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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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כוונות האכילה 
שאלה:

שלום לכבוד הרבה שליט"א, האם רצוי שכל יהודי פשוט יכוון באלו הכוונות כאשר 
אוכל ושותה ? כגון מאכל עולה צ"א כמניין יאהדונה"י

צריך לכוין באכילה לב' י"ה י"ה במילוי יודי"ן -- יו"ד ה"י יו"ד ה"י. ותכוין שהוא משם 
ע"ב, שהוא כנגד מוח דחכמה. ובשתיה יכוין לב' פעמים י"ה י"ה במילוי יודין -- יו"ד 
ה"י יו"ד ה"י. ותכוין, שהוא משם ס"ג שהיא בבינה, עולה גימטריא יין, שהוא נגד מוח 
בינה. וזהו אכילה - אכל י"ה, שתיה - ש"ת י"ה. ולכוין להמשיך לה מוחין אלו; מוח 
החכמה ע"י אכילה - ב' פעמים י"ה י"ה - יוד ה"י יו"ד ה"י דע"ב, ומוח בינה ע"י 
שתיה - ב' פעמים יו"ד ה"י יו"ד ה"י דס"ג, גי' יין. כי אין לה אלא תרין מוחין. וצריך 
להיות השתיה מרובה מאכילה, לרמז למלכות שהיא בחינת גבורה, ומוח בינה גובר 

בנוקבא, לכן צריך להיות השתיה מרובה. )א(:

תודה רבה !

תשובה:
לא רצוי שכל יהודי פשוט יכוון כאלו באלו הכוונות.

עמל על תאוות אכילה
שאלה:

שלום לכבוד הרב שליט"א, שאלתי בנושא עבודת המידות, אני עמל כבר מספר שנים 
על תאוות אכילה ולמרות שחל שינוי מהותי בכוחות הגוף ובמשיכה של הנפש לדבר 
אני לא מצליח לקנות את הדבר באמת ויש לי נפילות כסדר שאני לא מצליח לברר 
אותן על שורשן. למרבה הפלא גליתי מגוון כוחות אחרים בנפש במהלך העבודה הנ"ל 

שאותם דווקא הצלחתי לתקן אבל בעניין האכילה נראה שאפסו כוחותי ותחבולותי.

האם עלי לזנוח את העבודה הזאת בשלב זה ולנסות לחזור אליה בעתיד אולי כאשר 
העולם הפנימי שלי יהיה יותר עמוק ומבורר? האם לנסות לעבוד ברובדים אחרים 
בנפש כגון ברצון? אציין דבר נוסף שפעם הנפילות היו באות מתוך כוחות נפש חזקים 
שלא הצלחתי להתנגד להם אבל היום הנפילות מגיעות יותר מכעין נדנוד פנימי של 
המחשבה שכביכול "מכריח" אותי לעשות דברים שאני לא חפץ בהם, זה למעשה 

תופעה שחוזרת על עצמה גם בעוד מקומות ולא רק בתאווה.

יוכל לתת לי הבנה על מצב  אשמח להתיחסות של הרב גם לגבי העניין הזה ואם 
הנפש והעבודה הרצויה לאור הדברים. תודה לרב שליט"א.

תשובה:
ככלל  אחרת.  לתקופה  להמתין  כדאי 
בעיקר,  "גוף"  כוחות  של  ממצב  עלית 
בירור  נצרך  ועתה  "המחשבה".  לכוחות 

וזיכוך המחשבה!

שאלות בנושא אכילה
שאלה:

שלום לכבוד הרב

א- ברצוני לשאול בדרך כלל מה שאני 
אוכל אח"כ הוא עולה חזרה כעין הקאה 
זה  אלא  נשלט  בלתי  רפלקס  בלי  אבל 
נעשה במודעות חלשה ואפשר למנוע את 

זה בשימת לב

זה קיים מגיל קטנות

הנאת  פעמים  שהרבה  מזה  שיוצא  מה 
האכילה נמשכת גם אחרי האוכל

אני  כאשר  החוצה  מוציא  אני  ופעמים 
מרגיש שאכלתי הרבה

שאלתי האם יש לזה הסבר לפי התורה 
או שזה עניין גופני גרידא

חזק  האש  וגם  חזק  המים  שיסוד  אציין 
)גאווה וכבוד לא כעס( ועפר חלש

עוד אציין שב"ה אני בריא לחלוטין

בדר"כ אני לא אוכל הרבה אבל זה קורה 
יותר כאשר אני אוכל הרבה לא אכילה 

גסה אלא כדי שביעה

תשובה:
א. מים תאוה זאת בית הבליעה, כמ"ש 
במסילת ישרים. אולם יסוד האש טבעו 



גורם  יחד  וצירופם  לעילא.  מתתא  עלייה 
תאוה ע"י עלייה מתתא לעילא שיחזור וירד 

לתתא.

שאלה:
נקט  באיגרת  שהחז"א  ההסבר  מה  ב- 
לשון כ"כ חריפה כלפי תאות האכילה "אב 

הטומאה ואבי אבות הטומאה"

תודה רבה

תשובה:
מיתת  א.  בבריאה.  רע  שורשי  ב'  יש  ב. 
מלכי אדום, הנקראים בלשון חז"ל שבירת 
מלכין קדמאין. ושורש קלקולם גאוה, אנא 
המיתה,  שורש  הרע,  שורש  והוא  אמלוך. 
אבי אבות הטומאה. ב. עץ הדעת טוב ורע, 

תאוה, שהביא מיתה לעוה"ז בפועל.

המ יין  לגבי  חז”ל  ־בדברי 
האכילה  תאות  את   עורר 

]ספר שאל לבי[

שאלה:
המשנה ברורה בסימן קעד )ס"ז, ס"ק ל"ג, 
להמשיך  הוא  שטוב  היין  על  מביא  ל"ט( 
תאוות האכילה. וכן בסימן לט בשם המגן 
אברהם, שהיין טוב לעורר תאוות האכילה. 
)הגברת  הזו  האמירה  מתישב,  זה  כיצד 
תאוות האכילה( וההמלצה הזו, עם המשנה 
ומים  ו,ד( פת במלח תאכל  )פרק  באבות 

במשורה תשתה וגו'.

על  בספר  כתב  הרב  כבוד  לכך  ובנוסף 
ולראש  אלול  לחודש  בהכנה  המועדים 
הגשמי  על  הרוחני  הגברת  על  השנה 
ולהמעיט ברצונות הגשמיים, ועוד הסברים 
הרוחניות.  העצמת  על  נוספים  במקומות 
בפרוש  מציין  ברורה  המשנה  ומאידך 
ועוד  האכילה,  תאוות  הגברת  כמו  מילים 
טוב  ויום  לשבת  קשורות  שאינן  בהלכות 
האדם  ככה  גם  והרי  כללי,  באופן  אלא 
אוכל "די והותר" וצריך לעבוד על שליטת 
יכול  הרב  אם  אשמח  המאכל.  תאוות 

ליישב את הניגוד.

תשובה:
יש טוב ביין שמעורר תאוות אכילה לצורך 
עצמו,  לגוף  שמועיל  הגוף  מדרגת  קיום 

בעיכול מאכלו.

אולם לא נאמר שם שראוי לעשות כן, אלא 
יותר משתמש  שזך  ומי  יין,  של  מהותו  זו 

לכך בשבת ויו"ט, ומי שלא אזי ביום חול.

עצות להינצל ממקרה לילה
שאלה:

שלום לכבוד הרב,

מקרה  בטומאת  להיכשל  לא  העצות  מה 
הראיה  מפגם  שמור  שהוא  למי  לילה, 

וכדומה?

תשובה:
יש לאכול אכילה קלה בלילה, ואין לאכול 

דברים המביאים לידי טומאה.

וכן אפשר לישון כאשר כפות רגליו מגולות, 
וכן בקיפול רגליים.

וכן יאמר פרקי התהילים שנהגו לומר בליל 
יום הכיפורים קודם השינה. ויאמר הפסוק 

קדושים תהיו ג’ פעמים.

בזמן אכילה
שאלה:

מה צריך להתבונן בעת האכילה?

תשובה:
מי ניתן לי את האוכל, ולשם מה.

על  בשיעורים  האדם  נפש 
ארבעת היסודות 

שאלה:
הרב מדגיש בשיעורים על ארבעת היסודות 
לנתח את הנפש לפי היסודות ולמצוא את 
בנפש  קורה  מה  העיקרית.  הרעה  המידה 
שליטה  אובדן  הוא  שקלקולה  שנראה 

אחד  בכל  שמתבטא  הנפש  כוחות  על 
ואחד מהיסודות, כלומר בסוגיא של מים 
יכולת  וחוסר  באכילה  התלהטות  קיימת 
האבסה.  של  למצב  עד  ממנה  להתנתק 
זה  ברוח   , כעס  של  התפרצויות  באש 
ושינויי  פוסקת  בלתי  בתנועה  מתבטא 
כלומר  במחשבה  בעיקר  מהירים  כיוון 
לקבל  וקושי  ספקות  טורדניות,  מחשבות 
ריקנות  קיצונית  עצבות  בעפר,  החלטות. 
מן  לאיזה  יודע  לא  בנוסף)אני  וחרדות. 
בנפש  תכונה  קיימת  שייך(  זה  היסודות 
שנראית לי קשורה לאותו שורש של רצון 
פחד  וגבולות,  מוסכמות  לשבור  "לברוח" 
לתת  יכול  הרב  האם  ושגרה.  מקיבעון 
הכוונה באבחון הנפש דידן ודרך העבודה 
לתיקונה? האם באמת נראה ששורשן אחד 
אציין  שונות?  סוגיות  מספר  כאן  שיש  או 
הוא בקלקולים שנכתבו  שהקושי העיקרי 

ביסוד המים והרוח.

תשובה:
של  בסדרה  כסדר  לעסוק  מציע  הנני 
והחזק  הטוב  ולדבוק בכח  עצימת,  הכרה 
שבנפש, ועי"ז הנפש תתייצב חלקית בס"ד 
יותר  תתבהר  הנפש  על  ההסתכלות  ואזי 
שקט  בחוסר  נמצאת  הנפש  כרגע  בס"ד. 
חזק ולכך הכל מתפרץ ונצרך בדיקה יותר 
מצויה  ההתפרצות  חלק  באיזה  בפרטות 

יותר בכמות ובאיכות.

יהיה יותר קל לברר את הנפש כפי שנכתב 
שתחילה יהיה התחברות לכח הטוב והחזק 

בנפש.

תוהו זוהמא בוהו ערב רב
שאלה:

)א( האם יש קשר בין תוהו, זוהמא, 
בוהו,וערב רב?

 תשובה:
א. כן, שורש הערב רב בתהו, שבו שורש 

הזוהמא של כל הבריאה, וחלקו נתקן 
בבהו.

שאלה:
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)ב( האם כל הרע כבר נעשה בשורש קודם 
כל  נתגלה  ועכשיו  הדעת  מעץ  האכילה 

הבירורים תחת מהמודעות של האדם

תשובה:
ב. כן.

אכילה
שאלה:

אדם שנוטל כדור שאחת מתופעות הלוואי 
שלו הוא שהוא מדכא תאבון ולכן ממעט 
או  גופו  את  מזכך  כך  ע''י  האם  באכילה 
שכיון שלא מתאווה לא הרוויח בכך כולם?

תשובה:
גופו מזכך נפשו. תלוי אם מכוון לכך ושמח 

בכך.

הנני רוצה לאכול ולשתות
שאלה:

"וראיתי  כתב  רל"א סק"ב  בסי'  המשנ"ב 
לאנשי מעשה שקודם אכילה היו אומרים 
שאהיה  כדי  ולשתות  לאכול  רוצה  הנני 
יש  יתברך", האם  ה'  לעבודת  וחזק  בריא 
כוונתו  כל  לא  אם  גם  זה  את  לומר  ענין 
לעצמו  להחדיר  בשביל  )אולי  זה  בשביל 

ידיעה זו( או שאין ענין?

תשובה:
מה  וגם  החלקית,  כוונתו  שזו  מודע  יהיה 
הם שאר כוונותיו, ואזי יאמר כן. מתוך רצון 

שכוונה זו תגדל.

אכילה בשבת
 שאלה:

השל"ה כתב שבשבת לגבי אכילה שיהיה 
בבחינת "טעימה". האם זה טעימה מכל 

דבר או מדברים מעטים קצת יותר 
מימות החול?

 תשובה:
כפי צרכו הנפשי והגופני.

לא מצוה ולא עבירה?
 שאלה:

האם זה נכון שאין דבר שהוא לא מצוה 
ולא עבירה אלא כל דבר אם הוא לא 

מצוה הוא עבירה )ואם זה נכון מה הפשט 
שחיבוט הקבר זה על ההנאות המותרות(?

 תשובה:
כל דבר שאינו אסור, נכלל במצות 

קדושים תהיו, פרושים תהיו, וכמ"ש 
הרמב"ן על אתר. וחיבוט הקבר בא לזכך 
חיבורו לחומר אף מה שהיה נצרך, אולם 
עשה זאת שלא לשם שמים, כגון אכילה 

הנצרך שלא לשם שמים.

פת במלח תאכל
 שאלה:

שמעתי בשם האורחות צדיקים ש"פת 
במלח תאכל" זה מעכב לתורה. האם זה 

גם בימינו, וא"כ מה הגדר של זה, ומה 
העבודה הנדרשת בכל תאוות האכילה 

בגיל הזה?

 תשובה:
להמעיט מעט מהרגלו וטבעו. ומידי פעם 

לעיתים רחוקות לאכול פת במלח, כגון 
פעם בחודש. אולם נצרך איזון עם תענוג 

בלימוד ובעבודת ה'.

־כיצד נשתמש בהנאה ובה
נאה שאנו מקבלים ישירות 

מאנשים
שאלה:

אני מבין )לפחות מבחינה אינטלקטואלית( 
וההנאה  ההנאה  המקור לכל  הוא  שהשם 
נראה  זאת,  עם  הזה.  בעולם  מקבל  שאני 
)לפחות באופן שטחי( שהוא "נותן חסות" 
לי למתנות האלה. )ברור שהוא נתן לנו את 

כלים

זה,  לחוות את ההנאות האלה, אבל אחרי 
זה רק בעקיפין  הנאה,  כשאנחנו מקבלים 
הנאה  מקבלים  למעשה  אנחנו  ממנו. 

ישירות מאנשים ודברים. לכן, ההתקשרות 
אל המקור הישיר של ההנאה מרגיש חזק 
"של  החסות  ל"נותן  מההתקשרות  יותר 
כמו  מרגיש  אינך  לדוגמה,  אלה.  חוויות 

קשור לשף הארוחה, כמו מהאוכל עצמו.

זה המקרה, כיצד נשתמש בהנאה ובהנאה 
ודברים  מאנשים  ישירות  מקבלים  שאנו 
שנראה  להשם,  עצמנו  את  לצרף  כדי 

שאנחנו מקבלים רק בעקיפין?.

תשובה:
צריך לשנן את האמונה שהכל נעשה רק 
וכחלק  כל.  מכל  בכל  הכל  ית"ש  ממנו 
יש ברכה לפני אכילה, להכיר שזהו  מכך 
זה,  שינון  להרחיב  נצרך  אולם  ממנו.  רק 
כמו  כולו,  היום  לאורך  ובפה  במחשבה 

שנתבאר בבלבבי ח"א.

בירור המאכלים
שאלה:

שלום לכבוד הרב.

ניצוצות  בירור  זה  עסקנו  שכל  מכיוון 
הקדושה בכל מעשינו ובפרט ביותר בעסק 
האכילה האם ניתן לומר שלמרות שמוצר 
מסוים מקבל כשרות של השגחה מסוימת 
ואפילו למהדרין מן המהדרין עדיין כל עוד 
סינטטיים  מעובדים  רכיבים  במוצר  יש 
שהוספו למוצר על מנת להאריך חיי מדף 
או לשפר טעם ומראה או מכל סיבה שהיא 
זה הרי יקשה על הבירור הרוחני באכילה 

של אותו מוצר?

רכיבים  מוצר  באותו  אין  אם  גם  הרי 
האסורים על פי התורה זה לא אומר שזה 
והן  פיזית  מבחינה  הן  לעיכול  קל  יהיה 

מבחינה רוחנית.

של  קליפה  או  עפר  לאכול  שניתן  כשם 
וזה לא אסור אבל הבירור של אותה  פרי 
פיזית  מבחינה  הן  קשה  יהיה  הקליפה 

גשמית והן רוחנית.

ככל  פיזית  שמבחינה  בחוש  ורואים 
תעשייתייים  מאכלים  יותר  שאוכלים 
שמכילים חומרים סינטטייים כמו חומרים 
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כל השאלות והתשובות הן מהארכיון של בלבבי - "שאל לבי"

משמרים , צבעי מאכל, מייצבים וכו'

לאורך  להתמודד  קשה  יותר  לגוף  ככה 
זמן עם הבירור של אותם מאכלים כאשר 
כאלה  בריאות  בעיות  של  תופעות  צצות 

ואחרות לא עלינו.

האם ניתן לומר שככל שאוכלים מאכלים 
ככה  הטבעי  למצבם  יותר  קרובים  שהם 
גם מבחינה  יותר  יהיה קל  הבירור שלהם 

גשמית

אבל גם יהיה קל יותר לבירור רוחני וממילא 
יועיל יותר לעבודת השם?

תודה - תזכו למצוות

תשובה:
הבעל חי יותר קרוב לבירור, הצונח רחוק 
וככל  יותר.  עוד  רחוק  והדומם  יותר, 
האדם,  של  מטבעו  יותר  רחוק  שהמאכל 
"שנעשה  הבירור  כי  מבירור,  יותר  רחוק 
חלק מהאדם". ולכך בעל חי שקרוב לאדם, 
והצומח  הצומח,  מן  לבירור  קרוב  יותר 
שקרוב יותר מן הדומם, קרוב יותר לבירור. 
כי הבירור אינו בירור ע"י האכילה בלבד, 
אלא שנעשה חלק מהאוכל, חלק מהאדם.

עצלות
שאלה:

שענינו  אמר  שהרב  דעפר  המים  בסוגיית 
שלו  שהאכילה  ועב,  גס  לדבר  תאוה 

נובעת בעומק ממקום של נטייה לכבדות, 
בנטייה  האחד  חלקים,  לשני  מתחלק  וזה 
למאכלים כבדים, והשני נטייה לאכול עד 
מקום של כבדות, והרב לא ביאר שם איך 
זה מתחבר לעניין העצבות, 1. האם כוונת 
כבדות,  מרגיש  שהוא  שלאחר  הדברים, 
לעצבות,  אותו  מביאה  הכבדות  הרגשת 

ואם לא אז איך מגיעה העצבות?

תשובה:
זה בעיקר מביא לעצלות, כי עיקר הכבדות 
נגלה בעצלות. אולם גם כן מביא לעצבות, 
וחוסר  תנועה,  מביאה לחוסר  הכבדות  כי 
השמח  היפך  לעצבות,  מביא  תנועה 

שתנועתו קלה, מקפץ ורוקד.

כאבי בטן לאחר השבת
שאלה:

למורנו ורבנו השלום והברכה,

העיכול אחר שבת,  לי קושי במערכת  יש 
כיצד להרגיע זאת?

תשובה:
כבר אמרו חז"ל, כל ימי עני רעים, ואפילו 
חולי  תחילת  וסת  שינוי  כי  ויו"ט,  שבתות 

מעיים.

בהפסקות  יותר,  מעט  לאכול  ראוי  ולכך 
האכילה  וכן  אכילה,  כל  בין  ארוכות 

בסבלנות ורוגע ונועם.

מזינה  שתיה  יהא  שהעיקר  לכך  בנוסף 
ופחות אכילה.

וכן ללכת הליכה ניכרת אחר כל אכילה.

רפואה
שאלה:

האדם  מאשמת  שנובעת  מחלה  גם  האם 
היא בעומק מתחילה מכך שאדם עבר על 
או ממידה רעה  אחד ממצוות לא תעשה, 
ולא מתוקנת , ואני יסביר את דבריי : כידוע 
ושתייה(  )אכילה  תזונה  בין  ישיר  קשר  יש 
לבין הבריאות של האדם, עכשיו אדם אכל 
ושתה מאכלות ומשקים מזיקים ולא חסר 
באבר  נחלה  מכך  כתוצאה  היום  בימינו 
יש  כאן  גם  האם   , יותר  חיצוני  או  פנימי 
)ולא   , בו  הרוחני שהאדם לקה  קשר לפן 
אז  רק מצד כך שבגלל שהאדם בדיכאון 
הוא בורח לאכילה מופרזת או מתוקים או 

עישון שעלול להזיק לו

תשובה:
עצם האשמה היא שורש הפגם הרוחני.



המשך בעמוד ג'

בלבבי משכן אבנה
בס"ד
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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.
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279 בשלח תשפ"ג | ג

ערכים בפרשהבלבביפדיה קבלה אפס

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 
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עץ חיים היכל חמישי שער פרקי דרושי הצלם דרוש א' מ"ב ]469[
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".
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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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 ׀ מג בלבבי משכן אבנה

שעבודתה בכך לפעור עצמה על פניה, כי זו היא קבלת 

השפע שלה, עכ"ל הבא"ח. 

ר'  וכמ"ש  לדברים,  ודקות  עליונות  פנים  יש  אולם 

צדוק )קומץ המנחה, ח"ב, אות יז( וז"ל, וז"ש חז"ל, אין קורין 

צנוע אלא למי שצנוע בבית הכסא, פירוש בית הכסא הוא 

מקום נעלם, והיינו שבצניעות שלו נעלם, עכ"ל. והיינו 

כי שם מבודד לבדו. וכמ"ש בשל"ה )שער האותיות, אות צ', 

וז"ל, עוד מעלה גדולה ונפלאה רמה ונשגבה,  צניעות( 

היא  לכת "עם אלהיך",  הצניעות, הצנע  הנכלל במדת 

אנשים  שני  ילכו  ולא  וז"ש  עיי"ש.  התבודדות,  מעלת 

ביחד. אולם בדידות זו נפלה למקום שפל לעת עתה.

ג ִאם רֹוֶצה ְלַמְׁשֵמׁש ְּבִפי ַהַּטַּבַעת ִּבְצרֹור אֹו ְּבֵקיָסם ִלְפֹּתַח )ג( ְנָקָביו, ְיַמְׁשֵמׁש ֹקֶדם 
ֶׁשֵּיֵׁשב ְוֹלא ְיַמְׁשֵמׁש ַאַחר ֶׁשֵּיֵׁשב, ִמְּפֵני ֶׁשָּקֶׁשה ִלְכָׁשִפים.

בירור הלכה – סעיף ג':

מג"א.  עיין  וז"ל,  ג(  ס"ק  )א"א,  הפמ"ג  וכתב  וכתב 

שאין  משמע  למשמש,  רוצה  אם  השו"ע  ומלשון 

הוא  וכן  יעוין שם.  ד'  אות  בפרישה  כתב  וכן  חיוב, 

בשבת פ"ב, ע"א, וברש"י שם )ד"ה למשמש(, דמי שאין 

יכול לפנות רפואתו שמשמש בפי הטבעת. וכן הוא 

בשו"ע לקמן סימן שי"ב סעיף ז'. וכן הוא בלבוש שם, 

שמי שאין יכול לפנות שרפאותו למשמש. וכאן כתב 

בלבוש )סעיף ג( ומפני הסכנה צריך למשמש, משמע 

דחוב הוא, וצ"ע, עכ"ל.

טעמים.  כמה  בה  יש  החוב  סיבת  שורש   והנה 

יכול  שאינו  בעצמו  יכיר  ואז  ישב  תחלה  דאם  א. 

לפנות, וח"ו יגרר למשמש אז, ואזי יבוא לידי סכנה 

של כשפים, ולכך סבירא ליה ללבוש שצריך למשמש 

שישב.  אחר  למשמש  יבוא  שמא  פעם  בכל  תחלה 

לפנות,  יכול  שאינו  רואה  שישב  אחר  אם  ובאמת 

עצתו כמ"ש המג"א )ס"ק ג( וז"ל, אם אינו יכול לפנות, 

ילך ד' אמות וישב ויעמוד וישב עד שיפנה או יסיח 

דעתו מדברים אחרים, גמרא, שבת, פב, ע"א, עכ"ל. 

ובאמת קצת צ"ב מה כוונת המג"א שהזכיר עצות אלו 

הוצרך  שם  אמרו  שהרי  בשבת,  שם  בגמ'  שהוזכרו 

לפנות ואינו יכול ליפנות, אמר ר' חסדא יעמוד וישב 

יעמוד וישב, רב חנן מנהרדעא אמר יסתלק לצדדין 

אמר  המנונא  רב  זו(,  עצה  המג"א  הביא  לא  מדוע  )וצ"ב 

ימשמש בצרור באותו מקום, ורבנן אמרי יסיח דעתו. 

והנה השו"ע נקט ימשמש וכתב חשש הסכנה שבו, 

וצ"ב  הנוספות,  העצות  ב'  את  הוסיף  המג"א  אולם 

נוספות.  עצות  איתא  המג"א שבגמ'  כתב  לא  מדוע 

שהשתא  וישב,  משמש,  לא  שאם  שכוונתו,  ונראה 

עצתו,  מה  ועתה  הסכנה,  מפני  למשמש  יכול  אינו 

ולכך כתב  יסיח דעתו.  או  וישב  וע"ז כתב שיעמוד 

שילך ד' אמות וישב ויעמוד וישב עד שיפנה. וכבר 

הקשו עליו )עיין כף החיים( שבגמ' ליתא שילך ד' אמות. 

מתחלה,  כן  שעושה  איתא  בגמ'  כי  ניחא,  ולהנ"ל 

ולכך  לפנות,  יכול  ואינו  ישב  שכבר  איירי  והמג"א 

לעקור  ע"מ  ראשונה  ישיבה  של  עקירה  בעי  תחלה 

חשש של כשפים שמא יבוא למשמש כדברי הלבוש, 

ולכך תחלה ילך ד' אמות, ועי"ז נעקר ישיבה ראשונה 

כבר  ימשמש  שמא  רק  למשמש  יכול  שבאמת  אפשר  )ומעתה 

ישב  ואזי  ויעמוד  ישב  לכך העצה ש(אח"כ  ויסתכן  קודם 

ישיבה ראשונה  ישיבה חדשה לגמרי שנעקרה  וזהו 

ע"י שהלך ד' אמות, וע"י שישב שוב ועמד, ואלו ב' 

צורות של ישיבה ראשונה, ולכך לא הזכיר עצת יפנה 



מד ׀ שו"ע אורח חיים סימן ג'

לצדדיו, כי זה אפשר לעשות גם כאשר יושב עדיין 

 כתחלה, ואין חשש שמא ימשמש תוך כדי כך, ודו"ק.

תשקצו  בל  שאיכא  באופן  לנקביו  צריך  כאשר  ב. 

מחויב  אזי  לפנות  מצליח  ואינו  צב(,  סימן  לקמן  )עיין 

ולישב. לעמוד  או  דעת  להסיח  או   למשמש 

ומחויב  לנקביו  ונצרך  להתפלל  עומד  כאשר  ג. 

"יכון"  מדין  שמחויב  אפשר  הכון,  מפני  להסירם 

למשמש וכד', ודו"ק.

הלכה פסוקה – סעיף ג':

יהא צנוע בבית הכסא, ולא יגלה עצמו עד שישב. 

הג"ה – ולא ילכו שני אנשים ביחד, גם לא ידבר שם, 

ויסגור הדלת בעדו משום צניעות )אור זרוע(.

על דרך הסוד – סעיף ג':

הנה טבעת בשורשה בקדושה מבואר בתיקונים )כה, 

ע"ב( שאמרו, ותפילין דיד טבעת דדרועא. ועוד אמרו 

שכינתא  דא  דיד,  תפילין  אלקים,  בצלם  ע"א(  )פד,  שם 

תתאה, דאיהי קשירא ליה, ועלה אתמר ונפשו קשורה 

רצועא  חדא,  בקשורא  חדא  ביחודא  תרויהו  בנפשו, 

כריכה באצבעא, דא קידושין דילה, דאיהו טבעת כריכא 

כנגד  הלב,  כנגד  יד,  של  תפילין  הנחת  )ומקום  דילה  באצבעא 

הריאה, שבה יש הטבעות בקנה, ואכמ"ל(.

ולתתא יש נמי טבעת דקדושה, והיא מ"ש )שם, צ, ע"ב( 

ותא חזי, בשעתא דבעא קב"ה למברי אדם, הכי הוה בעי 

למעבד ליה כגוונא דדיוקנא דיליה "בלא ערוה", ובלא 

פרץ ופירוד, כד"א נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, למהוי 

כל ספירן כלילן ביה בלא פרוד וקצוץ, ולאתייחדא בן עם 

בת דאינון אחים, דעלייהו אתמר אחים תאומים, הה"ד 

)שמות, כו( ויהיו תאומים מלמטה ויחדיו יהו תמים על 

ברית  דאות  טבעת  דא  הטבעת,  אל  אתר,  באן  ראשו. 

דיחודא  ושעור  לתתא,  עריין  לכל  שעור  דאיהו  מילה, 

לעילא. ולעילא אתמר ביה ולקח מעץ החיים וחי לעולם 

)וזהו אות ברית קדש, טבעת דתיקון, אבי חי, ואלמלא חטא ונקנס 

עליו מיתה לעולם היה אבי חי ולא מת, ודו"ק(, אבל לתתא אתמר 

)וזהו פי הטבעת  ביה ומעץ הדעת טו"ר לא תאכל ממנו 

דקלקול, שמשם יוצא אכילת עץ הדעת, ודו"ק(, לא תערב ביחודא 

)שם,  וכתב הגר"א  לאו מות תמות.  ואם  טוב עם רע, 

תיקון כב( וז"ל, שעשוי העטרה כמנין טבעת, והיא טבעת 

וארץ  שמים  דחתים  דגושפנקא,  חותמא  והוא  המלך, 

טל  שפע  ועיין  עכ"ל.  הארץ,  ואת  השמים  את  בר"ת 

)חלק ט"ל, ש"ז, פ"ב( וז"ל, מפני כן נקרא מלכות באותה 

בחינה טבעת, שהוא מלשון טבע, עיי"ש הטעם. ולתתא 

הוא שורש לטבע ומנהגו של עולם והוא מקור המוות. 

בינה, כמ"ש הרמ"ק, ושם  משא"כ לעילא טבעת סוד 

שורש הנס שמעל הטבע. ועיין רמ"ק בפרדס רימונים 

)ערכי הכינויים, ערך חותם, וערך טבעת(.

והנה כאשר ממשמש בידו בפי הטבעת, מאיר אור 

הטבעת שביד דקדושה, שהוא הארת קשר של תפילין. 

יקנח  לא  י'(  סעיף  זה  סימן  שו"ע  ע"א,  סב,  )ברכות,  ואמרו 

בימין, עיי"ש הטעם. וא"כ מקנח בשמאל ביד שקשור 

בה תפילין )והדבר תלוי בג' הטעמים שם, וזהו למ"ד שאיטר מקנח 

בשמאל, עיי"ש(. ועי"ז מאיר בטבעת התחתונה דקלקול, 

פי הטבעת, את אור הטבעת העליונה של יד. אולם אם 

מקנח בצרור או בקיסם, מאיר את שורש החטא של עץ 

הדעת טו"ר כנ"ל, וזהו ע"י שמשמש בקיסם שהוא מעין 

עץ. וכן בצרור שהוא עפר, ומעורר מש"כ עפר אתה ואל 

עפר תשוב. והדבר קשה לכשפים. ואמרו )חולין, נ, ע"ב( 

שמכחישין  כשפים,  שמן  נקרא  למה  יוחנן,  ר'  והאמר 

לתתא, אלא  יונקים  והיינו שלא רק  פמליא של מעלה. 

מכחישים השורש העליון שכולו טוב. ובפרטות בסוגיין, 

לא רק שיונקים כח הרע מפי הטבעת, מקליפת פעור 

ברית  של  דקדושה  טבעת  בחינת  משפילים  אלא  כנ"ל, 

ושל תפילין לתתא ומכחישים אותם.


