאמר שנמצא בעולם, "המן מן הת

כידוע מאד, שמכח האכילה מעץ הדעת מתגלה החרון אף בעולם, שהרי ע"ז נאמר בקללה מכח אותה אכילה, "בזעת 
וא"כ המן ששורשו ב"המן העץ אשר אמרתי לך  ,תגלה פה תוקף של חרון אףדיקא, שמ "אפיך"תאכל לחם",  אפיך

חמה", לבלתי אכל ממנו אכלת", ה"זעת אפיך" ה"חרון אף" מתגלה אצלו ביתר תוקף, וזה מה שנאמר בו "וימלא המן 
בה, יש ראשונה מאותו זעם, המציאות של "זעת אפיך", משם שורש מציאות החמה, וכבר הוזכר פעמים הר חמהמאותו 

שאז חל בו  אף,הוכאשר האחור שולט על מציאות הפנים, זהו גילוי של  אחור,ויש מציאות של  פניםמציאות של 
ששורשיהם קרובים אהדדי, שליטת אחור על מציאות של פנים, הוא המידה הנקראת חרון  "אחר" "חרון" אף",ה"חרון 

 אף.
החרון אף הגדול ביותר שיש בעולם, "להשמיד להרוג  שורש הדבר שנעשה בימי אחשורוש שהיה את ולפיכך א"כ,

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.

באומה  " מעיקרא שאמר הקב"ה למשה "אחליפםה שנאמר כ"הוה אמינאופשוט וברור, מה שהוזכר מדברי חז"ל, שמ
אחרת", כשנעשה גזירה של "להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים", איך יכול לחול כזו גזירה? רק מכח שהיה "הוה 

"אחור" ה"אחרת" החל  פנים,שזהו ראש של  לי ראש –ישראל אמינא" של "אחליפם באומה אחרת", שבמקום 
ל מציאות הפנים ועל ידי כך יש כאן ניצוץ ששייך שיהיה מציאות של גזירה להשמיד ח"ו, את כל הכנסת ששולט ע

 ישראל, כי מונח כאן "אחליפם באומה אחרת" כמו שנתבאר.
, מציאות איחוי, היפך מציאות האחרהוא"כ בעומק כח הגזירה שהיה בימים האלה, בימי הפורים, חל תוקף של כח של 

ראש", חל עומק של  –שורוש כמו שהוזכר, ה"אח אחת החיבור, חל בעומק נקודת הגזירה מכח של התיקון, מציאו
 כמו שנתבאר. אחרשליטת האחור על מציאות הפנים, זה עומק כח ה

 שבאכילת עץ הדעת שורש ה'נהנו מסעודתו של אותו רשע'
מגילה (דף י"ב) ו שהגמ' אומרת בהרי שורש החטא כידוע מאד שהיה בימי אחשורוש, כמ אבל להבין לפי"ז ברור,

רשב"י מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה, אמר להם אמרו אותם, אמרו לו  "שאלו תלמידיו את
מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע, זה הטעם הראשון שמובא בגמ', והשורש ב"המן העץ אשר אמרתי לך לבלתי 

הראשון נפל אז למדריגת "אדם ובהמה", כלומר שנופל ממדריגת אדם למדריגת אדם  –אכול ממנו אכלת", ובקצרה 
בהמה, וכלשון כהגמ' בסוף קידושין ובפסחים וכו' "אני ובהמתי נאכל מאבוס אחד", ועוד לשונות קרובים בדברי חז"ל, 

 שאדם הראשון נפל לאכילה של בהמה. –כל לשון במקומו 
כאשר האדם היה אוכל מעץ החיים "וחי לעולם", לא היה פסולת, מעין  והגדרת הדבר בהירה מאד, להבין ברור,

אכילת המן שהיה נבלע באיברים, וכאשר הוא אכל מעץ הדעת, הרי יוצא פסולת, והפסולת הזה הוא יוצא ממקום 
של מציאות  איחויההיפך  אחור,האחור, כלומר כאן התחדש כל קומת האחור של אותו מציאות של פסולת, זה ה

אה הוא ממקום של אחור, זה יומקום היצ איחוי,ר, חלק נקלט באדם וחלק יוצא מהאדם, זה היפך ממציאות ההחיבו
ההבדל בעומק בין אכילת אדם לאכילת בהמה, אילו לא חטא, היתה אכילתו של האדם נבלע באיברים, אבל אכילת 

כורות, אבל שאר בעלי חיים או ים פנים בפנים" כמו שאומרת הגמ' בבשלושה משמשבהמה יש בה צד של אחור, "
שזה בבחינה של אכילה כמו שנאמר  –או פנים באחור, אבל יש להם צד של אחור בנקודת צירופם  ,אחור באחור

"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.

עיקר מדריגת האכילה שהיא נופלת ל"אני ובהמתי נאכל באבוס אחד", כמו שמפורש בקרא בחלומו של  ד כך,ומצ
" שבזמן שיש שובע בעולם, הבריות נעשים "אחו, וחז"ל דורשים שם על אחו"ב" רות אוכלותפרעה שהוא רואה את הפ
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של כל אחד מוריקות לרעהו, אין גילוי של  בעולם, ח"ו פניהם זה עם זה, וכשיש רעב אחוה זה לזה, שיש ביניהם אחים
מה שהופך אותם שיש ביניהם מציאות של  –פנים אלא גילוי של אחור, וא"כ, הכח שמצרף את הבהמות, להבין עמוק 

אחוה? האכילה, היא הכח שמצרף אותם למציאות של אחוה, אבל איזה אכילה? אכילה שיש בה פסולת, אכילה 
וכאשר האדם אכל והוא נפל למדריגה של בהמה, הכח של  .אחובה שהבהמות רועים שהפסולת יוצאת באחור, זהו מ

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

 אחור., במדריגה של "אחו"הצירוף בין בני אדם במדריגה של 

 גילוי האכילה דתיקון שבפורים במשלוח מנות
 של מציאות האכילה. אחולא מכח ה אחד,הכח של נקודת הצירוף, הוא מתגלה מכח ה אבל כאשר זה עולה ומתעלה,

של ימי הפורים, במקום האכילה דקלקול  ולהבין עמוק, זה שני המהלכים העמוקים של ימי הפורים האלה, בחיצוניות
יש אכילה דתיקון, שאכילה דתיקון זה "משלוח מנות איש לרעהו", וכמו שכתבו הפוסקים טעם אחד שורשי עד למאד 
מדוע שולחים מנות איש לרעהו, לצורך סעודה, כלומר, ה"משלוח מנות" שמצרף את הבני אדם הוא באופן כזה שעל 

אבל  –חד, תלוי בשיטות הפוסקים ים יפי סעודתייהו" שכל אחד שולח לרעהו או אוכלידו הם אוכלים יחד, "מחל
 בהגדרה הכוללת ממש, זה צירוף של בני אדם ע"י מציאות האכילה, זה הצד התחתון שמתגלה בימי הפורים.

 שורש האכילה דפורים שמתחיל בצום תענית אסתר
שלושת ימים לילה  ...וצומו עלי ...לך כנוס את כל היהודיםהכח הפנימי שמתגלה בימי הפורים, " אבל בעומק יותר,

ויום גם אני ונערותי אצום כן ובכן אבוא אל המלך", שם דייקא מתגלה שכח הצירוף לא היה מכח האכילה, דייקא 
את כל היהודים", כאן מונח  כנוס"צומו עלי שלושת ימים לילה ויום", כלומר מכח אותו צום מתגלה החיבור "לך 

 קים של ימי הפורים.המעמ
הסדר הוא קודם תענית אסתר ולאחר מכן ימי הפורים, וכפשוטו הטעם הוא,  כשאנחנו נמצאים עכשיו בימי הפורים,

 .משום ש"אקדומי פורענותא לא מקדמינן" נאמר בשאר הצומות אבל כאן שזה תענית של שורש של הצלה מקדמינן
אסתר, עיקר היום לא מתחיל בימי הפורים, בימי הפורים מתגלה שעיקר היום מתחיל בתענית  –ועומק ההגדרה היא 

ימים לילה ויום",  ורש הקירוב, הוא ב"צומו עלי שלושתהשלב של מציאות האכילה שמקרבת, אבל הצד העליון של ש
של ימי הפורים,  השלושה ימים שזה החזקהשאלו הם  י"ג י"ד וט"וכאן מתגלה ה שלושה ימים שצמו אז,שכנגד ה

הפורים מתחילים ממקום של צום, משם נקודת ההתחלה, [כמובן יש אופן שמגילה נקראת קודם מי"א אדר, אבל הימי 
ביום תענית אסתר  שלושה ימים של איחוי.שהם שלושה ימים, זה  י"ג י"ד וט"ובשורש הדבר בצורתו ימי הפורים הם 

ת, יש משלוח מנות איש לרעהו, צירוף מכח האיחוי הוא מכח "כנוס את כל היהודים", ובי"ד וט"ו, בהגדרה הכולל
 מציאות האכילה.

זה עומק ימי  מתי מתגלה הצירוף של האכילה באופן הנכון? אם הוא בא ממקום מופשט שיוצר מציאות של הלבשה
הפורים שנהגו שמתחפשים בהם, כלומר מגלים את העצמיות, וכל מה שנמצא הוא אינו אלא לבוש, זה גדר של 

"צומו עלי", עומק של איחוי ה ה, שורש היום הוא תענית אסתרשל זה, הוא המציאות של האכיל והשורש .תחפושת
מתגלה האופן של האכילה של "אחו", "משלוח מנות איש לרעהו", "משפחה  י"ד וט"ומכח ה"אחד", "לך כנוס", וב

 ומשפחה" כל' הפסוק, שמצטרפים יחד אהדדי, מונח ה"אחו" של האכילה שמצרפת.
ימים", זה  ר ה"אחו" בא מכח ה"צומו עלי שלושתאחו" הוא עיקר נקודת הצירוף זה מאכל בהמה, אבל כאשכאשר ה"

 נקרא "אכילת מזבח", זה גדר של האכילה של ימי הפורים שמצרפת בני אדם יחד אהדדי.
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מתגלה  באכילה, אחו"ה"אח לראשו", מצד מהלכי הקלקול, מתגלה ה" אחשורושבמקום  זהו שלימות תוקף ההיפוך,
, "כנוס את כל היהודים", מתגלה אחדותם וצירופם של הכנסת ישראל מכח הנשמה, "כנוס את כל היהודים אחד"ה"

 של הארת הפורים זה מתלבש באכילה.וצומו עלי" מעין יום הכיפורים, ומכח המציאות 
תענית? דברי הגר"א וביום הפורים הרי יש אכילה, איפה ההשלמה של ה פורים, -הכיפורים כברור הדבר, יום 

משלים את התענית של יום הפורים, ובפנים נוספות ה"תענית אסתר" זה המעין של יום  הידועים, שיום הכיפורים
ביום הכפורים אנחנו אומרים "ה' הוא האלקים", "ה' אחד", וזה מה שמתגלה  .שבו מתחיל מציאות הפורים הכיפורים

אחד ושמו אחד", הניצוץ שלו הוא בימי הפורים, בהפשטה, בהלבשה,  בימי הפורים ניצוץ של "ביום ההוא יהיה ה'
 ב"אחו" וב"כנוס", וצירופם גם יחד, ה' אחד ושמו אחד.

 
 

 לקבלת העלון השבועי בדוא"ל, 

 בץ שאלות ותשובות ווכן מק

 לפי סדר הפרשיות, 

  יש לשלוח בקשה לכתובת:

info@bilvavi.net 

 [לקבלת העלון השבועי 

 והשו"ת דרך הפקס, 

 יש לשלוח בקשה 

 למספר הפקס]

03-548-0529 

 
 לבירורים בנושאי "בלבבי משכן אבנה" 

 הבאים:ניתן לפנות למערכת באופנים 

  052-763-8588 טלפון

  548-03- 05294פקס 

  9116302ירושלים  16452 ת.ד. 

 info@bilvavi.net 

  
 שיעורי מורינו הרב שליט"א 

 מופיעים ב"קול הלשון"

 073.295.1245ישראל 
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