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הסכמה  מאת  הראשון  לציון  הרב  
הגאון  הרב   הראשי  לישראל 
 שליט''א. עובדיה  יוסף 

 

 
 
 

 
 

 הסכמה                         
 
 
 

לפני הספר... וראיתי בו כביר מצאה ידו  הובא
לאסוף כעמיר גורנה דברי הפוסקים ואחרונים 
חדשים גם ישנים, והכל עשה יפה בעטו בטוב 
טעם ודעת, וידיו רב לו ועמו עוז ותושיה לאסוקי 
שמעתתא אליבא דהלכתא, איישר חיליה 

 חן.לאורייתא, ודברי פי חכם 
 
 

בתפלה שחפץ ה' בידו יצלח לברך על  ואסיים
המוגמר בקרב ימים, ועוד יפוצו מעינותיו חוצה 
להגדיל תורה ולהאדירה, בנחת ובהשקט 

      ובטח. 

 

 

 

                                  

         

 

 עובדיה יוסף.
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

הסכמה  מאת  הראשון  לציון  הרב  
הגאון  הרב מרדכי    הראשי  לישראל
 שליט''א. אליהו 

 

 
 
 

 
 

 הסכמה                   
 
 
 

ראיתי מה שחבר... וראיתי את עומק  ראה
בינתו ואשר ידו רב לו בספרי ראשונים 
ואחרונים דן ופלפל ומסיק שמעתתא, מותיב 
ופריק וכתב כיד ה' הטובה עליו, דבר דבור על 

 אופניו בסדר ובשיטה טובה ונאה.
 
 

צון שחפץ ה' בידו, וכל אשר יעשה ישכיל ר יהי
ויצליח, וזכה להגדיל תורה ולהאדירה, יפוצו 

 מעיינותיו חוצה, אכי''ר.
 
 
 
 
 
 

        
מרדכי                                                     

   אליהו.

 
 

 
 
 

 
 

)הסכמות אלו, מספר אחר של המחבר, ולא העתקתי 

כולן וגם הוא לא ביקש הסכמות חדשות מפני שהוא 

רוצה להעלים שמו כרצונו, כמבואר בהקדמתו לספר 

 אורחותיך למדני ח''א. 'ודון מיניה ואוקי באתרין'.( 
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 הקדמת המחבר                 

 
 

 

יצורים, שכבר זכיתי להוציא הבורא ומאציל השתבח י

לתועלת הרבים, וכעת אורחותיך למדני ח''א הספר 

ברוב חסדו ובעזרתו אני מונח לפני הקורא היקר ספר 

. והוא על טעמי הדריכני באמתךזה שקראתי שמו 

המצות ויסודי התורה, ויש בו פירושים פשוטים, ורעיונות 

ומחשבות לפרש מה הצד השוה בין כמה מצות נפרדות 

בתורה. ואולי ע''י זה יכולנו להבין מיעוטא דמיעוטא 

מקדושת תורתנו, וכוונת הבורא יתברך אשר בחר בנו 

מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ויש רמז לזה בשם 

הוא מספר  הדריכני באמתך, שהגמטריא של הספר

)התורה(.  להבין טעמי מצותתשסב', וזה גמטריא, 

וחלקתי הספר לשלש שערים, שהם הכללים להבין 

היסוד לכמה מצות, ואולי יפתחו כנגדם שערי חכמה, 

 בינה, ויראת ה'. 

 

על פי שיש לומר על חקירות אלו, ''והחכמה מאין  ואף

'', ''ונעלמה מעיני כל חי, תמצא, ואי זה מקום בינה

ומעוף השמים נסתרה'', כמ''ש באיוב פ''כח. מ''מ כבר 

מצינו שהזהרנו לטרוח כדי להשיג חוכמת התורה ולהבין 

קדושתה, כמו שאמר שלומו המלך במשלי פ''ב, ''כי אם 

לבינה תקרא, לתבונה תתן קולך, אם תבקשנה ככסף, 

אלקים וכמטמונים תחפשנה, אז תבין יראת ה' ודעת 

 תמצא.'' 

 

אני מתפלל למי שגדול ונורא, שיתן לי דעת זכה  לכן

וצלולה, והוא ברחמיו יצילני משגיאות, ויראנו בתורתו 

נפלאות. וגם אני מבקש ממי שנורא ועלילה, ''שממנו 

לבדו אירא, יצילני מיום עברה, יחשכני משגיאות ומכל 

חטא ועברה, וידרכני בדרך ישרה, ויפתח לנו שערי 

 רה, ויזכנו ליום הבשורה.''            או

 
                                           

 
 

 המחבר
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 הדריכני באמתך                

 
 

 שער הקבלה והנתינה
            

 פ''א                                   
 

הרמב''ם בסוף הלכות מעילה, ''ראוי לאדם  כתב

להתבונן במשפטי התורה הקדושה, ולידע סוף ענינים 

כפי כחו.'' וכן הוא בסוף הלכות תמורה, שהוא כתב, ''אף 

על פי שכל חוקי התורה גזירות הם, כמו שביארנו בסוף 

מעילה, ראוי להתבונן בהן וכל מה שאתה יכול ליתן לו 

מרו חכמים הראשונים שהמלך טעם, תן לו טעם. הרי א

שלמה הבין רוב הטעמים של כל חוקי התורה.'' וכן הוא 

תשובה פ''ג. הל''ד. שהוא כתב, ''אע''פ שתקיעת  בהל''

השופר בראש השנה גזירת הכתוב, רמז יש בו...''. וכן 

מקואות שהוא כתב, ''דבר ברור וגלוי  הוא בסוף הל''

ינן מדברים שהטומאות והטהרות גזירת הכתוב הן, וא

שדעתו של אדם מכרעתו והרי הן מכלל החוקים... 

ואעפ''כ רמז יש בדבר...'' הרי הוא נתן רמז לחוק, כפי 

הבנתו. ועיין עוד בזה בב''י בי''ד בריש ס''קפא. שהוא 

פירש דברי הרמב''ם וכתב, ''שדעתו ז''ל לומר שאע''פ 

שכל חוקי התורה גזירת המלך הם מכל מקום כל מה 

בקש לו טעם נאמר בו טעם וכרבי שמעון דדריש שיוכל ל

טעמא דקרא'' ע''ש. ולכן אמרתי בלבי שיש לחקור 

ולבאר מה שנראה לעניות דעתי במצות התורה, ומה 

ובדעת החכמים זכרונם  ,שנראה לי בכמה ענינים בתורה

 הדריכנילברכה. ואני מתפלל לשוכן מרומים ''

 ולמדני.''  באמתך

 

גדול הוא לבני אדם לדמות יש לבאר שהעיקר  תחלה

דעות  עצמם לדרכי הקב''ה. כתב הרמב''ם בפ''א הל''

הל''ה. ואילך, ''ומצווין אנו ללכת בדרכים האלו הבינונים, 

והם הדרכים הטובים והישרים שנאמר והלכת בדרכיו. 

כך למדו בפירוש מצוה זו, מה הוא נקרא חנון אף אתה 

ה רחום, מה היה חנון, מה הוא נקרא רחום אף אתה הי

הוא נקרא קדוש אף אתה היה קדוש... וחייב אדם 

להנהיג עצמו בהן ולהדמות אליו כפי כחו.'' וכן כתב 

הרמב''ם בספר המצות, מצות עשה ח. ''היא שצונו 

להדמות בו יתעלה כפי היכולת, והוא אמרו והלכת 

בדרכיו. וכבר נכפל זה הצווי ואמר ללכת בכל דרכיו, ובא 

ד.( מה הקב''ה נקרא חנון אף אתה היה בפירוש )סוטה י

חנון, מה הקב''ה נקרא רחום אף אתה היה רחום, מה 

הקב''ה נקרא חסיד אף אתה היה חסיד. וכבר נכפל זה 

הענין בלשון אחר ואמר אחרי ה' תלכו, ובא בפירוש 

שרצה לומר ההדמות בפעולותיו הטובות והמדות 

הנכבדות שיתואר בהם הא' היתעלה על צד המשל 

 יתעלה על הכל עילוי רב.'' 

 

בראשית אות ז. שכתוב  מצינו במדרש תנחומא פר'' וכן

שם, ''לבד ראה זה מצאתי אשר עשה הא' את האדם 

ישר. )קהלת ז. כט.( לא בראו הקב''ה שנקרא צדיק וישר 

את האדם בצלמו, אלא כדי להיות צדיק וישר כמוהו.'' וכן 

ר'' וירא פ''כב. וכן ראיתי בספורנו פ הוא בעוד מדרשים.

פסוק א. שכתב, ''ובזה ידמה יותר לבוראו... כי אמנם 

הכונה במציאות האדם היתה שידמה לבוראו כפי 

האפשר, כאשר העיד באמרו נעשה אדם בצלמנו 

וכן ראיתי בתומר דבורה שכתוב שם בפ''א, כדמותנו''. 

''האדם ראוי שיתדמה לקונו, ואז יהיה בסוד הצורה 

ות.'' וכן ראיתי בחתם סופר בריש י''ד העליונה, צלם ודמ

בפתוחי חותם, שכתב שם, ''למען תגיע אל תכלית 

השלימות להתדמות הצורה ליוצרה להיות מן 

 המשפיעים לזולתה.'' ע''ש.

 

 פ''ב                                 
 

יש לבאר שהקב''ה הוא ברא את עולמו והוא  ועכשיו

ממנו מה שהוא נותן  משפיע עליו בכל עת, ועולמו קבל

ומשפיע, ובזה הוא מקיים עולמו בכל עת, שבלי זה חוזר 

עולמו לאפס. וכן הוא בשערי קדושה ח''ג ש''ב בד''ה 

הנה, שכתב ''בתחלת הבריאה נבראו כל העולמות... 

אחר כך צריך עוד להמשיך מזון וחיות ושפע בכל 

העולמות להעמידן על עמדן כבזמן הבריאה''. ואחר כך 

כתב שם, ''כשנגרע שפע אל הנבראים, נראה חס  הוא

ושלום חולשה ומעוט יכולת בעשר ספירות שאינן 

משפיעין בהם.'' וכן הוא בנפש חיים שער א. פ''ב. 

שכתב, ''וכל רגע ממש כל כח מציאותם וסדרם וקיומם 

תלוי רק במה שהוא יתברך שמו משפיע בהם ברצונו כל 

הוא יתברך מסלק רגע כח ושפעת אור חדש, ואילו היה 

מהם כח השפעתו אף רגע אחת כרגע היו כולם לאפס 

ותהו, וכמו שיסדו אנשי כנסת הגדולה 'המחדש בטובו 

בכל יום תמיד מעשה בראשית', היינו תמיד ממש בכל 

עת ורגע.'' ע''ש. וכן הוא בספר התניא בשער היחוד 

והאמונה, שכתב בפ''ב, ''שבהסתלקות הכח הבורא מן 

ישוב הנברא לאין ואפס ממש, אלא צריך הנברא ח''ו 

להיות כח הפועל בנפעל תמיד להחיותו ולקיימו.'' ע''ש. 

וכן כתבו כמה חכמים הלא הוא בספריהם. ועוד יש 

להוסיף על זה, שאף בשעת שאדם חוטא כנגד הקב''ה, 

מ''מ אף באותה שעה הקב''ה משפיע עליו לקיימו. וכן 

ן רגע שלא יהיה הוא בתומר דבורה בפ''ב שכתב, ''אי



האדם נזון ומתקיים מכח עליון השופע עליו. והרי תמצא 

שמעולם לא חטא אדם נגדו שלא יהיה הוא באותו רגע 

ממש שופע שפע קיומו ותנועת איבריו, ואם היות 

 שהאדם חוטא בכח ההוא לא מנעו ממנו כלל.'' ע''ש. 

 

לפי זה שיש נתינה וקבלה, דהיינו שהקב''ה נותן  נמצא

ומשפיע לנו, ואנו קבלנו ממנו שפועתו. ועל דבר זה לנו, 

כתבו המקובלים בתוארים זכר ונקבה, וכך כתב מהר''י 

ארגיאס בשומר אמונים, ''זכר ונקבה הם כינוים למשפיע 

ומושפע, כי המשפיע לזולתו נקרא זכר והנשפע נקבה, 

וסוד הזווג המיוחד לספירות הוא חיבור ודיבוק הספירה 

רה המקבלת, ועניינו הוא מתוק המשפעת עם הספי

גבורות הנקבה בחסדים של הזכר כמ''ש רבינו האר''י 

ז''ל בספר מבוא שערים ש''ג ח''ב פ''ב, והוא רמוז 

בדברי רז''ל שאמרו ראה שאין העולם מתקיים במדת 

הדין שיתף עמה מדת רחמים, וזה השיתוף של מדת 

הרחמים עם מדת הדין הוא עצמו סוד הזווג. וחכמי 

זוהר ורבינו האר''י ז''ל הוכרחו להשתמש בכינויים ה

ממאורעות הגופים בענין זווג עיבור ולידה ויניקה 

וגדלות, כדי לבאר סודות עמוקים ונפלאים, אשר אין 

דרך ואופן לבארם ולהודיע ענינם, כי אם באלו הכינויים 

ומשלים גופנים, ולא שתהא כוונתם לייחס לספירות 

פים ח''ו.'' וכן הוא ברב פעלים העליונות מאורעות הגו

 בח''א בא''ח ס''א. בד''ה ועל שאלה שניה. ע''ש.

 

אף שאנו קבלנו השפע מעליון, מ''מ עדיין יש חיוב  אלא

עלינו לדמות עצמנו להקב''ה וליתן לאחר, וכמו שכתבתי 

בפ''א. ולכן אף שיש נתינה מהקב''ה, ויש קבלה מצד 

ן לאחר מה שאנו עצמנו, מ''מ אנו צריכים לחזור ולית

קבלנו מהקב''ה. ולכן למשל אם הקב''ה נותן לאדם 

עושר והרבה כסף, יש חיוב על איש זה לדמות עצמו 

להקב''ה ואף הוא צריך ליתן חלק ממונו לעני. וכן אם 

הקב''ה נותן חכמה לאיש אחד אף הוא צריך ללמד 

אחרים וליתן להם מחכמתו. ולפי זה מובן מה שכתוב ל

פ''א, שהעולם עומד על גמילות חסדים, בפרקי אבות ב

דהיינו שכמו שהקב''ה ''גומל חסדים טובים לבני 

ישראל'', כמו כן יש חיוב עלינו לגמול חסד לאחרים. וכן 

הוא תכלית הבריאה כמו שכתוב בריש עץ חיים שער 

הכללים פ''א. ''כשעלה ברצונו יתברך שמו לברוא את 

הוא בשערי קדושה  העולם כדי להיטיב לברואיו...''. וכן

ח''ג ש''ב. בד''ה הנה, ''בתחלת הבריאה נבראו כל 

העולמות על הסדר הנזכר לעיל מכח האין סוף ברצון 

הפשוט בתורת נדבה וחסד''. וכן הוא להרמח''ל בפתחי 

חכמה ודעת בתחלת כלל ראשון, שהוא כתב שם, 

''כוונת הבריאה מה שנודע לנו מכוונות המאציל ב''ה 

ברצותו להיטיב רצה המאציל להמציא  בזה הוא, כי

נמצאים שיקבלו טובו.'' ע''ש. הרי שכוונת הקב''ה הוא 

להטיב לעולמו בתורת חסד ונדבה, ולכן אף מצד עצמינו 

יש חיוב ליתן לאחרים מה שנתנו לנו הקב''ה, וזה הענין 

 גדול של גמילות חסדים.

 

מצינו סברה זו בזוהר בראשית קע. לגבי יעקב  וכן

, ''רבי שמעון אמר ויאבק איש עמו, מאן אבק, אבק אבינו

טפל לעפר, מה בין עפר לאבק, אבק דאשתאר מן נורא 

ולא עביד איבין לעלמין, עפר דכל איבין נפקי מינה ואיהו 

כללא בעילא ותתא... ומההוא עפר כל איבין וכל טיבו 

דעלמא נפקי מניה, וביה אתעבידו כל עובדין דעלמא, 

יה מן העפר והכל ישב אל העפר'. כמה דכתיב 'הכל ה

ותנינן הכל היה מן העפר ואפילו גלגל החמה, אבל אבק 

לא עבד פירין ואיבין לעלמין, ובגין כך ויאבק איש דאתיא 

בההוא אבק ורכיב עליה, בגין לקטרגא ליה ליעקב עד 

עלות השחר דאתעבד שולטנותיה ואתחלף. וכך הוא 

א דמיא, וכד לזמנא דאתי, בגין דגלותא השתא כלילי

איהו ליליא שלטא ההוא אבק על ישראל, ואינון שכיבי 

לעפרא עד דיסתלק נהורא ויתנהר יממא, וכדין ישלטון 

ישראל ולהון יתיהיב מלכותא, דאינון קדישי עליונין.'' הרי 

מצינו שהעפר מקבל ואף הוא חוזר ליתן פריו וזה דבר 

זיו  נכון, משא''כ באבק שלא נותן כלום. ועיין בפירוש

שכתב, ''ואבק מרמז על הס''א, וזהו שאיתא שם הזהר 

באברהם כסבר ערביים הם שמשתחוים לאבק 

וירא, ''יוקח נא מעט  רגליהם.'' ולכן מובן הפסוק בפר''

מים ורחצו רגליהם והשענו תחת העץ.'' דהיינו שקודם 

המקבלים ראוים  והנתינה מאברהם לאורחיו, צריך שיהי

לקבל, דהיינו בגדר שהם יכולים ליתן לאחר בדרך חסד, 

ואז מותר ליתן להם, וזה רק אחר שהסירו האבק. ועיין 

 עוד בזה בזוהר בראשית קב.

 

האזינו, שכתוב שם לגבי  יש לפרש הזוהר בריש פר'' וכן

הפסוק אני ישנה ולבי ער, ''אני ישנה מפקודי אורייתא 

ברא, ולבי ער לאעלה לארעא בזמנא דאזלינא במד

למעבד להו )נימוסין( דהא כל פקודי אורייתא בארעא 

משתכחין.'' הרי שאין המצות בגדר של מדבר שאין שום 

צמיחות במדבר והוא חורב ואין שום נתינה, משא''כ 

בארעא שיש צמיחות ונתינה. וכן תכלית המצות להכשיר 

 לנו להיות בגדר של נתינה.     

 

שצריך המקבל לחזור וליתן לאחר, ובזה הוא מצינו  ולכן

דומה לבורא, ועוד מצינו שאין ליתן לאחר אם הוא אינו 

בגדר של ''ליתן לאחרים'', שזה כמו נתינה לס''א ח''ו. וכן 

מצינו לגבי רבי בב''ב ח. שהוא אינו רצה ליתן צדקה 

לע''ה, אלא לבן תורה, וכך איתא התם, ''רבי פתח 

אמר יכנסו בעלי מקרא בעלי אוצרות בשני בצרות, 

משנה בעלי גמרא בעלי הלכה בעלי הגדה, אבל עמי 

הארץ אל יכנסו, דחק רבי יונתן בן עמרם ונכנס, אמר לו 



רבי פרנסני, אמר לו בני קרית אמר לו לאו, שנית א''ל 

לאו, אם כן במה אפרנסך, א''ל פרנסני ככלב וכעורב 

ר אוי לי פרנסיה, בתר דנפק יתיב רבי וקא מצטער ואמ

שנתתי פתי לעם הארץ, אמר לפניו רבי שמעון בר רבי 

שמא יונתן בן עמרם תלמידך הוא שאינו רוצה ליהנות 

מכבוד תורה מימיו, בדקו ואשכח אמר רבי יכנסו הכל.'' 

ע''ש. וכן הוא במרן בי''ד ס''רנא. יא. ע''ש. הרי שאף 

שיש חיוב ליתן לאחר ולדמות להקב''ה, מ''מ עדיין צריך 

יתן למי שראוי לחזור וליתן לאחר,דהיינו ת''ח ולא רק ל

למי שרוצה לקבל רק משום הנאת עצמו בלבד, דהיינו 

 ע''ה.

 

מצינו כזה בזוהר בראשית קמא. לגבי הבארות  ועוד

של יצחק, ''ויעתק משם ויחפר באר אחרת וכו'. א''ר 

חייא תא חזי בירא דמיין נבעין, האי איהו רזא עלאה בגו 

נותא, בירא דאית ביה מוצא מים, ואיהו רזא דמהימ

בירא דאתמליא מההוא מוצא מים, ואינון תרין דרגין 

דאינון חד, דכר ונוקבא כחדא כדקא יאות... 'ויקרא שמה 

רחובות'... ובגין דא יתפשטון מבועוי לכל סטרין כד''א 

'יפוצו מעינותיך חוצה ברחובות פלגי מים'. ובגין כך 

י מבואר שאף שהבאר מקבלת ויקרא שמה רחובות.'' הר

מים, והוא השפע העליון, מ''מ עדיין הבאר חוזרת ליתן 

לאחרים, דהיינו 'יפוצו מעינותיך חוצה', ולכן נקרא 

 רחובות. 

 

מצינו בזוהר בראשית קנא. שכתוב שם לגבי יעקב  וכן

והבאר, ''וירא והנה באר בשדה וכו'. א''ר יהודה רזא 

איהו. דחמא האי באר לעילא, דא כגוונא דא, כתיב 

שלשה עדרי צאן רובצים עליה, אי אינון שלשה אמאי 

כתיב ונאספו שמה כל העדרים, אלא אינון שלושה דרום 

א וצפון מהאי סטרא ומזרח מזרח צפון, דרום מהאי סתר

בינייהו, ואלין קיימין על האי באר ואחידן ליה ומליין ליה, 

מאי טעמא, בגין כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים היינו 

דכתיב 'ישקו כל חיתו שדי'.'' הרי אף כאן מצינו שהבאר 

 מקבלת מים, ואז היא חוזרת ליתן המים לאחרים.

 

'ג. שכתוב שם, מצינו סברה זו בפרקי אבות בפ' וכן

''רבי אליעזר איש ברתותא אומר, תן לו משלו, שאתה 

ושלך שלו, וכך בדוד הוא אומר, כי ממך הכל ומידך נתנו 

לך.'' ופירש הרע''ב, ''תן לו משלו. לא תמנע מלהתעסק 

בחפצי שמים, בין בגופך בין בממונך שאינך נותן משלך 

לא מגופך ולא מממונך, שאתה וממונך שלו.'' הרי 

האדם מקבל מהקב''ה, והוא צריך לחזור וליתן לאחר, ש

בין לחברו בתורת חסד או בין להקב''ה בתורת עבודתו. 

וכן הוא בזוהר הנ''ל בבראשית קמא. לגבי הבאר 

שנקרא רחובות, ''רמיזי דזמינין בנוי למפלח ולתקנא 

האי בירא כדקא חזי ברזא דקרבנין ועלוון, כגוונא דא 

ן לעבדה ולשמרה, אלין קרבנין דכתיב ויניחהו בגן עד

ועלוון, ובגין דא יתפשטו מבועוי לכל סטרין כד''א יפוצו 

חוצה ברחובות פלגי מים, ובגין כך ויקרא שמה 

רחובות.'' הרי בזה יש נתינה להקב''ה מבני ישראל ממה 

שהוא כבר נתן להם, דהיינו עבודתו בקרבנות, וזה 

 בתורת תן לו משלו.  

   

יתרו יט. ו. ''ואתם תהיו לי  וק בפר''יש לפרש הפס וכן

ממלכת כהנים''. והלשון של כהן, הוא ''משרת'', כמבואר 

ברש''י בבראשית מז. כב. דהיינו שצריך אנחנו ליתן לו 

 בדרך עבודה.

 

הכי יש לפרש מ''ש רש''י בריש פרשת וישב,  ולענ''ד

שכתוב שם, ''אלה תולדות יעקב, יוסף...'' ופירש''י, 

כל האלופים )של עשו( הכתובים למעלה,  ''יעקב ראה

ואמר מי יכול לכבוש את כולן, מה כתיב למטה אלה 

תולדות יעקב יוסף, וכתיב והיה בית יעקב אש ובית יוסף 

להבה ובית עשו לקש, ניצוץ יוצא מיוסף שמכלה ושורף 

את כולם.'' ויש להבין, למה רק כשיש צירוף בין יעקב 

של עשו, למה לא אמרינן ויוסף, יש כח לבטל היצר הרע 

את זה כשיש צירוף בין יעקב וראובן, או לוי או יהודה 

וכו'. אלא נראה הכי פירושו, יעקב הוא המדה של צירוף 

בין אברהם ויצחק, דהיינו בין חסד וגבורה כנודע, ולכן 

יש בו שלימות במדות. ויוסף הוא מדת הנתינה, שכל 

'ש ''ויוסף הארץ באים אצלו והוא נתן להם מאכל, כמ'

הוא השליט על הארץ, הוא משביר לכל עם הארץ''. ולכן 

פירש רש''י הנ''ל שבצירוף המדות טובות, דהיינו יעקב, 

עם כח הנתינה  לאחרים, דהיינו יוסף, אז יש כח לבטל 

היצר הרע של עשו. שהלא אפשר להיות איש עם מדות 

טובות, אלא הוא יושב בדד ולא נותן ממדותיו לאחרים, 

וא לא עושה חסד עמם ולא נותן מחכמתו לאחרים, שה

אבל אם יש לו כח הנתינה , דהיינו הצירוף בין יעקב 

ויוסף, אז אף ניצוץ אחד מכלה כל הקש של עשו. ונראה 

שלפי זה יש להבין הפסוק הנ''ל בעובדיה, דהיינו שיעקב 

אש, ויוסף להבה, וזה כמו המשנה בב''ק פ''ו, ''אחד 

ד הביא את האור, המביא את הביא את העצים ואח

האור חייב, בא אחר וליבה המלבה חייב.'' ופירש רע''ב, 

''נפח באש והעלה שלהבת כמו בלבת אש )שמות ג.(''. 

הרי נראה מזה שע''י ליבה האש יכול לילך למקום אחר, 

דהיינו שיש בזה כח הנתינה  של האש, שהוא אינו 

ולכן  נשאר במקומו אלא הוא גדל ופרוץ למקום אחר.

יעקב אש, אבל יוסף להבה, דהיינו האש שע''י נפיח יכול 

ליתן מכחו למקום אחר, והוא בגדר של נתינה לאחר. 

ולכן רק בצירוף יעקב ויוסף יש כח לבטל היצר הרע של 

 עשו. הרי מבואר שהעיקר כאן הוא כח הנתינה .            

  



יש ללמוד דבר זה ממ''ש בכמה מקומות בזוהר  ועוד

דשא בריך הוא ואורייתא חד, וגדולה מזו מצינו דקו

בפרשת בשלח ס. ''ואוליפנא דקודשא בריך הוא תורה 

איקרי... ואין תורה אלא קודשא בריך הוא.'' ועיין עוד 

בזה בתניא פ''כג. ובנפש החיים שער ד. פ''י. ולפי זה 

 י''ל לגביי''ל שמה שהקב''ה מאציל ונותן לכל, כך 

צמה היא נתינה, וכן כוונת התורה, ולכן התורה ע

 המצות, וכן מי שהוא מקיים התורה צריך ליתן לאחרים.   

 

מצינו בשערי קדושה ח''ב ש''ד. בד''ה תאות  וכן

התענוגים, שהוא כתב שהאוכל לתאות נפשו דוקא, יש 

לו מדה רעה, ''אבל המסתפק בהכרחי נקרא צדיק''. 

שבע ועיין שם שהוא הביא הפסוק במשלי ל. ט. ''פן א

וכחשתי ואמרתי מי ה'.'' הרי שמי שכיון רק לקבל לעצמו 

וכל כוונתו לשבוע דוקא, הוא מכחיש הקב''ה. ועיין עוד 

בזה בראשית חכמה שער הקדושה פ''טו. שהוא האריך 

לגבי הענין של אכילה, וכתב, ''לכן צריך ליזהר מלרדוף 

אחר המותרות כי האכילה המיותרת היא מביאה לאדם 

ומיד יצרו מתגאה עליו.'' ועוד כתב שם, ''שלא לידי חטא 

יכוון במאכלו להנאת גופו כ''א לקיום נפשו ולא ילך אחר 

תאותו''. וכן מצינו סברה זו בזוהר בראשית פ. ''לעלוקה 

שתי בנות הב הב, בגין כך דאיקרון הב הב לא ידעו 

שבעה.'' ע''ש. הרי מי שאומר תן לי תן לי אינו שובע 

הרע. ולכן העיקר הוא לקבל לעצמו מה ממנו, וזה מצד 

שצריך לחיותו, ולחזור וליתן העודף לאחרים, אבל אם 

 הוא מכוין רק לתאות עצמו אז יש פגום בקבלה.  

 

 ,מצינו מכל הנ''ל שהעיקר הוא לדמות להקב''ה ולכן

ולכן כיון שאנו מקבלים הכל ממנו, יש חיוב עלינו לחזור 

 וליתן לאחרים גם כן.

 

             פ''ג                             

 

זה יש להבין כמה מצות בתורה, שקבלה ונתינה  ולפי

פשוטה בכמה מצות, כגון שמצינו שיש נתינה  סברה

במצות של תרומה ומעשר וחלה ופאה ולקט ובכורים 

וכדומה, דהיינו באלו אנו מקבלים מהקב''ה מה שהוא 

לכהן או לוי או  כגון נותן לנו, ושוב אנו נותנים לאחרים

 .לעני

 

חיים  םן מצות פרו ורבו, שבזה אנו מביאימוב וגם

לעולם, ואין נתינה גדולה מזו, ובזה הוא ממש דומה 

להבורא במה שהוא מחדש חיים בעולם שלא היה שם 

 מקודם, והוא כמעט כמו יש מאין. 

 

נראה שסברה זו היא היסוד של כמה מצות  ולענ''ד

ה אינו נראה כן. ובתחלה אחרות אף שבהשקפה ראשונ

יש לבאר שהעיקר הטעם של כל המצות של טומאה 

וטהרה הוא משום זה גם כן. וקודם כל יש לדון לגבי 

האבות טומאות. המת הוא טמא, ונראה שהטעם לזה 

הוא משום שכשאדם חי הוא יכול ליתן לאחרים ולעשות 

חסד, אבל אחר מיתתו הוא אינו יכול ליתן כלום, ולכן 

א. ולפי זה יש לחלק בין מת עכו''ם ומת המת טמ

ישראל, וי''ל שכיון שישראל מצד הנתינה, שייך בו סילוק 

הנתינה ולכן שייך במיתתו טומאה, משא''כ במת עכו''ם 

שאין הבית טמא במיתתו, כיון שהוא אינו בר נתינה כל 

כך, ולכן אין כאן סילוק נתינה כל כך, ולכן אין כאן 

הר ויחי רכ. שכתוב שם, ''וגופא טומאה. וכן נראה מהזו

דעובד כומ''ז כד איהו מית לא מסאיב לאחרא, מאי 

טעמא, ישראל בשעתא דאיהו מית כל קדושיה דמאריה 

מתעברין מניה. אתעבר מניה האי צולמא קדישא, 

ואתעבר מניה האי רוח קודשא, אשתאר גופא מסאבא, 

אבל עובדי כומ''ז לית הכי, דבחיי מסאב בכל סטרין, 

ולמא דיליה מסאבא, ורוחא דיליה מסאבא... כיון דמית צ

נפקו כל אילן מסאבי ואשתאר גופא בלא מסאבותא 

לסאבא.'' ע''ש. וזה כדעת רשב''י ביבמות סא. וכן דעת 

הרמב''ם, עיין עוד בזה בב''י י''ד ס''שעב. ומה שהוא 

הביא שם בשם הרא''ם. ומצד אחר מצינו שי''א שאין 

תתם, עיין בזה בבתי כהונה ח''א טומאה להצדיקים במי

ס''כג. והסבא קדישא י''ד ס''כג. והמנחת אלעזר ח''ג 

ס''כד. והיחוה דעת ח''ד ס''נח. ויש לפרש סברה זו לומר 

שכיון שכל חייהם הוו בגדר של נתינה אין הטומאה 

שולטת עליהם, אבל נראה לענ''ד שלפי דברי הזוהר 

שינוי גדול דהיינו  הנ''ל יש לומר להיפך, דהיינו שכאן יש

מנתינה גדולה בחייהם לבטול נתינה זו, ולכן ק''ו ששייך 

מצינו שהענין של טומאה  טומאה במיתתם. על כל פנים

 ענין של נתינה.בתלוי 

 

יש להבין הענין של נט''י בבוקר, והענין של רוח  ובזה

רעה. ונראה שזה מפני שמי שישן אינו יכול ליתן בשעת 

שינתו, ולכן הוא כמו מת ויש בו טומאה וכמו שכתב 

הזוהר דמאן דנאים טעים טעמא דמותא בשתין נשמי וכי 

מתער אתדבק סת''א בידים, עיין עוד בזה בפר''מ בא''א 

. ולפי זה יש לפרש הירושלמי בפ''ח בא''ח ס''ד. אות א

דתרומות ''אמר ר'' אמי צריכין למיחוש למה דברייתא 

חוששין אסור למיתן בר נש... תבשילא תותי ערסא''. וכן 

הוא בש''ע י''ד ס''קטז. ה. ועיין בב''י שיש לחוש שהטעם 

הוא מפני רוח רעה, ודלא כפירש הרמב''ם בפ''יב. מהל'' 

חופין בכלי ברזל רוח רעה שורה רוצח. ולכן ''אפילו מ

עליהם.'' ולענ''ד יש לפרש כל זה לפי הנ''ל, דהיינו 

שהטעם שיש רוח רעה על האוכלים תחת המטה הוא 

מפני שהמטה מיוחדת לשינה, וכמו ששינה דומה 

למיתה כמו כן י''ל שיש לחוש לטומאה ע''י אהל לגבי 

שינה כמו לגבי מת. ואף שמצינו שהאהל חוצץ בין 



ים שתחת האהל ובין המת שעליה, כמבואר הכל

ברמב''ם בהל'' טומאת מת פ''יב. הל''א. מ''מ מצינו שכל 

ם או כלי אבל אם אד ,זה כשלא היה האהל אדם או כלי

את הטומאה ואינם חוצצין  םנעשו אהל הרי אלו מביאי

בפני הטומאה, כמבואר ברמב''ם שם הל''ב. ולכן כיון 

כמבואר בהל'' כלים שמטה בכלל כלי שמקבל טומאה 

פ''ד. הל''א. הרי י''ל שאם מת על המטה אז יש טומאה 

לאוכלין שהם תחת המטה. ועוד אף אם האוכל בתוך 

כלי של ברזל כמבואר בב''י הנ''ל, עדיין אין זה חוצץ 

לטומאה כיון שזה כלי. ולכן אף לגבי שינה במטה אף 

שאין כאן טומאה ממש, מ''מ כיון ששינה דומה למיתה 

ז י''ל שיש רוח רעה על האוכלים. וכל זה מפני שהצד א

השוה בין מיתה לשינה הוא שבשתיהן יש חסרון 

 בנתינה.  

 

י''ל לגבי נדה שהנתינה המיוחדת לאשה היא לילד  וכן

בנים ובנות, ואין נתינה גדולה מזו להביא חיים בעולם. 

אמנם בשעת נדתה שהיא שופעת דם היא אינה יכולה 

ות עוברת, ולכן משום שיש חסרון לגבה לקבל הזרע להי

כיון שהיא אינה יכולה ''ליתן'' באותו זמן, היא נחשבת 

טמאה. וכן יש לפרש דברי האר''י ז''ל שכתוב בשער 

אחרי מות, ''נלענ''ד ששמעתי ממורי זלה''ה  המצות פ''

כי נדה ר''ל נ''ד ה. שגורם להפריד ה' תתאה מן ה'.'' וכן 

תקון יז. יח. ''כי בעון נדה גרם הוא בשער רוח הקודש ב

שאות ה' היתה נעה ונדה.'' ע''ש. דהיינו שמלכות אינה 

יכולה לקבל מן תפארת, דהיינו שבעת נדתה היא אינה 

להריון. וכן לגבי  ברחמהמבעלה יכולה לקבל הזרע 

טומאת שכבת זרע, כל כוונת הזרע היא להוליד בנים 

ל כאן הוא לבטלה, ובנות, דהיינו ''ליתן'' חיים בעולם, אב

ואין כאן נתינה כלל, ולכן הוא טמא. ולגבי הזב, כתב 

הרמב''ם בפ''ב בהל'' מחוסרי כפרה הל''א. ''שהזב 

האמור בתורה הוא שכבת זרע מחוליי החללים שהיא 

מתקבצת בהן.'' הרי הזב פולט שכבת זרע גם כן אלא 

הוא חולה, אלא עדיין הוא לבטלה, ולכן הוא טמא שאין 

תינה. ואף שמצינו לגבי ביאה שעדיין האיש והאשה כאן נ

אבות הטומאות בפ''ה.  טמאים, וכדפסק הרמב''ם בהל''

הל''ט. ''אחד האיש ואחד האשה ששמשו מטתן שניהן 

טמאים, ושניהן ראשון לטומאה דין תורה.'' הרי שאף 

שזרע זה ראוי להוליד ממנו, מ''מ שניהם טמאים, מ''מ 

קולטת כל הזרע לתוך רחמה, עדיין י''ל שהאשה אינה 

והיא פולטת מן הזרע לחוץ, וכמבואר ברמב''ם שם 

הל''יא. ובמרן בי''ד ס''קצו. יג. ולכן מצינו שאף בביאה 

בדרך הטבע עדיין יש זרע לבטלה, ולכן עדיין יש כאן 

טומאה. ולכן מצינו שפסק הרמב''ם שם בהל''י. ''הבועל 

פ שהערה. את האשה ולא הוציא שכבת זרע טהור אע''

וכן האשה טהורה עד שיוציא האיש.'' הרי שאין הטומאה 

מצד הביאה אלא מצד השכבת זרע. ולכן נראה שהעיקר 

 טעם כאן שיש כאן טומאה הוא מפני העיכוב של נתינה.

 

יש לפרש מה שכתוב בתורה בריש פרשת תזריע,  וכן

שאחר שהיא ילדה זכר, ''וטמאה שבעת ימים כימי נדת 

דהיינו שבכל ימי עיבורה היא אינה יכולה  דותה תטמא''.

לקבל עוד זרע להריון, ולכן היא אינה יכולה ''ליתן'' עוד, 

ולכן היא כנדה, ואחר הלידה צריך היא לשבת שבעת 

ימים. מ''מ אחר זה עד יום ארבעים יש לה דם טהור, 

וי''ל שדם זה טהור כיון שעכשיו יש לה בן ואין לנו 

הביא וליתן חיים בעולם, ולכן דם ''נתינה'' גדולה מזו, ל

זה טהור. מ''מ עדיין היא אינה יכולה לגע בכל קודש, 

כיון שהיא עדיין אינה יכולה לקבל זרע להריון, עד אחר 

כמה ימים מהלידה, על פי טבע העולם. אמנם אם היא 

''נקבה תלד'', אז יש לכפול השיעורים הנ''ל, ונראה לי 

בגדר של ''קבלה'',  שהטעם לזה הוא מפני שנקבה היא

וזכר הוא בגדר של ''נתינה''. ולכן כיון שהנתינה יותר 

מהקבלה, אז צריך להורות זה ע''י כפול  החשוב

ונות דרוש א. דפסח והשיעורים הנ''ל. ועיין בשער הכ

בד''ה והנה, שדם טהור הוא בבחינת דחסידים, דהיינו 

 תזריע.   צד הנתינה, ועיין בשער המצות פר''

 

י''ל לגבי מצורע, שהפירוש של מצורע הוא ''מוציא  וכן

רע'' וכמ''ש השפתי חכמים בויקרא יג. מו. דהיינו מוציא 

שם רע, וכן הוא בזוהר בוקרא נג. ע''ש. וכתוב בגמרא 

בערכין טז: ''מה נשתנה מצורע שאמרה תורה בדד ישב 

מחוץ למחנה מושבו, הוא מבדיל בין איש לאישתו בין 

כך אמרה תורה בדד ישב.'' וכן הוא איש לרעהו, לפי

ברש''י בויקרא יג. מו. ע''ש. הרי מצינו שבתחלה יש 

אהבה וחסד בין איש ואשתו או חבירו, דהיינו ''נתינה'' 

חבירו, וע''י המצורע הוא הופך הנתינה לממנו לאשתו או 

להפרדה. ולכן כיון שהמצורע מאבד הנתינה, הוא בגדר 

''עצרת'', אותיות '', שהוא של טמא. וכן יש רמז ב''צרעת

דהיינו עצרת נתינת חסד בין אדם לחבירו. ועיין עוד 

. שמנה אחד עשר מצורה אות ד במדרש תנחומא פר''

לידי צרעת, והמעיין בהם יראה  םדברים שמביאי

 שבכולם יש פגום בנתינה ע''ש.

 

לבאר הענין של טומאת נבלה. אמנם כאן אין  ויש

בלה. כתב הרמב''ם בפ''א הפגום בנתינה, אלא הוא בק

דאבות הטומאות הל''ב. ''אחד בהמה וחיה בין המותרין 

באכילה בין האסורין אם מתו כולן בשרם מטמא בכזית. 

ושחיטת בהמה טהורה וחיה טהורה מטהרתו בכל 

מקום... ואם אירע פיסול בשחיטה הרי זו נבילה 

ומטמאה במשא.'' ע''ש. ועוד כתב שם, ''בהמה טמאה 

אה אין השחיטה מועלת בה, ואחד השוחטה או וחיה טמ

הנוחרה או החונקה או שמתה כדרכה, הרי זו נבילה.'' 



מצינו לפי זה שיש שני ענינים כאן, אחד הוא שאף אם 

מאה, הבהמה כשרה מ''מ אם מתה בלי שחיטה היא ט

לידי טומאה, ויש לחקור  הרי שהחסרון של שחיטה מביא

השני הוא שאם מה הוא הענין של שחיטה. והענין 

הבהמה מצד עצמה אסורה באכילה אז אחר מותה היא 

טמאה, ולא מועילה שחיטה לתקן את זה, ולכן יש 

 לחקור מה הוא הענין של בהמה שאינה כשרה לאכילה.

 

נראה שהטעם לשחיטה כך הוא, שאף שמותר  ולענ''ד

לאדם לאכול בשר ולקיים גופו, מ''מ זה נחשב ''קבלה'', 

ל האוכל ממה שנתן לו הקב''ה, והוא דהיינו הוא מקב

חוזר ליתן המאכל לאחר בתורת ''נתינה'', אלא הוא  אינו

אוכל אותו לקיים גופו. מ''מ זה מותר לגמרי, וכמ''ש 

השערי קדושה הנ''ל )בסוף פ''ב.( ''אבל המסתפק 

תורת בהכרחי נקרא צדיק''. אמנם אין לו לאכול יותר ב

אות נפשו, שבזה הוא כוונתו רק לעונג ותכשאכילת גסה 

כחש בה', כמ''ש במשלי ל. ט. ''פן אשבע וכחשתי 

ואמרתי מי ה'.'' וזה מפני הוא הופך מה שראוי לנתינה 

, ה רק לעצמולאחר, דהיינו האוכל מרובה, לצד קבל

דהיינו לתאותו. הרי מצינו שאין לו לכוין באכילה להנאת 

ם עצמו ותאותו, אלא די לו לאכול מה שהוא צריך לקיי

גופו, וכמ''ש הראשית חכמה הנ''ל. ולפי זה כן י''ל לגבי 

המעשה של הריגת הבהמה, שהוא מאבד ונוטל חיות 

הבהמה מן העולם, שאף שזה מותר לגמרי כדי שיכול 

האיש לאכול לקיים גופו, מ''מ אין לו לעשות ההריגה כדי 

כדמצינו באדם אכזרי  למלאות תאותו להרוג ולהשמיד

וכבר כתב הנו''ב  וה להרוג ולאבד.שיש לו הנאה ותא

במה''ת י''ד ס''י. שאין לציד ולהרג בהמות לתענוג ע''ש. 

רק ואם הוא עושה כן מצינו שהוא ''מקבל'' הבהמה 

עצמו ויש פגום גדול בקבלה. ולכן נראה שכל לתאות 

כוונת השחיטה היא להרוג הבהמה, אבל לא בדרך 

יגה, אלא אכזרי למלאות תאות נפשו שיש לו עונג בהר

רק באופן קל בלי צער להבהמה, ולכן זה מוכח שהוא 

עושה המעשה הריגה רק כדי לאכול לקיים גופו, וזה 

מותר ואין כוונתו למדות רעות, ודלא כדמצינו בבני 

בליעל. ולכן לפי זה י''ל שקודם אכילת הבשר של 

הבהמה בעינן שחיטה, שזו סימן שהוא לא כיון להנאת 

ה, ולכן בלי שחיטה הבשר נבלה תאותו בהריגת הבהמ

טמא, שאין כאן הוכחה שהוא רוצה ''לקבל'' בשר 

הבהמה לעצמו רק לקיים גופו, ולכן כיון שיש פגום 

 ב''קבלה'' הבשר טמא.    

 

יש לפרש הטעם לגבי בהמות טמאות, שבהמה  וכן

טמאה ''מקבלת'' אוכלה בדרך אכזרי, כגון ארי או זאב 

רגים אותם בתאות נפשם שהם רודפים אחר אוכלם והו

בדרך מגונה, ולכן בזה יש פגום באופן שהם מקבלים 

אוכלם. אמנם לגבי בהמה טהורה כמו כבש או פרה, אין 

בהם שום תאוה בשעת אכילה, שהם מפרסת פרסה, 

ולכן אי אפשר להם לטרוף בהמה אחרת, ועוד הם 

מעלה גרה, ולכן ברוב פעמים הם אוכלים מה שכבר 

ום תאות הריגה כאן, ועוד הם אוכלים במעיהם, ואין ש

רק עשבים ואין כאן הריגת נפש כלל. ולכן הדרך 

שהבהמות טהרות מקבלות אוכלם הם באופן צנוע וקל, 

טמאות. ולכן הבהמות שאינן כשרות המשא''כ בהמות 

טמאות אף בשחיטה, שהן עצמן טמאות, ולכן מה 

ן מועילה שחיטה. וכן יש לפרש לגבי עופות הטמאות, וכ

הוא ברמב''ן בויקרא יא. יג. שכתב, ''שכל העוף הדורס 

לעולם טמא כי התורה הרחיקתהו מפני שדמו מחומם 

לאכזריותו'' ע''ש. דהיינו שיש פגום באופן שהן 

טמאות כמו ה''מקבלות'' אוכלן, וכן י''ל לגבי בהמות 

 שביארתי.  

 

  פ''ד                         

 

שדבר  מצינויש לבאר הענין של קבלת טומאה.  ועכשיו

אלא יש קבלת המחובר לקרקע אינו מקבל טומאה, 

דבר שהוא ''כלי אשר יעשה מלאכה בהם'', ב טומאה

כמבואר בויקרא יא. לב. וזה משום יש בעשיית כלי הגדר 

של ''נתינה'' מאדם שהוא יוצר הכלי, ולכן ע''י פעולתו 

ועוד מצינו ''נתינה'' . הוא ''נותן'' דבר חדש בעולם

בפעולת הכלי, שמה שכלי זה מועיל לעשיית מלאכה 

נחשב כנתינה, שאם ע''י הכלי האיש יכול לעשות 

מלאכתו, שוב מצינו שהכלי עוזר לו, ולכן הכלי עצמו 

היה נתינתו בלי תולכן בעינן ש נחשב בגדר של נתינה. 

 דבר פגום שנגעפגום, ולכן אם יש פגום בנתינתו, דהיינו 

כלי שהוא עשה, אז הכלי טמא. ולכן אם מאבות ב

, והתורה כליטומאות נוגעות בכלי אז זה נחשב פגום ב

 אמרה שהכלי מקבל טומאה.  

 

שעדיין יש לפרש הדין של כלי חרס שכתוב שם  אלא

בפרשת שמיני, שכלי חרס מקבל טומאה רק מתוכו ולא 

מגביו, וגם אם הטומאה באויר בתוכו עדיין הכלי מקבל 

טומאה ולא בעינן נגיעה לזה. ויש לחקור מאי שנא כלי 

חרס מכלים אחרים. ולענ''ד נראה שכלי חרס שאני 

שכתוב בגמרא פסחים ל: ''והתורה העידה על כלי חרס 

שאינו יוצא מידי דופיו לעולם.'' ופירש''י, ''שהרי בכלי עץ 

ומתכות כתב לך ישטף תעבירו באש ומורק ושוטף אבל 

'' עיין בפרשת צו. ולכן י''ל שכלי חרס בכלי חרס ישבר.

בגדר  כלי חרסשאני משאר כלים מטעם זה. ולכן י''ל ש

של ''קבלה'' דהיינו שהוא יכול לקבל הטעם, אבל אין 

הוא בגדר של ''נתינה'', כיון שהוא אינו יכול לפלוט כל 

טעמו, משא''כ בשאר כלים ששייך בהם קבלה ונתינה, 

. ולפי זה יש להסביר למה דהיינו שהם בולעים ופולטים

כלי חרס אינו מקבל טומאה אלא מתוכו, וזה משום תוכו 



העיד על הצד של ''קבלה'' שיש בו, דהיינו שהוא מקבל 

ואינו נותן. ועוד כיון שהצד של ''קבלה'' שיש בו כל כך 

חזק, דהיינו שהוא מקבל ואינו פולט, ולכן אף אם יש 

לי נגיעה. ועוד טומאה רק באוירו יש קבלת טומאה אף ב

כיון שטבע הכלי חרס הוא שהוא אינו יכול ''ליתן'', דהיינו 

לפלוט כל טעמו, אז י''ל שא''א לטהר הכלי, שטהרת 

הכלי הוא ע''י מה שאנו חוזרים הכלי לגדר של ''נתינה'' 

ע''י המקוה של מים, וזה לא שייך בכלי חרס שא''א 

 לשנות טבעו. כך נראה לפרש דין זה.

 

וכל שמקבל טומאה כתוב שם, ''מכל האוכל הא ולגבי

אשר יאכל אשר יבוא עליו מים יטמא''. וכן כתוב שם, 

''וכי יתן מים על זרע ונפל מנבלתם עליו, טמא הוא 

לכם.'' הרי דבעינן ביאת מים, ועוד בעינן מים לרצון, 

כמ''ש במשנה ראשונה של מכשירין, ''כל משקה 

ן... הרי זה בכי שתחלתו לרצון אע''פ שאין סופו לרצו

יותן.'' ע''ש. ולענ''ד נראה שהטעם לזה דבעינן הכנת 

אדם במאכל, שכשהוא הכין המאכל זה נעשה בכלל 

''נתינתו'', וזה כמו ''כלי שיעשה מלאכה בהם'' הנ''ל, 

דהיינו דבעינן דבר שהאדם מתקן, ובזה הוא בכלל 

סימן גדול להגדר של נתינה ממים, לנו ''נתינתו''. ואין 

ים נותנים חיים לכל העולם, ומים מגדלים הכל ויש שמ

אוכל ורווח בעולם ע''י מים כנודע. ולכן ע''י נתינת המים 

על האוכל לרצונו, זה מוכח שהוא הכין מאכל זה בגדר 

של נתינה. וכן ראיתי סברה זו ברשב''ם שם בפסוק לד. 

שכתב, ''מי שרוצה לתת טעם במצות לפי דרך ארץ 

לא הזקיק הקב''ה טומאה למיני ולתשובת המינין ו

אוכלים ומשקין עד שיתקנם לצורך מאכל, ונתינת מים 

היא תחלת תיקונם ועיקר חשיבותם לצורך אכילה.'' וזה 

בזה הוא דבעינן  העיקרששביארתי, אלא  קרוב למה

הגדר של נתינה כדי לקבל טומאה, כיון שלא חל הפגום 

 של טומאה אלא בדבר שהוא ראוי לנתינה.

 

יש לפרש כאן בענין קבלת טומאה, שנראה שאם  דועו

המעשה של נתינה הוא יותר גדול, אז קבלת הטומאה 

. ולכן בחולין מצינו ''שהראשון שבחולין הא יותר גדוליה

טמא ומטמא. השני פסול ואינו מטמא''. אלא לגבי 

תרומה מצינו, ''שהשני בתרומה טמאים ומטמאים. 

 גבי קדשים מצינו,השלישי פסול ולא מטמא.'' אמנם ל

''הראשון והשני והשלישי בקדש טמאין ומטמאין. הרביעי 

פסול ואינו מטמא.'' כמבואר כל זה ברמב''ם בפ''יא. 

דאבות הטומאות ע''ש. ונראה שבחולין יש קצת נתינה, 

דהיינו שהוא מתקן האוכל וגם הוא נותן אוכליו לשאר 

 בני אדם, אחר שהוא כבר מקבל לעצמו מה שהוא צריך

לקיימו. אלא לגבי תרומה הוא נותן כל האוכל להכהן, 

וגם הכהן הוא בר נתינה, שהוא נותן עבודתו לבית 

המקדש, והוא השליח של גבוה והוא הביא ונותן השפע 

העליון לעולם. ולכן כיון שבתרומה מצינו נתינה שהיא 

יותר חשובה, גם מצינו שהיא מקבלת טומאה עד 

תינה הוי יותר חזקה, שלישי. אמנם לגבי קדשים הנ

שכולה לה' וזה בגדר של ''תן לו משלו שאתה ושלך 

 שלו''. ולכן בזה יש קבלת טומאה עד רביעי. 

 

מובן הטעם שאין לכהן להביא עצמו לידי טומאת  ולכן

מתים, משא''כ בישראל שלא שייך בזה איסור לישראל, 

וזה מפני יש בכהן מדרגת נתינה שהיא יותר חזקה 

שכל כוונת הכהן היא לעבוד להקב''ה  מסתם ישראל,

בבית המקדש וזה בגדר של נתינה גדולה, וק''ו לכהן 

לקבל טומאה לעצמו. הרי  וגדול שאף לקרוביו אין ל

 האזהרה מטומאה. גדולההנתינה  גדולהמצינו שב

 

זה יש לפרש הדין המיוחד שמצינו לגבי מים  ולפי

אם ומשקים, שהם חוזרים להיות ראשון לטומאה, אף 

הם נוגעים בשני לטומאה, וכמ''ש הרמב''ם שם בפ''ז. 

הל''ה. ''כיצד, יין שנגע באב הטומאה או בראשון או 

בשני הרי יין זה כראשון לטומאה.'' וזה מפני שיש במים 

על המים כמו שכתבתי  םנתינה גדולה, שכל העולם תלוי

כך, מצינו  ללעיל, ולכן כיון שהנתינה היא גדולה כ

 חוזרים לראשון לטומאה, ודלא כמאכל. שלעולם המים

 

שיש להקשות על סברה זו, שהלא כתוב בברכות  אלא

כב. ''אין דברי תורה מקבלין טומאה''. וכן הוא בזוהר 

בויקרא פ: ''מלי דאורייתא לא מקבלין טומאה.'' ולכן יש 

לעיין שהלא אין נתינה גדולה מהתורה דקודשא בריך 

יל ונותן לכל העולם כולו. הוא ואורייתא חד, והקב''ה מאצ

ולכן יש לומר להיפך, דהיינו שכיון שיש נתינה גדולה 

בתורה י''ל ששייך בה קבלת טומאה כמו שמצינו לגבי 

תרומה וקדשים הנ''ל. אלא נראה שאין זה קושיא, ויש 

לחלק בין הפנימי והחיצוני, וי''ל שקבלת טומאה שייך 

ל תורה היא כגון אוכל או מים, אבוגשמי חיצוני דבר ב

הפנימית ולא שייך שום קבלת טומאה בדברי תורה. 

ועיין מ''ש בנפש החיים שער ג. פ''ה. ''ומצד זאת 

הבחינה הוא שדימוהו רז''ל כביכול כענין הנשמה אל 

הגוף, וכמ''ש בזוהר שהוא יתברך הוא נשמתא דכל 

עלמין, שכמו שבאדם לא נראה בחוש רק הגוף, 

ל הגוף היא בבחינת והנשמה אף שהיא מלאה את כ

הסתר לעיני בשר ונגלית לעיני שכל, כן כפי השגתינו 

הנגלית נראה מציאות העולמות והבריות כולם ושהוא 

יתברך שמו מתפשט ומסתתר כביכול בפנימות כולם 

להחיותם ולקיימם כענין הנשמה שמתפשטת ומסתתרת 

בפנימיות כל פרטי חלקי אברי הגוף להחיותו.'' ולכן כך 

גבי התורה דקודשא בריך הוא ואורייתא חד, ולכן י''ל ל

י''ל שלא שייך קבלת טומאה בפנימי, משא''כ במים 

 ותרומה וקדשים שהם בחינת החיצוני.   



 

 פ''ה                                    
 

הנ''ל יש לבאר המצות של טהרת הטמא, כגון  ואחר

מקוה ופרה אדומה, וטהרת המצורע. ונראה שהעיקר 

בזה הוא, שכשהאדם מקבל טומאה מצינו שיש פגום או 

בנתינתו או בקבלתו כמו שביארתי לעיל, וע''י הטהרה 

הוא חוזר לגדר של נתינה או קבלה כהוגן. ולכן המקוה 

של מים הוא סימן לנתינת הקב''ה, שהוא חוזר להשפיע 

עליו וע''י זה האדם חוזר לגדר של נתינה וקבלה כראוי. 

ה שמים הם הגדר של נתינ)פ''ד( יל וכבר ביארתי לע

קבלת המים להחיותם, בגדולה, שכל העולם כולו תלוי 

וכן הוא בספר התניא באגרת הקדש ס''יב. ''חסד הנקרא 

בשם מים היורדים ממקום גבוה למקום נמוך, והוא 

בחינת ההשפעה והתפשטות החיות מעולמות עליונים 

 ונים.'' ע''ש.   תלתח

 

אדומה, ובדרך כלל י''ל הלבאר הענין של הפרה  ויש

שהטעם של טומאה למת הוא משום שהמת אינו יכול 

אדומה הוא הפרה הליתן כמו שביארתי לעיל, ולכן אפר 

שבדרך כלל הפרה  כמת שהוא בגדר של אינו יכול ליתן,

יכולה ליתן קודם מיתה, אבל כשהיא מתה והיא אפר 

ל המים שהכהן נותן אב בלבד שוב אין כח נתינה כלל,

 המים יכולים להפךהאפר לתוכם הם בגדר של נתינה, ו

הטומאה לטהורה, וע''י ההזאה של מים אלו על הטמא 

 הוא חוזר להיות טהור.

 

יש לבאר את זה ביותר ביאור. הפרה היא  ועכשיו

נקבה, דהיינו הצד של קבלה, שהאיש נותן והנקבה 

של אחרים מקבלת, וזה כמו מת שהוא רק מקבל החסד 

שהם קוברים אותו, והוא אינו יכול ליתן כלל. ועוד בעינן, 

''אשר לא עלה עליה עול'', דהיינו שהפרה יכולה ''ליתן'' 

לאדם ע''י עבודת הקרקע, אבל פרה זו ''לא עלה עליה 

עול'', דהיינו שהיא אינה נותנת כלום. ולכן אף מצד זה 

שכתוב היא כמת. וכן יש ללמוד ממצות עגלה הערופה, 

שופטים, ''עגלת בקר אשר לא עבד בה,  שם בסוף פר''

אשר לא משכה בעול.'' וגם כתוב שם, ''נחל איתן אשר 

לא יעבד בו ולא יזרע''. הרי נראה שכמו שהאיש הנהרג 

אינו יכול ''ליתן'' עוד, בין ע''י מצות פרו ורבו, בין ע''י 

ה גמילות חסדים ולמוד תורה ועבודתו, כמו כן בעינן עגל

''אשר לא משכה בעול'', דהיינו שהיא אינה נותנת כלל 

לאדם, וגם הנחל איתן אינו יכול ''ליתן'' ע''י זריעה, ולכן 

זה סימן להנהרג שהוא אינו יכול ליתן. ולכן אף לגבי 

הפרה האדומה י''ל הכי, דבעינן ''אשר לא עלה עליה 

 עול'', שזה סימן שהיא אינה נותנת, והיא כמו מת.

 

לבאר הענין של ''אדומה'', דהיינו שהיא כמו מדת  יש וכן

דם שהוא אדום. ונראה שמדת דם היא, שהדם נותן 

המאכל והחיות להגוף, ולכן אמרינן ש''נפש הבשר בדם 

היא'', ולכן הדם הוא בגדר של נתינה שכל החיים תלוי 

בו. אמנם מצד אחר מצינו שבשפיכות דמים יש בטול של 

המיתה, ולכן  מתגור והדם ז נתינה, דהיינו שבשפיכות

חוץ מן הגוף יש בזה נטילת נשמה והוא לכשיוצא הדם 

 ,עצירת הנתינה, ולכן כשהדם פרוש והוא ניכר לכל

אדרבה אין זה נתינה אלא בטול נתינה, ועוד אין צבע 

של הדם ניכר עד שכבר יצא הדם לחוץ, ולכן הצבע של 

הדם,  אדום הוא עצירת הנתינה. ולכן בעינן מצות כסוי

שזה כמו קבורה להדם שהוא כח הנתינה , וכמו קבורה 

למת. וכן מצינו שעשו הוא ''אדום'', והוא לצד של יצחק, 

ויצחק הוא בצד של ''קבלה'', והוא נגד הצד של נתינה 

)כמ''ש הזוהר בראשית קמא. ''דא יצחק דהאיהו חשך, 

ואיהו אזיל לקבלא ליליא בגויה''(, ולכן רצה יצחק לברך 

תולדות, לגבי  עשו )עיין בזה בספר הליקוטים בפ''את 

הפסוק ויאהב יצחק את עשו.( ולכן אף מצד זה הפרה 

 ''אדומה'' היא מצד ''הקבלה'' דוקא, וכמו מת.    

       

ידי השריפה היא נשתנית לאפר, וכבר כתבתי לעיל  ועל

בפ''ב בשם הזוהר בבראשית קע. שאפר שאני מעפר, 

, דהיינו להגדיל פירות ותבואה, שעפר יכול ''ליתן''

)אף שהזוהר הנ''ל משא''כ באפר שהוא אינו נותן כלל. 

אבק דאשתאר מן הזכיר אבק ולא אפר מ''מ ממ''ש ''ד

ולכן אף מצד זה הפרה '', משמע שאבק הוא אפר(. נורא

אדומה כמת שאינו נותן כלל. ולכן מובן למה כל העוסק ה

 בזה הוא נעשה טמא.

 

והוא הענין של נתינת הארז ותולעת יש לבאר,  ועוד

שני ואזוב לתוך השריפה. ונראה שזה רומז להשפע 

העליון מהקב''ה שיורד לעולם, דהיינו הנתינה מהקב''ה. 

ונראה שהארז הוא גבוה מאד, כמ''ש הרמב''ן בויקרא 

יד. ד. והאזוב הוא קטן ושפל כמ''ש רש''י שם. וזה סימן 

טה, דהיינו מהארז של השפע העליון שיורד מלמעלה למ

להאזוב. וכן יש ללמוד בדרך רמיזה, שארז הוא א' רז, 

דהיינו הא' הוא ראשית הכל דהיינו תחלת השפע 

ממקום עליון והוא רז, דהיינו נסתר למעלה. ואזוב הוא 

א' זוב, דהיינו שניכר שהשפע מהא' 'זוב' וניכר לכל 

והגיע למטה. ונראה שהתולעת שני, הוא כחוט אדום 

רש''י שם, ''לשון של צמר צבוע זהורית.'' ויש  כמ''ש

ואותו דבר לא  ,לומר שדרך החוט לכרוך ולאסור דבר

יכול לזוז בשביל זה. ונראה שזה רמז לעצירת השפע, 

לפתוח ולסגור, ולכן ע''י זה  עשוידהיינו שזה כמו ברז ש

יש שפע מרובה או מיעוטה. וזה מצד ''הקבלה'', דהיינו 

נעקד יצחק על המזבח, וזה מדתו מצד יצחק, וידוע ש

לאסור ולעכב. וראיתי בשפתי חכמים שם באות כ. 



שכתב, ''העץ ארז ואזוב וגם הלשון זהורית כרוכין יחד 

באגודה, אבל אין הלשון זהורית כרוך סביב השנים אבל 

כרוך עמהן באגודה, ולא הזכיר בקרא במה הן כרוכין.'' 

. ''וכרכו בשירי אמנם מבואר במשנה נגעים פ''יד. מש''א

הלשון'', דהיינו הלשון יוצא ועודף על עץ ארז ואזוב והיה 

כורכן בו דהוו שלשתן באגודה אחת, כמבואר ברע''ב 

אף מ''מ  ,שם. נמצא שאף שהתולעת שני בכלל האגודה

הוא כורך על הכל, וזה סימן שהוא שולט על השפע 

שיורד מלמעלה למטה. וגם החוט הוא צבע אדום, וכבר 

תי שזה מצד הקבלה, כמו דם, וגם זה מעכב כתב

הנתינה. ולכן הארז והאזוב הם רמז להשפע העליון, 

והתולעת שני רמז שיש פקוח על השפע ויש אופן 

להרבות או להמעיט השפע. וכן ראיתי סברה זו בזוהר, 

בויקרא נג: ''ועץ ארז, הא אתמר. ושני תולעת, סטר 

ואזוב, דא סומקא דגבורה דאשתתף בהדיה בקדמיתא. 

וא''ו זעירא דיניק לכנסת ישראל.'' ולפי זה ע''י נתינת 

הארז והתולעת שני והאזוב לתוך שרפת פרה אדומה, 

אדומה, הזה רמז שאין עוד שפע מלמעלה לקיים הפרה 

נתינה הואם אין שפע מלמעלה, ממילא אין שום כח 

 בפרה אדומה. ולכן היא ודאי כמת, וכל העוסק בה טמא.

 

מ''ש הרמב''ם בפ''ה הל''ד. דפרה אדומה,  מובן ובזה

''ולא הפרה בלבד אלא כל החטאות הנשרפות מן 

הפרים ומן השעירים, השורפם מטמא בגדים בשעת 

שריפתו עד שיעשו אפר.'' הרי כיון שהאפר אין בו שום 

 צד של נתינה, יש קבלת טומאה למי שעוסק בו.

 

אדומה לתוך הע''י נתינת האפר של הפרה  אמנם

ים חיים, יש רמז שהמים נותנים כח הנתינה  באפר, המ

ולכן ע''י מים אלו יש תקנה לטהר מי שטמא ע''י נגיעת 

המת. ובזה מובן מ''ש בפרשת חקת, ''ולקחו לטמא 

מעפר שרפת החטאת, ונתן עליו מים חיים אל כלי''. ויש 

לדייק שכאן אמרה התורה ''עפר'', אבל קודם לזה 

''אפר''. ונראה שיש רמז אמרה תורה בכל הפסוקים 

שע''י נתינת האפר למים הוא חוזר להיות בגדר של 

''עפר'', דהיינו שיש בזה כח נתינה לדבר אחר, וכמ''ש 

, אפראבק שהוא לעיל בפ''ב בשם הזוהר החילוק בין 

 עפר.         ובין

 

יש לפרש בענין זה, שלפי מה שביארתי מובן  ועוד

דהיינו משום הטעם שהעוסק באפר מקבל טומאה, 

שהאפר דומה למת שאין בו שום צד נתינה, אבל אחר 

נתינת האפר במים אין שייך כאן קבלת טומאה כיון שע''י 

המים יש צד נתינה. אמנם עדיין מצינו שהנוגע במי 

חטאת שלא לצורך הזאה מקבל טומאה, וכן כתב 

פ''א, ''הנוגע במי חטאת  הרמב''ם בפ''טו. הל''א בהל''

שלא לצורך הזאה בין אדם בין כלים טמא... הנה למדת 

שמי הנדה אב מאבות הטומאות של תורה... שנאמר 

'ומזה מי הנדה יכבס בגדיו', אינו מדבר במזה על 

הטמא, אם טיהר את הטמא קל וחומר שיהיה הוא 

טהור, מפי השמועה למדו שזה שנאמר בתורה ומזה מי 

מר אלא לשיעור שהנוגע או הנושא מי נדה הנדה לא נא

שיש בהן כדי הזייה שלא לצורך הזאה טמא ומטמא 

בגדים דין תורה.'' ע''ש. ויש להקשות על זה, שאם המי 

חטאת בגדר של נתינה, למה יש טומאה שלא בשעת 

הזאה. אלא נראה שהוא כמו שכתבתי לעיל, שהעיקר 

פר של הוא לקבל כדי ליתן לאחרים, ולכן מצינו שהא

אדומה דומה למת שאין האפר ראוי לנתינה ההפרה 

כלל, וע''י נתינת המים עדיין י''ל שהאפר טמא כיון 

שהאפר מקבל לעצמו ותו לא, אבל אם משתמשים 

באפר לטהר אחר מטומאתו, אז זה בכלל נתינה לאחר, 

דהיינו שזה בגדר של חסד מה שהאפר עוזר אחר 

שרק בשעת ההזאה להוציא עצמו מטומאתו. ולכן מצינו 

המי חטאת טהור שזו שעת נתינה לאחר, אבל שלא 

בשעת הזאה המי חטאת טמא שעדיין אין צד נתינה 

 דין זה אתי שפיר.  מה שפירשתיבאפר. ולכן לפי 

 

יש לבאר, והוא מצות טהרת המצורע. וכבר  ועוד

כתבתי שהטעם שהמצורע טמא הוא מפני שהוא מפריד 

ובזה הוא הסיר נתינת בין אדם לאשתו או לחבירו, 

חסד מביניהם. ולענ''ד נראה שהשתי צפורים, הן כנגד ה

המצורע עצמו וחברו שהוא בצער משום לשון הרע של 

המצורע. ולכן הצפור הנשחטה היא רמז למצורע עצמו 

שהוא נשחט דהיינו שנאבד רעתו. והמים חיים הם 

לחזור ההפרדה והפגום בנתינת המצורע לנתינה 

כיון שהמים חיים הם בגדר של נתינה  שלימה כהוגן,

והם השפע העליון מהשוכן מרומים. והעץ הארז והאזוב 

והתולעת שני הם רומזים לירידת השפע מלמעלה 

למטה כמו שביארתי לגבי פרה אדומה. )ואגב אורחיה 

מצורע פ''יד. פסוק ד. שכתוב שם,  י''ל שיש רמז בפר''

ן ''ויש צרעת זאת ''ועץ ארז ושני תולעת'', ואותיות אלו ה

לעונו''. ואחר כך בפסוק ו. כתוב, ''ואת העץ הארז ואת 

שני התולעת'', ואותיות אלו הן ''צרעת היא את האות 

לשון עזות''. כך נראה לענ''ד.( וטבילת הצפור החיה 

לרמוז  כדיבדם הצפור השחוטה והמים חיים הוא 

שחברו שהוא נרמז בצפור חיה מקבל הנתינה חדשה 

פגומה. ושליחת צפור החיה על הבמקום נתינה ושלימה 

פני השדה, הוא לרמוז שעכשיו חברו בגדר דרור וחרות, 

וכן כתב הרמב''ם בפ''יא. הל''א דטומאת צרעת שהצפור 

היא דרור. ואין שום פגום נשאר על חברו מפני הלשון 

הרע והוא יוצא חנם. וכן נראה, שהמקור להרמב''ם שם 

מהתו''כ שכתוב שם בשם רבי שפסק דבעינן דרור, הוא 

יוסי הגללי דבעינן ''שחיה חוץ לעיר, ואיזו זו דרור.'' עיין 

במל''מ שם. ולכן נראה שמה שהוא שולח הצפור ''על 



פני השדה'' הוא לחזור הדרור למקום דירתו חוץ לעיר 

דהיינו על פני השדה, ובזה יש חרות להדרור, וזה רמז 

ן הטעם שכתב שיש חרות מן הלשון הרע. ולכן מוב

הרמב''ם שאין לשלוח הצפור לא לים ולא לעיר ולא 

למדבר, דהיינו שאין אלו מקום דירתו של הדרור, ולכן 

אין במקומות אלו חרות לדרור, ולכן אין סימן של חרות 

מהלשון הרע. כך נראה לענ''ד לפרש הטעם של שתי 

צפורים. וראיתי ברמב''ן על התורה פירוש אחר לגבי ה

פור, דהיינו שהוא כשעיר המשתלח, ואף שליחת הצ

שאין בידי לחלוק על הרמב''ן מ''מ תורה היא ויכול כל 

אחד לפרש כדרכו ובפרט שאין כאן פסקי הלכה אלא 

המצות, ולענ''ד מה שכתבתי נראה יותר טעמי פירושי 

איסור  למה ישפשוט. )ולפי פירוש הרמב''ן יש להקשות 

המשתלח הוא  לשלוח הצפור למדבר, הלא אף השעיר

למדבר. ועוד מצינו לגבי השעיר שיש להרוג אותו ע''י 

נפילה מן ההר, ולא מצינו את זה לגבי הצפור הנשלח 

''צפור'', שהמצורע אותיות על פני השדה.( ויש רמז ב

סדר הטהרה כל ''פורץ'' בין אדם לאשתו או חברו, וע''י 

 .דהיינו הם מצטרפים ביחד באהבה הם חוזרים ל''צרוף''

 ולכן הוא שוחט ה''פורץ'', והוא נותן חרות ל''צרוף''.        

 

יש לבאר הענין של העברת התער על המצורע  ועכשיו

כדי לטהרו, ולא מצינו דבר זה לגבי מת או נדה או שאר 

טומאות. ונראה לענ''ד שהענין של העברת תער הוא 

סימן ''לפנים חדשות באו לכאן'', דהיינו שהוא הסיר 

שהיו שם, וע''י זה יבאו שערות חדשים וזה השערות 

כנולד חדש דומה, וזה סימן שהוא הסיר טומאתו, ועכשיו 

וגם נראה שהשערות הם  הוא איש חדש מצד טהור.

סימן של נתינה מגופו, שכמו שבאדמה מצינו 

ש''הנתינה'' מהאדמה היא התבואה ואילנות שצומחים 

מו כן ממנה, ובזה האדמה נותנת טובתה לבני אדם, כ

י''ל לגבי אדם שהשערות צומחים מגופו כמו התבואה 

מהאדמה, ולכן אף השערות הם סימן של נתינה, ולכן 

ע''י העברת תער יש רמז שהוא הסיר נתינה הפגומה, 

ועכשיו הוא נכנס בגדר חדש של נתינה טובה, ופנים 

אלא לא מצינו דבר זה אלא לגבי חדשות באו לכאן. 

ה הוא משום שמצורע גרוע מצורע, ונראה שהטעם לז

טפי, וזה מפני שצרעת באה מפני עונו, דהיינו שהוא 

''מוציא רע'' על אחרים וע''י זה באה הצרעת, משא''כ 

בשאר טומאות, דהיינו שאם אחד נוגע במת אין עון בזה 

וכן אם אחד נוגע בשרץ מת, או אם הדם של נדה בא אין 

'ש עון לאשה בזה, וכן בזב הוא מחמת חולה כמ'

 הרמב''ם בפ''ב הל''א דמחוסרי כפרה הנ''ל. 

 

טהרת הלוים של לפי זה עדיין יש להבין הענין  אלא

בהעלותך, שכתוב שם, ''הזה עליהם מי חטאת  בפ''

והעבירו תער על בשרם''. והלא המי חטאת הם משום 

טומאת מת, ולא שייך בטהרת הנוגע במת ''העבירו 

שכתב לפרש את תער על בשרם''. וראיתי ברש''י שם 

זה, ''מצאתי בדברי רבי משה הדרשן, לפי שנתנו כפרה 

על הבכורות שעבדו עבודת כוכבים, והיא קרויה זבחי 

מתים, והמצורע קרוי מת, הזקיקם תגלחת כמצורעים''. 

י עכו''ם כמת, הלא סגי דולכאורה זה לא מובן, שאם עוב

למה יש ולכן לטהרם כמת דהיינו בלי העברת תער, 

למצורע. אלא לפי מה ולדמות אותם הדמיון על  להוסיף

שכתבתי לעיל אתי שפיר, שעובדי עכו''ם עושים עבירה, 

ולכן הם גרועים מטומאת מת, ולכן צריך להעביר תער 

עליהם להורות שפנים חדשות באו לכאן. אלא עדיין יש 

לשאול, שאם כן הלא יש לטהרם כמצורע ממש ולמה 

באו להורות שהעון  צריך מי חטאת, אלא שהמי חטאת

כאן הוא ע''ז שדומה לזבחי מתים. ולכן שני דברים בעינן 

 כאן לטהרם, טהרת הנוגע במת, וטהרת המצורע. 

 

לבאר את העברת תער לגבי נזיר. נראה שהטעם ויש 

גדיל שערו הוא מפני פרישות, דהיינו שהוא משהנזיר 

פירש מיופי והוא מנוול עצמו ע''י רוב שערו כמבואר 

שים התם, וזה כמו שמצינו לגבי אבל. ואם הוא במפר

טמא ע''י מת צריך לגלח ראשו, והתורה העידה שיש עון 

כאן במה שהוא טמא מת, שכתוב שם, ''וכפר עליו 

מאשר חטא על הנפש'', ופירש''י ''שלא נזהר מטומאת 

שיש עון מיוחד לנזיר היא המת.'' הרי שסברה התורה 

. ולכן שפיר י''ל כאן במה שהוא אינו נזהר מטומאת מת

שהוא צריך להעביר תער על ראשו. ומה שהוא צריך 

לגלח ראשו בסוף נזרו, אין זה משום עון, אלא להוכיח 

שהוא חוזר מנזרו והוא יורד מקדושה חמורה לקדושה 

קלה, ופנים חדשות באו לכאן. ואף בזה יש קצת עון כיון 

שהוא צריך להביא חטאת משום זה וכמבואר ברמב''ן 

 שם. 

 

יש להקשות על הנ''ל מהדין של זב וזבה שכתוב  אלא

בתורה לגבם, ''ועשה אותם הכהן אחד חטאת והאחד 

עולה, וכפר עליו הכהן לפני ה' מזובו.'' הרי יש כאן עון 

שצריך כפרה, וכן הוא ברמב''ן שיש לכפר בעד החולה 

שהוא עונש לו, ועדיין אין כאן העברת התער. ויש לחקור 

ון, ולענ''ד נראה שאולי י''ל בזה מדה כנגד מה הוא הע

מדה, וכגון שהוא פוגם בנתינתו באיזה דבר, כך הוא 

קיבל עונש לבטל נתינתו בזרעו, וכן באשה הדם שותת 

להורות שהיא אינה בגדר של נתינה, ואולי העון הוא 

שייך להרהורי תאות ביאה וכדומה, ובזה יש מדה כנגד 

וכן  שאין כאן העברת תער.מדה. מ''מ עדיין מצינו בזה 

לגבי כהן וטומאת מתים יש בזה עון, אלא לא מצינו 

  העברת תער כדי לטהרו.  

 



נראה שיש לפרש הנ''ל בקצת אופן אחר, דהיינו  ולכן

שבשלמא העברת תער היא להוכיח שיש כאן פנים 

חדשות, אלא זה דוקא כשיש טומאה דהוי בשערו או 

הצרעת היא בשער  שייך לשערו. ולכן במצורע טומאת

כנודע, כגון שער לבן וכו'. ולכן בעינן העברת תער 

לטהרו. ובנזיר הוא פוגם בשערו שהוא נזרו, ע''י קבלת 

טומאה מן המת, ולכן בעינן כאן העברת תער. אלא עדיין 

יש לבאר הענין של העברת תער לבני לוי בפר'' 

בהעולתך הנ''ל, שאם זה לכפר לע''ז של הבכורות מאי 

כות יש בין שער לע''ז. אלא נראה לענ''ד שאף בזה שיי

לעשו, ועשו היה עובד ע''ז,  תהי''ל שבתחלה הבכורה הי

כמ''ש רש''י ''עוברת על פתחי ע''ז עשו מפרכס לצאת.'' 

ועשו היה ''כולו כאדרת שער''. ולכן העברת התער על 

הלוים היא סימן להעביר השער של עשו הבכור להורות 

'ז וממדותיו של עשו, ופנים חדשות באו שהם חוזרים מע'

לכאן, כן נראה לענ''ד. ולכן שפיר י''ל שהענין של 

העברת תער הוא שייך רק באופן שיש דבר מיוחד 

 לשער בעון. ועיין מ''ש הזוהר בתזריע מח.       

 

    פ''ו                                    

 

יש לבאר הטעם של האיסור של בשר בחלב.  ועכשיו

אמרה התורה, ''ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' א', 

לא תבשל גדי בחלב אמו.'' ולענ''ד נראה שהתכלית של 

חלב של האם היא ליתן חיות להגדי ולהגדיל הגדי, ולכן 

זה בכלל מדת ''נתינה''. אמנם ע''י שחיטה ובשול 

עולם. ולכן אין ראוי המואכילה האדם מאבד ומכלה הגדי 

להפוך התכלית של החלב שהיא בגדר ''נתינה'', 

להתכלית של איבוד. ולכן אף שאצל האדם מצינו שיש 

תקון במה שהוא מבשל הגדי לצורך אכילה, וזה קיום 

תקון, מ''מ מצד הגדי ואמו, הוא משחית הוא צורכו ו

 שתכליתו להגדיל הגדי, הגדי, ואין ראוי להשתמש בחלב

לעשות כן. ובזה מובן השייכות להרישא של הפסוק, 

שאף התם התכלית  ,דהיינו להביא הבכורים לבית ה'

של הפירות מצד טבע העולם, היא להזריע הזרע 

שבתוך הפרי כדי להגדיל תבואה או אילנות אחרים, ואם 

איש זה אוכל הפירות הוא מאבד הפרי והזרע. ולכן הוא 

גדיל אילן אחר, לאיבוד. ולכן הופך ''הנתינה'', דהיינו לה

התקון לזה הוא להביא הבכורים לבית ה' להכהן שהיה 

הקב''ה שם שם. והבית ה' הוא מקום המיוחד בעולם ש

משפיע טובתו עלינו, וזה בגדר נתינה. וגם הכהן שהוא 

משמש בבית ה' הוא בגדר של נתינה, וכן נראה מרש''י 

לאלהות בבראשית מז. כב. שכתב ''לשון כהן, משרת 

הוא'', דהיינו הוא ''נותן'' בעבודתו, כמו משרת. וכן הוא 

ברש''י בשמות כח. ג. שכתב, ''ולשון כהונה שירות 

הוא.'' וגדולה מזו מצינו בזוהר בפר'' נשא קכד. שכתוב 

שם, ''ושחט את בן הבקר לפני ה'. א''ר אלעזר ושחט 

אחרא ולא כהנא, דכהנא אסיר ליה בדינא, בגין דלא 

ההוא אתר דאחיד ביה.'' הרי שהכהן כיון שהוא  יפגום

מצד הנתינה, אין לו לשחוט ולאבד דבר מהעולם. ואף 

האיש עצמו שמביא הפירות הוא עושה מעשה של 

''נתינה'' והכרת הטוב. ולכן אם האיש מביא הבכורים 

להכהן בבית ה' אז הפירות נשארים בגדר של ''נתינה''. 

והאיסור של בשר בחלב,  ולכן מובן השייכות בין בכורים

 שבשניהם הטעם הוא שלא לאבד הגדר של ''נתינה''.

 

להביא ראיה לפירוש זה מהדין של המזבח בסוף  ויש

יתרו פ''כ. כב. שכתוב שם, ''ואם מזבח אבנים  פר''

תעשה לי לא תבנה אתהן גזית, כי חרבך הנפת עליה 

ותחללה.'' וכתב רש''י שם, ''שהמזבח נברא להאריך 

של אדם, והברזל נברא לקצר ימיו של אדם, אין זה ימיו 

בדין שיונף המקצר על המאריך.'' ע''ש. הלא שאין ראוי 

ליתן דבר שהוא מעכב כח הנתינה , דהיינו הברזל, 

בדבר שהוא הגדיל כח הנתינה , דהיינו המזבח, שיש 

פגום גדול בזה. ולפי זה כן י''ל לגבי בשר בחלב, שאין 

שהוא הופך כח הנתינה  של  לבשל הגדי בחלב אמו,

 החלב לדבר שהוא מאבד הגדי.

 

וארא פ''ז. יט. לגבי  זה יש לפרש מ''ש רש''י בפר'' וכעין

מכת דם, ''אמור אל אהרן. לפי שהגין היאור על משה 

כשנשלך לתוכו, לפיכך לא לקה על ידו לא בדם ולא 

בצפרדעים, ולקה ע''י אהרן.'' וכן הוא לגבי מכת כנים, 

''י ''אמור אל אהרן. לא היה העפר כדאי שכתב רש

ללקות ע''י משה לפי שהגין עליו כשהרג את המצרי 

ויטמנהו בחול, ולקה ע''י אהרן.'' ויש להסביר את זה, 

דהיינו שמשה קיבל הנאה מהמים והעפר, דהיינו כח 

הנתינה  של המים והעפר, ולכן אין ראוי למשה להפוך 

, שבזה הוא מבטל כח הנתינה  במים או בעפר לדבר רע

כח התינה הטובה לנתינת רע, וזה פגום גדול, משא''כ 

לאהרן שלא קיבל הנאה המיוחדת לו מהמים או העפר. 

 כך נראה לענ''ד.    

    

 כן יש לפרש הענין של ערלה שכתוב בפר'' וכמו

קדושים, ''ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם ערלתו את 

ל.'' ופירש פריו, שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכ

התרגום, ''ותרחקון רחקא ית אבה... מרחק לאבדא''. 

הרי שיש להרחיק מהפירות של שלש שנים שלא 

לאבדם. ונראה שהטעם הוא משום שאין ליטול כח 

הנתינה  מן הפירות שנתן להם הקב''ה בדרך הטבע, 

דהיינו שכוונת הפירות בדרך הטבע היא להזריע 

''ש בבראשית א. יא. באדמה להגדיל אילנות אחרים, וכמ

''עץ פרי עושה פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ''. ולכן 

אין לבטל נתינה זו שנתן הקב''ה לפרות. ואף בשנה 

הרביעית יש לעלות הפרות לירושלים, דהיינו המקום של 



בית המקדש, המקום שאנו נותנים להקב''ה בעבודתינו, 

ך בשנה דהיינו תן לו משלו שאתה ושלך שלו. ורק אחר כ

 חמישי יש לנו רשות לאכול הפרות.

 

שחית כח הנתינה  של תהתורה שלא  זהירהשה וראינו

שופטים פ''כ. פסוק כ. שכתוב שם, ''רק עץ  פר''באילנות 

אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא אותו תשחית'' ע''ש. הרי 

התורה שאין לאבד האילנות, שהם נותינם  השהקפיד

ם, ולכן אין לאבד כח מגופם, דהיינו הפרות לבני אד

 הנתינה  שלהם.

 

יש לבאר באופן כזה, והוא מצות שילוח הקן,  ועוד

כי תצא, ''לא תקח האם על הבנים. שלח  שכתוב בפר''

תשלח את האם ואת הבנים תקח לך.'' והכוונה כאן שאין 

לבטל נתינת האם לבניה, ולכן אם היא רובצת על 

ם, אין לבטל האפרוחים או הביצים, והיא ''נותנת'' לה

נתינה חשובה כזו. וכעין זה י''ל לגבי ''אותו ואת בנו לא 

תשחטו ביום אחד.'' דהיינו אין לבטל ביום אחד מה 

שנתנה האם חיים לבניה. ועיין בזה ברמב''ן בדברים 

 כב. ו. 

 

קדושים, ''לא תקיפו פאת  יש לבאר מ''ש בפר'' ועכשיו

לא  ראשכם, ולא תשחית את פאת זקנך. ושרט לנפש

תתנו בבשרכם וכתובת קעקע לא תתנו בכם''. ולענ''ד 

נראה, שכיון שכל כוונת האדם היא להיות ''בר נתינה'', 

לכן אין לחבול בגופו כיון שגופו מוכן לנתינה, ואין לבטל 

צורת גופו, שזה דומה לבטול כוונת הנתינה. וכן יש 

שדה, שאין ליטול הפאה לעצמו, ה תללמוד ממצות פא

תן הפאה לאחרים, דהיינו העניים, ולפי זה יל אלא צריך

כן י''ל לגבי גופו, אין לבטל הפאות של גופו, ואף שלא 

שייך לומר בפאות אלו שיש ליתן הפאות לאחרים, מ''מ 

עדיין אין להשחית הפאות כדי שיהיה סימן לו שכוונת 

וגם נראה שהשערות הם סימן של גופו היא לנתינה. 

מה מצינו ש''הנתינה'' נתינה מגופו, שכמו שבאד

מהאדמה היא התבואה ואילנות שצומחים ממנה, ובזה 

האדמה נותנת טובתה לבני אדם, כמו כן י''ל לגבי אדם 

שהשערות צומחים מגופו כמו התבואה מהאדמה, ולכן 

 אף השערות הם סימן של נתינה.

 

בבראשית שכוונת הגוף היא לנתינה סברה כזו ומצינו 

האדם בצלמו בצלם א' ברא אותו.''  א. כז. ''ויברא א' את

ופירושו הוא שכמו שהגדר של אלוקים, הוא בעל 

הוא שהכחות, דהיינו כח הנתינה , כמו כן לגבי אדם 

שהוא בר נתינה גם כן. וכן הוא בנפש החיים  ,בצלם א'

שער א. פ''א ואילך. ע''ש. וכתוב שם בפ''ג. ''זהו ויברא 

רך שמו הוא הא' א' את האדם בצלמו... שכמו שהוא יתב

בעל הכחות... כן השליט רצונו יתברך את האדם שיהא 

הוא הפותח והסוגר של כמה אלפי רבואות כחות 

ועולמות על פי כל פרטי סדרי הנהגותיו בכל עניניו בכל 

עת ורגע'' ע''ש. ולכן י''ל שכיון שהתכלית של גוף האדם 

ן היא הנתינה ע''י כחותיו, אז אין לבטל צורת גופו, ולכ

אין להשחית הפאות, שהן סימן לכל גופו כמו שפאת 

 השדה סימן לכל השדה, וכן אין לעשות קעקע וכדומה.

 

התורה לכתוב דין זה לגבי  תהנ''ל מובן למה חוזרולפי 

כהן בריש פרשת אמור, והוא מפני שכיון שהכהן הוא 

במדרגה עליונה של נתינה יותר משאר ישראל, ק''ו הוא 

שחית הפאות שלו. וגם יש ללמוד שיש ליזהר שלא לה

משם שאין לעשות כן בשעת צערו בשעה שמתו מוטל 

לפניו, כמבואר ברש''י שם בפסוק ה. ''לא יקרחו. על 

מת.'' ויש לפרש, שכיון שיש מת כאן ובמת עצמו יש 

בטול של נתינתו, אין להוסיף על זה לבטל הסימן של 

 נתינה בקרוביו של המת.  

 

ה בגוף האדם שהוא צריך לחבול מצינו שיש מצו מ''מ

בגופו, והיא מצות מילה, ולכן יש לפרש למה זה מותר. 

ונראה שיש כוונה אחרת כאן, והיא שגיד האדם הוא 

ליתן זרע לאשה, ומעשה זה הוא תחלת הנתינה לגדל 

בנים ובנות להביא חיים בעולם. אלא שהגיד מכוסה ע''י 

גיד, וזה הערלה, ולכן ע''י חתיכת הערלה הוא מגלה ה

סימן נפלאה שהוא עושה פעולה בגופו, שהוא מוכן את 

עצמו להיות בר נתינה, ולעשות רצון הבורא. וכן הפירוש 

של ערלה, כמ''ש רש''י בוקרא יט. כג. ''ואטמתם 

אטימתו. יהא אטום ונסתם מליהנות ממנו.'' ולכן לגבי 

מילה יש לומר שהוא הסיר האטום והסתימה, וע''י זה 

בגדר של בר נתינה. ולכן אין זה בכלל חובל נכנס הבן 

בגופו אלא אדרבא הוא מתקן את גופו והוא מוכח 

ממעשיו שהוא רוצה להיות בר נתינה. ולפי זה יש להבין 

הפסוק בדברים י. טז. ''ומלתם את ערלת לבבכם'', ואף 

פירש רש''י ''אוטם לבבכם וכיסויו.'' דהיינו שע''י  אהכ

יות לב טוב, דהיינו בר הסרת העכוב הוא חוזר לה

נתינה, וכמו כן לגבי מצות מילה הטעם הוא להורות 

 שהוא בר נתינה.    

 

מה שכתבו המקובלים שיש  לפילהוסיף על הנ''ל,  ויש

בחינות של עיבור יניקה וגודלות, עיין בספריהם, דהיינו 

שבעיבור יש רק שפע מועט מלמעלה וביניקה יש קצת 

יותר ובגודלות יש שפע מרובה מלמעה למטה בעת 

רצון. וכן כתב הרמח''ל בכללי חכמת אמת בכללים 

הראשונים בד''ה ענין קטנות, ''כי הקטנות הוא דין, 

עיבור הוא דין קשה לגמרי חשך ממש, והיניקה דין וה

יותר מתוק... והגדולות רחמים יותר''. הרי ביותר גדול 

כח הנתינה  לאחרים,  יש יותר הילד או האיש אז

ויש חיוב עלינו וממילא יש יותר שפע מלמעלה כנגד זה, 



נתינה כראוי. הלהגדיל במדתינו כדי שיהיה בנו עוד כח 

ש מצות פאות הראש, דהיינו שיש ולענ''ד כך יש לפר

להגדילן ולא להשחיתן )וידוע שלדעת האר''י ז''ל בשער 

 וקדושים, אין לגלח הפאות כלל(, כדי שיהי המצות בפ''

נתינה שיש בכל בני אדם, וחיוב עלינו ה אלו סימן לכח

 לקיים תכליתנו.  

 

זה כך יש לפרש מצות ציצית, שאמרה התורה  ולפי

על כנפי בגדיהם''. ויש לדמות דבר זה ''ועשו להם ציצית 

לפאה, שהפאה ב''כנף'' השדה, וכן הציצית היא על 

''הפאה'' של הבגד, דהיינו הכנף. ועוד אף בשדה מצינו 

הלשון של ''ציץ'', כמ''ש בישעיה מ. ו. ''וכל חסדו כציץ 

השדה.'', ולכן נראה שיש לדמות פאות השדה לציצית 

שדה כמו כן יש לעשות הבגד, וכמו שיש לעשות פאות ל

ציציות לכנפי הבגד. וכמו שיש להגדיל פאות הראש 

והזקן, כמו כן יש להגדיל הכנפות הבגד, ולכן כתוב 

בתורה, ''גדילים'' תעשה לך. וכן מצאתי ששייך הלשון 

של ציצית לגבי שערי הראש, וכן הוא ביחזקל ס. ח. 

''ויקחני בציצית ראשי.'' וכן כתב העולת תמיד בענין 

ציצית בריש ד''ה ענין )השני(. וכל זה סימן להחיוב של 

נתינה שיש עלינו, ולכן בקרקע מצינו שיש ליתן סימן 

ים, ובבגדים יש ליתן סימן בכנפי יבפאת השדה ליתן לענ

הבגד, ''להגדיל'' הכנף בגדילים, וזה סימן עלינו להגדיל 

עצמינו כדי שיהיה בנו הכח ליתן. וגם בגופינו יש סימן 

להגדיל הפאות, דהיינו שלא להשחיתן, ואף זה סימן זה 

של נתינה כמו שביארתי. ולפי זה יש להבין מה שאמרו 

רבותינו במנחות מג: ''שתכלת דומה לים וים דומה 

לרקיע ורקיע לכסא הכבוד'' ע''ש. ולענ''ד יש רמז כאן 

להזכיר כל המצות, דהיינו שכמו הרקיע ''נותן'' להים ע''י 

ן צריך אנו להיות בגדר של נתינה ע''י הגשמים, כמו כ

שדומה לים קיום כל המצות. ולכן מצינו שהתכלת 

 היא סימן ''לקבלה מנתינה''.והרקיע, 

 

זה יש לדון לגבי ציץ הכהן גדול, שאף זה כהלשון  ולפי

של ''ציצית'', ואף בציץ יש פתיל תכלת, ויש לפרש כמו 

, דהיינו שכתבתי לעיל, שהציץ הוא בגדר של ''להגדיל''

כדי ''ליתן'', ויש לכלול בזה הענין של ''קבלה מהנתינה'' 

 וזו היא כוונת התכלת.

 

זה יש להבין הטעם של קרנות המזבח, שכתוב  ולפי

בשמות כז. ב. ''ועשית קרנותיו על ארבע פנותיו ממנו 

תהיין קרנותיו''. ולענ''ד זה כמו פאת השדה או פאת 

הראש או ציצת הנ''ל, דהיינו שיש להגדיל הקרן להוכיח 

הענין של נתינה. ולפי זה מובן מה שפירש רש''י שם, 

שלא יעשם לבדם ויחברם בו.''  ''ממנו תהיין קרנותיו.

דהיינו שיש להוכיח הענין של נתינה מהמזבח עצמו, 

שזה גדולתו, ולכן אין להביא קרן ממקום אחר שאין בזה 

 נתינה מהמזבח עצמו.   

               

 פ''ז                               
 

נתינה וקבלה. בות סוטה תלויה נראה שגם מצ ולענ''ד

הוא הפסוק, ''ולקח הכהן מים קדושים בכלי והעיקר כאן 

חרש, ומן העפר אשר יהיה בקרקע המשכן יקח הכהן 

ונתן אל המים''. וע''י שתיה זו יש ''לצבות בטן ולנפל 

קדושים רמז לשפע עליון הירך''. ויש להבין שאם מים 

קללה להאשה מזה. ולענ''ד כך פירושו, שכבר  באהאיך 

תבו המקובלים שהכלים נודע הסוד של שבירת כלים שכ

לא היו יכולים לקבל השפע מרובה וע''י זה יש שבירה, 

עיין בספריהם. וכן הוא בע''ח שער הכללים ריש פ''ב, 

שכתב, ''והנה לפי שראה המאציל העליון כי אלו הכלים 

נשברו לסבת היות האור הגדול ולא יכלו לסובלו. לכך 

סבול עלה ברצונו לתקן כל העולמות באופן שיוכלו ל

האור הזה, וזהו ע''י התפשטות האור וברחיקותם מן 

המאציל העליון אשר האורות יבואו יותר מכוסים, ובזה 

יהיה קיום להעולמות וכח לסבול האור.'' ונראה שכך 

הוא לגבי בני אדם, אם האיש בגדר של צדיק אז הוא 

יכול לקבל הרבה שפע כיון שהוא חוזר ליתן רוב טובו 

י רשע הוא יכול לקבל רק שפע מעט לאחרים, אבל לגב

מעליון, אבל ברוב שפע כיון שהוא אינו נותן לאחר 

ונשאר כל השפע בתוכו, ממילא הוא אינו יכול לסבול כל 

השפע ויש שבירת כלי, דהיינו שזה גורם מיתתו. וזה 

כמו הפסוק ''ויאמר לא תוכל לראות את פני, כי לא יראני 

בה כל כך אף אחד לא האדם וחי.'' דהיינו אם השפע מרו

יכול לקבל השפע בלי מיתתו. ולענ''ד נראה שכן יש 

לפרש הזוהר בבראשית מה: ''וירא א' את האור כי טוב 

ויבדל. מה ראה א''ר חייא חמא בעובדייהו דרשיעיא וגנז 

ליה... ר'' אבא אמר חמא דסליק נהוריה מסייפי עלמא 

נון עד סייפי עלמא, וכי טוב הוא לאגנזא ליה דלא יה

מיניה חייבי עלמא.'' ונראה שיש לפרש שזה טוב אף 

לחייבי עלמא, כיון שהם לא יכולו לסבול רוב האור בלי 

שבירתם ומיתתם, ורצונו יתברך שיהיו טוב ורע בעולם 

היה ברירה לאדם לבחור בטוב ולסור מרע תהזה כדי ש

כמבואר בע''ח שער הכללים ריש פ''ב. ולכן אף גניזה זו 

לכן הקב''ה מסדר עולמו באופן שיהיה רק היא טובה. ו

כי  שפע הראוי לקיים עולמו, וכן מצינו בשער המצות פר''

תצא לגבי שילוח הקן, בד''ה ועתה, שכתב ''כאשר יש 

עונות בתחתונים כי אז אין בהם כח לקבל השפע העליון 

הנמשך מן הזווג העליון הנעשה בהיותם מעלה 

יצה... ואור השפע במקומם, ולכן יורדת למטה בסוד רב

של הזווג זה הוא יותר ממועט מן הנמשך מלמעלה 

בהיותם במקומם ועי''כ יש כח בתחתונים לקבלו.'' ולפי 

זה כן י''ל לגבי הסוטה, שהמים קדושים יש בהם שפע 



הרבה, ואם אשה זו צדקת אז היא יכולה לקבל השפע 

ויש לה ברכה מזה, אבל אם היא רשעה, אז היא אינה 

בל השפע וזה גורם מיתתה. ונראה שכוונת יכולה לק

הנתינת העפר כך היא, שהעפר דבר שפל, והוא 

במדרגה התחתונה, מ''מ אם העפר בגדר של קדושה, 

דהיינו ''מקרקע המשכן'', אז העפר יכול לקבל השפע 

העליון, וזה סימן שאף אשה זו אם היא בגדר של צדקת 

כולה אף אם היא בשר ודם ושפלה כעפר עדיין היא י

לקבל השפע העליון, ואדרבה יש ברכה מזה, אבל אם 

אין בה שום קדושה, והיא אינה בגדר של ''קרקע 

המשכן'', אז היא אינה יכולה לסבול קבלת השפע, וזה 

 גורם מיתתה. כך נראה לענ''ד לבאר מצות סוטה. 

 

לבאר מצות ''קדושים תהיו''. וכבר נודע מ''ש  ויש

ה פרושים מן המותרות'', הרמב''ן בענין זה, ''שנהי

דהיינו שאף שמצד הדין איזה דבר או תאוה מותרים 

מ''מ עדיין יש לפרש מהם כל מה דאפשר, כגון שתיית 

יין או דבור שלא לצורך וכדומה ע''ש. וזה כמו שכתבתי 

שיש לקבל לעצמו מה שהוא צריך לקיים )פ''ב( לעיל 

כגון אין גופו ויש לחזור וליתן לאחר מה שהוא אינו צריך, 

לאכול אכילת גסה, אלא יותר טוב ליתן העודף לעני. 

אלא מצינו צד אחר למצוה זו, והוא מ''ש הראשית חכמה 

בשער קדושה פ''א. בד''ה ואחר, ''כי הקדושה בה ב' 

בחינות, האחד הוא גדר הפרישות כמו שפירש הרמב''ן, 

והוא קדש לשון פרישות ולתת גדר וגבול לבל יצא חוץ 

ול ומזה הסוג נמצא בתורה ובנביאים הרבה למקום הח

מלות קדושה מורים על זה... ויש בחינה ב' בקדושה 

שהוא המשכת אור הקדוש עלינו כדי שנסתתר ונתלבש 

באותה הקדושה, וזו היא כנגד עשה טוב... ואפשר לב' 

בחינות אלו כוונו במכילתא באמרם כשם שאני קדוש כך 

היו פרושים.'' ע''ש. תהיו קדושים, כשם שאנו פרוש כך ת

ויש לדון בזה שבשלמא אם אמרינן לגבי בני אדם 

שהפירוש של קדושה הוא להמשיך אור העליון עליו, 

אבל א''א לפרש כן לגבי הקב''ה כיון שהוא מקור של 

האור וא''א לומר עליו שיש המשכת אור עליו מלמעלה, 

וא''כ איך לפרש ''כשם שאני קדוש כך תהיו קדושים'', 

ע שבחינת קדושה לגבי בני ישראל היא כמו שמשמ

בחינת קדושה לגבי הקב''ה, ואין הפירוש כאן 

''פרישות'', שהמכילתא כתב הענין של פרישות אחר כך 

''כשם שאני פרוש כך תהיו פרושים.'' ולכן י''ל שהפירוש 

של קדושה כאן הוא ''נתינה'', וכמו שהקב''ה נותן לכל 

לעשות בני ישראל,  ובזה הוא נקרא קדוש, כך צריך

דהיינו ''ליתן'' לכל, בין בגמילות חסדים ובין בקיום שאר 

 המצות.

 

זה מובן דברי הזוהר ברעיא מהימנא בויקרא צג.  ולפי

''דקדש איהו רזא דראשיתא דכלא, ותמן וא''ו לא 

חכמה, כמ''ש  תאשתכח.'' וידוע שזה רמז לספיר

חכמה. ''ראשית חכמה יראת ה'.'' הרי שראשית כינוי ל

וכן הוא בתרגום ירושלמי שפירש בראשית ברא א', 

מצינו שכיון ספירת חכמה מצד ''בחוכמא ברא ה'.'' הרי 

דהיינו הצד של  ימין כנודע, כמו כן קדש מצד ימין,

נתינה, וכמ''ש האגרת הקדש בס''יג. ''בחינת ימין היא 

מדת החסד וההתפשטות... בהתרחבות בלי צמצום 

י''ל שמ''ש המכילתא ''כשם שאני והסתר כלל.'' ולכן 

 קדוש כך תהיו קדושים'', דהיינו שכמו שאני נותן לכל

 .בגדר של צד ימין , כך צריך אתם ליתן לכלמצד ימין

 

מצינו שם בזוהר שתי בחינות של קדושה הנ''ל,  ועוד

דהיינו הצד של נתינה והצד של פרישות, שכתוב שם 

בכללא חדא ''ומאן דשוי רעותיה בתלת דרגין דאבהן 

ליחדא לון גו קדושתא דא אי לא יכיל לשואה רעותיה 

יתיר שפיר קא עביד.'' הרי שהקדושה בכלל השלש 

אבות דהיינו מקצה אחת גבורה כנגד יצחק, והוא הצד 

של פרישות, וקצה אחרת לצד חסד ונתינה שהוא 

אברהם. ולכן שפיר י''ל שיש שתי בחינות אלו בכלל 

 כמה הנ''ל.  קדושה, וכמ''ש הראשית ח

 

 פ''ח                         
 

יש לפרש המצות של כלאים. ונראה שבכלאים  ועכשיו

יש תערובת של שני דברים, וכן מצינו בתרגום בפרשת 

קדושים, שפירש כלאים, ''ערובין''. ונראה שבכל דבר יש 

נתינה, אבל בכל דבר כח הנתינה  הוא משונה ה כח

מחברו, ויש חיוב על כל אחד להגדיל הכח שהוא מיוחד 

לו, והכל לפי דרכו. ולכן מצינו שאיש אחד יש לו מדת 

אהבת ישראל, ובאיש אחר יש מדת לימוד תורה, ובאיש 

אחר יש מדת פרישות וכדומה, ויש לכל איש לקיים 

'ה. ולכן נתן לנו הקב''ה תכליתו לפי המדה שנתן לו הקב'

מצות כלאים, דהיינו שאין לערב שני דברים שיש בכל 

אחד כח שהוא משונה מחברו, שבזה הוא בטל כח 

הנתינה  של כל אחד ואחד, וזה כנגד רצון הקב''ה, 

ואדרבה יש לכל דבר להגדיל כח הנתינה  שהוא מיוחד 

להרביע בהמות שונות, לו שנתן לו הקב''ה. ולכן אין 

לבטל כל מין לעשות מין כדי ''לערב'' בהמות, ינו דהי

 אחר. וכן אין לבטל זרעים. ועיין ברבינו בחיי בפר''

קדושים שכתב, ''וזהו סוד הלשון של כלאים, שהוא לשון 

של מניעה, כלומר בטול הכחות, מלשון 'לא תכלא 

רחמיך ממני', וכן 'בית כלא', כי הנתן שם הוא מתבטל 

שפירשתי שיש בכלאים בטול כח ממלאכתו.'' וזה כמו 

וכן י''ל לגבי ''לא תחרוש בשור ובחמור יחדו''  הנתינה .

בפ'' כי תצא, שאף זה בכלל כלאים שפסוק זה בין שני 

פסוקים אחרים של איסור כלאים כמבואר ברבינו בחיי 

שם, ודלא כי''א שהטעם משום צער בעלי חיים לפי 



ור שהשור מעלה גרה ומצטער החמור כשישמע הש

אוכל עיין במפרשים שם. ועוד שעברה זו שייך בכל שני 

מינים בעולם כמבואר ברש''י שם, דהיינו אף אם שניהם 

בכלל מעלה גרה או אינם בכלל מעלה גרה, אלא העיקר 

בזה שהאיסור הוא משום כלאים. ונראה שיש להסביר 

הטעם של כלאים כאן לפי מ''ש האבן עזרא שם, ''כי אין 

השור'', הרי שכל מין יש כח ודרך כח החמור ככח 

עבודה בפני עצמו, ואין לבטל כח הנתינה  של כל אחד 

ואחד, שמצוה היא שכל מין יכול להגדיל כח הנתינה  

שלו, ואין לבטל זה. ויש ללמוד מזה שכל איש צריך 

לעבוד הבורא בכל כוחותיו ולהגדיל כל מדה טובה שיש 

  לו, ולהסיר העיכובים. 

 

פרש הטעם שאין לערב צמר ופשתן אבל יש ל ולענ''ד

טפי שאר מינים מותרים. ונראה שהדין של בגד קיל 

מבהמות וזרעים שבהם יש ''פרו ורבו'' ויש בזה בטול 

המין, משא''כ בכלאי בגדים שאין בזה ''פרו ורבו'' ובטול 

המין, אלא שימוש בגד בלבד ולכן הוא מותר לערב שאר 

כלאי בעוד יש לדייק שמינים בבגד מלבד צמר ופשתים. ו

הנטיעה והרביע, אבל הוא זרעים ובהמות האיסור 

בבגדים אין איסור לתקן בגד של צמר ופשתים, אלא 

האיסור הוא הלבישה בלבד. ונראה שהטעם לזה הוא 

מפני שמדת צמר היא ההיפך ממדת פשתן, דהיינו 

שהצמר הוא לחמם הגוף והוא בגד החורף להציל מן 

היא להיפך, דהיינו הוא בגד של  הקור, אבל מדת פשתן

קיץ ואין בו חימום כצמר. ולכן המדה של זה היפך מזה, 

ולכן דוקא באלו אין לערבם בבגד, משא''כ בשאר מינים 

שאין הם מיוחדים כל כך ליתן חום, או להציל מן החום, 

ולכן אין חשש בהם )ואף בצמר גמלים וכיוצא, אף שיש 

קן בגד מהם משא''כ חום מהם מ''מ אין דרך העולם לת

בצמר רחלים(. ולכן כיון שבתערובת של צמר ופשתן, יש 

בטול מדתם, ובטול כח הנתינה  שלהם, אז אסרה 

התורה ללבוש בגד כזה. ולפי זה מובן הטעם שרק 

הלבישה אסורה ולא תקון הבגד בלבד, דהיינו שהטעם 

הוא מפני החום מן הצמר והבטול החום מן הפשתן, 

יכר לאדם אלא עד שעת הלבישה, ולכן ודבר זה אינו נ

דוקא הלבישה אסורה. ועוד מצינו במשנה בסוף כלאים 

לגבי מוכרי כסות, שאם הוא אינו מתכוין לחמם מהבגד 

 שאין איסור בדבר, ולפי מה שפירשתי זה אתי שפיר.  

 

טעם אחר להאיסור של צמר ופשתן, והוא  וראיתי

''ויבא קין ל וז''במדרש תנחומא בפר'' בראשית אות ט. 

מפרי האדמה, מהו. מן מותר מאכלו. ורבנן אמרי זרע 

פשתן היה, והבל הביא גם הוא מבכורות צונו ומחלבהן. 

לפיכך נאסר צמר ופשתים שנאמר לא תלבש שעטנז''. 

ולענ''ד נראה שכך הוא פירוש המדרש, הקב''ה נתן לנו 

כח הנתינה  לעשות טוב וחסד, ובכלל זה הוא לברר 

ע, לשבר הקליפות להוציא את האור, ובמקום הטוב מהר

חושך להאיר האור שהוא הטוב שנאמר ''וירא א' את 

האור כי טוב''. ומלאכה זו היא יותר קלה אם כל העולם 

בגדר של טוב וצדיקים, אבל אם כולם רשעים המלאכה 

קשה מאד להיות צדיק ולעשות חסד כשכל העולם 

ות כשאר כנגדו, והלא יצרו מתגבר על הצדיק להי

הרשעים, והוא קשה מאד להיות גבור לשלוט על יצרו. 

ולכן בתחלה קודם החטא של אדם הראשון, התכלית 

של אדם הוא ''בגן עדן לעבדה ולשומרה'', דהיינו לעשות 

יותר קל שעדיין אין שם הדעת של רע,  יהמצות, וזה ה

כיון שזה קודם האכילה מן העץ הדעת טוב ורע. אמנם 

ש ירידה נפלאה ויש רעה בעולם והוא אחר האכילה י

יותר קשה לשלוט על יצרו לעשות טוב, וזה מה שנאמר 

''ארורה האדמה בעבורך, בעצבון תאכלנה כל ימי חייך'', 

דהיינו עכשיו הוא יותר קשה לעשות ''העבודה'', להפריד 

בין רע וטוב, להוציא דבר טוב מן האדמה ולתקן אותו 

מה שאמר הקב''ה לאדם להיות מאכל טוב. ולכן מובן 

אחר האכילה, ''איכה'', דהיינו שעכשיו יש נפילה 

למדרגת האדם, והוא יותר רחוק מן הקב''ה, והוא יותר 

עליון ולכן אמר לו הקב''ה ''איכה'', הנסתר משפע 

שעכשיו הוא אינו ניכר לו משום רחקת מדרגתו. ולפי זה 

זו,  מובן המחלוקת בין קין והבל, שהבל קבל עליו עבודה

, ואחר כך הוא בורר הטוב ודהיינו הוא גידל הצאן ושומר

מהרע, דהיינו הטוב מן כל הצאן, ואחר הוא מתקן הצאן 

ע''י שחיטה, ואף אחר זה הוא בחר בחלק היותר טוב מן 

הצאן, דהיינו ''חלבהן''. ולכן מצינו כאן שהוא עשה כרצון 

הקב''ה לברר הטוב מהרע וזה הוא עבודתו. ולכן אמרה 

התורה עליו, ''וישע ה' אל הבל ואל מנחתו.'' אמנם 

סברת קין היא, שהוא אינו רוצה להיות העולם בגדר זה, 

לעשות עבודה קשה כדי לעשות טוב, אלא כוונתו שיהיה 

העולם כמו שהיה קודם החטא של אדם הראשון שאז 

היה דבר קל לעשות העבודה. ולכן בזה מובן מעשיו, 

' זרע פשתן. והענין של פשתן שהוא נתן ''מפרי האדמה'

כך הוא, שתחלת יש לזרוע הזרעים ולהשקותם ולהגדיל 

העץ, ואחר כך צריך ''לפשוט'' העצים, כדי ליקח הפשתן 

מתוך העץ, ולכן נראה שהוא נקרא ''פשתן'', דהיינו 

שהשם של פשתן מוכח על העבודה שאדם צריך לעשות 

'מ עה: ברש''י לתקן הפשתן, דהיינו ''להפשיטן''. ועיין בב'

שם, שבתחלה צריך לשרות הפשתן בגבעולין, ואחר כך 

צריך ליתן הפשתן במכתשת כדי להפשיט הפשתן מן 

העץ, כמבואר בסוכה יב: ע''ש ברש''י. ועיין ברש''י 

בבראשית א. יא. שאף הנהר פישון שמו מפשתן ע''ש. 

אלא קין נתן רק הזרעים, דהיינו שבזה הוא מוכח שהוא 

ות שום עבודה בעולם הזה, להפריד בין לא רצה לעש

הרע וטוב, ולכן הוא נתן זרעים, דהיינו קודם שהוא עשה 

בהם להגדילם. ולפי זה מובן מה ותקון שום עבודה 

שהשיב לו הקב''ה, ''הלא אם תיטיב שאת, ואם לא 



תיטיב לפתח חטאת רובץ, ואליך תשוקתו ואתה תמשול 

זה, שאם אתה בו.'' דהיינו שכך הוא הגדר של עולם ה

, לו לעלות במדרגה למעלה ולמעלהיש אז עושה טוב 

טא, ומ''מ יש לנו הכח למשול ח יש בידךאבל אם לא אז 

על היצר הרע. וזה שלא כסברת קין שהוא אינו חפץ 

בעבודה קשה כזו, ולכן השיב לו הקב''ה שכך צריך 

להיות. ולכן העונש של קין מובן, שאמר לו הקב''ה, ''כי 

האדמה לא תוסף תת כחה לך, נע ונד תהיה  תעבוד את

יותר שהיא בארץ.'' דהיינו שבזה קין ירד למדרגה 

, שהיא פחותה מעבודת האדמה הנ''ל, שבזה נהתחתו

אף האדמה לא תוסף תת כחה לך, דהיינו שהוא יהיה 

בגלות במדרגה רעה מאד, והוא קשה מאד לעשות טוב 

 במדרגה כזו, שבמדרגה שפלה כזו אין שם חסד

ורחמים, ולכן יש הסתר פנים של הקב''ה כמ''ש ''ומפניך 

אסתר'', וכיון שאין במדרגה זו חסד ורחמים אמר קין, 

''כל מוצאי יהרגני.'' ולזה השיב הקב''ה שהוא נתן לקין 

שמירה מיוחדת במדרגה שפלה זו, דהיינו ''וישם ה' לקין 

אות לבלתי הכות אותו'', ולכן עדיין יש אפשרות לקין 

וד העבודה של מצות וגמילות חסידים במדרגה זו, לעב

 אף שזו קשה מאד.

 

לפי זה פירש לנו המדרש שאין לערב צמר  ולכן

ופשתים כיון שצמר הוא רמז לעבודה טובה, דהיינו 

לברר ולתקן ולהגדיל הטוב והפשתן הוא רמז לעכוב 

העבודה. אלא לענ''ד שאין זה העיקר טעם, שאם כן 

עצמו ולא בפשתן פשתן  בזרעיהלא רמז זה שייך רק 

גמר המלאכה לתקן אותו, ועוד י''ל שלפי שהוא אחר 

רק בשעת לבישה, שעטנז פירוש זה אין טעם לאסור 

ועוד אין טעם להתיר לבישה שלא לצורך חמימות. אלא 

לענ''ד נראה שעיקר טעם כמו שפירשתי לעיל, וטעם 

 .    בעלמא המדרש הוא רק טעם אחר

 

 פ''ט                             
 

יש לפרש האיסור של אכילת דם וחלב. לענ''ד  ועתה

נראה שיש שתי בחינות לגבי דם, מצד אחד יש בחינת 

נתינה, דהיינו שהדם הוא נותן חיים לבהמה, דהיינו 

המזון והחמצן ובזה הדם הגדיל הבהמה ונותן לה הכח 

לעשות כל צורכה. אלא מצד אחר יש בחינה אחרת, 

כשיש שפיכת דמים יש מיתה לבהמה ויש בזה דהיינו ש

בטול כח הנתינה , ולכן מצינו שיש מצות כסוי הדם, וזה 

כמו קבורה שכיון שיש לקבור המת כמו כן יש לקבור 

הדם שהדם נתן חיים לבהמה, ועכשיו הוא כמת. ולפי 

זה מובן מה שכתבו הפוסקים כמו הטור בי''ד ס''סז. 

ת אלא בדם הנפש ''בדם בהמה וחיה אין איסור כר

שהנשמה יוצא בו, אבל דם אברים מותר, והני מילי 

בשלא פירש מן האבר ויוצא לחוץ''. הרי שאין הדם אסור 

למיתה. ולכן  מתגורשדמים המצד עצמו אלא רק שפיכת 

כתב הטור ''לפיכך מותר לאכול בשר חי בלא מליחה'', 

דהיינו שדם מצד עצמו אין בו איסור, ועיין עוד בדעת 

מב''ם בזה והב''י שם. ולפי מה שביארתי אתי שפיר הר

שדם יש לו כח הנתינה  ואין בזה איסור, אלא רק הדם 

גורם המיתה יש בו איסור שבזה הוא מבטל כח ש

הנתינה , ובזה מובן מ''ש בתורה, ''שנפש הבשר בדם 

)פ''ה( היא'', ומשום זה אין לאכול דם. וכבר כתבתי לעיל 

 פרה האדומה בחינה זו, וגם לגבי תולעת השני. הלגבי 

 

דם למזבח אם הוא  םלפי זה יש להבין איך מביאי אלא

בגדר של בטול נתינה, שאין להביא דבר איסור או פסול 

המאבד שלמזבח. אלא יש להסביר את זה, שמצינו 

עצמו לדעת הוא עושה עברה גדולה, אבל הנהרג על 

יאמר לו. הרי מצינו  קדוש ה' הוא מחסידי עליון וקדוש

שאף שבשניהם יש הריגה מ''מ אחד נחשב לעברה 

ואחד למצוה. ולכן אף לגבי שחיטת בהמה הכי י''ל, 

השפיכת דמים אז שאם אנו מוסרים הבהמה למזבח ה', 

היא בגדר של נתינה, כמ''ש תן לו משלו שאתה ושלך 

שלו. ועוד מצינו בדברים פ''יב. כ. שבשעת שבני ישראל 

בר ''נאסר להם בשר חולין אלא אם כן מקדישה היו במד

ומקריבה שלמים'', כמ''ש רש''י שם. הרי אף לאכילת 

חולין בעינן שחיטה לשם קרבן, שבזה אין חשש של 

 הואבטול כח הנתינה , כיון שמה שהובא בתורת קרבן 

 בגדר של נתינה.

 

זה יש להבין הטעם שכסוי הדם שייך רק בעוף  ולפי

וחיה ולא בבהמה כדמצינו בפר'' אחרי מות, דהיינו 

שכשישראל היו במדבר כל אכילת בהמה היא בביאת 

שלמים, ובשלמים יש זריקת דם על המזבח, וזו מעלה 

גדולה של נתינה כדביארתי. אמנם בחיה ועוף שאין 

דם כמו זריקת דמם במזבח, ממילא צריך לכסות ה

בקבורה כדביארתי לעיל. וכן נראה באחרי מות שם  

בפ''יז. שלגבי הבהמה כתוב ''וזרק הכהן את הדם'', 

ואחר כך לגבי עוף וחיה כתוב, ''ושפך את דמו וכסהו 

   בעפר.'' 

 

הנ''ל יש להבין האיסור של אכילת חלב, ונראה  ואחר

שהחלב הוא האוצר של כח הנתינה  של הבהמה, שכל 

היותרת הוא נהפך לחלב, ובעת רעב הגוף המאכל 

משתמש בכל החלב ליתן לו הכח לעשות כל צורכו. ולכן 

אין לאכול החלב שזה דבר מיוחד בבהמה ליתן לו הכח 

)פ''ו( להגדיל ולקיימו. וזה דומה למה שכתבתי לעיל 

לגבי בכורים, שאין לאכול כח הנתינה  של הפירות אלא 

ה' הוא מקום של נתינה יש להביא אותם לבית ה', שבית 

מהקב''ה לעולם הזה. וזה דומה למה שכתבתי לעיל 

לגבי הבל שהוא הביא ''מבכורות צונו ומחלבהן.'' )פ''ח( 



הרי החלב הוא נחשב הדבר יותר חשוב מכל שאר חלקי 

הבהמה, ולכן אין לבני אדם לאכול החלב שהוא בגדר 

של נתינה גדולה, ויש להביא החלב רק למזבח. מ''מ 

צד אחד חלב הוא יותר חמור מדם שדם אברים מותר מ

לכמה ראשונים, אבל לגבי חלב הוא אסור בכל מקום. 

ובזה י''ל שהחלב יש בו כח נתינה יותר מדם, שאף 

שבדם יש נתינה והוא נותן חיים לגוף מ''מ החלב הוא 

המזון שמבורר מן הדם, ולכן הוא יותר חשוב מן הדם, 

 צריך להביא אותו על המזבח.     ואין לאכול אותו כלל, אלא 

 

יש לבאר האיסור של שאור ודבש למזבח.  ועכשיו

ובדרך כלל יש לומר שהענין של קרבנות הוא שאנו 

נותנים להקב''ה וע''י זה הקב''ה רואה המעשה נתינה 

והוא חוזר ליתן לנו. ועל זה כתוב בזוהר ויקרא ד: 

לה' הוא. ''הה''ד קרבן לה', קרבן דאינון כתרין קדישין 

לאתקנא שמא קדישא וליחדא ליה כדקא יאות. בגין 

דישתכחו רחמין בכלהו עלמין.'' הרי שע''י מעשה הקרבן 

זה מביא רחמים לעולם, דהיינו אנו נותנים להקב''ה 

כמ''ש ''תן לו משלו שאתה ושלך שלו'', והוא חוזר ונותן 

לנו רחמיו. ולפי זה יש להקפיד שהקרבן יהיה נתינה 

ולכן אין להביא בעל מום לקרבן, וכמ''ש חשובה, 

במלאכי א. ''והבאתם גזול ואת הפסח ואת החולה'', עיין 

בסוכה ל. ויש להוסיף על זה לומר, דבעינן דבר שהוא 

קיים, שכל דבר של קיום יכול ליתן נתינה התראוי ל

חשובה, אבל דבר פגום או אינו בר קיימא אינו יכול ליתן 

ן האיסור של נותר בקרבנות, כראוי. ולפי זה יש להבי

שאחר יום או יומים הבשר אינו ראוי כל כך, ויש תחלת 

יום טוב פ''א הל''ח.  העיפוש. וכן הוא ברמב''ם הל''

שכתב, ''ולא בשר שנשחט היום כבשר שנשחט מאמש''. 

ולכן אין זה נתינה חשובה ויש בנותר איסור תורה. ולפי 

, שהמלח זה מובן הטעם דבעינן מלח בכל הקרבנות

מקיים הבשר, וזה סימן לקיום ובזה יש נתינה חשובה. 

וכן ראיתי סברה זו בדעת זקני מבעל התוספות בוקרא 

''ולא תשבית מלח. לפי שהוא דבר  שם, בוב. יג. שכת

וכן הוא  המתקיים להודיע כי הקרבנות ברית עולם'' ע''ש.

בפ'' קרח, במדבר פ''יח. פסוק יט. ''ברית מלח עולם 

הרי שמלח סימן לקיום עולם. וכן פירש''י ''כברית  היא''.

הכרותה למלח שאינו מסריח לעולם''. וכן הוא בדברי 

הימים ב' פ''יג. ה. שכתוב שם דברי  אביה המלך שאמר 

לירבעם, ''הלא לכם לדעת כי ה' א' ישראל נתן ממלכה 

לדויד על ישראל לעולם, לו ולבניו ברית מלח.'' הרי דבר 

   וא כמלח.  שהוא לעולם, ה

 

להסביר האיסור של שאור, דהיינו שבלי יש זה  ולפי

מצה, ומצה  הלחם הוא לחם עוני דהיינוהשאור 

, רגיל זמן מרובה, אבל עם השאור הוא לחם מתקייתמ

קיים, ואחר קצת זמן הוא אינו ראוי תולחם אינו מ

לאכילה, וכמ''ש הרמב''ם הנ''ל, ''שאין לחם חם... כלחם 

' וכן מצינו בלחם הפנים שכתוב במנחות שנאפה מאמש.'

צו: ''דאמר רבי יהושע בן לוי נס גדול נעשה בלחם 

הפנים סילקו כסידורו שנאמר 'לשום לחם חום ביום 

הלקחו'.'' ופירש''י, ''ביום הלקחו. הוי חום.'' הרי יש נס 

היה נס חום עד סוף השבוע, אבל אם לא  יהלחם ההו

ראוי לאכילה. וכן  אינולחם האחר שבוע כבר ש מצינו

מצינו חילוק זה בין מצה לפת בש''ע א''ח ס''שסח. ה. 

''האם נתעפש פת העירוב ונפסל לאכול... ולכן נהגו 

לעשות העירוב חלת מצה שאינה ממהרת להתעפש.'' 

הרי במצה יש קיום משא''כ בפת. ולכן נראה לענ''ד שזה 

לידי  אין ליתן שאור במנחות שבזה מביאהוא הטעם ש

ץ ואין זה בר קיימא, ולכן אין בזה נתינה חשובה חמו

 להקב''ה.

 

י''ל לגבי דבש, שהוא מתוק והוא המוהל היוצא מן  וכן

הפרי כגון תמרים תאנים ושאר פירות מתוקים, וגם 

הפרי עצמו אסור ולאו דוקא המהול. עיין בזה ברש''י 

בויקרא ב. יא. ובחינוך מצוה קיז. ובמל''מ פ''ה דאיסורי 

המזבח הל''א. ונראה שיש מחלוקת בין רש''י והחינוך, 

דבורים בכלל האיסור, ולדעת החינוך  שלרש''י אין דבש

אף דבש דבורים בכלל האיסור, עיין בדבריהם. ולענ''ד 

אף בזה י''ל שהפרי אינו בר קיימא והוא נתעפש מחמת 

עצמו, ונעשה אינו ראוי לאכילה, ולכן אין זה נתינה 

חשובה. ולכן מצינו בבכורים פ''ג. מש''ג. ''הקרובים 

קים מביאים גרוגרות מביאים התאנים והענבים. והרחו

וצמוקים.'' ופירש הרע''ב, ''תאנים וענבים. כשהם לחים. 

קיים כל התוהרחוקים מירושלים, ואין בכוריהם יכולים ל

כך, מביאין גרוגרות וצמוקים, תאנים וענבים יבשים.'' 

הרי מצינו שכשיש לחלוחית בפרי הוא אינו ראוי 

י קיים, אבל כשהפרי יבש בלי המוהל, הוא ראוהתל

קיים. נמצא שהמוהל גורם העיפוש, ולכן אין זה התל

נתינה חשובה, ואין להביא פירות למזבח, וכן אין להביא 

הדבש של פירות. ונראה שמתיקת דבש הפרי גורמת 

העיפוש, וכיון שהדבש הוא הגורם כתוב בתורה שהדבש 

אסור. ולפי זה שפיר הוא להביא שמן למזבח שהוא אינו 

יפוש. ויש להסביר סברת החינוך מתוק ואינו גורם הע

שאף דבש של דבורים אסור, אף שזה מן הפרחים ולא 

כיצד מברכין  מן הפירות, וזה על פי מ''ש רבינו יונה בפ''

לגבי מושק''א, ''תדע שהרי הדבש אם נפל בו חתיכה 

של איסור אין הדבש אסור, אע''פ שהאיסור נימוח בתוך 

נופל לתוכו הדבש כיון שדרך הדבש להחזיר הדבר ש

דבש כמו דבש דיינינן ליה ומותר.'' ע''ש. הרי הטבע של 

דבש דבורים הוא לאבד הדבר הנמצא בתוכו ואין לו 

 קיום, ולכן זה כמו עיפוש הפרי ע''י המוהל מתוק בתוכו.  

 



להקשות על זה מהדין של יין מתוק, שכתוב  ויש

במנחות פו: לגבי היין הראוי למזבח, ''אין מביאין לא 

וק... ואם הביא פסול.'' הרי שיין מתוק פסול. אלא מת

כתוב שם הליסטון כשר בדיעבד, ופירשו התוספות שם 

שזה ''יין ענבים שנמתקו בשמש... בעודן בגפן נמתקו 

 ,הוא מהול הפרי והוא מתוקשבשמש.'' הרי שאף היין 

הוא כשר בדיעבד. ואף שאר ייני מתוקים שהם פסולים 

יאוס, כמ''ש בגמרא שם, ''רב לגמרי הטעם הוא משום מ

אשי אמר חוליא דשימשא לא מאיס, חוליא דפירא 

מאיס.'' הרי שאין הטעם שיין מתוק פסול הוא משום 

שהוא בכלל דבש שאסור מגזרת הכתוב, אלא הוא תלוי 

רק על מה נחשב מאוס. ולכן צ''ל שאין יין בכלל האיסור 

 של דבש אף שהוא בכלל מוהל הפרי ואף שהוא מתוק,

וזה קשה שמה לי מוהל מתוק של פרי, ומה לי יין מתוק 

של ענבים הלא י''ל ששניהם אסורים משום דבש, ולכן 

 איך אמרינן שאין יין מתוק בכלל האיסור של דבש.

 

נראה שביין פנים חדשות באו לכאן, ולכן אין יין  ולענ''ד

בכלל הדבש של פירות, וזה כמו שמצינו במשנה דנדרים 

''הנודר מן הענבים מותר ביין'', ופסק מרן פ''ו מש''ז. 

בי''ד ס''רטז. יב. שאפילו ביין חדש מותר. הרי שאין יין 

בכלל ענבים והוא כפנים חדשות. ועוד י''ל בזה, ששאני 

הטבע של יין שהוא אינו מכלה הדבר בתוכו כמו דבש 

הוא מקיים אותו, והלא חומץ בא מיין וחומץ  האלא אדרב

מבואר במרן בי''ד ס''קה. א. דהיינו דומה למלח לכבוש כ

שחומץ מקיים הדבר בתוכו ולא מאבד אותו. ומדה זו 

שייך אף ביין עצמו קודם שהגיע לחומץ, כמו שמצינו 

במשנה דשביעית פ''ז. מש''ז. ''חרובין חדשים שכבשן 

ביין ישן, וישנים בחדש חייבין בביעור.'' הרי מצינו שיש 

בכלל האיסור  שאין יין כבישה אף ביין חדש. ולכן נראה

לאיבוד משא''כ יין, ולכן אף אם  של דבש, שדבש מביא

 היין מתוק אין איסור בדבר למזבח.

 

הדברים באותו פרק של  ביןזה מובן השייכות  ולפי

ויקרא ב. שבפסוק יא. כתוב האיסור של חמץ שאור 

ודבש, היינו שהם גורמים האיבוד. ובפסוק יג. כתוב הדין 

נו דבעינן דבר הגורם הקיום. ולפי זה יש של מלח, דהיי

ויקרא ששאור דבש  להסביר מ''ש בשער המצות פר''

 ''הם בחינת כל הדינים.'' 

 

  פ''י                            

 

הנ''ל יש לבאר הענין של יין ושמן למזבח. ולגבי  ואחר

יין הוא דבר קשה להבין מסברה, שהלא הכהן אסור 

מקדש אם הוא כבר שתה יין. לעבוד העבודה בבית ה

ונראה שהטעם לזה שהיין גורם שכרות וזה מבטל 

כח הנתינה  של  תעבודתו. ונראה שהשכרות מבטל

אדם, וכיון שענין המזבח הוא שאדם ''נותן'' מכל הטוב ה

שלו להקב''ה, ולכן לכאורה נראה שאין להביא למזבח 

דבר שגורם בטול הנתינה כמו יין. אלא נראה שיש לחלק 

בזה, שבקצת יין יש שמחה וטוב לב, וזה ענין חשוב 

והוא גורם כח הנתינה , ולכן מבחינה זו יין טוב מאד, 

אלא בהרבה שתיית יין יש שכרות ובטול הנתינה, ודבר 

זה בחינה רעה. ולכן מה שצוה לנו התורה להביא יין 

הראשונה. ושוב ראיתי בזוהר  תלמזבח הוא רק בבחינ

א פתח, ויין ישמח לבב אנוש... אי בויקרא לט. ''רב חיי

בעי כהנא למחדי ולאשתכחא בנהירו באנפין יתיר 

מכלא, אמאי אסיר ליה חמרא, דהא חידו ביה אשתכח, 

נהירו דאנפין ביה אשתכח, אלא שירותא דחמרא 

יין. החדוותא סופיה עציבו.'' הרי שיש לחלק בבחינות 

חת ולכן מה שצוה לנו להביא יין הוא מפני שמבחינה א

 יין ישמח לבב אנוש.

 

א כדי שאנו ילפי זה י''ל כיון שכל כוונת המזבח ה ולכן

יכולים ''ליתן'' להקב''ה, כמ''ש ''תן לו משלו'', ולכן צוה 

לנו התורה להביא המובחר מכל, ולכן יש להביא בהמה, 

ויש להביא מה שגדלו מן הארץ, ובכלל זה יין שהוא דבר 

ה חשוב כמו יין. ולפי חשוב, וגם יש להביא שמן שאף ז

זה מובן למה שאין להביא נסכים לקרבן חטאת ואשם, 

מעשה קרבנות הל''ב. ''אין  וכמ''ש הרמב''ם בפ''ב בהל''

טוען נסכים אלא עולת בהמה ושלמים בלבד... אבל 

העוף והאשמות והחטאות אין מביאים עמהם נסכים, 

חוץ מחטאת מצורע ואשמו שנתפרשו נסכיהם בתורה.'' 

הוא בויקרא פ''ה. יא. שכתוב שם, ''לא ישים עליה  וכן

שמן ולא יתן עליה לבונה כי חטאת הוא.'' ופירש''י הטעם 

''חטאת הוא. ואין בדין שיהא קרבנה מהודר.'' הרי 

שהשמן מוכח על הידור, דהיינו נתינה חשובה, וכן י''ל 

 לגבי יין שאף היין בכלל נתינה חשובה.

 

המצורע והטעם שהוא לבאר ענין הנסכים של  ויש

שאני, כמ''ש הרמב''ם הנ''ל. ולענ''ד נראה שהמצורע 

בעונו הוא מפריד בין אדם לחבירו או אשתו, ולכן הוא 

 מבטל כח הנתינה  בין זה לזה, וכמו שביארתי לעיל

. ולכן אחר שהוא הביא אשמו ''לקח הכהן מדם )פ''ג(

 האשם, ונתן הכהן על תנוך אזן המטהר הימנית ועל בהן

ידו הימנית ועל בהן רגלו הימנית.'' ונראה שהכוונה כאן 

ב כח הנתינה  להמצורע, שהצד הימין ישההיא לחזור ול

הוא הצד הנתינה, והנתינת דם היא על מה שבולט מגוף 

לגבי ציצית ופאות )פ''ו( המצורע, וכבר כתבתי לעיל 

וקרנות המזבח שמה שהגדיל מצד אחד מוכח על בחינת 

''ה כאן שע''י הדם זה מכפר על החסרון נתינה. ולכן ה

נתינה בגופו, והסימן לזה הוא האזן שבולט לצד ימין ה

וכן בהן ידו ורגלו. וכן מצינו בשמות פ''כט. כ. לגבי 

הכהנים ''הדבר אשר תעשה להם לקדש אותם לכהן 



לי''. שאף התם יש ליתן הדם על האזן והבהן. ואחר כך 

ורע באזנו וכו'. כתוב בתורה שיש ליתן שמן על המצ

ולענ''ד זה מוכח שאחר שיש כפרה להצד הנתינה שיש 

לו, אז יש לחזור להשיב כח הנתינה  בגופו, וזה ענין 

השמן, שהשמן הוא סימן להשפעה מלמעלה להאדם 

למטה, וכן הוא בזוהר בויקרא לט. ''ושמן לימינא... ושמן 

יתיר מכלא, דאיהו חדוותא בשירותא וסיומא, דכתיב 

הטוב על הראש יורד על הזקן זקן אהרן'...''. הרי  'כשמן

ששמן מצד הימין שהוא הצד של נתינה והשפעה. ולכן 

נראה לענ''ד שכיון שיש בטהרת המצורע הענין של שמן, 

לכן ה''ה יש להביא ''מנחה בלולה בשמן'' בחטאת 

טהרתו שוהאשם. ולכן יש דין מיוחד למצורע וזה מפני 

 ע''י שמן.  יתהה

 

יש לבאר לגבי נתינה וקבלה, והוא המנורה  ועוד

והשולחן במשכן, ונראה שהמנורה היא סימן להארת 

קדושת הקב''ה בעולמו, והוא נותן אורו וטובו לכל. וכנגד 

המנורה יש השולחן וזה סימן שאנו מקבלים לחמנו וכל 

''ה, דהיינו שהשולחן הוא המקום של בנו מהקירכוצ

בלים לקיים גופינו. ולכן אכילה, והאוכל הוא מה שאנו מק

מטעם זה יש ליתן הלחם הפנים על השולחן. ויש 

להוסיף על זה לקיים סברה זו, והוא שמוכח סברה זו מן 

המקום המיוחד להמנורה והשולחן, דהיינו שכתוב 

בשמות פ''כו. לה. ''ואת המנורה נוכח השולחן על צלע 

המשכן תימנה, והשולחן תתן על צלע צפון.'' ונראה 

צפון הוא מקום קר והדרום הוא מקום חם, דהיינו שה

החם הוא בגדר של נתינה, משא''כ בצפון שהוא רק ראוי 

לקבלה, דהיינו לקבל החום. וכן מצינו בויקרא פ''א. יא. 

שכתוב, ''ושחט אותו על ירך המזבח צפונה'', הרי 

ששחיטה שהיא נטילת נשמה, ונטילת כח הנתינה  של 

תה רוח יש חסרון נתינה. וכן הבהמה, הוא בצפון שבאו

ראיתי סברה זו ברבינו בחיי שם, שכתב ''ועל דרך 

הקבלה צפונה היא מדת גבורה... דרומית היא מדת 

 וכן מבואר בזוהר. ,חסד''

 

מכל הנ''ל נראה שהענין של נתינה וקבלה הוא  ולכן

דבר גדול להסביר כמה מצות בתורה, וכל זה כדי 

 לדמות עצמינו להקב''ה שהוא נותן וגומל חסדים לכל.

 

      שער האמונה: הפנימי והחיצוני                  

 

  פ''א.                                   

 

שביארתי הענין של נתינה וקבלה בכמה מצות, יש  אחר

לבאר ענין אחר, והוא הענין של חיצוניות ופנימיות, והוא 

שבדרך הטבע אנו מרגישים רק העולם הגשמי והחיצוני, 

אבל מלבד זה יש קדושת הקב''ה בפנימי, והוא משפיע 

ומקיים העולם החיצון הגשמי. והאמונה היא, שיש 

ם רק הגשמי, מ''מ יש קדושת להאמין שאף שאנו רואי

הקב''ה שנסתרת מעינינו, ואנו מאמין שהוא משפיע 

ומקיים הכל. ומצינו ענין זה בכמה מצות, ולכן יש 

 לבארם. 

 

 יש לבאר ענין הארון במשכן, וכתוב עליו בפ'' ובתחלה

תרומה, ''ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך''. 

, והארון הוא ולענ''ד זה סימן שהתורה היא הפנימי

לגבי הטעם )שער א' פ''ד( החיצון. וכבר כתבתי לעיל 

שאין דברי תורה מקבלים טומאה, בשם הזוהר שקב''ה 

והתורה חד, דהיינו שהתורה היא השפעת הקב''ה. ואף 

חיים בשער ג. פ''ה. ''שהוא הכתבתי שם בשם הנפש 

יתברך הוא נשמתא דכל עלמין, שכמו שבאדם לא נראה 

ף, והנשמה אף שהיא מלאה את כל הגוף בחוש רק הגו

היא בבחינת הסתר לעיני בשר ונגלית לעיני שכל, כן כפי 

השגתינו הנגלית נראה מציאות העולמות והבריות כולם 

ושהוא יתברך שמו מתפשט ומסתתר כביכול בפנימות 

כולם להחיותם ולקיימם, כענין הנשמה שמתפשטת 

וף ומסתתרת בפנימיות כל פרטי חלקי אברי הג

בהר, בר''מ קט.  להחיותו.'' ע''ש. וכן הוא בזוהר פר''

''אנת נשמה לנשמה.'' וכן הוא בפתיחת אליהו, ''דאנת 

מלגאו''. וכן הוא ברמח''ל בקל''ח פתחי חכמה אות כט. 

''ולפנים מזה יש פנימות הנמצא מצד קו הא''ס ב''ה 

שנכנס בתוכו, והקו מאיר בתוך הפנימיות בסוד נשמה 

  לנשמות''.

 

אף התורה היא בגדר של פנימי, שהקב''ה והתורה  ולכן

חד. וכן מצינו סברה זו בשבת לא. שכתוב שם, ''אמר 

רבה בר רב הונא כל אדם שיש בו תורה ואין בו יראת 

שמים, דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנימיות, 

והמפתחות החיצונות לא מסרו לו''. הרי מצינו שהתורה 

 .    היא בגדר של פנימיות

 

זה נראה שהתורה בתוך הארון היא הפנימית הכל ולפי 

שקב''ה ותורה חד, והארון הוא עולם החיצון הגשמי 

בלק רא.  הנראה לכל. וכן מצינו סברה זו בזוהר פר''

שכתוב שם, ''אבל הכא ארונא ומה דהוה גניז בגויה 

נפיק, ובגין ההוא דהוה גניז בגויה אתמר שיר חדש 

ת בתוך הארון הם בתורת זכר, דהיינו דכר.'' הרי הלוחו

בגדר של נתינה, עיין בהגהות מהרח''ו שם. ולפי זה יש 

להסביר הכפורת, שהיא כסוי להארון, דהיינו שהיא 

כיר המכסה מה שהוא פנימי כדי שמי שבחוץ אינו יכול ל

בו. וכן י''ל לגבי הכרובים על הארון שיש לדמות זה 

''ויגרש את האדם,  למ''ש לגבי אדם הראשון וגן עדן,

וישכן מקדם לגן עדן את הכרובים ואת להט החרב 

המתהפכת לשמור את הדרך עץ החיים.'' ולענ''ד פירושו 



הוא, שבגרישת אדם מגן עדן הוא ירד במדרגת 

הבחירה, וקודם חטאו לא היה לו תאוה והוא דבר קל 

אצלו לעשות טוב, ואחר חטאו התעורר בו תאותו והוא 

עצמו מתאותו. ולכן הכרובים הם שומרים קשה לו להציל 

המדרגה העליונה שהיתה בבחירה כשהאדם היה בגן 

עדן, ומשום הכרובים אנו לא יכולנו להרגיש בחירה כזו, 

והוא ממש נעלם ממנו, והכרובים הם ככסוי ומחיצה 

במחשבותינו ונפשינו כדי שלא יכולנו לעלות למדרגה זו 

חמש, שביארתי )ועיין לקמן בשער המספרים במספר 

יותר בזה, שכולל בשמירה זו יש שמירה בהכרת הקב''ה 

כדבר פשוט בגשמי, ושני דברים אלו תלוי זה בזה, 

דהיינו ע''י סתימת הכרת הקב''ה בדברים גשמיים יכולנו 

לתאות אחר תאוה בעולם הגשמי( . ולכן כך י''ל לגבי 

הארון שהכרובים הם כשומרים במחשבותינו כדי שאנו 

ולנו להרגיש הפנימי של הקב''ה בעולמו, ועל זה לא יכ

כתוב בשמות פ''לג. כ. ''לא תוכל לראות את פני''. ועל 

פי זה יש לפרש מ''ש לגבי הכרובים, ''והיו הכרובים 

פורשי כנפים למעלה סוככים בכנפיהם על הכופרת, 

ופניהם איש אל אחיו, אל הכפורת יהיו פני הכרובים.'' 

ים'', זה כמו שכתוב בשמות פ''לג. ולענ''ד מ''ש ''סוככ

כב. ''ושכותי כפי עליך עד עברי.'' דהיינו שיש כסוי עלינו 

קב''ה בעולם הזה. ומ''ש, הלהעלים ממנו הפנימי של 

''ופניהם איש אל אחיו'', נראה שכיון הפסוק בזה להורות 

שאנו לא יכולנו להכיר הכרובים שאין פניהם אלינו, 

בדרך הטבע אינו מרגיש דהיינו שהאיש בעולם הזה 

מעצמו שיש קדושת הקב''ה נעלמה בכל דבר, ואף הוא 

אינו מרגיש שיש כסוי במחשבתו ונפשו, ולכן אף הכסוי 

נעלם ממנו, וזה מה שביאר לנו הפסוק ש''פניהם איש 

אל אחיו'', דהיינו שאנו לא מרגישים אף בכסוי שהוא 

 הכרובים עצמם.

 

ר''י ור''א, חד אמר בבא בתרא צט. מחלוקת בין  ועיין

פניהם איש אל אחיו, וחד אחר פניהם לבית. ולמאן 

דאמר פניהם איש אל אחיו הכתיב ופניהם לבית, לא 

קשיא כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום כאן בזמן 

שאין ישראל עושין רצונו של מקום ע''ש ברש''י. ולענ''ד 

נראה שלפי מה שביארתי אתי שפיר שאין השגת 

ל עת וכל זמן, אלא היא תלויה הקב''ה שוה בכ קדושת

אם הוא צדיק אז הוא יכול לקבל עוד קדושה  ,אדםב

ושפע, ואין סכנה לו בזה, אבל אם הוא אינו צדיק אז יש 

יכול להכיר ולהשיג. וכן הוא  אינו הואומיעוט בקדושה 

כמים שיש עם ישראל. ולכן שפיר אמרו חבבדרך כלל 

ישראל עושין רצונו יתברך או  אםבשינוי בכרובים שתלוי 

 לא. ועיין עוד בזה ביומא נד. וכתוב בזוהר חדש סוף פר''

תרומה מג. ''בכל זמנא דישראל הוו זכאין כרובים הוו 

דביקין אפין באפין, כיון דהוו סרחן הוו מהדרין אפייהו 

דא מן דא''. ועיין עוד בזה בנפש החיים בשער א. פ''ח. 

שפירשתי לעיל משום  הרי לכאורה זה קשה על מה

שלפי מה שפירשתי אם הכרובים ''אפין לאפין'', יש יותר 

כסוי הכסוי, אבל לפי הזוהר הוא עת רצון ורבוי שפע ו

מעט. ולענ''ד נראה שאין זה סתירה, וי''ל שאדרבה הוא 

בזמן שיש רבוי שפע טוב מהקב''ה, מ''מ עדיין אנו 

'י צריכים שמירה מהשפע אף ששפע זה ראוי לנו ע'

מעשינו הטובים, והרמז לשמירה זו הוא הכרובים 

''פניהם איש אל אחיו'', דהיינו שאף שיש טוב בעולם ויש 

רים שזה ממש יכמרבוי שפע מלמעלה עדיין אנו לא 

מהקב''ה, והוא נסתר בדרך הטבע, ולא בנסים גלוים. 

ואף אם יש נסים גלוים מ''מ הם בדבר גשמי וחיצוני ולא 

'ה בפנימי. ולכן למשל אם הכותל ראינו קדושת הקב'

נוטה לנפול על האדם והקב''ה הציל אותו בנס, מ''מ 

עדיין אנו ראינו רק דבר גשמי דהיינו הכותל והצלת 

האדם, ולא הקדושה הפנימית שהציל אותו, שעדיין אנו 

 צריכים שמירה מזו. כך נראה לענ''ד.    

 

 נראה שאף לגבי הפרוכת י''ל הכי, דהיינו ולענ''ד

שהיא סימן להמחיצה במחשבותינו בין אנחנו והקב''ה, 

אנו מרגישים שהוא בעולמו. ולכן מצינו שכתוב לגבי אין ו

הפרוכת בשמות פ''כו. לא., ''יעשה אותה כרובים''. 

קדושה הדהיינו שהכרובים הם סימן להבדיל לנו בין 

החזקה של הקב''ה בכל דבר, ובין מחשבתינו וע''י זה 

אותו בעולמו, וזה על פי מ''ש בשמות  אין אנו מכירים

 פ''לג. כ. ''לא תוכל לראות את פני.''

 

זה יש לפרש מ''ש רש''י בשמות פ''כה. יח.  ולפי

''כרובים דמות פרצוף תינוק להם.'' ולענ''ד נראה שכמו 

 ושתינוק לא ידע כלום, ולא יכול להבחין דברים, והוא לא

דהיינו להעלים מן  ,בר דעת, כמו כן תכלית הכרובים

האדם הפנימי וקדושת הקב''ה בעולמו. ואף יש להבין 

מ''ש בפסוק יט. ''מן הכפורת תעשו את הכרובים'', 

ופירש''י ''שלא תעשם בפני עצמם ותחברם בראשי 

הכפורת לאחר עשייתם כמעשה צורפים'', אלא הכל 

דהיינו שכמו הכפורת היא לכסות, כמו כן  ,מגוף אחד

כסות, ולכן כיון שכל כוונתם היא אחת, הכרובים הם ל

 צריך להיות מגוף אחד. 

 

זה יש להבין מה שהקשה רש''י בפסוק כא.  ולפי

שכתוב בפסוק, ''ונתת את הכפרת על הארון מלמעלה, 

ואל הארון תתן את העדות אשר אתן אליך.'' ועל זה 

כתב רש''י, ''ואל הארון תתן העדות. לא ידעתי למה 

אמר ונתת אל הארון את העדות.'' ויש נכפל, שהרי כבר נ

להבין את זה על פי מ''ש בפסוק אחר זה, ''ונועדתי לך 

שם ודברתי אתך מעל הכפרת מבין שני הכרובים אשר 

על ארון העדות''. דהיינו שא''א להקב''ה לדבר עם משה 

בלי נתינת הכפרת והכרובים על גב העדות, דהיינו 



ון ''שלא תוכל לראות דבעינן מחיצה בין משה והקב''ה, כי

לומר שאף שכבר נתן חוזרת את פני''. ולכן התורה 

העדות בארון, מ''מ עדיין אין הקב''ה יכול לדבר עם 

 משה עד שיהיה שם הכפורת והכרובים כדי לחצוץ.

 

זה יש להבין מ''ש שם, ''ודברתי אתך מעל  ולפי

הכפרת'', והלא אם אמרינן שקב''ה ותורה חד, ואם 

הארון, צריך להיות שהקב''ה מדבר מתוך העדות בתוך 

הארון, ולא למעלה ממנו. ולענ''ד י''ל שכיון שהעדות 

שא''א לאדם  ,בתוך הארון היא רמז להפנימי והקב''ה

 ,, אז א''א לומר שהקב''ה מדבר מתוך הארוןםלהכיר

שא''א לאדם לעמוד במדרגה כזו, ''שלא תוכל לראות 

'ה מדבר מעל הארון, את פני.'' ולכן מוכרח להיות שהקב'

אבל עדיין הוא מדבר ''מבין השני כרובים'', כדי שתהיה 

מחיצה בינו ובין האדם. ועיין בתניא פ''כא. שכתב, ''כך 

למעלה בא''ס ב''ה יציאת האור והחיות ממנו יתברך 

מההעלם אל הגילוי לברוא עולמות ולהחיותם נקרא 

ב''ה, בשם דבור''. הרי ש''דבור'' הוא האור היוצא מהק

 ולכן שפיר י''ל שהוא בחוץ לארון.

 

זה מובן מ''ש בברכות ל. ובטור וש''ע בס''צד. שיש  ולפי

להתפלל כנגד הכפורת, והלא יותר טוב הוא להתפלל 

כנגד הארון או הלוחות בתוך הארון. אלא לפי מה 

שביארתי אתי שפיר, שהכפורת היא המחיצה בין 

י וקדושת הקב''ה ולנו, וא''א לאדם להשיג הפנימ

הקב''ה, ולכן צריך לאדם לכוין להכפורת דוקא שהיא 

 לכוין.לאדם ראוי  והמחיצה, ובז

 

וילך פ''לא. כו. ''לקח  פי הנ''ל יש לבאר מ''ש בפר'' ועל

את ספר התורה הזה ושמתם אותו מצד ארון ברית ה'.'' 

ופירש''י שם, ''נחלקו בו חכמי ישראל בבא בתרא, יש 

ולט מן הארון מבחוץ ושם היה מהם אומרים דף היה ב

מונח, ויש אומרים מצד הלוחות היה מונח בתוך הארון.'' 

ויש להבין מחלוקת זו על פי הנ''ל, שמצד אחד י''ל 

שהספר תורה זה הוא כמו הלוחות, וקב''ה ותורה חד, 

והוא הגדר הפנימי, וצריך להיות אף הס''ת בפני הארון. 

אדם דהיינו  אלא מצד אחר י''ל שס''ת הוא מכתיבת

משה, ואין זה בגדר הלוחות שהם מעשה אלקים, ולכן 

 אין ס''ת זה בגדר פנימי ממש ולכן צריך להיות בחוץ.    

 

יש לבאר מ''ש שם בפרשת תרומה, ''והבאת  ועכשיו

את הבדים בטבעות על צלעות הארון, לשאת את הארון 

בהם. בטבעות הארון יהיו הבדים לא יסורו ממנו.'' 

י''ל שאין בבדים שום רמז, שהלא תכליתם הם ולכאורה 

לנשוא הארון. אלא שזה אינו, שהלא כתוב בתורה ''לא 

יסורו ממנו'', ויש לפרש הטעם לזה. ונראה לענ''ד 

לגבי )שער א' פ''ו( שהבדים דומים למה שפירשתי לעיל 

המזבח, שכל דבר שבולט מגוף  יציצית ופאות וקרנ

ש בזה כח הנתינה . הדבר הוא כמו שהוא הגדיל שם וי

ולפי זה כן י''ל לגבי הבדים שהם כמו כח הנתינה  מן 

הארון, דהיינו השפעת הקב''ה שיוצאת לחוץ כמו האור 

מהשלהבת. וכבר מצינו סברה כזו ברבינו בחיי בפרשת 

תרומה שהארון הוא רמז ל''אור''. ולענ''ד זה כמו הארת 

לבטל  האור לחוץ. ולכן אין להסיר הבדים כלל כדי שלא

הארת קדושת הקב''ה לעולמו. ולפי זה מובן עבודת יום 

אחרי מות, ''ונתן את הקטורת על  כפור, שכתוב בפר''

האש לפני ה', וכסה ענן הקטורת את הכפורת אשר על 

העדות ולא ימות.'' הרי שאף הענן הוא כמו ''כסוי'', ובלא 

הכסוי לקדושת הקב''ה א''א לאדם לחיות, ''שלא תוכל 

את פני''. ואחר כך כתוב שם, ''ולקח מדם הפר  לראות

והזה באצבעו על פני הכפורת קדמה, ולפני הכפורת'' 

איזהו מקומן, שההזיה הוי  ע''ש. וכתוב במשנה בריש פ''

בין הבדים. ונראה שהכוונה בזה היא לעשות תקון 

במדרגה עליונה של כפורת, דהיינו שעון גורם פגום 

ש עצירת השפע, ולכן בשפע שיורד מלמעלה למטה וי

צריך תקון כדי שיחזור השפע להשפיע. ולכן צריך 

לעשות תקון במדרגת הכפורת כדי שהקדושה בפנימי 

של הקב''ה )דהיינו בתוך הארון( יכול להשפיע לחוץ 

 , והרמז לזה הוא הבדים.לעולמו

 

לידע שבעשיית חטא האדם פוגם בשפע דוקא,  ויש

אבל א''א לו לעשות שום שינוי באין סוף, שהוא הפנימי, 

ולכן התקון להעון הוא אינו בפנימי אלא בחיצוני שהוא 

האור והשפע שמשפיע מהאין סוף, ולכן שפיר י''ל 

שהזייה הוי על הכפורת בין הבדים. וכן ראיתי באגרת 

. שכתב, ''שע''י קיום מצות התשובה לבעל התניא, בפ''א

עשה ממשיך אור ושפע בעולמות עליונים מהארת אור 

א''ס ב''ה, כמ''ש בזוהר דרמ''ח פקודין אינון רמ''ח אברין 

דמלכא,... והעובר על מצות לא תעשה... עושה פגם 

למעלה בשרשה ומקור חצובה בלבושי די''ס דעשיה 

נשמתין  כמ''ש בת''ז לבושין תקינת לון דמנייהו פרחין

לב''נ.'' הרי בבטול מצות עשה הוא פוגם בשפע ואור ולא 

באין סוף עצמו, וכן בל''ת הם בגדר של לבושין, דהיינו 

חיים בשער ד. בפ''ל. לגבי נר הלא הפנימי. ועיין בנפש 

מצוה ותורה אור, החילוק בין המצות והתורה, והוא כתב 

של  שם, ''ולא עוד אלא שגם אותה קדושה וחיותן ואורן

המצות שמקדשים ומחיים להאדם המקיימם, הוא נלקח 

ונשפע רק מקדושתה ואורה של תורה הקדושה, כי 

המצוה לית לה מגרמה שום חיות וקדושה ואור כלל רק 

מצד קדושת האותיות התורה הכתובות בענין אותה 

מצוה, ויש לכוין גם זה הענין בכתוב כי נר מצוה ותורה 

עצמה שום אור כלל רק אור, כענין הנר שאין לה ב

, ושפיר י''ל שהזייה על מהאור המאיר בה''. ואין להאריך

 בכפורת בין הבדים.  



 

להרגיש בפרשה זו באחרי מות, שיש שייכות בין ויש 

התיבות, שצריך להביא לקרבן ''פר'', וזה ל''כפר'', 

ותיבה זו כולל בתוכה ''פר'', וזה ע''י ה''כפורת'', ותיבה 

ו''כפר''. ועוד בעינן הזייה כנגד ה''פרוכת'',  זו כולל ''פר''

וזו האותיות של ''כפורת''. ועיין באבן עזרא בשמות כה. 

יז. שכתב שם לגבי כפורת, ''ואמר יפת, כי כמוהו לכפר 

עליו, כמו כסוי חטאים. ולפי דעתי שמלת לכפר עליו 

מגזרת כופר, והנה זה מפורש ונתנו איש כופר נפשו, 

ל נפשותיכם.'' ע''ש. הרי שי''א שיש ושם כתוב לכפר ע

שייכות בין לכפר וכפורת. ועוד יש לחקור, והוא לברר 

הענין של ''פר''. ונראה שהענין כאן שהוא ''דבר בפני 

עצמו'', ולכן מצינו ש''פר'' הוא בתוך כמה תיבות שיש 

להן כוונה זו. ולכן ''פרד'', הענין הוא שכשיש פרידה, מה 

, כגון לפרר 'עצמו, וכן ב''פרר'שפרוד הוא דבר בפני 

לחם, יש כמה פרורים בפני עצמם. וכן ''פרט'', הוא מה 

שנפרד לעצמו מן הכלל. וכן ''פרש'', כגון להפריש חלה, 

היה החלה בפני עצמה. וכן ''פרך'' הוא לשבור תדהיינו ש

דבר כדי שיהיה כל דבר הנשבר בפני עצמו. וכן ''פרו 

בפני עצמו, וכן ''פרי'',  יהיהורבו'', דהיינו שהנולד 

תכליתו להפריד מן האילן להיות בפני עצמו. וכן ''פרץ'' 

בפני עצמו. וכן ''פרק''  ואהוא להבדיל דבר וכל חלק ה

הוא להבדיל הכתב כדי שיהיה כל חלק של כתב ''בפני 

עצמו''. וכן ''פרם'', הוא לקרוע כמבואר בויקרא פ''י. ו. 

ריעה כל חלק נשאר עיין אבן עזרא שם, דהיינו שבק

בפני עצמו. וכן ''להפר'', כגון להפר נדר, הוא כמו למחוק 

' דבר לאבדו. ולענ''ד שהטעם ששור 'שזה כמו ''מפרר

בלק, ''כלחוך  נקרא ''פר'', הוא כמו שמצינו בריש פר''

השור את ירק השדה''. ופירש''י ''כל מה שהשור מלחך 

ירקות, וזה אין בו סימן ברכה.'' הרי שהשור מאבד כל ה

כמו ''להפר'' הנ''ל. ולכן מצינו שהשור תוך שנתו נקרא 

עגל, אבל אחר כך נקרא פר )עיין בר''ה ורש''י שם לגבי 

עשיית שופר מפר.( ולפי מה שפירשתי אתי שפיר 

שהעגל שותה בתחלה החלב של אמו, ואין שייך בו 

''כלחוך השור את ירק השדה''. ורק אחר כך הוא בכלל 

אבד והפר ירקי השדה. ועל פי זה יש פר, שהוא מ

להסביר מ''ש המקובלים ''פר'' בגדר של דינים, עיין 

 בדבריהם בכמה מקומות בפרט בשער המצות בפר''

חקת. ובכוונת השופר בר''ה בשער הכונות, ובפע''ח, 

 ועוד.

 

זה כך יש לפרש ''כפר'' לגבי לכפר עונות, דהיינו  ולפי

הנ''ל. וזה כמו שראיתי לאבד העונות, כמו לפרר ולהפר 

לבעל התניא באגרת תשובה פ''א. שכתב, ''כי כפרה 

היא לשון קינוח שמקנח לכלוך החטא.'' ע''ש. דהיינו 

שהוא מאבד הלכלוך. ולכן שפיר הוא להביא ''פר'', 

או י''ל  , ששניהם בסגנון אחד.ל''כפר'' בעד ישראל

נו כהאבן עזרא הנ''ל, ש''כפר'' הוא כמו ''כופר'' דהיי

ככופר נפשו, דהיינו במקום נפשו. וזה משום שהפירוש 

של פר הוא דבר בפני עצמו, ולכן ''כופר'' הוא דבר בפני 

בעצמו שהובא בעדו ובמקומו. ולכן בכפרה הוא נותן 

 הקרבן במקום עצמו. 

 

זה נראה שיש לפרש הלשון של כפורת, ואין זה  ולפי

לשון  )שלא שייך לומר לגבי כפורת שהיא שייך לכפרה

, אלא היא הלשון של איבוד או שהיא במקום דבר אחר(

כסוי, שהכסוי הוא ''דבר בפני עצמו'' מלבד הדבר שהוא 

א כסוי. ימכסה עליו. ולכן שפיר כתב רש''י שכפורת ה

ופרוכת אף תכליתה היא להבדיל בין דברים כדי שיהיה 

 כל דבר ''בפני עצמו''.

 

וכפורת, ושתיהן  עדיין י''ל שיש שייכות בין כפרה אלא

הן לשון של כסוי וכמ''ש היפת באבן עזרא הנ''ל, שכפר 

נח שכתוב ''וכפרת  הוא לשון כסוי חטאים, וכן הוא בפר''

אותה מבית ומחוץ בכופר'', דהיינו כסוי. וי''ל שכפר הוא 

צירוף של ''כף'' ו''פר''. וכף הוא כמו כפה או כפות 

ינו על דבר שהוא תמרים, שהוא כמו כסוי על ה''פר'', דהי

בפני עצמו, ולכן יש כסוי לחטאים כמו שאמר יפת, וזה 

כמו כסוי לארון. ולכן הענין והרמז בסדר יו''כ, הוא 

להביא פר, וע''י נתינת הדם כנגד הכפורת זה רמז 

)שכפרה וכפורת הן משורש  שנהפך ה''פר'' ל''כפר''

, וע''י נתינת הדם כנגד הפרוכת, זה רמז שנהפך אחד(

פר'' ל''פרוכת'', דהיינו להבדיל ולהרחיק החטאים. וכן ה''

י''ל לגבי השעיר, שהשעיר הוא שעיר עזים דהיינו הלשון 

של עזות, והלשון של שעיר הוא הלשון של שער שרומז 

 תעל השפעה מן הגוף ולכן שעיר עזים הוא לשון השפע

עזות. וע''י נתינת הדם כנגד הכפורת זה רמז לכסוי של 

והעזות  ,כנגד הפרוכת זה רמז להבדלההעזות וכן 

 נעשה רחוק. כן נראה לענ''ד לפרש הרמזים כאן.  

 

מכל הנ''ל ראינו הענין של חיצוני ופנימי, והקב''ה  ולכן

הוא הפנימי, ואנו רואים רק החיצון, ויש לנו להאמין 

 שמלבד החיצון יש קדושת הקב''ה שנסתרה ממנו.

 

 פ''ב                              
 

כך הוא הענין לגבי המעשה של נדב ואביהו  ולענ''ד

שמיני. כתוב בוקרא ט. כד. ''ותצא אש מלפני ה'  בפר''

ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים, וירא כל 

העם וירונו ויפלו על פניהם.'' נראה שהאש, הוא קדושת 

הפנימי הוא דבר שהוא הקב''ה הפנימי שבדרך כלל 

וכאן יש גלוי בעולם הזה החיצוני,  נעלם ונסתר ממנו,

 והוא חזק כל כך שהוא מכלה את העולה. וכן מצינו בפ''

עקב. ט. ג. ''כי ה'... אש אוכלה, הוא ישמידם''. הרי 



הקב''ה הוא בגדר של אש, ובנגלה כחו הוא ישמידם. 

ונראה שהכוונה כאן לגבי שמיני למלואים היא מ''ש 

ם הזה ה' נראה אליכם.'' בריש פר'' שמיני. ט. ה. ''כי היו

דהיינו שביום זה יש גלוי גדול בעולם החיצון של קדושת 

הקב''ה מהפנימי. אמנם מצינו שנדב ואביהו סתרו גלוי 

זה, שהם ''יקריבו לפני ה' אש זרה, אשר לא צוה אתם''. 

 יהדהיינו שהם סותרים הגלוי של הקב''ה והאש שה

מעשה  יההשאש זה מהקב''ה, ע''י האש שהם הביאו 

 אדם, ומעולם החיצוני.

 

שכן יש לפרש אש ''זרה'', דהיינו שהוא מחוץ, ונראה 

ואין פירושו שהוא דבר משונה, אלא הוא דבר מחוץ, וזה 

מבפנים. ולענ''ד נראה  יתהסותר קדושת הקב''ה שה

שכך הוא הפירוש של ''זר'' בכל מקום שכוונתו היא 

שם, ''לא ''בחוץ''. וכן נראה בדברים כה. ה. שכתוב 

תהיה אשת המת החוצה לאיש זר''. הרי מה שהוא 

קרח יז. ב. שכתוב שם, פר'' בחוץ נקרא זר. וכן מצינו ב

''ואת האש זרה הלאה'' וכתב התרגום, ''וית אשתא 

ירחק להלא''. הרי הפירוש הוא ''לרחק'', דהיינו ליתן 

לחוץ. וכן יש לפרש ''זורה'', דהיינו שהוא מנער אותו 

שיכול הרוח לנפח הפסולת לחוץ. וכן יש  החטים כדי

''זרע'', ''זר'' שמצינו בתחלת התיבות כגון  אותיות לפרש

שע''י הזרע הגדיל דבר חוץ מגופו. וכן יש לפרש ''זרוע'', 

דהיינו שהוא פושט ידו לחוץ, כמו ''בזרוע נטויה''. וכן יש 

''זרק'', שהוא זורק דבר לחוץ. וכן יש לפרש  שלפר

א דבר שפושט לחוץ, כמו ''זרם מים עבר'' ''זרם'' שהו

בחבקוק ג. י. וכן יש לפרש ''זרח'', שהוא האיר לחוץ. וכן 

יש לפרש תיבות אחרות, כגון ''עזר'', שזה צירוף של 

''עז'' ו''זר'', דהיינו שהוא נותן עוזו למי שחוץ ממנו, 

דהיינו הוא עוזר אותו. וכן יש לפרש ''גזר'', שהוא צירוף 

, שהוא לכרות כגון ראשית הגז, ו''זר'', דבר של ''גז''

שהוא בחוץ, דהיינו הוא גוזר דבר כדי שהוא יהיה לחוץ, 

וזה כמ''ש במלכים א. ג. כה. ''ויאמר המלך גזרו את 

הילד החי לשנים.'' ולכן אף שפירש התרגום לגבי נדב 

ואביהו, אש זרה דהיינו ''אשתא נוכרתיא'', דהיינו שהוא 

ניכר, מ''מ הטעם לזה הוא מפני שהוא  דבר משונה ואינו

 ''מחוץ''.  

 

זה מובן מה שאמר משה לאהרן אחר מיתת נדב  ולפי

ואביהו, בפסוק ג. ''הוא אשר דבר ה' לאמר בקרבי 

אקדש, ועל פני כל העם אכבד''. ויש לפרש שיש רמז 

כאן, דהיינו ''בקרבי'', פירושו ''מתוכי'', דהיינו שביום זה 

נימי, וכשקדושה זו יוצאת מהפנימי בעינן הקדושה מהפ

לחוץ ע''י האש אוכלה וזה נגלה לכל, אז ''על פני כל 

אחרים בחוץ, באכבד'', שכבוד הוא דבר שתלוי  העם

שהם נתנו כבוד שברוב עם הדרת מלך, וזה משום הגלוי 

 של הקדושה מבפנים.

 

פ''א דמשנת כלים דעשר מ''ש בהנ''ל מובן  ולפי

קדש הקדושים הוא בפנימי ולכן קדושות הן, דהיינו שה

הוא מקודש מהכל, וכל שהוא יותר רחוק ממנו יש לו 

קדושה יותר קלה, וזה מפני שקדושת הקב''ה בפנימי, 

רחוק ממנו. ולכן מצינו שהחיצוני  ואוכל שבחוץ ה

והפנימי הוא עיקר גדול בתורה, ויש להאמין שאף שאנו 

פנימי, רואים רק הדבר גשמי בחוץ, מ''מ יש הקדושה ב

 והוא ''נשמתא דנשמתא'', כמ''ש הר''מ בפר'' בהר הנ''ל.

 

  גפ''                            

 

יש לחזור לבאר הענין של אדם הראשון בגן  ועכשיו

עדן, ויש להוסיף על מ''ש לעיל לגבי הכרובים. ונראה 

שאדם הראשון בגן עדן הוא במדרגה עליונה והוא קרוב 

דהיינו שהוא יכול להשיג הפנימי, מאד לקדושת הקב''ה, 

ודלא כאחר החטא שאחר החטא אין אדם יכול להשיג 

הפנימי ''שלא תוכל לראות את פני''. ולפי זה מובן מ''ש 

''ויהיו שניהם ערומים האדם ואשתו, ולא יתבששו.'' 

דהיינו שיש רמז כאן, שאין צורך לאדם למחיצה בינו ובין 

ש הוא יכול לקבל הקב''ה, ואף שהוא ערום בלי מלבו

כי תשא  קדושת הקב''ה, ודלא כדמצינו במשה בפ''

שכתוב עליו, ''ושמתיך בנקרת הצור, ושכותי כפי עליך 

עד עברי... וראיתי את אחורי, ופני לא יראו.'' ומ''ש ''ולא 

יתבששו'', דהיינו שהם כבני בית להקב''ה ואין להם 

בושה לקרב אליו, אף בלי מלבוש. אמנם אחר החטא 

מצינו שאדם הראשון ירד ממדרגה זו, והוא לא היה יכול 

ל קדושת הקב''ה. ולכן כתוב עליו, ''ותפקחנה עיני לקב

שנהים, וידעו כי ערומים הם, ויתפרו עלי תאנה ויעשו 

להם חגורות.'' הרי שאחר החטא, הם צריכים כסוי 

ומלבוש, שעכשיו הם מרגישם שהם אינם ראוים לקבל 

קדושת הקב''ה. ולכן כתוב ''ויתחבא האדם ואשתו'', וזה 

ת הצור''. וזה אף שהוא בזמן כמו משה שנחבא ''בנקר

''רוח היום'', דהיינו בסוף היום בשקיעת החמה, כמ''ש 

רש''י שם. ויש רמז בזה, שבתחלת היום זריחת השמש 

דומה לרבוי השפע מעליון, ובסוף היום הוא דומה 

למיעוט השפע, שבסוף היום יש שקיעת החמה והאור 

יעוט נכבה. ולכן אף שהוא בסוף היום, דהיינו שיש רק מ

יכול לקבל הראשון השפע מהקב''ה, מ''מ עדיין אין אדם 

אותו, והוא צריך לחבא את עצמו. ולכן אמר לו הקב''ה, 

''מי הגיד לך כי ערום'', דהיינו מה קרה אליך שאתה 

 מרגיש שעכשיו אתה צריך מלבוש.  

 

שאף כאן יש רמיזה לפנימי וחיצוני, שמצינו שעץ  ונראה

תוך'' הגן, ופירש רש''י בפסוק ט. הדעת טוב ורע, הוא ''ב

שהוא ''באמצע הגן''. וי''ל בזה, שהוא בגדר פנימי, 

 דברהוא כו ,דבר שאדם אינו יכול להשיגכ שהוא דהיינו



בית הכלא בפנים. ולכן מצינו שבגן עדן אדם  ש''בתוך''

קדושת הראשון היה יכול להשיג קדושת הקב''ה, ולכן 

כיון שהיא ניכרת  ה בחוץ, בגדר חיצוניתהי הקב''ה

, , אבל עץ הדעת טוב ורע הוא בפנימילאדם הראשון

דהיינו ''בתוך', כיון שהוא אינו ניכר לאדם הראשון והוא 

, משא''כ לאחר החטא ובזמנינו שהוא אינו במדרגה זו

, כיון שהיא אינה ניכרת לנו ליהפך שהקדושה בפנימי

 שעכשיו אנו במדרגה וידיעת טוב ורע היא בחוץ אצלינו

. ולפי זה מובן מ''ש לגבי הנחש, ''והנחש היה ערום זו

מכל חית השדה'', דהיינו שהנחש הוא מצד הרע, ומקומו 

היה ראוי להיות אצל עץ הדעת טוב ורע ששם הגדר של 

רע. ולכן ראוי להיות שמקום הנחש הוא בפנימי בגן עדן. 

אלא שנתן לו הקב''ה רשות להיות בחוץ ובכלל הצד של 

ר אל חוה. ולכן הוא יותר ערום, כיון שהוא קדושה ולדב

 היה חוץ ממקומו והוא היה בלי מלבושיו שהוא הפנימי

קיים. וזה דומה לדג הת, ועדיין הוא יכול לאצל עץ הדעת

שסובבים  מים, והוא ערום מאד בלי המיםהשהיה חוץ מ

כמלבוש. ולכן שפיר הוא לכתוב בפסוקים ערום  אותו

, שהאדם אין לו מחיצה בינו לגבי אדם וערום לגבי הנחש

ובין הקב''ה, והנחש אין לו מחיצה בינו ובין גן עדן, והוא 

יותר ערום כיון שהוא בחוץ ממקומו. וראיתי בתרגום 

שפירש ''ערום'' לגבי הנחש שהוא ''חכים'', וכן הוא 

במקום שהוא חוץ  גופו לקייםכדי שצריך חכמה רבה 

 יבותיו הרגיל.סבבלי ממקומו, והוא ערום בלי מלבוש ו

 

כתוב, ''ויעש ה''א לאדם ולאשתו כתנות עור  ובסוף

וילבשם.'' דהיינו שאחר החטא בעינן מחציה בין אדם 

להקב''ה, ויש רמז כאן שאל תקרא עור )משכא( אלא 

עור, דהיינו סגי נהור, שאדם אינו יכול לראות קדושת 

הקב''ה. ובזה אתי שפיר מ''ש לגבי הכרובים לעיל שהם 

ימי של הקב''ה. ולפי זה מחיצה בין האדם לקדושה הפנ

יש לדקדק מ''ש ''ויגרש את האדם, וישכן מקדם לגן 

עדן'', ופירש''י ''חוץ לגן''. דהיינו שעכשיו בזה''ז האדם 

 בחוץ, וקדושת גן עדן היא סגורה בפנימי.  

 

יש להוסיף על הפירוש של ''כתנות עור'', וידוע  ואגב

של ר''מ  שי''א ''אור'' במקום ''עור'' )כך היא בתורתו

בבראשית רבה פ''כ. ועיין בזוהר בראשית לו:, ועיין 

בספר הליקוטים על פסוק זה(. ולענ''ד נראה שאה''נ 

שיש שתי בחינות כאן, דבעינן עור להציל מן כח האור. 

כי תשא, שכתוב שם, ''וירא  וכן יש לפרש בסוף פר''

אהרן וכל בני ישראל את משה, והנה קרן עור פניו, 

שיותר ראוי לומר קרן אור, אלא  וי''לת אליו.'' וייראו מגש

נראה שא''א לאדם להשיג האור בעולם הזה שמא 

גד בתמות, ולכן הוא בגדר עור, דהיינו שהוא מכוסה כ

של עור, ואף על פי כן ''ייראו מגשת אליו''. וזה כמו 

 שכתבתי לעיל.   

 

  דפ''                            

 

רה של ברכה לבטלה. ולדעת יעבהנ''ל יש לבאר ה ולפי

הרמב''ם אף ברכה שאינה צריכה היא אסור מן התורה 

משום ''לא תשא את שם ה''א לשוא''. ועיין עוד בזה 

בברכות לג. והמ''א בס''רטו. ס''ק ו., והברכ''י בס''מו. 

אות ו. והיביע אומר ח''א א''ח ס''לט. אות ז. ונראה 

החיצוני,  שהטעם לזה הוא שבעולם הזה אנו בעולם

 קדושתוקדושת הקב''ה היא בפנימי, ומהפנימי ו

אל החיצוני לקיימו. ולכן אין לנו להזכיר השם  המשפיע

 לעולםמהפנימי של הקב''ה וע''י זה להביא קדושתו 

שם שיכול קדושתו לחל חיצוני אם לא שיש דבר  הזה,

עליו, שכך הוא מדת עולם הזה שקדושתו של הקב''ה 

, ''כי מי כל תוך דבר חיצוני וגשמיוהיא ב נסתרה ממנו

בשר אשר שמע קול א' חיים מדבר מתוך האש כמונו 

ויחי.'' וכן ראיתי סברה כזו בט''ז בא''ח ס''תרע. בס''ק א. 

שכתב, ''דמצינו בספר הזוהר על פסוק 'מה יש ליכי 

בבית', שאין הוא יתברך עושה נס ליתן ברכה אלא במה 

שיש כבר בעולם, ואפילו הוא דבר מועט, אז הוא יתברך 

נותן ברכה להרבות המעט משא''כ בדבר ריקן אין שייך 

בו ברכה לעשות בריה חדשה.'' ע''ש. הרי שאין קדושתי 

וברכתו של הקב''ה חל אלא על דבר שכבר יש בעולם, 

ביא מולכן אין לברך ברכה לבטלה, שע''י זה הוא 

עולם והיא אינה יכולה לחל על שום לקדושת הקב''ה 

 דבר.

 

האיסור באמירת ה' ככתבו. כתב זה יש להבין  ולפי

בשמות ג. טו. ''זה שמי לעלם, וזה זכרי לדר ודר.'' וכתב 

על זה רש''י, ''חסר וי''ו לומר העלימהו שלא יקרא 

ככתבו.'' וכן הוא בפסחים נ. שכתוב שם, ''רב אבינא 

רמי, כתיב זה שמי לעלם וזה זכרי לדור דור, אמר 

אני ביו''ד ה''א,  הקב''ה לא כשאני נכתב אני נקרא, נכתב

ונקרא אני באל''ף דלית.'' ונראה שזה משום שם הנכתב 

הוא רמז להפנימי, וא''א להזכיר את זה בעולם הגשמי 

החיצון, ולכן בעינן לומר בפה רק שם הנקרא, ורק 

במחשבה שהיא הפנימי יש לכיון להשם הנכתב, 

ולהמשיך קדושתו להשם הנקרא. ולכן מובן מ''ש 

בפ''י. מש''א. ''אבא שאול אומר אף  במשנה בסנהדרין

ההוגה את השם באותיותיו.'' ופירש רע''ב, ''של ד' 

אותיות כמו שהוא כתב.'' שאין להביא קדושתו מהפנימי 

לעולם החיצון אם לא שקדושתו נסתרה בשם הנקרא 

 שהוא מעולם הזה.

 

אמן, שכבר כתבו  ענייתיש להבין הענין נפלא של  ובזה

מספר צא', וזה המספר של שם  המקובלים שאמן הוא

הנכתב שהוא כו', עם שם הנקרא שהוא סה'. דהיינו 



שבעניית אמן יש להאמין שקדושתו של הקב''ה משפיע 

 מהפנימי להחיצון, דהיינו משם הנכתב לשם הנקרא.

 

מובן מ''ש בסנהדרין קי:, ''אתמר קטן אימתי בא  ולכן

''. וכן מאיר משעה שיאמר אמן לעוה''ב... תנא משום ר''

הוא בש''ע בא''ח ס''קכד. ז. והכי פירושו, שבעניית אמן 

הוא מודה שמלבד העולם הזה החיצון יש עולם הפנימי 

של קדושתו של הקב''ה, ולכן ע''י הודאה זו, הוא יכול 

לירש העולם הבא שהוא עולם פנימי כנגד עולם הזה 

החיצון. וכן הוא בפסחים נ. שכתוב שם, ''אמר רב נחמן 

צחק לא כעולם הזה העולם הבא, העולם הזה נכתב בר י

ביו''ד ה''י ונקרא באל''ף דל''ת, אבל לעולם הבא כולו 

אחד נקרא ביו''ד ה''י ונכתב ביו''ד ה''י.'' הרי שעולם 

הבא הוא בגדר של פנימי. ועוד יש להבין מ''ש הגמרא 

שם, ''אטו האידנא לאו אחד הוא'', ועיין במהרש''א שם 

נ הוא אחד אלא בעולם הזה ''אין אחדותו שפירש, שאה''

ניכר''. ולכן נראה שע''י עניית אמן אנו מאמינים שמלבד 

החיצוני, יש עולם הקדושה בפנימי, ואף ועולם הגשמי 

שהוא אינו ניכר לנו מ''מ אנו מאמינם בו. ועיין בכה''ח 

 מן התורה.היא בס''רטו. אות טו. שי''א שעניית אמן 

 

בשבת קיט: ''מאי אמן א''ר חנינא יש לפרש מ''ש  ולכן

ק'ל מלך נאמן'', דהיינו שק'ל הוא הפנימי והוא נסתר 

ממנו, ומלך הוא החיצוני שהוא שולט עלינו בעולם הזה 

שפיע עלינו כ''אמן'' דהיינו שהוא מהגשמי, ונאמן הוא 

בעולם הגשמי מעולם הפנימי. ונראה שזה הענין של 

א אמרינן הק'ל ראש השנה ועשרה ימי תשובה, שאנו ל

הקדוש אלא המלך הקדוש, דהיינו להוכיח שזה זמן 

המיוחד שהקב''ה משפיע בעולם הגשמי הזה כדי לדון 

את עולמו, דהיינו מלבד שיש לו הגדר של ק'ל שקדושתו 

מעולם הזה, מ''מ אף הוא בגדר של  הונסתר מהנעל

בעולם הגשמי, דהיינו הפנימי וחיצוני,  ומשפיע קדושת

. ועוד י''ל שמלך הוא החיצוני ומלך של אמןוזה הענין 

הוא מספר צ', דהיינו שהוא צא' כמספר אמן אלא חסר 

א'. ופירושו שמלך הוא החיצומי ואינו בגדר של פנימי, 

עד שאנו מוספין בתוכו הא' והוא רמז לראשית הכל, 

דהיינו הקב''ה, ובצירוף הא' שהוא קדושת הפנימי, עם 

שהוא בגדר של פנימי שיכול מלך שהוא החיצוני יש צא' 

 ומובן דברי ר''והוא הענין של אמן,  להשפיע אל הגשמי,

 חנינא.   

 

זה יש להבין מ''ש בסוף מכות, ''אלא בא חבקוק  ולפי

והעמידן על אחת, שנאמר 'וצדיק באמונתו יחיה'.'' 

ונראה שכך היא מדת הצדיק שכשהוא רואה כל דבר 

שנסתרה בפנימי יש  גשמי וחיצוני, הוא יודע וברור לו,

קדושת הקב''ה. וכן בכל מעשה או פעולה בעולם, הוא 

מבין שהשורש לזה הוא קדושת הקב''ה שנסתרה 

מעשה הבפנימי. ולכן זה היסוד של כל המצות, שמלבד 

החיצוני של המצוה אנו אמרינן שיש קדושת הקב''ה, 

ובכל מצוה יש רמיזה לזה, ויש מדרגות שונות לרמיזה 

ז פרטי כגון שהמצוה רומז לקדושה הנסתרה, זו. ויש רמ

כדביארתי לעיל  כגון העץ ארז ואזוב בטהרת המצורע

, שהם רומזים לשפע הקב''ה שיורד )שער א' פ''ה(

לעולמו. ויש רמיזה כללי, כגון אכילת מצה שדבר זה 

הוציאנו שהוא הפנימי רומז שאנו מאמין שהקב''ה 

 ממצרים. וכן כל כי''ב.

 

וק הנ''ל של חבקוק, במה שכתב לדקדק בפס ויש

''יחיה''. ולענ''ד מלבד הפשט יש סברה גדולה כאן, 

דהיינו שאם אדם במדרגת הצדיק והוא יודע וברור לו, 

שהקב''ה משפיע קדושתו לעולמו ובכל רגע הוא מרגיש 

את זה, וכמ''ש הבאר היטיב בא''ח ס''א. בס''ק ג. בשם 

עיניו'' ע''ש. אז האר''י ז''ל, ''שצייר שם ה' תמיד נגד 

מדה כנגד מדה הקב''ה משפיע קדושתו עליו וקיימו 

מקדושתו, וזה מ''ש ''יחיה''. ולכן בשביל אמונת הצדיק 

שהוא מרגיש קדושתו של הקב''ה בכל דבר, ממילא 

משפיע עליו קדושה זו עצמה. וזה מה שכתוב בתורה 

בדברים ח. יח. ''כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל.'' וזה 

שאמר בתהילים ''אשגבהו כי ידע שמי'', דהיינו מה 

שהוא יודע להכיר הקדושה בפנימי של החיצוני, וזה 

, ולכן הוא בגדר של להכיר השם הנכתב בשם הנקרא

 ''ידע שמי''.

 

זה יש להבין הענין של אחדותו יתברך. וכבר כתבו  ולפי

המקובלים שהכוונה ב''אחד'' בקריאת שמע, הוא 

ב ושם הנקרא. והם כתבו שיש הצירוף של שם הנכת

לכוין למסור נפשינו על זה בשעת קריאת ''אחד'', ובד' 

וארא אות ט.  מיתות בית דין. עיין בזה בבא''ח פר''

וכה''ח ס''סא. אות כח. בשם שער הכונות. ונראה 

שהטעם כאן הוא שאי אפשר לאדם ''ליראני וחי'', והוא 

חוד בין השם ככתבו. לכן בעינן מסורת נפש לעשות הי

השם ככתבו והשם כקריאתו, דהיינו להכניס את עצמו 

יש רמז לזה בד' מיתות בית דין, גם מחוץ לפנימי. ו

דהיינו סקילה וחנק הם מיתה בחוץ הגוף בלי כניסה 

לפנימי הגוף, ושריפה והרג הם מיתה בתוך הגוף כמובן, 

דהיינו הפנימי. ולכן יש בזה רמז של הכנסת עצמינו 

  מחוץ לפנימי.

 

מצינו שהוא עיקר גדול בתורה להאמין בקדושתו  הרי

 של הקב''ה בפנימי.

 

 הפ''                                
 



בשלח בפ''טז.  הנ''ל יש לבאר מה שכתוב בפר'' ולפי

מן התורה בפסוק טו. שם, שהטעם שב כתוב לגבי המן.

נקרא מן הוא מפני ''ויאמרו איש אל אחיו מן הוא''. ויש 

לדקדק ב''מן הוא'', שהוא האותיות של ''אמן ו' ה'.'' 

דהיינו שאמן הוא בגדר הכרת קדושת הקב''ה בפנימי 

שהיא משפיעה לחוץ לעולם הזה. וכן הוא הרמז בשתי 

אותיות האחרונות של שהם אותיות של ו' ה', דהיינו 

ה, דהיינו קודשא בריך הוא ושכינתיה, השם של הקב''

הקדושה הפנימית שמשפיע לחוץ  דהיינו תו''מ, דהיינו

כנודע. ולפי זה נראה שכל ענין המעשה של המן הוא 

שהבנ''י לא הכירו הקדושה בפנימי, אלא הם רק הביטו 

במדבר ואין שם היו להגשמי בחוץ. ולכן בנ''י ראו שהם 

צד החיצוני והגשמי אז אוכל, ובאמת אם אנו ראוים רק ל

זה טענה חזקה, אבל צריך אנו להכיר קדושת הקב''ה 

בפנימי ושזו העיקר ועל זו תלוי המזון והקיום של אדם, 

ובהכרה זו טעו בנ''י. ונראה שאה''נ שהם ידעו שיש 

קדושת הקב''ה בפנים, אלא הם סברו שיש להם 

להשתדל בדרך הטבע לקיים עצמם, ואין לסמוך על 

נימי. ולפי זה מובן מה שאמרו משה ואהרן השפע מהפ

''ונחנו מה כי תלינו עלינו'', וגם ''ונחנו מה, לא עלינו 

תלונתיכם כי על ה'.'' הרי שמשה ואהרן השיבו שאין 

לבנ''י להביט עליהם, כיון שהם החיצוני, דהיינו ''אנחנו 

מה'' שאין אנו העיקר, אלא העיקר הוא הפנימי שהוא 

זו. ולפי זה מובן הפסוק בתלוי  הקב''ה והכל קדושת

שכתוב ''ויאמרו איש אל אחיו מן הוא כי לא ידעו מה 

הקדושה הפנימית שמשפיעה  הוא'', הרי הם לא הכירו

עליהם לקיים אותם, ולכן כיון שהמן הוא מהקב''ה הם 

לא הכירו אותו, וזה מפני ''כי לא ידעו מה הוא'', דהיינו 

שלא ידעו שהפנימי שלא ידעו מה הוא העיקר, דהיינו 

העיקר, ולכן הם לא הכירו המן שהוא מפנימי. ולפי זה 

אף ש''מן הוא'' הוא האותיות של ''אמן ו' ה','' מ''מ הם 

לא הכירו את זה והם אמרו ''מן הוא'', דהיינו שהם הגיעו 

עד מדרגת צ' דהיינו ''מן'', והם לא יכולו להגיע עד צא', 

בתוך החיצוני, ולכן דהיינו מדרגת אמן להכיר הפנימי 

הם לא אמרו ''אמן ו' ה', אלא מן הוא, לרמוז לנו חסרון  

הכרה. ולכן כתוב ''ויאמר משה אלהם הוא הלחם אשר ה

נתן ה' לכם לאכלה.'' הרי שצריך משה לבאר להם שמן 

זה מהפנימי, דהיינו מהקב''ה, ולכן כתוב ''אשר נתן ה' 

 לכם''. 

 

מובן הנסיון לבנ''י, דהיינו שהמן לא נפל ביום  ובזה

שבת, דהיינו שיש להם להכיר יום השבת שהוא 

במדרגת ז', שהיא הגדר של פנימי, ואין גשמי באותו 

יום, ולכן אף שהמן הוא מהקב''ה מהפנימי מ''מ עדיין 

הוא דבר גשמי ודבר אוכל, אבל ביום השבת אין שום 

להורות להם שיש פנימי  גשמי כלל ולכן אין שום מן, וזה

בעולם שאינו ניכר וזה הוא העיקר, ולא גשמי החיצון. 

אמנם עדיין מצינו ש''ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט 

ולא מצאו'', דהיינו שהוא דבר קשה להם להאמין בפנימי 

גשמי ולכן עדיין בוך עליו, והם סברו שהכל תלוי ולסמ

ימודו בעומר ולא יצאו ביום השביעי. ובזה מובן מ''ש ''ו

העדיף המרבה והממעיט לא החסיר'' ופירש''י, ''יש 

שלקטו הרבה ויש שלקטו מעט, וכשבאו לביתם ומדדו 

בעומר איש איש מה שלקטו, ומצאו שהמרבה ללקוט לא 

העדיף על עומר לגולגולת אשר באהלו והממעיט ללקוט 

לא מצא חסר לגולגולת, וזהו נס גדול שנעשה בו.'' 

להם שאין המזון תלוי  זה להוכיחונראה שכל 

השתדלות בלבד, ולכן מי שלקט הרבה אינו מועיל לו, ב

 אלא העיקר הוא קדושת הקב''ה שמקיימת הכל.

 

נראה שלפי זה יש לפרש מה שמצינו בזוהר  ולענ''ד

ויצא קנז: ''רבי חייא אמר בר נש כד נפיק להאי פר'' 

המא עלמא לא ידע מדי עד דאטעים נהמא, כיון דאכל נ

אתער למנדע ולאשתמודעא. כך כד נפקו ישראל 

ממצרים לא הוו ידעי מדי, עד דאטעים לון קב''ה לחם 

מהאי ארץ, דכתיב 'ארץ ממנה יצא לחם' וכדין עאלו 

ישראל למנדע ולאשתמודעא ליה לקב''ה. ובעא קב''ה 

דינדעון ישראל יתיר בההוא אתר דאתחזי להאי ארץ 

א אתר, ומאן איהו ולא יכילו עד דטעמו לחם מההו

שמים, דכתיב הנני ממטיר לכם לחם מן השמים, וכדין 

ידעו ואסתכלו בההוא אתר, ועד דאכלו לחם מההוא 

אתר לא ידעו מדי ולא אשתמודעו.'' ונראה שהכי פירושו, 

)מלכות( לגבי השמים )תפארת(  תא החיצונייהאי ארץ ה

שהוא הפנימי שמשפיע לחיצון. ונראה שע''י אכילת המן 

שהוא הלחם משמים, הם יכולו להסתכל בההוא אתר, 

דהיינו דע''י כן הם הכירו שהפנימי הוא העיקר והכל תלוי 

בו כדביארתי לעיל, וע''י הבנה זו אנו אמרינן שהם 

''אסתכלו בההוא אתר'', ועד שהם הגיעו למדרגה זו ''לא 

ידעו ולא אשתמודעו'' דהרוחני בפנימי הוא העיקר ולא 

וץ בעולם הזה. ולפי זה יש להבין מ''ש מה שראינו בח

בשלח ס''טז. ''ל'מען א'נסנו ה'ילך  בשער הפסוקים בפר''

לא'ה לרמוז כי הלחם ניתן להם מן השמים  ,בתורתי

שהוא המן היה מעלמא דאתכסיא שהיא לאה.'' )עיין 

שביארתי שלאה רמז לפנימי( הרי שער ב' פ''י לקמן 

 י כדביארתי.  שהמן מעלמא דאתכסיא, דהיינו הפנימ

 

שאין מדרגה זו של בנ''י דבר קבוע אלא פעמים  ונראה

אמינו בפנימי. ולכן מהם מאמינו בפנימי ופעמים הם לא 

שמות פ''ד. א שכתוב ''ויען משה ויאמר והן  מצינו בפר''

לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי כי יאמרו לא נראה אליך 

מ''מ הם לא ה'.'' הרי נראה שאף שהבנ''י הכירו הקב''ה 

סברו שהוא משפיע מקדושתו לחוץ כדי לעזור אותם, 

ולכן הם יאמרו ''לא נראה אליך''. אלא גבי קריעת ים 

סוף כתוב ''ויאמינו בה' ובמשה עבדו'', ולכאורה זה קשה 



מה הוא ויאמינו בה', הלא כל העם ידעו שיש הקב''ה 

שברא את העולם, אלא כאן איירי לגבי השפעת הקב''ה 

ו מפנימי לחוץ, וזה הוא הענין של אמונה כמו לעולמ

שביארתי לעיל, ולכן כאן הם האמינו שהקב''ה השפיע 

את קדושתו לחוץ להציל אותם בקריעת ים סוף. ולכן אף 

הם האמינו במשה עבדו, דהיינו שמשה הוא החיצוני 

בעולם הזה כנגד הפנימי, ולכן הם האמינו שהקב''ה 

שליח החיצוני הוא ע''י השפיע קדושתו וחסדו אליהם וה

שהוא משה עבדו. ולכן אחר כך, אחר השירה כתוב, 

''ויבאו אילמה, ושם שתים עשרה עינות מים, ושבעים 

תמרים ויחנו שם על המים.'' דהיינו שבזמן ההוא הם היו 

במדרגה עליונה, דהיינו שתים עשרה הוא שש כפול 

חיצוני, ושבעים הוא מדרגת ז' דהיינו שלימות בוהוא 

פנימי, ולכן היו להם צירוף הנכון בין הפנימי שלימות ב

חיצוני, ועיין לקמן מה שכתבתי על זה בשער הו

המספרים לגבי מספר שש. אמנם אחר כך הם ירדו 

ממדרגה זו, וכתוב לפני מעשה המן, ''ויסעו מאילם ויבאו 

כל עדת בני ישראל אל מדבר סין''. הרי נראה שהם ירדו 

מדרגת מים חיים וגודלות  ממדרגה עליונה, שהיא

כתמרים, למדרגה נמוכה, דהיינו מדרגת ''מדבר'', שהוא 

 מקום נחרב ואין בו חיות. ולכן במדרגה זו הם מרדו. 

 

יש לבאר מ''ש כאן, ''בחמשה עשר יום לחודש  וגם

השני לצאתם מארץ מצרים.'' ופירש''י שם, ''נתפרש 

הוציאו היום של חנייה זו לפי שבו ביום כלתה החררה ש

ממצרים והוצרכו למן, למדנו שאכלו משירי הבצק ששים 

ואחת סעודות, וירד להם מן בטז' באייר ויום א' בשבת 

היה כדאיתא במס' שבת פז.'' ויש לבאר את זה, ונראה 

שהרמז של ששים סעודות הוא הגדר של גשמי וחיצוני 

)עיין לקמן בשער המספרים במספר שש(, ואף שהבנ''י 

ר שירת הים, במדרגת הכרת הפנימי הם עכשיו אח

דהיינו מדת ז', מ''מ עדיין הם טעו להמשיך לסמוך על 

החיצוני, ולכן הם התחילו סעודת ששים ואחת, דהיינו 

נכון להם  יותרש ,שהם המשיכו החיצוני במקום הפנימי

בששים ותו לא, שהלא אחר כך התחיל הפנימי, לעצור 

שמי עד ששים ואין להמשיך אכילת סעודה שהיא דבר ג

ואחת, שהלא כבר התחיל הפנימי בששים ואחת, שבזה 

גמר החשבון של ששים והתחיל החשבון עד שבעים 

שהוא הפנימי. ולכן יש רמז כאן שהם טעו לסמוך על 

והטעם שירד המן ביום טו', הוא החיצוני במקום הפנימי. 

משום שטו' הוא צירוף בין ז' וח', דהיינו שאם הם 

הפנימי אז הם זוכים למדת ח' שהוא  במדרגת ז' שהיא

השפע מלמעלה לקיים אותם מחסדו, וזה המן, ולכן ירד 

מה שביארתי  ג' פ''טהמן ביום טו'. ועיין לקמן בשער 

 לגבי פסח והיום של טו'.

 

מכל זה נראה שהוא עיקר גדול להאמין שמלבד  ולכן

גשמי החיצוני, יש הפנימי של קדושת הקב''ה, והיא המ

      העיקר.   

 

  ופ''                             

 

פי הנ''ל יש להסביר קצת דברים הנמצאים בשער  ועל

רוח הקודש, שמועילים להשגה. כתוב שם, ''עיקר השגת 

האדם אל רוח הקודש תלויה ע''י כוונת האדם וזהירות 

בכל ברכת נהנין, לפי שעל ידם מתבטל כח אותם 

הקליפות נאחזות במאכלים החומריים ומתדבקים בהם 

שעליהם הנאמרות באדם האוכל אותם, וע''י הברכות 

בכוונה הוא מסיר מהם הקליפות ההם, ומזכך החומר 

שלו ונעשה זך, ומוכן לקבל קדושה.'' הרי שע''י הברכה 

הוא מכיר שאין כאן דבר גשמי בלבד של המאכל, אלא 

לחוץ  היש בפנימי קדושת הקב''ה, וקדושה זו משפיע

לקיים המאכל בעולם הזה. ולכן נראה שאם הוא הרגיל 

להכיר את זה בכל פעם, אז אף הקב''ה משפיע להבין ו

 עליו הבנת והשגת עולם הפנימי, דהיינו קדושתו.

 

זו יש לפרש מה שכתוב בנדרים פא. ''דאמר רב  ובדרך

יהודה אמר רב מאי דכתיב מי האיש החכם ויבן את 

זאת, דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולמלאכי השרת 

דכתיב 'ויאמר  ולא פירשוהו עד שפירשו הקב''ה בעצמו

ה' על עזבם את תורתי', היינו לא שמעו בקולי היינו לא 

הלכו בה, אמר רב יהודה אמר רב לומר שאין מברכין 

בתורה בתחלה.'' )לפי הגהות הב''ח.( ונראה שהענין 

של ברכה הוא הכרת קדושת הקב''ה בכל דבר גשמי, 

ולכן נראה כאן שהעון הוא שהם למדו וקיימו מצות 

כספר של מנהגים או דינים בלבד כשיש לכל התורה רק 

אומה ספר של דינים וכיוצא להנהיג העם, אבל הם לא 

הכירו שיש בתורה קדושה נפלאה, וקודשא בריך הוא 

ואורייתא חד. ולכן זה בגדר שלא ברכו על התורה 

בתחלה, וכיון שקדושת הקב''ה הוא בפנימי ממש לכן לא 

ת לפרש הדבר, יכולו החכמים והנביאים והמלאכי השר

 דהיינו שכל אלו יש בהם גשמי או קצת גשמי כנגד

הקדושה הפנימית של הקב''ה שמקיים אותם, ולכן כיון 

הקדושה הפנימית ממש לכן אמרו  שאין הם במדרגת

רבותינו שהם לא יכולו לפרש הדבר, ורק הקב''ה עצמו 

יכול לומר כן. ולפי זה יש  ,הקדושה הפנימית לכל שהוא

הפסוק שם דכתיב, ''על מה אבדה הארץ להבין שאר 

נצתה כמדבר מבלי עובר'', דהיינו שכאן יש מדה כנגד 

מדה, שכמו שבמדבר אין מים ואין חיות, כמו כן מה 

שהם למדו התורה ועשו המצות היו כמו בלי מים והוא 

קדושת הקב''ה שמקיים הכל, וזה מפני שהם לא הכירו 

מדה  יהונש הקדושת הקב''ה בתורה ובמצות, ולכן הע

כנגד מדה. וכמו כן מצינו בירמיה פ''ב פסוק ח. ''הכהנים 



לא אמרו איה ה' ותופשי התורה לא ידעוני'', הרי אף 

שהם קיימו התורה ולמדו התורה, מ''מ הם לא הכירו 

כמעשה חול  יהקדושת הקב''ה בתורה ובמצות והכל ה

בלבד, ולכן אמר הנביא לא אמרו איה ה', דהיינו הם לא 

הקדושה הפנימית של התורה דהיינו ה'.  שו אחרחפ

ובזה מובן הלשון של ''תופשי'' תורה, שזה כמו מי 

שתופש כלי בידו, דהיינו כדבר גשמי בלבד, וכמו שהיד 

חוץ מן הבנת האמת  יאחוץ מן הכלי אף הבנתם ה היא

, ולכן הם היו רק בגדר של שהיא בפנימי של התורה

י זה יש לפרש מה שכתבו . ולפבחיצוני ''תופשי התורה''

בנדרים שם, ''היינו לא שמעו בקולי היינו לא הלכו בה'', 

דהיינו ששמיעת הקול של הקב''ה בלימוד תורה ועשיית 

המצות היא הכרת קדושת הקב''ה בתורה, וכיון שאין 

כאן הכרה זו, ממילא אף שהם קיימו המעשה של מצות 

א הלכו בה.'' בגופם, מ''מ אין בזה קדושה כלל, היינו ''ול

בפסוק מיד אחר זה, ''וילכו אחרי הנביא ובזה מובן מ''ש 

שררות לבם'', דהיינו שכיון שהם לא הכירו קדושת 

התורה הם הכירו רק מה שיש בלבם ותו לא. ולפי זה 

 מובן חשיבות הברכות שתקנו חכמים.      

 

שם בשער רוח הקודש, ''גם עוד למה שכתב  ונחזור

ז''ל, טוב לאדם שידור בבית שיש בו היה אומר לי מורי 

חלונות פתוחות לשמים, כדי שיוכל בכל רגע לישא עיניו 

אל השמים כדי להסתכל בהם, ובפרט אם יביט 

בנפלאותיו יתברך במעשה שמים וארץ'' ע''ש. ויש 

להסביר את זה על פי מ''ש הרמב''ם בפאר הדור ס''נג. 

מכיר  ''אמר רבי מאיר, הסתכל במעשיו שמתוך כך אתה

יסודי התורה  את מי שאמר והיה העולם.'' )וכן הוא בהל''

פ''ב הל''ב(, דהיינו שאם הוא רגיל להביט במעשה 

בראשית, ומתוך כך הוא מכיר קדושת הקב''ה בתוכם, 

אז מצינו אף הוא ראוי לקבל השפעת הקב''ה מעולם 

 הפנימי עליו.

 

פי להסביר את זה ביותר ביאור, דהיינו הענין של יו ויש

ר בבריאה. ונראה שאנו מכירים יופי רק אם יש ווהד

שלימות וגודלות, לכן אם ראינו אילן נשבר אין בזה יופי, 

או אם ראינו אילן קטן אין בזה יופי כל כך, אבל אם 

ר. וכן ויופי והדזה יש באילן אז האילן שלם וגם הוא גדול 

אם אנו סמוך ממש להאילן אין כאן הכרת היופי כיון 

אנו רואים כל האילן בשלימות, משא''כ אם אנו שאין 

רחוקים קצת מן האילן, שאז אנו יכולים להכיר כל האילן 

בגודלו ובשלימות, ואז יש הכרת היופי. הרי דבעינן 

שלימות ליופי. ונראה שע''י מה שאנו מכירים היופי 

בבריאה, יש בזה התעוררות הנפש, ואנו מרגישים 

ה הוא, שאם יש הגבהת הנפש. ונראה שהטעם לז

 אותו דברשלימות וגודלות של הגוף של איזה דבר, אז 

היה הקדושה בפנימי יכולה להשפיע תמוכן וראוי כדי ש

הקדושה  לחוץ. ולכן האדם הרואה שלימות זו מרגיש

הפנימית של דבר היופי, ולכן לפי זה יש התעוררות 

והגבהת הנפש של האדם. ולכן נראה שבכלל הכרת 

הקדושה הפנימית בדבר היופי. ועיין  היופי יש הכרת

לקמן בשער המספרים לגבי הענין של ו' ז' וח', דהיינו 

שלימות הגוף והנפש וקדושת הקב''ה שמשפיעה 

מה שביארתי לגבי שער ג' פ''כ מלמעלה. ועיין לקמן 

 שרה שהיתה לה יופי כשהיא בת שבע.   

 

 כתב שם, ''גם א''ל מורי ז''ל, כי שרש הכל לענין עוד

השגה, הוא העיון בהלכה. וא''ל כי הטעם הוא, כי הנה 

ענין עיון בהלכה הוא שיכוין האדם שיש קליפות האגוז 

החופפת על המוח, שהוא ענין הקדושה, וזו הקליפה 

הוא ענין הקושיא שיש בהלכה ההיא, כי הקליפה חופפת 

על ההלכה, ואינה מניחה אל האדם שיבין אותה, וכאשר 

ההיא, יכוין לשבר כח הקליפה  האדם מתרץ הקושיא

ולהסירה מע''ג הקדושה, ואז יתגלה המוח ההוא שהוא 

ההלכה''. ע''ש כל דבריו. נמצא שבזה הוא טרח בכל כחו 

להביא קדושת הפנימי להחיצון, ולכן כך הוא מדה כנגד 

 מדה, הוא נעשה ראוי לקבל הקדושה עליו.

 

זה יש לבאר שהשגה ורוח הקודש ונבואה הן  ולפי

מדרגות שונות לגבי הכרתהקדושה הפנימית, ומי שיכול 

להכיר ולהשיג קדושת הקב''ה מלבד הגשמי הסובב 

אותנו, הוא מתחיל להכנס עצמו במדרגת רוח הקודש. 

ולפי זה יש לבאר מה שאמרו רבותינו לגבי יעקב אבינו, 

פסוק יז. ''ועוד אמרו, והוא ברש''י בפר'' ויצא פ''כח. 

יעקב קראו לירושלים בית אל, וזו לוז היא ולא ירושלים, 

ומהיכן למדו לומר כן, אומר אני שנעקר הר המוריה ובא 

לכאן, וזו היא קפיצת הארץ האמורה בשחיטת חולין 

צא:, שבא בית המקדש לקראתו עד בית איל, וזהו ויפגע 

וא שבית אל במקום.'' ויש להסביר את זה בדרך רמז, וה

הוא כנגד ראש הסולם, דהיינו שזה מדרגה עליונה מאד 

ויותר פנימי, וא''א לבני אדם להשיג מדרגה כזו באופן 

ישר. אמנם ירושלים כנגד אמצע הסולם, והוא מקום 

שקדושת הקב''ה משפיעה בעולם הזה, ויכול אדם 

להשיג קדושת הקב''ה בעולם הזה בבית המקדש, ויש 

ני והפנימי. ולכן המדרגת ירושלים היא צירוף בין החיצו

מיוחדת לאדם להכרת קדושת הקב''ה הפנימי, אף שגוף 

האדם הוא החיצוני. ולפי זה נראה שא''א להכנס ולהכיר 

המדרגה עליונה של בית אל, אם לא שהאדם מתחיל 

להכנס ממדרגת ירושלים. ולכן י''ל שכדי שיעקב יכול 

להביא המדרגה  להשיג המדרגה של בית אל, הוא צריך

של ירושלים למקום זה, כדי שהוא יכול להכנס למדרגה 

עליונה זו, וזה מה שאמר רש''י ''אומר אני שנעקר הר 

 המוריה ובא לכאן, וזו היא קפיצת הארץ''.

                 



הדרך הנ''ל יש להסביר עוד מצות, שבדרך כלל  ועל

 מצינו שיש מעשה גשמי אלא שיש חיוב עלינו להכיר

קדושת הקב''ה שנסתרה ממנו, ושהקב''ה גורם 

המעשה, דהיינו שעולם הרוחני שולט על עולם הגשמי, 

הפנימי על החיצוני. וכן י''ל בעשרת הדברות במצוה של, 

''אנכי ה' א' אשר הוצאתיך מארץ מצרים''. וכתב על זה 

יתרו, ''ואמר אשר הוצאתיך מארץ  הרמב''ן בפר''

רה על מציאות ועל החפץ כי מצרים, כי הוצאתם משם תו

בידיעה ובהשגחה ממנו יצאו.'' הרי שאף שהמעשה של 

יציאת מצרים הוא דבר גשמי וחיצוני, מ''מ צריך אנו 

להאמין שהקב''ה שנסתר ממנו גורם כל זה ורק משום 

לצאת ממצרים. וכן  יכולנועלינו,  השקדושתו השפיע

 ו.(כתב הנביא, ''אכן אתה א' נסתתר.'' )ישעיה מה. ט

 

להוסיף על זה וי''ל שמלבד הכרת הקדושה בפנימי,  ויש

יש מצוה להביא קדושה זו לחוץ ע''י עשיית המצות 

וגמילות חסדים. וזה הענין של ''ונקדשתי בתוך בני 

ישראל'', דהיינו שיש מצוה להגלות קדושה זו בחוץ כדי 

שיהיה הכרה להעולם שיש קדושת הקב''ה בפנימי אף 

אור לחושך, ועל  ם, ובזה אנו מביאיממנו השהיא נעלמ

זה אמרינן ''יכירו וידעו כל יושבי תבל'', ובזה הוא מקיים 

מצות ונקדשתי בתוך בני ישראל. וכן יש ללמוד מהזוהר 

אמור צג. שכתוב שם לגבי אמירת  ברעיא מהימנא בפר''

הקדושה שהיא בכלל ונקדשתי בתוך בני ישראל, ''דהא 

יהו רזא דראשיתא דכלא קדש מבעי בראשיתא, דקדש א

ותמן וא''ו לא אשתכח, אלא כיון דישראל קא מקדשי 

לתתא סליק מתתא לעילא יקרא עלאה, עד דאסתלק 

וא''ו רזא דשמים עלאין לעילא כיון דאינון שמים אסתלקו 

לעילא נהיר ההוא קדש בהו, וכדין אקרי לעילא קדוש, 

ולבתר אינן שמים תייבין לדוכתייהו ומתיישבו ביה 

ההוא נהירו, וכדין אקרי לבתר נחית ההוא נהירו עד ב

דנטיל כלא חד צדיק עלאה דרגה יקירא לקדשא כלא 

לתתא, ודא איהו רזא דכלא ומאן דשוי רעותיה בהאי 

שפיר קא עביד.'' הרי מצינו שהענין כאן הוא להביא 

הקדושה מלמעלה למטה, ועוד יש לידע דכל שהוא 

סיא, ולכן אף למעלה מבינה הוא נקרא עולם דאתכ

מדרגה זו של קדש היא בחכמה בעולם דאתכסיא, וע''י 

אמירת הקדושה הוא מביא קדושה לתחתון, דהיינו לחוץ 

במקום גלוי. ולכן מצינו שהענין של ונקדשתי בתוך בני 

 ישראל הוא להביא הקדושה מפנימי לחוץ.       

 

 זפ''                              
 

לבאר הענין של פנימי וחיצוני לגבי מצות סוכה.  ויש

ידוע הוא שסוכה היא מספר של צא', וזה מספר השם 

בכתיבה ובקריאה, ולכן זה הענין של חיצוני ופנימי. וכן 

ועוד י''ל בזה, והוא פנחס רנה: ע''ש.  הוא בזוהר בפר''

שבתיבת ''סוכה'', ה''כו'' הוא באמצע התיבה, דהיינו 

ו מספר השם בכתיבה, וה''סה'' הוא בחוץ בפנימי, דהיינ

התיבה, דהיינו הס' לפניה והה' אחריה, דהיינו החיצוני, 

והוא השם בקריאה, הרי מצינו שיש רמז בסדר האותיות 

של סוכה שסוכה היא רמז להפנימי והחיצוני של 

ולפי זה יש להבין המחלוקת בין ר''א ור''ע הקב''ה. 

שבתי את בני ישראל, בסוכה יא: ''תניא כי בסוכות הו

ענני כבוד היו דברי ר'' אליעזר. ור''ע אומר סוכות ממש 

עשו להם.'' ולענ''ד נראה ששניהם אמת, שהדבר גשמי 

וחיצוני הוא הסוכה ממש, אבל מ''מ עדיין יש דבר רוחני 

כבוד. וכן ראיתי בשפת הופנימי שמגן עליהם, והוא ענני 

ובחינה זו  אמת, ששניהם אמת, אלא בחינה זו הרוחני

הגשמי. ולכן מצינו שלגבי מצות סוכה, שאף שאנו 

יושבים בסוכת גשמי, מ''מ יש לנו להאמין שנסתרה 

ממנו יש קדושה בפנימי, והיא משפיעה עלינו להגן 

בעדנו. ואף שקדושה זו אינה ניכרת לנו, מ''מ האמונה 

היא שם. ואילו היה לנו הגדר של  היא, שקדושה זו

ו להכיר אותה, וזה כעין שמצינו לגבי קדושה אולי שיכולנ

הנער של אלישע במלכים ב. פ''ו. יז. שכתוב שם, 

''ויתפלל אלישע ויאמר ה' פקח נא את עיניו ויראה, 

ויפקח ה' את עיני הנער וירא והנה ההר מלא סוסים 

ורכב אש סביבות אלישע.'' הרי שאם יש לנו מדרגת 

נסתרה הקדושה הפנימית ש הקדושה, אפשר לנו להכיר

 בעולם הזה.

 

יש רמז בפסוק לגבי הכרת קדושת נראה ש ולענ''ד

אמור פ''כג. מג. ''למען ידעו  הקב''ה בפנימי, והוא בפר''

דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל''. ויש 

לדקדק ב''הושבתי'', דהיינו ה''הו'' בתחלת התיבה הוא 

רמז לשתי אותיות השם של הקב''ה, דהיינו קודשא 

ריך הוא ושכינתה, הו' הקדושה הפנימית, והה' ב

הקדושה שמשפיעה בחיצון. ולכן הכי י''ל ''למען ידעו 

דורותיכם כי בסוכות ה' ו' שבתי.'' דהיינו יש לנו לידע 

סוכה יש רמז לקדושה הפנימי שמשפיעה עלינו בש

בעולם הגשמי. והקב''ה אמר ''שבתי'' שהוא עצמו 

וא עצמו שב שם, השפיע את קדושתו שם וכאילו ה

וכמ''ש בשמות פ''כט. מה. ''ושכנתי בתוך בני ישראל'', 

וכן הוא לגבי סוכה י''ל שהקב''ה שוכן שם, לכן הוא אמר 

 ''הו' שבתי'', וצריך אנו לידע את זה כמ''ש ''למען ידעו''.

 

חיצוני לגבי סוכה, שמצינו הי''ל לגבי הפנימי ו ועוד

פ''ח. )והוא  היקש בין הסוכה והארון במלאכים א.

הפטרה ליו''ט שני של סוכות( שכתוב בפסוק ב. ''ויקהלו 

אל המלך שלמה כל איש ישראל בירח האתנים בחג, 

הוא החדש השביעי.'' ומיד אחר כך כתוב בפסוק ג. 

''ויעלו את ארון ה''. ואחר כך כתוב ''ויבאו הכהנים את 

ארון ברית ה' אל מקומו... אל תחת כנפי הכרובים. כי 



ובים פורשים כנפים אל מקום הארון ויסכו הכרובים הכר

על הארון''. הרי שיש היקש בין הארון וחג הסוכות. ועוד 

הלשון של ''ויסכו'' לגבי הכרובים הוא הלשון של ''סוכה''. 

ולפי מה שביארתי זה אתי שפיר, שכמו שלגבי סוכה 

הענין הוא החיצוני והפנימי, כמו כן לגבי הארון הענין 

. )שער ב' פ''א( ימי והחיצוני כמו שביארתי לעילהוא הפנ

וכמו שביארתי שהענין לגבי כנפי הכרובים הוא כמו 

 ,מחיצה בין הקדושה בפנימי ובין אנחנו בעולם הגשמי

שאין לנו  סוכהשאין לנו הכרה לקדושה זו, כמו כן לגבי 

כבוד, שכל מה שראינו ההכרה לקדושה הפנימי של ענני 

צריך אנו להאמין שיש קדושה שם  הוא עצי הסוכה, אלא

ולהרגיש ולהכיר בה מה שאפשר. ולכן הדמיון בין הארון 

פנחס  וחג הסוכות אתי שפיר. וכן ראיתי בזוהר בפר''

 רנה: שהשוה הכרובים למצות סוכה ע''ש.       

 

זה יש להבין מה שאמר רבי יוחנן בב''ב עה.  ולפי

''עתיד הקב''ה לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לויתן, 

שנאמר התמלא בסוכות עורו.'' ולענ''ד הפירוש של לויתן 

הוא ''לוי'' ''תן''. ולוי פירושו לויה, כגון לוית אורחים, עיין 

כמשמעו. ולכן הגדר  ''תן''שופטים פ''כא. ז. ו ברש''י פ''

ולכן בסוכת  , דהיינו 'לוית נתינה'.של לויתן הוא נתינה

, וזו עור לויתן יש השפעה גדולה מהקב''ה לתוך הסוכה

כך היא כוונת הסוכה שהיא מיוחדת לקבל ו, היא הנתינה

לתוך הסוכה  ,כבודהההשפעה מהקב''ה, כמו ענני 

ממש. מ''מ כדי להגן על הצדיקים שלא יהיו להם נזק 

ה נעשה מהעור. וזה כמו שפירשתי מהאור ושפע, הסוכ

לגבי כתונת עור לגבי אדם הראשון, )שער א' פ''ג( לעיל 

והקרן עור לגבי משה, שהעור הוא להגן מהאור. ולכן כך 

            כך נראה לענ''ד. היא כוונת רבי יוחנן כאן.

                      

 חפ''                             
 

ענין של פנימי וחיצוני ואמונה לגבי יש לבאר ה ועכשיו

בראשית, לגבי שבת ''ויקדש אותו''.  שבת. כתוב בפ''

ולענ''ד אף לגבי שבת יש שתי בחינות של קדושה 

שכתב הראשית חכמה הנ''ל, בשער הקדושה פ''א 

בד''ה ואחר, ''האחד הוא גדר ופרישות... ויש בחינה שני 

שנסתתר בקדושה שהוא המשכת אור הקדוש עלינו כדי 

ונתלבש באותה הקדושה.'' ע''ש כל דבריו. ומצינו 

יתרו, שיש מצוה עלינו לזכור את  בעשרת הדברות בפ''

לנו רבותינו שזה קידוש  ויום השבת ''לקדשו''. ופירוש

בדברים בכניסת שבת, ולדעת הרמב''ם אף ביצאית 

לענ''ד ו. בהבדלה שבת יש מצוה מן התורה לקדש שבת

בחינות הנ''ל לגבי הבדלה וקידוש, המצינו שתי נראה ש

שבהבדלה כתוב ''להבדיל בין קדוש לחול'', דהיינו גדר 

ופרישות, אבל לגבי קידוש בליל שבת אין שום רמז 

הוא לגדר ופרישות ודלא כהבדלה, אלא הענין שם 

שהקב''ה משפיע קדושתו על השבת לקדשו, וזה מה 

חיוב  שכתוב שם, ''תחילה למקראי קודש''. ולענ''ד יש

עלינו להכיר בשבת קדושת הקב''ה בעולמו, לידע 

שנסתר בעולם הגשמי יש הרוחני בפנימי, ובזה יש 

לקיים המצוה לזכור את יום השבת ''לקדשו''. ולכן הכי 

יש לפרש הפסוק בפ'' כי תשא בפ''לא. יג. , ''כי אות היא 

ביני וביניכם לדרותיכם לדעת כי אני ה' מקדשכם.'' 

ו לידע ולהכיר קדושת ה' בעולמו בשבת, דהיינו שיש לנ

, ולכן כתוב וע''י זה הוא משפיע אורו עלינו לקדישנו

  ''לדעת כי אני ה' מקדשכם''.

 

כך יש לפרש הגמרא בשבת י: שכתוב שם, ש נראהו

''אמר רב הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעו, שנאמר 

לדעת כי אני ה' מקדשכם. תניא נמי הכי לדעת כי אני ה' 

דשכם, א''ל הקב''ה למשה מתנה טובה יש לי בבית מק

גנזי ושבת שמה, ואני מבקש ליתנה לישראל לך 

והודיעם'' ע''ש. ונראה שיש לדקדק בלשון של ''בית 

גנזי'', דהיינו שקדושת הקב''ה גנוזה בעולמו בגדר של 

פנימי שנסתר ממנו, ויש רמז במאמר זה שרצה הקב''ה 

אמר למשה להודיע לנו ליתן הקדושה לנו בשבת, והוא 

ויש לנו להכיר אותה ולידע  ה,נסתריא הושיש הקדושה 

את זה בשבת. ולכן מוכרח להדיענו את זה שאם לא כן 

אין לנו לידע להכיר ולקבל קדושה זו. ואחר כך כתבה 

שכרה  ,הגמרא, ''והא שבת דעבידא לגלויי, מתן שכרה

לא עביד לגלויי.'' לענ''ד יש רמז שה''מתן שכרה'' הוא 

הקדושה הנסתרה, שבלי הידיעה שהיא שם, אין לנו 

להכיר אותה, והוא דבר ''דלא עביד לגלויי''. וראיתי 

ברש''י שפירש שהידיעה היא אצל האומות, ולענ''ד יותר 

נראה לפרש שהידיעה היא לבני ישראל. ושוב ראיתי 

, שהוא הקשה על רש''י מגמרא שבת במשכיל לדוד

הנ''ל, והוא כתב שרש''י לא הביאו ''שאינו קרוב לפשט'' 

 ע''ש דבריו, ולענ''ד כתבתי.

 

רמז להקדושה בפנימי בשבת, והוא מ''ש עוד לנו  ישו

''שבת וינפש'', דהיינו ששבת היא בגדר של ''נפש'' 

והנפש בפנימי. ואף שפירשו המפרשים ש''וינפש'' הוא 

חה וכן הוא ברש''י שם, מ''מ כבר פירשו רבותינו מנו

שיש רמז כאן לנפש, וכן הוא בזוהר בשמות רד:. ולכן 

נראה שהכי יש לפרש הענין של נשמה יתירה בשבת, 

דהיינו שכיון שיש לנו להכיר קדושת הקב''ה הנסתרה 

בעולמו בפנימי, כך ע''י הכירה זו אותה קדושה באה 

וזה כמו  היא הנשמה יתירה., ועלינו בשבת לשרות עלינו

בדברי האר''י ז''ל לגבי )שער ב' פ''ו( שפירשתי לעיל 

רוח הקודש, שע''י שאנו מרגישים בקדושתו בעולמו, כך 

אותה קדושה באה עלינו ויש בזה הגדר של קבלת רוח 

הקודש. ולכן כתוב הזוהר הנ''ל, ''ועל דא תנינן כל 



דלהון  נפשאן דישראל מתעטרן ביומא דשבתא, ועטרא

 דשריא האי רוחא בגוויהו''. ע''ש. 

 

זה יש להסביר מ''ש בזוהר בפר'' שלח לך קעד.  ולפי

''זכאה חולקיהון דכל אינון דמשתדלין באורייתא יומא 

דשבתא משאר יומין''. ולענ''ד יש לומר הטעם לזה הוא 

מפני שהגדר של שבת הוא הקדושה הפנימית, והגדר 

)כן  קב''ה ותורה חד הואשל תורה הוא הפנימי גם כן ש

. ולכן ראוי מאד ללמוד תורה ביארתי בשער ב' פ''א(

ביום שבת. ועיין בניצוצי האורות שם שכתב שיש לעסוק 

בסתרי התורה, וזה אתי שפיר שיום השבת הוא יום 

מיוחד להקדושה הנסתרה בכל. ועיין עוד בזה בכה''ח 

 ס''רצ. אות י.

 

טו. דשבת הל''ג. ''א''ר י''ל לגבי מ''ש בירושלמי פ'' וכן

אבהו שבת לה', שבות כה' מה הקב''ה שבת ממאמר 

אף אתה שבות ממאמר''. ונראה שכיון ששבת היא 

בגדר של פנימי, יש למעט בדבור שהוא החיצוני, כיון 

 שהקול בא מלפנים והדבור הוא בחוץ.  

 

יש רמז בתורה לדמות שבת להמשכן, וכמו  ולענ''ד

קב''ה היא בפנימי כמו נפש שמצינו בשבת שקדושת ה

לגוף ולכן כתוב ''וינפש'', כדביארתי לעיל, כן י''ל לגבי 

המשכן שיש רמז לקדושת הקב''ה בתוך הכל כמו נפש 

פקודי,  לגוף. והרמז לדמות שבת להמשכן הוא בפר''

לגבי הקמת המשכן בפ''מ. יז. ואילך. שאחר פרישת 

'. וכן האהל כתוב בפסוק יט. ''כאשר צוה ה' את משה'

אחר הקמת הפרוכת בפסוק כא. כתוב, ''כאשר צוה ה' 

את משה.'' וכן הוא אחר עריכת הלחם הפנים בפסוק 

כג. וכן הוא בפסוק כה. אחר המנורה. וכן הוא בפסוק 

כז. אחר המזבח. וכן הוא בפסוק כט. וכן הוא בפסוק לב. 

הרי מצינו ששבע פעמים כתוב ''כאשר צוה ה' למשה''. 

עוד י''ל, עת ימים של מעשה בראשית. ושבהוזה כמו 

כמו שמצינו במעשה בראשית שכתוב בסוף, ''ויכולו ש

השמים והארץ'', כמו כן מצינו בסוף הקמת המשכן 

שכתוב בפסוק לג., ''ויכל משה את המלאכה.'' וכמו 

שמצינו במעשה בראשית שבסוף כתוב ''ויקדש אותו'', 

''ה וכתבתי לעיל שהוא השפעת האור וקדושת הקב

בשבת, כמו כן מצינו בסוף הקמת המשכן שכתוב שם 

בפסוק לד. ''וכבוד ה' מלא את המשכן.'' ולכן מצינו 

בין שבת למשכן שבשניהם יש הגדר של  יםשו יםדבר

שביעי, ובסוף יש קדושת הקב''ה ששרויה בבפנים. ולכן 

 מצינו בשניהם הענין של חיצוני ופנימי.

 

בגדי הכהן. בפ''לט. ב. מצינו דבר כזה לגבי עשיית  וכן

התחיל התורה לדבר לגבי האפוד, ובפסוק ה. בגמירת 

האפוד כתוב ''כאשר צוה ה' את משה''. ואחר כך לגבי 

אבני השוהם בפסוק ז. כתוב ''כאשר צוה ה' את משה.'' 

וכן הוא בפסוק כא. אחר גמירת עשיית החושן. וכן הוא 

חר בפסוק כו. אחר עשיית המעיל. וכן בפסוק כט. א

עשיית האבנט. וכן בפסוק לא. אחר עשיית הציץ. ובסוף 

בפסוק לב. כתוב ''ותכל כל עבודת משכן אהל מועד 

ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה ה' את משה כן עשו.'' 

הרי שיש כאן שבע פעמים ''כאשר צוה ה'.'' וזה כמו 

המעשה בראשית שהוא בשבעת ימים. וכמו שבמעשה 

שביעי, אלא הוא בגדר של בראשית אין עשיה ביום ה

''ויכולו'' כל המלאכה, כמו כן לגבי עשיית הבגדים, אחר 

דבר כללי  ,פרטי הבגדים, כגון האפוד והחשן, יש בסוף

של גמירת המלאכה, דהיינו ''ותכל'', וזה כמו ''ויכולו'' 

במעשה בראשית. ועוד מצינו בפסוק מג. שכתוב, ''וירא 

משה.'' וזה כמו  משה את כל המלאכה... ויברך אותם

שמצינו במעשה בראשית שכתוב שם, ''וירא א' את כל 

אשר עשה... ויברך א' את יום השביעי''. הרי אף כאן 

הברכה בסוף המלאכה. ולכן מצינו שיש דמיון לעשיית 

הוכיח שיש להבגדים לעשיית העולם. ולכן אף מהכא יש 

דמיון בין המעשה בראשית והמשכן, ולכן כיון שמצינו 

וף הקמת המשכן ש''כבוד ה' מלא את המשכן'', שבס

כמו כן הוא לגבי שבת, שמ''ש לגבי שבת ''ויקדש אותו'', 

אין פירושו דוקא שהוא מבדיל השבת מימי החול, אלא 

אף הוא מלא השבת בשפעתו וקדושתו, וזה כהבחינה 

השניה של הראשית חכמה הנ''ל. ולכן אף בקדושת 

ה' מלא את המשכן.  כמו שכבודו ,שבת הקדושה בפנימי

ונראה שיש לנו להכיר קדושה זו בשבת כמ''ש ''זכור את 

יום השבת לקדשו'', וכמ''ש ''כי אות היא ביני וביניכם 

 לדרותכם לדעת כי אני ה' מקדשכם.'' 

 

ועוד יש שייכות בין שבת והמשכן, והוא המנורה בפר'' 

תרומה, שאף במנורה מצינו פנימי וחיצוני, ושהרוחני 

י, שיש ששה קנים יוצאים מצדיה, והם כנגד הנר בפנימ

באמצע שהוא השביעי והרוחני כנגד ששה הקנים 

בחיצוני. ולכן כתוב, ''ועשית את נרותיה שבעה, והעלה 

את נרותיה והאיר על עבר פניה''. ופירש''י ''עשה פי 

ששת הנרות שבראשי הקנים היוצאים מצדיה, מוסבים 

כשתדליקם מאירים על  כלפי האמצעי, כדי שיהיו הנרות

עבר פניה, מוסב אורם אל צד פני הקנה האמצעי שהוא 

גוף המנורה.'' הרי כל ששה הנרות בחוץ הם טפל לנר 

השביעי באמצע, שכולם מוסב אורם אל צד פני הקנה 

האמצעי והפנימי. וזה דומה לשבת שהיא השביעי 

והרוחני, וראיתי בבעל הטורים שכתב שז' פעמים כתיב 

פרשה זו, ואין בפרשת מנורה אות סמ''ך, וכן מנורה ב

במעשה בראשית ע''ש טעמו. ולענ''ד י''ל שהטעם הוא 

שהמנורה דומה לשבת שבשניהן יש פנימי בגדר שביעי, 

וחיצוני בגדר ששי. והטעם שאין אות ס' הוא מפני 

שהעיקר כאן הרוחני שהוא השביעי, ולא הגשמי בגדר 



ות בין המנורה ושבת ששי, שהוא אות ס'. הרי שיש שייכ

 מטעם החיצוני והפנימי.   

 

זה יש להבין נבואת זכריה, שכתוב בפ''ד ''והנה  ולפי

מנורת זהב... ושנים זיתים עליה... ויען המלאך הדובר 

בי, ויאמר אלי, הלא ידעת מה המה אלה...לא בחיל ולא 

בכח כי אם ברוחי אמר ה''צ.'' ע''ש. ונראה ששני הזיתים 

הם יהושע כהן גדול וזרובבל כמבואר בפסוק יד. שם עיין 

ורד''ק שם, ומהזיתים עושים שמן למאור,  באבן עזרא

והרמז במנורה הוא שהרוחני בפנימי יוצא לחוץ 

כדביארתי לעיל, ולכן אף מהשמן שהוא דבר גשמי, יוצא 

ממנו הרוחני והקדושה מבפנים לחוץ, ולכן אף ביהושע 

כהן גדול וזרובבל, אין כוחם הגשמי העיקר שהוא דבר 

ה' בפנימי, ולכן  חיצוני, אלא העיקר הוא רוח קדושת

כתוב ''לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ה''צ.'' הרי 

אף מכאן יש להוכיח הענין של פנימי וחיצוני לגבי 

 המנורה.              

 

יש להבין השייכות בין שבת ויציאת מצרים,  הנ''ל ולפי

שכן הוא בנוסח הקידוש, ''תחילה למקראי קודש, זכר 

ד השייכות היא פשוטה, שכמו ליצאת מצרים.'' ומצד אח

שאחר מלאכת ששת ימים יש מנוחה בשבת, כמו כן 

אחר יציאת מצרים יש מנוחה מעבודת מצרים. אלא אף 

מצד אחר יש שייכות, שכשבני ישראל היו במצרים, הם 

היו הקדושה בפנימי בתוך ארץ מצרים, וע''י יציאת 

מצרים קדושתם יצאה לחוץ. וכמו כן בשבת, הוא זמן 

דושה בפנימי יצאה לחוץ. כך נראה לענ''ד לפרש שהק

 הענין של שבת.

 

   טפ''                              

 

יש לבאר הענין של זמן המשיח. ונראה שבאותו  ועכשיו

זמן יהיה לאדם הכרה נפלאה של קדושת הקב''ה בתוך 

הפנימי. ויש לפרש כן בדברי עמוס הנביא בסוף פ''ט. 

הוא אקים את סוכת דויד הנופלת'' שכתוב שם, ''ביום ה

)שער ב' הרי שזמן המשיח דומה לסוכה, וכבר ביארתי 

שהענין של סוכה הוא הכרת קדושת הקב''ה בתוך פ''ז( 

הפנימי. )ועיין עוד בזכריה פ''יד. לגבי הגוים בימות 

המשיח ''ועלו מדי שנה בשנה להשתחות למלך ה''צ 

''למען יירשו את  ולחוג את חג הסוכות.''( ואחר כך כתוב,

שארית אדום וכל הגוים אשר נקרא שמי עליהם, נאם ה' 

עשה זאת''. ופירש המלבים ''אשר נקרא שמי עליהם, 

שהם יכירו שם ה' ויקבלו אמונת האמת עד שיקרא שם 

ה' עליהם''. הרי באותו זמן יהיה הכרת שם ה', דהיינו 

, )שער ב' פ''ד( השם ככתבו וקריאתו כדביארתי לעיל

יינו הפנימי והחיצוני. ואחר כך כתוב, ''הנה ימים דה

באים נאם ה', ונגש חורש בקוצר, ודורך ענבים במושך 

הזרע, והטיפו ההרים עסיס, וכל הגבעות תתמוגגנה.'' 

. ''ופירש רש''י, ''והשיג דיש את בציר ובציר ישיג את זרע

ופירש המלבים, ''שאז יתרבו התבואות והפירות, עד 

זמן רב עד שיגיע עת החרישה, ודריכת שהקציר יתארך 

ענבים יתארך עד בא זמן הזרע, מרוב התבואה 

והענבים... וההרים יטיפו עסיס מדבש פירות והגבעות 

ששם ירעו הבקר והצאן תתמוגגנה מרוב החלב, כמ''ש 

בסוף יואל 'והגבעות תלכנה חלב'.'' ולענ''ד נראה שיש 

החיצוני רמז כאן בדברי הנביא להכרת הפנימי בתוך 

בימות המשיח. וכך הפירוש, ''ונגש חורש בקציר'', 

היה הכרה במקור התבואה שהיא תדהיינו בעת קצירה 

באה מהזרע מעת החרישה. ולכן יהיה הכרה באותו זמן 

להבין מהחיצוני המקור הפנימי לאותו דבר, ולכן בראיית 

התבואה לא יהיה ראיה בלבד כדי לומר שיש כאן רק 

ה הכרה מאין באה תבואה זו ומאי תבואה, אלא יהי

מקורה, וע''י השכל האדם יהיה ראוי להבין הקדושה 

בכל דבר בפנימי מהקב''ה שהיא מקיימת הכל. וכן יש 

לפרש ''ודורך ענבים במושך הזרע'', דהיינו שהאדם יכול 

להכיר שאין כאן ענבים בלבד, אלא הוא יכול להבין 

א המקור שענבים אלו באו מזרע, דהיינו שהזרע הו

לענבים אלו, ובזה יש רמז שהאדם יכול להכיר מה הוא 

הנסתר מהעין, ומה הוא המקור לכל דבר ודבר, והוא 

קדושת הקב''ה בפנימי שמקיימת הכל. וכן י''ל לגבי 

העסיס מן הפירות על ההרים, שבזה יש שני רמזים, 

דהיינו העסיס הוא מתוך הפרי והוא זב לחוץ, כמו 

בחיצוני. ועוד יש רמז שהוא  הפיעהקדושה בפנימי שמש

הבין שפירות אלו באו מן האדמה על ההרים, ויש כאן 

רמז של צמיחות מתוך האדמה לחוץ, דהיינו מבפנים 

 ,לחוץ, כדביארתי לעיל. וכן הוא לגבי החלב מן הצאן

החלב הוא בא מהפנימי של הבהמה לחוץ, וכן המקור 

לחלב הוא מן העשבים על הגבעות שנהפכים לחלב 

בתוך הבהמה. ולכן אף כאן רמזים להבנת השורש של 

כל דבר ומה הוא בפנימי שמקיים אותו. ולכן מכל דברי 

הנביא יש רמז למדרגת ימות המשיח וההבנה נפלאה 

'ה בפנימי להבין היה לכל אדם להשיג קדושת הקב'תש

 ולהכיר שהוא השורש והוא מקיים עולמו.     

 

כן יש לפרש בדברי המקובלים שנראה מדעתם  ולענ''ד

שבימי המשיח יש עילוי עולמות, ולכן נראה שמה הוא 

למטה יהיה למעלה ומה הוא בחיצוני יהיה בפנימי. 

ונראה שלפי זה י''ל שאף שבזמנינו אין לנו הכרה אלא 

היה תשהעינים רואות, מ''מ בימות המשיח  לחיצוני ומה

ימי, ואז יהיה ה' אחד ושמו אחד. עיין ברב נהכרה אף לפ

פעלים בסוד ישרים ח''ג. ס''ד. בד''ה ודע. ועיין בתורה 

 לשמה ס''תעב.

 



יש לפרש מה שמצינו בפתיחת אליהו, שכתוב שם  וכן

''שראשי נמלא, מאי נמלא טל, אלא אמר קב''ה אנת 

דאתחרב בי מקדשא דעאלנא בביתא  חשבת דמיומא

דילי ועאלנא בישובא, לאו הכי דלא עאלנא כל זמנא 

דאנת בגלותא, הרי לך סימנא שראשי נמלא טל ה'א 

שכינתא בגלותא, שלימו דילה וחיים דילה איהו טל, ודא 

איהו יו'ד ה'א וא'ו. וה'א שכינתא דלא מחושבן ט'ל אלא 

ל, דאיהו מליא יו'ד ה'א וא'ו דסליקו אתון לחושבן ט'

לשכינתא מנביעו דכל מקורין עלאין.'' נראה מזה שהגדר 

של ה' בגלותא הוא השפעת הקב''ה בחיצוני ומזה אנו 

יכולים להכיר קדושת הקב''ה. ולכן אם יש הפרדה בין ה' 

אותיות הראשנות אז אין לנו הכרת הקדושה ההאחרון ו

שמשפיעה מלמעלה או מפנימי לחיצוני. ועיין לקמן 

שגדר של ה' הוא גדר של  )פ''ד ואילך( ער המספריםבש

הכרה. ולכן בשעת גלות נעלמה ממנו הכרת הקב''ה. 

אמנם אין זה הפרדה גמורה כיון ''דלא עאלנא כל זמנא 

קדושה בזמן הדאנת בגלותא'', הרי עדיין יש השפעת 

הגלות שאנו יכולים להכיר, אבל בשעת הגאולה בזמן 

היה לנו הכרה ת''ה, אז שיש חיבור בכל אותיות הקב

נפלאה של הקדושה בפנימי. וזה מה שכתוב שם לפני 

זה, ''רעיא מהימנא אנת ואבהן הקיצו ורננו לאתערותא 

דשכינתא דאיהי ישנה בגלותא, דעד כען צדיקיא כלהו 

דמיכין ושנתא בחוריהן''. הרי בזמן הגלות הוא דומה 

לה לשינה שאין אדם יכול להכיר כלום, אבל בשעת הגאו

היה לנו תיש ''הקיצו ורננו'', ואנו יכולים לקום משינתנו ו

 הכרה נפלאה כדביארתי.        

 

פי זה, יש לפרש הא דמצינו בסנהדרין צח. שכתוב  ועל

שם לגבי ר'' יהושע בן לוי ואליהו, ''אמר ליה אימת אתי 

משיח, אמר ליה זיל שייליה לדידיה, והיכא יתיב, 

יה, יתיב ביני עניי סובלי אפיתחא דרומי, ומאי סימנ

חלאים, וכולן שרו ואסירי בחד זימנא איהו שרי חד 

ואסיר חד, דילמא מבעינא דלא איעכב'' ע''ש. ויש להבין 

מה הוא ענין המשיח עם ענין שער רומי. ועיין במהרש''א 

שם שהקשה כן. ולענ''ד נראה שרומי הוא רמז לגשמי 

עוטא של מיעוטא דמייש בו רק שאין בו חסד כלל, ו

הכרת קדושת הקב''ה. וזה המקום המיוחד לפעולת 

המשיח, שתכליתו היא להביא הכרת הקב''ה לעולם 

הגשמי במקומות שאין מצויה שם הכרת הקב''ה. ולכן 

הוא נולד בעת חרבן הבית כמ''ש המהרש''א, וזה נעשה 

המשיח תהיה  זמןעל ידי רומי. ולכן י''ל שיש רמז כאן שב

ה, והיא תהיה חזקה כל כך שאף הכרת קדושת הקב''

 היה הכרה זו. כן נראה לענ''ד. תבשער רומי 

 

זה יש לפרש הענין של גאולה, ובפרט בימי  ולפי

המשיח. אמרו חכמים בפרקי אבות פ''ו. ''כל האומר 

דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, שנאמר ותאמר 

אסתר למלך בשם מרדכי.'' ויש להבין מה הוא הענין של 

ת דבר בשם אומרו להענין של גאולה. ונראה אמיר

שהצד השוה ביניהם הוא שבשניהם יש גלוי לדבר שהוא 

נעלם מן העין, דהיינו שיש מאמר אלא שנעלם ממנו מי 

אמר את זה, ולכן כשאחד אומר אותו מאמר בשם 

אומרו, אז יש גלוי לדבר, ולכן מצינו שיש גלוי לדבר 

ה, שלפני הגאולה יש שהיה נעלם לפני כן. וכן הוא בגאול

ממנו, וע''י הגאלה יש גלוי  מהצרה וקדושת הקב''ה נעל

לקדושת הקב''ה, ולכן יש גלוי למה שהיה נעלם מקודם. 

 הם אומרו מביאיולכן מובן הטעם שאמירת דבר בש

גאולה לעולם שבזה יש מדה כנגד מדה, ויש גלוי 

 לקדושת הקב''ה, וזה הגאולה. 

 

המקובלים בברכת ראה  רמז לדבר זה בדעת ומצאתי

בתפלת העמידה. שכתוב שם, ''ומהר לגאלנו גאולה 

בשלח,  שלמה למען שמך''. וכתוב בעוד יוסף חי פר''

אות ח. ''וכשיאמר גאולה שלמה למען שמך, יכוין 

באומרו למען שמך בשם דמלוי אלפין'' ע''ש. דהיינו ה' 

. וידוע שהשם של מה' 'גאולה'במספר מה', והוא מספר 

הוא דבר  ב''למען שמך'', שמךבגדר של תפארת, ו הוא

חיצוני )שהשם של כל דבר הוא מה שקוראים אותו דבר 

מהחוץ, כמו שמצינו שאדם הראשון קרא השם לכל 

יש הוא הגדר של מלכות, לכן מצינו שבהמה וכו'( ולכן 

הפנימי שהוא תפארת והשם של מה', עם צירוף בין 

מך''. ולכן מצינו שיש החיצוני שהוא מלכות, דהיינו ''ש

גלוי של פנימי בחיצוני, והוא הענין של גאולה ע''י 

הפנימי בחיצוני ע''י אדם. הרי  תהקב''ה, וממילא יש הכר

 מצינו שבשעת גאולה יש שעת הכרת קדושת הקב''ה.

 

שהעיקר גאולה הוא הצלה מן הצרות והשעבוד  ונראה

. בגלות, כמבואר בשלמי צבור בברכות העמידה ברכה ז

ע''ש. וידוע שכשיש צרות אין נחת רוח להכיר הקב''ה 

כיון שיש בלבול הדעת משום טרדה. ולכן מצינו שע''י 

, עבודמן הצרות והש בימי המשיח שיש הצלה הגאולה

היה נחת רוח כדי להכיר קדושת הקב''ה תממילא 

בעולמו. וכן מצינו ברמב''ם בסוף פ''יב. דמלכים שכתב, 

ולם אלא לדעת את ה' בלבד... ''ולא יהיה עסק כל הע

וישיגו בוראם כפי כח האדם, שנאמר כי מלאה הארץ 

דעת את ה' כמים לים מכסים.'' הרי מצינו שהענין של 

גאולה ובפרט בימי המשיח הוא כדי להכיר הקב''ה 

 בעולמו.

 

נראה שיש שני אופנים לגאולה זו, וזה על פי מה  אלא

רי , רבי יהושע שכתוב בסנהדרין צח. ''אמר רבי אלכסנד

בן לוי רמי כתיב בעתה וכתיב אחישנה, זכו אחישנה לא 

 זכותב. הרי מצינו שיש גאולה שתלויה זכו בעתה''

זכות ישראל. ולענ''ד בישראל ויש גאולה שאינה תלויה 



נראה שיש לפרש הענין של זכות זו, והוא מדרגת הכרת 

קדושת הקב''ה בעולמו, דהיינו שאף שאנו רואים רק 

החיצוני מ''מ אנו מכירים קדושתו בפנימי. ולכן אם 

ישראל יכולים להכיר מעצמם קדושתו בפנימי, אז 

ממילא זה גורם לגאולה. וזה כמו שמצינו שאמירת דבר 

לם, משום שהוא מגלה בשם אומרו מביא גאולה לעו

דבר שנסתר, ולכן אף הקב''ה מגלה קדושתו בעולם. ויש 

להביא ראיה לזה משבת קיח: ''אמר רשב''י אלמלי 

משמרים ישראל שתי שבתות כהלכתן מיד נגאלין''. 

הענין של שבת )שער ב' פ''ח( והלא כבר ביארתי לעיל 

הוא הכרת קדושת הקב''ה בפנימי, ולכן נראה שע''י 

ו ממילא יש זכות לגאולה, מדה כנגד מדה כיון מצוה ז

שכמו שאנו מכירים קדושת הקב''ה בפנימי כמו כן 

הקב''ה משפיע קדושתו לחוץ, וזה הענין של גאולה. וכן 

מצינו שם שכתוב, ''ר''נ בר יצחק אמר ניצול משעבוד 

הכרת הקדושה  תגלות מבטלת הטרדשגליות''. הרי 

ד יכול להכיר הקב''ה בפנימי, ואם אע''פ כן עדיין אח

בפנימי, דהיינו הענין של שבת, אז אף הקב''ה מגלה לו 

קדושתו לחיצוני להציל אותו משעבוד גלות. וכן יש 

לפרש מ''ש שם, ''אמר רבי יוחנן כל המשמר שבת 

כהלכתו אפילו עובד ע''ז כדור אנוש מוחלין לו''. וי''ל 

שבע''ז אחד עובד הצלם הגשמי, ולא הכיר קדושת 

ב''ה בפנימי, אבל ע''י שמירת שבת הוא מתקן את הק

 זה, שעל פי שמירה זו הוא מכיר קדושתו בפנימי. 

 

כתוב שם, ''אמר רבי יהודה אמר רב אלמלי שמרו  וכן

ישראל שבת ראשונה לא שלטה בהן אומה ולשון, 

שנאמר ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט, וכתיב 

אן שנראה מזה שברק בתריה ויבא עמלק''. ויש לדייק כ

שמירת שבת אחת יש גאולה, דהיינו מעמלק, אבל הלא 

כתבתי לעיל שלרשב''י בעינן שמירת שתי שבתות 

)שער ב' פ''ה( לגאולה. ואפשר לפרש זה לפי מ''ש לעיל 

לגבי המן, שענין המן הוא הכרת קדושת הקב''ה 

בפנימי. ולכן מצינו שבשבת ראשונה יש ביטול במצות 

ול במצות המן, דהיינו שני דברים, ולכן שבת וגם ביט

בטלו מהם הגאולה מעמלק, ולכן כתוב ''ויבא עמלק''. 

אמנם בשאר שבתות לשאר דורות שאין שם מצות המן, 

אז בעינן שמירת שתי שבתות לגאולה. ואפשר לפרש 

הטעם דבעינן שתי שבתות הוא מפני שבשמירת רק 

הקב''ה שבת אחת אין היכר שהם עושים כן משום מצות 

שאפשר לומר שהם מבטלים ממלאכתם רק למנוחת 

והם בחרו באיזה  גופם כשאר אומות העולם שנוהגים כן,

יום בשבוע לעשות כן, אבל בשמירת שתי שבתות אז 

נראה שהם כוונו לעשות כן דוקא ביום השביעי, ואז 

נראה שהם עושים כן רק משום מצות הקב''ה, ולכן מיד 

תלוי  שני אופנים לגאולה, וזההרי מצינו שיש  נגאלין.

 אם ישראל יכולים להכיר קדושת הקב''ה בעולמו. ב

 

מצינו שענין זמן המשיח הוא ענין הכרת קדושת  ולכן

הקב''ה, וכמבואר ברמב''ם הנ''ל, וכן הוא הענין של 

גאולה, וגם אפשר להביא הגאולה אם אנו משתדלים 

שבת. להכיר קדושתו בעולמו, ובכלל זה יש קיום מצות 

יושבי ולכן אנו מתפללים בכל יום ''יכירו וידעו כל 

 הכרה.            בתבל...''. הרי הכל תלוי 

                              

 יפ''                            
 

הנ''ל יש לבאר הענין של לאה ורחל, שנראה  ולפי

רחל לחיצוני. כתוב ברמז לפנימי ויש לאה במהפסוקים ש

ויצא פ''כט. טז. ''שם הגדולה לאה ושם הקטנה  בפ''

רחל''. נראה שזה רמז שהפנימי גדול ויותר חשוב מן 

. ''ועיני לאה רכות, ורחל היתה יפת תאר ויפת ניהחיצו

מראה''. נראה שלאה אינה יכולה לסבול אור היום, וזה 

, והיא לצאת לחוץ באור היום לאהרמז לפנימי שקשה ל

חל יפת תואר ויפת מראה, וזה . אמנם רנשארת בפנימי

צורת החיצוני בני שהיופי והמראה הם תלוי ורמז לחיצ

. ואחר )עיין לעיל שער ב' פ''ו הענין של יופי( של הגוף

זה כתוב, ''ויהי בערב ויקח את לאה בתו ויבא אותה 

אליו... והיה בבוקר והנה היא לאה''. אף כאן מצינו 

אין מי שמכיר שלאה יש לה מדת הלילה, והיא נסתרה ו

אותה בתוך החשך. ולכן אף מכאן נראה שהיא הפנימי, 

חוץ. ועוד מצינו בפ''ל טז. שכתוב, בפנימי יכר לשאין ה

''ויבא יעקב מן השדה בערב ותצא לאה לקראתו''. הרי 

א רק בערב, כיון שזה מדתה. וצא לאה הכתאף כאן 

וכבר מצינו חילוק זה בזוהר בבראשית קנד. שלאה 

בכלל מדרגת יובל, דהיינו ''עלמא דאתכסיא וכל מילוי 

הרי שלאה בפנימי, ורחל לאו באתגליא נינהו'' ע''ש.  

 בחיצוני.

 

חיצוני. היש לפרש ענין הבאר לגבי הפנימי וגם  ולענ''ד

לקדושת הקב''ה ונראה שהבאר של מים היא רמז 

שנסתרה בעולם הזה, ואם זכינו יש לנו להכיר הקדושה 

וירא  ר''פלגבי הגר בכתוב הנפלאה הזאת. ולכן מצינו 

פ''כא. יט. ''ויפקח א' את עיניה ותרא באר מים''. וכתב 

על זה הספורנו, ''נתן בה דעת להכיר מקום מים שהיה 

כרה, שם, כי לא היתה סומא קודם לכן.'' הרי שיש כאן ה

אלא שמלבד הפשט שהבאר היא של מים, גם כאן יש 

רמז שהבאר היא קדושת הקב''ה בעולמו והיא בפנימי 

בתוך הגשמי החיצוני, והגר היתה יכולה להכיר קדושה 

לך לך פ''טז., שיש לה חזון  זו. ועוד מצינו לגבי הגר בפ''

בזוהר בראשית קנא: ''וירא כתוב אצל הבאר. וכן מצינו 

בשדה. א''ר יהודה רזא איהו, דחמא האי והנה באר 

באר לעילא, דא כגוונא דא.'' ועיין שם כל הדברים 

ובסתרי תורה שם, ועוד מקומות. ונראה שאם האדם 



זוכה למדרגה עליונה הוא יכול להכיר קדושת הקב''ה 

 בעולם הזה, וזה נקרא ראיית הבאר.

 

חקת  זה נראה לענ''ד שיש לפרש השיר בפר'' ולפי

. יז. ''אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי באר בפ''כא

ענו לה. באר חפרוה שרים כרוה נדיבי העם במחוקק 

במשענתם''. בתחלה יש לפרש ''חפרוה'', ונראה 

ש''חפר'' הוא השיתוף של ''חפ'' ו''פר'', ו''חפ'' פירושו 

)שער כמו חופה, דהיינו דבר מכוסה. וכבר פירשתי לעיל 

פר'', דהיינו להפריד דבר כדי שיהיה הענין של ''ב' פ''א( 

בפני עצמו, ולכן מצינו לפרר, לפרך, לפרום, ולהפריד 

ועוד מילות. ולכן לפי זה הפירוש של ''חפר'', הוא 

''להפריד הכסוי'' מעל איזה דבר, ולכן מצינו שהוא מגלה 

הדבר בעולם. ועוד י''ל שהסוף של ''חפרוה'', הוא ''וה'', 

הקב''ה, דהיינו קודשא בריך וזה רמז לסוף השם של 

, וי''ל שו' הוא תפארת שהיא בפנימי, כנגד הוא ושכינתה

ולכן הענין של ''חפרהו'', הוא  ה' שהיא מלכות בחיצוני.

, דהיינו להביא קדושתו מן ו' לה', מן לגלות הקב''ה

     הפנימי להחיצוני.

 

יש לפרש ''כרוה'', דהיינו אף כר הוא לחפור כמו  וכן

כמה מקומות, עיין בתהילים פ''ז. טז. ''בור שמצינו ב

כרה ויחפרהו'', ומשלי פ''כו. כז. ''כרה שחת בה יפל''. 

ולענ''ד יש שייכות בין ''ניכר'' ו''כר'', דהיינו אם הוא חופר 

ומסיר הכסוי אז ''ניכר'' מה שיש בתוך הגומא. ולכן אף 

לגבי ''כר'' הענין הוא לחפור כדי להכיר מה שיש בתוך 

וה' שהוא  מא. ולכן כך יש לפרש ''כרוה'', שיש לגלות הגו

, ולהביא אותה קדושתו סוף שמו יתברך, דהיינו להכיר

 בעולמו.

 

הפירוש של ''מחוקק'' הוא כמו לחפור ולחצוב, כמו  ואף

שמצינו בישעיה פ''כב. טז. ''חוצבי במרום קברו, חוקקי 

', בסלע משכן לו.'' ואף שמצינו בתרגום שפירש ''ספריא'

וברש''י שהוא פירש שזה משה, מ''מ השורש של מחוקק 

 הוא כמו לחצוב. ולכן אף כאן הענין כמו חפרוה וכרוה.

 

יש לפרש, שמ''ש ''ענו לה'', זה בגדר של ''אני  ועוד

ישנה ולבי ער, קול דודי דופק'' בשה''ש פ''ה ב. ולכן אף 

בעולם, ולכן צריך כדי להכנס הכא י''ל שהקדושה דופקת 

כדי שהקדושה יכולה לגלות  לענות ולפתוח הדלת אנו

, ולכן כתוב ''ענו לה''. ועוד יש לפרש ''ענו עצמה בעולם

לה'', הוא הלשון של עוני, כמו שאמרה התורה לגבי בני 

ישראל בשמות פ''ג ז. ''ראה ראיתי את עני עמי אשר 

במצרים''. ופירש התרגום עני דהיינו שעבוד ע''ש. ולכן 

דם לכפוף עצמו וצריך לבטל את יצרו אף הכא יש לא

 בגדר של עוני ושעבוד, ובזה הוא זוכה לראות הבאר.

 

יש לפרש, שמ''ש ''משענתם'' הוא כמו שהזקן או  ועוד

החולה צריך למשענתו, ובלי זה הוא נופל ואין לו קיום, 

משפטים, ''אם יקום והתהלך בחוץ על  כמ''ש בפר''

שה צריך האדם משענתו'', כמו כן לגבי השגת הקדו

היה לו השגת תלתפוס בה בכל כוחו כאילו שאם לא 

הקדושה הוא יהיה מוכרח לנפול, ואין לו קיום. וזה 

כמ''ש בתהילים פ''סג. ''צמאה לך נפשי כמה לך בשרי, 

בארץ ציה ועיף בלי מים. כן בקדש חזיתיך, לראות עזך 

וכבודך.'' הרי שמי שרוצה לחזות הקדושה, צריך להיות 

של ''צמאה נפשי... בארץ... בלי מים''. ולכן אף בגדר 

הכא הגדר של השגת המים בבאר הוא כמו מי שנשען 

 על משענתו, שבלי משענתו הוא נופל ואין לו קיום.

 

זה נראה שהשירה להבאר היא שירה להשגת  ולפי

קדושה וצריך לענות לה, וצריך לחפור ולגלות הקדושה 

ו בכל כוחו כמו מי שנסתרה בגשמי, ויש להשיג קדושה ז

 שצמא במדבר, וכמו חולה שנשען על משענתו.    

 

לך לך  הנ''ל יש לפרש כמה רמזים לגבי הגר בפר'' ולפי

פ''טז. כתוב בפסוק ז. ''וימצאה מלאך ה' על עין המים'', 

האותיות של מצאה, הם צמאה, דהיינו דבעינן הגדר של 

ן של צמאה לחזות הקדושה. וכל הענין שם הוא על העני

צמא, שהיא במדבר בלי מים. ואמר המלאך להגר, 

''והתעני תחת ידיה'', זה רמז להגדר של ''עוני'' דבעינן 

כדי לקבל הקדושה. ועוד יש לדייק שם שכתוב בתחלה 

''עין המים'' ובסוף כתוב ''באר'', וצריך טעם לשינוי 

הלשון, ולענ''ד נראה, שכיון שיש להגר השגת הקדושה 

לשון של עין ל''באר''. ועוד יש לומר בזה, שינה התורה ה

שבתחלה כתוב ''עין המים'' לרמוז ל''עני'' שהאותיות של 

 ''חקת ''ענו לה''. עין ועני שוות. ולכן זה רמז למ''ש בפר

 

לקמן בשער ג. פ''ג. מה שביארתי לגבי פנימי  ועיין

 וחיצוני לגבי התכלית של אדם הראשון ועבודתו באדמה.

    

הנ''ל נראה שיש בתורה יסוד גדול של פנימי  מכל ולכן

וחיצוני. והענין של אמונה היא להאמין שאף שאין אנו 

מכירים הפנימי, מ''מ יש לנו אמונה שקדושת הפנימי 

ויש להוסיף על זה, וי''ל  היא שם והיא נסתרה בגשמי.

בפנימי והוא  שכמו שאיש זה יכול להכיר קדושת הקב''ה

א הוא יכול להכיר הפנימי בעצמו, רגיל בזה, כמו כן ממיל

דהיינו הוא יכול להכיר מדותיו, ולהבין הטוב או הרע 

בנשמתו, ולכן ע''י הכרה זו, הוא יכול לעסוק במדותיו 

כדי לתקן אותן, וזה גורם לו שם טוב, דהיינו שכל אחד 

יכול להכיר שיש לו מדות טובות. ועוד י''ל שכיון שיש לו 

יש לו חשק ללמוד תורה  חשק להכיר הפנימי, ממילא

שהיא בפנימי גם כן כדביארתי לעיל )בשער ב' פ''א(, 

בהר, בר''מ  בזוהר פר'' כמ''ש שכמו שהקב''ה בפנימי



קט. ''אנת נשמה לנשמה.'' וכן הוא בפתיחת אליהו, 

''דאנת מלגאו''. וכן הוא ברמח''ל בקל''ח פתחי חכמה 

הא''ס  אות כט. ''ולפנים מזה יש פנימות הנמצא מצד קו

ב''ה שנכנס בתוכו, והקו מאיר בתוך הפנימיות בסוד 

אף התורה ש כמו כן י''ל לגבי התורהנשמה לנשמות''. 

ולכן  .כנודע היא בגדר של פנימי, שהקב''ה והתורה חד

ממילא שאיש זה שיכול להכיר הפנימי, יש לו סייעתא 

גדולה ללמוד תורה. ולכן מצינו שהוא מקיים מ''ש הלל 

בפ''ב בפרקי אבות, ''קנה שם טוב קנה לעצמו, קנה לו 

דברי תורה קנה לו חיי העולם הבא.'' ויש לפרש קנה 

''לעצמו'', דהיינו בפנימי בתוך גופו, שזה המקום של 

ת וזה גורם לשם טוב, )עיין ברבינו יונה שם(. מדות טובו

ואם יש לו דברי תורה, שהם בפנימי, אף הוא זוכה 

לעולם הבא שהוא בפנימי כנגד עולם הזה החיצוני. ולפי 

זה אולי יש לפרש מה שאמר ריב''ל בסוף משנת 

עוקצים, ''עתיד הקב''ה להנחיל לכל צדיק וצדיק שלש 

חיל אוהבי יש, מאות ועשרה עולמות, שנאמר 'להנ

ואוצרותיהם אמלא'.'' דהיינו שכיון ש'קנה' )שהוא מספר 

מאה חמשים וחמש( לו שם טוב, וגם 'קנה' )עוד מאה 

חמשים וחמש( לו דברי תורה, ממילא יש לו שי' עולמות 

שהוא שכרו כנגד מה שהוא קנה, )ששתי פעמים קנה' 

הוא שי'( ודו''ק. ''ואוצרותיהם אמלא'', אמלא הוא 

יא עב' שהוא חסד, ולכן כיון שצדיק זה הוא בר גמטר

נתינה כדביארתי בשער א', הוא יכול לקבל חסדו של 

הקב''ה, שכיון שצדיק זה הוא גומל חסד לאחרים, כמו 

כן הקב''ה גומל לו חסד מדה כנגד מדה.  הרי ביארתי 

שמי שיכול להכיר הקדושה בפנימי יכול להשיג שם טוב 

נחיל שי' עולמות, וגם מי שהוא וגם דברי תורה, ויכול לה

בר נתינה יכול לקבל חסדו של הקב''ה., דהיינו 

 ''אוצרותיהם אמלא.''    

 

 שער המספרים                       
 

 פ''א                         
 

זה יש לבאר כוונת המספרים בתורה, ובדברי  בשער

 חז''ל, ובזה מובן כמה דברים.

 

והכוונה כאן היא פשוטה, דהיינו , א'יש לבאר ה תחלה

', בזה הא' בשזה הראשון ותחלת דבר. ואחר כך ה

א בגדר יא בגדר נתינה וב' הילהב', ולכן הא' ה נתנות

', הוא הנתינה והשייכות בין הא' גשל קבלה. ואחר כך ה

והב'. ולכן נקרא ''גימל'', שזה בגדר של גומל, שהא' 

מהא'  השנולד א מהי', והדלהב'. ואחר כך יש ה תגומל

בגדר של ג'. ולכן אם הא'  ןוהב' על ידי השייכות ביניה

א יהאב, והב' האם, והג' הוא הביאה ביניהם, הד' ה

א תחלת המחשבה, דהיינו יהקטן הנולד. וכן אם הא' ה

החכמה  תא הבינה, שמקבליחכמה, אז הב' ה ואיז

להבין אותה, אז הג' הוא השייכות בין הא' והב' הנקרא 

א הד'. מ''מ ימזה מחשבה חדשה, וה הז נולדדעת, וא

א כקטן הנולד דמי והוא לא גדל כלל, ולכן הוא יהד' ה

נקרא דלת כיון שהוא ''דל'', שהוא כעני שאין לו מעצמו 

לקבל  הא נעשה ראוייהד' וה הכלום. ואחר כך גדל

א בגדר י'. ולכן הה' ההגדר במאחרים, ומדרגה זו היא 

א כקטן הנולד י'ל לגבי הד' שהשל ראוי לקבל, ואף שכן י'

שצריך לקבל הכל מאחרים, מ''מ הקטן הנולד אינו מכיר 

קבלה זו כלל, ורק אחר קצת גודלות הוא מכיר שאחרים 

נותנים לו צורכו, והוא מקבל מהם, ואז הוא בגדר ה'. 

הה' יותר, ואז נעשה בגדר של ראוי  הואחר כך גדל

גדר של ה' וו' '. ואז אחר ו ת, ואז נקראלאחרים לנתינה

שהוא גדר של קבלה ונתינה, אז גדל יותר, ובזה הגיע 

להגדר של שלימות הרוחני בתוך הגוף בפנימי. והגדר 

כך, אחר  ואחר '.זשל שלימות הרוחני הוא הגדר של 

השלימות, אז הגדר של ז' הוא נעשה ראוי לקבל השפע 

'. ויש מדרגה חמלמעלה מהקב''ה, וגדר זה נקרא 

גדולה מזו, וזה קבלת שפע היותר עליון מזה, וזה בגדר 

', וכנראה שזה שפע כללי לכל העם. ואחר כך טשל 

א כמו י' הכא כמו א'. והי', היחוזר הדבר כבראשונה, וה

 .וב' וכן הוא הולך בדרך ז

 

להביא ראיה לזה משבת קד. שכתוב שם, ''אמרי  ויש

האידנא לבי מדרשא ואמרו ליה רבנן לריב''ל אתו דרדקי 

מילי דאפילו בימי יהושע בן נון לא איתמר כוותיהו. א' ב', 

אלף בינה, ג' ד' גמול דלים... ה' ו' זה שמו של הקב''ה, 

ז' ח' ט' י' כ' ל', ואם אתה עושה כן הקב''ה זן אותך )ז.(, 

וחן אותך )ח.(, ומטיב לך )ט.(, ונותן לך ירושה )י.(, 

'ב )כ. ל.(.'' ע''ש כל מאמר. ולענ''ד וקושר לך כתר לעוה'

זה כמו שכתבתי לעיל, האלף בינה, הוא חכמה ובינה, ג' 

א כמו יהוא דעת, וזה כמו ביאה בין חכמה ובינה, וד' ה

הקטן הנולד שהוא דל ביום יולדתו. ואחר כך ה' ו', הוא 

הגדר של קבלה ונתינה, וכך הוא מדת הקב''ה שהוא 

שמו כנגד מלכות שמקבלת מו' נותן לעולמו, וידוע שה' ב

כנגד תפארת. וז' הוא רמז לזן, וזה רמז לנתינת כח 

בגוף בפנימי, וזה שלימות הנפש שהיא בפנימי. וחן וטוב 

שניהם הם השפע שיורד מלמעלה על האדם. וי' ירושה, 

הפעולה שכבר היתה שם לפני זה,  תדהיינו שהי' יורש

ובי' הוא  את זה תדהיינו מא' עד ט'. ולכן הי' יורש

התחיל פעולה חדשה, כמו מא' עד ט'. ולענ''ד הרמזים 

שם מכ' ואילך הם רמזים אחרים שיש להוסיף באותיות. 

ולכן ''כתר לעולם הבא'', הוא רמז לכתר מלמעלה 

מחו''ב. וכן ס' ע' שהוא רמז לסמוך עניים, הוא רמז 

ליסוד ומלכות, שמלכות כמו עני בלי שום דבר, והיסוד 

מסוגיא ראינו שיש להביא סייעתא  מ''מו, ע''ש. מזיין אות

 האותיות מא' עד י'.   גבילמה שביארתי לעיל לזו 



 

יש לפרש המספרים בין י' לכ'. ולענ''ד נראה  ועכשיו

שהם בצירוף, דהיינו יב' הוא צירוף של ו' ו'. ויג' צירוף 

של ו' וז'. ויד' צירוף של ז' ז', וטו' צירוף של ז' וח', וכן 

. ועוד נראה שכוונת צירוף זה היא לרמוז להפנימי בכולם

והחיצוני. ולכן ביב' ו' אחד הוא הפנימי וו' השני הוא 

ני, וביג' הז' הפנימי והו' החיצוני, וכן בכולם. ועוד והחיצ

נראה לומר שאף שכתבתי שהגדר של ז' הוא הפנימי 

חיצוני כגון ו' עדיין הוהרוחני, מ''מ עדיין י''ל שכל מדרגת 

לה מדרגת ו' בפנימי שמשפיע עליה לקיים אותה.  יש

ולכן הענין של יב' הוא הענין של ו' בפנימי שמקיים הו' 

ני ובחיצוני, וזה מוכח על קיום, שבלי הפנימי אין להחיצ

חיצוני, אלא הקיום. ועוד י''ל שאין הפרדה בין הפנימי ו

אותו שפע מפנימי הוא יוצא לחיצון לגלוי, וזה בגדר של 

ת, והגיע לתכליתו, והוא יוצא ידי חובתו להגדיל גודלו

ויאדיר, כמו שמצינו לגבי הבורא שהוא משפיע לעולמו 

החיצוני. ולכן במדרגת יג', הפנימי הז' והחיצוני הו', אבל 

ני, ורק במדרגת יד' יש ז' בפנים ובחוץ, ועדיין אין ז' בחיצ

אף  הפנימי משפיעבובזה יש שלימות גדולה שהשלימות 

ויש הכרה בחוץ שיש כאן איש שיש לו שלימות של  לחוץ,

רוחני בנשמתו, ויש בזה קיום. ועוד י''ל שבמדרגת יג', 

שיש ז' בפנים וו' בחוץ, אין קיום להז' בפנים, שכל כוונת 

הפנימי היא להשפיע לחוץ, ואם זה אי אפשר משום 

קיים. ויש התחסרון בחיצוני, אז אף הפנימי אינו יכול ל

י אבות פ''ג שכתוב שם, ''הוא היה אומר רמז לזה בפרק

כל שמעשיו מרובין מחכמתו חכמתו מתקיימת, וכל 

שחכמתו מרובה ממעשיו אין חכמתו מתקיימת.'' הרי 

שאם אין השפע בפנימי, דהיינו חכמתו, יכול לצאת 

לחוץ, דהיינו במעשיו טובים, אז השפע בפנימי אינו יכול 

אז יש קיום  קיים. ורק אם מעשיו מרובים בחוץ,התל

לחכמתו מבפנים. ועיין לקמן שיש להבין כמה דברים 

בתורה לפי זה, כגון היב' לחם הפנים והיב' שבטים, 

וקרבנות החג של סוכות, והיג' מדות )אלא שם הוא 

(. וכן הטעם שיש בפ''יט צירוף של ח' וו' כמבואר לקמן

חג הפסח וסוכות ביום טו'. וגם הענין של מלחמת 

       לך לך, ועוד.         המלכים בפר''
 

 בפ''                            
 

הנ''ל יש לבאר כמה דברים בתורה. ובתחלה יש ולפי 

לבאר הארבעה נהרות כמ''ש בבראשית ב. י. ''ונהר יצא 

מעדן להשקות את הגן, ומשם יפרד והיה לארבעה 

ראשים.'' ולענ''ד יש בשמותם רמז להענין של א' ב' ג' 

אשון הוא ''פישון'', ופירש''י ''נקרא פישון כמו ד'. הר

'ופשו פרשיו'.'' נראה שהגדר של א' הוא להתפשוט. 

והנהר השני הוא ''גיחון'', ופירש''י ''שהיה הולך והומה 

והמייתו גדולה מאד.'' ע''ש, דהיינו שהוא הגדיל והרחיב. 

ולכן אחר מדרגת התפשטות, יש מדרגת הגודלות, 

הרחיב להגדיל והוא לב' ענין של שה דהיינו מדרגת ב',

מן הא'. והנהר השלישי הוא ''חדקל''.  תא מקבלימה שה

פירש''י, ''שמימיו חדין וקלין'', דהיינו שהמדרגה הג' היא 

א איזו חכמה, אז יהשתפות בין א' וב'. ולכן אם הא' ה

, ובזה הא הבינה, דהיינו להבין החכמה בכל צדדייהב' ה

מקבל והגדיל והרחיב, ואחר כך יש מדרגה ג'  אישה

משמש בחכמה ובמה שהוא הבין וע''י שקליא  איששה

וטריא בין החכמה והבינה, הוא יכול לחדש מחשבה 

חדשה. ונראה שהשקליא וטריא הוא בכלל ''חדין וקלין'', 

שבחריפות )חדין( ובחילוקים קלים )קלין(, הוא יכול 

שי הוא חדקל, לרמוז לחדש חידושים. ולכן הנהר השלי

מדרגת ג'. והנהר רביעי הוא בלשקליא וטריא וזה 

''פרת''. ופירש''י ''שמימיו פרין ורבין''. הרי שזה מדרגת 

ד' שהיא מה שאדם חידש ע''י שקליא וטריא, וזה כ''פרו 

ורבו'', שמחשבתו היא דבר חדש בעולם, וכקטן הנולד. 

נ''ל. ולכן נראה שהארבעה נהרות הם רמז למדרגות ה

ראשון הויש עוד רמז כאן שהם מדרגות טובות, שהנהר 

נראה שיש רמז כאן ל''חוה י' והוא בארץ ''החוילה'', 

לה.'' דהיינו שהמדרגה הראשונה שהיא חכמה נותנת 

לבינה שהיא בגדר של ''חוה''. והנתינה היא הי', וידוע 

א רמז לחכמה והוא האות הראשון של שמו ישהי' ה

, והבינה יש נו שחכמה נותנת לבינהיתברך, ולכן מצי

. ואחר כך הנהר השני ''לה'' י', ולכן מובן ''חוה י' לה''

 הוא בארץ כוש, וזה בגדר של שבח, כמ''ש רש''י בפר''

בהעולתך בפ''יב. א. שהוא הלשון של יופי ע''ש. וכן 

של אשור שהוא הארץ להנהר השלישי, הוא לשון  הלשון

נותנת שהתורה דרך רמז בשל שבח גם כן, ולכן מצינו 

 מדרגות אלו.ל שבח

 

ימי מעשה בראשית. בנראה שכן יש לפרש  ולענ''ד

ראשון )א( נברא האור, וזה הראשון ותחלת דבר. הביום 

תחת שוביום השני )ב( נבראו המים מעל הרקיע והמים 

הרקיע. הרי כאן שני דברים, ובדרך כלל מה שהוא 

ום שלישי )ג( למעלה יכול ליתן למה שהוא למטה. ובי

כתוב ''ועץ עושה פרי'', הרי כאן הענין של פרו ורבו, וזה 

הזווג בין האב והאם, וזה הגדר של דעת הנ''ל.  ''ירק ע

וביום רביעי )ד( מצינו הגדר של נולד בגדר של קטן בן 

יומו שאין לו שום גודלות, ואף הוא אינו מכיר מה שנתנו 

ת המאור הקטן שהוא מקבל מאחר. וזה מ''ש ''וא ףלו, א

לממשלת בלילה''. הרי הלבנה בגדר של קטן, ובלילה 

ואין ידיעה במי נותן לו איזה  אין אחד יכול להכיר כלום

, ולכן זה רמז למדת ד'. ועוד ראיתי ברש''י שם דבר

בפסוק יד. שכתב, ''יהי מארת. חסר ו' כתיב על שהוא 

יום מארה ליפול אסכרה בתינוקות, הוא ששנינו בד' היו 

מתענים על אסכרה שלא תפול התינוקות.'' הרי שאין 

ביום זה מדת חסד ונתינה, אלא הוא עשוי לכלות 



התינוקות שאין להם הבנה ואין להם הכרה, וזה מדת 

ד'. וביום חמישי )ה( יש רמז של מדת קבלה, והכרת 

הקבלה, שביום זה נברא נפש החיה ועוף, ומצינו בהם 

ם, והם הכירו שהקטנים מקבלים אוכלם מהגדלוי

הוריהם, דהיינו האם הרובצת על האפרוחים, משא''כ 

ביום שלישי שבדשאים אין מצינו דבר כזה. וביום הששי 

. וביום ה)ו( נברא האדם, ואין לנו בר נתינה גדול מז

השביעי )ז(, הוא השבת, דהיינו שיש שלימות הרוחני 

 הפנימי ביום זה שנאמר, ''ויקדש אותו.''  

 

 פ''ג                            
 

בתורה. ונראה שמצינו  הלבאר הענין של ארבע ויש

שהוא רמז לדבר חדש, וכקטן הנולד דמי. ולכן מה 

נשאר רק קטן היה הלך לו ולא נשאר ממנו, וכבר ש

יש בו . מ''מ ''פנים חדשות באו לכאן'' הנולד, ולגביו י''ל

 צד של חרבן או השמדה או בטול, כיון שאין כאן שום

אינו יודע להכיר שכמו קטן הנולד הארבעה גודלות, ו

, ולכן הוא כחרבן שאין הקבלה מאחרים או ליתן לאחרים

פ''ז. יב. ''ויהי הגשם בלגבי נח כתוב ולכן מצינו  בו כלום.

על הארץ ארבעים יום וארבעים לילה.'' וכן בפ''ח. ו. 

כתוב ''ויהי מקץ ארבעים יום, ויפתח נח את חלון התבה 

עשה.'' ונראה שהרמז כאן להחרבן שנעשה לעולם אשר 

ע''י המבול, דהיינו שנחרב העולם ו''פנים חדשות באו 

לכאן'', וגם אין שום גודלות לעולם החדש אחר המבול 

 אלא הוא נחרב. 

 

שלח לך, בפ''יד. לה. לגבי  יש לבאר מ''ש בפר'' וכן

הארבעים שנה במדבר, ''במדבר זה יתמו ושם ימותו.'' 

שאף כאן נחרב דור המדבר ולא נשאר מהם, ופנים הרי 

חדשות באו. ולכן זה בגדר של ארבעה. וכן יש להסביר 

מ''ש שם בפ''יג. כה. ''וישובו מתור הארץ מקץ ארבעים 

שו, שהם כלות לתור הארץ ולא נשאר ויום.'' נראה פיר

כלום מן הארץ שהם לא עלו עליה. ולכן זה כמו שהם 

 נו כלום.כבשו הארץ ולא נשאר ממ

 

כי תשא, פ''לד. כח. ''ויהי  יש לפרש מ''ש בסוף פר'' וכן

שם עם ה' ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל 

ומים לא שתה''. הרי אף כאן הכוונה היא לכלות גשמי 

 הגוף. ולכן זה כמו שהגוף נחרב ולא נשאר ממנו כלום.

 

וישלח פ''לב. ז. ''וישובו  יש לפרש מ''ש בפר'' וכן

אכים אל יעקב לאמר, באנו אל אחיך אל עשו, וגם המל

הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו. ויירא יעקב מאד 

ויצר לו''. ונראה כאן שכוונת הארבע מאות היא לכלות 

ולהשמיד יעקב כדי שלא יהיה נשאר ממנו כלום. ולכן 

מובן למה כתוב מיד אחר כך, ''ויירא יעקב ויצר לו''. וכן 

נו לגבי דוד המלך ונבל בשמואל א. יש לפרש מה שמצי

פ''כה. יג. ''ויחגרו איש את חרבו ויחגור גם דוד את חרבו 

ויעלו אחרי דוד כארבע מאות איש''. ע''ש. הרי אף כאן 

הכוונה לכלות ולהשמיד את נבל, כדי שלא יהיה נשאר 

 ממנו כלום. 

 

יש לפרש לגבי הקנין של מערת המכפלה, שהוא  וכן

חיי שרה. ונראה שפירושו  בפר''בארבע מאות שקל, 

שבזה הוא קנין גמור ולא יהיה נשאר לעפרון כלום. ועיין 

 בכלי יקר שם מה שהוא כתב לגבי מדת ארבע מאות.     

 

תזריע, שאין לה  יש לפרש לגבי היולדת בפר'' וכן

להביא קרבנה עד אחר ארבעים יום לזכר, דהיינו עד 

ממנה נשאר  שיכלה לגמרי ימי הלידה וטומאתה, ולא

 כלום.

 

קדשים.  שכן יש לפרש לגבי ערלה בפר'' ונראה

שב''שלש שנים יהיה לכם ערלים'', ואחר כך כתוב, 

''ובשנה הרביעית יהיה כל פריו קדש הלולים לה'.'' 

דהיינו שבשנה רביעית כלה לגמרי הערלה, ופנים 

 חדשות באו לכאן.

 

שם, כי תצא, שכתוב  פר''ביש לפרש מצות ציצית  וכן

''גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תכסה 

בה.'' דהיינו שהארבע בגדר של קטן הנולד, ויש 

''להגדיל'' אותו להיות בר נתינה. ולכן הלשון של ציץ, 

הוא כמו ''וכל חסדו כציץ השדה'' )ישעיה פ''מ ו.( דהיינו 

)עיין לעיל שער א' פ''ו  להגדיל כמו התבואה בשדה.

 לגבי ציצית(

 

לך לך פ''טו. יג. ''וענו אותם  מצינו שכתוב בפר''וכן 

ארבע מאות שנה... ואחרי כן יצאו ברכוש גדול''. נראה 

שהד' רמז לכלות הענוי לגמרי ולא נשאר ממנו כלום, 

או י''ל שהגדר  ופנים חדשות באו ''ויצאו ברכוש גדול''.

של ענוי זה הוא כל כך חזק עד שהוא כמעט השמיד 

 אותם ח''ו.

 

הוא בספר יונה, שכתוב שם בפ''ג ''עוד ארבעים יום  וכן

ונינוה נהפכת''. ופירש''י נחרבת. הרי אף כאן הד' רמז 

 לחורבן.

 

י''ל לגבי הד' אותיות של שמו יתברך, שיש בזה רמז  וכן

או י''ל שמלבד הקב''ה לא נשאר כלום בעולמות. 

שקדושתו הגיעה אף למקום שאין בו שום טובה, והוא 

ום שנחרב כמדבר, מ''מ כיון שא''א לשום דבר כמק

להיות בעולם בלי קיומו, מ''מ עדיין י''ל שקדשותו הגיעה 

 שם לקיימו.  



 

בדברי חז''ל מצינו סברה זו לגבי ד', שהרי אמרו  ואף

הוא רבותינו שכל אדם יש לו ד' אמות. ולענ''ד פירושו 

 תשעד ד' אמות הוא ברשותו, אבל אחר כך רשותו נאבד

ין לו שום שייכות בחוץ מזה. ואף לגבי המדות של וא

רשות היחיד, מצינו שהיא ארבעה טפחים על ארבעה 

טפחים, שזה רמז שאם רשות היחיד היא באמצע רשות 

הרבים, אז אם רשות היחיד ד' טפחים, אז זה סימן 

לכלות ולאבד המקום של רשות  ולשרשות היחיד יכ

ינן י' טפחים הרבים שהיא עומדת בתוכו. ואף מה דבע

יחיד, זה מפני שזה סימן לשלימות, הלגבוה רשות 

דהיינו שמא' עד ז' יש גודלות, ובח' וט' יש שפע 

מלמעלה, ובי' הכל חוזר לראשונה, ופנים חדשות באו, 

והתחיל הגודלות מחדש. ולכן הי' רמז להשלימות מה 

 שכבר היה שם, דהיינו עד הט'.

 

י ילתא אשת רב מצינו בברכות נא: שכתוב לגב ועוד

נחמן, ''ועלתה לבי חמרא ותברא ד' מאה דני דחמרא''. 

וכן מצינו בברכות ה: ''רב הונא תקיפו ליה ארבע מאה 

דני דחמרא''. הרי המספר של ד' הוא בגדר של חרבן 

 ואיבוד כמו שביארתי לעיל.

 

מצינו במגילה ג. שכתוב שם, ''ונזדעזעה ארץ  וכן

ע אמות פרסה, יצתה ישראל ארבע אמות פרסה על ארב

בת קול ואמרה מי הוא זה שגילה סתרי לבני אדם''. הרי 

בארבע מאות יש רמז לחרבן שראוי להיות משום גלוי 

 סוד זה.

 

מצינו בגיטין נז: שכתוב שם, ''זה אספסיינוס קיסר  וכן

שהרג בכרך ביתר ארבע מאות רבוא...''. וגם כתוב שם 

ין נמצאו בראשי ''א''ר יוחנן ארבעים סאה קצוצי תפיל

 הרוגי ביתר''. הרי הארבע רמז לחורבן שהיה שם. 

 

מצינו בב''ק פב. שכתוב שם, ''והעלו להם חזיר, כיון  וכן

שהגיע לחצי החומה נעץ צפורניו בחומה ונזדעזעה ארץ 

ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה''. הרי  

בארבע מאות יש רמז לחרבן שראוי להיות משום מעשה 

  זה. ה

 

מצינו בפסחים סב: שכתוב שם, ''בין אצל לאצל  וכן

טעינו ד' מאה גמילי דרשא''. דהיינו שהקושיות בפרשה 

זו בדברי הימים, הן כל כך חזקות, עד שהן בגדר של ד', 

שראויות הן להשמיד ולהחריב הבנת הפרשה, ולכן 

קושיות אלו צריכות ל''ד' מאה דרשא'', כדי להשיב 

   הקושיות. כן נראה לענ''ד.

 

 פ''ד                                

 
, וכבר כתבתי שאחר היש לבאר הענין של חמש ועכשיו

שגדל התינוק הוא יכול להכיר שהוא מקבל דברים 

מאחרים, ואין זה דומה לד' שהקטן הנולד אף שהוא 

מקבל מאחרים מ''מ הוא אינו מכיר שאחרים נותנים לו. 

בתורה. ונראה ולענ''ד נראה שיש קצת רמזים לזה 

 נראהלגבי נתינת מתנה. ו השמצינו הענין של חמש

הכוונה כאן היא שזה מוכח שהמקבל המתנה מכיר ש

חסד הנותן. ולכן מצינו לגבי יוסף שהוא נתן חמש ידות 

מקץ פ''מג. לד. ''וישא משאת מאת פניו  לבנימין בפ''

אלהם ותרב משאת בנימן ממשאת כולם חמש ידות'' 

מכיר בנימין החסד של יוסף, ושבנימין ע''ש. הרי בזה 

 הוא יותר חשוב משאר אחיו.

 

ויגש פ''מה. כב. שכתוב שם,  מצינו אחר כך בפר'' וכן

''לכולם נתן לאיש חלפות שמלות, ולבנימין נתן שלש 

מאות כסף וחמש חלפות שמלות.'' הרי אף כאן הענין 

, ובנימן מכיר החסד של יוסף. וכתוב על זה השל חמש

טז. ''אפשר דבר שנצטער בו אותו צדיק יכשל  במגילה

בו, דאמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר 

רב בשביל משקל שני סלעים מילת שהוסיף יעקב ליוסף 

משאר אחיו נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים, אמר 

רבי בנימן בר יפת רמז רמז לו שעתיד בן לצאת ממנו 

מלכות, שנאמר  שיצא מלפני המלך בחמשה לבושי

ומרדכי יצא בלבוש מלכות תכלת, וחור, ועטרת זהב 

גדולה, ותכריך בוץ, וארגמן''. הרי אף כאן יש מתנת 

 .    הבגדי מלכות בגדר של חמשה

 

מצינו לגבי דוד המלך שאמר לאחימלך הכהן וכן 

בשמואל א. פ''כא. ד. ''ועתה מה יש תחת ידך, חמשה 

לחקור למה אמר דוד לחם תנה בידי או הנמצא.'' ויש 

המלך דוקא חמשה ולא מספר אחר, עיין במהר''י קרא 

בזה. ולענ''ד זה אתי שפיר שיש כאן מתנה, ובזה דוד 

יכול להכיר החסד של אחימלך הכהן, אלא כיון שדוד 

היה בשעת הדחק הוא לא הקפיד על חמשה דוקא, ולכן 

י הוא הוסיף ''או הנמצא'', ופירש''י ''אם אין חמשה, תן ל

 מה שנמצא בידך.'' 

 
מצינו לגבי מתנת אביגיל לדוד, בשמואל א. פ''כה.  וכן

יח. שכתוב שם, ''ותמהר אביגיל ותקח מאתים לחם 

ושנים נבלי יין, וחמש צאן עשויות, וחמש סאים קלי'' 

ע''ש. הרי אף כאן מצינו הענין של חמש לגבי מתנה, 

 ראוי להכיר החסד של אביגיל.היה ודוד 

 

מצינו בשמואל א. פ''יז. מ. לגבי דוד המלך וגלית,  וגם

שדוד לקח ''חמשה חלקי אבנים מן הנחל''. וי''ל שהם 

כ''מתנה'' לגלית, ובזה יש רמז שגלית והפלשתים היו 



ראוים להכיר ''וידעו כל הארץ כי יש אלקים לישראל'' 

 כמבואר בפסוק מו. שם. ועיין עוד בזה ברד''ק שם. 

 

נשא וקרבנות הנשיאים, שהשלמים  'מצינו בפר' ועוד

הם, ''בקר שנים, אילים חמשה עתודים חמשה כבשים 

בני שנה חמשה''. הרי אף כאן הקרבן כמו מתנה לה' 

 . הומצינו הענין של חמש

 

שקלים, וכן הוא לגבי  הלגבי פדיון הבן מצינו חמש וכן

בחקתי מצינו בפ''כז. ו. ''ואם מבן חדש ועד  ערכין בפר''

שנים והיה הערכך הזכר חמשה שקלים''. הרי בן חמש 

. ואף שמצינו כמה שיעורים האף כאן מתנת חמש

אחרים שם, מ''מ הם רמזים לדברים אחרים, אבל בזה 

 הוא רמז להכרת קבלת מתנה. הי''ל שהענין של חמש

 

בכל לוח. ולענ''ד זה  הבעשרת הדברות יש חמש ואף

רמז שהם מתנה לנו כמ''ש בפרקי אבות פ''ו ''וממתנה 

נחליאל, ומנחליאל במות.'' ואנו המקבלים מכירים חסד 

 הנותן.

 

כל זה יש להסביר מה שמצינו בהגדה של פסח.  ולפי

כתוב שם, ''רבי יוסי הגללי אומר, מנין אתה אומר שלקו 

קו חמשים המצריים במצרים עשר מכות, ועל הים ל

מכות. במצרים מה הוא אומר 'ויאמרו החרטומים אל 

פרעה אצבע א' היא'. ועל הים מה הוא אומר, 'וירא 

ישראל את היד הגדולה...'. כמה לקו באצבע עשר 

מכות. אמור מעתה במצרים לקו עשר מכות, ועל הים 

לקו חמשים מכות. רבי אליעזר אומר מנין שכל מכה 

צריים במצרים היתה של ומכה שהביא הקב''ה על המ

ארבע מכות, שנאמר ישלח בם חרון אפו... אמור מעתה 

במצרים לקו ארבעים מכות ועל הים לקו מאתים מכות. 

ר''ע אומר מנין שכל מכה ומכה שהביא הקב''ה על 

המצריים במצרים היתה של חמש מכות, שנאמר ישלח 

בם... אמור מעתה במצרים לקו חמשים מכות, ועל הים 

 תים וחמשים מכות.''לקו מא

 

כך פירושו. רבי יוסי סבר שעל הים המכות הן  ולענ''ד

בגדר של חמש, דהיינו שכאן אין קבלת חסד אלא קבלת 

עונש. ולכן קבלה זו היא בגדר ה', שהמצריים על הים 

מכירים שהעונש בא מהקב''ה )וכן יש לדייק שבמצרים 

, ועל כתוב אצבע ''אלוקים'', דהיינו חיצוני ודרך הטבע

הים כתוב אשר עשה ה', דהיינו הפנימי. הרי שהם 

הכירו פנימי של העונש שהוא מה'. ועיין באבן עזרא 

בשמות פ''ח. פסוק טו. שכתב ''אמרו לפרעה לא באה 

זאת המכה בעבור ישראל לשלחם רק מכות אלקים היא 

כפי מערכת הכוכבים על מזל ארץ מצרים... וזה כדרך כי 

רה הוא היה לנו מן השמים, ע''כ לא ידו נגעה בנו מק

חזק לב פרעה.'' ועיין ברשב''ם שכתב, ''מכת מדינה ולא 

ע''י ידיהם.'' דהיינו דרך הטבע.( ולזה הוסיף ר''א לומר 

במדרגת ד', דהיינו שהמצריים  ןשבמצרים המכות ה

במצרים לא הכירו שהמכות הן עונש מהקב''ה, אלא 

או עונש אולי הם סברו שהמכות היו בדרך הטבע 

מהע''ז שלהם. ובזה ר''ע חולק, שאף במצרים גדר 

העונש הוא במדרגת ה', וכמו שבים. ולכן אף המצריים 

במצרים הכירו שעונש המכות הוא מהקב''ה )ולפי שיטת 

ר''ע י''ל הא דכתוב ''אצבע אלוקים'' הוא בא לומר שאף 

שהם הכירו שהעונש במצרים הוא מה' מ''מ הם 

רק בדרך הטבע(. ולכן לפי זה משקרים לומר שהוא 

 מובן מחלוקתם, כן נראה לענ''ד.

 

זה מובן הגמרא בסנהדרין צה: שכתוב שם לגבי  ולפי

סנחריב ומחנה אשור, ''ויצא מלאך ה' ויכה במחנה 

אשור.... במה הכם, רבי אליעזר אומר ביד הכם שנאמר 

וירא ישראל את היד הגדולה, היד שעתידה ליפרע 

שע אומר באצבע הכם שנאמר ויאמרו מסנחריב, רבי יהו

החרטמים אל פרעה אצבע אלקים היא, היא האצבע 

שעתידה ליפרע מסנחריב.'' לכאורה קשה להבין 

מחלוקתם, מה לי אצבע ומה לי יד הלא מבואר בפסוקים 

מה קרה למחנה אשור, אלא לפי הנ''ל מבואר שלדעת 

שמה שקרה להם הוא בדרך סברו ר''א מחנה אשור 

יינו אצבע אלקים, ולדעת ר''י מחנה אשור הטבע דה

ה עונש מהקב''ה, דהיינו תשמה שקרה להם היהכירו 

 .ההגדר של חמש

 

יש לפרש מה שמצינו בסוטה לה:, שכתוב שם, ''ויך  וגם

בעם שבעים איש וחמשים אלף איש, רבי אבהו ורבי 

אלעזר חד אמר שבעים איש היו וכל אחד ואחד שקול 

חמשים אלף היו וכל אחד ואחד כחמשים אלף, וחד אמר 

שקול כשבעים סנהדרין.'' ונראה שי''ל ששבעים איש היו 

וכל אחד שקול כחמשים, פירושו שמדרגת שבעה היא 

מדרגת השלימות בגשמי ורוחני, וגם י''ל שבכל אחד 

ואחד מהשבעה יש שלימות באותה מדרגה, ולכן 

שלימות במדרגה הראשונה יש בה שבעה, ושלימות 

שניה יש בה שבעה גם כן, עד שיש שלימות במדרגה 

במדרגת שבעה עצמה, ומצינו סך הכל מט'. ולכן מט' 

הוא רמז לשלימות של שבעה גם כן, ואחר שבעה, הוא 

יכול לקבל השפע מלמעלה וזה במדרגת שמונה, ולכן 

הרמז בחמשים, הוא תחלת השמונה, שהוא אחר מט' 

ט( לגבי שהוא סוף השבעה. ועיין עוד בזה לקמן )פ''

ספירת העומר וחג שבועות שהוא ביום חמישים. ולכן 

מה שאמרו שהם שבעים שהם שקול כחמשים, פירושו, 

שהם בשלימות שהיא מדרגת שבע, והם ראוים לקבל 

השפע מלמעלה, דהיינו כחמשים. ומה שאמרו ''חמשים 

אלף היו וכל אחד ואחד שקול כשבעים סנהדרין'', י''ל 



יינו שהם יכולו להכיר שהם במדרגה של חמש דה

קדושת הקב''ה, והכרה זו היא בשלימות, ולכן אותה 

מדרגה שהיא בחמשה כיון שהיא שלמה היא עצמה 

 במדרגת שבעה, ולכן הם חמשים שהם כשבעים.    

 

כך יש לפרש המעשה באלישע הנביא ויואש  ולדעתי

מלך ישראל במלכים ב. פ''יג. שכתוב שם, ''ויאמר לו 

וחצים, ויקח אליו קשת וחצים. ויאמר אלישע קח קשת 

למלך ישראל הרכב ידך על הקשת וירכב ידו, וישם 

אלישע ידו על ידי המלך. ויאמר פתח החלון קדמה 

ויפתח, ויאמר אלישע ירה ויור, ויאמר חץ תשועה לה' 

וחץ תשועה בארם והכית את ארם באפק עד כלה. 

 ויאמר קח החצים ויקח, ויאמר למלך ישראל הך ארצה

ויך שלש פעמים ויעמוד. ויקצוף עליו איש הא' ויאמר 

להכות חמש או שש פעמים אז הכית את ארם עד כלה, 

ועתה שלש פעמים תכה את ארם.'' ולענ''ד נראה שלא 

סגי בשלש פעמים, אלא בעינן חמש פעמים כמו שמצינו 

בקריעת ים סוף ובמחנה אשור הנ''ל, דהיינו שבזה 

ה הוא מהקב''ה והוא חוזר האויב יכול להכיר שעונש ז

לאחריו ברעדה גדולה, אבל בלא הכרה זו הוא חושב 

שהכל הוא בדרך הטבע ולכן הוא יחזור בפעם אחרת 

למלחמה. והענין של שש פעמים הוא רמז לבטול הגשמי 

בביאור מספר שש, דהיינו ע''י זה )פ''ח( כמבואר לקמן 

שום יהיה בטול למלך ארם וכל חיליו, ושוב לא יהיה אף 

רמז לו, כמו שמצינו בבטול בששים שאין שום רמז 

לאיסור והוא אינו ניכר כלל. אלא יואש המלך הכה רק 

שלש פעמים, דהיינו בזה יש בטול רק למדרגת שלש, 

שהיא מדרגת פרו ורבו כדביארתי לעיל, ולכן בזה יהיה 

ליואש רק הכח לבטל הרבוי של ארם כנגד ישראל אלא 

 גדו.עדיין ארם יהיה שם כנ

 

יש לבאר, שנראה שמכאן הוא המקור לחביטת  ואגב

ערבות בהושענא רבה, וכבר כתבה הגמרא בסוכה מד. 

שהוא מזמן הנביאים, ונהגו לומר ''חביט חביט ולא 

בריך''. ועוד מצינו שלדעת המקובלים יש לחביט ה' 

פעמים, כמבואר בשער כוונות בדרושי חג הסוכות בסוף 

לולב פ''ו, ובכה''ח בס''תרסד. דרוש ח. ובפע''ח בשער ה

אות לג. והוא לגרום חלישות למדת הדין כנראה משם, 

שהלא הערבות הם ערבי נחל, שהם רמז למים וחסד 

וצד הנתינה, ובהן יש להכות על הקרקע למעט המדת 

הדין, שהלא הקרקע הוא מצד קבלה שהלא אמרינן 

שקרקע עולם הוא בגדר של שב ואל תעשה, ומשם 

ת הדין. ולכן מצינו שיש נצח לצד הטוב, המקור למד

והוא כובש הצד של מדת הדין. וזה כמו שאמר אלישע 

ליואש להכות על הקרקע ה' פעמים כדי לכבוש הצד 

הרע שהוא מלכות ארם. ולכן שפיר כתוב בגמרא שהוא 

מנהג נביאים שי''ל שמקור המנהג הוא על פי המעשה 

ויחי בסוף  פר''של אלישע ויואש הנ''ל. ועיין ברמב''ן ב

פ''מט. שאפשר שיש רמיזה לזה בדברי יעקב שאמר 

 ''לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי.'' ע''ש.  

 

   פ''ה                                 

 

ביציאת מצרים.  היש לפרש לגבי הענין של חמש ועוד

בשלח, ''וחמושים עלו בני ישראל  כתוב בתחלת פר''

''י על זה, ''חמושים מחומשים מארץ מצרים.'' וכתב רש

אחד מחמשה יצאו, וד' חלקים מתו בשלשת ימי 

יצא  החמש ראפילה.'' ולענ''ד כך פירשו, שמי שהיה בגד

ממצרים, דהיינו מי שהיה יכול להכיר החסד שהוא קבל 

 לאמהקב''ה. אמנם מי שהיה בגדר של ד', דהיינו שהוא 

אינו  תינוק הנולדהכמו ש ,הכיר מה שעשה לו הקב''ה

מכיר, מת באפילה. ויש רמז לזה באפילה, שהיא מכת 

החושך, דהיינו שבחושך אחד אינו יכול להכיר כלום והוא 

אינו יודע שום דבר שהוא חוץ ממנו, ולכן זה בגדר של 

 ד', ולכן מתו אלו במדרגה זו. 

 

משפטים פ''כא. לז. ''כי  הנ''ל יש לבאר מ''ש בפר'' ולפי

טבחו או מכרו, חמשה בקר ישלם יגנוב איש שור או שה ו

תחת השור וארבע צאן תחת השה.'' ויש לדון לגבי 

הטעם של ארבע וחמשה. כתב רש''י שם, ''אמר רבן 

יוחנן בן זכאי חס המקום על כבודן של בריות, שור 

שהולך ברגליו ולא נתבזה בו הגנב לנושאו על כתפו 

משלם ה', שה שנושאו על כתפו משלם ד' הואיל ונתבזה 

בו. אר''מ בא וראה כמה גדולה כחה של מלאכה שור 

שבטלו ממלאכתו משלם חמשה, שה שלא בטלו 

ממלאכתו ארבעה.'' ולפי מה שפירשתי לעיל הכל אתי 

שפיר, שלדעת רבי יוחנן בן זכאי י''ל שהשה אינו יכול 

להכיר ולקבל הנהגה ולכן הגנב צריך לנושאו. ולכן כיון 

הוא עדיין בגדר של ד'  שהשה אינו בגדר של ''קבלה'',

ולכן יש לשלם ארבע. אמנם השור שיכול להכיר ולקבל 

הנהגה ע''י הגנב, הוא בגדר ה' כיון שהוא ראוי 

''לקבלה''. וכן י''ל לדעת ר''מ, השור ראוי לקבל עשיית 

מלאכה והוא יכול להכיר צווי הבעל, ולכן הוא בגדר ה', 

בגדר של  והשה אינו ראוי לקבל עשיית מלאכה ולכן הוא

 ד'. כן נראה לענ''ד.  

 

 פ''ו                                
 

הנ''ל יש לפרש מה שמצינו במעשה בראשית  ולפי

בפ''ב. ד. שכתוב שם, ''אלה תולדות השמים והארץ 

''בהבראם'' היא קטנה.  שלבהבראם''. וידוע שהה' 

ופירש''י ''ולמדך כאן שהעולם הזה נברא בה'.'' ע''ש. 

ולענ''ד שגדר הה' הוא הכרת הקבלה כמו שפירשתי 

לעיל. ונראה שזה רמז וסימן כדי לפרש פרשה זו. ונראה 



הקדושה  שהענין כאן הוא שתכלית האדם היא להכיר

תו הפנימית של הקב''ה, ולהוציא אותה לחוץ ע''י עבוד

''בהבראם'',  , שכתוברמז לזהעוד וקיום המצות. ויש 

בה' קטנה, ולכן מצינו ש''הבראם'' הוא  השהתיבה נחלק

מספר רמח', דהיינו רמח' מצות עשה. ולכן הכי י''ל 

''אלה תולדות השמים והארץ ברמח' מצות.'' דהיינו שכך 

 תכלית הבריאה לקיים המצות.

 

לוקים'', ולא מצינו בפרשה זו שכתוב ''ה' א ועוד

''אלוקים'' בלבד כמו שכתוב בתחלת הספר. ופירש''י 

בפסוק ה. ''ה' הוא שמו, אלוקים שהוא שליט ושופט על 

כל העולם''. אף בזה נראה הפנימי והחיצוני, דהיינו ה' 

גלה מהפנימי, ו''אלוקים'' החיצוני, שזה מה שהקב''ה 

ועיין  בעולם הזה משפטו ודינו, וכל דבר גלוי הוא בחיצון.

עוד בזה בנפש החיים בשער ג. פ''ט. שכתב ''ההבדל 

שבין אלו ב' השמות הוא, ששם אלקים נאמר גם על 

איזה כח פרטי הנמשך ממנו יתברך, ושם ה' נאמר על 

מקור הכחות כולם הנמשכים ממנו יתברך שמו''. דהיינו 

אריך השה' הפנימי ואלקים החיצוני, ועיין שם שהוא 

נראה מהכא, ומהה' הקטנה, שהרמז לבאר כל זה. ולכן 

בפרשה זו הוא להכיר הקדושה הפנימית ולהגלות 

 אותה, לקדש שמו יתברך בעולם הזה.  

 

לחקור בפרשה זו שמצינו הענין של ''אד'', וגם  ויש

''אדם'', וגם ''אדמה''. הרי אדם בכלל אדמה, ואד בכלל 

אדם, ויש לדון על הרמז כאן. ועוד נראה שהטעם שאין 

בשדה הוא מפני, ''כי לא המטיר ה''א על הארץ  עשב

ואדם אין לעבוד את האדמה.'' ונראה מהכא שתכלית 

האדם היא ''לעבוד את האדמה''. וכן אחר כך בפסוק טו. 

כתוב שהתכלית של אדם ''לעבדה ולשמרה''. ונראה 

שהענין של עבודת האדמה הוא כדי ''שיצמח'', כמ''ש 

בתוך האדמה הוא בפסוק ה. ונראה בזה שכשהזרע 

נסתר בפנימי, וע''י עבודת האדם הוא ''יצמח'', ויש גלוי 

בחוץ. ולכן מצינו שהרמז של עבודת האדמה הוא 

גדר ה'.( בהעבודה להכיר קדושת הקב''ה בעולם הזה )

ולהגלות אותה ע''י עבודתו דהיינו קיום המצות. וכן 

פירשו רבותינו ''לעבדה ולשמרה'' , דהיינו מצות עשה 

 א תעשה כנודע.ול

 

קודם שיכול להיות גלוי זה של קדושה בעינן שני  אמנם

דברים, דהיינו ''המטיר ה''א על הארץ'', וגם בעינן אדם 

היה ת''לעבוד את האדמה''. פירושו בתחלה בעינן ש

קדושת ה' בפנימי, וזה ''המטיר ה''א.'' ואז בעינן עבודת 

 בשם רש''י בפסוק ה' האדם לגלות הקדושה. ולכן כתב

רבותינו שקודם שהיה שם האדם ''כל עשב השדה עדיין 

לא צמח, ובג' שכתוב ותוצא לא יצאו אלא על פתח 

הקרקע עמדו עד יום ו', ולמה כי לא המטיר, ומה טעם 

לא המטיר לפי שאדם אין לעבוד את האדמה, ואין מכיר 

בטובתן של גשמים וכשבא אדם וידע שהם לצורך 

וצמחו האילנות והדשאים.''  העולם התפלל עליהם וירדו

ויש לפרש כדלעיל, דהיינו דבעינן אדם לגלות הקדושה, 

ורק אדם ידע והכיר שיש צורך לגשם דהיינו הרוחני 

ח, ווהקדושה בפנים, ולכן ע''י עבודתו יכול הכל לצמ

דהיינו לגלות הקדושה בחוץ. ועיין בזוהר תזריע מח. 

דאקרי שכתוב שם, ''וכלהו אתעכבו עד דייתי ההוא 

 אדם, הה''ד וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ.''

 

זה יש להבין שבפ''א ביום ג' לא כתוב ''שדה'',  ולפי

דהיינו עשב השדה או שיח השדה, כמו שמצינו בפ''ב 

פסוק ה. אלא י''ל שבפ''ב הענין הוא עבודת האדם 

ועבודתו בשדה, ולכן הזכיר הפסוק ''שדה'' משא''כ 

ב הוא עבודת האדם, והרמז בפ''א. ולכן העיקר בפ''

 בעבודתו בשדה הוא לגלות הקדושה מפנימי לחוץ.

 

אדם'' ו''אדמה'', ''זה יש לפרש השייכות בין ''אד''  ולפי

דהיינו שהתכלית היא להיות במדרגת ה', דהיינו להכיר 

הקדושה בפנימי, וזה הה' בסוף ''אדמה''. אלא להגיע 

נימי, וזה למדרגה זו בעינן בתחלה קדושת הקב''ה בפ

''אד'', וגם צריך ''אדם'' לעשות העבודה, ולכן רק ע''י 

האד והאדם יכול להיות צמיחות מן האדמה. ולכן נמצא 

שכל מה שפירשתי הוא משום שיש רמז בה' קטנה 

 בהבראם. כך נראה לענ''ד.

 

להוסיף על זה לבאר שאר המעשה שם. כתוב  ויש

לו עזר  בפסוק יח. ''לא טוב היות האדם לבדו, אעשה

כנגדו.'' ויש לשאול בזה, אם כך הוא ראוי להיות שיהיה 

לאדם עזר כנגדו, למה לא ברא הקב''ה אדם ואשתו 

בתחלה. כתוב בפסוק כ. ''ויקרא האדם שמות לכל 

הבהמה ולעוף השמים ולכל חית השדה, ולאדם לא מצא 

עזר כנגדו.'' ויש לשאול איך סובל הדעת לומר שמא 

בבהמה כדי לקיים פרו ורבו. וכבר  ימצא אדם עזר כנגדו

הקשה כן האור החיים שם וכתב, ''שנראה שירצה לזווג 

לו חית השדה, וזה פלא לזווג אדם ובהמה''. ויש להגדיל 

הקושיא לפי מ''ש רש''י בפסוק כג. ''מלמד שבא אדם על 

כל בהמה וחיה ולא נתקררה דעתו עד שבא על חוה.'' 

יש להקשות שהלא  ולכאורה דבר זה זר ותמוה. ועוד

א בסוף אחר הבהמות, וכאן יבפ''א בריאת האדם ה

א האדם ורק אחר כך יבפ''ב נראה שתחלת הבריאה ה

כתוב בפסוק יט. ''ויצר ה''א מן האדמה כל חית השדה''. 

אלא לפי מה שכבר ביארתי נראה שכל זה אתי שפיר. 

הקדושה  ונראה שכל הענין כאן הוא העבודה לגלות

ולכן בפרשה זו מצינו בריאת האדם  הפנימית לחוץ.

בתחלה, שכך היא תכליתו לעבוד ה' ולהביא קדושתו 

בעולמו, וזה מ''ש בפסוק טו. ''לעבדה ולשמרה''. ונראה 



שהעזר כנגדו כאן הוא לא לפרו ורבו אלא לעזור האדם 

בתכליתו לגלות הקדושה מפנימי לחיצוני. ולכן ראה 

כליתם ואם הם האדם כל הבהמות והעופות כדי להבין ת

יכולו לעזור לו בעבודתו, ולכן כתוב בפסוק יט. ''לראות 

מה יקרא לו, וכל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא 

שמו.'' והענין כאן שהאדם חקר כדי להבין ולהכיר 

התכלית כל הבריאה, וזה מ''ש ''מה יקרא לו'', והשם של 

איזה דבר הוא איך אחרים מכירים אותו דבר בחיצונה, 

כן אדם הראשון היה יכול לגלות לחיצונה מה היא ול

התכלית של כל בהמה בפנימי, ולכן שפיר כתוב ''הוא 

שמו'', שאדם הראשון היה יכול לגלות לחוץ התכלית של 

כל בהמה, ואפשר שחקירה זו של אדם הראשון היא 

בגדר של ''הסתכל במעשיו שמתוך כך אתה מכיר מי 

''ם בפאר הדור ס''נג. שאמר והיה העולם'', כמ''ש הרמב

. )שער א' פ''ו( בשם רבי מאיר, עיין מה שביארתי לעיל

ולפי זה שפיר הוא מ''ש רש''י הנ''ל שאדם בא על כל 

בהמה וחיה, דהיינו שביאה היא רמז לידיעת הפנימי, 

ולכן מובן מ''ש ''והאדם ידע את חוה אשתו''. ומ''מ עדיין 

בעבודתו. ויש הוא לא היה יכול למצוא מי לעזור אותו 

לבאר הטעם לזה, ונראה שכל דרך עבודת האדם היא 

בגדר של נתינה, שבזה הוא מדמה את עצמו להקב''ה 

כדביארתי בשער הראשון. ולכן מי שרוצה להיות ''העזר 

כנגדו'', צריך להיות מי שיכול להגדיל הנתינה, וזה מי 

שיכול ''לקבל'' ממנו, שאם אין קבלה אין נתינה, ואם 

קבלה הוא הגון אז הצד הנתינה הוא הגון. ולכן הצד ה

שפיר פירש האונקלוס עזר כנגדו, ''סמך לקבלה'', דהיינו 

שיש רמז כאן שהעזר בגדר של קבלה. ולכן הענין כאן 

של עזר כנגדו הוא מי שראוי לקבל הנתינה מן האדם, 

וע''י רבוי הנתינה יש רבוי גלוי של קדושה מפנימי 

אדם עזר כנגדו בבהמות ועופות  לחיצוני. ולכן לא מצא

שמה שהוא יכול ליתן להם בגדר של חסד הוא מיעוטא, 

והוא הבין תכליתם ואין לו מה להוסיף ולהגדיל ע''י 

נתניה להגדיל תכליתם, ולכן הם אינם ראוים לקבלה 

ממנו, והוא עדיין היה צריך לעזר כנגדו. ולכן מצינו 

ממנו  שהעזר כנגדו הוא האשה, שהיא ראויה לקבל

הקדושה  חסדו, וע''י זה יש רבוי נתינה והאדם מגלה

 הפנימית לחיצוני.

 

יש להבין הטעם שבתחלה ברא הקב''ה אדם  ועכשיו

לבדו ורק אחר כך אשתו. ובתחלה י''ל שמצינו בהקב''ה 

הענין של נתינה וקבלה, דהיינו שהוא נותן חסדו 

וקדושתו ושפעתו לעולמו, וגם הוא מקבל מהעולם 

וגם יש לו הכרה, דהיינו שהוא יכול להכיר מה  תפלתם,

הכרה הוא בגדר השעושים בני אדם וכל העולם, וענין 

קבלה שבזה האדם ''מקבל'' במחשבתו מה שהוא חוץ 

ממנו. ולכן מצינו בהקב''ה מדת נתינה וקבלה. ולכן כיון 

אדם בצלם אלקים, אף הוא השכוונת הקב''ה לברוא 

י צדדים בכלל האדם ברא אותו לבדו באופן שיש שנ

האחד, דהיינו הנתינה והקבלה, ולכן מצינו שבזה האדם 

נברא בצלם אלקים. אלא אחר כך רצונו יתברך לעזור 

האדם בעבודתו, ולכן כיון שאין האדם יכול ליתן לעצמו 

מוכרח הוא לתקן הצד הקבלה כדי שתהיה חוץ מן 

האדם, ובזה מצינו יצירת האשה, וכזה יש לפרש מה 

חז''ל ורש''י שבתחלה אדם ואשתו היו מחוברים, שאמרו 

ואין להאריך. ואף בזה מצינו שהאדם מדמה את עצמו 

להקב''ה, דהיינו שכמו שיש הקב''ה שנתן לעולמו כך יש 

האדם שנתן לאשתו. ולכן לפי ביאור זה אין להקשות 

 הקושיות הנ''ל.

 

 פ''ז                               
 

ענין של הכרת המציאות הבאר שכבר התחלתי ל כיון

של הקב''ה בעולם הזה שהיא במדרגת ה', נראה שיש 

לפרש עוד בזה לגבי אדם הראשון וקין והבל והתולדות 

של קין ושת עד הדור של נח, שנראה שכל הפרשה שם 

היא מסובבת על ענין זה. ובתחלה יש להעיר על קצת 

דברים שמצינו בפרשה זו, הראשון הוא שהשמות של 

לדות קין, הם קרובים מאד להשמות של תולדות שת. תו

ולכן מצינו שכנגד קין בן אדם הראשון מצינו קינן 

בתולדות שת, ועוד בתולדות קין יש חנוך ולמך, וגם 

בתולדות שת יש חנוך ולמך. ועוד למך הוא בא בסוף 

הסדר, או קודם יבל ויובל או קודם נח. ובתולדות קין יש 

ם ירד בתולדות שת. וכן נראה עירד, ושם זה דומה לש

שמחויאל בתולדות קין הוא כנגד מהללאל בתולדות 

שת, ושם מתושאל בתולדות קין, כנגד מתושלח 

 בתולדות שת. וצריך ליתן טעם לדבר. 

 

מצינו שקין הרג את הבל, אבל בדור שביעי מקין  ועוד

יש יבל יובל ותובל קין. ונראה ששמות אלו קרובים לשם 

הוא ענין האדמה, שמצינו לגבי קין  הבל. ועוד מה

שכתוב, ''היה עובד אדמה'', וגם כתוב, ''ארור אתה מן 

האדמה''. ולגבי נח כתוב, ''זה ינחמנו... מן האדמה אשר 

אררה ה'.'' ומה ענין הנשים של למך. ולמה בגן עדן 

כתוב ה' אלקים, ולגבי קין והבל כתוב ה' דוקא, ולגבי 

גבי שת כתוב לגבי אדם שת כתוב רק אלקים. ולמה ל

הראשון, ''ויולד בדמותו כצלמו'', ולא מצינו זה לגבי קין 

והבל. ועוד מצינו לגבי למך שבא מקין שכתוב, ''כי 

שבעתים יוקם קין, ולמך שבעים ושבעה'', ולגבי למך 

שבא משת כתוב, ''ויהי כל ימי למך שבע ושבעים שנה 

. השל שבעושבע מאות שנה וימות''. הרי אף כאן הענין 

 וכל זה ועוד דברים צריכים ביאור.

 

נראה שכל כוונת פרשה זו, היא לגבי הכרת  ולענ''ד

קדושת הקב''ה בעולם הזה, ושיש מדרגות שונות בזה, 



והענין בפרשה זו הוא לבאר על איזו מדרגת הכרת 

הקדושה יש לעשות עבודתינו וקיום המצות. ובדרך כלל 

ים עבודתינו להקב''ה לקיקל יותר י''ל שמצד אחד הוא 

כשאנו מכירים שיש קדושתו בעולם, והוא יותר קשה אם 

אין אנו מכירים שיש קדושתו בעולם, אבל מצד אחר הוא 

דבר חשוב מאד לקיים עבודת הקב''ה אף באופן שאין 

אנו מכירים קדושתו בעולם שבזה יש נסיון גדול, והוא 

 אינו חשוב כל כך אם יש הכרת קדושתו בעולם שבזה

הוא דבר פשוט לעבוד אותו ואין נסיון בדבר, משא''כ 

למי שאינו יכול להכיר קדושת הקב''ה והיא נסתרת ממנו 

בעולם הזה, אלא הוא רואה דוקא הכל על דרך הטבע, 

אם הוא עדיין עובד הקב''ה בכל לבו ובאמונתו אז הוא 

ענין נפלא. מ''מ מצד אחר מדרגה זו היא בדרך מסוכנת 

לפנות לתאות נפשו ולעשות עבירות יותר כיון שהוא קל 

יש אופן גם כיון שאין כאן הכרה פשוטה של הקב''ה. ו

אחר, והוא שאף שהוא יותר פשוט לעבוד הקב''ה 

כשהוא מכיר קדושתו, מ''מ אם הוא מכיר רק שהקב''ה 

נפרד מן העולם הגשמי, אז רצון האדם הוא לעבוד 

לעסוק  הקב''ה רק בדרך השכל ורוחני, ואין לו חשק

בחסד בעולם הגשמי ולכבוש את יצרו ותאותו כדי לעבוד 

הקב''ה, שלדעתו העיקר עבודה היא בשכלו ומחשבתו, 

ומה לו לעסוק בעולם השפל בזה. ונראה שפרשה זו 

 מסובבת על ענינים אלו.

 

)שער ג' פ''ד( י''ל שכבר ביארתי לעיל  ובתחלה

ה' הוא הקדושה  שמו יתברך, דהיינו שהענין של

נימית, ושהענין של אלקים הוא בדרך הטבע והעולם הפ

הגשמי, והקב''ה אינו ניכר לבני אדם ע''י זה כיון הכל 

הוא בדרך הטבע ואין נסים גלוים להכיר הקב''ה, ואף 

שאפשר להאמין שיש קדושתו של הקב''ה שמקיים הכל, 

מ''מ הוא דבר שאינו ניכר לעין ואין הוכחה לזה כדי לומר 

אמת, שהחוש מעיד שיש רק עולם שזה ודאי דבר 

הגשמי והכל הוא על דרך הטבע בלבד, ועיין לבעל 

התניא בשער היחוד והאמונה פ''ו. שכתב ''והנה שם 

אלוקים הוא שם מדת הגבורה והצמצום, ולכן הוא גם כן 

בגמיטריא 'הטבע', לפי שמסתיר האור שלמעלה המהוה 

טבע, העולם, ונראה כאילו העולם עומד ומתנהג בדרך ה

ושם אלקים זה הוא מגן ונרתק לשם ה' להעלים האור 

והחיות הנמשך משם ה' ומהוה מאין ליש שלא יתגלה 

)ועיין בערוך השולחן א''ח לנבראים ויבטלו.'' ע''ש. 

ולכן נראה שיש שלושה מדרגות ס''תעג. אות כג.( 

בהכרה זו, בתחלה יש הגדר של אלקים, דהיינו שהאדם 

והוא אינו מרגיש בלבו והוא אינו מכיר רק העולם הגשמי 

כדבר מובן ופשוט אצלו שיש הקב''ה בעולם, וזה מדרגת 

אלקים. והמדרגה השנית היא מדרגת ה', דהיינו שאף 

שהאדם רואה עולם הגשמי בלבד והכל הוא בדרך טבע, 

מ''מ הוא מרגיש בלבו והוא כדבר פשוט שמלבד הגשמי 

רגה יש עולם הרוחני ויש קדושת הקב''ה. והמד

השלישית היא מדרגת ה' אלקים, והיא יותר חשובה, 

שבזה האדם יכול להכיר קדושת הקב''ה אף בעולם 

הגשמי, ולכן כשהוא רואה אילן או הר או בהמה, הוא 

מרגיש בלבו קדושת הקב''ה שמקיים אותו אילן או הר 

או בהמה, ולכן בזה הוא מכיר ומרגיש בלבו קדושת 

'כ במדרגה שניה של ה', הקב''ה אף בדבר גשמי, משא'

שאף שהוא מכיר שיש קדושת הקב''ה מ''מ הוא מרגיש 

שהיא דבר נפרד מעולם הגשמי והוא אינו יכול להכיר 

שפעת הקדושה בעולם הגשמי עצמו. ולכן הולהרגיש 

המדרגה השלישית היא ה' אלקים, דהיינו שהוא מכיר ה' 

ובזה יש צירוף בין ה'  ,והשפעתו אף בעולם הגשמי

 קים.ואל

 

י''ל בזה שאם האדם יש לו הכרה חשובה  ועוד

בקדושת הקב''ה, אז ממילא יש שפע רב שיורד עליו, 

ולכן כדי לקבל שפע זה הוא צריך ליתן חסד לאחרים 

שאם לא יהיה כן יש שבירת גופו מרוב  ,ולעשות מצות

השפע שיורד עליו, וזה כמו הענין של שבירת הכלים 

שדברו בה המקובלים כנודע ליודעי ח''ן, וכן נראה 

מדברי התניא הנ''ל. ולכן אם יש שפע רב מלמעלה 

והאדם אינו יכול לשלוט על הצד הרע שיש בו אז ממילא 

 יש לו סכנה בזה שגורם שבירת גופו.

 

הקב''ה הוא ליתן מקדושתו  נו שלי''ל והוא שרצו ודוע

על כל העולם וזה הגדר של ''נתינה'', וזה מרוב חסדו 

, ולכן הוא רוצה שהאדם יהיה א' פ''בוכדביארתי בשער 

בגדר חשוב כדי שהוא יהיה ראוי לקבל שפע מרובה, 

וזה הענין של קיום המצות וחסד, שבזה האדם נעשה 

 ראוי לקבל רוב שפע.

 

זה יש לבאר פרשת בראשית, שבבריאת אדם  לפיו

הראשון בגן עדן הוא היה בגדר ה' אלקים, דהיינו שהוא 

היה יכול להכיר בלבו קדושת הקב''ה אף בדבר גשמי, 

והוא מרגיש את זה בלבו כדבר פשוט, וכמו שאנו יודעים 

שיש שמש בשמים. אלא ע''י חטאו הוא הלך לחוץ מן 

ל להכיר כדבר פשוט הקדושה הגן, ושוב הוא לא היה יכו

בדבר גשמי וכבר ביארתי לעיל שזה ענין הכרובים 

דהיינו שהם כמחיצה במחשבתו  ב' פ''א ופ''ג()בשער 

כדי שהוא לא היה יכול להכיר הקב''ה בדבר גשמי 

)ובכלל זה יש שמירה בגדר של בחירת האדם שבחוץ 

לגן הוא בעולם התאוה, והוא אינו יכול להכנס עוד בגן 

ן שהוא מקום שאין שם תאוה כלל עיין מ''ש בשער עד

(. אלא אחר היציאה מן הגן הוא היה בגדר ה' בלבד, ב'

דהיינו שהוא ידע שיש דבר רוחני והוא קדושת הקב''ה 

וזה היה פשוט לו וברור כשמש, אלא הוא לא היה יכול 



להכיר את זה בדבר גשמי. ובמדרגה זו נלדו קין והבל, 

 ה' בלבד ולא ה' אלקים.  ולכן בפרשה זו כתוב

 

נראה לפרש מ''ש בריש פרשת וארא, ''וארא אל  וכן

אברהם אל יצחק ואל יעקב בא' שקי, ושמי ה' לא נודעתי 

להם.'' ופירש''י, ''לא הודעתי אין כתיב כאן אלא לא 

נודעתי, לא נכרתי להם במדת אמתית שלי שעליה נקרא 

שמי ה' נאמן לאמת דברי, שהרי הבטחתים ולא 

קיימתי.'' הרי הענין כאן הוא הכרת ה' ע''י האדם, וקשה 

לומר על האבות שהם לא היו יכולים להכיר ה' כדבר 

פשוט כיון שהם היו במדרגה עליונה, ולכן נראה 

שהכוונה כאן היא על הגלוי קדושת הקב''ה מפנימי 

לחוץ, דהיינו שעל מה שהוא מקיים הבטחתו בעולם 

שתו לחוץ בעולם הגשמי. הגשמי הוא בגדר של גלוי קדו

ויש להוסיף על זה לומר שיש שני דברים כאן, אחד הוא 

גלוי ה' בנסים או קיום הבטחתו, והשני הוא מדרגת ה' 

אלקים ובזה יש הכרה פשוטה בדבר גשמי אף שאין 

סימן מיוחד כגון נסים או קיום הבטחתו, אלא האדם יכול 

בע להכיר הקדושה בדבר גשמי אף שהכל הוא בדרך הט

ואינו ניכר שום דבר להוכיח ממנו שיש שפע מהקב''ה 

שמקיים אותו. ולכן לפי זה אה''נ שלאבות אין להם גלוי 

למשה היה לו גלוי שהם לא ראו קיום הבטחתו, אבל ה', 

ה' כיון שהוא ראה הנסים וקיום הבטחתו, מ''מ נראה 

שאין לשום אחד מהם מדרגת ה' אלקים, להכיר קדושת 

שמי אף בלי סימנים לזה, והטעם הוא הקב''ה בדבר ג

 שמדרגה זו היתה רק לאדם הראשון כדביארתי.

 

יציאת אדם הראשון מן הגן, היה המעשה של קין  ואחר

לגבי מצות  א' פ''ח והבל, וכבר ביארתי לעיל בשער

כלאים קצת מזה, ועכשיו י''ל שיש שני ענינים בעבודת 

 ךעבודת הבל והשני הוא הדר ה', אחד הוא הדרך

א לעבוד ה' יהבל השל עבודת קין, ונראה שתכלית 

א לעבוד ה' יבשכל והוא דבר רוחני, והתכלית של קין ה

א שבעבודת השכל אין תאוה יבגשמי. והנ''מ בזה ה

ך לכבוש את יצרו, אבל בעבודת הגשמי יאינו צרהאדם ו

יש כאן ירידה לתאות העולם, וצריך לכבוש היצר וצריך 

. במדרגה שהיא שפלה כזו אדלעשות חסד, וזה קשה מ

דהיינו לברר הטוב מן  ,עבודת האדמהבוכך הוא הענין 

הרע מהאדמה ולהגדיל פירות מזה, וזה רמז לכבוש 

התאוה ולברר הטוב מן הרע לעשות חסד. ולכן קין היה 

''עובד אדמה'', דהיינו שהוא היה צריך לעבוד בגשמי כדי 

איש צריך להגדיל ולהרבות חסד ומצות בעולם כמו שכל 

לעבוד בקרקע כדי להגדיל ולהרבות תבואה ופירות, 

משא''כ בהבל שהוא רועה צאן, דהיינו שהצאן הם כבר 

היו גדולי קרקע כיון שהם עצמם אכלו העשבים והם 

גדלו מעצמם בלי עבודת הבל, ולכן מצינו שבעבודת 

הבל אין לו שום צורך לעסוק באדמה עצמה, ודלא כקין. 

גופו שבדת הבל אין זו כנגד התאות ולכן מצינו שבעבו

. ובכלל עבודתו יש המצות לקיותר ולכן עבודתו היתה 

של מחשבה ושכל כגון אהבת ה' וידיעתו כל מה 

שאפשר, ויראתו ודביקתו וכדומה. וכן מוכח משמו, 

דהיינו הבל שהוא כרוח ואויר שהוא יותר רוחני, וזה כמו 

ו היא השכל. וי''ל שהשם של קין הוא רמז שתכלית

''לקנות'' הטוב המעורב ברע באדמה ולהציל אותו לה'. 

ולכן כתוב ''ותאמר קניתי איש את ה'.'' ופירש''י את, 

דהיינו עם. ולכן כמו שחוה קנתה איש כמו כן מדת אותו 

איש דהיינו לקנות, והתכלית של קין היא לקנות הטוב 

מהרע כדי להיות הטוב עם ה'. אלא קין כיון שהוא לא 

כול להכיר קדושת הקב''ה בגשמי הוא היה מורד היה י

שמה לו לעסוק בעולם הגשמי כשהוא הכיר  ,בעבודתו

הקב''ה רק בעולם הרוחני, ועוד הוא דבר קשה לכבוש 

את יצרו והוא לא רצה בעבודה כזאת שאם יש לו הכרה 

גדר של ה', אז ממילא בפשוטה שיש הקב''ה בעולם וזה 

ואם הוא לא יכול  יש לו שפע מרובה עליו מלמעלה

לכבוש את יצרו כראוי אז זה גורם לו סכנה ושבירת גופו 

ה תמרוב השפע וכדביארתי לעיל, משא''כ בהבל שלא הי

עבודתו באדמה ואין בה המלחמה עם היצר, ולכן קין לא 

רצה לעבוד באדמה ולכן הוא הביא רק זרע פשתן 

כמבואר ברש''י ובמדרש תנחומא, וכבר ביארתי לעיל 

שזה רמז שהוא לא רצה לעבוד בזרעים א' פ''ח(  )שער

אלו להגדלים ולתקנם אחר כך, ולכן הוא לא מצא חן 

לפני הקב''ה. ולפי זה אפשר לפרש מ''ש בזוהר 

בראשית נד. ''חד מההוא סטרא מסאבא וחד מסטרא 

דאדם והוי דמי הבל בדיוקנא דלעילא וקין בדיוקנא 

ודתו משא''כ דלתתא.'' הרי שהבל אין לו יצר הרע בעב

לקין. ולפי זה אפשר לפרש בדרך רמז מה שאמר קין, 

''השומר אחי אנכי'', דהיינו שבשבלמא שלגבי קין יש לו 

צורך בשמירה מהיצר הרע, אבל הבל שהוא במדרגת 

השכל שאין שם מדת תאוה ויצר הרע, מה צורך לו 

, ''השומר אחי אנכישאל בלשון תמיה ''לשמירה, ולכן קין 

 מקום לומר דבעינן שמירה להבל.שהלא אין 

  

זה יש לבאר מה שאמרו רבותינו ורש''י שם  ולפי

שלהבל שתי אחיות וקין רק אחות אחת. ועוד מצינו 

זוהר בראשית לו: שכתוב ''וקני קין להבל על נוקביה'', ב

וכן הוא בדף נד: שכתוב ''וקין קני על נוקבא יתירה 

ונראה לפרש דאתילידת עם הבל, דכתיב ותוסף ללדת''. 

שהזכר הוא רמז לנתינה והנקבה היא רמז לקבלה 

כנודע. ונראה שבשכל במחשבה יש שני צדדי קבלה, 

דהיינו האדם מקבל במחשבתו מה שהוא רואה או 

שומע, ואחר כך הוא פועל במחשבתו להבין הדבר או 

ללמוד ממנו מה שהוא רוצה וזה בקום עשה ובכלל הזכר 

מחשבתו על מה שהוא קבל  כיון שהוא ''נותן'' ,שנותן

מחושיו כדי להבין וללמוד ממנו. ואחר כך הוא קבל מה 



לזכור אותו בזכירתו. ולכן  ,שהוא חידש במחשבתו

למשל אם אדם רואה כלי חדש שהוא לא ראה מקודם, 

אז במחשבתו הוא השתדל להבין מה הוא התכלית של 

כלי זה ואיך להשתמש בכלי זה ומה תועלת לו בכלי זה 

קבל ושומר ממה, ואחר שהוא הבין את הכל הוא וכדו

הדבר בזכירתו, ושוב אין לו צורך לעסוק בענין זה כיון 

שיש לו זכירה על הדבר ויש קיום בזכירתו ואין לו לחזור 

לידע מה שהוא כבר ידע. הרי שיש בשכל שני צדדי 

קבלה, דהיינו מה שהוא קבל בתחלה ע''י ראיתו או 

קבל בזכירתו. והצד  שמיעתו, ואחר כך מה שהוא

הנתינה הוא מה שהוא חידש מעצמו על הדבר שהוא 

מלפניו. )ולפי זה יש להסביר מה שמצינו בשער המצות 

ואתחנן, ''וזהו ענין זכירה זכ''ר יק, כי הזכירה היא  בפר''

באו''א'' ע''ש. הרי שבצירוף הנתינה והקבלה, דהיינו 

י''ל הכי  או''א יש זכירה(. וכיון שכך הוא לגבי השכל,

לגבי הבל שהוא בגדר של שכל. ולכן מובן מה שאמרו 

רבותינו שהבל )והוא זכר אחד( יש לו שתי נקבות. 

אמנם לגבי מי שרוצה לכבוש התאוה לא מצינו דבר זה, 

שבשבלמא שיש קבלה בתחלה שהוא רואה או שומע 

מה שיש לו תאוה בו וזה צד הנוקבה, ואחר כך יש צד 

ו שבקום עשה הוא כובש את יצרו הזכר והנתינה, דהיינ

שאין דבר זה בא ממילא אלא מכל כחו, אבל אחר כך 

אין קיום לדבר זה, שאם בפעם אחרת בא לו אותה 

תאוה הלא הוא צריך לחזור לכבוש את יצרו מחדש ולא 

ראשונה, המועיל לו מה שהוא כבר כבש את יצרו בפעם 

שאין קיום בכבישתו, ודלא כמו שכתבתי לגבי השכל 

ששם מה שהוא כבר זכר מועיל לו בפעם אחרת, ולכן 

לגבי כבישת התאוה לא מצינו קבלה בפעם שניה דהיינו 

בפעם  יהלקבל אצלו כבישה זו כדי שהוא יכול לסמוך על

אחרת, ולכן מצינו שלגבי כבישת התאוה שיש רק נוקבה 

אחת, וזה בגדר של קין. ולפי זה נראה שכך הוא הטעם 

א יתירה דיתילידת עם הבל'', דהיינו שקין ''קני על נוקב

שאף הוא רצה במדה זו לגבי תכליתו שהיא לכבוש את 

יצרו, דהיינו שאם הוא כבר כבש את יצרו למה לו לחזור 

לכבוש את יצרו פעם אחרת על אותה תאוה, וזה קשה 

היה מדה זו להבל ולא אצל קין. כך תלו מאד שלמה 

      נראה לענ''ד לפרש דברי רבותינו בזה.  

 

כך אמר הקב''ה לקין ''הלא אם תיטיב שאת, ואם  ואחר

לא תיטיב לפתח חטאת רובץ ואליך תשוקתו ואתה 

תמשול בו'', דהיינו בעבודת האדמה צריך לכבוש היצר 

הרע ותאתו, ואם הוא יכול לעשות כן ''שאת'', ואם לא 

''לפתח חטאת רובץ'', ואף שעבודה זו קשה מ''מ עדיין 

ם אותה ולכן כתוב ''ואתה תמשול בו'' אדם יכול לקיי

)וזה כמו שאמר הקב''ה לנחש ''הוא ישופך ראש'', 

בפרק זה דהיינו שהאדם יכול לכבוש את יצרו, עיין לקמן 

מה שביארתי לגבי אררת האדמה(. ואחר הריגת הבל, 

כך היה עונשו גם כן דהיינו ''כי תעבוד את האדמה לא 

עונו שוב אין לו תקון תוסף תת כחה לך'', דהיינו שע''י 

ע''י עשיית חסד והמצות בעולם הגשמי. אלא לפי זה כיון 

שהוא לא רצה לקיים העבודה בעולם הגשמי כיון שהוא 

לא יכול להכיר קדושתו של הקב''ה שם וגם שיש לו 

סכנה בזה שמא הוא לא יכול לכבוש את יצרו, וכיון שכך 

נה עונשו גם כן, לכן הוא הכניס את עצמו לתוך סכ

שעדיין היה לו שפע רב ממה שהוא עדיין היה יכול 

להכיר כדבר פשוט שיש דבר רוחני מלבד העולם 

הגשמי, והוא קדושת הקב''ה, ולכן כיון שהוא קבל שפע 

רב והוא לא רצה לעבוד בעולם הגשמי כתכליתו וגם זה 

עונשו, הוא היה ראוי לשבירת גופו מהרוב שפע שירד 

לצאת ע''י מעשים טובים עליו ואין מקום לשפע זה 

חסד. ולכן כדי לקיים את גופו מוכרח להיות הסתרת ו

פנים מהקב''ה ממנו כדי למעט השפע, וזה מה שכתוב ה

''ומפניך אסתר'', וזה הפירוש של ''בארץ נוד'' דהיינו 

גלות כמבואר בתרגום שם ''בארעא גלי'', דהיינו בגלות 

ובזה יש  מיעוט שפע עליו,רק הוא רחוק מהקב''ה ויש 

 קיום לקין.

 

אף ממיעוט שפע זה יש סכנה, שבשלמא שיש  מ''מ

קיום לגופו, מ''מ אין לו השמירה מהקב''ה בעולם הגשמי 

להציל אותו מכל פגע ומקרה רע בדרך. ולכן אמר קין 

''והיה כל מוצאי יהרגני''. ולכן הקב''ה נתן לו אות, וכתוב 

אין זה כל ברש''י ''חקק לו אות משמו במצחו'' , הרי 

אותיות השם של הקב''ה אלא רק אות אחת, ודבר זה 

שאף שאין לו שפע  ,להוכיח שיש עדיין מיעוט שפע לקין

, מ''מ יש רק במצחו רב כמו שיהיה אם היה ד' אותיות

 אות אחת שבזה יש מיעוט שפע, ובזה יש לו שמירה. 

 

זה קין בנה עיר לבנו, וזה כדי שיהיה לו קיום  ומשום

ע''י  שמדא היה עדיין פחד שהוא יהיה נוקבע שהו

הגלות, והוא קרא בנו חנוך, כמו ''חנוכת המזבח'', וזה 

לרמוז שהוא רצה קיום בין לו ובין לזרעו. אלא זה לא 

היה יכול להיות כיון שהיה לו רק מיעוט השפע, ולכן הבן 

של חנוך הוא עירד, ונראה שהרמז כאן הוא לצרף ''עיר 

ר שהיא הסימן לקיום ''ירד'', ולא ירד'', ופירושו שהעי

היתה קיום וכך מוכרח להיות משום המיעוט השפע. 

ואחר כך נולד מחויאל ואחר כך מתושאל, ושמות אלו 

הם רמזים לאיבוד עבודת הקב''ה והכרת הקב''ה 

והשפע מהקב''ה, ולכן מחויאל הוא לרמוז למחוי, 

ומתושאל הוא לרמוז ל''תש'' כמו תש כחו, וכן הוא 

ש''י בפ''ו פסוק ד. ''עירד מחויאל מתושאל, שנקבו על בר

שם אבדן.'' ואחריהם נולד למך, ואף בזה נראה שיש 

רמז לאבוד, דהיינו ''מך'', וכן מצינו בויקרא פ''כז. ח. 

''ואם מך הוא מערכך'', וזה כמו מכה. ובאבוד זה נראה 

שיש שתי כוונות אחת היא הסתרת הקב''ה כמו שכבר 



חויאל ומתושאל, והשנית היא מצד תקון כתבתי לגבי מ

דהיינו לאבד קין וזרעו. ולכן מצינו שלמך  ,להעון של קין

הרג את קין, אלא מלבד זה נראה שיש תקון להריגת 

הבל גם כן, והם בניו של למך מאשתו עדה, דהיינו יבל 

ויובל, ששמותם קרובים לשם הבל, ורק במקום ה' יש י' 

שע''י הריגת הבל נסתלק  או יו', ונראה שבזה יש רמז

ממנו כח הנתינה  שלו, אבל ע''י יבל ויובל חזר הבל לצד 

נתינה, ולכן נהפך הה' לי' או יו' שהם האותיות של 

נתינה כנודע. ועוד י''ל בזה שיבל הוא היה ''יושב אהל 

ומקנה'', דהיינו כמו הבל שהיה רועה צאן, ויובל ''הוא 

הזמר הוא דבר י אף היה אבי כל תופש כנור ועוגב'', הר

שמיעה באויר, ודלא כעבודת הקרקע. ברוחני והוא תלוי 

ועוד י''ל ששני בנים אלו הם מעדה אשת למך, ופירש''י 

שהיא ''מוסרת מאצלו, עדה תרגום של סורה.'' הרי היא 

לא היתה כמו למך שהיה מצד קין, אלא היא מצד אחר 

לה דהיינו ''מוסרת מאצלו'', ולכן משום זה היא יכו

 ,להוליד יבל ויובל שהם דומים להבל. ונראה שתקון זה

להביא עוד פעם מדת הבל לעולם, היה אפשר רק אחר 

דורות לרמוז שבזה גמר השלימות של קין והגיע  השבע

הזמן לסלקו מהעולם, ולכן אחר שגמר מדת קין הוא 

ראוי לחזור להביא מדת הבל לעולם, ולכן בעינן שבעה 

על סוף דורות של קין, הוא  דורות. והמעשה שמוכח

הריגת תובל קין, ומצינו שתובל קין הוא כמו קין בכל 

דרכיו, ותובל קין הוא לא היה מעדה אלא מצלה, והיא 

מצד קין ולמך, וכן מוכח משמה, שכתב רש''י לגבה 

''שיושבת תמיד אצלו'', הרי היא כלמך. ותובל קין יש לו 

וא ''תיבל השם של קין בכלל שמו, ועוד פירש''י שה

אמונתו של קין, תובל לשון תבלין''. ועוד הוא ''לוטש כל 

חרש נחושת וברזל'', ומתכות אלו הם מקרקע וזה מדת 

קין לעבוד האדמה, אלא כיון שחדל קין להגדיל זרעים 

מהאדמה מצינו שתובל קין עשה דבר אחר מהאדמה, 

וכיון שהאדמה ''לא תוסיף תת כחה'', דהיינו החסד, 

ובל קין עשה כלי הריגה כמבואר ברש''י ''כלי מצינו שת

זיין לרוצחים'', ועוד כיון שאין בזה גידול פירות וחסד 

מצינו שיש בזה תאות היצר דהיינו רציחה. ולכן מצינו 

שע''י הריגת תובל קין יש עצירה לדורות של קין. ויש 

מדה זו שהיא להכיר ה' ברוחני כדבר פשוט וגם ב העציר

להוציא תבואה ופירות, דהיינו חסד  בלי עבודת בקרקע

 ומעשים טובים, שאין קיום למדה זו.

 

זה נולד שת מאדם הראשון וגם זרעו, אלא  ואחר

בפרשה זו לא מצינו ה' אלא אלקים, ונראה שזה לרמוז 

שאין הכרת ה' בין ברוחני ובין בגשמי, דהיינו שאף 

שאפשר לידע על ידי השכל שיש בורא שברא את הכל, 

הוי ידיעה רק ע''י פלפול ועיון במחשבה, אבל  מ''מ זה

אין זה כדבר ברור כשמש שהאדם מרגיש בלבו כדבר 

פשוט. ולכן בשת וזרעו אין רבוי שפע, ודלא כימי קין, 

ולכן אף אם בימי שת וזרעו הם מונעים מעשיית חסד, 

מ''מ אין זה גורם לשבירת גופם משום רבוי השפע 

רק מיעוט שפע, ולכן יש  שאינו יכול לצאת כיון שיש להם

קיום לגופם מצד זה ורק יש להם עונש אם הם עושים 

שלא כדין, ועוד הוא יותר מצוי לעשות עונות כיון שהם 

לא הכירו הקב''ה כדבר פשוט. ולפי זה יש להבין כמה 

דברים, ובתחלה מצינו שהבן של שת הוא אנוש, ואז 

ש ''הוחל לקרא בשם ה'.'' ויש בזה שני פירושים, י

מפרשים הוחל כחולין וזה בא ללמד שהתחילו לעבוד 

ע''ז כמבואר ברש''י, ויש מפרשים להיפך, דהיינו שהוחל 

הוא התחיל, דהיינו שהם התחילו להתפלל לה'. ולענ''ד 

שני פירושים אלו נכונים. הטעם שהם מחלל ה' הוא 

מפני שעכשיו אין הכרת ה' והוא אינו דבר פשוט כלל 

כדמצינו אף בזמן הזה שיש אנשים וכדביארתי לעיל, ו

שלא האמינו כלל, ולכן הם התחילו לעבוד ע''ז. ומצד 

אחר אף הם התחילו לקראת בשם ה', דהיינו שעכשיו 

א וידיעת ה' אינו ברור כלל ולכן הם קראו לה' למצ

ולהכיר אותו, וכדמצינו בגן עדן שכתוב בבראשית פ''ג. 

איכא'', הרי אף ט. ''ויקרא ה' אלקים אל האדם ויאמר לו 

כאן הקריאה היא למצוא דבר שהם אינם יכולים להכיר. 

א רק בגדר יוכל זה משום שבדור של שת הכרת ה' ה

אלקים בלבד וכדביארתי. ונראה שיש רמז לזה בשם 

א רמז יאנוש, שהוא צירוף של א' נוש, דהיינו הא' ה

לראשון מכל דהיינו הקב''ה, ונוש הוא רמז לשכחה, 

מקץ לגבי מנשה שכתוב, ''כי נשני א' את  'כדמצינו בפר'

כל עמלי'', ובישעיה פ''מד. פסוק כא. ''אתה ישראל לא 

תנשני'', וכן התרגום של שכחה כדמצינו בכמה מקומות, 

גיד הנשה ''גיד דאיהו מנשה בוכן פירש הזוהר בדף קע. 

לבני נשא פולחנא דמאריהון''. ואפשר לפרש מה שאמרו 

. פסוק ד. ''בדור אנוש שעל' אוקיינוס רבותינו ורש''י בפ''ו

והציף שליש העולם'', נראה שהרמז של ''שליש'' הוא 

מדה כנגד מדה דהיינו שיש בהם חסרון בנתינה זה לזה 

כדי להרבות חסד בעולם, וזה כמו חסרון של פרו ורבו, 

. וזה )שער ג' פ''א( וזה בגדר של ג' כמו שביארתי לעיל

של הקב''ה כיון שהם מפני שאין להם הכרה פשוטה 

 בגדר אלקים.

 

זה כמו קין, וכל כוונת שם זה נולד קינן, ונראה ש ואחר

היא להורות שעכשיו  ,התורה בזה ובדורות אחר כך

בדור שת ואילך הוא לתקן מה שעשה קין, וכמו שמצינו 

שבעה דורות לקין כמו כן מצינו שבעה דורות בבני שת 

מקינן לתקן מה שעשה קין, ולכן כיון שבקין הוא גורם 

להסתרת ה', בבני שת מצינו שזה להיפך, דהיינו שיש 

וך והוא גלוי למציאות ה'. ועוד כיון שהבן של קין הוא חנ

לשון קביעות כדביארתי לעיל, מ''מ הכוונה בבני שת הוא 

להפך חנוך מקבע לארעי, ובזה יש תקון לכל מה שעשה 

קין. ולכן בבני קין מצינו שהסדר הוא חנוך עירד 



ומחויאל, אבל בבני שת הסדר הוא להיפך דהיינו 

מהללאל ירד חנוך. ונראה שבמקום מחויאל שהוא לשון 

תי לעיל יש הלל להקב''ה דהיינו של איבוד כדביאר

מהללאל, ואחר כך יש ירד וזה כמו עירד, ואחר כך חנוך, 

וזה רמז לירידת חנוך שעכשיו אין לו קבע, וכיון שאין לו 

במקום עירד יש רק ירד. ולפי זה מובן מ''ש בפסוק  ,עיר

לגבי חנוך ''ואיננו כי לקח אותו אלקים'', הרי שאין לו 

ן מה שעשה קין לבנות עיר כדי קבע כלל, וכל זה לתק

ליתן קביעות לחנוך. ואחר תקון זה נולד מתושלח, והוא 

במקום מתושאל לבני קין, ונראה שבמקום ''תש'' 

המציאות של הקב''ה, בדור מתושלח הוא ''שלח'' 

ה''תש'' לחוץ ויש חזרה למציאות של הקב''ה, ולכן הוא 

בני נקרא מתושלח. ואחר כך נולד למך, וכמו שלמך מ

קין עשה התקון לקין ע''י הריגתו וגם הריגת בנו תובל 

קין, כמו כן למך מבני שת עשה תקון לעון של קין ע''י 

דורות דהיינו מקינן  המה שבנו הוא נח, וזה אחר שבע

לנח, וזה כמו השבעה דורות מקין עד תובל קין, והסימן 

לשלימות התקון הוא מה שכתוב ''כל ימי למך שבע 

ושבע מאות שנה'', הרי כולו במדרגת ז'  ושבעים שנה

והיא מדרגת שלימות בגשמי ורוחני, וכיון שכן כתוב לגבי 

נח, ''זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו מן האדמה אשר 

אררה ה'.'' וכיון שהשלים התקון נראה שאמרו רבותינו 

שאשתו של נח היא נעמה שהיא בת אחות תובל קין, 

א לנח לנשוא בת למך ולא ונראה שאחר התקון ראוי הו

 קודם כן. 

 

להוסיף לבאר שנח הוא תיקון לקין, שמצינו לגבי קין  ויש

שהוא הביא קרבן, והוא עובר על איסור שפיכת דם, 

והוא צריך להיות ''נע ונד'', ויש בו נתינת אות להצילו, 

וכתוב בפרשה ה' ולא אלוקים. ולגבי נח גם כן מצינו 

שהוא יצא מן התיבה הוא כדברים אלו, דהיינו שאחר 

הביא קרבן גם כן אלא זה מן הבהמות ודלא כקין 

שהביא מן פרי האדמה וזה כדי לחזור למדת הבל לתקן 

העון של קין, וצריך נח ל''פרו ורבו ולמלא הארץ'' כנגד 

אלא בקין הוא משום שכך היה  ,נע ונד בארץ לגבי קין

ל אב ,צריך להיות כיון שהוא לא רצה בעבודת האדמה

בנח כיון שהוא קבל העבודה אמר לו הקב''ה למלא 

וי לנח שלא והארץ כדי להרבות חסד בעולם. וגם יש צ

לשפוך דם ודלא כקין, וגם לגבי נח יש הקשת דהיינו אות 

להציל העולם, כמו שיש אות לקין להציל אותו. וגם 

בפרשה זו לגבי נח כתוב ה' ולא אלקים, וזה כמו לגבי 

ה הקב''ה לגלות עצמו כל מה קין, וזה מפני שרצ

שאפשר שזה בכלל החסד שלו וזה בכלל הנתינה שלו, 

ולכן אחר שקין לא רצה לעשות עבודת האדמה ובחר 

הקב''ה בעולם, חזר הקב''ה עוד פעם מבמניעת השפע 

ו יתברך, ובזה תשכך מד ,בנח ליתן השפע שלו בעולם

יש לנח הכרה פשוטה להקב''ה בעולם הרוחני. ולכן 

מזה שכל דברים אלו הם לרמוז שנח הוא תקון  נראה

 לקין וכדכתבתי.

 

זה יש לפרש השם של קינן, ונראה שהוא כנגד  ולפי

קין, וצריך טעם למה יש לו נ' נוסף בשמו. ועל דרך רמז 

יש לפרש שהנ' יש לו שתי כוונות, אחת היא שהוא בגדר 

דהיינו שיש להכיר מה שאחרים נותנים לו,  השל חמש

ה אחרת והיא ז' פעמים ז' ועוד אחד, וכדמצינו ויש כוונ

בחג שבועות שהוא אחר מט' יום של ספירת העומר 

, והענין כאן הוא הלגבי שבע )פ''ט( כדביארתי לקמן

שמספר נ' הוא תחלת ח' שבועות, והגדר של ח' הוא 

השפע שבא מלמעלה ואין אדם יכול לעלות בו מצד 

לכן שתי כוונות עצמו אלא הוא יכול רק לקבל שפע זה. ו

אלו הן בסנגון אחד, דהיינו שהאדם יכול להכיר )הגדר 

( מה שהוא קבל מקדושת הקב''ה שמשפיע השל חמש

עליו מלמעלה בגדר של ח'. ולפי זה יש לבאר שהתקון 

של קינן ובניו הוא שאף שהם בגדר של אלקים ואין להם 

הכרה פשוטה מצד לבם שיש קדושת הקב''ה מלבד 

מ''מ עדיין הם האמינו בו על ידי המסורה העולם הגשמי, 

שיש להם וע''י עיון במחשבה ושכל, ולכן הם הכירו ע''י 

זה שיש קדושה שהיא למעלה מהם שמשפיע עליהם, 

והכרה זו בגדר של נ' כמו שכתבתי ולכן יש נ' נוסף בשם 

 של קינן, כן נראה לענ''ד. 

 

זה יש לפרש למה כתוב דוקא לגבי שת שהוא  ולפי

מותו וצלמו'' של אדם הראשון, ולא מצינו לשון זה ''בד

לגבי קין והבל. ונראה שכוונת אדם הראשון היא 

''לעובדה ולשומרה'', דהיינו לקיים המצות בגשמי, אלא 

קין והבל לא יכולו לקיים את זה, ולכן לא כתבו לגבם 

''בדמותו וצלמו'', אבל שת הוא התקון לזה ולכן שפיר 

 בדמותו וצלמו של אדם הראשון.    הוא לומר עליו שהוא 

 

לפרש האררת האדמה כמו שכתבתי לעיל, והוא  ונראה

שכשהיה אדם הראשון בגן עדן הוא היה יכול להכיר 

קדושת הקב''ה בין ברוחני ובין בגשמי, והוא דבר פשוט 

אצלו והוא דבר טבעי, ולכן הוא היה יכול לעבוד האדמה 

בלי דאגה כיון שהוא הרגיש שאף בגשמי יש קדושת 

פ''ג פסוק יז. ''ארורה הקב''ה, אלא אחר חטאו כתוב ב

האדמה בעבוריך'' דהיינו שכיון ששוב הוא אינו יכול 

להכיר קדושת הקב''ה בגשמי אז הוא דבר קשה אצלו 

לעשות מצות בגשמי. ויש לבאר הטעם לזה, והוא שע''י 

ידיעת טוב ורע ממילא יש תאות בגוף, ולכן הוא קשה 

 שלפי זה יש לפרלקיים המצות וחסד כנגד היצר הרע, ו

''על גחונך תלך ועפר תאכל'',  ,לגבי הנחש מה שמצינו

דהיינו שעכשיו היצר הרע הוא בכלל האדמה. ''ואיבה 

אשית בינך ובין האשה ובין זרעך ובין זרעה, הוא ישופך 

ראש ואתה תשופינו עקב'', דהיינו כשאדם שומר את 



נפשו בכוונה הוא יכול לכבוש היצר, וזה ''ישופך ראש'', 

אינו שומר את נפשו בכוונה, אז ממילא  אבל אם הוא

התאוה כובשה אותו, וזה ''תשופינו עקב'', דהיינו מאחור 

כשאדם אינו רואה בכוונה להציל את עצמו. ואחר כך 

כתוב ''ארבה עצבונך והרונך בעצב תלדי בנים'', דהיינו 

זה רמז לפרו ורבו במצות שעכשיו שיש יצר הרע בעולם 

, ולכן הפרו ורבו במצות והוא קשה מאד לכבוש אותו

וחסד הוא קשה מאד. ולאדם אמר ''בזעת אפיך תאכל 

לחם'', דהיינו שהוא קשה מאד להגדיל תבואה ופירות 

מן האדמה, וזה רמז לעשיית חסד בעולם, שכיון שיש 

האדם צריך לכבוש את יצרו להגדיל  ,הנחש על האדמה

חסד מן האדמה. וכיון שכן נראה דבעינן הסתרת פנים 

הקב''ה מעולם הגשמי, דהיינו שאין לאדם הכרה  של

פשוטה שודאי יש הקב''ה שמקיים העולם הגשמי, 

שאל''כ הוא יהיה דבר פשוט לעשות חסד בעולם 

הגשמי, ואין בזה נסיון לכבוש את יצרו ולבחור בחסד. 

ולכן מצינו שהכרובים הם רמז לשמירת הכרת הקב''ה 

ם כדי הם שומריאף כדבר פשוט בעולם הגשמי, ו

ה תשהאדם לא יכול לעלות במדרגת גן עדן ששם לא הי

תאוה כלל, ובעולם הגשמי צריך להיות תאוה כדי 

. ב'שהאדם יכול לבחור בין טוב ורע וכדביארתי בשער 

ושני דברים אלו, דהיינו החסרון של הכרת הקב''ה כדבר 

פשוט בדבר גשמי וגם התאוה הם באים כאחד. ומצינו 

' אלקים מגן עדן לעבוד את שכתוב ''וישלחהו ה

האדמה'', דהיינו שעכשיו יש לאדם לעבוד האדמה 

לכבוש הנחש שיש בה, ולהגדיל התבואה, בלי הכרת 

הקב''ה כדבר פשוט בעולם הגשמי. אלא אף על פי כן, 

מצינו בקין שהוא לא רצה לקבל עבודה זו כלל כיון שיש 

בה סכנה אם הוא לא היה יכול לכבוש את יצרו 

רתי לעיל, ולכן כתוב עליו ''לא תוסף תת כחה וכשביא

לך'', דהיינו ששוב הוא לא היה יכול לקיים עצמו ע''י 

עשיית חסד. ורק אחר שהגדר של הכרה הוא באלקים, 

דהיינו שבין ברוחני ובין בגשמי אין הכרה פשוטה, אז 

מצינו שאדם היה יכול לעבוד המצות בגשמי, וזה מה 

זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון שמצינו בנח שכתוב עליו ''

ידנו מן האדמה אשר אררה ה'.'' אלא אחר המבול חזר 

הקב''ה לגלות את עצמו בה' שכך הוא בפרשת נח 

בפ''ח. פסוק כ. שכתוב שם ''וירח ה' את ריח הניחח 

ויאמר ה'...'', וזה מפני שרצונו לגלות את עצמו בעולם 

כלל וזה מפני חסדו וזה ב ,כל מה שאפשר לעולם לסבול

''הנתינה'' שלו. ועכשיו נח עשה עבודה כמו הבל, דהיינו 

רוחני, ולכן הוא הביא רק בהמות ועופות, ובגדר שכל 

ודלא כקין שהביא מן פירות האדמה. אלא אחר כך מצינו 

שאף נח לא היה יכול לקיים עבודת האדמה כראוי 

ולענ''ד כך יש לפרש המעשה נח לגבי נטיעת הכרם. 

שאף בזה יש עבודת באדמה, ונראה  ובתחלה יש לדייק

נו הוא בעבודת האדמה שהוא לא ושזה לאפוקי מקין שע

טוב מהרע ולכן הוא הביא הרצה לתקן האדמה להוציא 

רק זרע פשתן בלי תקון, משא''כ בנח שהוא עשה כמה 

תקונים באדמה לזרוע הזרעים ולהגדיל הגפנים ולסחוט 

ור אוכל הענבים להוציא היין, דהיינו שיש כאן ביר

מפסולת וזה רמז לברור טוב מרע, מ''מ עדיין יש סכנה 

בדרך זו כיון שהוא קשה מאד לכבוש היצר ולברר הטוב 

מן הרע והוא קל מאד לעבור מצד הטוב לצד הרע, ולכן 

כך היה לנח שהוא שכור ''ויתגל בתוך האהל''. ונראה 

שהרמז כאן הוא שנח לא היה יכול להכיר בין טוב ורע, 

יון שבמחשבתו אין הכרה זו אז שוב אין לו שמירה ולכן כ

נות והוא כערום, דהיינו כמו שהבגדים ובמחשבתו מע

שומרים הגוף ממקרה רע, כמו כן ההכרה במחשבות 

נות, ולכן ע''י השכור הוא ושל אדם שומרת אותו מע

כערום בלי שמירה זו. וכיון שאין לו הכרה אז שוב הוא 

הגדר של נתינה הוא מדת אינו בגדר של נתינה כראוי ש

הקב''ה והמצות, ולכן מצינו שחם ראה אותו בערותו, 

דהיינו שאף חם ירד למדרגה זו, ובזה מובן מה שאמרו 

רז''ל ורש''י שם, ''יש אומרים סרסו ויש אומרים רבעו''. 

דהיינו שבסירוס אין לו כח הנתינה  לקיים פרו ורבו, ואף 

ואין ולד נולד מזה,  ע''י רבעו אין זה דרך הנתינה כרגיל

ולכן כל זה רמז על בטול הנתינה. ורק שם ויפת הצילו 

את נח, שהם ירדו למדרגה שפלה שאין בה הכרה בין 

טוב ורע, אבל הם ''לא ראו'', דהיינו שהם לא הרגישו 

במדרגה זו כיון שהם ב''אחרונית'', ואין דרך הקבלה 

את אלא מלפניהם, ולכן הם לא קבלו מדרגה זו והצילו 

דהיינו שכתוב  ,אביהם, משא''כ לחם שקבל מדרגה זו

''וירא חם''. ולפי זה יש להבין דברי רבותינו ז''ל, שכתב 

רש''י שם ''לימד על שם שנתאמץ במצוה יותר מיפת 

לכך זכו בניו לטלית של ציצית, ויפת זכה לקבורה לבניו 

שנאמר אתן לגוג מקום שם קבר.'' הרי מבואר שזכו בני 

ציצית ומצוה זו היא מיוחדת לזכירת המצות  שם למצות

להכיר בין טוב לרע, ושכר זה הוא מדה כנגד מדה על 

מה שירד שם למדרגה שפלה זו שאין בה הכרה בין טוב 

לרע בלי פגימה בנפשו. וכן י''ל לגבי קבורה שאף זו 

ע''י הקבר כמו למת מדה כנגד מדה שכמו שיש שימור 

מצינו שאף שהיה רצונו  כן יפת נתן שמירה לאביו. ולכן

של נח לעשות עבודת האדמה, ודלא כקין מ''מ עדיין הוא 

 לא יכול לקיים אותה כראוי.

 

מצינו והוא שהקב''ה צוה לנח אחר יציאתו מן  ועוד

התבה, ''פרו ורבו ומלאו את הארץ'', וגם כתוב ''פרו 

ורבו שרצו בארץ ורבו בה.'' ונראה הכוונה כאן היא שיש 

י האדמה לקיים עבודת האדמה, דהיינו לשרוץ על פנ

עבודת הקודש והיא עשיית חסד ומצות בעולם הגשמי. 

ונראה שבזה יש להבין העון של מגדל בבל, והוא שאף 

בהם היתה הכרת הקב''ה ברוחני כדבר פשוט כיון שלא 

מצינו הלשון של אלקים לגבם אלא ה', ונראה שכוונתם 



זו בעולם היתה כמו קין שאף הם לא רצו בעבודה 

הגשמי והם סברו כמו קין שרצה לעשות עבודתו רק 

בעולם הרוחני וכמו הבל. ולפי זה מובן הפסוקים, כתוב 

שם שטעם המגדל הוא ''פן נפוץ על פני כל הארץ'', הרי 

שהם לא רצו במה שצוה הקב''ה לנח לשרוץ על פני 

האדמה לעשות עבודת הקודש. ואף הם רצו לקלקל 

קר האדמה הוא לזרוע זרעים כדי עבודת האדמה, שהעי

להגדיל ולתקן תבואה ולעשות פירות כמ''ש ''תתן את 

יבולה'', אבל כאן הם שרפו האדמה לעשות לבנים ובזה 

הם קלקלו האדמה שאין הלבנים ראוים להגדיל תבואה 

ופירות, דהיינו שהם לא רצו במצות בעולם הגשמי. ובזה 

בעצה אחת ואמרו  מובן מ''ש רבותינו ז''ל ורש''י, ''באו

לא כל הימנו שיבור לו את העליונים, נעלה לרקיע 

ונעשה עמו מלחמה''. נראה פירושו שהם לא רצו בעולם 

הגשמי )וזה כמו קין(, אלא הם רצו לעלות לעשות 

עבודתם בעולם הרוחני כנגד רצון הקב''ה, וזה מה 

שאמרו ''ונעשה עמו מלחמה''. ולכן התקון לזה לבלבל 

אה שהכוונה כאן כך היא, שלהבין הלשון של לשונם, ונר

אחר צריך הכרה, ובלי הכרה אין בינה והלשון של אחר 

הוא נעלם ממנו. ולכן נראה שהקב''ה הסיר מהם כח 

הכרה, ולכן כמו שהם לא יכולו להכיר דברי חבירם, ה

ק''ו שהם לא יכולו להכיר הקב''ה כדבר פשוט בעולם 

קים, ובזה יש הצלה הרוחני, ולכן זה כמו הגדר של אל

להם כמו שהיה לקין שכתוב לגביו ''ומפניך אסתר''. ועוד 

יש להם גלות גם כן כמו לגבי קין וכדביארתי לעיל, 

 שכתוב לגבם ''ומשם הפיצם ה' על פני כל הארץ.'' 

 

מצינו שהכוונה בפרשיות בראשית ונח היא  ולכן

שהקב''ה רצה בעבודת האדמה, ובתחלה היה קין ואחר 

ח ואחר כך דור הפלגה ובכל אלו אין הצלחה כך נ

בעבודה זו. אלא אחר כך באו האבות ומצינו בהם שהם 

חפרו בארות למים, ומצינו שאף זה עבודת האדמה 

להציל הקדושה מהרע דהיינו המים מן האדמה. וכן 

מצינו בברכות נו: שכתוב שם, ''ויחפרו עבדי יצחק בנחל 

מר אומר מצא תורה וימצאו שם באר מים חיים, ר' נתן א

שנאמר כי מוצאי מצא חיים וכתיב הכא באר מים חיים''. 

הרי האבות הצילו הקדושה שהיא התורה מן האדמה. 

ולזה מובן מה שאמרו רבותינו לגבי יוסף שהבור ריק אין 

במה  בו מים, שנחשים ועקרבים יש בו כמבואר בפ''

מדליקין, שכבר כתבתי לעיל שצוה הקב''ה שהנחש הוא 

שיו הולך על העפר, דהיינו שהרע באדמה והעבודה עכ

היא להציל הטוב מן האדמה כמו התבואה והפירות או 

המים, ולכן אם הבור ריק ואין בו מים, ממילא שהנחש 

שולט שם, וכדברי חז''ל הנ''ל. וגם מצינו באברהם 

שנטע אשל ''ויקרא שם בשם ה'.'' הרי אף בזה הוא 

והוא יכול להכיר ה'  בכלל עבודת האדמה והיא שלימה

ע''י כך. ואחר כך נתנו לנו הקב''ה התורה והיא העבודה 

מה להציל הטוב מן הרע והיא עבודת האדמה יהשל

וכרצונו של הקב''ה. ואגב יש ליתן טעם למה כתוב לגבי 

כמה מצות ''אני ה'.'' או ''אני ה' אלקכם'', וכמו שמצינו 

י קיום קדושים, ונראה שהטעם הוא שע'' בתחלת פר''

מצות התורה אנו יהיו ראוים להכיר ה' כדבר פשוט ובזה 

 הוא יכול ליתן שפעתו עלינו כרצונו.                              

 

, דהיינו הכרת מי המצינו מכל זה הענין של חמש ולכן

שנותן לנו, ונראה שכל פרשיות בראשית ונח מסובבות 

ה' אלקים על המדרגות של הכרת הקב''ה, בין בגדר של 

או בין בגדר של ה' ובין בגדר של אלקים בלבד. ובזה 

תלוי עבודתינו בעולם הגשמי, והוא מקום מסוכן, והוא 

לקלקל ולעבור על רצון הקב''ה, מ''מ מצד אחר  יותר קל

נראה שיש שכר הרבה למי שמקיים דעתו של הקב''ה 

כמו שאמרו רבותינו ''לפום צערא אגרא''. ולפי זה יש 

מזים בסוף פ''ה בפרקי אבות שכתוב שם, ''בן לפרש הר

בג בג אומר הפוך בה והפוך בה... ובן הא הא אומר 

לפום צערא אגרא''. וכתב התוספות יו''ט ש''בג'' הוא 

וזה כמו הא' לגבי בן הא הא, עיין שם  המספר חמש

בשם הרשב''ם. ונראה שכך הוא הפירוש שיש להפוך 

וכה, וזה מדרגת בתורה כדי להכיר קדושת הקב''ה בת

, וכיון שאנו בעולם הגשמי והוא קשה מאד להכיר החמש

( ההרוחני ולעשות מצות אמר בן הא הא )מדרגת חמש

 ''לפום צערה אגרא'', כדפירשתי לעיל.

 

להוסיף עוד נקודה בזה, והוא שהכרת הטוב בין  ויש

אדם לחברו היא דבר חשוב מאד, שאם אדם יכול להכיר 

, אז ממילא זה גורם שהוא גם הטוב שהוא קבל מחברו

יכול להכיר הטוב שהוא מקבל מהקב''ה, וע''י זה הוא 

יכול להכיר מי שנותן לו כל טוב, דהיינו קדושת הקב''ה 

בעולם הזה. אמנם מי שאינו מרגיש הטוב שעשה לו 

חברו, ממילא הוא אינו יכול להכיר כל הטוב מהקב''ה, 

למו. ולכן מי וממילא הוא אינו יכול להכיר קדושתו בעו

שרוצה לעלות למדרגת חמשה, יש ליתן לו עצה טובה, 

הרי ביארתי מדרגת להתחיל בהכרת הטוב מחברו.  

 .   החמש

                                                           

 פ''ח                              
 

, וכבר כתבתי שזה היש לבאר הענין של שש ועכשיו

אמור  נתינה. וכן מצינו לגבי לחם הפנים בפ''מדרגת 

שכתוב בפ''כד. ו. ''ושמת אותם שתים מערכות שש 

המערכת, על השולחן הטהור לפני ה'.'' ונראה שלחם 

הוא העיקר מזון להגוף, והוא העיקר לקיום האדם, 

כיון  הונתינת אוכל לאדם וקיימו הוא בכלל הענין שש

 ''נותן'' לנו מזונותינו., ויש רמז כאן שהקב''ה שזה נתינה

וכן הוא ברבינו בחיי שכתב שם באות ז. ''שכל מזונות  



מ''מ הנתינה על השולחן  שבעולם מתברכין בשבילו''.

קיום הגוף בגדר שהיא בכל שבת, דהיינו מדת ז', לרמוז 

של ז'. ולכן ע''י זה   רוחני, וזה הגדר, הוא תלוי בשל ו'

וזה הגדר של ח',  זכינו לשפע מלמעלה, שפע של ברכה,

וזה האזכרה כמ''ש ''והיתה ללחם אזכרה'', והיא 

הלבונה, ולכן כתוב ברש''י שם, ''שאין מן הלחם לגבוה 

כלום אלא הלבונה נקטרת כשמסלקין אותו בכל שבת 

ושבת, והיא לזכרון ללחם שעל ידה הוא נזכר למעלה''. 

הרי הלבונה אינה לאדם אלא היא בגדר של גבוה, 

עלה מהאדם, בגדר של ח', ולכן היא רמז דהיינו למ

לשפע מלמעלה שהוא שפע ברכה. ונראה שיש רמז 

למה שכתבתי ב''לבנה'', שכתבה התורה בלא ו', וי''ל 

ש''לנ'' הוא מספר שמונים, דהיינו הגדר של ח', ו''בה'' 

מספר ז'. הרי יש ירידת הקדושה מגדר של ח' לז' 

 כדביארתי.     

 

למה יש שתים מערכות של שש.  עדיין יש להסביר אלא

אלא נראה  ,ולענ''ד נראה שזה כנגד היב' שבטים

שהעיקר בזה הוא שיש לחלק בין הפנימי והחיצוני, ושש 

לפנימי ושש לחיצוני. וכן י''ל לגבי השבטים עצמם שיש 

כנגד החיצוני. וכבר  המהם כנגד הפנימי ושש השש

ימי שלאה היא כנגד הפנ )שער ב' פ''י( ביארתי לעיל

ורחל כנגד החיצון. ולכן כיון שיש ללאה ששה בנים 

ויצא פ''ל. יט. הם בגדר של פנימי, ושאר  כמ''ש בפר''

 בנים לרחל והשפחות הם בגדר החיצון.ה

 

בשלח פ''טו. כז.  זה יש לפרש מה שכתוב בפר'' ולפי

''ויבאו אילמה ושם שתים עשרה עינות מים ושבעים 

נראה שהשתים עשרה תמרים, ויחנו שם על המים.'' ו

גדר של נתינה, בכפול, דהיינו הפנימי וחיצוני  ההוא שש

ויש רמז לזה במים שהמים ''נותנים'' חיים לכל, וע''י 

השלימות של נתינה יש להגדיל למדרגת ז' שהיא 

מדרגת רוחני ופנימי. ולכן מצינו שבעים תמרים, דהיינו 

יינו הגדר של ז'. וגם י''ל שיש בתמרים רמז לצדיק, דה

מי ששלם ברוחני, וזה כמו שמצינו בתהלים, ''צדיק 

לכל  וכתמר יפרח'', שכמו שהתמר הגדיל ונותן פירותי

אדם, כן הוא בצדיק הוא נותן חסדו לכל, ועוד הפירות 

בתחלה אינם ניכרים והם בפנים ואחר כך הם יוצאים 

מתוך העץ לחוץ וניכרים לכל, וכמו כן לגבי צדיק הפנימי 

וישב  לחוץ. וכן מצינו רמז בפר'' איםים יוצוהחסד מבפנ

שכתוב בפ''לח. פסוק כו. לגבי תמר, ''ויכר יהודה ויאמר 

צדקה ממני''. הרי תמר היא צדקת. ואף כאן צדקתה 

אינה ניכרת בתחלה והיא בפנים ורק בסוף היא באה 

לחוץ וניכרת לכל, וזה הגדר של צדיק. ולכן מצינו בפסוק 

שהיא מדרגת נתינה, יש  ההנ''ל שאחר מדרגת שש

 מדרגת ז'.

 

 מקלט שיש שש, כמ''ש בפר''המצינו לגבי ערי  ועוד

מסעי פ''לה. ו. ונראה שיש בזה רמז שהם בגדר של 

נתינת חסד לרוצח. ולכן כיון שהם בגדר של נתינה יש 

משפטים, לגבי מלאכת  מדת שש. ועוד מצינו בריש פר''

בנתינתו. עבד עד שש שנים, דהיינו שבזה הוא שלם 

 ועוד מצינו שיש שש מאות אלף רגלי העם כמ''ש בפר''

 בהעולתך פ''יא. כא.

 

מצינו שאמרו חכמים שיש בטול בששים. ונראה  גםו

שהכוונה כאן שאנו בעינן בטול להגשמי של מאכל 

, דהיינו ששים ההאיסור. ולכן אם ההיתר בגדר של שש

ן ההיתר הוא בשלימות הגשמי כנגד האיסור. ולכן כיו

שיש שלימות לההיתר זה הוי ככולו היתר, והאיסור 

נתבטל. ולענ''ד יש רמז לבטול בששים בתורה, שכבר 

כתוב בחולין צח. שיש מחלוקת אם אמרינן בטול בששים 

או בטול במאה, וכתוב שם ''ושניהם לא למדוה אלא 

מזרוע בשלה, דכתיב 'ולקח הכהן את הזרוע בשלה 

בשר ועצמות בהדי בשר וכו'... מאן דאמר בששים סבר 

ועצמות משערין והוה ליה בששים, מאן דאמר במאה 

סבר בשר בהדי בשר משערינן והוה ליה במאה'' ע''ש. 

ופירש רש''י שכאן איירי ''בזרוע של איל נזיר הוא המורם 

ממנו ומניפין אותו, וניתן לכהן ואסור לזרים, והאיל כולו 

מרינן נאכל לבעליו שהא שלמים הוא.'' ולכן לא א

שהבעל אוכל מה שאסור לו, דהיינו הטעם שפולט 

מהזרוע כיון שיש כאן בטול לגבי שאר האיל, אלא חלקו 

חכמים אם השיעור כאן ששים או מאה. ונראה שיש רמז 

נשא  בתורה למחלוקת זו, שכך כתוב הפסוק הנ''ל בפ''

פ''ו יט. ''ולקח הכהן את הזרוע בשלה מן האיל וחלת 

ר''ת מתחלת הפסוק עד ''מן'' הוא, ו' מצה אחת...''. וה

ה' א' ה' ב' מ'. דהיינו סך הכל נט'. כלומר שיש נט' 

חלקים בין הזרוע להאיל, ולכן אם הזרוע חלק א' האיל 

שהוא ס'. ולכן מצינו הרמז לבטול  ,נט' חלקים יותר

בששים. ולמ''ד שהשיעור הוא מאה, יש רמז אחר ובזה 

''הזרוע'' עד ''מצה יש להתחיל הר''ת בפסוק הנ''ל מ

אחת''. ולכן מצינו, ה' ב' מ' ה' ו' מ' א'. סך הכל צט'. 

כלומר שאם הזרוע חלק אחד האיל צט' חלקים יותר, 

דהיינו מאה. ולכן מצינו רמז בתורה למחלוקת זו של 

חכמים. אמנם למ''ד בטול בששים הסברה היא כמו 

היא מדרגת שלימות  השביארתי לעיל שמדרגת שש

המ''ד שיש בטול במאה, זה מפני שאחר י' די''ל בגשמי. ו

)שער ב'  או מאה, יש פנים חדשות וכמו שביארתי לעיל

 , ולכן יש בטול מטעם זה.    פ''א ושער ג' פ''ט(

 

יש לפרש לגבי נענועי הלולב בסוכה לז: שהם כנגד  וכן

הד' רוחות ולמעלה ומטה. וכתב המהרש''א שם שיש 

''ה מקיים עולמו הכולל ו' כאן רמז ''שע''י התורה הקב

קצות שהם ד' רוחות ושמים וארץ''. וי''ל שהגדר של ו' 



הוא השלמת הגשמי החיצוני, ויש כאן רמז שהרוחני 

 הפנימי דהיינו התורה מקיים הגשמי החיצוני.    

 

זה יש לפרש מה דמצינו בב''מ פד: לגבי ר''א ברבי  ולפי

יכי ליה שיתין שמעון, ''קביל עליה יסורי, באורתא הוו מי

נמטי, לצפרא נגדי מתותיה שיתין משיכלי דמא וכיבא, 

למחר עבדה ליה דביתהו שיתין מיני לפדא ואכיל להו 

וברי... ואתו הנך שיתין ספונאי, עיילו ליה שיתין עבדי כי 

נקיטי שיתין ארנקי ועבדו ליה שיתין מיני לפדא ואכיל 

הוה קא להו... אייתו לקמיה שתין מיני דמא טהרינהו, 

מרנני רבנן ואמרי סלקא דעתך לית בהו חד ספק, אמר 

להו אם כמותי הוא יהיו כולם זכרים, ואם לאו תהא 

כרים.'' ויש להבין כאן זנקבה אחת ביניהם, היו כולם 

הענין של ששים. ונראה שכאן קבל ר''א ברבי שמעון 

יסורין בגופו הגשמי בשלימות, ולכן הוא בגדר ששים 

שמי. ולפי זה הוא זוכה לשכר גשמי שהוא שלימות הג

והוא השיתין ספונאי וכו', מדה כנגד מדה. ועוד ראינו 

שעדיין יש לו לר''א בר''ש שלימות בהכרת דבר גשמי, 

והוא המיני דם, והוא יכול להכיר בשלימות מה הוא 

טהור או טמא. ולפי זה כיון שהוא במדרגה זו הוא יכול 

הם בגדר שש, שהוא  לומר שיהיו כולם זכרים, שהזכרים

שלימות הגשמי והצד הנתינה, משא''כ הנקבות שהן 

 מצד הקבלה. ולפי זה הענין מבואר. 

 

יש לפרש, והוא מ''ש במו''ק כח. ''בי רב חסדא  ועוד

שיתין הלולי, בי רבה שיתין תיכלי''. הרי כאן הענין של 

שלימות בדבר גשמי, דהיינו הלולי עד שלימות, ותיכלי 

 עד שלימות. 

 

מצינו באופן אחר, והוא שאף מצד רוחני המדה של  וגם

ששה היא רמז לשלימות ונתינה, ובזה הרוחני נותן 

לגשמי. וכן מצינו לגבי בועז ורות, שכתוב בספר רות 

בפ''ג פסוק טו. ''וימוד שש שעורים וישת עליה ויבא 

לעיר.'' ופירש''י ''שש שעורים ממש, ורמז לה שעתיד 

ש ברכות, רוח חכמה לצאת ממנה בן שמתברך בש

ובינה עצה וגבורה רוח דעת ויראת ה'.'' הרי כאן הבן 

עצמו הוא דבר גשמי והשש מדות הן דבר רוחני, 

והרוחני הוא שלם בגדר של ששה, והוא משפיע לגוף 

הגשמי בדרך נתינה. ולענ''ד יש רמז לזה בגמטריא של 

''שעורים'', דהיינו מספר תרכו', דהיינו תר' שהוא בגדר 

ה ושלימות בנתינה, וגם כו' שהוא שמו של הקב''ה שש

הפנימי והרוחני שמשפיע לכל. הרי השלימות ברוחני 

בגדר ששה משפיע בדרך נתינה לגשמי. ולענ''ד נראה 

שמעשה זה של בועז ורות הוא המקור למנהג שכתב 

רש''י בכתובות ח. וז''ל ''החתן והכלה זורעין שעורין 

כשעורים הללו''. ויש  בעציץ, לומר פרו ורבו וצמחו

לשאול, למה בחרו בשעורים דוקא, אלא נראה שכיונו 

למעשה של בועז שהוא החתן, שנתן השעורים לרות 

כלתו, ויש בזה סימן ברכה של  רוח חכמה ובינה עצה 

        וגבורה רוח דעת ויראת ה'.    

 

 פ''ט                         
 

שמנה, והוא שאחר , והיש לבאר הענין של שבע ועכשיו

שהאדם שלם בנתינתו, אז יש לו להשלים פנימתו 

ולשלם מחשבתו ונשמתו. ואם הוא עושה כן, הוא זוכה 

)שער ב' לקבל שפע קדוש מעליון. וכבר כתבתי לעיל 

שמצינו לגבי שבת שאין בה עשיית מלאכה, וזה פ''ח( 

מפני שיום זה מיוחד לתקון הנפש והמחשבה והרוחני. 

בד שיוצא לחפשי בשנה שביעית אחר וכן לגבי הע

מלאכתו, זה סימן לתקון נפשו וזה אינו בעולם הגשמי 

ולכן אין לו לעבוד עוד, כיון שעבודה היא דבר גשמי 

בעולם הזה. וכן הוא בשנה השמיטה, שאין לעשות 

מלאכה בשדה, להורות על הרוחני של שביעי. וכן מצינו 

שיש שבעת בסדר טהרת הטמא כגון זב או נדה וכיוצא 

ימים, ואף זה סימן לשלימות הנפש, ואז הוא נעשה 

 טהור.

 

, האדם ראוי ההשלמת הרוחני בגדר של שבע ואחר

קדוש מהקב''ה, וזה בגדר של שמונה. הלקבל השפע 

ימים הולכן מצינו לגבי המלואים למשכן, שאחר שבעת 

שמיני פ''ט. ד. ''כי היום ה'  צו, כתוב בפר'' בסוף פר''

ם''. וכן כתוב בפסוק כג. ''וירא כבוד ה' אל כל נראה אליכ

עליון חל על המשכן. וכן השפע ההעם.'' הרי שבשמיני 

ימים משנולד הילד הי''ל לגבי ברית מילה, שאחר שבעת 

 עליון ביום שמיני. השפע החל עליו 

 

שמיני שכתב, ''כי כל  ראיתי בכלי יקר בריש פר'' וכן

כדעת המדרש האומר מספר ז' חול, ומספר שמיני קודש 

שכל קלוסו של משה היה ב''אז'', 'ומאז באתי לדבר 

בשמך', 'אז ישיר משה', כי ''אז'' היינו אחד רוכב על ז', 

והוא להשליט את השי''ת על כל ז' כוכבי לכת, ועל כל 

הנמצאים שנתהוו בשבעת ימי בראשית.'' ע''ש. הרי 

הגדר של ח' הוא הקב''ה, דהיינו מה שהוא משפיע 

 לינו.ע

 

מצורע פ''יד. ''וביום השמיני...  מובן מ''ש בפר'' ולכן

והעמיד הכהן המטהר את האיש המטהר ואתם לפני ה' 

פתח אהל מועד.'' הרי שאחר שבעת ימים יש שפע 

מלמעלה לטהר המצורע, והכהן הוא כמו השליח של 

, ולכן הוא )שער א' פ''ד( הקב''ה וכדביארתי לעיל

 ''המטהר''.   

 



ה אפשר לפרש מה שמצינו בפר'' כי תשא לגבי ז ולפי

שמן משחת קדש, שכתוב שם, ''מר דרור חמש מאות, 

וקנמון בושם מחציתו חמשים ומאתים, וקנה בושם 

חמשים ומאתים. וקדה חמש מאות בשקל הקדש'' ע''ש. 

הרי יש כאן הענין של חמשים, דהיינו חמש מאות, וגם 

וגם כתב רש''י חצי חמש מאות, דהיינו חמשים ומאתים. 

שם לגבי הקנמון, ''למה נאמר בו חצאין, גזרת הכתוב 

היא להביאו לחצאין, להרבות בו ב' הכרעות'', אבל לגבי 

הקנה סך הכל הוא חמשים ומאתים. וי''ל שהענין של 

יש שתי כוונות, אחת היא שהוא בגדר ש חמשים הוא

דהיינו שיש להכיר מה שאחרים נותנים לו, ויש  החמש

דהיינו שיש  אחרת והיא ז' פעמים ז' ועוד אחד,כוונה 

שלימות של ז' בכל מדרגה מא' עד ז', דהיינו מט', ואחר 

כך הוא ראוי לקבל השפע מלמעלה, שהוא בגדר של ח', 

אדם יכול לעלות בו מצד עצמו הואין  דהיינו במספר נ'.

אלא הוא יכול רק לקבל שפע זה. ולכן שתי כוונות אלו 

( ההיינו שהאדם יכול להכיר )גדר חמשהן בסנגון אחד, ד

מה שהוא קבל מקדושת הקב''ה שמשפיע עליו מלמעלה 

ולכן הראה שכוונת  .)עיין לקמן לגבי שבועות( בגדר ח'

החמשים לגבי שמן המשחה, היא שיש רמז בזה לשפע 

שבא מלמעלה מהקב''ה כדי לקדש המשכן. ונראה 

חצי שכוונת חצי חמשים הוא רמז לפנימי וחיצוני, ש

השפע הוא לקדש הפנימי וחצי לחיצוני, וי''ל שיש שתי 

הכרעות בקנמון לרמוז על שתי בחינות אלו, ויש רק 

משקל מאתים וחמשים בקנה, שיש בה רמז רק לחיצוני. 

ולפי זה מובן הטעם שכתוב, ''איש אשר ירקח כמוהו, 

ואשר יתן ממנו על זר, ונכרת מעמיו'', ששמן זה הוא 

רק בגדר של הקב''ה, אין אדם יכול  בגדר של ח', וזה

לעלות למדרגה זו, ולכן אסור לאדם לעשות שמן זה 

 ולהשתמש בו לצורכו. כן נראה לענ''ד כעת. 

 
זה יש להסביר המועדים. מצינו שפסח הוא שבעת  ולפי

ימים, וזה רמז להשלמת הרוחני. ועוד מצינו שפסח הוא 

ח', דהיינו בטו' בניסן. ונראה שטו' הוא הצירוף של ז' ו

עליון השבני ישראל שלמים ברוחני, והם זוכים לשפע 

יש  ,יום הראשון של פסח ביום טו'הבגדר של ח'. ולכן 

בכללו הגדר של שבת, דהיינו ז'. ולכן מצינו כתוב בתורה 

שיש להתחיל ספירת העומר ''ממחרת השבת'', ופירשו 

חכמים ממחרת יום טוב ראשון של פסח. ולפי מה 

ה אתי שפיר שטו' בחודש יש בו הרמז של שפירשתי ז

רחותיך למדני ח''א ס''פט. וז'. ועיין מה שפירשתי בא

החג, ולכן  ועוד י''ל שמלבד הז' בכלל הטו', יש ז' ימי

מצינו כאן ז' כפול, וזה רמז לז' בפנימי וחיצוני, וזה רמז 

לקיום, כיון שהשפע של ז' בפנימי יכול להשפיע לחוץ ויש 

. )ועיין במלכים א. )שער ג' פ''א( ש לעילקיום בזה כמ''

פ''ח. סה. וד''ה ב. פ''ז. ט. שמצינו שעשה שלמה ז' ימים 

ז' ימים ארבעה עשר יום בימי החג, דהיינו אף כאן 

חיצוני, שהארון והלוחות הם בגדר של פנימי ההפנימי ו

, וחג הסוכות בגדר של )שער ב' פ''א( כדביארתי לעיל

פירת העומר מצינו שבע שבועות, גלוי וחיצוני(. ואף בס

רוחני, ואחר כך בתחלת שבוע הואף זה רמז לשלימות 

שפע ההשמנה, יש חג העצרת, והוא בגדר של קבלת 

עליון, שזה הגדר של ח'. ויש לדייק בלשון של עצרת, ה

דהיינו שכל מה שאפשר לאדם להשיג הוא עד ז', דהיינו 

בדעתו אלא השלמת הרוחני, ולכן הגדר של ח' אינו תלוי 

בדעת עליון. ולפי זה כך פירוש חג העצרת, דהיינו 

הוא שבזה א''א לאדם להגדיל את עצמו יותר וצריך 

רצונו של הקב''ה. ולפי זה בלעצור, ובגדר זה הכל תלוי 

לא מצינו בתורה שום רמז בחג שבועות לקבלת התורה, 

וזה מפני שאין זה בכלל מה שאפשר ע''י אדם, אלא הוא 

בגדר שלמעלה ממנו, ולכן לא מצינו גלוי בפירוש בתורה 

מובן למה נתן  אמנםלקבלת תורה בחג שבועות. 

ח', שבועות כיון שהחג הזה בגדר ההקב''ה התורה בחג 

וזה הגדר של שפע עליון וקבלת קדושת הקב''ה, ולכן 

 בכלל זה נתינת התורה מהקב''ה לבני ישראל.

 

להוסיף על זה כשביארתי לעיל לגבי שמן המשחה,  ויש

יש שתי כוונות, אחת היא  חמשים, שהוא אות נ'שוי''ל 

דהיינו שיש להכיר מה שאחרים  השהוא בגדר חמש

והיא ז' פעמים ז' ועוד אחד, נותנים לו, ויש כוונה אחרת 

והענין כאן הוא שמספר נ' הוא תחלת ח' שבועות, והגדר 

של ח' הוא השפע שבא מלמעלה ואין אדם יכול לעלות 

בו מצד עצמו אלא הוא יכול רק לקבל שפע זה. ולכן שתי 

כוונות אלו הן בסנגון אחד, דהיינו שהאדם יכול להכיר 

''ה שמשפיע ( מה שהוא קבל מקדושת הקבה)גדר חמש

 עליו מלמעלה בגדר ח'.

 

מצינו רמזים כאלו בסוכות, דהיינו שסוכות שבעת  וכן

ימים, וזה רמז להשלמת הרוחני, ואף סוכות בטו' 

בחודש, בגדר של ז' ח', כמו פסח. וכן יש ז' ימי החג, 

ויש בזה ז' כפול שהז' בפנימי יכול להשפיע לחוץ, ויש 

כות, יש שמיני ימים של סוהבזה קיום. ואחר שבעת 

עצרת, וזה כחג השבועות הנ''ל, ואין מצוה מיוחדת 

בשמיני עצרת, וזה מפני שיש בה הגדר של ח', וזה 

. )עיין לקמן עוד בזה בפ''י(  למעלה מהגדר של בני אדם

ולכן מצינו בדברי חכמים שבכלל שמיני עצרת יש שמחת 

תורה, שהלא קבלת התורה הוא מעליון וזה בגדר של 

 ע מהקב''ה, וזה הגדר של ח'.קבלת שפ

 

שעדיין יש לבאר החילוק בין סוכות ופסח, שיש  אלא

לשאול למה בסוכות הגדר של ח' בא מיד אחר שבעת 

ימים של חג הסוכות, ובפסח הגדר של ח' שהוא חג ה

השבועות אינו בא עד אחר שבע שבועות. ונראה בזה 

שהחילוק בין פסח וסוכות כך הוא, שפסח הוא לגבי 



מת האדם, ועליית האדם ממדרגה למדרגה, אבל השל

בסוכות הענין הוא להכיר הקב''ה במה שהוא נותן לנו, 

ובמה שהוא משפיע בעולמו. ולפי זה יש אריכות 

בספירת העומר להגדיל האדם במדתו לאט לאט, אבל 

בסוכות אין צורך לזה, אלא יש להכיר להקב''ה ויש ליתן 

הלולב, ולכן מיד אחר  לו שבח ע''י ישיבת הסוכה ונטילת

 זה יש הגדר של ח' בשמיני עצרת.  

 

נראה, שכל חודש תשרי בגדר הכרת הקב''ה משום  וכן

השפעתו בעולם, ואין זה בגדר השלמת נפשינו כמו 

בתחלת חודש הוא פסח. ולכן מצינו שראש השנה ב

השביעי, דהיינו שכאן יש השלמות החודשים, שבזה 

 האן עוד נתינה בגדר ששכבר גדלו כל התבואה, ואין כ

מן הארץ, אלא עכשיו זה עת אסיפת התבואה, וכמ''ש 

ראה ''באספך מגרנך ומיקבך'', ואין לעשות  בסוף פר''

את זה בחג הסוכות עצמו, כיון שיש איסור מלאכה, אלא 

קודם כן. ולכן אחר עת הנתינה בדרך טבע העולם שהוא 

. ולכן חודש ההתבואה, יש עת הרוחני בגדר שבע

השביעי הוא מיוחד לרוחני. ועוד מלבד התבואה יש גמר 

נתינת זמנים שהחום היום הוא יותר גדול בקיץ, ועכשיו 

בחודש השביעי הוא התחיל למעט, ולכן יש גמר נתינה 

מצד החום. ולכן ממילא אחר שגמר הנתינה התחיל 

שהוא הגדר של רוחני. ולפרסם הרוחני  ההגדר של שבע

צות תקיעת שופר. ולכן ראש של חודש זה, יש לנו מ

השנה הוא הזמן לקבלת עול מלכות שמים, לומר מלך 

הקדוש, שזה החודש של רוחני וראינו השלמת הנתינה 

בגשמי בטבע בחודש זה, ולכן הוא עת הרוחני. ולכן יש 

בפנימי בתוך הגשמי בעת  תלנו להכיר הקדושה הרוחני

הקדושה זו, ויש לנו להכיר שכל העולם יש קיום רק ע''י 

אותו, וקדושה זו היא השפע מהקב''ה.  מתבתוכו שמקיי

ויש לנו להכיר שהתבואה והזמנים וכל טבע העולם, הם 

מהקב''ה. ולכן עת זו היא עת להכיר מלך העולם, ולכן 

אמרו לנו רבותינו שי''ל המלך הקדוש, והמלכיות במוסף 

 של ר''ה.

 

אה ראש השנה יש יום כפור ביום י' לחודש. ונר ואחר

שהענין של י' הוא פנים חדשות שראוי להגדיל, שהי' 

לא', ובזה הוא חוזר להגדיל פעם אחרת,  ההוא כמו חזר

כמו פנים חדשות. ואין זה דומה למדרגת ד' הנ''ל שזו 

. וכיון הא גרועיפנים חדשות בלי שום גודלות, ולכן ה

שמצינו שחודש השביעי הוא עת להכיר רוחני הקב''ה 

י' לחודש זה הוא עת של פנים חדשות  בעולמו, וביום

לנו  ווכדי שיהי ,ברוחני, אז מיוחד יום זה לכפרת הנפש

פנים חדשות בעבודת הקב''ה גם כן. ולכן אין אכילה 

 יום.הלהורות על רוחני  ,ושתיה ביום זה

 

כך יש חג הסוכות, והוא הכרת הקב''ה במה  ואחר

י ישיבה שהוא מגן עלינו, ולכן יש לנו להכיר את זה ע''

בסוכה. וכן יש לנו להכיר מה שנתן לנו הקב''ה בתבואת 

הארץ ובאילנות טובות, ע''י נטילת הלולב. והחג הוא 

שבעת ימים, וזה סימן לשלימות נפשינו, ע''י הכרה זו. 

אלא נראה שיש חילוק בין ר''ה וסוכות, שבר''ה אנו 

מכירים שיש קדושת הקב''ה בפנימי, אבל בסוכות אנו 

שקדושה זו וחסדו משפיע לחוץ להגן עלינו  מכירים

לגבי הקרבנות שכתבתי  )פ''טו.( ולטובתינו. ועיין לקמן

שביארתי הענין של  (פ''ד ב'שער )עוד בזה. ועיין לעיל 

 סוכה.

 

כל הגדר של חודש השביעי הוא הכרת קדושת  ולכן

הקב''ה בפנימי, בתוך הגשמי, ואין זה דומה לפסח 

שהעיקר בפסח הוא להגדיל נפשינו, והעיקר בפסח הוא 

 האדם ולא הכרת הקב''ה בעולמו.

 

זה יש להבין המחלוקת בין ר''א ור''י. כתוב  ולפי

בבראשית פ''ד. שהבל הביא מנחה לה'. וכתב רבינו 

שם ''המנחה הזאת היתה ביום חמישים לבריאת  בחיי

עולם, בין לדברי רבי אליעזר בין לדברי רבי יהושע, וכן 

דרשו רז''ל בבראשית רבה, מפרי האדמה מנחה רבי 

אליעזר ורבי יהושע, רבי אליעזר אומר בתשרי נברא 

העולם, רבי יהושע אומר בניסן נברא העולם, ואומר שם 

ין לדברי זה לא עשה הבל הכל מודים בין לדברי זה ב

קימא בעולם אלא חמישים יום.'' וידוע הוא שאין 

מחלוקת זו לגבי בריאת העולם, אלא לגבי בריאת 

האדם, שהלא העולם נברא בכה' אלול, ולכן מצינו 

שאדם נברא בראש השנה כמ''ש הברכ''י בס''תקפא. 

אות יט. והכה''ח שם באות כא. ולכן יש להבין למה לא 

ור''י לגבי בריאת העולם, אלא רק לגבי בריאת  חלקו ר''א

האדם. ונראה שיש לומר שפליגי ר''א ור''י במה הוא 

הדרך הטובה שראויה לכל אדם, אם הוא צריך בתחלה 

להכיר קדושת הקב''ה בעולם הזה, דהיינו חודש תשרי 

כדביארתי לעיל, ורק אחר כך יש לו לתקן מדותיו ולכובש 

סן, או אם יותר ראוי לתקן את את יצרו, דהיינו חודש ני

עצמו בתחלה ואז הוא יהיה ראוי להכיר קדושת הקב''ה 

בעולם הזה. ולכן חד אמר שאדם נברא בתשרי, שהכרת 

הקב''ה היא העיקר בתחלה, וחד אמר שנברא בניסן 

שתיקון המדות הוא העיקר בתחלה. אמנם לכ''ע הבל 

הוא קימא בעולם חמישים יום, דהיינו שזה כספירת 

העומר שהתחיל בחודש ניסן, דהיינו שהבל תיקן מדותיו 

והוא איש שלם והוא הגיע למדרגת חמישים. ואגב יש 

לבאר רמזים לזה בפסוקים שם, כתוב שם ''והבל הביא 

גם הוא'', גם הוא, אותיות ג' מ' ו' א', דהיינו מספר נ'. 

ונשאר אות ה'. והוא רמז לבינה שהוא חמישים כנודע, 

י של שמו יתברך, דהיינו ה'. ולכן הכי י''ל והוא אות השנ



שהבל הביא מדרגת חמישים, דהיינו שלימות המדות. 

הרי שיש רמז כאן למדרגת חמישים. וגם כתוב שם, 

''ויאמר ה' אל קין אי הבל אחיך, ויאמר לא ידעתי''. אי 

הבל, הוא מספר מח', ועם השתי תיבות הוא נ'. ולכן 

ינו שהלא הוא בגדר של אמר הקב''ה אי הבל אחיך, דהי

שלימות המדות שהוא מספר נ', והשיב קין, לא ידעתי, 

דהיינו שהוא לא יכול להכיר מדרגה זו והוא לא ידע 

 ממנה כיון שאין בו תיקון המדות. כן נראה לענ''ד.      

 

 פ''י                                    
 

ראה זה יש לפרש הענין של פסח ביותר ביאור. ונ ולפי

לגבי ימי  השבפסח יש שני ענינים, יש הענין של שבע

לגבי ספירת  ההחג של פסח, וגם הענין של שבע

העומר, ויש לחקור בכוונת הענין בזה. ונראה שלגבי 

יציאת מצרים העיקר בתקון הנפש הוא במה שהבני 

ישראל עשו הקרבן פסח להוכיח שאין אמונתם בע''ז 

להם הזכות לצאת  המצריים אלא בהקב''ה, ובזה היו

פסח שבעת ימים, שתקון זה הממצרים. ולגבי זה חג 

בנפשם הוא בגדר שלימות הנפש. אמנם ספירת העומר 

היא תקון לקבלת התורה, וזה תקון יותר גדול ולכן לזה 

 בעינן שבע שבועות. 

 

עדיין יש לחקור בזה, שאם יש שני דברים דהיינו  אלא

שמצינו הענין שבעת ימי החג ושבע שבועות, בשלמא 

של ח' לגבי השבע שבועות שזה חג העצרת אחר שגמר 

פסח הימים של חג ההשבע שבועות, אבל לגבי שבעת 

לא מצינו שיש יום שמיני לחג כמו שמצינו לגבי שמיני 

 )שער ג' פ''ט.( עצרת לגבי סוכות. ואף שכתבתי לעיל

החילוק בין פסח לסוכות שפסח הוא לגבי התקון להאדם 

הסוכות הוא הכרת הקב''ה בעולמו, מ''מ אין עצמו וחג 

זה מספיק שזה סגי לפרש למה יש הרבה זמן בין תחלת 

הספירה לחג העצרת, אבל אין זה תירוץ לגבי חג הפסח 

עצמו, שהלא אם יש שלימות בבני ישראל באמונתם, ויש 

פסח, אז נראה שהיה ראוי הסימן לזה בשבעת ימי חג 

מלבד  ,עליוןהשפע הבל להיות יום שמיני לחג הפסח לק

 חג השבועות שהוא דבר אחר כמו שפירשתי.

 

ראה  נראה להסביר כל זה ע''י מה שכתוב בפר'' ולכן

פ''טז. ח. ''ששת ימים תאכל מצות, וביום השביעי עצרת 

לה''א לא תעשה מלאכה.'' פסוק זה קשה להבין, שהלא 

מצות מצה היא שבעת ימים ולא ששת ימים, וגם קשה 

גדר ח' כמו שמצינו לגבי שבועות בת היא שהלא עצר

ושמיני עצרת, ולכן איך כתוב בתורה הלשון של עצרת 

לגבי יום השביעי. ולכן נראה שיש כאן דבר מיוחד 

לפסח, והוא משום שביום השביעי של פסח הוא הזמן 

של קריעת ים סוף, והוא יום של דין. ואף שביאור הענין 

ש בשער הכונות של קריעת ים סוף תלוי בסכנה כמ''

דרוש יב. בענין זה, וכבר קרה אצלי קצת דין בחקרתי 

בקצור נמרץ בענין זה מקודם, מ''מ תורה היא ויש לבאר 

בדרך הפשט, קצת מה שנראה לענ''ד. ידוע שאם 

עליון כיון שהשפע ההמקבל אינו יכול לקבל השפע 

מרובה והוא אינו יכול לסובלו, אז זה גורם לשבירת 

העונש או המיתה למקבל, וכמבואר בספרי  הכלי, דהיינו

המקובלים. ולכן נראה שכאן לגבי חג הפסח השפע 

שהוא ראוי להיות ביום השמיני כבר חל קודם כן ביום 

השביעי. ולכן כיון שאין זה מקומו ועדיין אין הזמן הגיע 

לקבל שפע זה, אז זה מביא שבירה ועונש בעולם, 

. ביום זה ים סוףומשום זה יש עונש ומיתה למצריים ב

ולכן שפיר כתוב בתורה ''וביום השביעי עצרת'', שכן הוא 

עונש למצריים בקריעת ים סוף ע''י השזה כדי שיהיה 

שמיני שהוא ראוי להיות בעצרת, שחל ביום השפע 

שביעי. וכיון שכן אף לגבי אכילת מצה כתוב ''ששת 

ימים'', לרמוז שכל יום נכנס ביום הקודם, ולכן יום ח' 

, ויום ז' ליום ו'. ואף לגבי סוכות מצינו שיום 'כנס ליום זנ

ז' של סוכות יש בו דין, דהיינו הושענה רבה שהוא גמר 

דין אחר ר''ה ויו''כ. ויש רמז בזה שהו''ר דומה ליום ה

שביעי של פסח, ממה שמצינו שבהקפות שבע פעמים 

אנו אמרינן אני והו הושיעה נא, כמבואר בסוכה מה. 

שם שהוא משם עב' משלושה פסוקים בפר'' ופירש''י 

בשלח פ''יד. פסוק יט. ואילך. ואף שם איירי לגבי הצלת 

בני ישראל מהמצרים ובקריעת ים סוף. וגם מצינו 

שכתוב בירושלמי בסוכה שם שלמדו ההקפות מיריחו, 

ואף התם הוא יום הדין ליושבי יריחו, וזה דומה להריגת 

ביום השביע של סוכות ם בים סוף. ועוד מצינו שיהמצרי

בקרבנות יש רק ז' פרים, ודלא היג' פרים כביום 

הראשון, וחסרון זה בפרים הוא רמז למדת הדין לאומות 

העולם, עיין לקמן. הרי יש דמיון בין ז' של פסח לז' של 

 סוכות, ושניהם בגדר של דין. ודי בזה.

 

מצינו שאף לגבי פסח יש עצרת, וכן לגבי ספירת  ולכן

 יש עצרת, וכן הוא לגבי סוכות והכל אתי שפיר.                 העומר 

 

)פ''ט.( אורחיה יש לחקור במה שביארתי לעיל  ואגב

שלא מצינו מצוה מיוחדת לכל איש לעשות ביום השמיני, 

ולכן לא מצינו מצוה מיוחדת לשבועות או שמיני עצרת. 

לחם, מ''מ הת בבית המקדש כגון שתי וואף שמצינו מצו

הוא  ינישמהזה לכל איש. ונראה שזה מפני שיום  אין

בגדר של שפע מלמעלה, ולכן זה למעלה ממה שאדם 

עושה או מעבודתו, או קיום המצות. אלא עדיין יש לעיין 

שמיני, והלא הת מילה ביום ובזה משום שמצינו שמצו

יותר נראה לעשות המילה ביום ו' או ז', שהם רמזים 

בשער א' פ''ו לנתינה או שלימות )וכבר ביארתי לעיל 

שהענין של מילה הוא הסרת העיכוב לנתינה(, ואחר כך 



י''ל שהשפע יורד מלמעלה ביום ח'. ולכן קשה הוא 

להבין איך אמרה התורה שיש לעשות המילה ביום 

אה לענ''ד ששאני מילה לתינוק, שאין . אלא נרינישמה

התינוק מל את עצמו אלא החיוב על אביו. וידוע הוא 

שהאב הוא בגדר קב''ה להבן, וכבר כתוב בקידושין לא:, 

''השוה הכתוב כבוד אב ואם לכבוד המקום... השוה 

הכתוב מוראת אב ואם למוראת המקום'', הרי ששניהם 

''והרי נתבאר יתרו,  שווים. וכתב בשער המצות פר''

טעם כבוד אב ואם, כי אין שפע הבן נמשך לו מלמעלה 

אלא על פי דרכם ובאמצעותם, כי הוא עלול להם''. ע''ש. 

הרי מכל זה נראה שהאב בגדר של שפע מלמעלה כנגד 

בנו, ולכן נראה שכיון שהמילה נעשה ע''י האב או שלוחו, 

עליון בגדר ח', ולכן הזה הוי בגדר מעשה ע''י השפע 

שמיני. כך נראה הראוי הוא לאב לעשות המילה ביום 

 לענ''ד.

 

 יאפ''                            
 

לפרש הענין של ז' לגבי פסח ביותר ביאור. וכבר  ויש

כתבתי שהוא סימן לשלימות באמונה בהקב''ה וכבר 

כתבתי שהעיקר בקרבן פסח הוא לסימן שבני ישראל 

ע''ז המצריים שהיא לא היו האמינו בע''ז כלל ובפרט 

פנחס רנא. ''ודא קשיא להו מן  השה. וכן הוא בזוהר פר''

כל מכתשי דעבד לון קב''ה, אינון דינין דיעבדון 

בדחליהון, לבתר דיינין ליה בנורא, דכתיב פסילי 

אלהיהם תשרפון באש. אמר קב''ה אל תאכלו ממנו נא, 

 דלא יימרון ברעותא ובתיאובתא דדחלנא אכלין ליה הכי.

אלא אתקינו ליה צלי ולא מבושל, דאלו מבושל יהא 

טמיר ולא יחמון ליה. אלא תיקונא דיליה דיחמון ליה הכי 

מוקדא בנורא, בגין דריחיה נודף, ותו רישיה עליה כפוף 

על כרסולוי, דלא יימרון דחיה או מלה אחרא הוא, אלא 

דישתמודעין ליה דאיהו דחלא דילהון. ותו דלא ייכלון ליה 

בתא אלא על שבעה ארח קלנא ובזיון, ותו לא בתיאו

תשברי בו אלא דיחמון גרמיו רמאן בשוקא, ולא ייכלון 

לשזבא ליה, וע''ד כתיב ובאלהיהם עשה ה' שפטים'' 

ע''ש. הרי כל הענין הוא שבני ישראל אינם מאמינים 

 בע''ז. 

 

בא פ''יב. ג. ''בעשר לחדש  נראה שמ''ש בפר'' ולכן

שה לבית אבות'', הכוונה היא  הזה, ויקחו להם איש

להורות על פנים חדשות, שכך הוא הרמז של י', כמו 

לגבי יו''כ. וכבר אמרו לנו  )שער ג' פ''ט( שכתבתי לעיל

רבותינו שיום זה היה שבת הגדול, והרי אף כאן יש רמז 

לשלימות האמונה בשבת שהוא ענין הז'. ועיין בזוהר 

 ה.שמות לט: שהשוה יו''כ לפסח בענין ז

 

לענ''ד שבני ישראל זכו לקבלת מדרגת ח' ביום  ונראה

הראשון של פסח, דהיינו השפע העליון להגן עליהם. 

בא. פ''יב. כב., ''ולקחתם אגדת  ולכן מצינו שכתוב בפר''

אזוב וטבלתם בדם אשר בסף והגעתם אל המשקוף ואל 

שתי המזוזות מן הדם אשר בסף''. נראה שהאגדת אזוב 

)שער א' פ''ה( יון כמו שביארתי לעיל עלהרמז להשפע 

לגבי פרה אדומה ומצורע. ועוד נראה שצורת המשקוף 

ושתי מזוזות היא צורת ח'. וזה רמז להשפע העליון כדי 

בכורות. ואף שמצינו בזוהר שיש הלהציל אותם ממכת 

כאן צורת ה', כמ''ש בשמות לה: ''תו א''ר אבא כגוונא 

'', מ''מ אין פירוש דשמא קדישא ה' עבדו בההיא שעתא

אחד דוחה פירוש אחר וי''ל שיותר מכוונה אחת יש כאן. 

ואף התרגום פירש פסח ''ויחוס על תרעא'', ורש''י כתב 

בפסוק כג. ''וחמל וי''ל ודלג'', הרי החמלה היא השפע 

 העליון מלמעלה, וזה בגדר של ח'.   

 

זה יש להעיר על מה שמצאתי בפרשה זו. הרי  ולפי

יך טבילת אזוב בדם ''בסף''. ויש לדקדק כתוב שצר

שהלא לגבי מצורע כתוב שהדם ''בכלי חרש''. וכן לגבי 

פרה אדומה כתוב ''ונתן עליו מים חיים אל כלי''. ולכן 

למה לגבי קרבן פסח כתוב ''סף'' ולא כלי. אלא נראה 

לענ''ד שיש רמז כאן לסף הבית, שהוא מקום הכניסה 

יד. יז. ''היא באה בסף בפתח, כמ''ש במלכים א. פ''

הבית''. וזה לצרף הענין של ''סף'' לענין המזוזות 

משקוף. וכבר כתבתי שהמזוזות ומשקוף הם בצורת הו

ח'. ולכן מצינו שיש הח' וה''סף'', ובצירוף יש ''חספ''. 

ולכן בני ישראל למטה בעולם הזה עשו התקון של 

''חסף'', אבל מלמעלה מן השמים זה נראה להיפך, 

הוא לימינו של איש הוא לשמאל לאיש שעומד בר ששד

כנגדו, ולכן אם הסדר של אותיות לאיש זה הוא ''חסף'', 

אז לאיש שעומד כנגדו הסדר הוא ''פסח''. וכן י''ל לגבי 

שמים וארץ, שאם בארץ אצלינו הוא ''חסף, אז כנגדנו 

ולכן ''חסף'' נעשה היפוך,  למעלה בשמים הוא ''פסח''.

'', ולכן מצינו שיש רמז שע''י המצוה למטה דהיינו ''פסח

זכו בנ''י  דהיינו ''חסף'', של הסף והמזוזות והמשקוף,

ל''פסח'' מלמעלה מהקב''ה, שהוא פסח על בתיהם. כך 

 נראה לענ''ד בדרך רמז. 

 

משפטים,  פירוש זה יש לפרש לגבי העבד בפר'' וכעין

שכתוב שם ''והגישו אדניו אל האלהים, והגישו אל 

לת או אל המזוזה, ורצע אדניו את אזנו במרצע ועבדו הד

לעולם.'' וי''ל שיש כאן רמז במעשים אלו לעשות העבד 

''עבדו'' לעולם. מזוזת צורת הפתח היא כמו ו', וזה רמז 

להו' של ''עבדו''. הדלת היא רמז לד' של ''עבדו''. והבית 

שיש בו המזוזה והדלת, הוא רמז לב' של ''עבדו''. 

'רצע'', היא כמו רץ לע' או רוצה ע', שנראה שרץ ותיבת '

ורוצה הוא ענין אחד שאדם רץ למה שהוא רוצה. ולכן 



עבד זה רוצה לע', וזה הע' של ''עבדו''. נמצא שכל 

הענינים כאן, דהיינו הבית והמזוזה והדלת והרציע כולם 

הם רמז ל''עבדו'', כיון שזה התכלית של כל הענינים 

 רמז בצורת הפתח כמו לגבי פסח. כאן. הרי אף כאן יש

 

יש לפרש לגבי עבד הנרצע, והוא כשפירשתי  ועוד

לעיל, לגבי ''פסח'' ו''חסף''. וי''ל שהעבד שאינו רוצה 

לצאת לחפשי הוא עושה עברה, שהוא אינו רוצה להיות 

בר נתינה כאדם בן חורין שיכול לקיים רצונו כל מה 

שהוא רוצה בעבודת הקב''ה, אלא עבד זה רוצה לעבוד 

ינו בר נתינה שלמה כמו בן רק את אדוניו, ולכן הוא א

חורין. ולפי זה י''ל שהעבד רוצה ''לעצור'' בעבודת 

הקב''ה. ולכן שייך בו האותיות של ''עצר'', וא''כ העונש 

משמים למעלה ממנו, הוא בהיפך האותיות כדביארתי 

לעיל, שהאותיות שהן לימין הן לשמאל למי שעומד 

כן במקום כנגדו, ומה שהוא לשמאל הוא לימין כנודע, ול

''עצר'', מצינו ''רצע'', וזה עונשו. וכעין זה מצינו בשער 

המצות בפר'' עקב, שכתוב שם, ''והנה אין להפסיק כלל 

בין מים אחרונים לברכת המזון, ופעם אחת הייתי לפני 

מורי ז''ל ובא לפני אדם אחד ואמר לי כי זה לי שני ימים 

ל ואמר כי שאירע לו כאב חזק בכתפו ונסתכל בו מורי ז''

בא לו כאב זה מפני שהפסיק בין מים אחרונים לברכת 

המזון בקריאת פרק משניות, ועבר על מ''ש רז''ל תכף 

לנטילה ברכה, דהיינו נטילת מים אחרונים, ולכן ''תכף'' 

נהפך ל''כתף'', והרגיש בו כאב'' ע''ש. הרי מבואר 

שמצינו שהאותיות העברה והעונש שוות כדביארתי. וכן 

ו להיפך, שאחר העונש ותשובה הקב''ה מחזיר מצינ

אותיות העונש לשכר, שכתוב בישעיה פ''סא. ג. ''לתת 

להם פאר תחת אפר'', הרי האותיות של אפר ופאר 

 שוות.    

 

מצורע בפ''יד. מט.  לגבי בית המנוגע בפר'' מצינוו

שכתוב שם, ''ולקח לחטא את הבית שתי צפרים ועץ 

ולענ''ד יש במעשים אלו רמז ארז ושני תולעת ואזב.'' 

ל''חטא''. ''אזב'' הוא א' ו''זב'' הוא ט'. ולכן מצינו א' וט' 

ור' בגדר של ב'  ,של ''חטא''. וכן ב''ארז'', י''ל הכי שיש א'

וגם יש ז', ושניהם ט'. ולכן אף בארז יש רמז לט' וא' של 

''חטא''. והאותיות של ''שתי צפרים'' הם שמונה, דהיינו 

'חטא''. וכן לגבי ''שני תולעת'', יש שמונה ח', של '

אותיות, דהיינו הח' של ''חטא''. ולכן בכל אלו יש רמז 

להתכלית שהוא ל''חטא''. ולפי זה אף בנתינת דם על 

, שצורת הפתח בית, י''ל שאף בזה יש רמז לח'המשקוף 

הקדושה מלמעלה זה של ''חטא'', ו היא ח', דהיינו הח'

יעה לחטא הבית. הרי אף כאן שהיא בגדר של ח' שמשפ

 י''ל שיש בצורת הפתח רמז לח', כמו לגבי פסח.       

 

       יבפ''                             

 

. וכבר כתבתי בשם הגמרא תשעהיש לבאר  ועכשיו

בשבת קד. שהוא בגדר של ''מיטיב לך'', דהיינו שהוא 

השפע מלמעלה על האדם. אלא עדיין יש לחקור בחילוק 

בין הגדר של ח' והגדר של ט', שהלא שניהם בכלל 

השפע מלמעלה. אלא נראה לענ''ד שכך הוא החילוק, 

, והשפע של ט' יחידי שפע הח' הוא שפע פרטי להאדם

. ועיין או הרבים הוא יותר גבוה, והוא שפע כללי להעם

תשובה פ''ג. הל''ה. שיש חילוק בין אדם  ברמב''ם הל''

ב''ד והכ''מ שם. ועיין במהרש''א ראביחיד וצבור, ועיין 

בשבת קנו. שכתב ''וי''ל דודאי יעודי התורה נאמרו על 

כלל ישראל וזכות הרבים ודאי דאינו תולה במזל כלל, 

ולא פליגי הכא אלא ביחיד דלר''ח מזל מחכים מזל 

מעשיר לאותו יחיד, ור''י אמר דאין מזל לישראל אפילו 

יחיד להעם בענינים ליחיד'' ע''ש. הרי שיש חילוק בין 

לך  ''פראלו. ולפי זה יש להסביר מ''ש לגבי אברהם ב

לך, בפ''יז. א. ''ויהי אברם בן תשעים שנה ותשע שנים''. 

שתי פעמים. ואחר כך כתוב,  ההרי יש כאן מדת תשע

''והייתי לאב המון גוים''. הרי הברכה כאן היא אינה 

ה, פרטי ורק לאברם שיהיה רק הוא עצמו עשיר וכדומ

אלא היא כללי דהיינו היא כוללת אברם וגם צאציו להיות 

עם גדול, והיא ברכה לעם. ולכן יש כאן רמז למדת ט'. 

לך לך פ''יז. יז.  ולכן אף לגבי שרה מצינו שכתוב בפר''

 ''ואם שרה הבת תשעים שנה תלד.''

 

מצינו לגבי עוג מלך הבשן בדברים פ''ג. יא.  ועוד

ש ברזל... תשע אמות שכתוב שם, ''הנה ערשו ער

וי''ל שכיון שהוא מלך על כל העם ולא אדם ארכה''. 

 יחידי, הוא בגדר תשעה. 

 

זה יש להבין הטעם שהמלך יכול לקח יח' נשים,  ולפי

, שזה רמז לט' בפנימי שמקיים הט' הדהיינו ט' כפול

בחיצוני. וזה הגדר של מלך שהוא הראש של כל העם, 

לא ד' נשים )ונראה הד' משא''כ לאיש פרטי שאין לו א

בשער ג'  רמז לסיום, ואין בו הוספה כדביארתי לעיל

 , ולכן אין להוסיף על תאותו להרבות לו נשים(.פ''ג

 

אליעזר  זה יש להסביר מ''ש בברכות כח. לגבי ר'' ולפי

בן עזריה שאמר אני כבן שבעים שנה, שכתוב שם 

ההוא ''ואמרו ליה ניחא ליה למר דליהוי ריש מתיבתא... 

יומא בר תמני סרי שני הוה, אתרחיש ליה ניסא ואהדרו 

ליה תמני סרי דרי חיורתא''. וי''ל שרמז יש כאן שהוא 

בגדר של יח', דהיינו ט' בפנימי וחיצוני, והוא ראוי להיות 

 ריש מתיבתא וזה כמו מלך שהוא דבר כללי ולא פרטי.

 

יש לפרש מה שמצינו בירושלמי כלאים פ''ט הל''ג.  וכן

וכן בירושלמי כתובות פ''יב. לגבי מיתת רבי, שכתוב שם 



''ונתכנסו כל העיירות להספידו ואשירוניה תמני עשרה 

כנישין''. ויש ליתן טעם לזה לומר שיש בזה רמז שרבי 

כל החכמים וכל העם, ולכן הוא בגדר של על היה ראש 

 מלך, וזה דבר כללי ולא פרטי, ולכן מצינו יח' כנישין.     

 

יש להסביר מה שמצינו בסוכה כח. ''מעשה ברבי  וכן

אליעזר ששבת בגליל העליון ושאלוהו שלשים הלכות 

בהלכות סוכה, שתים עשרה אמר להם שמעתי, שמונה 

אומר  עשר אמר להם לא שמעתי. רבי יוסי בר' יהודה

חילוף הדברים שמונה עשר אמר להם שמעתי, שתים 

רש הענין, עשרה אמר להם לא שמעתי.'' והכי יש לפ

בסתם כתוב יב' שמעתי, דהיינו שכיון שהוא למד תורה 

אז אצל ר''א למוד זה הוא דבר שלם והוא יכול ליתן  ,זו

תורה זו לאחרים וזה הגדר של נתינת ו' והוא כפול, 

שהנתינה היא מפנימי לחיצוני. אמנם סבר ר''י בר''י 

שכיון שהוא קיבל תורה זו מרבותיו שהם הרבים אין זו 

תורת ר''א בלבד שהוא יחיד, אלא היא תורה בגדר של 

 ' כדביארתי לעיל.רבים וזו מדרגת יח

 

יש לפרש הא דמצינו בסנהדרין צז:, ''אמר אביי לא  וכן

פחות עלמא מתלתין ושיתא צדיקי דמקבלי אפי שכינה 

בכל דרא, שנאמר אשרי כל חוכי לו, לו' בגימטריא תלתין 

ושיתא הוו, איני והאמר רבא דרא דקמי קודשא בריך 

הוא תמני סרי אלפי הואי, שנאמר סביב שמנה עשר 

לף, לא קשיא הא דמסתכלי באיספקלריא המאירה הא א

דמסתכלי באיספקלריא שאינה מאירה.'' וכן הוא בסוכה 

מה: ע''ש. ויש להבין הענין של יח' ולו'. ובתחלה י''ל 

שהצדיק הוא מגן על כל העולם, וכמו שמצינו בסוכה 

שם, ''אמר חזקיה א''ר ירמיה משום רשב''י יכול אני 

ולו מן הדין מיום שנבראתי עד לפטור את כל העולם כ

ט', וכמו שביארתי  תעתה...''. ולכן הצדיק הוא במדרג

לעיל, ולכן בצירוף הפנימי וחיצוני יש מדרגת יח'. וכל זה 

כדי להשיג באיספקלריא שאינה מאירה. אמנם להשיג 

וזה  לאיספקלריא המאירה, צריך הצדיק לכפול על מדתו

ינו שיח' כפול הוא , ולכן מצבגדר של פנימי של הפנימי

ועוד יש לבאר לגבי לו', והוא בגדר של צדיק גמור  לו'.

ושלם שהוא הגדר של ז' והוא ראוי לקבל השפע 

מלמעלה בגדר של ח', ולהגיע לגדר זה צריך להתחיל 

מא' ואז להגדיל עד ב' ואז עד ג' וכו' עד שהוא הגיע 

לשלימות של ז' ואז הוא זוכה לשפע מלמעלה בגדר של 

ולכן הסך הכל של א' ב' ג' ד' ה' ו' ז' ח', הוא לו'. וזה ח'. 

לא פחות עלמא מתלתין ושיתא צדיקי '' מה שאמר אביי

'', דהיינו אנשים שהם בגדר של לו' דמקבלי אפי שכינה

שהם בגדר של ז' והם ראוים לקבל ''אפי שכינה'' וזה 

 ולכן מאמר זה אתי שפיר. בגדר של ח'.

 

המקובלים, לגבי סעודת  זה אפשר לפרש מ''ש ולפי

רביעית במוצאי שבת, שיש עצם בשדרה שנקרא ''לוז'' 

או ''בתואל'' או ''נסכיו'', וממנו יחיה האדם לעת תחית 

המתים, והוא אינו נהנה מאכילה אלא במוצאי שבת. עיין 

בב''י א''ח ס''ש. ובא''ר ס''ש. אות ב. ובבן איש חי ש''ב 

אות א. ויש ליתן רמז בכל פר'' ויצא אות כז. וכה''ח ס''ש. 

שפע גדול  של זה, שהענין של תחית המתים הוא עת

של רוחני מלמעלה כדי לחיות כל גופי ישראל, וכיון 

א בגדר של ט', וכיון וא לכל ישראל, אז הוה הששפע ז

א בגדר של וא ממקום גבוה מאד ברוחני הושה

איספקלריא המאירה שהוא בגדר לו' כדביארתי לעיל ה

כפול. וכל זה להחיות הגוף בשלימות, דהיינו  שהוא יח'

בגדר של ז'. נמצא שיש צירוף בין לו' ובין ז', וזה הרמז 

של ''לוז''. והוא עצם בשדרה, שהשדרה היא החיבור בין 

מחשבה ורוחני, ובין הגוף וכל ההמוח שהוא מקום 

האברים שהם הגשמי. וכן הוא הענין בעת תחית 

רוחני וגוף הגשמי. ולכן המתים הוא חיבור בין נשמה ה

מסתברא הוא שעצם זה אינו נהנה אלא באכילה 

במו''ש, שמו''ש הוא חיבור בין יום הרוחני שהוא שבת, 

ובין ימי הגשמי שהם ימי חול, וכן יש לכוין בסעודה 

רביעית ''להמשיך אור קדושת שבת לכל סעודות ימי 

 החול'', כמ''ש הבן איש חי שם באות כו. ע''ש. ולענ''ד

עוד להוסיף לפרש בשמות לוז בתואל ונסכיו, ונראה 

שיש רמז בהם ליעקב בפר'' ויצא שכתוב שם, ''ויחלום 

והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה''. הרי יש 

כאן צירוף בין הרוחני והגשמי, השמים והארץ, ונראה 

שיעקב היה במדרגה של ''הא דמסתכלי באיספקלריא 

קום נקרא ''לוז''. וגם הוא ''בית המאירה''. ולכן אותו מ

אל'', וזה כמו ''בתואל''. דהיינו בתחלה הוא לוז, שהוא 

רמז לצירוף בין הרוחני והגשמי, ובסוף הוא בית אל, 

דהיינו הבית הוא מקום גשמי ומשפיע בו הרוחני של 

ק'ל. וכל זה כדי לעבוד הקב''ה ולקיים דבריו, והעבודה 

אותה מצבה, ויצוק שמן על ע''י יעקב היא בתחלה ''וישם 

ראשה''. אמנם השלימות של עבודתו שם היא בפר'' 

וישלח פ''לה. פסוק יד. כשהוא חזר לבית אל, וכתוב 

שם, ''ויצב יעקב מצבה במקום אשר דבר אתו מצבת 

אבן, ויסך עליה נסך''. הרי השלמת עבודתו היא בניסוך 

יש  )עיין בספרנו שם שזה השלמת נדרו(, ולכן לניסוך זה

רמז בשם ''נסכיו''. הרי שעצם זה הוא לוז בתואל ונסכיו, 

לרמוז על השפע הרוחני בשעת תחית המתים, והוא 

מעולם הרוחני לעולם הגשמי, והוא כדי להשלים 

 עבודתינו להקב''ה, וכדמצינו ביעקב.                 

 

כי תצא כתוב  יש לפרש הענין של גט, שהלא בפר'' וגם

, ובתרגום כתוב שם ''גט פטורין'', ויש ''ספר כריתות''

לשאול למה תפסו חכמים לשון הארמי ובכל מקום כתבו 

גט, ולא לשון התורה שהוא ספר כריתות. והלשון של 



גט, הוא לשון של שטר כמו שכתבו התוספות בריש פ''ק 

דגיטין, וכתב התוי''ט בריש פ''ק דגיטין שהטעם שיש יב' 

נין גט. הרי שראו חכמים שורות לגט הוא מפני שהוא כמ

ענין חשוב בלשון של גט, עד שכתבו יב' שורות לגיטין. 

וראיתי בשו''ת רביד הזהב ח''ב ס''כח. שדן בזה וכתב 

בשם האור ישראל שיש יסודות באותיות ג' וט' ע''ש 

פירושו. ולענ''ד נראה שכן הוא, ויש לפרש שבאותיות ג' 

ש ואשה, שכך וט' יש רמז לחיבור בין שני אנשים או אי

הוא הענין של כל שטר שהוא מה שכתב איש זה לאיש 

אחר, ובזה יש חיבור ושייכות ביניהם בעסקיהם, כגון 

שטר מכירה וכדומה שאחד כותב לחברו מה שהוא מוכר 

לו, ונמצא שלפי זה יש שייכות ביניהם. ולכן הכי יש 

לפרש, הג' הוא רמז לביאה בין הנותן והמקבל, דהיינו 

. )שער ג' פ''א( נותן לחבירו, כדביארתי לעילמה שאחד 

והט' הוא רמז על הכלל ולא על הפרט, דהיינו שאין כאן 

רק אדם יחידי, אלא שיש רבוי דהיינו שנים או יותר, 

שהוא איש וחבירו. ולכן מצינו שכל הענין של גט הוא 

רמז לנתינת הודעה או דברים בין איש לחברו, וכן הוא 

אף לגבי נתינת גט מאיש לאשתו, הענין של שטר. ולכן 

הוא כשטר שהאיש נותן הודעה בכתב לאשתו ששוב 

היא אינה אשתו והיא פטורה ממנו, וזה גט פטורין. ולכן 

כיון שיש רמז בלשון של גט על פעולה זו, תפסו חכמים 

בלשון גט. ואם תשאול הלא לפי זה י''ל הלשון של גט 

את זה בכל מקום תחת הלשון של שטר, ולא מצינו 

כמבואר בתוספות הנ''ל, י''ל שבחרו חכמים לשון זה רק 

לגבי גיטין כיון שלא מצינו שום שטר אחר בתורה, 

משא''כ בגט שכתוב ''ספר כריתות''. הרי אף כאן מובן 

 הענין של ט'.       

 

זה יש להסביר הענין של תפילין, והפירוש של  ולפי

חברו עם  בא. ''ומנחם טוטפות. כבר כתב רש''י בפר''

'והטף אל דרום' )יחזקל פ''כא. ב.( 'אל תטיפו' )מיכה 

האמורה  פ''ב. ו.(, לשון דבור, כמו ולזכרון בין עיניך

בפרשה ראשונה שהרואה אותם קורים בין העינים יזכור 

הנס וידבר בו.'' והוסיף הרמב''ן שם, ''בעלי לשון יחשבו 

וף ליחס אותה אל לשון 'והטף אל הדרום', 'ועלימו תט

מלתי' )איוב פ''כט. כב.(, ענין מושאל מן 'והטיפו ההרים 

עסיס' )עמוס פ''ט. יג.(. יאמר שתעשה מיציאת מצרים 

על ידך אות ובין עיניך דבור יזל כטל על שומעיו.'' וכן 

מצינו בעמוס פ''ז. טז. ''ולא תטיף על בית יצחק'', הלשון 

של דבור. הרי הלשון של טוטפות הוא דבור, ונראה 

הרמב''ן שהדבור כמו טיפות היוצאות מן הפה, ולכן מ

הוא דומה זה ל'והטיפו ההרים עסיס', הלשון של טיפות. 

 האלא לפי זה עדיין יש לבאר למה יש כאן הט' כפול

 בטוטפות. 

 

לענ''ד שיש רמז כאן למדת ט', דהיינו שזה  ונראה

בגדר השפעה כללי לעם ישראל, ואין זה השפעה פרטי 

לובש התפילין. וכן יש ללמוד מברכות ו. רק לאיש זה ה

חייא בר אבין  ''שכתוב שם, ''א''ל רב נחמן בר יצחק לר

הני תפילין דמרי עלמא מה כתיב בהו, א''ל 'ומי כעמך 

ישראל גוי אחד בארץ'... תינח בחד ביתא בשאר בתי 

מאי, א''ל 'כי מי גדול אשריך ישראל'...''. ע''ש. הרי מצינו 

'ה הענין הוא על כלל ישראל, ולא על שבתפילין של הקב'

היחיד. ולכן כתוב ''ומי כעמך ישראל''. ולכן התפילין הם 

בגדר של ט', ולא בגדר של ח'. ולכן אף בתפילין שלנו 

מצרים ושכל כוונת מי''ל הכי, שהן רמז ליציאת העם 

הצלת העם היא לעבוד הקב''ה ולקבל עול מלכות שמים. 

, לכל העם פע ממדרגת ט'ולכן כיון שיש כאן רמז להש

כתוב בתורה ''טוטפות'', דהיינו טפות או דבור בגדר של 

 .הט'. ולכן לפי זה מובן למה הט' כפול

 

זה יש להסביר מ''ש בברכות שם, ''דכתיב 'וראו  ולפי

כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך', ותניא 

רבי אליעזר הגדול אומר אלו תפילין שבראש''. נראה 

שכיון התפילין של ראש בגדר של שפע כללי לעם, ומזה 

נראה לכל שישראל עם מיוחד להקב''ה, שפיר י''ל ''ה' 

 יר י''ל ''ויראו ממך''.נקרא עליך'', וגם שפ

 

נראה שיש לפרש מה שמצינו בש''ע ס''לא.  ולכן

ובכה''ח אות ד. בשם הסמ''ג, דהיינו שיש לנו שלוש 

אותיות, שבת מילה ותפילין. ונראה שהענין של ''אות'' 

הוא מה שאיזה דבר נותן סימן כדי להכיר דבר אחר 

 שאינו נמצא, כגון אם אנו מדליקים נר חנוכה יש לומר

שזה ''אות'', דהיינו שע''י סימן זה של הנרות כל העולם 

מכירים הנס שכבר היה בעולם ואינו נמצא עכשיו. וכן יש 

ראשון הנעלם ואין ל יש בה רמזלפרש ''אות'', שה''א'' 

לנו היכר בו, ואז יש ''ו'', דהיינו מדת נתינה כדביארתי 

, א הסוףילעיל, וזה הסימן שנותן לנו ההיכר, וה''ת'' ה

א סוף האותיות, דהיינו העולם הזה שכולנו יכיון שה

מכירים בו. ולכן ע''י ''אות'', יש סימן לכל העולם הנמצא, 

 לדבר שאינו נמצא ונעלם. 

 

זה יש לפרש למה יש שלוש מצות שנקראו ''אות'',  ולפי

דהיינו שבת מילה ותפילין. ונראה שבזה יש רמז לשפע 

א נעלם ממנו ואין של הקב''ה שהוא משפיע עלינו והו

היכר בזה לעין. ולכן אם אנו מתחילים מלמעלה, בתחלה 

ואחר כך  ,השפע הוא בגדר של ט' ואחר כך בגדר של ח'

יש שפע ממנו דהיינו הפנימי שלנו שמשפיע לחוץ, וזה 

הגדר של ז'. וכל דבר פנימי כשהוא בפנים הוא נעלם 

 ת אלו הןוממנו. ולכן שפיר יש לומר הטעם שדוקא מצו

בגדר של אות, שהתפילין הן סימן למדרגת ט', ומילה 

 היא סימן למדרגת ח', ושבת היא סימן למדרגת ז'.  



 

 יגפ''                                  

 

וישב, ''יוסף בן שבע  זה יש לפרש מ''ש בפר'' ולפי

עשרה שנה, היה רועה את אחיו בצאן''. ונראה שיש רמז 

כתבתי שהמספרים בין י' לכ' כאן למדרגת מלך, שכבר 

הם כפול, כגון יד' הוא ז' כפול, אחד לפנימי ואחד 

לחיצוני, וכשהפנימי וחיצוני שווים, כגון ז' לשניהם אז יש 

קיום, אבל ביג' יש ז' בפנים ורק ו' בחוץ, ולכן אין קיום 

 למדרגה זו, עיין לקמן מה שביארתי לגבי בר מצוה

דרגת יח' היא מדרגת . ולפי זה יש להסביר שמ)פ''יח(

מלוכה, ולכן מצינו ''בן יח' לחופה'' כמו שאבאר לקמן 

לגבי המשנה בפרקי אבות. אמנם מדרגת יז' )פ''כא( 

היא ט' בפנים ורק ח' בחוץ, וזה סימן שאין כאן קיום 

 תלמדרגה זו, ואפשר שזה מביא לידי הפסד ונאבד

ה ימדרגת ט', או אפשר שזה מביא לידי קיום ויש עלי

 אן למדרגת יח', כדביארתי לקמן לגבי בר מצוה.מכ

 

זה מובן החלומות של יוסף שאמרו עליהם אחיו,  ולפי

''המלוך תמלוך עלינו'', הרי שבחלומות אלו יש סימן 

שיוסף יכול להיות כמו מלך עליהם, אבל עדיין זה 

בבחינת אפשר, שעדיין לא בא הזמן למלכותו, ועדיין אין 

ן מדרגת יז'. אמנם אחר כך מצינו קיום לדבר, ולכן יש כא

שאחר שיוסף יצא מן השפלות של בית הסהר, הוא 

התחיל לעלות למעלה למעלה, ואחר שבע שנים של 

ויגש פ''מה. ו. פר'' שבע ושתי שנים של רעב, כמ''ש ב

''כי זה שנתים הרעב בקרב הארץ'', דהיינו אחר תשע 

יום שנים באו אביו ואחיו וכל ביתם למצרים, ומצינו ק

החלומות, הרי מדרגת ט'. ולכן שפיר יש לפרש הרמזים 

 כאן לגבי מדרגת ט'.     

 

יש לבאר בענין זה, והוא מה שמצינו לגבי יעקב  ועוד

וישלח שאחר שהוא הלך מעשו כתוב בפ''לג. יז.  בפר''

''ויעקב נסע סוכותה ויבן לו בית, ולמקנהו עשה סוכות, 

ב שם ברש''י ''שהה על כן קרא שם המקום סוכות.'' וכתו

שם יח' חודש, קיץ וחורף וקיץ, סוכות קיץ בית חורף 

סוכות קיץ.'' ומקורו מגמרא מגילה יז. ויש לחקור מה 

הוא הענין של יח' כאן. ונראה שהרמז של עשו ומה 

שכתוב ''ויאבק איש עמו עד עלות השחר'', הוא 

 למלחמה בין יעקב שהוא מצד הטוב ובין הצד הרע

כבר האריכו המפרשים לבאר כל זה. וכבר , ושהוא עשו

א יפ''ה. הענין של סוכה, שה ב'כתבתי לעיל בשער 

צירוף הפנימי והחיצוני, והשלימות שיש בזה. ולכן כאן 

 ,אחר שיעקב טרח עם הצד הרע ואחר הנצחון של יעקב

מצינו שיעקב בגדר של שלימות, ולכן מובן שאחר 

לדרכו'', מצינו  שכתוב בפסוק טז. ''וישב ביום ההוא עשו

כתוב ''ויעקב נסע סוכותה'', דהיינו שעכשיו הוא בגדר ש

של שלימות של פנימי וחיצוני. ואחר כך כתוב ''ויבן לו 

שהבית  ,בית'', נראה שהרמז כאן הוא הענין של קביעות

יש לו קביעות כנגד הסוכה, ולכן מצינו שיעקב היה יכול 

''ולמקנהו  ליתן קביעות להשלימות שלו. ואחר כך כתוב

עשה סוכות'', ונראה שזה מובן לפי מ''ש לפני זה בפסוק 

יא. ''קח נא את ברכתי אשר הבאת לך כי חנני א' וכי יש 

לי כל, ויפצר בו ויקח''. וזו מ''ש בפ''לב. יד. ''ויקח מן 

הבא בידו מנחה לעשו אחיו. עזים מתאים ותישים 

תן עשרים רחלים מאתים ואילים עשרים.'' הרי שיעקב נ

ממקנהו לעשו, והוא לצד הרע. ונראה שזה כמו מצינו 

לגבי שעיר יו''כ לעזאזל, שהוא לצד הרע, וכן לגבי מים 

. ונראה כיון )פ''טז( אחרונים וכמו שאכתוב לקמן

שבמתנה זו יש שייכות לצד הרע יש חשש שמא נתינה 

זו גורם פגום בשלימות של נכסי יעקב. וידוע שמלבד 

שלימות בנכסיו, דהיינו שיש לצדיק הצדיק עדיין בעינן 

להשתמש בנכסיו רק לחסד ומעשים טובים, ובזה מובן 

מה שאמרו רבותינו לגבי יעקב בחולין צא. ''ויותר יעקב 

לבדו, אמר רבי אלעזר שנשתייר על פכין קטנים, מכאן 

לצדיקים שחביב עליהם ממונם יותר מגופם.'' דהיינו 

רק לתשמיש טוב, שהצדיק מקפיד על ממונו שהוא יהיה 

ובזה יש שלימות אף לנכסיו. ולכן אחר שיעקב נתן 

ממקנהו לעשו שהוא צד הרע ויש חשש בזה של תשמיש 

רע לנכסיו, חזר יעקב להשתמש בנכסיו רק לצד הטוב, 

ובזה יש שלימות במקנהו, וזה הרמז של ''ולמקנהו עשה 

להם שלימות,  וסוכות'', דהיינו שהוא תקן נכסיו כדי שיהי

ו מדרגת סוכה. ולכן כיון שהשלימות כאן לא היתה על וז

יעקב לבד אלא על כל מקנהו, מצינו שיש כאן הענין של 

כלל כנגד הפרט, דהיינו כל נכסיו כנגד יעקב היחיד. ולכן 

השפע שירד מלמעלה להשפיע על יעקב ונכסיו הוא 

בגדר של ט', שהוא מדרגת דבר כללי, וכיון שיש כאן 

בפנימי וחיצוני וכמו שמצינו שיש הענין של שלימות 

בסוכה רמז זה, אז השפע הוא כפול, דהיינו יח' לרמוז 

 שיש ט' לפנימי וט' לחיצוני. כך נראה לענ''ד.

 

הנ''ל יש לבאר נקודה אחת לגבי הברית בין  ולפי

הבתרים, והיא שכתוב שם, ''ויאמר אליו קחה לי עגלה 

. ויקח לו משולשת ועז משלושת ואיל משולש, ותור וגוזל

כל אלה ויבתר אותם בתוך ויתן איש בתרו לקראת רעהו 

ואת הצפור לא בתר''. ויש לשאול מה הענין כאן של 

משולשת ג' פעמים, ולמה צריך לבתר אותם. ולענ''ד יש 

כאן הענין של ט', דהיינו ג' פעמים ג', וזה רמז לשפע 

כללי מהקב''ה לקיים העם. והענין של ''ויבתר'' הוא 

חיצוני, דהיינו שע''י זה יש יח' הלחלק הפנימי ו לרמוז

חלקים. וכל זה משום ''לזרעך נתתי את הארץ הזאת'', 

דהיינו שהענין כאן הוא דבר כללי לכל העם, וזה הענין 

 של ט'.    

            



י''ל לגבי הענין של ט', והוא שאף שמצינו שיש  ועוד

ו שבועות בקיום המצות הענין של ח', כמו שמיני עצרת א

כמו שביארתי לעיל, מ''מ לא מצינו את זה לגבי ט'. 

ונראה בזה שי''ל ''הנסתרות לה''א, והנגלות לנו 

ולבנינו'', ולכן התורה לא חילק כלל בין אם הכוונה היא 

לשפע פרטי לאיש זה או שפע כללי להעם, אלא לגבי 

שמיני עצרת ושבועות כל כוונות אלו בכלל מדרגת ח'. 

מצינו הענין של ט' לגבי תפילין ומ''ש  אמנם עדיין

אלא שזה רק בדרך רמז, ולא מצינו בקיום  ,טוטפות

המצוה שיש הענין של ט' כמו ט' בתים או ט' במקום הש' 

על הבית. וכן לגבי אברם ועוג ויוסף כל זה בדרך רמז. 

 ולכן מצינו ח' לגבי קיום המצות ולא ט'.

 

 ידפ''                             
 

הנ''ל יש לבאר המספרים של צדיקים בתפלת  ולפי

וירא. כתב הכלי יקר שם ''שכל  אברהם לגבי סדום בפר''

המספרים שהזכיר יש בהם צד מפלה וצד זכות שיגין, כי 

מצינו חמשים שערי בינה בעולם, ומצינו שנתנה התורה 

במ' יום...'' ע''ש כל דבריו. הרי לדעתו שיש רמזים כאן 

אלא שנראה לי שמלבד  ,''ד כן הואבמספרים, ולענ

הרמזים שהוא כתב יש רמזים אחרים כאן. מצינו 

שאברהם התחיל בנ' צדיקים, ואחר כך מה', ואחר כך 

מ', ואחר כך ל', ואחר כך כ', ואחר כך י', ויש לבאר כל 

וז''ל זה. ועוד ראינו שכתב רש''י לפרש המספרים, 

ל כרך וכרך, ''ואולי יש חמשים צדיקים. עשרה צדיקים לכ

כי ה' מקומות יש.'' הרי בשביל י' צדיקים אין להשחית 

הכרך. ואז פירש רש''י הענין של מה' צדיקים, דהיינו 

''והלא הן ט' לכל כרך, ואתה צדיקו של עולם תצטרף 

עמהם.'' הרי אף בשביל ט', אין להשחית. ואז לגבי המ' 

ם או כ' כתב רש''י, ''וימלטו ד' כרכים, וכן ל' יצילו ג' מה

יצילו ב' מהם או י' יצילו א' מהם.'' ולענ''ד עדיין זה קשה 

הכרך, אז יש לומר  ולהבין, שהלא אם מצינו שט' יציל

אחר כך תציל ד' כרכים מפני הלו' צדיקים, דהיינו ט' לכל 

כרך, וכן כז' צדיקים לג' כרכים, דהיינו ט' לכל כרך, וכן 

אחד. אלא  יח' צדיקים לב' כרכים, וט' צדיקים לכרך

נראה שאינו כתוב בתורה כן כיון שיש רמזים אחרים 

במספרים אלו. ועוד הלא מובן הוא, שאם נ' מצילים, ה' 

כרכים, אז ממילא מ' מצילים ד' כרכים, ול' מצילים ג' 

כרכים וכו', ולכן למה יש כאן רבוי דברים. )ועיין ברבינו 

 בחיי מה שהוא תירץ(. 

 

ין כאן הוא שאברהם רצה כך הוא הרמז. הענ ולענ''ד

להציל כל העיר והרשעים עם הצדיקים, ולא רק 

הצדיקים בלבד. ולכן הוא אמר, ''ולא תשא למקום למען 

חמישים הצדיקים אשר בקרבה.'' ולכן נראה שהמספרים 

כאן הם רמז לשפעת הצדיקים על הרשעים בתוך העיר, 

ואם יש ניצוץ תשובה בלבם של הרשעים. ולכן יש לברר 

רגות שהצדיק יכול להשפיע על הרשע לחזור המד

הרשע לדרך האמת. וזה על פי מה שביארתי לעיל 

במספרים מא' עד ה'. בתחלה קודם כל, מצינו  יםהרמז

הצדיק גר בעיר וגם הרשע גר בעיר, אבל אין שייכות בין 

זה לזה, ולכן הצדיק הוא לבדו לגמרי, וזה מדרגת א', 

הצדיק ניכר שיש  דהיינו הראשון בלא אחר. אחר כך

רשע שם אלא אין דברים ביניהם, וזה מדרגת ב', דהיינו 

ששניהם יודעים זה מזה. אחר כך יש דברים ביניהם ויש 

דבור מן הצדיק בהענין של קרוב לדרך התורה, וזה 

מדרגת ג'. אחר כך הדבור גורם ניצוץ של תשובה בלב 

 הרשע, אלא הוא עדיין דבר קטן, וכ''קטן הנולד דמי'',

דהיינו מדרגת ד'. אחר כך הרשע יכול להכיר שיש בורא 

בעולם, והוא וכל העולם מקבלים מהחסד של הקב''ה, 

וזה מדרגת ה'. ואחר כך יש מדרגת ו', שהיא הגדר של 

רוחני, הפנימי והנתינה, ואז מדרגת ז' שהיא מדרגת 

 .עיין )שער ג' פ''א( כדביארתי כל זה לעיל

 

התחיל אברהם בנ' צדיקים לומר שאם הצדיקים  ולכן

עשו השפעה על הרשעים בגדר ה', דהיינו שהרשעים 

מכירים חסד הקב''ה, האם זה מספיק להציל כל העיר. 

וכן י''ל לגבי מ', אם הרשעים יש רק ניצוץ חדש של 

אם לגבי ל' , ואז )מדרגת ד'( תשובה, אם זה מועיל

לתורה )מדרגת הצדיק מדבר עם הרשע דברי קריבות 

אם הצדיק מכיר שיש רשע לגבי כ' ג'( אם זה מועיל, ואז 

בעיר אף אם הוא אינו מדבר עמו )מדרגת ב'( אם זה 

הצדיק אינו יודע מהרשע, אלא  אם לגבי י'מועיל. ואז 

שהצדיק נשאר לבדו )מדרגת א'( אם זה מועיל. ועל 

 להציל העיר. מועילים הצדיקים שכולם ענה הקב''ה 

 

באר הענין של מה' צדיקים. ולענ''ד נראה לפרש ל ויש

את זה לפי מה שביארתי לעיל, שיש פנימי וחיצוני, 

ומצינו במספרים שהם כפול, כגון יב' הוא ו' כפול, 

. )לעיל שער ג' פ''ח( כדמצינו בלחם הפנים והשבטים

וצד אחד לפנימי, וצד השני לחיצוני. ולכן לגבי העשרת 

ין הקב''ה לאדם, וה' כנגד הדברות, מצינו ה' מצות ב

אדם לחברו, ונראה שמה שבין אדם להקב''ה הוא 

הפנימי, ומה שבין אדם לחברו הוא החיצוני, שמה שבין 

אדם להקב''ה הוא דבר נסתר בינו להקב''ה, ומה שבין 

האדם לחברו הוא דבר גלוי לחברו. וכבר כתבתי 

שתכלית הפנימי היא להגלות לחיצוני, וזה כמו שהקב''ה 

משפיע אורו ותורתו וחסדו לעולמו. ולפי זה י''ל שאחר 

ששאל אברהם אם מועיל נ' צדיקים, דהיינו אם יש 

לרשעים הכרה להקב''ה ומה שהם קבלו ממנו, אז הוא 

שאל שאם הכרה זו בפנימי בלבם, אבל עדיין לא ניכר 

לחוץ, אם זה מועיל, דהיינו מדרגת מה', שאחר מדרגת 

ש להם מדרגת ה' בפנימי בלבד מ' )שהוא מדרגת ד'(, י



שהיא מה', ועדיין אין להם הה' בחיצוני כדי להשיג 

מדרגת חמישים. ועדיין ענה הקב''ה שזה מועיל. ובזה 

אתי שפיר למה כתוב בתורה המספר של מה', ולא 

מצינו המספר של לה', או כה', שזה מפני שבמה' יש 

רמז לפנימי וחיצוני של מדרגת חמישים, וזה הוא 

רגת ה', אבל לגבי לה', אף שהוא בין ל' למ', מ''מ אין מד

הה' רמז למ'. וכן בכה', אין הה' רמז לל'. ולכן שפיר 

 רמז לחמשים גם כן.יש ה' בכתוב בתורה מה', ש

 

זה מובן למה אברהם לא התחיל בששים צדיקים,  ולפי

וזה מפני מדרגת ששים היא מדרגת ו', והיא מדרגת 

נתינה, וממילא שמי שהשיג מדרגה זו של נתינת חסד 

הוא השיג מדרגת צדיק, וכבר כתוב בתהילים פ''לז. כה. 

לגבי הצדיק, ''כל היום חונן ומלוה'', הרי מדרגת נתינה, 

 מדרגה זו. ואין לאברהם לשאול על

 

יש לפרש בענין זה, והוא מה שכתב רש''י שח'  ועוד

צדיקים בימי נח לא יכולו להציל העולם, אבל ט' צדיקים 

עם צירוף השכינה יכולו להציל העולם. ולפי מה 

א ישביארתי לעיל החילוק בין ח' וט', אתי שפיר, שהח' ה

א השפע יהשפע מעליון על היחיד, אבל הגדר של ט', ה

האומה וכדומה. ולכן בגדר של ח' יש על ל, כגון על הכל

שפע כדי להציל רק היחיד, דהיינו הצדיק עצמו, אבל אם 

להציל הכלל, דהיינו כל כדי יש ט' צדיקים אז יש שפע 

 יכול להצטרף העיר מלבד היחיד. ומ''ש שהשכינה

עמהם, ולא כתב שדי בט', נראה שהכוונה כאן לרמוז על 

קב''ה הוא בגדר של י' )וידוע מה שביארתי, דהיינו שה

האות הראשונה לשמו(, והוא מקור השפע, הוא שהי' 

שהוא  , ואז על היחידשהוא הט' ואז השפע יורד להכלל

. ולכן הענין של צירוף השכינה הוא להוכיח על הח'

 שלשלת זו.             

        

 

 טופ''                          
 

החגים ובפרט של סוכות. יש להסביר קרבנות  ועכשיו

פינחס, שבר''ח ובפסח ובעצרת שיש  מצינו בפר''

להביא, ''פרים בני בקר שנים, איל אחד, שבעה כבשים 

בני שנה''. אלא לגבי סוכות מצינו שני אילים וארבעה 

עשר כבשים, דהיינו כפול משאר חגים. ולגבי הפרים 

רק מתחילין ביג' ופוחתין עד יום השביעי של סוכות שיש 

 שבעה פרים.

 

נראה שהאיל הוא רמז להשפע הקדוש  ולענ''ד

מהקב''ה, דהיינו שאיל הוא לשון של אלים, כמו ''מי 

כמוך באלם ה'.'' ופירש''י שם בשמות פ''טו. יא. 

''בחזקים כמו 'ואת אילי הארץ לקח'. 'אילותי לעזרתי 

חזק שיש בשפע של החושה'.'' ולכן האיל רמז להכח 

שפיע על עולמו. ולכן כיון שיש רק שפע מהקב''ה שהוא 

אחד מהקב''ה, כך יש רק איל אחד. וראיתי סברה כזו 

פנחס רמט. שכתוב שם, ''מהו  לגבי האיל בזוהר פר''

אילת השחר, אלא דא איהי חיה חדא רחמנית דלית בכל 

חיון דעלמא כותה, בגין דבשעתא דדחיקת לה שעתא 

אזלת למרחיק ואצטריכת למזונא לה ולכל חיון, איהי 

לארח רחיקא, ואתיאת ואובילת מזונא, ולא בעאת 

למיכל עד דתיתי ותהדר לאתרהא, אמאי בגין דיתכנשון 

לגבה שאר חיון ותחלק לון מההוא מזונא, וכד אתת 

מתכנשין לגבה כל שאר חיון, והיא קיימא באמצעיתא 

ופלגת כל חד וחד.'' הרי שהאיל הביא שפע ומזון לעולם. 

''א לפסחים נ. שכתב, ''מ''ש מפי עליון לא ועיין במהרש

תצא הרעות והטוב, אמר רעות בלשון רבים והטוב 

בלשון יחיד, לפי שהרעות יש בהם שינוים רבים לפי 

המקבלים, ולא כן הטוב הבא ממנו יתברך הוא טוב 

אמיתי בלי שינוי''. הרי השפע מהקב''ה הוא בלשון יחיד 

תי שלכן יש רק שהוא אחד, ולכן שפיר הוא מה שביאר

 עליון.טוב מאיל אחד, כיון שהאיל הוא רמז להשפע ה

 

הם רמז לבני ישראל, כמו שכתב רש''י  והכבשים

פינחס כט. יח. ''כנגד ישראל שנקראו שה פזורה''  בפר''

ונראה שהטעם לזה הוא, שבני ישראל כבשים הם לפני 

 הקב''ה, והוא רועינו ואבינו, וכמ''ש ''ה' רועי לא אחסר''.

ויש שבעה, שזה רמז לשלימות הגשמיות והרוחניות. 

ועוד י''ל שהאיל בן שני שנים והכבש בני שנה, כמבואר 

ברמב''ם בפ''א דמעשה קרבנות הל''יד. ולכן י''ל שזה 

רמז שהשפע יורד מהגדול להקטן, דהיינו מהקב''ה 

גבור והנורא, להקטן שהוא ישראל שהיא השהוא הגדול ו

ש ח. ח.(. ולכן השפע יורד מהאיל ''אחות קטנה'' )שה''

 להכבש.

 

השני פרים, הם רמז להחיצוני והפנימי. וכבר  ולענ''ד

כתבתי לעיל שפירוש הלשון של ''פר'' הוא לחלק כל דבר 

בפני עצמו, וכמו ''לפרד'' או ''לפרר'' ויש עוד כאלו עיין 

. ולכן בשני פרים כאן יש רמז לשני )שער ב' פ''א( לעיל

ו החיצון והפנימי. ולכן כוונת הקרבנות חלקים, דהיינ

בחגים היא לשפע הקב''ה )האיל( שזרח מהפנימי 

לעולם הזה )הפרים(,  ,להחיצוני, מקדושתו שנסתרת

לקיים בני ישראל שהם בגדר של שלימות במדרגת שבע 

 )הכבשים(.

 

כוונת הקרבנות של סוכות היא שנויה קצת.  אמנם

ות הוא החיצוני, ובתחלה יש לבאר שהענין של חג הסוכ

דהיינו שאנו שמחים שקדושתו של הקב''ה זרחה 

. ולכן יש )שער ג' פ''ט( מהפנימי להחיצוני כמ''ש לעיל

מצות ישיבת סוכה, והיא דבר גשמי, והיא רמז לענני 



כבוד שהם הרוחני, ואנו מכירים שאף שאנו יושבים ה

בסוכות והן בגדר של גשמי וחיצוני, מ''מ יש דבר רוחני 

יע לתוך הגשמי להגן עלינו. וכן בנטילת לולב, אין שמשפ

זה דומה לאכילת מצה ומרור שהם נכנסו לתוך גופינו 

לפנימי, אלא הלולב הוא מצוה בחוץ מגופינו, ולכן אף 

הלולב בגדר חיצוני. וכן הוא לגבי הנענועים שנראה 

שכוונתם היא להשפיע חסדו של הקב''ה בעולמו כדי 

ות כמבואר בסוכה לז:, ולכן יש לדחות מדת הדין ופורענ

ששה רוחות ושלשה נענועים בכל פעם, וארבע פעמים 

בהלל, סך הכל עב', דהיינו חסד. הרי זה דבר בגדר 

חיצוני, ולא בתוך הגוף. ולכן אף הקרבנות של חג 

היא על הענין של חיצוני. בהן הסוכות י''ל שהכוונה 

ונראה  ,הולענ''ד הכוונה הכללי כאן היא על מדרגת שבע

היא בפנימי כיון שהיא מדרגת  השאף שמדרגת שבע

רוחני, מ''מ עדיין הפנימי יכול להשפיע לחוץ. בשלימות 

ולכן מצינו שע''י דבורו של האדם שהוא דבר חיצוני, אנו 

א מחשבתו בפנימי. ולכן אם יש שלימות ימכירים מה ה

ברוחני בפנימי, מ''מ ע''י דבור האדם ומה שהוא מגלה 

חכמתו ותכליתו לאחרים, אנו מכירים שלימות סברתו ו

בחוץ, ונמצא שהפנימי משפיע בחיצוני. ועוד י''ל  ההשבע

שע''י זה יש קיום לחיצוני ואף להפנימי, שהחיצוני אינו 

קיים אם אין דבר בפנימי, שהחיצוני הוא רק התיכול ל

גדר של גלוי הפנימי, ואם אין דבר בפנימי אז אין דבר ב

ן חיצוני. ועוד נראה שאם אין הפנימי יכול לגלות לחוץ ואי

קיים, וזה כמו התלגלות לחוץ, אז אף הפנימי אינו יכול ל

שאמרו חז''ל בפרקי אבות פ''ג שאם חכמתו מרובה 

ממעשיו אין חכמתו קיימת. ויש להסביר את זה, וי''ל 

שהאדם דומה לכלי ואם יש רבוי מים יורדים על הכלי אז 

ויש שבירת כלי, אבל אם יש  קייםהתהכלי אינו יכול ל

נקב בכלי והמים יכול לשפוך לחוץ, אז הכלי יכול לקבל 

המים. ולפי זה כן הוא לגבי האדם שאם הוא אינו 

קיים. ולפי זה התמשפיע חכמתו לחוץ הוא אינו יכול ל

מצינו שאם אין נקב בכלי, אז צריך למעט במים 

בבני קיים. וכן הוא התשנכנסים להכלי כדי שהכלי יכול ל

אדם שאם הוא אינו מגלה חכמתו לאחרים, אז הקב''ה 

אינו משפיע עליו החכמה, ויש עצירת חכמה, וזה מה 

שאמרו חז''ל ''שאין חכמתו קיימת'', דהיינו שזה טובה 

 קיים.התלהאדם כדי שהוא יכול ל

    

קרבנות של סוכות. השני אילים, הזה יש להסביר  ולפי

חינות, בפנימי הם רמז לשפע של הקב''ה בשתי ב

והחיצוני. וכן מובן הקרבנות של יד' כבשים, דהיינו שיש 

כאן רמז לז' בפנים וז' בחוץ, ולכן זה הגדר של בני 

ישראל שבכל ימי החג יש שלימות הרוחני בפנים וגם 

בחוץ, ויש קיום ולכן בכל ימי החג אין לחסור מהמנין של 

וא ז' כפול, יד'. )ועיין במלכים א. פ''ח. סה. הענין שיד' ה

שכתוב שם ''שבעת ימים ושבעת ימים, ארבעה עשר 

 יום''. הרי מבואר שיש לפרש שיד' הוא ז' כפול.( 

 

פרי החג הם כנגד האומות העולם, וכאן יש ז'  אמנם

בפנים וו' בחוץ, דהיינו יג' ביום ראשון, ואז ביום שני יש 

חסרון, דהיינו ז' בפנים וה' בחוץ, עד שבסוף החג יש ז' 

פנים ואפס בחוץ. ונראה שכאן הוא להיפך מבני ב

ישראל, שכאן האומות העולם הם מצד הרע, ואף שיש 

בפנים, מ''מ אין משלימות בחכמתם וסברתם ברשעות 

שלימות בזה בחוץ, דהיינו שבחוץ יש רק מדרגת ו', 

הו' אינו שלם. וכך פירושו, שכך תקנת בפנים וכנגד הז' 

רשעות בחיצוני, שא''כ הקב''ה שא''א להיות שלימות ל

יהיה קיום לרשעות בעולם הזה, וזה א''א להיות. ולפי זה 

מצינו שאף שיש כמה סברות לאומות העולם, מ''מ לא 

תם, אלא כל דור הולך ודור בא ומצינו קיום עולמי לסבר

נים שיש להם ווהארץ לעולם עומדת. וכן מצינו לגבי היו

כן לגבי מלכות חכמות וסברות, אלא אין קיום לדבריהם. ו

אדום, ואף בימינו כן מצינו ברוסיא וגרמניא שכל 

סברותם של רשעות נאבדו. ועוד י''ל בזה, שכיון שאין 

קיום לסברותם בחיצוני, ממילא י''ל שאף הפנימי אינו 

קיים כדביארתי לעיל. אמנם אין זה רצונו של התיכול ל

שבעולם הזה רצונו הוא להיות כאן רשעות כדי  ,הקב''ה

היה הבחירה לבחור בטוב, כמבואר בע''ח שער תש

הכללים פ''ב. ולכן בעינן דבר ותקון כדי לקיים פנימי 

החכמות של אומות העולם, וזה יכול להיות ע''י קרבנות 

הפרים, דהיינו שהז' המשיך כל ימי החג וזה הפנימי, 

חג ה מיאבל אין קיום לחיצוני ולכן יש חסרון ומיעוט בכל י

 ,חכמתם וסברותםיש קיום ללכן מצינו שמו' עד אפס. ו

ויכול כל אדם לחשוב בחכמתם בכל דור ודור וזה 

הפנימי, אבל להגלות סברותם למעשה כדי להיות יסוד 

 אלא נאבדו.  ,מלכותם על חוכמות אלו, א''א להיות לעד

 

מצינו סברה זו במשלי בפ''כד. טז. ''כי שבע יפול  וכבר

צדיק וקם, ורשעים יכשלו ברעה.'' דהיינו כיון שיש לצדיק 

וצד הטוב מדרגת ז', אף אם יפול עדיין הוא יכול לקום, 

משא''כ ברשע שאין לו מדת ז' שהוא יכשל. וכן כתוב 

שם בפסוק יד. ''כן דעה חכמה לנפשך אם מצאת ויש 

לא תכרת'', הרי יש קיום לצד הטוב,  אחרית, ותקותך

משא''כ לצד הרע שכתוב שם בפסוק כ. ''כי לא תהיה 

 אחרית לרע.''          

 

זה יש להבין המחלוקת בין ב''ש וב''ה לגבי חנוכה  ולפי

בשבת כא:, ''ת''ר נר חנוכה מצות חנוכה נר איש 

וביתו.... והמהדרין מהמהדרין ב''ש אומרים יום ראשון 

מנה מכאן ואילך פוחת והולך, וב''ה אומרים יום מדליק ש

ראשון מדליק אחת מכאן ואילך מוסיף והולך... טעמא 

דב''ש כנגד פרי החג, וטעמא דבית הלל דמעלין בקדש 



ואין מורידין.'' ע''ש. ויש להבין דעת ב''ש, מאי השייכות 

בין פרי החג לנר חנוכה. ולענ''ד כך היא כוונתם, מעיקר 

הנס שיק רק נר אחד בכל יום, וזה מוכיח הדין יש להדל

היה לבני ישראל, ואין שינוי בזה שבכל יום יש נר אחד, 

וזה מוכיח שבנ''י קיימים, ולא שייך בהם ''פחות ואילך''. 

לבני והשמנה ימים הם בגדר השפע שבא מלמעלה 

אמנם  , כדביארתי לעיל בענין ח'.בגדר של נסישראל 

מז לבנ''י, יש להדליק מלבד נר אחד בכל יום שהוא ר

נים, ''פוחתים והולכים''. ולכן ונרות להוכיח שמלכות היו

ביום ראשון מדליקין ח' נרות, דהיינו אחד כנגד בנ''י, וז' 

נים, וביום שני מדליקין ז' נרות, דהיינו ויוהכנגד מלכות 

שי לינים, וביום שוויהאחד כנגד בנ''י וו' כנגד מלכות 

נים, וכן ווכנגד בנ''י וה' כנגד הי מדליקין ו', דהיינו אחד

הוא פוחת והולך עד יום השמיני שמדליקין רק נר אחד, 

ונים. ולכן בזה ווהוא עדיין כנגד בנ''י, ולא נשאר כלום להי

יש רמז שיש קיום לדעת ישראל, ואין קיום כלל לדעת 

ונים. וזה כמו פרי החג הנ''ל, אלא שיש חילוק שבפרי והי

)דהיינו  גד האומות ביום הראשוןהחג מתחילין בו' כנ

, ובחנוכה מתחילין בז' כנגד האומות, ויש בחיצוני(

להסביר את זה. ונראה שלגבי פרי החג כיון שיש רמז 

לפנימי וחיצוני, א''א להיות שניהם במדרגת ז' שאז יש 

קיום עולמית לחכמתם, אבל לגבי חנוכה אין רמז לפנימי 

כמתם של מלכות וחיצוני אלא הרמז הוא בדרך כלל לח

נים, ולכן אין חשש לרמוז את זה במדרגת ז' )וזה ויוה

 מדרגת רוחני וחכמה ושכל(.

 

נים שהם ''פוחתין והולכין'', ומצינו לגבי היו ולכן

שהרוחניות שלהם היא פגומה, שאין בכל סברותם הענין 

כל כוונתם  ה, ואדרבהשל עבודת הבורא כראוי

ם. ולכן מצינו בסברותם היא רק להגדיל הנאה לגופ

נים רוחניות, מ''מ היא פגומה ושבחנוכה שאף שיש להיו

לגמרי, ולכן אף שהם במדרגת ז', מ''מ הם ''פוחתין 

והולכין.'' כך נראה לענ''ד סברת ב''ש, ובזה מובן 

 השייכות בין פרי החג וחנוכה.

 

יש סברה אחרת לב''ה, דהיינו שכל הנרות הם  אלא

ונים, ולכן הם ורמז רק לישראל, ואין בהם שום רמז להי

סברו שמעלין בקדושה ולא מורידין. ולפי זה יש לתרץ 

הקושית המהרש''א שם שכתב, ''יש לעיין דודאי לא 

פליג ב''ש בהא דמעלין בקדש'' ע''ש כל דבריו. אלא לפי 

נרות הפוחתין הם כנגד מה שפירשתי אתי שפיר ש

נים, ולכן לא שייך לומר בהם מעלין ולא ויוהמלכות 

מורידין, אלא אדרבה י''ל יורדין ולא מעלין, משא''כ לב''ה 

שכל הנרות כנגד בנ''י, ולכן שפיר י''ל מעלין ולא מורידין. 

 כך נראה לענ''ד. 

 

פינחס שם,  יש לבאר בענין זה, והוא דמצינו בפר'' ועוד

'ה ויו''כ יש רק פר אחד, ודלא כר''ח פסח שלגבי ר'

עצרת. ויש להסביר את זה, שאף שכתבתי לעיל ו

פנימי, דהיינו אכילת מצה ומרור ב ןת הושבפסח המצו

סוכה ולולב כוקרבן פסח, וזה דבר בתוך הגוף ודלא 

שמצותן בחוץ, מ''מ עדיין לגבי פסח מעשה המצות הוא 

ר''ה ויו''כ כל דבר גשמי, דהיינו האכילה. אמנם לגבי 

, ואין צד גשמי המצות הן בפנימי ממש והן דבר רוחני

שהענין של ר''ה הוא קבלת עול מלכות  ודלא כפסח,

שמים שהוא מלך הקדוש וכדביארתי לעיל, וזה דבר 

שופר היא דבר הת שמיעת ו, וגם מצובלבד במחשבה

אכילה בפסח. וגם מלבד השמיעה הרוחני כנגד מעשה 

הקול עצמו של השופר הוא דבר פנימי, וכדמצינו מצינו ש

בהקדמת תקוני הזוהר ג. שכתוב שם, ''דבכל אזכרה 

דיפוק מפומוי בכל אתר ובכל ממלל, צריך לכוונא דבור 

באדנות קול ביקו''ק וליחדא לון כחדא יחודא, דאיהו יחיד 

נעלם דמחבר לון ומיחד לון כחדא.'' הרי הקול שהוא בא 

יקו''ק שהוא שם הפנימי. ולכן אף קול מבפנים הוא בגדר 

פנימי. ולכן מובן למה יש רק פר אחד השופר בגדר ה

פנימי ממש, והפר אחד הבר''ה כיון שר''ה הוא בגדר 

, ודלא הוא רמז לזה, ואין כאן פר שני לרמוז להחיצוני

 כפסח.

 

לגבי יו''כ הענוי, הוא מניעת הגשמי, ולכן כל היום  וכן

)עיין בשער הכוונות דרוש א. לגבי  רוחני, ופנימיהבגדר 

יו''כ שאין אכילה ושתיה של גשמי ביו''כ אלא רוחני 

שתיה רוחני הוא ''אכילה ושתיה האכילה והבלבד, וגדר 

פנימיים מפנימיות''.( ולכן מובן למה שיש רק פר אחד 

 פנחס לגבי יו''כ, שאף זה רמז לפנימי בלבד.   בפר''

 

 טזפ''                           
 

שעל פי הנ''ל יש לפרש שני  ,אורחיה נראה ואגב

)שער ב' סוף פ''א( שעירים בעבודת יו''כ. וכבר כתבתי ה

שהשעיר הוא כמו שער ובגדר של עשו, וכן הוא ברמב''ן 

אחרי מות וברבינו בחיי שם. ונראה עוד שכמו  בפר''

כמו שפע שמשפיע  יםמן הגוף, ונרא צומחיםשהשערות 

שעיר. ונראה ששני הכן י''ל לגבי קרבן מן הגוף, כמו 

שעירים, הם רמז לפנימי וחיצוני, והשפע מפנימי ה

שמשפיע לחיצוני, כמו שערות. אלא כאן אין הרמז לצד 

ולפי מה שפירשתי  , הצד של עשו.הטוב אלא לצד הרע

אין קיום לרשעות שאין רשעות  )שער ג' פ''טו(, לעיל

יג', ובזה יש יכולה להשיג מדרגת יד', אלא מדרגת 

קיים, התרשעות אינו יכול למירידה וחסרון עד שהחיצוני 

פנימי יש קיום, שכך בוכמו שמצינו בפרי החג. אמנם 

הוא רצונו של הקב''ה להיות רע בעולם הזה כדי שיכול 



האדם לבחור בין טוב לרע, כמבואר בע''ח שער הכללים 

 פ''ב. 

 

אחד העיר שעירים ביו''כ, שהזה כך יש לפרש שני  ולפי

הוא הפנימי, וזה השעיר שהוא לה', והשעיר אחר הוא 

רמז לחיצוני שאין לו קיום, ולכן הוא נאבד במדבר. 

ונראה שהטעם שיש לעשות גורל לזה, הוא מפני שאין 

הפרש בשעירים, כיון שהפנימי והחיצוני שווים, שמה 

שבפנימי משפיע לחיצון ונמצא שבעצם הכל אחד אלא 

חוץ. ולכן כיון שאין הפרש ביניהם א''א שזה בפנים וזה ב

 להכיר איזה הפנימי או החיצוני ולכן צריך לעשות הגורל.

 

זה יש להבין הענין של עזאזל, דהיינו שיש צירוף  ולפי

בין ''עז'' ו''אזל'', שהכח והעוז נאבדו, דהיינו שהעוז הלך 

)אזל( לדרכו ולא נשאר ממנו כלום. וזה כמו שפירשתי 

 שעות בחיצוני כלום.שלא נשאר מהר

 

שכן יש לפרש לגבי הטעם של מים אחרונים,  ונראה

שהוא משום מלח סדומית, ויש חשש שמא מסמא 

בלק  העינים. וכבר כתב הבן איש חי בשנה שניה פר''

אות א. ''ודרך חכמים שלא לגלות טעם היסודי, ורק 

וז''ל אומרים טעם הפשטי''. וכן הוא בכה''ח בס''קפא. א. 

כתבנו בכ''מ כי כל דברי רז''ל הם ע''פ הסוד אלא ''וכבר 

שמלבשים אותם בדרך פשט כדי לשכך האוזן.'' ע''ש. 

ולפי זה יש לבאר הרמז במים אחרונים, ונראה 

שבאכילה יש צד הטוב וצד הרע. הצד הטוב הוא 

שכוונתו הוא לקיום הגוף כדי שהוא יכול לעשות רצון 

ן להנאת עצמו הבורא, אבל צד הרע הוא מה שהאדם כיו

ותאותו באכילה. ונראה שהמים אחרונים הם רמז לצד 

הרע הנ''ל בכוונתו, דהיינו שיש למעט השפע לצד הרע, 

וכמו שמצינו בפרי החג והשעיר בסדר יו''כ. והמים הם 

הרמז להשפע שמקיים הצד הרע, ולכן צריך ליזהר 

למעט במים האחרונים כמ''ש הכה''ח שם באות ו. ועוד 

ובן הלשון של ''מלח סדומית'', שכבר כתבתי לפי זה מ

לגבי המלח על המזבח שהרמז של )שער א' פ''ט( לעיל 

מלח הוא הקיום, שכן דרך המלח לקיים המאכל, 

וסדומית היא מדת סדום שאנשי סדום נגררו אחר 

תאותם. ולכן מלח סדומית הוא רמז לקיום הצד הרע 

וזה רמז ותאוה. ולכן אמרו רז''ל שהוא מסמא העינים, 

לאדם שאינו יכול לראות האמת והטוב משום הוא 

מסובך בתאותו, והוא כסומא. ולכן אמרו רז''ל שצריך 

רק שפע  מלח זהלהסיר המלח סדומית, ויש ליתן ל

שמצינו לגבי  מומועט כדי לרמוז על החסרון של קיומו, וכ

 פרי החג.

 

יש לבאר בזה, והוא מה שאמרו רז''ל שיש לרחוץ  ועוד

פסקו הטור ומרן שחרונים רק במים צוננים, וכמים א

בס''קפא. ג. וי''ל שזה רמז למיעוט השפע לצד הרע 

לגבי שחיטת הקרבנות )שער ב' פ''י( וכדביארתי לעיל 

והמנורה בבית המקדש שצד הדרום הוא מקום של 

חמימות והשמש והוא הצד של נתינה, אבל צד הצפון 

צוננים הם המים הוא מקום הקור ועצירת הנתינה. ולכן ה

רמז לעצירת הנתינה לצד הרע. וכן מצינו סברה זו לגבי 

כי תצא שכתוב שם, ''אשר קרך  מלחמת עמלק בפר''

בדרך'', ופירש''י ''לשון קור וחום, צננך והפשירך 

מרתיחתך שהיו כל האומות יראים להלחם בכם ובא זה 

והתחיל והראה מקום לאחרים''. הרי אף לגבי מים 

 וונה לצננן הצד הרע כדי לאבד אותו.        אחרונים הכ

     

 יזפ''                           
 

כל הנ''ל יש לפרש הענין של מלחמת המלכים  ולפי

מלכים מרדו כנגד ד' הלך לך. ומצינו שם שה'  בפר''

מלכים הכו אותם, ואחר כך רדף אברם המלכים, וד' ה

הוא הצליח. מלכים להכות אותם ולהציל לוט, והאחר ד' 

ולענ''ד הכי יש לפרש המעשה בדרך רמז. ענין המלכים 

הוא צד הרשעות, וכמו שמצינו שיש מעלין בקודש 

ממדרגת ד' לה', ואז לו' ולז', כמו כן מצינו דבר כזה לגבי 

ד' הוא כקטן הנולד דמי ואין לו הרשעות, דהיינו גדר 

הכרת לו אין לגבי רשע הכרה, אז יש מדרגת ה', וכאן 

, אלא כמו לגבי צדיק וב על מה שהוא מקבל מאחריםהט

הרשע הוא הגדיל מקטנתו והוא רוצה לקבל להנאת 

עצמו והוא הכיר איך הוא יכול לקבל מאחרים למלא 

ואחר מדרגה זו,  , וזו היא מדרגת הה' לגבי רשע.תאותו

יש מדרגת ו' ברשעות, שבזו בצד הקדושה היא מדרגת 

א מדרגת קום עשה נתינה לאחרים, אבל ברשעות הי

לחטוף מאחרים כדי למלא תאותו, ומדרגת ז' היא 

מדרגת הפנימי, דהיינו שאף במחשבתו הרשע חושב 

שמה שהוא עושה הוא הנכון, והוא יכול להסביר בסברה 

הדרך הנכונה להיות רשע ויש לו  יאנכונה לדעתו, איך ה

חוכמות הרבה להסביר כל זה, ונמצא שיש רשעות 

 .בחיצוני ופנימי

 

מלכים רצו ההקדמה זו יש לפרש ענין המלכים. ה'  ולפי

מלכים להיות בפני עצמם בגדר הלצאת מהגדר של ד' 

ה', דהיינו הם רצו להגדיל מד' לה'. ולכן הם לא רצו ליתן 

מלכים, אלא הם רצו ההמס כמנהג המשעובדים לד' 

לקבל הכל לעצמם, והם הכירו תאותם והם רצו למלא 

וב בפסוק שהם עבדו יב' שנה, תאותם. ואחר כך כת

חיצוני, כמו שכתבתי הדהיינו הצירוף של ו' ו', הפנימי ו

לגבי לחם הפנים והשבטים, ואחר )שער ג' פ''ח( לעיל 

ו' וז'. פירושו  ביןכך הם מרדו יג' שנה, דהיינו הצירוף 

שעד יב' שנה הם בגדר ו' בפנימי וחיצוני ברשעות, 

אלא כשהם  דהיינו שיש קיום למעשיהם הרעים.



חיצוני וז' בפנימי, ולכן במדרגת ו' ז', אז הם במדרגת ו' ב

יש להם שלימות ברשעות בפנימי והם יכולו להיות בגדר 

של חרות, ולכן הם יכולו להפריד עצמם מהד' מלכים, 

ולכן הם מרדו. אלא כבר כתבתי לגבי פרי החג, שא''א 

יצוני, לרשעות להשיג מדרגת יד', דהיינו ז' בפנימי וז' בח

שא''כ הלא מצינו שיש קיום עולמי לרשעות, ואין 

ברשעות קיום כיון שהוא דבר שקר וכבר כתוב במשלי 

פ''כד. כ. ''כי לא תהיה אחרית לרע'', ולכן אין במרדות זו 

מלכים הכו אותם. ולכן הולכן ביד' שנה ד'  ,שום הצלחה

מצינו שמדת יד' שהיא מדת טוב הכו מדת יג' ברשעות. 

ראה שיש רמז שהיד' שנה הוא ז' כפול )עיין לקמן ועוד נ

(, דהיינו שיש נצח גמור בפ''כ מה שכתבתי לגבי רבקה

מלכים הם הכו המלכים מכל צד, דהיינו שמלבד ה' הלד' 

עבדם גם כן, דהיינו הרפאים והזוזים וכדומה, שכתב 

הספרנו בפסוק ה. ''שהיו כולם עבדים לה' מלכים 

ונלחמו בעדם''. הרי שיש כאן נצח גמור וכפול דהיינו 

כנגד הבעל ועבדו, ולכן זה במדרגת ז' כפול שהיא 

 מדרגת יד'.   

 

שיש רמזים בשמות הד' מלכים שהם רשעים,  ונראה

הראשון הוא ''ברע'', דהיינו הוא בתוך רע. השני הוא 

, דהיינו שיש ''שנאב'', דהיינו רשע. השלישי הוא ''ברשע''

לו מדת ''שנא'', ויש כאן צירוף של ''שנא'' ''אב'', דהיינו 

שמאבר, נראה שהוא הרביעי הוא שהוא האב של שנא. 

 צירוף של ''שם ו''אבר'', ופירש''י ''שם אבר לעוף ולפוץ

ולמרוד בהקב''ה.'' הרי אף הוא רשע. ונראה שעוד י''ל 

א רמז יבזה, ש''אבר'' הוא צירוף של ''א'' ו''בר''. וה''א'' ה

להקב''ה שהוא הראשון, ו''בר'' הוא דבר בחוץ, כבארמי. 

וכן יש לפרש כמה מילות בעברי, כמו ''ברא'', דהיינו 

הענין של ברא הוא דבר חדש חוץ מהא' שהוא הקב''ה. 

וכן ''ברח'' פירושו שהוא יצא לחוץ. וכן ''ברד'' הוא דבר 

שפרד מהעבים בשמים ליורד למטה. וכן ''ברך'' הוא 

השפע שיוצא לחוץ לברך אחר. וכן ''ברז'' הוא להוציא 

המים לחוץ מהכלי. וכן ''דבר'' הדיבור יוצא לחוץ מהגוף. 

י''ל לגבי אבר, שהוא דבר חוץ מן הגוף. ובנד''ד  הכיולכן 

י''ל שהוא חוץ מהקב''ה שהוא ה''א''. ולכן שמאבר, 

פירושו שיש לו שם שהוא חוץ מהקב''ה. ומלך החמישי 

הוא ''בלע'', פירושו שהוא בלע הכל והשחית הכל. הרי 

 בכל שמם יש רשעות.

 

היה קדושה, והוא הבסוף בא אברם מצד החסד ו אלא

מלכים עם ''ילידי ביתו שמנה עשר היכול להכות אף ד' 

שלש מאות''. דהיינו אליעזר כמ''ש רש''י שם. ופירושו ו

שמי שמאמין בהקב''ה ואומר ש''קלי'' ''עזר'' לי, הוא יכול 

לכבוש הרשעות בעולם. כך נראה לענ''ד לבאר פרשה 

 זו.

 

א בין ילך לך פו: שכל המלחמה ה ראיתי בזוהר פר'' וכן

אברם שהוא הטוב. בין מלכים הרשעים ובין הרע וטוב, 

וכך כתוב שם, ''א''ר אלעזר תא חזי בשעתא דאתחברו 

כל אינון מלכין לאגחא קרבא עליה דאברהם אתיעטו 

לאעברא ליה מן עלמא... בגין דהוה אברהם אפיק בני 

עלמא מפולחנא נוכראה, ואעיל לון בפולחנא דקב''ה.'' 

ע''ש. הרי שכל הענין בפרשה זו הוא המלחמה בין טוב 

  ורע.

 

 יחפ''                          
 

יש לבאר הענין של בת מצוה ביב' שנה, ובר  ועכשיו

בת מצוה של ת ומצוה ביג' שנה. נראה לענ''ד שיב' שנ

הן רמז לשלימות החיצוני, דהיינו ו' כפול, שכבר כתבתי 

שו' הוא השלימות של החיצוני שזה מדרגת נתינה, 

היא רמז לפנימי ואחר כך יש מדרגת ז', ומדרגה זו 

והרוחני. ונראה שמדרגת אשה היא, שהיא מצד קבלה, 

והאיש מצד נתינה. ולכן מצינו בטבע העולם שהאיש 

נושא ונותן והוא הביא ונותן הפרנסה לביתו, והאשה 

מקבלת המזון ממנו. וכן האיש נותן זרעו לאשה, והיא 

מקבלת הזרע ממנו, וכבר אמרו רבותינו בזה שהיא 

וכן כיוצה בזה. ועוד מצינו שהפנימי נותן  קרקע העולם,

השפע להחיצוני, ולכן החיצוני מקבל השפע מהפנימי. 

ני, ולכן היא במדרגת וחיצהונראה שהאשה במדרגת 

חיצוני, הקבלה כמו החיצוני. מ''מ אף שהיא במדרגת ה

ני היא יכולה להגדיל עצמה עד שהיא ועדיין בצד החיצ

ת ו'. הרי מצינו נתינה, והיא מדרגההיה במדרגת ת

שבאשה יש נתינה, וזה בחיצון, ובאשה יש קבלה, וזה 

 מהפנימי.

 

פנימי, כנגד האשה הזה האיש הוא במדרגת  וכנגד

בחיצוני. וכן נראה בטבע העולם שהאיש נותן את זרעו 

בפנימי של האשה, והיא הגדילה את העובר עד שהיא 

דוחה את העובר לחוץ. וכן במדות מצינו שהאיש בוחר 

בשתיקה, ומחשבתו בפנימי, והאשה בוחרת בדבורה, 

וידוע שדבור הוא לחיצוני. וכן מצינו שהאשה היא עזר 

כנגדו, דהיינו שהאיש יש לו המחשבה בפנימי, והאשה 

עוזרת לו לעשות רצונו, ופעולה זו היא דבר חיצוני. וכל 

יב', שהיא  תזה בדרך כלל, ולכן י''ל שהאשה במדרג

ן נראה מהלחם הפנים, שהלחם הנתינה בחיצוני. וכ

לאכילה ולקיום הגוף הגשמי, וזה דבר חיצוני, כנגד 

הרוחני, והלחם הוא בר נתינה כיון שהלחם נותן מזון 

לגוף. וכן י''ל לגבי השבטים, שאחר אברהם יצחק ויעקב, 

פנימי, דהיינו שהם חדשו המדות של השהם מדת 

מדרגת  רוחני, כגון חסד וגבורה והצירוף של שניהם, יש

חיצוני, דהיינו קיום העם ע''י השבטים, והם נותנים ה

ולפי זה י''ל מזון לכל העם וקיימם. ולכן הם במדרגת ו'. 



שהאשה היא במדרגה ו' בחיצוני, אלא כיון שהיא 

מקבלת שפע מהפנימי למקיים הו' בחיצוני, מצינו שהוא 

ו' כפול, ו' מהפנימי וו' בחיצוני, ולכן יש לה בת מצוה ביב' 

 שנה. 

 

לגבי האיש, יש לו בר מצוה ביג' שנה, ולכאורה  אמנם

זה קשה להבין, שהלא אם הוא במדרגת ז', י''ל שז' 

וא יד', ויש לעשות הבר מצוה בשנה יד'. אלא כפול ה

נראה שיש רמז אחר כאן. והוא שהאיש נחשב בר מצוה 

בשנה יג', שבשנה זו יש פנימי של ז', וחיצוני של ו'. ואז 

תכלית האיש לעשות המצות כדי שהשפע מהפנימי יכול 

להשפיע לחוץ, דהיינו כדי שהז' בפנימי יכול להשפיע 

דרגת יד'. ולכן מצינו שהיג', לחוץ כדי שהוא יהיה במ

הוא הכנה ליד', שהאיש ע''י קיום המצות יכול להשיג 

מדת יד'. אמנם באשה לא מצינו דבר כזה, דהיינו שלא 

מצוה בשנה יא' כדי שהיא יכולה להשיג  תמצינו שהיא ב

ע''י המצות למדרגת יב', והטעם שלא מצינו את זה הוא 

ע''י להביא  מפני שהיא בחיצונה, והיא אינה צריכה

השפע מבפנים לחוץ כדי עצמה וע''י קיום המצות, 

ולכן היא אינה שממילא קאתי, , את עצמה להגדיל

צריכה לעשות המצות להשיג מדרגתה. והטעם לזה הוא 

שאנו בעולם הזה בעולם הגשמי, ולכן אין עיכוב כל כך 

להגדיל החיצוני בעולם הגשמי, ששניהם בגדר של 

הפנימי כדי להשפיע לחיצוני, זה חיצוני, אבל להגדיל 

צריך קיום המצות. ולפי זה מובן הטעם שהאשה בת 

 מצוה בשנה יב', והאיש בשנה יג'.

 

לבאר את זה ביותר ביאור, שמצינו שהאיש צריך  ויש

לקיים כל המצות עשה בין אם הזמן גרמא או לא, 

משא''כ באשה שהיא צריכה לקיים המצות עשה, אבל 

ן גרמא. ונראה לענ''ד שהענין של לא המצות עשה שהזמ

''זמן גרמא'' הוא שהזמן הוא בגדר של נתינה. וכן יש 

בגדר של שב ואל  ללמוד מהטבע, שבלילה העולם הוא

בדרך  העולם רח עלוזוהשמש בא ביום תעשה, ואז 

הרי שהשמש נותן את אורו ואת חמו להעולם, נתינה, 

זמן  שזמן היום הוא בגדר של נתינה. וכן אחר החורף

האביב בא, ואחר כך הקיץ, וכל ביאת זמן הוא כמו 

נתינה למה שכבר היה שם מקודם. וכן לגבי המועדים, 

קודם ניסן אין פסח בעולם, ואז בא זמן של פסח, והזמן 

נותן פסח בעולם, הרי כך היא מדת זמן שהוא הביא 

א ידבר חדש שלא היה שם מקודם, ונתינת אותו דבר ה

דבר היא קבלה. הרי מצינו שזמן נתינה, וקבלת אותו 

בגדר נתינה. וכן מצינו סברה זו במצות של עונה, 

שהאיש צריך להביא את עצמו לאשה מזמן לזמן, ולכן 

נקרא המעשה של תשמיש ''ביאה'', וזה בגדר של 

 נתינה.הגדר  ,נתינה. הרי שיש בגדר זמן

 

זה יש לומר שהטעם שנשים פטורות ממצות עשה  ולפי

הוא מפני שמצות אלו כולם בגדר של  שהזמן גרמא,

נתינה כיון שהזמן גורם המצוה, וכיון שהנשים הן בגדר 

ו. ועוד י''ל שמצות אלו הן קבלה, הן פטורות ממצות אל

השפע מהפנימי לחוץ, ולכן מצינו שהאיש צריך  ותמביא

לקיים מצות אלו כדי להביא הז' מפנימי לחוץ. וכן יש 

'ה ונחזור, שכתב שם, ללמוד מהקדמת שער המצות בד'

''שכל מצות עשה הם בחסידים כנז''ל, אלא שיש בהם ב' 

בחינות, והם החסדים מכוסים וחסדים מגולים'', דהיינו 

שהמצות עשה שהזמן גרמא בגדר של חסדים מכוסים, 

ומצות עשה שאין הזמן גרמא בגדר של חסדים גלוים 

ב. כמבואר שם. וכן הוא ברב פעלים ח''א סוד ישרים ס''י

בד''ה והישוב, ע''ש. הרי המצות עשה שהזמן גרמא היא 

מכוסה בפנימי, וזה מדרגת האיש, והוא צריך לקיים 

מצות אלו כדי להביא השפע לחוץ. ולענ''ד בזה הוא יכול 

להגדיל למדת יד'. אמנם האשה היא בגדר חיצוני 

וממילא היא יכולה להשיג מדרגה זו בעולם הזה שהוא 

היא צריכה לקיים המצות שהן שם  בגדר חיצוני, ולכן

 בכל זמן, שהן בגדר חוץ.

 

להוסיף על זה לומר, שאף במצות עצמן מצינו  ויש

בדרך כלל שבמצות עשה שהזמן גרמא יש פנימי 

שמשפיע לחוץ, ובמצות עשה שאין הזמן גרמא כל 

המצוה בגדר של חיצוני. ולכן לגבי שופר הקול בא 

ענין הוא להוכיח מפנימי לחוץ, ולגבי סוכה ולולב ה

)שער ג' פ''ט  שהפנימי משפיע לחוץ כמו שביארתי לעיל

. וכן לגבי תפילין מצינו מדרגת ט', והיא בפנימי ופ''טו(

)שער  והיא משפיעה לחוץ לכלל ישראל כדביארתי לעיל

לחוץ לבגד בדרך  ה, וכן בציצית הציצית משפיעג' פ''יב(

. אמנם ו()שער א'  פ'' גודלות ונתינה כדביארתי לעיל

במצות עשה שאין הזמן גרמא לא מצינו את זה, כגון 

בנתינת צדקה הבעל נותן ממון שהוא כבר בחוץ לעני, 

ואף הוא בחוץ. וכן לגבי הפרשת חלה ותרומה האוכל 

בחוץ וההפרשה בחוץ, וכן לגבי מעקה ומזוזה והשבת 

האבדה לא שייך בהם הענין של פנימי שמשפיע לחוץ, 

כלל. ולכן שפיר י''ל שהאשה שהיא כן יש לומר בדרך 

בגדר חיצוני חייבת במצות עשה שאין הזמן גרמא כיון 

שאף מצות אלו בחיצוני, משא''כ במצות עשה שאין 

 הזמן גרמא שהם מוכיחים על פנימי שמשפיע לחוץ.

    

אף שכתבתי לחלק בין איש לאשה, זה רק בדרך  מ''מ

ת איש, כלל, אלא עדיין מצינו שיש אשה שיש לה מדרג

וגם יש איש שיש לו מדרגת אשה. ולכן מצינו שיש 

נבואה לאשה אף שהיא דבר רוחני ופנימי, וכן מצינו 

וירא פ''כא. יב. שהוא כתב, ''למדנו שהיה  שרש''י בפר''

אברהם טפל לשרה בנביאות.'' ולעומת זה מצינו אנשים 

בלבד ולא בדברים  םשבחרו בדברים חיצונים וגשמי



בתורה לשמה ס''תעד. שכתב ''ואע''פ . ועיין םרוחני

שבאמת אמרו שהזכרים אחוזים בז''א והנקבות אחוזים 

בנוקבא, עכ''ז יש בזכרים רמזים של הנוקבא ויש 

בנקבות רמזים של הזכר.'' ולכן אין ללמוד מהכלל 

להפרט בענין זה, אלא כל מה שביארתי הוא בדרך כלל 

 דוקא.

 

רגה חשובה הנ''ל נראה שמדרגת יד' היא מד ולפי

לחוץ.  הא משפיעימאד, כיון שבזה יש שלימות בפנים וה

ולכן בזה מובן מה שאמרו רבותינו לגבי יעקב, שכתב 

ויצא פ''כה. יא. ''באותו מקום שכב, אבל יד'  רש''י בפר''

שנים ששמש בבית עבר לא שכב בלילה שהיה עוסק 

בתורה.'' הרי שיעקב עסק בתורה בלי הפסק יד' שנים. 

)שער ב'  שהתורה היא הפנימי כדביארתי לעילוידוע 

. ולכן מצינו שהגיע יעקב למדרגה שיש שלימות פ''א(

בפנימי, ואף הפנימי משפיע לחוץ, ולכן יש שלימות 

חשובה של יד' הבפנימי וחיצוני, ולכן מצינו מדרגה 

שהוא ז' כפול. ולפי זה יש לפרש הפסוק ''ויצא יעקב 

תורה שיש המבאר  מבאר שבע'', דהיינו שיעקב יצא

בבאר מים חיים, ויציאה זו דהיינו מהפנימי לחיצוני, 

ומ''מ עדיין הוא לקח עמו מדרגת ''שבע'', ולכן שפיר 

כתוב ''ויצא יעקב מבאר שבע''. ולכן מצינו שבפנים יש 

הבאר בשלימות וזה מדרגת ז', ובחוץ יש ז', ולכן הוא 

 במדרגת יד'. 

 

מצינו לגבי רחל ולאה, שיעקב עבד שבע שנים  וכן

ללאה ושבע שנים לרחל. הרי אף מכאן נראה שהענין 

של יד' הוא ז' כפול, והוא הענין של שלימות. ועוד י''ל 

רמז יש לאה בש)שער ב' פ''י( שכבר כתבתי לעיל 

לפנימי, ורחל לחיצוני, ולכן שפיר אמרינן שהז' כפול הוא 

 חיצוני.   ההפנימי ו

 

ויגש, פ''מז. ט. ''ויאמר  זה יש לבאר מ''ש בפר'' לפיו

יעקב אל פרעה ימי שני מגורי שלשים ומאת שנה, מעט 

ורעים היו ימי שני חיי, ולא השיגו את ימי שני חיי אבותי 

בימי מגוריהם.'' ופירש''י ''ולא השיגו, בטובה.'' ופירש 

הרמב''ן שימי יעקב הם ''רעים בעמל ואנחה''. ולענ''ד 

אה שיש רמז כאן, שיעקב אמר שהוא בגדר של יג', נר

דהיינו שלושים ומאת שנה, והוא לא יכול להשיג שלימות 

וזה מפני שיש עיכוב לזה כיון ש''מעט  למדרגת יד',

ורעים היו ימי שני חיי.'' הרי שמשום הדאגה הוא אינו 

יכול להשלים עבודתו להיות שלם. ונראה שזה רמז 

רוח הקדוש כמ''ש בפ''מה.  להכב' שנה שנסתלק ממנו

כז. ''ותחי רוח יעקב'', ופירש''י ''שרתה עליו שכינה 

שפירשה ממנו''. הרי שקודם לזמן זה אין השכינה עמו 

והוא אינו שלם. והוסיף יעקב לומר ''ולא השיגו את ימי 

שני חיי אבותי'', דהיינו לענין ''טובה'' כמ''ש רש''י, דהיינו 

ות לכמה שנים, וכדביארתי שאף שמ''מ יש ליעקב שלימ

לעיל לגבי היד' שנה שהוא למד תורה וכדומה, מ''מ ימי 

טובה של שלימות של השל ''טובה'' כאלו אינם כמו ימי 

 אבותיו. כך נראה לענ''ד לפרש הרמזים כאן.  

 

יש לבאר בענין זה, והוא מה שמצינו שכתוב  ועוד

בתורה שאדם הראשון הוא בן קל' שנה כשהוא הוליד 

ת שת, ואחר כך הוא חי ח' מאות שנה. וי''ל שקל', הוא א

בכלל יג', ועדיין אין אדם הראשון שלם ועד זמן זה הוא 

פירש מאשתו, אלא ע''י ''הנתינה'' של פרו ורבו, וע''י 

שת, אדם הראשון כנס לתוך שלימות, והיא מדרגת ז', 

ואז הוא זכה לשפע מלמעלה והוא במדרגת ח' )והיא 

(, ולכן הכי י''ל שאדם הראשון כנס הח' מאות שנה

 ממדרגת יג', וזכה למדרגת ח'.       

 

 יטפ''                          
 

יש לבאר היג' מדות. לכאורה נראה שהן צירוף  ועכשיו

של ו' וז' שהוא יג'. אלא נראה מהמקובלים שהצירוף 

הוא של ו' וח', אלא שאחד מן הו' ואחד מן הח' נכללים 

ביחד כאחד, ולכן נמצא שהו' והח' נעשו יג'. וכן נראה 

מהעץ החיים שער א''א פ''י. וכן הוא להרמח''ל בכללי 

ד בד''ה ונבאר עוד פרטי, שהוא חכמת אמת לגבי הת''

כתב, ''לא נתגלו כי אם יד', היינו שמונה מחכמה וששה 

מכתר, ומפני שבתיקון אחד נכללו שני מקיפים כמו 

תיקון הוא שנבאר, מפני כך הם יג' ולא יד'.'' ותיקון זה 

הח' של נוצר חסד כמבואר שם. ולכן נראה שבזה יש 

מדרגת ו' ובין  ,ןא השפע העליוימדרגת ח' שה בין צירוף

. אלא כיון שהח' כדביארתי לעיל א שלימות הגשמיישה

נכלל בו' יש כאן ירידת הח' עד מדרגת ו'. וכבר כתבתי 

 שביעי של פסח שזה מביאהלגבי יום )שער ג' פ''י( לעיל 

יכולה לקבל  אינהמדרגה התחתונה הלדין קשה כיון ש

ש העליונה וזה גורם לשבירת הכלים ועונמשפע הרבוי 

ודין כדמצינו בקריעת ים סוף. ולכן יש להבין הענין לגבי 

היג' מדות מה היא כוונת החיבור של מדרגת ח' עד 

כי תשא פ''לג. ג. שהקב''ה לא  מדרגת ו'. ונראה בפר''

רצה לעלות בנ''י לארץ ישראל עצמו, אלא ע''י מלאך, 

כמ''ש שם ''כי עם קשה עורף אתה, פן אכלך בדרך.'' וכן 

בפסוק ה. ''אתם עם קשה עורף, רגע אחד  כתוב שם

אעלה בקרבך וכליתיך''. דהיינו שהבני ישראל לא יכולו 

של הקב''ה כיון שהם עם קשה הגדול חסד הלסבול 

עורף, ולכן זה גורם למיתתם, כמו שבירת הכלים מרוב 

האור בתוכם. ולכן רצה הקב''ה לשלח להם מלאך, ובזה 

ות אף אם הם עם יש הרחקה מהקב''ה והם יכולו לחי

קשה עורף. ועל זה השיב משה בפסוק יב. ''ואתה לא 

הדעתני את אשר תשלח עמי'' ופירש''י ''הנה אנכי שולח 

מלאך, אין זו הודעה, שאין אני חפץ בה.'' הרי שעדיין 



צת ימשה רצה שיהיה בהם הקב''ה ורוב חסדו בלי מח

ם, מלאך ביניהם. וכן הוא בפסוק טו. ''אם אין פניך הולכי

אל תעלנו מזה.'' ''ובמה יודע אפוא כי מצאתי חן בעיניך 

אני ועמך הלא בלכתך עמנו, ונפלינו אני ועמך מכל העם 

אשר על פני האדמה.'' הרי שעדיין בקש משה השפעה 

ישרה מהקב''ה להנהיג אותם, שבזה בנ''י יהיו במדרגה 

עליונה ויהיו להם ישועה והצלחה בכל דרכיהם, ודלא 

יש צד  וארץ. אמנם במדרגה עליונה כזכשאר עמי ה

אחר, דהיינו שאם יש עברה אז יש עונש, ולכן החשש 

של הקב''ה היה שכיון שבנ''י עם קשה עורף שמא זה 

גורם לעונש וכלותם. ולכן לתקן דבר זה הקב''ה גלה 

למשה יג' מדות, דהיינו שבתקון של יג' מדות יכול בנ''י 

דיין הם יכולו לקבל השפע העליון ישר מהקב''ה וע

להפליט מן העונש אם יש בהם עברה. ולכן ע''י תקון זה 

מדרגת ח' שהיא השפע מלמעלה מהקב''ה יכולה לירד 

 ונכלל במדרגת ו' שהיא הגשמי.

 

עצירת  בלשון שלזה מובן שכל יג' מדות הן  ולפי

רחום וחנון וארך אפים וכדומה.  קב''ההעונש, דהיינו שה

וכן נראה מהמקובלים שכל כוונת הת''ד היא למעט האור 

והשפע כדי שהמקבל יכול לקבל בלי סכנה. וכן נראה 

מהע''ח שם פ''ח. שכתב ''והטעם כי להיותו אור מגולה 

מקיף לא היה כח בתחתונים לסבלו, ולכן אורות 

. ולפי זה העליונים לא נתגלו רק למטה ממדרגתן'' ע''ש

נראה לענ''ד שיש לפרש ''נצר חסד'', שזה התקון הח' 

שכולל בו מדרגת ו' וח' כדביארתי לעיל. וראיתי ברש''י 

וכתב על זה  ,שם שפירש, ''שהאדם עושה לפניו''

השפתי חכמים לפרש, ''לא החסד שיש להקב''ה לעשות 

עמו, כי נוצר לא יפול רק על העשוי כבר.'' וכן הוא בשאר 

ים, אלא נראה לענ''ד שאף שי''ל כן בפשט, מ''מ המפרש

החסד הוא החסד של שנראה שי''ל שבדרך רמז 

הקב''ה. וידוע שהנ' של נצר הוא נ' גדול, דהיינו מספר 

שבועות החמישים, וזה מדרגת ח' כדמצינו לגבי חג 

שהוא ביום נ' אחר ספירת העומר שהוא תחלת שבוע 

ון שהוא החסד השמיני. ולכן כאן יש רמז לשפע העלי

מהקב''ה. אלא שאר תיבת נצר הוא ''צר'', דהיינו שיש 

חסד, המיעוט של חסד בדרך ''צר''. ולכן אם יש מיעוט 

אז בני ישראל יכול לסבול חסדו של הקב''ה אף אם הם 

עושים עברות, עד כדי שהחסד יכול להמשיך לאלפים 

דור בלי שבירת הכלים, דהיינו שיש ירידת הדורות, וכל 

לפניו, ועדיין יכול החסד להגיע עד שר פחות מהדור דו

דור נמוך בלי קלקול לאותו דור. ולכן לפי זה הפירוש של 

''נצר'' הוא שהקב''ה נצר חסדו כדי שלא לגרום קלקול 

לבנ''י, והוא יכול לעשות את זה ע''י מה שהוא ''צר'' 

 חסדו שהוא מגדר של נ'.  

 

שיית הארון נראה שיש רמז ליג' מדות בע ולענ''ד

במשכן, שהארון הוא ''אמתים וחצי ארכו, ואמה וחצי 

רחבו, ואמה וחצי קומתו''. ולפי זה נראה שהקף הצד 

הגדול הוא אמתים וחצי ואמתים וחצי ואמה וחצי ואמה 

וחצי, סך הכל ח'. וההקף בצד הקטן הוא אמה וחצי 

ואמה וחצי ואמה וחצי ואמה וחצי, סך הכל ו'. וגם מצינו 

צד הגדול ובין הצד הקטן יש צד השוה ביניהם שבין ה

בקומתו. הרי יש כאן רמז לח' וגם לו', וגם יש רמז 

, דהיינו שאחד מן הו' ואחד מן הח' נכללים ביחד כאחד

בקומתו שצד הקטן הוא מחובר לצד הגדול. הרי נראה 

מזה שהארון הוא רמז לקדושת הקב''ה שהיא בפנים 

פ''א(, אלא כדי שהעולם  ויוצאת לחוץ )עיין לעיל שער ב'

יכול לסבול קדושתו צריך רמז בגוף הארון ליג' מדות 

 שהן הצירוף של ח' וו', כדי להגן על העולם.

 

להוסיף על זה, שאף שכתבתי שיג' מדות הן צירוף  ויש

של ו' וח', מ''מ עדיין יש לפרש שהענין של יג' הוא צירוף 

שכמו של ז' וו' כמו שביארתי בשאר מקומות. ונראה 

שכתבתי בשאר מקומות שהז' בפנימי, וו' בחוץ, כן הוא 

כאן. וזה מוכיח שאין במדרגה זו קיום, שרק אם יש ז' 

בפנים וז' בחוץ, שהפנימי דומה לחיצוני, אז יש קיום. 

קיים, ואפשר לעלות התומדת יג', היא אינה יכולה ל

למעלה, דהיינו למדרגת יד' ויש בזה קיום של שלימות 

טוב, או יש לירד למטה, דהיינו שיש בזה בטול והוא דבר 

השלימות, והוא דבר רע. ולפי זה יש לפרש לגבי יג' 

מדות שכל הענין הוא שהקב''ה המשיך חסדו זמן 

מרובה לחוטא כדי שהוא יכול לחזור בתשובה. ולכן הוא 

המשיך מדרגת יג' לזמן מרובה כדי שיכול לחוטא לחזור 

ות למעלה למדרגת יד' בתשובה, ובזה החוטא יכול לעל

שהקב''ה  ,והיא מדרגת שלימות. ויש בזה חסד נפלא

ולכן החוטא אינו יורד למטה  ,אינו דן אותו חוטא מיד

למדרגת יב' מיד, ואין בו בטול השלימות, אלא הקב''ה 

המשיך מדת יג' לזמן מרובה כדי שהחוטא עדיין יש לו 

ן זה זמן מרובה לחזור בתשובה. וזה דבר נפלא כיון שאי

מדת יג' כיון שאין לה קיום, אלא שהקב''ה עדיין תיקן 

הדבר כדי שיכול להיות שמדרגת יג' יש לה קיום לזמן 

 מרובה, וכל זה כדי שהחוטא יכול לחזור לטובה.

 

זה מובן מה שפירש רש''י בענין זה, בפסוק ו.  ולפי

כתב, ''ה' ה', מדת רחמים היא אחת קודם שיחטא ואחת 

 ,וב''. הרי שע''י המשיכות מדרגת יג'לאחר שיחטא ויש

מצינו שאין שינוי במדת רחמים, ויכול להיות הרחמים 

שם כל הזמן עד החוטא חוזר לטובה, וזה כיון שהקב''ה 

 המשיך מדרגת יג' לזמן מרובה.

 

כך כתב רש''י, ''ארך אפים, מאריך אפו ואינו  ואחר

ממהר ליפרע שמא יעשה תשובה''. הרי שזה כמו 



שהענין כאן הוא המשיכות מדרגת יג', כדי  שפירשתי

 שיכול החוטא לחזור בתשובה.

 

יש לפרש כאן, והוא מ''ש ''פוקד עון אבות על בנים  ועוד

ועל בני בנים, על שלשים ועל רבעים.'' ופירש''י, 

''כשאוחזים מעשה אבותיהם בידיהם''. וגם הוא כתב, 

ל ''ועל רבעים, דור רביעי נמצאת מדה טובה מרובה ע

מדת פורענות אחת לחמש מאות, שבמדה טובה הוא 

אומר נוצר חסד לאלפים.'' ויש להסביר הרמזים כאן לפי 

בנים, הם במדרגת ג', המה שפירשתי לעיל, שאם בני 

ראוים לפרו ורבו במעשה טובים רק דהיינו שהם 

ויש  )שהמדת ג' הוא כמו ביאה(, עדיין אין זה מועיל

ראוי בלבד ועדיין אין שכל זה בגדר של , כיון עונש

 ומעשה של חסדאין מהם שום מציאות פעולה, ועדיין 

בעולם. ואף אם הם במדרגת ד', דהיינו שהם כמו קטן 

הנולד, אלא עדיין הם אינם מכירים הקב''ה, אז עדיין יש 

להם עונש. אמנם אם הם במדרגת ה', דהיינו שיש 

חסדו להם, אז בזה מהכרה להקב''ה במה שהוא נותן 

תחלת הצדקות, ואין עונש כאן, וק''ו אם הם במדרגת  יש

נתינה שהם צדיקים. ולכן מובן הרמז הו', שהיא מדת 

כאן, דהיינו שיש עונש במדרגת ג' וד', אבל כשהם 

במדרגת ה', דהיינו מ''ש רש''י שמדה טובה היא ''חמש 

 מאות'', אז הם בכלל צד הטוב. כך נראה לענ''ד.                   

 

 כפ''                          
 

יש לפרש לגבי ג' וז', והוא מה שמצינו מחלוקת  עוד

לגבי רבקה אם היא היתה בת ג' או יד' בשעת שהיא 

נשאה את יצחק, כמבואר בתוספות יבמות סא: בד''ה 

מ''ד לוכן. ולפי מה שפירשתי לעיל הכל אתי שפיר, ש

ב שהיא בת ג', זה רמז שהיא ראויה לביאה כמו שכת

תולדות פ''כה. כ. וזה אתי שפיר שג' הוא  רש''י בפר''

מדת ביאה בין הא' וב' כדביארתי לעיל. ולענ''ד יד' 

שנים הם צירוף של ז' וז', דהיינו שיש לה שלימות ה

הרוחני והוא כפול, דהיינו ז' וז', ונראה שז' בפנימי 

לגבי הד' וה' שער ג' פ''יז משפיע לחוץ )ועיין לעיל 

 לך לך(. ונראה שיש רמז לזה בתורה בפר'' 'מלכים בפר'

חיי שרה פ''כד. יד. שכתוב שם, ''והיה הנערה אשר 

אמר אליה הטי נא כדך ואשתה, ואמרה שתה וגם גמליך 

אשקה, אותה הוכחת לעבדך ליצחק, ובה אדע כי עשיתי 

חסד אם אדוני.'' הרי מצינו שיש שלימות הרוחני במה 

על זה,  פתשהיא הוסשרבקה נתנה מים לעבד, אלא 

והיא נתנה מים אף לגמלים, הרי יש כאן כפול מדת 

שמלבד העבד היא נתנה אף לגמלים, ולכן היא  השבע

בגדר של יד'. וראיתי שיש רמז בפסוק הנ''ל למדת יד', 

שמתחלת הפסוק, דהיינו ''והיה'', עד ''וגם גמליך 

 אשקה'', יש יד' תיבות.  

 

תולדות  כתוב בריש פר''יש לפרש לגבי ד' וו', ש ועוד

שיצחק בן ארבעים שנה ואין לו זרע מרבקה, וי''ל בזה 

שכן הוא מדרגת ד' שהיא כקטן הנולד שאינו יכול ליתן 

כלל והוא אינו יכול ליתן זרעו, ולכן אין לו בנים. אמנם 

כשהוא בן ששים, דהיינו מדרגת ו', שהיא מדרגת 

יכול ליתן נתינה, אז יש ליצחק בנים, שבמדרגה זו הוא 

 זרעו.

 

וז''ל יש לבאר מה שפירש''י לגבי חיי שרה,  ועכשיו

''בת ק' כבת כ' לחטא, מה בת כ' לא חטאה שהרי אינה 

בת עונשין, אף בת ק' בלא חטא, ובת כ' כבת ז' ליופי.'' 

ע''ש. ולענ''ד כך פירושו, שמדרגת כ', היא י' כפול, וכבר 

צינו לגבי ביארתי לעיל שמדת י' היא פנים חדשות כדמ

יום כפור. ועוד ביארתי לעיל שהמספרים בין י' לכ' הם 

במדרגת כפול, אחד לפנימי ואחד לחיצוני, ולכן כ' הוא י' 

מצינו שמדרגת כ' היא ולכן כפול, דהיינו הפנימי וחיצוני. 

כמדרגת י', שי' הוא פנים חדשות לגמרי. ולכן מצינו 

שמדרגת עשרים שנה היא רמז שהאיש גדל משנת 

נערות, והוא איש חדש לגמרי. ולכן מצינו הקטנות וה

בחקתי  בערך האדם שהוא מבן עשרים כמ''ש בפר''

''והיה ערכך הזכר מבן עשרים שנה''. וכן מצינו בדברי 

חז''ל שמדרגת כ' היא פנים חדשות, כמו לגבי סוכה 

פסולה, ולדעת רבה היא שאם היא גבוה מעשרים אמה 

מעשרים אמה אין אדם  בסוכה ב. הטעם הוא ''שלמעלה

יודע שדר בסוכה משום דלא שלטה בה עינה'', הרי 

שבמעלה מכ' אין אדם יכול להשיג, וזה כמו פנים 

זירא שם שסבר  חדשות לגמרי. וכן י''ל לדעת ר''

שאין צל למעלה מכ' אמות, דהיינו שאף הוא שהטעם 

הרגשה כל שהוא, דהיינו הרגשה כצל אינו נמצא אין 

לה מכ' אמות, שאין התם שייכות למה בדבר שהוא למע

שלמטה ממנו. ובזה מובן הטעם לגבי מבוי ונר חנוכה 

. ולכן מובן מה שאמרו יםפסולהם שלמעלה מכ' אמות 

חז''ל שפחות מבן עשרים אינו בר עונשין, וזה מן 

השמים מבית דין של מעלה, וזה מפני שמדרגת כ' היא 

כמו לגבי  למעלה מעולם הזה ואין אדם יכול להכיר בה

סוכה למעלה מעשרים אמה, ולכן זה בגדר של שמים 

שא''א להכיר שמים ועולם הבא בעולם הזה, ולכן העונש 

משמים מבית דין של מלמעלה הוא בגדר של כ', ולכן 

אמרו רז''ל שבן עשרים לעונש. ועוד מצינו בשבת קד. 

שמדרגת כ' ול' היא ''כתר לעולם אומרת הגמרא ש

יעתא למה שביארתי שמדרגת כ', היא הבא'', הרי זה סי

בגדר של עולם הבא שנסתר ממנו בעולם הזה. ואף 

כמו ל' וד' הוא שמדרגת כ', גם היא כמו ב', וזה כמו שג' 

 כמו מ' וכו', מ''מ יש שני רמזים בכ' וכדביארתי. הוא 

 



לפרש מדרגת ק', ואף היא בגדר של י' ופנים  ויש

כך יש לפרש דברי חדשות שק' הוא י' פעמים י'. ולכן 

רש''י הנ''ל, ששרה כשהיא ק' דהיינו בגדר של פנים 

חדשות היא עדיין ככ' שאינה בת עונשין. ולכן אף שהיא 

, מ''מ של ק' היה לה פנים חדשותתגדלה כל כך עד ש

כל השנים עד שהיא השיגה לפנים חדשות הן בלי עונש. 

ובזה מובן מה שאמרו חז''ל בפרקי אבות שבן ק' 

דהיינו שמדרגת ק' היא פנים חדשות כמו  למיתה,

שמיתה היא פנים חדשות שהאיש יוצא מעולם הזה 

ונכנס לעולם הבא, וזה פנים חדשות. ולכן כך הוא בשרה 

שכשהיא במדרגת ק' שהיא מדרגת פנים חדשות והיא 

ראויה לעולם הבא, עדיין כל השנים עד מדרגה זו הן בלי 

 חטא.

 

ך הוא פירושו, שהיופי של ז', מ''ש רש''י לגבי יופי כ וגם

הוא רמז לשלימות כדביארתי לעיל, ולכן כששרה בת כ' 

והיא כמו אשה חדשה כדביארתי לעיל, מ''מ עדיין יש לה 

 שלימות כבת שבע. כך נראה לענ''ד.

 

חיי  זה מובן גם כן הטעם שיש כ' קטן בריש פר'' ולפי

שרה, ב''לבכותה'', עיין בבעל הטורים שם שפירש שלא 

בכה אלא מעט. ולענ''ד הטעם הוא כיון שידע אברהם 

ששרה היא בעולם הבא בשמים, שוב אין לבכות יותר 

מדאי. ויש רמז לזה בכ', שהוא הגדר של שמים, כמו 

 שכתבתי לעיל לגבי סוכה ועונש בית דין.    

 

 כאפ''                                  
 

כל הנ''ל יש לבאר דברי יהודה בן תימא בפרקי  ולפי

אבות פ''ה. שכתוב שם, ''הוא היה אומר בן חמש שנים 

למקרא, בן עשר למשנה, בן שלש עשרה למצות, בן 

חמש עשרה לתלמוד, בן שמונה עשרה לחופה, בן 

עשרים לרדוף, בן שלשים לכח, בן ארבעים לבינה, בן 

ם לשיבה, בן חמשים לעצה, בן ששים לזקנה, בן שבעי

שמונים לגבורה, בן תשעים לשוח, בן מאה כאילו מת 

 ועבר ובטל מן העולם.''

 

שיש רמז בבן חמש למקרא, שזה מדרגת  ונראה

הכרת הקבלה כדביארתי לעיל, דהיינו שהילד יכול 

להכיר מה שהוא מקבל מאחרים. ולכן זה הזמן להתחיל 

ללמוד המקרא, שאם הילד במדרגה זו, אז הוא יכול 

להכיר קבלת התורה מהקב''ה, והוא יכול להכיר שתורה 

צוה לנו משה. ולכן מצינו שאמרו חז''ל בחולין כד. ''דכל 

תלמיד שלא ראה סימן יפה במשנתו ה' שנים, שוב אינו 

שם. )ועיין בחולין שם בפרקי אבות רואה'' כמ''ש הרע''ב 

יוסי ג' שנים. ונראה לפרש שג' הוא כמו ביאה  שסבר ר''

ב ואם כדביארתי לעיל, דהיינו השייכות בין שני בן א

דברים. ולכן זה סימן להשייכות בין הרב ותלמיד, והרב 

יוסי שאם אין סימן  נותן חכמתו להתלמיד, ולכן סבר ר''

יפה אחר ג' שנים, דהיינו שאם התלמיד אינו יכול לקבל 

 אינו רואה.(הוא חכמה מרבו שזה הרמז של ג', אז שוב 

 

זה מצינו שיש ה' שנים למקרא וה' שנים למשנה  ולפי

וה' שנים לגמרא, כמ''ש הרע''ב שם, שלכל אחד בעינן 

ה' שנים להכיר מה שהוא מקבל. ועוד רמז כאן שהגדר 

של משנה לגבי המקרא הוא כמו נשמה לגוף, שהמשנה 

 ''משנה''אותיות של ההיא פנימי המקרא, וכבר אמרו ש

'ל שמדרגת משנה היא י' שנים, . ולכן שפיר י'''נשמה''הן 

דהיינו שי' כמו פנים חדשות וכמו עולם אחר, ולכן כנגד 

המקרא המשנה במדרגת י'. ולגבי הגמרא בטו' שנים 

י''ל שזה צירוף של ז' וח' כדביארתי לעיל, דהיינו 

שהגמרא השלימות המשנה וזה מדרגת ז', וגם בעינן 

הוא שח' סייעתא דשמיא להבין כל דבר וזה מדרגת ח', 

השפע העליון שמשפיע על האדם מהקב''ה לעזור 

ולקיים אותו. ולגבי הענין של יג' למצות כבר ביארתי את 

  )שער ג' פ''יח(. זה לעיל

 

יש לפרש בן יח' לחופה. ולפי מה שכבר  ועכשיו

ביארתי יש כאן הצירוף של ט' וט', דהיינו בפנימי וחיצוני. 

וכבר כתבתי לעיל ויש לפרש הענין של ט' לגבי חופה, 

שהרמז של ט' הוא דבר כללי ולא פרטי. )שער ג' פ''יב( 

והוא רמז לכל העם, או למלך ששולט על כל עמו, והוא 

השפע העליון שכוונתו לשמור ולקיים העם, משא''כ 

למדרגת ח' שהיא השפע העליון לקיים היחיד. ונראה 

שהענין של נשואין ומצות פרו ורבו, הוא מה שאדם יוצא 

גדיל מהגדר של יחיד לגדר של רבים, דהיינו שהוא מ

וכל ביתו הם רבים כנגד מה שהוא היה יחיד  ,משפחתו

קודם הנשואין. ולכן הוא יוצא מן הגדר של פרטי לגדר 

של כללי. ולפי זה מובן הענין של חופה, שהחופה כמו 

אהל ושמירה מהקב''ה מלמעלה, והוא רמז לתחת צל 

שפיר יש לומר שבן יח' לחופה, כנפיו ובסתר אהלו. ולכן 

שזה רמז למדרגת ט', שאיש זה נכנס מגדר פרטי לגדר 

כללי. ולפי זה מובן מה שאמרו רבותינו שחתן דומה 

למלך, דהיינו שבשניהם יש רמז שהאיש עולה ממדרגת 

פרטי לכללי, ולכן המלך הוא עולה על כל העם, והחתן 

ונראה  שהוא עכשיו ראוי לפרו ורבו עולה על משפחתו.

שיש רמז בפסוק לסברה זו, והוא בשמואל א. פ''יח. יח. 

שכתוב שם, ''כי אהיה חתן למלך'', אף שאין זה הפשט 

שם, מ''מ רמז יש כאן, ועיין עוד בזה בפר''ח בא''ח 

ס''קלה. א. ויש להוסיף על זה לומר, שמצינו שיש 

)שער ג' שייכות בין תפילין וחתן, וכבר כתבתי לעיל 

תפילין הן במדרגת ט', שיש בהן רמז לכללי.  שאףפ''יב( 

ולכן מצינו שכתוב לגבי חתן בישעיה פ''ס. י. ''כחתן יכהן 

פאר'', וכן מצינו ביחזקאל פ''כד. יז. ''פארך חבוש עליך'', 



ופירשו רבותינו שזה תפילין כנודע. ומצינו שהחתן צריך 

ליתן אפר על ראשו כמבואר בב''ב ס: ''זה אפר מקלה 

תנים'', ועוד כתוב שם שצריך החתן ליתן שבראש ח

 האפר במקום תפילין כמ''ש ''לתת להם פאר תחת אפר''

. הרי שיש שייכות בין התפילין והחתן, )ישעיה פ''סא ג(

 ולפי מה שביארתי זה מובן, כן נראה לענ''ד.

 

, ונראה במשנתינו יש לבאר שאר המספרים ועכשיו

וא צריך שיש חילוק ביניהם, שכשאדם בן עשרים ה

לעבוד להשיג מדרגת שלושים, שכל מדרגות אלו 

צריכות עבודה להשיג אותן. ולכן הרמז בעשרים הוא 

רמז למה שהאדם צריך להשיג מכאן ואילך. ולכן 

במדרגת עשרים הוא צריך להשיג מדרגת שלושים, ולכן 

הרמז בעשרים הוא באמת מדרגת שלושים. וכן הרמז 

ני שכשאדם השיג בשלושים הוא למדרגת ארבעים מפ

מדרגת שלושים מיד הוא צריך להשיג מדרגת ארבעים. 

וכן הוא בכולם עד מדרגת שבעים, שאחר כך הוא לא 

יכול לעלות למעלה, אלא אז השפע יורד עליו מלמעלה 

 למטה במדרגת ח' וט' כדביארתי לעיל.

 

זה יש לפרש המשנה, ש''בן עשרים לרדוף'',  ולפי

כביאה בן אדם ואשתו,  דהיינו שמדרגת שלושים היא

והיא השייכות בין שני דברים, והרמז לזה הוא הרדיפה, 

דהיינו שאדם צריך לרדוף כדי שהוא יכול לחבר עם 

חברו ביחוד גמור. ולכן כיון שהאדם הגיע לעשרים מיד 

מדת  והוא צריך להשתדל להגיע למדרגת שלושים, וז

 רדיפה.

 

בעים, שזו של ''שלושים לכח'', הוא מדרגת אר והענין

ד'. והקטן  מספרכמו הקטן הנולד כדביארתי לעיל לגבי 

ויחי, ''ראובן בכורי אתה  הוא ''ראשית אונו'', כמ''ש בפר''

כחי וראשית אוני''. ופירש''י שם שאוני הוא כחי. ולכן הבן 

בגדר של כח. ולכן שפיר יש לרמוז למדרגת הוא הנולד 

שלושים מיד ארבעים ב''כח''. ולכן כיון שהאדם הגיע ל

 הוא צריך להשיג מדרגת ארבעים שהיא מדרגת כח.

 

של ארבעים לבינה, פירושו שכשהוא במדרגת  והענין

ארבעים, הוא צריך להשיג המדרגה שהיא למעלה 

ממנה, והיא מדרגת חמשים. וכבר כתבתי שמדרגת ה' 

היא להכיר ''ולהבין'' מה שהוא מקבל מאחרים, ולכן 

שיש ר של חמשים. )וגם ידוע שפיר י''ל שבינה היא בגד

בינה לגבי מצות ספירת הנ' שערים של בינה וענין 

 העומר.(   

 

של חמשים לעצה, הוא שבמדרגת חמשים  והענין

האדם צריך להתחיל להשיג מדרגת ששים, וכבר כתבתי 

שמדרגת ו' היא מדרגת נתינה. ולכן שפיר י''ל שמדרגת 

'' לחברו, ששים היא עצה, שעצה היא מה שהאדם ''נותן

דהיינו שהוא ''נותן'' לו עצה טובה. ולכן ודאי שעצה היא 

 במדרגת נתינה.

 

של ששים לזקנה הוא, שכשאדם במדרגת  והענין

ששים הוא צריך להשתדל להשיג מדרגת שבעים, וז' 

הוא רמז לשלימות, והוא שלימות הפנימי והרוחני. והזקן 

הוא רמז לשפע שמבפנים שמשפיע לחוץ, וכמו 

רות גדלו מתוך הגוף לחוץ, כמו כן השפע משפיע שהשע

. וכן מצינו )עיין עוד בזה בשער א' פ''ו( מתוך הגוף לחוץ

בקדושין ל: ''ואין זקן אלא חכם שנאמר 'אספה לי 

שבעים נפש מזקני ישראל', רבי יוסי הגלילי אומר אין 

זקן אלא מי שקנה חכמה שנאמר ה' קנני ראשית דרכו.'' 

לחכמה, וחכמה היא בפנימי והיא  הרי שזקן הוא רמז

שבעים שלימות הנפש. וגם מצינו שבעים מזקני ישראל, ו

רמז לשלימות בזקן. ויש עוד רמז לזה מהפסוק של  הוא

רבי יוסי במשלי פ''ח, שאחר הפסוק שכתוב בו ''ה' קנני 

ראשית דרכו'', מצינו ''מעולם נסכתי מראש'', וידוע 

ש בתהלים קלג. שהזקן הוא כמו ניסוך מהראש כמ''

''כשמן הטוב על הראש יורד על הזקן''. ועוד מצינו 

של ז' קנה, דהיינו שהוא קונה  אותיות'' הוא ןזקהש''

מדרגת ז'. ולכן הזקן הוא רמז לפנימי, וזה מדרגת ז' וגם 

 שבעים.

 

אחר שהאדם השיג לשלימות הגוף והרוחני, אז  אלא

ים אין לו לעלות יותר, ולכך כתוב במשנה ''ושבע

לשיבה''. ואין כאן הענין שהוא צריך להשתדל למדרגת 

אלא היא  בוה, שאין מדרגה זו של ח' תלוי שמונ

מלמעלה. ולכן כאן הגדר של שיבה הוא שהאדם כבר 

השיג השלימות ואין לו לעבוד עוד לעלות יותר, שכבר 

הוא הגיע לתכליתו. ולכן מצינו במשלי פ''טז. לא. 

שכתוב, ''עטרת תפארת שיבה''. הרי ששיבה כעטרת או 

כתר על ראשו, דהיינו הכתר הוא מה שאחרים נותנים 

הגיע לראש העם. ולכן כן הוא למלך לסימן שהוא 

 בשיבה, הוא סימן שאדם זה הגיע לשלימות.

 

של שמונים לגבורה, הוא שכשאדם שלם  והענין

ברוחני, ואז יורד עליו השפע מלמעלה, אז הוא נקרא 

גבור ובכלל ''גבורה''. וכן מצינו סברה זו בצפניה פ''ג. יז. 

 שכתוב שם, ''ה' א' בקרבך גבור יושיע''. הרי כשה'

בקרבנו, דהיינו שהוא משפיע עלינו במדרגת ח', אז יש 

הגדר של ''גבור''. וכן מצינו בשופטים פ''ו יב. ''ויאמר 

אליו ה' עמך גבור החיל''. הרי כה' משפיע עליו הוא 

במדרגת גבור. ולכן שפיר כתוב בתהלים, ''ואם בגבורות 

שמונים שנה'', שגבורה היא מדרגת ח'. ועוד מצינו שיש 

ת בין גבור וחיל בכמה פסוקים כמו ברות פ''ב. א. שייכו

''איש גבור חיל'', וכמו בשופטים פ''ו. יב. הנ''ל. ומצינו 



שכתוב בדברים פ''ח יח. ''כי הוא הנותן לך כח לעשות 

הרי שבגדר של חיל וכן בגבור, ה' משפיע  חיל.''

כח. ולכן שפיר כתוב במשנה לנו ליתן כדי מלמעלה 

 '''שמונים לגבורה.'

 

כך כתוב ''תשעים לשוח'', ונראה לפרש את זה  ואחר

לפי מה שכתבתי לעיל לגבי מדרגת ט', דהיינו שהיא 

השפעה להכלל, ולא להפרט. ולכן לפי מה שביארתי 

א יותר גדול ממה ולעיל שאין אדם יכול לסבול שפע שה

 רובשהוא ראוי, כמו שאין כלי יכול לסבול שפיכת מים ב

א כאן שלגבי היחיד הוא אינו יכול כח בלי שבירה, כן הו

יותר גדול שרק  זה לסבול השפע ממדרגת ט', ששפע

. ולכן לגבי איש פרטי אותו הרבים או הצבור יכולו לסבול

והוא צריך לכפוף  ושהוא צריך לשוח לפני םגור השפע ז

את עצמו, וזה כמו איש שצריך לנשוא דבר כבד מאד 

וא הדבר. ולכן שהוא צריך לשוח מפני שאין לו כח לנש

 שפיר י''ל שתשעים לשוח.

 

כתוב ''בן מאה כאילו מת ועבר ובטל מן  ובסוף

העולם''. וגם זה אתי שפיר שכבר כתבתי לעיל לגבי בן 

עשר למשנה, שהענין של עשר וה''ה מאה הוא פנים 

חדשות, ולכן כשהוא מאה יש פנים חדשות והוא בעולם 

אחר ולא ניכר עוד בעולם הזה, ולכן שפיר י''ל שהוא 

 מה שאמרא שכל ''עבר ובטל מן העולם''. ולכן נמצ

 יהודה בן תימא אתי שפיר ויש רמזים בכל דבריו.

 

 כבפ''                              
                          

יש לפרש כמה סוגיות בגמרא לפי כל הנ''ל. לגבי ו'  ועוד

וז' מצינו מחלוקת בבא מציעא פה. לגבי היסורין של 

ן קבל עליה רבי, שכתוב שם ''אמר רבי חביבין יסורי

תליסר שני, שית בצמירתא ושבע בצפרנא, ואמרי ליה 

שבעה בצמירתא ושית בצפרנא''. ופירש''י, ''בצמירתא. 

אבן שבמקום קטנים. צפירנא חולי שבתוך הפה''. ע''ש. 

ולענ''ד כך פירושו, הרמז כאן לתקן החיצוני והפנימי, 

המעשה והמחשבה, דהיינו גדר ו' וגדר ז'. אלא שיש 

ת כאן על איזה חולי הוא רמז לאיזו מדרגה. ולכן מחלוק

מ''ד שית בצמירתא סבר שהשתן הוא דבר גשמי, וזה 

כנגד מדרגת ו'. אמנם צפירנא בפה, ושם מקום הקול 

ודבור והוא דבר רוחני כנגד מי רגלים, ולכן הוא בגדר ז'. 

אלא מ''ד שבע בצמירתא סבר שהאבן במקום פנימי 

, משא''כ מכה בפה שזו במקום ונסתר, ולכן הוא בגדר ז'

גלוי וחיצוני, והכל יכול להכיר אותה מכה על ידי פתיחת 

א במדרגת ו'. כך נראה לענ''ד לפרש יהפה. ולכן ה

 סברות אלו.  

 

לפרש לגבי ד' וז' הגמרא בברכות כח. ''תנא, אותו  ויש

היום סלקוהו לשומר הפתח וניתנה להם רשות 

יז ואומר כל תלמיד לתלמידים ליכנס, שהיה ר''ג מכר

שאין תוכו כברו לא יכנס לבית המדרש, ההוא יומא 

אתוספי כמה ספסלי, א''ר יוחנן פליגי בה אבא יוסף בן 

דוסתאי ורבנן, חד אמר אתוספו ד' מאה ספסלי, וחד 

אמר ז' מאה ספסלי''. ויש לפרש שהרמז לד' מאות, הוא 

ז שיש בטול גמור לשיטת ר''ג וכדביארתי לעיל לגבי הרמ

ז' מאות הוא שמלבד שיש בטול גמור בד'. ורמז ב

ה שם גם הצלחה מרובה בכניסת כל תלשיטת ר''ג הי

 א מדת ז'. יהתלמידים עד שיש שלימות ברוחני, וה

 

מצינו לגבי יח' וכב', בב''מ פד: לגבי מיתת ר''א  ועוד

ברבי שמעון וכמה זמן הוא היה בלי קבורה, ''לא פחות 

שרין ותרין שנין''. ויש לפרש מתמני סרי, ולא טפי מע

הענין של יח', וכבר פרשתי לעיל שהוא ענין הכלל 

והרבים ולא היחיד, וזה מפני שכל זמן שלא נקבר הוא 

היה מגן על העיר דהיינו הרבים וכלל, ולכן כתוב שם, 

''אזול רבנן לאעסוקי ביה, לא שבקו בני עכבריא, דכל 

יליתיה לא שני דהוה ניים רבי אלעזר ברבי שמעון בע

סליק חיה רעה למתייהו.'' ונראה שהענין של כב' הוא 

רמז לקיום הגוף אחר המיתה, וזה ע''י הקדושה בפנימי 

שמקיים הגוף החיצוני, והוא דבר נפלא שאין המחשבה 

יכולה לתפוס הענין, ולכן הוא בגדר של כ' שהוא דבר 

''שאין העין יכול לשלוט בו'', כמבואר בריש סוכה, והוא 

ביארתי לעיל. וגם הרמז של ב' דז לפנימי וחיצוני כרמ

הוא בענין זה, דהיינו הפנימי והחיצוני. ויש לדמות זה 

למה שמצינו לגבי יעקב שנסתלקה ממנו השכינה כב' 

שנה כמ''ש רש''י בבראשית פ''מה. כז. וידוע שאם 

הקדושה נסתלקה זה דומה למיתה, ומ''מ עדיין יש קיום 

' שנים, וזה כמו ר''א ברבי שמעון לגוף של יעקב כל הכב

שהיה לו קיום לגופו כב' שנים אף שנסתלקה ממנו 

 נשמתו. 

 

יש לפרש, והוא הענין של כד' בב''מ פד. שכתוב  ועוד

שם, ''בר לקישא כי הוה אמינא מילתא הוה מקשי לי 

עשרין וארבע קושייתא, ופריקנא ליה עשרין וארבעה 

ראה שהרמז כאן הוא פרוקי, וממילא רווחא שמעתא''. ונ

יוחנן,  שע''י הקושיות ר''ל רצה לסתור ולבטל סברת ר''

וזה הרמז של ד', והכ' הוא רמז לקדושה הפנימי שהוא 

יוחנן  למעלה מהחוש, ולכן רצה ר''ל לסתור סברת ר''

לגמרי ואף הקדושה הפנימית שהיתה מקיימת אותה 

 סברה.         

 

 גכפ''                            
 



לכל הרי ביארתי כמה ענינים בתורה, ושהוא יסוד גדול 

עצמו להקב''ה, את להיות בר נתינה כדי לדמות איש 

כדי להשיג לעלא ולעלא והענין חשוב לעלות במדרגה 

הקדושה הפנימית בכל דבר, וכדי להביא קדושת 

הקב''ה בתוך עולם הזה התחתון והגשמי. וראוי לכל 

בעבודה זו, ושתהיה אדם להשתדל בכל כחו לעלות 

עבודה זו העיקר בחייו במדרגת צמאה נפשי לאלקים, 

ובכל עת יש לו לומר אבקשה את שאהבה נפשי, 

ושתיהיה כוונתו לחזות בנועם ה' הפנימי בכל דבר, ועד 

כדי כך שאף בשעת שינה הוא יכול להרגיש קדושת 

הקב''ה שמופיעה מהפנימי, והוא יכול לומר אני ישנה 

דודי דופק. מי יכול להשלים עבודה זו,  ולבי ער קול

אשרי נקרא לו, והוא יושב בסתר עליון, ויש לומר עליו 

, ואשרי תבחר אשגבהו כי ידע שמי, וברכות לראש צדיק

ותקרב ישכון חצריך, נשבעה בטוב ביתך קדש היכלך. 

ולכן על כל אדם ליתן את קולו בבכי, ולסבב את פניו אל 

 .  דריכני באמתךההקיר ויתפלל אל ה' לאמר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מפתח לפי סדר הפרקים             
 

 

 שער הראשון: הקבלה והנתינה           
 

שראוי ליתן טעם למצות התורה, והוא ענין גדול פ''א : 

  לדמות עצמינו למדותיו של הקב''ה.

 

כמו שהקב''ה נותן חסדו אלינו, כמו כן אנו צריכים פ''ב: 

ליתן בדרך חסד לאחרים, ובזה אנו דומים להקב''ה 

  במדותיו, והאיש שעושה כן הוא בר נתינה.  
 

לפי הנ''ל יש להסביר הטעם של כמה מצות, כגון  פ''ג:

פרו ורבו, וכל דיני טומאה כגון טומאת מת נדה יולדת 

, ואיסור אכילת בהמות מצורע ונבלה, ומצות שחיטה

 טמאות.

 

 הטעם שכלים ואוכלים ומשקים מקבלים טומאה. פ''ד:

 

הטעם של מקוה, פרה אדומה, ארז ותולעת שני  פ''ה:

 ואזוב, טהרת מצורע, והעברת תער בלוים ובנזיר.

 

הטעם איסור בשר בחלב, ערלה, השחתת עץ  פ''ו:

מאכל, שילוח הקן, השחתת זקן, מצות מילה, ציצית, 

 פאה, ציץ הכהן גדול, וקרנות המזבח.

 

 הטעם של מצות סוטה, וקדושים תהיו.פ''ז: 

 

 הטעם של כלאים, וקרבנות של קין והבל. פ''ח:

 

הטעם של איסור דם וחלב, ומצות כסוי הדם,  פ''ט:

 והאיסור של שאור ודבש למזבח, ומצות מלח בקרבנות.

 

הטעם שמביאין יין ושמן למזבח, וטעם השולחן  פ''י:

 והמנורה במשכן. 

 

 האמונה: הפנימי והחיצוני שער השני:        
 

הענין של פנימי וחיצוני, ובזה יש להסביר הארון  פ''א:

      רובים והפרוכת במשכן.והבדים והכ

 

 פנימי וחיצוני לגבי נדב ואביהו. פ''ב:

 

פנימי וחיצוני לגבי אדם הראשון, עץ הדעת טוב  פ''ג:

 ורע, וכתונת עור.

 

פנימי וחיצוני לגבי ברכה לבטלה, עניית אמן,  פ''ד:

 ואחדותו של הקב''ה.  

        

 פנימי וחיצוני לגבי המן. פ''ה:

 

וני לגבי השגת רוח הקדש לדעת האר''י פנימי וחיצ פ''ו:

ז''ל, ברכת התורה, הענין של יופי והדור, מצות ידעית 



שהקב''ה הוציאנו ממצרים, ומצות ונקדשתי בתוך בני 

 ישראל.   

  

פנימי וחיצוני לגבי מצות סוכה, וסוכת הצדיקים  פ''ז: 

 מעור לויתן.

 

פנימי וחיצוני לגבי שבת, והשייכות בן שבת  פ''ח:

קמת משכן, ועשיית בגדי אהרן, והמנורה, ויציאת לה

 מצרים.

 

 פנימי וחיצוני לגבי זמן המשיח.     פ''ט: 

 

פנימי וחיצוני לגבי לאה ורחל, שירת הבאר, והגר  פ''י:

 על עין המים והבאר.

 

 שער השלישי: המספרים           
 

 ביאור המספרים מא' עד כ'. פ''א:

 

 ד' נהרות בגן עדן, וימי בראשית. פ''ב:

 

 ביאור מספר ד' בתורה ובדברי חז''ל. פ''ג:

 

ביאור מספר ה', ופירוש מכת מצרים ועל הים  פ''ד:

 בהגדה, והמקור לחביטת ערבות בהושענה רבה.

 

ביאור מספר ה' ביציאת מצרים, ובגניבת שור  פ''ה:

 ושה.

      

ה בגן עדן, הענין של בהבראם, והאד ואדם והאדמ פ''ו:

 וקריאת שם לכל בהמה עוף וחיה, והעזר כנגדו.

 

הענין של עבודת קין והבל, והדורות עד נח,  פ''ז:

 ומגדל בבל.

 

 ביאור מספר ו', לחם הפנים, ובטול בששים ועוד.  פ''ח:

 

ביאור מספר ז' וח'. שמן המשחה, פסח וסוכות  פ''ט:

 והחילוק ביניהם, חודש תשרי, וקין והבל.

 

 פסח ושבועות, ומה היא עצרת. פ''י:

 

עוד בפסח, והרמז שיש בפתח לגבי דם של  פ''יא:

 קרבן פסח, הנרצע, ובית המנוגע.

 

 ביאור מספר ט', והענין של גט, ותפילין. פ''יב:

 

ביאור הענין של יוסף בן יז' שנה, והפסוק של  פ''יג:

 יעקב נסע סוכותה.

 

 ביאור תפלת אברהם לגבי עיר סדום. פ''יד:

 

 ביאור קרבנות החגים. פ''טו:

 

 ביאור שני השעירים של יו''כ, ומים אחרונים. פ''טז:

 

 ביאור מלחמת המלכים בפ'' לך לך. פ''יז:

 

ביאור בר מצוה בשנת יג', ובת מצוה בשנת יב'.  פ''יח.

 והטעם שנשים פטורות ממצות עשה שהזמן גרמא.

 

 ביאור יג' מדות, וגם שיעור הארון במשכן.  פ''יט:

 

ביאור רבקה בת ג' או יד' שנה כשנשאה יצחק,  פ''כ:

 וחיי שרה קכז' שנה.

 

ביאור דברי יהודה בן תימא בפרקי אבות, בן  פ''כא:

 חמש שנים למקרא וכו'.

 

 ביאור המספרים בקצת סוגיות בגמרא. פ''כב:

 

בר למסקנה נראה שהעיקר הוא לכל איש להיות  פ''כג:

, והענין חשוב עצמו להקב''האת נתינה כדי לדמות 

הקדושה  כדי להשיגלעלא ולעלא לעלות במדרגה 

הפנימית בכל דבר, וכדי להביא קדושת הקב''ה בתוך 

 .עולם הזה

 

 

 

 מפתח לפי סדר הפרשיות בתורה    
 

  בראשית:

 ימי בראשית, וד' נהרות בגן עדן שער ג' פ''ב. 

 מצות פרו ורבו שער א' פ''ג.

כתונת עור, שער ב' אדם הראשון, עץ הדעת טוב ורע, 

 פ''ג.

האד והאדם והאדמה וקריאת שם לכל בהמה והעזר 

 כנגדו, שער ג' פ''ו.

 קרבנות של קין והבל שער א' פ''ח.

 עבודת קין והבל, והדורות עד נח שער ג' פ''ז. 

 קין והבל שער ג' פ''ט.

 

 נח:
 האיסור של דם שער א' פ''ט.



 מגדל בבל שער ג' פ''ז.

 
 לך לך:

 ם שער ג' פ''יז.מלחמת המלכי

 מילה שער א' פ''ו.

 הגר על עין המים שער ב' פ''י.

 

 וירא:
 תפלת אברהם לגבי עיר סדום שער ג' פ''יד.

 הגר והבאר שער ב' פ''י.

 

 חיי שרה:
 חיי שרה קכז' שנה, שער ג' פ''כ.

 
 ויצא:

 לאה ורחל שער ב' פ''י.

 

 וישב: 
 יוסף שער ג' פ''יג.

 
 בא:

 פ''ח.יציאת מצרים שער ב' 

 תפילין שער ג' פ''יב.

 

 בשלח:
 המן שער ב' פ''ה.

 
 יתרו:

 אנכי ה'א אשר הוציאתך מארץ מצרים שער ב' פ''ו.

 לא תשא ה'א לשאו שער ב' פ''ד.

 שבת שער ב' פ''ח.

 
 משפטים:

 הנרצע שער ג' פ''יא.

 גניבת שור ושה שער ג' פ''ה.

 בשר בחלב שער א' פ''ו.

 

 תרומה:
 הכרובים, הפרוכת שער ב' פ''א.הארון והבדים, 

 הארון שער ג' פ''יט.

 מנורה והשולחן במשכן שער א' פ''י.

 מנורה שער ב' פ''ח.

 קרנות המזבח שער א' פ''ו.

 
 תצוה:

 ציץ הכהן גדול שער א' פ''ו.

 

 כי תשא:
 שמן המשחה שער ג' פ''ט.

 יג' מדות שער ג' פ''יט.

 
 פקודי:

 ב' פ''ח.הקמת המשכן, ועשיית בגדי אהרן שער 

 
 ויקרא:

 האיסור של דבש ושאור למזבח שער א' פ''ט.

 מלח בקרבן שער ' פ''ט.

 
 צו:

 שלא לאכול חלב שער א' פ''ט.

 
 שמיני: 

איסור אכילת בהמות טמאות, וטומאת נבלה שער א' 

 פ''ג.

 כלים ואוכלים שמקבלים טומאה שער א' פ''ד.

 נדב ואביהו שער ב' פ''ב.

 

  תזריע:

 שער א' פ''ג.טומאת יולדת 

 טומאת צרעת שער א' פ''ג.

 

  מצורע:

 טהרת מצורע שער א' פ''ה.

 טהרת בית המנוגע שער ג' פ''יא.

 טומאת נדה שער א' פ''ג.

 מקוה שער א' פ''ה.

 
 אחרי מות:

 שני השעירים של יו''כ שער ג' פ''טז.

 איסור אכילת דם שער א' פ''ט.

 כסוי הדם שער א' פ''ט.

 
 קדושים: 

 תהיו שער א' פ''ז.קדושים 

 ערלה שער א' פ''ו.

 השחתת זקן שער א' פ''ו.

 כלאים שער א' פ''ח.

 
 אמור: 

 ונקדשתי בתוך בני ישראל שער ב' פ''ו.

 פסח וסוכות והחילוק ביניהם שער ג' פ''ט.

 פסח ושבועות ועצרת שער ג' פ''י.

 פסח שער ג' פ''יא.

 שבועות שער ג' פ''ט.



 סוכה שער ב' פ''ז.

 ם שער ג' פ''ח.לחם הפני

 
 נשא:

 סוטה שער א' פ''ז.

 העברת תער בנזיר שער א' פ''ה.

 

 בהעלותך: 
 טהרת הלוים שער א' פ''ה.

 מצות שחיטה שער א' פ''ג.

 
 שלח לך:

 ציצית שער א' פ''ו.

 
  חקת:

 טומאת מת שער א' פ''ג.

 פרה אדומה, וארז תולעת שני ואזוב, שער א' פ''ה.

 

 פנחס:
 א' פ''י.שמן ויין למזבח שער 

 קרבנות החגים שער ג' פ''טו.

 
 ואתחנן: 

 אחדותו של הקב''ה שער ב' פ''ד.

 
 שופטים:

 השחתת עץ מאכל שער א' פ''ו.

 עגלה הערופה שער א' פ''ה.

 

 כי תצא:
 שילוח הקן שער א' פ''ו.

 גט שער ג' פ''יב.

 

 

 

 

 

 

 

 


