
התקשרות אל השורש מביאה שמחה
י"ח באייר הוא בגימטריה "עמלק" ]עם ה'כולל'[, וצריך להבין מהי השייכות בין 

שני הדברים.

המושג של "עצב" נולד מחוסר התחברות הענף אל השורש, ובשורש השורשים 
זה נובע מחוסר התקשרות בין הנברא לבוראו. "שמחה" שלמה שייכת בשעה 

שישנה התקשרות גמורה אל המקור - אל בורא העולם.

"בעצב תלדי בנים" זוהי אותה נקודה שאין התחברות גמורה בין הענפים לשורש. 
הלידה היא כביכול התנתקות של הולד מהאם. כל זמן שהוא במעי אמו, "עובר 
ירך אמו" לחד מ"ד, וגם למ"ד שלאו ירך אמו, הכוונה היא שאין זה חיבור גמור, 

אבל ודאי שישנו חיבור.

ומה קורה ברגע שהולד יוצא ממעי אמו? - בפשטות, עד עכשיו הוא היה חלק 
נולדה  וממנה  החיצונית,  ההסתכלות  זוהי  ממנה.  נפרד  הוא  ומעכשיו  מאמו, 
הבחינה של "בעצב תלדי בנים", כלומר, העצב נולד בפנימיותו מחוסר החיבור 

בין הולד לאם שנוצר ע"י הלידה.

אמנם, כל זה רק בחיצוניות, כי מצד החיצוניות של הגופים, כשעובר נמצא במעי 
אמו הוא מקושר אליה, וכשהוא יוצא משם והופך לולד, הריהו נפרד. אבל מצד 
שורש הפנימיות, לעולם התכלית והמהות של הולד היא התכללות באמו. כל 
אדם, תכליתו היא ההתכללות בשורש, והשורש בעוד שורש וכו', עד שורש כל 

השורשים - בו ית'.

ממילא, כשיש דעת - שהיא הנקודה המחברת בין הולד לאם - שוב אין נקודה 
של "בעצב תלדי בנים", כי גם לאחר שהולד נולד, כל הזמן תשוקתו על אמו. 
"בעטרה שעיטרה לו אמו" - יש כל העת חיבור בין הולד לאם, ממילא אין עצב. 
ישנה התרחבות של הדברים, ההתרחבות לאחר התפשטות של הולד כלפי חוץ.

נולד מההסתכלות הפשוטה שיש ניתוק בין האם לולד,  ה"בעצב תלדי בנים" 
אבל בשעה שהשורש מתחבר עם הענף, כשהענף מתכלל בשורש - אז ישנה 

שמחה.

בכל מועדי השנה ישנו דין של שמחה. ומדוע? כי "מועד" הוא מלשון ועד, מלשון 
חיבור - ממילא יש בו שמחה.  
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בלבבי משכן אבנה
ליקוטים 

רשב"י נפטר בל"ג. והענין: על ספר הזוה"ק 
מגלותא",  יפקון  ספרא  "בהאי  אמרו, 
כלומר, ספרו של רשב"י, הוא הכח לצאת 
מן הגלות. גלות, גלה, שורש גל. לשון גלות, 
]כידוע  וכדו'.  עיני"  "גל  גילוי,  לשון  וגם 
במילה  כלולים  ההפכים  ששני  בלשה"ק 
אחת כי בשורשם אחד[ ולכך רשב"י נפטר 
בבחינת ל"ג, אותיות גל, כי על ידו תיגמר 
קול  ח"י,  )בלבבי  הגאולה.  ותתגלה  הגלות 

דממה דקה – עמ' רלא(

גדר התפילה אצל רשב"י וחבריו הנה מצינו 
ברשב"י וחבריו, שהיו עסוקים בתורה, ולא 

היו מפסיקים לתפילה.

עומק הדבר: באדם יש שני חלקים - נגלה 
וחבריו,  רשב"י  ואצל  וגוף.  נשמה  ונסתר, 
עסוקה  היתה  הנשמה,  הנעלם,  החלק 
בתפילה, שע"ש כן נקרא האדם "מבעה", 
הגוף,  הנגלה,  והחלק  כנודע,  לשון תפילה, 
המחשבה - היה עסוק בתורה. אבל לעולם 
הן  תיבנה  האדם  בנין  שקומת  בהכרח 

מתורה והן מתפילה.

שכל  הק',  הבעש"ט  בשם  מובא  והנה 
תפלה.  היא  באדם,  שיש  פנימית  תשוקה 
הנגלת  פנימית  שתשוקה  הדבר,  ועומק 
שורשה  השתוקקות,  של  בצורה  באדם 
נשתלשל  כאשר  אלא  בנשמה.  מתפלה 
בצורה  שיתראה  בהכרח  אינו  הדבר לגוף, 
של  בצורה  מתראה  ופעמים  תפלה,  של 
של  הפנימית  המהות  שהוא  השתוקקות, 
תפלה. אלא שבנשמה זו השתוקקות בגילוי, 
תפלה  וזו  הבורא,  מן  יהיה  שלה  שהמילוי 
שלמה. משא"כ בגוף, זו השתוקקות שאין 
היכר שהמילוי שלה מן הבורא ית"ש, ולכך 
חסר בה הצורה השלמה של תפלה. )בלבבי 

ח"י, קול דממה דקה – עמ' קכ(

בס"ד
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ל"ג בעומר · מיתת רשב"י היא חיים 
מיתת רשב"י היא זמן שמחה והנה ענין מותו של רשב"י 
מסופר באידרא זוטא. הרי שמחד ישנה סוגית חייו של רשב"י, ומאידך 
ישנה סוגית מותו. והנה כתוב בזוהר הקדוש שרשב"י בירר לעצמו את 
מקומו בגן עדן יחד עם הנביא אחיה השלוני )זוח"א ד' ב'(. ויש להבין 
מדוע דוקא עמו. והנה בהקדם, יום מיתתו של רשב"י, שהוא זמן שמחה 
לכל כבקשתו של רשב"י )ספר מורה באצבע לחיד"א אות רכ"ג(, הוא 
השמחה בעצם. דמחד גיסא, בחטא אדם הראשון נגזר המות, "ביום 
ביטול האדם. אבל  י"ז(, שזה  ב'  )בראשית  אכלך ממנו מות תמות" 
מאידך גיסא, מיתתו של רשב"י היא בחינה של מיתה בקדושה, של 
הפשטת לבוש וקבלת לבוש חדש, ואינה בחינה של ביטול עצם האדם 
שאדם  כמו  דהרי  גופו.  הוא  הוא  שהאדם  התפיסה  לפי  שהיא  כפי 
המקבל לבוש חדש מברך על כך שהחיינו, כי זה זמן שמחה עבורו, כך 
מיתה, כאשר היא באמת מהמקום האמיתי שלה, שהיא הפשטת לבוש 
וקבלת לבוש חדש, היא זמן שמחה, וזו היא בחינת מיתתו של רשב"י. 
הרי שישנה מיתה שהיא נובעת מהחטא של עץ הדעת ש"ביום אכלך 
ממנו מות תמות", שהיא בתפיסה שמיתה היא ביטול, היא שלילה, 
"כל מאן דנחית מדרגא קדמאה דהוה ביה, קארי ביה מיתה" )אד"ר 
דף קל"ה ב'(, ירידה מדרגתו זוהי מיתתו. וישנה מיתה שהיא להיפך, 
שהיא עליה של מדרגה. מיתה של טומאה היא ירידה ממדרגה. מיתה 
של קדושה היא עליה במדרגה. ולכן שעת מיתתו של רשב"י, שהוא 
כמובן לא ירד מדרגה אלא עלה, היא זמן שמחה. בדומה לכך שקניית 
ברכה.  מחייבים  ולכן  שמחה  זמן  זהו  וכד'  חדש  בגד  או  חדש   בית 

בירר רשב"י מקומו בג"ע עם אחיה השלוני לכן 
כאשר היה רשב"י ואלעזר בנו במערה, ונעשה להם נס כדאיתא בגמרא 
)ז"ח ריש כי תבא(, שיצא עץ חרובים  ובזוהר הקדוש  )שבת ל"ג ב'( 
ומעין מים, הרי שבודאי לפי פשוטם של דברים הנס היה כדי שיהיה 
להם מה לאכול ומה לשתות, אולם כל משכיל מבין שעץ חרובים הוא 
בחינת החורבן שבא לעולם מהאכילה הראשונה, ומנגד היה לו מעין 
שדינו כמים חיים, היפך החורבן שהוא בחינת המיתה. ובזה שרשב"י 
שבא  החורבן  את  החרובים,  אכילת  את  תיקן  הוא  המים  מן  שתה 
לעולם. והנה רשב"י היה במערה י"ב שנה, ואחר כך עוד י"ב חודש 
)גמרא שבת שם(, עד שיצא עם כח האחדות המוחלטת, שזה בעצם 
החיבור של אכילת החרובים עם שתית המים חיים, שזה בחינת "עץ 
חיים היא" )משלי ג' י"ח(. אלו היו חייו. ובמיתתו הוא בירר לעצמו מקום 
אצל אחיה השילוני, שתלמידו הבעש"ט )עי' תולדות יעקב יוסף פרשת 
בלק( קרא לו בעל ח"י ]בעל חיה-יחידה[, כמו שידוע בחסידות חב"ד 
)עי' ספר השיחות ה'ש"ת עמ' 159(. אותם מים חיים שהיו לו במערה, 
השילוני.  אחיה  אצל  עליון  בעולם  לעצמו  שבירר  מקום  אותו   הוא 

יוחאי - חי טוב והנה בלשון הגמרא ובלשון חז"ל הרבה פעמים 
א',  י"ז  )עי' שבת שם, מעילה  יוחאי  יוחאי נקרא בר  רבי שמעון בר 
י"ז שהוא  עולה  א'  ו'  וי'  א'.  ו'  י'  חי  הוא  יוחאי  והנה  ו'(.  ע"ט  בר"ר 
גימטריא של טוב. דבעץ הדעת ישנה בחינת טוב ורע, אבל העץ חיים 
כולו טוב. וזאת היא בחינת יוחאי, חי טוב. על שם כן רשב"י נקרא בר 
יוחאי, זה בחינת יוחאי, זה חייו שהוא שתה מן המעין י"ג שנה. בשרו 

נעשה בקעים סדקים מחמת החול כמו שאמרו חז"ל )רש"י שבת שם 
ד"ה פילי(. אבל "אשריך שראיתני בכך, שאלמלא לא ראיתני בכך לא 
מצאת בי כך" )שבת שם(, שמכח החורבן הזה הגיע נקודת התיקון של 

המים חיים שהוא שתה, ועל שם כן נקרא בר יוחאי.

חיים עד העולם הנה מובא באדרא זוטא )זח"ג דף רצ"ו ב'( 
סדר הפטירה של רשב"י. ומילותיו האחרונות היו הפסוק "כי שם צוה 
ה' את הברכה חיים עד העולם" )תהלים קל"ג ג'(, ונסתלק מן העולם. 
וכתוב באידרא שם, "א"ר אבא לא סיים בוצינא קדישא למימר חיים 
עד דאשתככו מילוי", הוא הספיק לומר את המילה חיים, אבל את 
המילים עד העולם לא סיים בוצינא קדישא למימר. "ואנא כתבנא", 
"ולא  יותר,  רציתי לכתוב  טפי",  "סברנא למכתב  אבא,  ממשיך רב 
הרמתי  לא  רישא",  זקיפנא  "ולא  שמעתי.  לא  מזה  יותר  שמענא", 
ראשי, "דנהורא הוה סגי" האור שבקע מרשב"י היה אור גדול והיה 
אזדעזענא,  אדהכי  לאסתכלא,  יכילנא  הוה  "ולא  אליו,  מהביט  ירא 
שמענא קלא דקארי ואמר ארך ימים ושנות חיים יוסיפו לך. שמענא 
קלא אחרא חיים שאל ממך וכו'". הרי שמבואר שרשב"י סיים את 
כך  החיים,  עץ  בבחינת  היו  רשב"י  חיי  חיים.  במילה  בעוה"ז  חייו 
סיים  לא  הוא  עומק,  ביתר  אולם  סיימם.  הוא  וכך  חייו,  מהלך  היה 
אין  חיים   - הוא המשיך את החיים. הגדרת הדבר  את החיים, אלא 
 להם הפסק, המות הוא הפסק. עד כמה שזה חיים, אין לזה הפסק.

ויש להבין, האם סיים בוצינא קדישא לומר את  מיתת נשיקה 
הפסוק עד סופו ורק דרב אבא לא יכול היה לשמעו כי קולו נחלש, 
או  סיים  האם  אמר.  לא  או  אמר  האם  סיים.  לא  באמת  שהוא  או 
לא סיים. דבר אחד ברור, עד חיים הדיבור היה בקול, מכאן ואילך 
יוצא לחוץ. עומק הדבר,  או שלא היה דיבור או שהיה דיבור שאינו 
מכח הדיבור של רשב"י הוא הגיע עד מדרגת חיים. למעלה ממדרגת 
הדיבור, היתה מיתה, מיתה של עליה כפי שנתבאר לעיל. בחיים יש 
דיבור. במיתה אין דיבור. במשה נאמר "פה אל פה אדבר בו" )במדבר 
י"ב ח'(, בחייו. אבל מת מיתת נשיקה. שמיתת צדיקים היא בבחינה 
של מיתת נשיקה כביכול, כמו במשל גשמי שכאשר יש נשיקה אין 
יש דיבור אין נשיקה. נשיקה היא בשפתיים חתומות.  דיבור, כאשר 
ועל רשב"י כתוב שהיה בו בחי' משה )עי' זח"ג אד"ר דף קל"ב ב', עי' 
בזוהר מהד' וילנא הגה"ה קודם בראשית דף י"ד ב', עי' ספר ליקוטי 
הש"ס לאריז"ל מסכת שבת ד"ה שמעון(. והנה יש זווג שהוא בחינת 
דיבור, כמו שאומרת הגמרא בכתובות )דף י"ג א'( "ראוה מדברת וכו' 
מאי מדברת וכו' ר"א אמר נבעלה". ויש זיווג שני שהוא זיווג של נשיקין 
)עי' ע"ח שער ל"ט דרוש ט', ובעוד הרבה מקומות(. הרי שהיו כאן ב' 
הבחנות של זה לפנים מזה. החיצונית יותר היא ההבחנה של דיבור, 
"חיים  נאמר  זה  שעל  חיים,  במילה  קדישא  בוצינא  נעצר  זה  ומצד 
שאל ממך ארך ימים ושנות חיים יוסיפו לך" )תהלים כ"א ה'(. זה 
המהלך של הדיבור שבו הפסיק רשב"י את חייו והמשיך באופן 
אחר במילים יותר אמיתיות. אבל מצד "ולא שמענא" היתה כאן 
תפישה פנימית יותר. מצד כך ישנה הבחנה של דבר שלא בא 
לא  הוא  עומק,  ביתר  או  הדיבור,  ושל  השמיעה  של  גילוי  לידי 
וזוהי ההבחנה הפנימית  גנוז פנימה.  בא לידי מילול אלא נשאר 
דמיתת רשב"י.  ■ }מספר מועדי השנה - מיתת רשב"י היא חיים 

ל"ג בעומר תשס"ט[
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ל"ג בעומר · מיתת רשב"י היא חיים 
משה הוא יראה ורשב"י אהבה
והנה משה רבינו היה במהלך הפוך מרשב"י. 
ולא  אכל  לא  התורה,  את  קיבל  הוא  כאשר 
בודאי  כ"ח(.  ל"ד  )שמות  יום  ארבעים  שתה 
למעלה,  עלה  שהוא  כך  מצד  גם  היה  שזה 
אבל  למלאכים.  עצמו  את  להשוות  והוצרך 
לבטל  שבאה  נקודה  אותה  גם  שם  היתה 
ומכח  הראשונה,  האכילה  של  החטא  את 
הר  מעמד  לכן  התורה.  את  משה  קיבל  כך 
ילמדון  "אשר  למען  של  בהבחנה  היה  סיני 
ליראה אותי כל הימים" )דברים ד' י'(, באימה 
וביראה וברתת ובזיע )ברכות כ"ב א'(, כידוע. 
מעמד הר סיני לא היה גילוי של אהבה אלא 
גילוי של יראה. מה שאין כן אצל רשב"י כמו 
אמר  א'( שרשב"י  קכ"ח  אד"ר  )זח"ג  שידוע 
ישנה  א"כ  מילתא".  תלייא  בחביבותא  "אנן 
הבחנה שאצל משה העיקר הוא יראה, "מה 
ה' שואל מעמך כי אם ליראה" )דברים י' י"ב(, 
"אין לגבי משה מילתא זוטרתא היא" )ברכות 
ל"ג ב'(. מה שאין כן אצל רשב"י, העיקר היא 
האהבה, ולכן התיקונים לא באו מנקודה של 
דקדושה.  אכילה  של  מנקודה  אלא  תענית, 
סעודות  שלש  אוכל  שהיה  הדבר  ועומק 
בשבת, כי שבת היא בחינת אכילה דנשמתא 
ב'(.  ר"ה  ויקהל  זח"ב  )עי'  הגוף  אכילת  ולא 
כל שורש הקלקול היה מאכילת הגוף, אבל 

בשבת קדש האכילה היא של הנשמה. 

יום  תענית,  משה  פטירת  יום 
הילולא ומכח כך  פטירת רשב"י 
רשב"י השפיע אל כל העולם כולו, הוא רשב"י 
שיכול היה לפטור את כל העולם כולו ממידת 
הדין )סוכה מ"ה ב', ועי' ירושלמי ברכות פ"ט 
וכל  השילוני(.  אחיה  בענין  א'  ס"ה  דף  ה"ב 
זאת מחמת שהוא פוטר את העולם ממידת 
בנקודת  רק  ולא  השורש שבו  בנקודת  הדין 
הענף שבו. נקודת הדין בשורש היא מתחילת 
חטאו של אדם הראשון. ולכן ביום מיתתו של 
רשב"י הקדוש הוא זמן הילולא לכל. מאידך, 
ביום מיתתו של משה רבנו שחל בז' באדר, יש 
מנהג לצום )או"ח תק"פ ב'(, בעיקר החברא 
קדישא. מה שאין כן בזמן מיתתו של רשב"י, 
המנהג הוא בדיוק הפוך - לשמוח. מהו שנא 
ביום  לצום  עדיף  נפשך,  ממה  מהאי.  האי 
המיתה או עדיף לשמוח. עולו ואתו ואתכנשו 
להילולא דרבי שמעון )זח"ג אד"ז דף רצ"ו ב'(. 
משה היה מצד שורש נקודת הקיום ליראה, 
יום  כך,  מצד  ולכן  הרע.  של  הביטול  שורש 
מיתתו יום ז' באדר הוא יום תענית. מה שאין 
כן, ההבחנה אצל רשב"י היא בדיוק להיפך, 

"אנן בחביבותא תלייא מילתא". יכולני לפטור 
את כל העולם כולו ממידת הדין בכח שלש 
סעודות של שבת. הרי בשבת אסור להתענות 
]מלבד תענית חלום )או"ח ר"כ ב', רפ"ח ה'([, 
מכובד  ה'  לקדוש  ענג  לשבת  "וקראת  ועוד 
וכבדתו" )ישעיה נ"ח ג'(. שורש התענית באה 
מששת ימי החול, מהאכילה שאדם הראשון 
לשבת  מחכה  היה  אילו  השישי.  ביום  אכל 
כבר לא היה איסור אכילה מעץ הדעת כמו 
א'  מעין  לאברהם  )חסד  ברבותינו  שמבואר 
פ"ב בשם  בראשית  חיים  מים  באר  ו',  נהר 
הש"ך על התורה(. ולכן מיתתו של רשב"י זו 
"עולו  שמעון,  דרבי  הילולא  הנקראת  מיתה 
הוא  שמעון",  דרבי  להילולא  ואתכנשו  ואתו 

זמן שמחה לכל. 

לגלות  רשות  לרשב"י  ניתנה 
ממנהגי כנסת ישראל לירות בחץ וקשת בל"ג 
יששכר  בבני  מובא  המנהג  מקור  בעומר. 
)אייר מאמר ג' אות ד'( בשם הרבי מרימנוב, 
משום שבזמן רשב"י לא נראתה הקשת בענן 
)ירושלמי ברכות פ"ט ה"ה דף ס"ה א'(. והנה 
החץ הוא ישר והקשת היא עגולה, חצי עיגול. 
עומק הדבר. דהנה כתוב בזוהר הקדוש כמה 
של  ההבחנה  שבכללות,  אף  שעל  פעמים 
להיות גלויה  ולא  להיות נעלמת,  צריכה  סוד 
לכל, ולכן מי שיודע את הסוד צריך להעלים 
אותו ולא לגלות אותו, מ"מ רשב"י ניתנה לו 
הדברים, מחמת שהוא  ולפרש  רשות לגלות 
את  לפרש  היתר  לו  יש  לכן  ונתעלה  עלה 
במיתתו  ולכן  אותם,  להעלים  ולא  הדברים 
דף  שלח  זח"ג  )עי'  הדברים  ונתעלמו  חזרו 
ריש  תק"ז  ההקדמה,  ריש  תק"ז  א',  קנ"ט 
רח"ו  הקדמת  א',  י"ז  דף  האחרת  ההקדמה 
פשוט  זה  היות  עם  ואמנם  ד"ה  חיים  לעץ 
ומבואר, שער מאמרי רשב"י על משפטים דף 
ק' ב' ד"ה בריה דיוחאי(. ועומק אותה נתינת 
רשות, אין הפירוש שקיבל היתר לגלות, אלא 
ההגדרה היא שהוא נמצא באותו מקום ששם 
שהוא  מקום  ישנו  המעלימים.  מסכים  אין 
דרש  רמז  פשט  יש  כך  ומצד  והעלם,  גילוי 
וסוד, הפשט הוא הנגלה, הסוד הוא הנעלם. 
אין  כאשר  החטא.   – הסוד  את  מעלים  מה 
ודאי  העלם.  אין  אזי  בעולם,  חטא  מציאות 
שורש  אבל  גדול,  יותר  העלם  יש  שבדקות 
חטא.  של  בהבחנה  הם  בבריאה  ההעלמים 
"כי אם עוונותיכם היו מבדילים ביניכם לבין 
הפנימי  המקום  ב'(.  נ"ט  )ישעיה  אלקיכם" 
הוא מקום שאין בו חטא ואם אין בו חטא אין 

היה  יכול  רשב"י  ולכן  העלם.  של  נקודה  בו 
ועוד  א',  כ"ג  )יבמות  דקרא  טעמא  לדרוש 
אין  ולכן  חטא,  טעם  טעם  לא  כי  מקומות(, 
תורתו  בחינת  זוהי  הטעם.  בהשגת  נטיה  לו 
של רשב"י. מי שנמצא במקום שיש שם גילוי 
והעלם, עליו נאמר שהוא צריך להעלים. אבל 
מי שנמצא במקום שאין שם מסכים ממילא 

הוא מגלה, זו תורתו של רשב"י. 

חץ וקשת נחזור למה שהזכרנו שההבחנה 
של ל"ג בעומר היא הבחנה של גל ואבחנה של 
עד, "ויעקב קרא לו גלעד". והנה זו היא אותה 
ההבחנה של חץ וקשת. הקשת הוא הגל והחץ 
הוא בבחינה של עד. והנה עד הוא אותיות דע, 
וכמו שידוע, הדעת מבדלת, הדעת מכרעת, 
והיא  שבצדדים,  הקוים  בין  מחברת,  הדעת 
הקו האמצעי )עי' שערי אורה השער החמישי 
הספירה הששית, ובעוד אין ספור מקומות(. 
לכן החץ הוא הדעת הוא העד. ומאידך ישנה 
כאן אבחנה של גל - גלגל, עיגול, קשת. בל"ג 
בעומר מתגלה בעיקר הגל - זו נקודת השינוי, 
כי אותיות לה"י דאלקים השתנו לכד"ט גימ' 
גל  של  הגימ'  הוא  דע,  אותיות  עד  אבל  גל. 
של  והאחרונה  הראשונה  האות  עם  בצירוף 

אלקים.

הדבר.  עומק  את  נבאר  בריסק  תורת 
בתורה המונחת השתא בידינו, עיקר המהלך 
הוא במהלך של דעת. כלומר, כל דבר ודבר 
בעצם מתחלק לשלושה חלקים. כפי ששגור 
בפי כל, תורתו של רבי חיים מבריסק באה 
הבחנות,  שתי  ישנן  נידון  בכל  כיצד  לבאר 
שני דינים. מה שנראה על פני השטח כאחד, 
כאשר  הדינים,  בין  סתירה  נוצרת  ולכן 
שניים,  אלא  אחד  כאן  אין  שבאמת  מבינים 
אזי אין סתירה, כי הדין האחד שייך להבחנה 
השניה.  להבחנה  שייך  השני  והדין  הראשונה 
והיא  בריסק,  תורת  מאד  קצרות  זו במילים 
אור גדול מאד. אבל ברור לכל מבין שישנו 
מתחלק  דבר  שכל  הכוונה  אין  אמצעי.  קו 
לשלשה דינים שונים, אלא שכל דבר מתחלק 
לשני דינים ויסוד אמצעי שהוא מבדיל מכריע 
ומחבר ביניהם, והוא הדין השלישי. וזו התורה 
שצריכה להתגלות אחרי התורה של רבי חיים 
מבריסק. בכל תורה של רבי חיים מבריסק 
שני  את  הצדדים,  שני  את  להעמיד  צריך 
האמצעי  הדין  את  להעמיד  ואח"כ  הדינים, 
שמבדיל מכריע ומחבר ביניהם.  ■ }מספר 
מועדי השנה - מיתת רשב"י היא חיים ל"ג 
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תמורה, יא, ע"ב – בעי רבא )עיין ערכין, ה, ע"א, שהגירסא 
רבה(, הקדיש אבר לדמיו, מהו דתיחות ליה קדושת גוף, מי אמר 
הגוף,  קדושת  נמי  ליה  נחתא  דמים,  קדושת  ליה  דנחתא  כיון 
ומדאקדשה לחד אבר אקדשיה לכוליה, או דלמא חד מגו אמר 
תרי מגו לא אמר. ופרש"י שם, דאליבא דר' יוסי דס"ל בקדושת 
הגוף, שקדושה במקצת פשטה בכולה, דאי דאליבא דר"מ, השתא 

בקדושת הגוף לא פשטה בכולה, בקדושת דמים מיבעיא.

צירוף  עניינו  מהות דמים,  כי  חלק,  יסודה  שקדושת דמים,  והבן 
תפיסת  דמים  בתפיסת  שייך  ולא  פרוטות,  של  צירוף  חלקים, 
ובזה  "כולה",  שייך תפיסת  הגוף  רק בקדושת  כך  לעומת  שלם. 
נחלקו ר"מ ור' יוסי בהקדיש אבר אחד בקדושת הגוף אי פשטה 
בכולה. והיינו שנחלקו אי שייך בקדושת הגוף קדושה של חלק, או 
שייך בו רק קדושה של שלם. וכבר דנו בכך האחרונים )ר' אלחנן 
ועוד( בהקדיש אבר אחד שלר' יוסי פשטה בכולה, אי גדר הדבר 
שתחלה חל באבר אחד ואח"כ מתפשט בכולה, או שמעיקרא חל 
בכולה כי אין קדושת הגוף לחצאין. ועולה ג' הבחנות. א. לר"מ, 
יש קדושת הגוף למקצת בהמה. ב. לר' יוסי, חל מעיקרא על חלק 
אולם מתפשט לכולה. ג. מעיקרא לר' יוסי לא יכול לחול על חלק 

וחל על כולו.

והבן לפ"ז, ששורש קדושת הגוף לחלק מן הבהמה בין לר"מ שכן 
ואח"כ  יוסי לפי הצד שתחלה חל על חלקו  לר'  ובין  לדינא,  הוא 
מתפשט, יסוד קדושת הגוף לחלק הוא מדין קדושת דמים בשורש 
שיסוד  הגוף  קדושת  ויש  ממש,  דמים  קדושת  שיש  אלא  הדק, 
מהותה קדושת דמים. ובדקות קדושת דמים – ממון, הוא שורש 
ומכח קדושת הדם  "הדם" של הבהמה,  הגוף שנתקדש  קדושת 
נתקדש אף האבר, אולם יסודו קדושת דמים – ממון, שקידש את 
הדם שבבהמה שמתפשט לאבר, כי הדם הוא הנפש, ודו"ק היטב.

קדושת  נחת  דמים  קדושת  שנחת  שמיגו  הוא  הסדר  בגמ'  והנה 
הגוף, ומיגו שחל למקצת בהמה חל לכולה, אולם רש"י כתב סדר 
המיגו להיפך, שמיגו שחל קדושת דמים למקצת חל קדושת דמים 
עמד  וכבר  הגוף,  קדושת  חל  דמים  קדושת  שחל  ומיגו  לכולה, 
על כך הרש"ש שם, שרש"י שינה סדר המיגו של הגמ'. ובעומק 
בגמ' מבואר שמדין קדושת דמיו לא שייך פשטה בכולה, כי יסוד 
קדושת דמים פרוטה ועוד פרוטה. ורק בקדושת הגוף שייך תפיסה 

של כולה, ולכך פשטה בכולה.

המדולדלת  אבר  ר"ע,  שאל  ועוד   – ע"א  טו,  כריתות, 
המדולדלת  אבר  שמענו  אבל  שמענו,  לא  לו  אמר  מהו,  בבהמה 
הולך  בירושלים,  עושין  שחין  מוכי  היו  וכך  טהור.  שהוא  באדם 
ותוחבו  וחותכו, עד שמניח בו כשערה  לו ערב פסח אצל הרופא 
בסירא ונמשך ממנו והלה עושה פסחו והרופא עושה פסחו, ורואה 
אני שהדברים ק"ו. ופרש"י, אבר המדולדלת בבהמה – תלוש רובה 
ומעורה במקצת )וז"ל הפנים יפות )ויקרא, יז, ג( ואפילו מחובר "כל 
המדולדל,  אבר  גבי  ע"א(  עד,  )חולין,  שם  כדאיתא  סגי,  שהוא" 

וזהו  ויש הכפלה של הדל, דלדול,  דל,  ודו"ק שיש בחינת  עכ"ל. 
חיות וחיבור כל שהוא, ודו"ק(, מהו – שיטמא משום אבר מן החי 
כאילו נתלש לגמרי, דקי"ל בהעור והרוטב )חולין, קכח, ע"ב( דאבר 
ה"ו( אמרו,  פ"ח,  )ע"ז,  ובתוספתא  עכ"ל.  כנבלה,  החי מטמא  מן 
על אבר מן החי כיצד – אבר המדולדל בבהמה ואין בו להעלות 
ארוכה, אסור לבן נח, ואין צריך לומר לישראל. ואם יש בו להעלות 
ארוכה, מותר לישראל ואצ"ל לומר לבן נח. ועיין חולין קכ"ז, ע"ב, 
מעין כך. ודו"ק שרש"י הגדיר שהדבר תלוי בתלוש רובה ומעורה 
והדברים  לאו.  אם  ארוכה  זאת במעלה  ובתוספתא תלה  מקצת, 
תלוים הא בהא. ועיין חולין )עג, ע"ב( שנחלקו בדין אבר המדולדל.

שקראה  לומר  זכינו  וז"ל,  כג(  יב,  )ראה,  והקבלה  הכתב  וכתב 
התורה את אבר המדולדל בשם "עם הבשר" – כל מה שמחובר 
חבור חלוש ורפוי. ומלת עם יבואר בהוראה כפולה, על החבור ועל 
החלושה, והוא האבר המדולדל, שרובה נתפרק מן הבהמה ואינו 
ולחיות, עכ"ל.  יכול לחזור  ע"ד שאינו  מדובק רק אחיזה קלושה, 
שהם  המדולדלים  אברים  כט(  לא,  )דברים,  חכמה  המשך  וז"ל 

מעלים ארוכה – שבמעט התעוררות יחזרו להכלל, עכ"ל. 

ובדקות יותר נתבאר בחשק שלמה )השורשים, שורש דל( וז"ל, דל 
– מלשון שאיבה, כשהיה הדבר בתחלה על אופן המתוקן, ואח"כ 
נשאב ונעשה ריק ממנו, נקרא "דל" מאלה הענינים, בלשון התלמוד 
מדובללת,  סוכה  ב(,  ב,  )חולין,  ברובן  שנדלדלו  סימנין  "דלדול", 
מדובללת, מדולדלת )סוכה, כד, א(, עכ"ל. )וקצת צ"ב לשון דלדול 
ציפורן  מ"ד(  פ"ט,  )מקואות,  אמרו  כך  ומעין  הנ"ל(.  לפי  בסוכה 

המדולדלת. ועיין ערוך )ערך דל(. 

וכן נימא המדולדלת בבגד. עיין רמב"ם )כלי המקדש, פ"י, הלכה 
)נזיר,  )שהוא מעין חוט בבגד( המדולדל, אמרו  וכן לגבי שער  ז(. 
מב, ע"א( שאסור לנזיר לסרוק ראשו משום נימין המדולדלין. ועיין 
זבחים )יט, ע"א( לגבי חציצה של נימא המדולדלת. וכן לגבי שער 

של בהמה, צמר, בבכור, בבכורות )כו, ע"א(.

האבר  מ"ז(  פ"ט,  חולין,  המשניות,  )פירוש  הרמב"ם  כתב  והנה 
שאפשר  שאי  בענין  שיהיו  מנת  על  וזה   – המדולדלין  והבשר 
שידבקו ולא שירפאו בשום פנים. ודו"ק בלשונו ידבקו או ירפאו, 
ומשמע שאם יש אופן חיצוני להדביקם כמו שמצוי היום ג"כ אינו 
נקרא כנפרד מן הגוף. והשורש כמו שבבגד אינו חיבור של חיות, 
הנ"ל(,  חכמה  המשך  )כלשון  להכלל"  יחזרו  התעוררות  "שבמעט 
חיבור  להם  שסגי  הגוף  באברי  חיבור  יש  כן  חיצוני,  חיבור  אלא 
חיצוני. והשורש לכך הוא הממוצע באדם שהוא השער שאינו אבר 
גמור אולם מחובר בגוף. אולם בשיער המדולדל כתב בחלקת יואב 
שאף אם נידון עדיין כמחובר זהו כלפי השיער, אולם כלפי הגוף 

נידון כתלוש.
■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד 

לעלון זה

 בלבביפדיה אבר
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בחוקתי | מ-צ מצוה, מצ-וה. והבן שיש 
ב' הבחנות דבר והיפוכו, מ-צ, מלשון 
מצוי, מצ-וי. ויש צ-ם, מלשון צמצום, 
סילוק המצוי. והמצוי המוחלט זהו הוא 
ית"ש ואין בלתו. ונקרא בלשון רבותינו 
עצמותו, צמ-עותו. וגילויו, שם הוי"ה, 
נקרא שם העצם, ע-צם. והבן שמחד 
צמצום  הוא  מאידך  אולם  גילוי,  הוא 
בלבד.  אותיות  לד'  צמצום  גילויו, 
ועולה  י-ה,  וכנודע מ-צ, בא"ת ב"ש, 
מצוה, יהו"ה, כנודע. ונודע שעיקר שם 
מ-צח.  המצח,  אור  גילוי  הוא  הוי"ה 
וזהו היפך אותיות מחץ, צמצום. ומתוך 
כולה.  הבריאה  כל  צומח  העצם,  שם 
כפירה,  הוא  כך  והיפך  צמ-ח.  צמח, 
ע"ז, הנקרא צלם, צמ-ל. ונגלה בפרט 
צמ-לות.  צלמות,  הנקרא  בגיהנם 
ולמ"ד בניסן נברא העולם, נגלה הדבר 
בסוד מצה, מצ-ה, שהיא גילוי לשורש 
הכל,  מתפתח  שממנה  המציאות 
שטופח  ח-מצ,  חמץ.  נעשה  ואח"כ 
וביציאתם  במצרים  נעשה  וזה  וגדל. 

משם. מצרים, מצ-רים.
ופעולת הצמצום נקראת קמץ, ק-מץ. 
ובנפש, העדר אכילה נקרא צום, צמ-
ו. והעדר שתיה תולדתו צמא, צמ-א. 
היבש,  והיפוכו  להתפשט,  הלח  וטבע 
מצ- מוצק,  ונקרא  גבולות,  לו  יש 
יבש  שחיצוניותו  דבר  יש  וכאשר  קו. 
מציצה,  פעולת  נעשה  לח,  ופנימיותו 
כדוגמת תינוק היונק ומוצץ משדי אמו. 
מציצה, מצ-יצה. וכן בפרי שיש בתוכו 
משקה נעשה סחיטה ועי"ז יוצא המיץ, 
מצ-י. ופעולת יציאתו ע"י צמצום הפרי 
שעי"ז נדחק המיץ ויוצא לחוץ ובבחינה 
חלקיות.  היינו  זו נקרא שמץ, ש-מץ, 
וכאשר באים לעקור הכל, אף חלקיות 

זו, זהו השמצה. 
וביבש עצמו כאשר מחברים הדברים 
למרחב,  בהתפשטות  נמצאים  ואינם 
ובעומק  צמ-יד.  צמיד,  צמד,  זהו 
מצ-וה,  מצוה,  בחינת  מ-צ,  אותיות 
צוותא  כנודע.  צוותא  מלשון  מצוה 

את  למצוה  וצוותא  עצמה,  למצוה 
המצוה, הקב"ה. וכאשר נעשה המצוה 
נגלה  המצוה,  למצווה  הצוותא  ונעשה 
שמש  בבחינת  רב,  בגילוי  ה'  אור 
וגילוי  צמ-הרי.  בצהרים,  בטהרתה 
אור רב,  החמה בצהרים, מחד מגלה 
צמצום,  פועלת  החום  לרוב  ומאידך 
יבוש החיות, וצומתת השבלים, צמת, 
מצ-ו.  המוץ,  נפרד  ועי"ז  צמ-ת. 
צמוקים,  ונעשה  הענפים  מיבשת  וכן 

שנקראים כן ע"ש צמ-וקים.
כל  בראש  חמה  צהרים,  גדר  והנה 
האדם  בראש  זו  הארה  ומעין  אדם. 
מצ-נפת.  שבראש,  המצנפת  מאיר 
בראש,  המצוה  אור  מאיר  ומכוחה 
נר  אמרו  ובעובר  מצוה,  נר  בבחינת 

דלוק על ראשו.
וזה כל עמל האדם לגלות את ה"מצוי", 

וזהו ע"י עמל ואמץ, א-מץ. 
■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי 

הרב שליט”א במיוחד לעלון זה

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

בערך זה ובערכים נוספים שבתוכם מופיע צירוף זה[. 

צלמנהאמציהמצוימצאמחץ
קמץמוצקמועצתצמתצמח
מצולהמצודהמצחציםמליץ
תעצמותחמץחצרמותמצוהמצור

מצנפתמיץצענניםצוםצהרים
מעצבהלמנצחצמרצלםמצה

מקצעתמצריםצמיתתמצערמחמצת
שמצהקמציםמוצאותמחצבעצם

מחלצותצמידמחציתמוצאמבצר
צניםצאליםמקץגומץמרצע

עצמוןמעצדשמץמשבצתנמרצת
מצבהמצבמצהלותמפץמפלצת
צלמותאמוץאחימעץמאמץמצדה
מצפהמצורעמצרףמצוקמצום

ערכים נוספים שבהם מופיע צירוף זה: 
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כתר

ועיין  כתר.  בחינת  נזר,  גימט'  "ויאמר", 
משנת  )ביאור  משקלוב  מ"מ  הרב  כתבי 
אמ"ר,  יביע  ליום  יום  קיח(  דף  חסידים, 

אור, מים, רקיע, גימט' אכתריא"ל י"ה.

סוד  הוא  רקיע  רמה(  )דף  עיי"ש  ועוד. 
־הסמ"ך, קכ"ה )גימט' הסמ"ך( דרגין דצ

פעמים  ה'  וכו',  ע"ב(  סח,  )זח"ג,  דיקיא 
הכת"ר,  גימט'  קכ"ה,  פעמים  ה'  רקיע, 
בעטרה  ברורה  ההלכה  את  מעלה  שזה 

שעטרה לו אמו.

חכמה

הסוכות,  חג  )דרושי  הכוונות  שער  עיין 
דרוש ט( נוטריקון מלת אמ"ר, אור, מים, 
רקיע. ר"ל, כי בהיות עדיין במוח הזכר היה 
אור, ובירידתה בעת הזווג תוך רחם האשה 
נעשית מים, ואחר שמצטיירת ונעשה גוף 
גמור נקרא רקיע. ועיין בשעת רצון )ח"א, 
טו, ע"א( שדקדק יותר בלשונו, וז"ל, סוד 
אור מים רקיע. שהטיפה הקדושה  אמר, 
בהמשך המשכתה ועדיין היא באבא היא 
היסוד  מפי  ביציאתה  ואח"כ  אור,  בסוד 
סוד  אתעביד  יסוד  בתוך  ונתינתה  דאבא 
וכו'. ושם כתב עוד, וכשיוצאת מפי  מים 
יסוד הזכר "ביציאתה ממש נעשית מים", 
ואחר כך כמו שהיא מים נתנת בתוך יסוד 

העי משם  זמן  שם  שמשתהה  כי  ־הנוק' 
ונעשה  פרצוף  בסוד  ונעשה  נקרש  בור 
)ש"ה,  שערים  במבוא  יעויין  אולם  רקיע. 
ח"א, פ"ט( וז"ל, בהיות טיפת האור ההיא 
מתעכבת שם בבטן הנקבה בסוד העיבור 
מתהפכת מאור ונעשית מים, ודו"ק היטב, 

היכן נעשית מים.

בינה

שם אהי"ה. ונודע שריבועו עולה דם. ועיין 
וז"ל, אור מים  )שער ט"ל, ד"ה(  חיים  עץ 
שהוא  המים  בחינת  ונבאר  וכו',  רקיע, 
בחינת ס"ג )כי אור בחינת ע"ב(, הנה טפה 

להתל צריכה  נרנ"ח  בחינת  שהוא  ־הנ"ל 
בש בלבוש דק כדי לרדת למטה, ואמנם 
מכמו  ונתעבה  נגשמת  אינה  היא בעצמה 
לה  נעשה  אמנם  כנ"ל,  למעלה  שהיתה 
לבוש דק שהוא דם אדם, ונמשכת עמה 

והענין  כנ"ל,  מז"ל  הנקרא  עליון  מדעת 
שגם נמשך בחינת לבוש הנ"ל הנקרא מים 

ויור ח',  יודיי"ן עצמן דע"ב שבמזל  ־והד' 
דים אל מזל הי"ג הנקרא ונקה, והוא שם 

אהי"ה דיודי"ן כמנין ונקה.

דעת

עיין ספר הליקוטים )ישעיה, מ( בענין אור 
שהוא  הזה  אור  סוד  כי  וז"ל,  רקיע  מים 
ע"י  נשקל  החכמה,  מן  הנמשכת  הטיפה 
אם  למטה  וימשך  הרבה  ירד  אם  הדעת 
לאו. ועיין שער המצות )לך לך( בסוד מי 

מדד בשעלו מים.

עיין ספר עטרת ישועה )אמור( וז"ל, אמר 
כמ עולים  והמה  רוח,  מים  אש  ־בר"ת 

ליום  יום  וזהו  וכו',  דעת  לילה,  יום,  ספר 
יביע "אמר", ולילה ללילה יחוה דעת. ועיין 
וז"ל,  ב(  )חב"ד, שה"ש, יב,  תורה  ליקוטי 
נאמר יום ליום יביע אמר, אמר, ר"ת אש 
קטו,  )בראשית,  חי  זוהר  ועיין  רוח.  מים 
ע"א( וז"ל, אמר, אש מים רוח, שהם תרין 
עטרין וכו', חו"ג שבדעת. ועיין שעת רצון 
)על זהר שמות, ח"ב, עמ' קלו ע"ב( וז"ל, 
מן הדעת ולמטה יורדת ומתפשטת בסוד 
קלא,  )תרומה,  זוה"ק  ועיין  עיי"ש.  אמר, 
ע"ב(  מ,  )פ"ט,  שערים  מבוא  ועיין  ע"ב(. 
לסוד,  שמקביל  אמ"ר,  סוד  בהרחבה, 

משקל, מסורה, מדה, עיי"ש.

חסד

אל ויאמר  ו(  א,  )בראשית,  וכתיב  ־מים. 
)שם,  וכתיב  המים.  בתוך  רקיע  יהי  קים 
ט( יקוו המים מתחת השמים אלא מקום 
רקיע.  מים,  אור,  והוא בסוד אמר,  אחד. 
לר' משה  ספירות  עשר  סוד  בספר  ועיין 
די ליאון, בספירת החסד, שהרחיב לבאר 
מים,  אור,  בבחינת  היא  החסד  שספירת 
רקיע, עיי"ש. ועיין עץ חיים )שער לט, פ"ה( 
אל  ממדרגה  דיורד  דאפילו   – אור  וז"ל, 

־מדרגה עד יסוד דז"א אינו מתעבה ומת
לבש כלל, אלא היא אור צח, וכו', אמנם 
הטיפה הנזכרת הנקראת בשם אור, והיא 
לה לבוש דק שהיא  יש  נרנ"ח,  יודי"ן,  ד' 
ששון  שמן  ועיין  מים.  ונקרא  אדם  דם 
)שם(. ועיין פתחי שערים )נתיב מ"ד ומ"ן, 
פתח יג( וז"ל, אור ומים הם בסוד מדרגות 

ע"ב וס"ג, והם מוח והדם של הולד, וכו', 
באמא  הסתומים  הדינים  כח  הוא  הדם 
שהיא שורש הגבורות וכו', וגידול זה נעשה 
בז"א ע"י המזון )דם( שניזון ז"א מאמא דרך 

טבורו.

גבורה

עיין זוה"ק )תרומה, קסז, ע"ב( אמר, אור 
)ועיין  גבורה, ת"ת  כנגד חסד,  מים רקע, 

פרדס רימונים, ש"ח, פ"כ(.

ועוד. אמריאל ופמיאל המלאכים הממונים 
על המלחמה )קרנים, מאמר יג(.

מאה  )מאמר  מפאנו  הרמ"ע  כתבי  ועיין 
־קשיטה, סימן מג( וז"ל, וכבר אמרנו למ

עלה, כי מים לגבי אור גבורות נינהו. והנה 
חסד שבג הם  לרקיע  מעל  אשר  ־המים 

גבורה  לרקיע  מתחת  אשר  והמים  בורה, 
שבגבורה,  ת"ת  גופיה  ורקיע  שבגבורה, 

עכ"ל.

תפארת

תפארת, ת"ת – רפא. שורש הרפואה. ועיין 
ה'  אמר  ה(  תורה  )תנינא,  מוהר"ן  ליקוטי 
רוח  מים  אש  ר"ת  אמ"ר,  וזהו  ורפאתיו. 

שמשם הרפואה.

על  רצון  שעת  ועיין  אמת.   – ת"ת  ועוד. 
וז"ל, ואותיות אמר  הזהר )ח"ב, קלו ע"ב( 
ראשון,  אלף  כי  א-ב(,  )של  כולם  כללות 
מ"ם אמצעית, רי"ש מן אותיות אחרונות, 
ומן הראוי שיהיה תי"ו, אותיות אמת, אלא 
מפני הסוד שמפרש )כמבואר להלן, שם, 
הוא ראשון  כי  בוכרא,  רישא  ר',   – רקיע 
במקום  רי"ש  נכנס  עיי"ש(,  הו"ק,  לכל 
תי"ו. ועיין עוד באפיקי מים )ב"ב, עג, ע"ב( 
הוא  ורקיע  גבורה.  ומים  חסד.  הוא  אור, 

ויקרא אל ־עושה שלום במרומיו, כמ"ש 
קים לרקיע שמים, שכללו אש ומים ביסוד 

ות"ת.

נצח

נצח, מעלה. הוד, מטה. ועיקר חילוק בין 
מעלה למטה נעשה בסוד אור מים רקיע, 
למים  עליונים  מים  בין  מבדיל  שהרקיע 

־תחתונים. אולם בסוד אור אין הבדל בי
נותם.

בלבביפדיה קבלה אמר
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הוד

מחמש פעמים אור, נעשה ה"פ מים, וה"פ 
רקיע. הוד. דו-ה. הוכפל אות ה'.

יסוד

עיין זוה"ק )תרומה, קלא, ע"ב( אמר. אל"ף 
־– חכמה. מ"ם – בינה. רי"ש – רישא בוכ

רא. ועיין מקדש מלך )שם( שרישא בוכרא 
הוא יסוד אבא.

ודע  וז"ל,  ד"ה(  לט,  )שער  חיים  עץ  ועיין 
מל יסוד  שמושך  שמה  אחת,  ־הקדמה 

וזהו  כלל,  ומתלבש  מתעבה  אינו  מעלה 
סוד אור של מעשה בראשית שהיה מאיר 
בהרחבה  ועיי"ש  סופו.  ועד  העולם  מסוף 
גילוי הטיפה ביסוד כיצד, בסוד שם שד-י.

ועוד. כבש, בחינת יסוד )עיין ליקוטי תורה, 
שעטנז(.  אזהרת  קדושים,  המצות,  טעמי 

אימרא, כבש.

ועיין כתבי רמ"מ משקלוב )ביאור משנת 
חסידים, דף קכד( וז"ל, אמרי שפ"ר, אור, 
מים, רקיע. סוד עזר"ת רעות"א, להכתיר 
צדי"ק ח"י עולמי"ם, בזכותן של כה"ן לו"י 

ישרא"ל, עכ"ל.

מלכות

יג,  )תזריע,  רש"י  ועיין  שפה.  סוף,  בחינת 
שפה,  לשון  "אומריות",  בצר(  ד"ה  נב, 
יא, ע"ב,  )תענית,  ועיין רש"י  כמו אימרא. 
ד"ה בחלוק לבן( אימרא, שפה, מתרגמינן 

אימרא )שמות, כח, לב(.

)מאמר  מפאנו  הרמ"ע  כתבי  עיין  ועוד. 
בו  כי  ודע  וז"ל,  מב(  סימן  קשיטה,  מאה 
מים,  ה"פ  אור,  ה"פ  בראשית,  במעשה 
ה"פ רקיע, בסוד גדולה גבורה ת"ת, וה"פ 
שמים אצל רקיע כנגד היסוד, וה"פ שמים 

בלבד כנגד מלכות.

ראם  ראם".  "קרני  פינה,  קרן,  סוד  וכן 
אותיות אמר )עיין אפיקי ים, ב"ב, עג, ע"ב(.

נפש

למגזר  )ח"א,  במרום  באדיר  רמח"ל  עיין 
מילין דקשוט( וז"ל, ועל כן בתחלה בסוד 
אויר דלא אתפס מגיעים עד הרקיע, דהיינו 

־אור, מים, רקיע. כי הלא זה בסוד התע
ור )עיין ערך קטן שערות(,  ־בות האורות 

קיע הוא העיבוי האחרון, ועם כל זה עדיין 
אינם נתפסים, והיינו, לחים היו ונקרשו, כי 
אח"כ נעשו בכח הידים, ואז הם קרושים. 
והאמת, כי הידים האלה מתחברים ביסוד, 
נותנים  הם  ואז  בתוקפויי,  בימא  עאל  ואז 
נפש.  בחינת  ורקיע  הזה.  המעשה  בחינת 
פתח  ומ"ן,  מ"ד  )נתיב  שערים  פתחי  עיין 

יג(.

רוח

ביחוד שם  )זוהר, דברים( מ"ש  עיין רמ"ז 
שד"י )עיין עץ חיים, שער ט"ל, ד"ה( שיש 
אור מים רקיע, שהם סוד ע"ב, ס"ג, מ"ה, 

דהיינו חיה, נשמה, רוח.

הסו חג  )דרושי  הכוונות  שער  עיין  ־ועוד. 
כות, ד"ט( וז"ל, אמר, אור מים רקיע, ר"ל 

־כי בהיותו עדיין במח הזכר היה אור ובי
רידתה בעת הזווג תוך רחם האשה נעשית 

־מים וכו', ולכך אומרים משיב הרוח ומו
שנעשית  ההיא  הטיפה  בסוד  הגשם,  ריד 
עתה מים. ועיין פע"ח )שער הלולב, פ"ח(.

נשמה

אור  וז"ל,  אמ"ר,  בסוד  רוה"ק,  שער  עיין 
בסוד  היא  שהטפה  בעוד  כי  רקיע.  מים 
אור ומים, ולא נגלת הקליפה. וכד אקריש 
ואתעביד רקיע, כדין אתגלי פסולת שהיא 
שהוא  וא"ו  ואות  רע.  הנקראת  הקליפה 
רקיע שנשמה בתוכה ונעשית עור. עיי"ש 

בהרחבה.

חיה

עיין עץ חיים )שער לט, ד"ה( וז"ל, הנה נודע 
שאין שום טיפה שאינה כלולה מעסמ"ב, 
והנה בחינת הטפה עצמה של הזכר שהוא 
ע"ב  משם  אלא  אינה  הולד  מוח  בחינת 
עצמן,  יודי"ן  ד'  דיודי"ן לבד שיש במילוי 

בירי כלל  ומתעבה  אינה מתלבשת  ־וכו', 
דתה למטה ויש בה כללות נרנ"ח, ובחינה 
זו נקרא אור דמעשה בראשית, והוא מ"ש 
אור  בענין  וקס"ז  דקס"ג  תרומה  בזוהר 

מים רקיע.

יחידה

א-רם, למעלה הוא יחיד בחינת אור. יום 
אחד. ואח"כ נעשה ריבוי. . ■ המשך בע"ה 
בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א 

ספר עולם ברור 
המאמרים שבאו בספר זה, רובם נערכו מתוך סדרת שיעורים 

שניתנה במוצאי שבתות בעיר בני ברק. כל שיעור מקיף ומברר 
נקודה אחת בהלכות דעות וחובות הלבבות,

ונותן מבט שורשי ומעשי בדרך הישרה שיבור לו האדם. בחלקו 
האחרון של הספר מופיעים “מאמרי התקופה” – מתוך שיעורים 
שנמסרו לאור תקופתנו, וכן שיחה נוגעת לתקופתנו מאת הגה”צ 

רבי שמשון דוד פינקוס זצ”ל, היוצאת לאור לראשונה.
רכישת ספרי הרב: ספרי אברמוביץ  
משלוח ברחבי העולם 03.578.2270

בלבביפדיה קבלה אמר
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אנו  אין  הראש  בבחינת  וז"ל,  מ"ת(  פ"א,  )ש"ה,  חיים  בעץ  כתב 
שם  שאין  לפי שבמקום  פנים,  ובחינת  אחור  בחינת  לעולם  מזכירין 
נקבים וחלונות, אז יוצא האור שוה מכל צדדיו ומאיר בשוה. אמנם 
כשמתחיל בחינת הנקבים, כגון מהאזנים ולמטה, אז יש בחינת פנים 
ואחור, כי המצח נקרא פנים והעורף נקרא אחור, לפי שכל הנקבים 
יקרא  נקבים  בו  שאין  ומה  הפנים,  דרך  לחוץ  האור  ממשיכים  הם 

אחור, עכ"ל.
ובהחרבה יותר יש יחס נוסף לאחור ופנים, כמ"ש שם )ש"ו, פ"ז, מ"ת( 
אור  ונקרא  ורחמים,  ישר  אור  הוא  ירידה,  הנמשך דרך  האור  וז"ל, 

פנים. ואור החוזר דרך עליה נקרא אור חוזר, ואור אחור ודין, עכ"ל.
ובהרחבה יותר מצינו שם )ש"ו, פ"ח( שכתב וז"ל, המוחין של בחינת 
להוציא  כדי  זו"ן  זווג  הגורמים  הם  הבאים מחכמה  בז"א  אשר  חיה 
נשמות חדשות, והם בחינת פנים, כי הוא זכר. והמוחין דז"א מצד אימא 
הנקרא נשמה, הם ענין אחור, והם נקבה, עכ"ל. והבן שבכללות הזכר 
נקרא פנים והנקבה אחור. והשורש לכך בפרצוף עתיק, שמחוברים 
זכר ונקבה אחור באחור, ומקום הזכר בפנים, ומקום הנקבה באחור, 
ודו"ק. ועיין שם )שער יב, פ"ב, מ"ת( שכתב וז"ל, מה שאנו אומרים 
של  בחינות  ב'  על  הכוונה  ואחור,  פנים  בחינת  גם בעתיק  לפעמים 
יקרא אחור בערך  ואפילו הפנים שלו  ב"ן  כי בחינת  ב"ן.  ושל  מ"ה 
נקרא  זה  שמצד  דמ"ה  הפנים  כי  ונמצא  אחר.  בצד  העומד  המ"ה 
פנים, ובחינת הפנים דב"ן העומדים מצד אחר נקרא אחור בערך שם 
מ"ה, עכ"ל. וכתב שם )שער לא, פ"ה, מ"ת( וז"ל, והנה מתבאר למה 
הזכר יוצא דרך פנים דז"א, והנקבה דרך אחור. כי זה מצד אבא וזה 
מצד אמא. ולעולם הזכר בערך הנקבה הוא פנים והיא אחור, בסוד 
אחור וקדם צרתני. והנה בהיות או"א קודם התיקון אב"א, עכ"ז היה 
אבא בבחינת פנים בערך הנקבה שהיא אחוריו, עיי"ש. ועיין שער מ', 

דרוש ח'.
בחינה נוספת של אחור ופנים, מצינו שכל אחוריים של עליון שיורדים 
לתחתון נעשים פנים של התחתון. וכמ"ש בעץ חיים )שער טו, פ"ו( 
פנים  ביש"ס  בכאן  אחור,  בבחינת  באבא  למעלה  שהיה  מה  וז"ל, 
הנקרא קדם, בסוד אחור וקדם צרתני, וכו'. למטה היה זה בבחינת 
אחור בבינה העליונה, וכאן )בתבונה( הוא פנים שהוא קדמת, מלשון 

וכן להיפך פנים של תחתון  וקדם צרתני כנזכר בזהר, עכ"ל.  אחור 
נעשה אחור של עליון. עיין שם שער מ', דרוש ט"ו.

הנקרא  חיצוניות  וז"ל,  א(  מ, דרוש  )שער  שם  מצינו  נוספת  ובחינה 
אב"א, והפנימיות הנקרא פב"פ, עיי"ש. ועיין שם )שער ט, פ"א, מ"ב( 
שכתב וז"ל, וצ"ע ענין אחור ופנים מה עניינם ופירושם, וכן ענין פנימיות 
וחיצוניות מה עניינו בכלים ובאורות, עיי"ש. ועיין שער מ', דרוש ח'. 
ושם )דרוש טו( כתב וז"ל, האורות יש בהם פנים ואחור, והם בחינת 
ואחור,  פנים  להם  יש  והכלים  הפנימים.  דאורות  וחיצוניות  פנימיות 
והם פנימיות וחיצוניות דכלים החיצוניים אל האורות. כלל העולה, כי 
מילת פנימיות ר"ל פנים, מילת חיצוניות ר"ל אחור, עיי"ש. והאמצע 
נקרא אחור ביחס לפנים, ונקרא פנים ביחס לחיצון. כמ"ש שם )שער 

ל, פ"א, מ"ב(.
והנה יש אופן של שינוי מעמד ממצב של פנים למצב של אחור )מלבד 
השינוי הנזכר לעיל, ביחס ירידת עליון לתחתון, ולהיפך עליית התחתון 
לעליון, אלא באותו עולם עצמו(. כמ"ש שם )שער יא, פ"ז, מ"ת( וז"ל, 
מעלתן  סדרן לפי  וזה  בחינות,  ד'  יש  ונקבה,  זכר  שיש  בחינה  בכל 
זו"ן  ממש מלמטה למעלה. תחלה היא מדרגת אב"א, פירוש שיהיו 
)וכן היה באו"א, עיי"ש( אחוריהם דבוקים זה לזה והפוכים אחור כנגד 
אחור )שלא ינקו החיצונים משא"כ בעתיק שזו למעלתו(. מדרגה ב', 
והוא שיהיו אחור בפנים, שיהפוך הזכר אחוריו נגד פני הנקבה, ואז יש 
מעלה שמקבלת הנוק' מן הזכר דרך הפנים, אבל עדיין אינה מקבלת 
הפנים שלו.  אור  לקבל  יכולה  ואינה  הזכר  מן  אחורים  אור של  רק 
למעלה מזה מדרגה ג', המעולה ממנו, והוא פנים באחור, שפני הזכר 
מביטים באחורי הנקבה, ובזה יש מעלה יתירה, שמקבלת הנקבה אור 
הפנים ממש, אלא שלהיותו אור גדול אינה מקבלתו אלא דרך אחור 
שלה, ואז שם מתעבה האור, וכאשר יתעבה האור יוכל אח"כ לילך 
דרך אחור ולהגיע עד הפנים שלה ואז תוכל לקבל בו, וכו'. מדרגה ד' 
למעלה מכולם הוא פב"פ, פירוש שניהן זכר ונקבה פונים פניהם זה 
לזה, ומדרגה זו היא תכלית השלמות, עכ"ל. עיי"ש שבזו"ן יש כל ד' 

המדרגות משא"כ באו"א חסר מדרגה הב', עיי"ש הטעם.
■ המשך בע"ה בשבוע הבא נכתב על ידי הרב שליט”א במיוחד 
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 ומרעג ב”שאלה בקנאה ול
אני לומד את קובץ של דרשואים של הרב באי "פי די אפ" באנגלית וככל שאני מתייחס אליו 

יותר ויותר, אני רואה שתכונת הקנאה עשויה שלא להיות מוכרת ככזו, מכיוון שלעתים קרובות 
אנו חווים את הכאב שלה כחוסר של הגינות או של לא ראוי להתייחס אליהם בצורה כזו. הרב 

מתייחס לאינטלקט הטבעי הטוב ביותר שלנו כעל דעת הנחש והרב מתאר שפריצת הדאש הזה 
 לדעה בוגרת שמשלבת אין עוד מלבדו זה האתגר שלנו.

ש, מכיוון שזה גרם לחוסר כבוד. יכול להיות שרבי עקיבא הבין את הצורך לפרוץ מהדעת הנח
עם מגיפה כזו בה הם לא יכלו  24,000הקנאה שאיננו רואים כקנאה שהובילה למותם של 

לנשום? האם מותם היה משהו שממנו הצליח הרב עקיבא להבחין כיצד לנקב את דעת הנחש 
הכבוד והאם כך הגיע רשב"י לחוכמה כזו שהובילה לזוהר, כלומר, רבי עקיבא תפס את חוסר 

 כקנאה ומשם התחיל מחדש?

 תשובה:

 כמו שאמרו חז"ל שתחלה הקב"ה היא בורא עולמות ומחריבן.

 וכן היה אצל ר' עקיבא, תחלה כ"ד אלף מתו, ומתוכם צמחו ה' תלמידים.

 שבירה. –וזהו שורש של רשב"י, אותיות שביר, שתיקן את החורבן 

יה חסרון בתלמידים הראשונים. ואח"כ וכל זה מכח הארת ר"ע שתחילה היה עם הארץ, ולכך ה
 נעשה ת"ח ומכח כך צמח רשב"י.

 א”בענין האסון במירון תשפ
בא"י, שהיה בערך אותם  1:43באמריקא שאז היה  6:43א) באותו לילה של ל"ג בעומר בערך 

רגעים שבו נעשה האירוע של האסון במירון, היה לי חבירתה בא"י שצלצל אותי ואמרה לי שהיא 
ה לישון, שנכנסה בה מחשבות שליליים מאד. אמרתי לי כמה דברים להרגיע אותה, לא יכול

אמרתי לה שהיא נפלה למחשבות אלו אבל היא באמת אינה רוצה במחשבות אלו, ושהיא צריכה 
לשמור המצוה של "ונשמרתם את נפשותיכם" ולישון כראוי ולשמור נפשה ממחשבות שליליים, 

"שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" עוד ועוד עד שנפלה לשינה. ואמרתי לה לנשום עמוק ולאמר 
למחר,בדקתי שבאותם רגעים בהלילה, בו נעשה האירוע במירון. השאלה הוא: האם נפשה 

 ?מרגשת את המודעה שהקב"ה שלח לא"י באותו הלילה
ב) ידוע שהח"ח אומר שכל אסון וכל אירוע גדול הוא מודעה מהרשב"ע לכלל לישראל שהם 

צריכים לעשות תשובה. והנה ככל שפרטי ההמעשה נתגלו להעולם אח"כ, שמענו שהיה שם דרך 
שמה להרבים להלוך ולצאת בו, שהיה חתום מהכל ושזה היה קש לכל בנ"א שמה, וזה גרם לכל 

הבנ"א ליפול על כל א' וא'. א"כ האם המודעה מהרבש"ע הוא שאנחנו צריכים לעשות תשובה 
רוצה לבוא להעולם אבל אנחנו סותמים את אורו ית', ושהקב"ה רוצה  ע"י המודעות שהקב"ה
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שאנחנו נשוב לו ע"י התפיסה שהוא עושה את הכל, ויש אור מסוים שהוא בגניזה ואנחנו צריכים 
לגלותו, ושהאור המסוים הזה הוא במחשבה או ברגש מסוים שאחנו אדוקים בו, ושדבר זה הוא 

 ?, עם ההבנה שהוא ית' באמת נסתרת שמההוא מה שמונע את ליבנו מהכרת ה'
ג) כששמעתי המעשה במירון מעוד ועוד בנ"א, אמרתי לעצמו ולהם, "הקב"ה רוצה שאנחנו 

צריכים לעשות תשובה." אבל אחרים הגיבו באופן שלילי לדיבורים שלי. א' היה מעדיף לחיות 
נמצאו בהרגשים  את ההרגשים של צער ואבילות של המשפחות של הנהרגים, והמה ג"כ היה

מזדעזעים, הם אמרו לי שאני "לא רגיש" להצער של אחרים. וב' אמרה לי "אל תאשים אותי 
לזה", ואמרה לי שאני שורף את העולם. ושניהם היה להם צד השוה, שאם אומרים לאחרים 

שאנחנו צריכים לעשות תשובה, זה מכביד וקשה יותר מדאי על בנ"א שאינם יכולים להתמודד 
, בנ"א שפירושו מן דרך התורה ופרקו עול, מחמת שהם לעולם שמעו המשפט ש"הקב"ה על זה

 חרה עלינו", ושמשפט כזה גרם להם להיות קר כלפי הקב"ה. 

וג' אמרה לי שההרגשות שלה היה כ"כ מטומטם מכל מה ששמעה, והיא תופסת שפשוט אי 
ארוך ושאנחנו סבלנו כ"כ אפשר לקבל תפיסה שכלית על האסון. אני מבין שהגלות היה כ"כ 

מהסערה הגדולה של כל הגלות הזה, ושאנחנו רוצים שהקב"ה יהיה יותר רך ורחמן לנו. וא"כ 
האם המודעה מהרבש"ע הוא, שהרבש"ע רוצה שכלל ישראל יעשו תשובה ג"כ כתוצאה מאסון 

 ?הזה
ה לבוא ד) האם כל התגובות השליילים להאסון הזה הוא קליפה, שמסתרת על האור ה' שרוצ

 ?להעולם, שנמצא בהסתרה
ה) ואם "כן", מה לאמר לאותם נפשות שיש להם תגובות שליליים להאסון, ובאיזה אופן יכול 

להשפיע על לבם שהם צריכים לעשות תשובה, להכיר את ה', ולפעול את העבודה לפתוח את 
 ?לבבם

 תשובה:

 .א. יתכן מאוד. רבים הרגישו כן

 .ננויות הנכונותב. נכון מאוד. אחד מן ההתבו

 .ג. לכל אחד צריך לדבר לפי מדרגתו ולפי השפה שלו. אין מסר אחד שווה לכולם

 .ד. כן. אולם צריך לבדוק כל מסר אם הוא חיובי או שלילי

 .ה. כנ"ל אות ג'. צריך לדבר אל כל אחד בשפה פרטית המתאימה לו

  על האסון במירון
מכשיר חכם ואינטרנט הפך את כל האור שמה האם הצילום של חזיונות דקדושה במירון ע"י 

לחושך, והחושך שמגיע שמה היה מחמת אורות אלו שנתהפכו לחושך ע"י הצילום שע"י כלים 
 ?הטמאים
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 תשובה:

האור נשאר אור, אולם למי שמצורף אליו ע"י כלים אלו נעשה חושך, כמו שנאמר בחושך 
 .אור לזהמצרים, שלכל בני ישראל היה אור במושבתם, חושך לזה ו

 [ המשך לשאלה האסון במירון
 לכבוד מורינו הרב שליט"א

רצינו לשאול בהמשך למה שהרב ענה שיש פנימיות וחיצוניות . והחיצוניות שהרב כתב זה גילוי 
שער הנ 'טומאה וכנגד זה שיש גילוי בקדושה שכתוב "וכל בני ישראל יבכו את השרפה וכו' מה 

תודה  ?במה שקרה לנו וכיצד נקיים למעשה את התיקון הזהשקרא במירון איפו הבכיה שלינו 
 רבה

 תשובה:

 !יש לבכות על צער המשפחות, וכן לבכות על שורש הטומאה שהוא הסיבה החיצונית לאסון

 האסון במירון
הנני כותב לרב בדמעות וכאב על המאורעות הנוראיים שקרו לבני עמנו  .א”לכבוד הרב שליט

 .י”ממש ברשב

ראוי רבי שמעון לסמוך “ל אומרים ”כמה סמלי שחז -שוטים שנראים מהאירוע: אישנם סמנים פ
 45כן מניין הנפטרים (הנוכחי) הינו -והקורבנות באירוע מתו מדחק, כמו” עליו בשעת הדחק

 ?ה. מה הרב יכול לומר על העניין כדי שנתחזק”שהוא שם מ

 ?חדמול הצער הנורא הזה, עושים חשבון נפש. מה צריך לתקן במיו

 ?נפשית –רצוני להבין איך האסון הזה נכנס בתוך תהליך כללי של גלות/גאולה כללית/פרטית 

ב. על אף שזוהי מלכות דמינות, עדיין אני חושב שהעסקנות והבחישות של הכוחות הפוליטיים 
החרדים אולי אף גרועים יותר, חוסר אירגון, חוסר לקיחת אחריות, הכל מתנהל לפי דחפים של 

” י ֶמֶֽלךְ ֖ יו לִ ֛ יִתי ּבְָבנָ ֧ י ּכִֽי־ָראִ ֔ י ּבֵֽית־ַהּלְַחִמ ֣ ֶאל־ִיׁשַ ֙ ְך ֶאֽׁשְָלֲחךָ ֤ לֵ “קראתי ביאור על הפסוק: … וכו הרחוב
שאומר השם לשמואל? אלא כוונת העניין שיהיה מלך שהעם לא ” לי מלך“שלכאורה מה כוונת 

רצון השם ורק לפי  יוכל בדחפים ופוליטיקה להזיז את דעת המלך אלא שהמלך יתנהג רק לפי
התורה והעסקנות החרדית היא ההפך מזה. אבל ברור לי שאם הדבר היה בהשגחת המלכות זה 

לא היה קורה כי הם באמת מאורגנים טוב יותר ומוכנים יותר לאירועים כאלה, איפה הגבול? ומה 
 ?דעתו של הרב

 .תודה רבה ?ג. מה אפשר להגיד ולהגיב עם בחור שהיה במקום וראה את האסון מולו
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 תשובה:

 .א. כל דבר בבריאה מורכב מחיצוניות ופנימיות. כן הדבר הזה 

על רשב"י נאמר נעשה "אדם" נאמר בעבורך. אדם גימט' מ"ה, כנודע. אולם כבר אמרו חז"ל 
בהמוכר את הספינה (ב"ב ע"ה ע"ב) שעתידין צדיקים שיקראו ע"ש בוראם. ומעין זה כבר בעוה"ז 

 .רשב"י שעליו אמרו בזוה"ק, את פני האדון ה', דא רשב"ייש דוגמתו, והוא 

ועיקר אור זה הוא אור אחרית הימים, אור הכתר, שהוא הממוצע בין המאציל לנאצל, ומחברם 
 .כביכול

ועתה כאשר מאיר אור זה, ובפרט ביום הילולא דרשב"י, נעשה עליה לנעשה "אדם", וזהו מ"ה 
כו להכנס למתיבתא דרשב"י בעולם העליון. וזהו בקרובי נפשות אלו, שנתעלו יחד עם רשב"י, וז

אקדש, מעין יום חנוכת המשכן. כן הכא יום עליה מיוחד לנשמתו של רשב"י, עליה ממדרגת 
 .חלקם. וזהו בפנימיות  אדם, ואלו המ"ה זכו מאוד מאוד לעלות עמו, אשרם ואשרי

שער הנו"ן דקדושה  -ושה אולם בחיצוניות כנגדו, יש שער הנו"ן של הטומאה, שהוא בקד
 .למעלה מצורת אדם, ובטומאה למטה מצורת אדם, ולשם נפל העולם

ורח"ל אף מקום הקודש, אתרא קדישא מירון, נכנסים לשם בכל יום כלים אלו של שער הנ', 
ואף ביום הקדוש, ל"ג בעומר, במקום של החסידות מהשמורות ביותר, נמצאו שם כלים אלו 

ול מן הנעשה באסון וכו'. ולכך, מחד מאיר אור העליון של שער הנו"ן לרוב, שצילמו חלק גד
 .דקדושה, ומאידך הפכו רח"ל

עלה רשב"י למקומו העליון יותר. ומהצד  -ומעתה, מקום קבורתו של רשב"י, מהצד העליון 
 .התחתון, מעתה שלטון ראשי הערב רב משתלטים על המקום, מכח שליטת שער הנו"ן

רשב"י היה כן, כמ"ש באדרא זוטא, המעשה בין שאלת אנשי ציפורי לאנשי  ב. כבר בפטירתו של
מירונא, שנעשה מריבה ותגרה על מקום קבורתו, וממשיך הדבר עד עתה בצורות שונות. חלקם 

עם כוונות טובות, וחלקם עם מניע אישי, וחלקם ערב רב. ואנו בידינו אין לנו לתת למי מהערב 
 .ום שלטון, וק"ו במקום הקודש. והשי"ת הטוב בעיניו יעשהרב, בין יחיד, בין ראשיו, ש

ג. כל אדם שחוה וראה אסון זה נצרך לו בירור לפי נפשו הפרטי, וא"א לתת כלל איך על כל יחיד 
 .לפעול, וכיצד לפעול עמו

 ג בעומר”מה המבט הפנימי על האסון הנורא בל
עומר בשנה הזו במירון, שמתו מה נאמר ומה נדבר על המדת הדין שפגע בכלל ישראל בל"ג ב

בו מ"ה יהודים יקרים ותמימים, וביניהם שני ילדים רח"ל , חתן, ובחורים ואברכים יקרים, ולא 
עוד אלא במיתה משונה ומרה, ומאה וחמישים ואולי יותר מכך שנמצאו במצב קשה, ה' ירפא 

זה? והאם זה קשור  אותם. הקב"ה דיבר עמנו קשות, ומה צריך להיות הסתכלות הפנימית על כל
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למה שלא היה תשובה כ"כ בישראל כמו שהיה צריך ממכת הקורונה, והקב"ה רוצה להראות לנו 
את חרון אפו? הם זה קשור למה שהיה "אחיזת חיצונים" בשנה הזו בקבר רשב"י כיון שהיה 
 מונהג ע"פ החילונים וציונים, ודלא כשאר שנים שהיה מונהג ע"פ יהודים? והשאלה הכואבת

ביותר הוא, למה זה קורה לבנ"א שבאו לשם לעבוד את ה' בתימומות ולצרף את עצמם לקדושת 
רשב"י, האם משום שהקב"ה חרה עלינו ואינו חפץ בעבודות כאלו ובפרט עבודה חיצונית, כיון 

שהוא רוצה מכל יחיד את גילוי היחידיה והתבודדות פנימית עמו ית', ולא עבודות שנעשו בציבור 
 ?גדול

 שובה:ת

 .כבר נאמר ונכתב, ונחזור על הדברים בקצרה

בונה עולמות "ומחריבן". ועליה נאמר: מתחילה עלה  –נתבאר שיש מידת הדין נפולה, ושורשה 
במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, "ראה שאין העולם מתקיים". וכל החורבנות שורשם 

 .ב"מחריבן", בראה שאין העולם מתקיים

תוקנת, גבורות דקדושה, סוד הגבול שבבריאה. ועליה נאמר: "נתחילה עלה ויש מידת הדין מ
מחשבה לברוא את העולם במידת הדין". ומידה זו עדיין משמשת אצל חסידיו, כמו שנאמר 

(ב"ק, נ, ע"א): הקב"ה מדקדק עם חסידיו כחוט השערה, דכתיב וסביביו נשערה מאוד. וזהו דין 
 .של קדושה

הוא חידוש הבריאה. כי תחילה היה א"ס לבדו, וכביכול נגלה רק בלתי  ושורש הדין של קדושה,
בעל גבול. והגבול נעלם ומכוסה. וחידש הקב"ה בריאה, כלומר חידוש מציאות גבול. ועל זה 

נאמר ישמח ה' במעשיו, שמחתו בחידוש הגבול. וחידוש זה הוא מדרגת רשב"י, שמעון, מידת 
 .הדין כידוע

שורש עלייה מדין נפול לדין דקדושה. ולכך אף בשעת גילוי האידרא רבא  ויום מיתתו של רשב"י,
איתא (זוה"ק, נשא, קמד, ע"א) שמתו ג' חכמים, מכח השמחה, והיינו גילוי שמחת שורש הגבול 
דקדושה, וזהו מעין מיתת נשיקה. ושם איתא, שאליהו הרג לצורך הצלת רב המנונא מ"ה שרים. 

לצורך גילוי מ"ה דקדושה, מ"ה גימט' אדם, כנודע. וזהו גילוי והיינו ששם מתו מ"ה דקליפה 
 ."רשב"י, "נעשה אדם נאמר בעבורך

ובעת זו שנגלה שער הנו"ן, מחד שער נו"ן דקליפה, נפילה ממדרגת אדם, וזהו השורש התחתון 
והטפל למיתת מ"ה נשמות קדושות. אולם השורש העליון, גילוי למעלה ממדרגת אדם, עלייה 

 –עתידים צדיקים שיקראו על שם בוראם, ונאמר בפרטות ברשב"י, את פני האדון ה' למדרגת 
דא רשב"י. ונתעלו מ"ה אלו למדרגת אור האלוקות שלמעלה מצורת אדם. ואשרם ואשרי 

 .חלקם, שנכללו בנשמתו של רשב"י, ונמצאים עמו בשמחתו במתיבתא עילאה
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להיכלל ולהתאחד עם נשמתו של רשב"י,  וזו הנחמה הפנימית למשפחות, שידעו שקרוביהם זכו
בעלייתו של רשב"י לשורשו העליון. וכאשר ישיכלו יבינו וירגישו זאת בפנימיות לבבם, ישמחו 

 !שמחה עצומה ונפלאה מאוד

 עבודת אחרית הימים
שהאדם יכול לראות  13675א) שלו' לכבוד מורי ורבי שליט"א. מה היה כוונת הרב בתשובה 

ע"ע ראיית ההפכים של כל דבר, זה נראה כדבר מאד מופשט, האם אפשר בהירות בתקופתנו 
 ?ליתן דוגמאות לזה כיצד האדם יכול לראות היפוכים בכל דבר

ב) אני מבין שזהו הכניסה לשער הנו"ן דקדושה הוא הכניסה הרדל"א, אבל א"כ נמצא שהכניסה )
לי אבל איך כח זה מביא לשם תלוי בכח שכלי של ראיית דבר והפכו שהוא כח אינטלקטי ושכ

האדם לקדושה, ואיך זה מעורר הלב ליותר דביקות בה'. (ג) האם ראיית דבר והפוכו, סוד 
 .ההפכים, ודעת המתהפכת הוא אותו דבר

 .רדל"א-ג) האם יש מקור שראיית דבר והפכו הוא הכניסה לשער הנון דקדושה)
י שער הנון דטומאה, והשער הנון ד) הרב אמר שרק ע"י שער הנו"ן דקדושה יכולים להלחם ע")

קדושה הוא או אמונה פשוטה או פשיטות או תמימות או כלילת הפכים, השאלה הוא שלכאורה 
מצינו שיש בנ"א שהם חזקים מאד בכוחות אלו של אמונה פשוטה ותמימות ואפ"ה הם דבוקים 

משים בזה לצורך במכשיר חכם ואינטרנט (או לצורך תורה או לצורך קירוב או אפי' אם אין משת
קדושה רק יש להם טבע של תמימות ואמונה ואינם מבינים למה יש להם לפרוש מזה אם הם 
מקבלים כ"כ תורה ממקור זה) וא"כ לכאורה יותר נכון שרק ע"י מסירות נפש לעשיית רצון ה' 

ואים יכולים ללחום בזה (אמנם רוב בנ"א אינם מבינים כלל למה זה הרצון ה' מאיתנו, כיון שהם ר
אדרבה שזהו גופא רצון ה' להשתמש באינטרנט לצורך ד"ת וקירוב וכו') ועכ"פ לכאורה רק ע"י 

מסירות נפש יכולים להגיע לשער הנון דקדושה אבל ע"י אמונה פשוטה או תמימות לכאורה זאת 
אינו די להם ללחום על כלי הזה, אדרבה ע"י תמימותם הם נופלים כיון שאינם מבינים את הבעיא 

כלל, אין להם את הדקות להרגיש איך שכלי זה הוא טמא בעצם ובפרט אם מקבלים כ"כ ב
תורה מכלי הזה, וא"כ האם אפשר להרב להרחיב בדבר הזה ולבאר מה הכוונה שע"י אמונה 

פשוטה או תמימות או ראיית דבר והפוכו מגיעים לשער הנון דקדושה הא לכאורה העצה היחידה 
ת רצון ה' (וגם להסביר לאחרים איך שזה רצון ה' מאיתנו ואז הם היא רק מסירות נפש לעשיי

יכולים להבין בדעתם באופן שכלי ואח"כ להשיב זאת אל לבם ואח"כ למסור נפש בפועל לרצון 
 .(....'ה
ה) האם הדור הזה בודאי יקבל משיח כיון שאנו הדור האחרון או שח"ו שייך עוד חורבן כמו )

מז לאחרונה שעדיין יש אפשרות לזה ח"ו. (ו) האם יחידים בהדור שאירע לאירופה שכבר הרב מר
שמוסרים נפש לעשיית הרצון ה' יכול להביא את הגאולה לכל העולם ולזכות את כל ישראל 

 .להגאולה
ז) לאחרונה אמר הרב שמשיח כבר חלקים הרבה של היסורין שמתבאר בפסיקתא (בזיונות, בית )

 ?ה קאי על ר' אליעזר ברנלדאסורין, רדיפות של הריגה) האם ז
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ח) גם לאחרונה אמר הרב שהגזירה של מ"ה ימים במדבר בסוף עקבתא דמשיחא לאו דוקא )

הכוונה לנסיון פיזי אלא יכול להתקיים באופן רוחני ושזה היה הסוד של מ"ה צדיקים שעלו 
ה ימים נשמתם במירון, האם הכוונה שזה היה הקיום בעולם הרוחני של נבואה הנ"ל גבי המ"

 ?במדבר וא"כ אנו נמצאים בתוך התהליך של המ"ה ימים במדבר באופן רוחני
ט) הרב אמר שככל שמתקרבים למשיח אז האורו של משיח מאיר יותר עם כל הצרות )

בחיצוניות, השאלה הוא שלאחרונה אני מרגיש הרבה חושך, הן מצד מה שנעשה בעולם והן 
שה אמנם כיון שהנפש שלי אינו מאוזן אז העצבות בנפש, ואני מרגיש שיש בזה עצבות דקדו

דקדושה והחושך שאני מרגיש ג"כ מביא אותי לעצבות ומרת רוח, "קשת רוח אנכי", וא"כ 
השאלה הוא שאני לא חש את אורו של משיח, אני רק יודע מזה באופן מופשט ויש לי רק אמונה 

את אורו של משיח בימים אלו ואיך יבישה בזה אבל איני מרגיש אותו וא"כ איך יכולים להרגיש 
 ?שהוא מתחדד יותר

 תשובה:

א. לראות בכל דבר את חלקי ה"טוב" שבו, ואת חלקי ה"רע" שבו. וכן לראות בשכל דבר מהו 
 .חלקי ה"שכל" שבו, ומהו חלקי ה"חוק" שבו

ב. השכל הוא אחד מאפשרויות הכניסה, אולם מתגלה בכל הקומה, ברצונות הפוכים, במידות 
 .הפוכות, ועוד

לא. בראיית ההפכים רואים חלקי הדבר, חלק כך וחלק כך, דעת המתהפכת רואה הפכיות 
 .באותו דבר עצמו

ג. מה שייך מקור, זהו מהות הרדל"א, התראות של דברים שונים ומתהפכים, כמו שביאר בלשון 
 .ברורה הרמח"ל בקל"ח פתחי חכמה

אם יש אמונה ותמימות ופשיטות בהכרח דבוק בשער ד. או שזהו אור מקיף, או שזהו אור חלקי. 
הנו"ן דקדושה. אלא שיתכן שלא בקע "לנפש" הבהמית. ולכך נצרך אף מסירות "נפש", 

 .כדבריך

 .ה. ב' הצדדים אפשריים, והשי"ת יחוס ויביא משיחו עתה ברחמים

 .ו. זהו אתערותא דלתתא, אולם עתה אנו כבר במדרגת למעני למעני אעשה

 .עונה על שאלות מסוג זה. כבר בקשתי פעמים רבות לא לשאול על שמות של אנשים ז. אינני

 .ח. כן! זהו ביטול צורת אדם, ועתה עיקר האור הוא הארת "קו", שלמעלה מאדם, מא"ק

ט. להתחבר לפשיטות, ולאין עוד מלבדו כפשוטו, והוא אור שלמעלה מן העולם, למעלה מכל 
 .שנתנתק מן העולם טומאה. ויותר קל לחוש אותו למי
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 לקבלת העלון השבועי בדוא"ל, 
 וכן מקבץ שאלות ותשובות לפי סדר הפרשיות, 

 יש לשלוח בקשה לכתובת:

info@bilvavi.net 

 [לקבלת העלון השבועי והשו"ת דרך הפקס, 
 ]03-548-0529יש לשלוח בקשה למספר הפקס 

 
 לבירורים בנושאי "בלבבי משכן אבנה" ניתן 

 למערכת באופנים הבאים:לפנות 

   548-03- 05294 ·פקס· 8588-763-052 טלפון
 9116302ירושלים מיקוד  16452ת.ד. 

info@bilvavi.net 

 

 
 שיעורי מורינו הרב שליט"א מופיעים ב"קול הלשון"

 USA 718.521.5231|  073.295.1245ישראל 
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 בחניות בארץ -ספר עולם ברור 
נערכו מתוך סדרת שיעורים שניתנה במוצאי שבתות משנת תשע"ב עד שנת  המאמרים שבאו בספר זה, רובם

 תשע"ח, בעיר בני ברק. על תפלת שמונה עשרה נמסרו כמאה ושבעים שיעורים, מתוכם נערכו

 ארבעה מאמרים, ועל פרשיות השבוע נמסרו כשבעים שיעורים, ומתוכם נערכו עשרים מאמרים.

ות דעות וחובות הלבבות, ונותן מבט שורשי ומעשי בדרך הישרה כל שיעור מקיף ומברר נקודה אחת בהלכ
 שיבור לו האדם.

השיעורים נמסרו באופן של בנין, וקטע מתחבר לקודמו, ועל כן נצרך עיון המקיף את כל המאמר בשלימות, 
 שימת לב וישוב דעת, להבנת הדברים בדקותם על בוריים.

יק, וניתנה שימת לב רבה לשמירה על צביון צורת מסירת מלאכת העריכה נעשתה ביד אומן מתוך תמלול מדו
 השיעור במקורו.

שיעורים אלו נמסרו בזמן קצוב של כחצי שעה, וניתן לשומעם באמצעות מערכת השיעורים של קול הלשון. 
בסוף כל מאמר צויינה השלוחה למציאת השיעור. השלוחות צויינו הן לפי מספרם בקו הטלפון, והן לפי שמותם, 

 מנת להקל על מציאתם גם בעמדות קול הלשון שבמרכזי תורה ותפלה.על 

 מאמרים כ"ו כ"ז נערכו מתוך שיחות שנמסרו לבחורי ישיבה גדולה, כהכנה לקראת חג מתן תורה.

שיעורים שנמסרו לאור תקופתנו, וכן  –בחלקו האחרון של הספר מופיעים "מאמרי התקופה" 
 משון דוד פינקוס זצ"ל, היוצא לאור לראשונה.מאמר נוגע לתקופתנו מאת הגה"צ רבי ש
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 בחניות בארץ - תיקון כח התאווה
הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו מארבעת היסודות: עפר, מים, רוח ואש. האדם מורכב גם הוא 

 מארבעת היסודות הללו, ובמיוחד עולמו הפנימי.
עולם הנפש על פי החלוקה מטרתה לפתוח בפני האדם את ” ארבעת היסודות“סדרת הספרים 

 לארבעת היסודות.
ספר זה עוסק בכוחות הנובעים מיסוד המים, ובו מתפרטים הכוחות השונים הנובעים מיסוד המים, 

 כל פעם לפי סדר אחר ואופן שונה. –בצירוף היסודות האחרים 
מידת  היא –מבאר, כי המידה הרעה הנובעת מיסוד המים ’ שערי קדושה‘רבי חיים ויטאל בספרו 

 התאווה.
כח המים הוא כח יסודי באדם, שמעורר בו את כח התאווה. באופן טבעי כאשר האדם אינו עובד 
על מידותיו התאווה מתגלית אצלו כמידה רעה, אך כאשר הוא מתקן את מידת התאווה בשורשה 

 היא הופכת להיות מידה טובה. –

רכה מעשית לאופן ספר זה עוסק בביאור פרטי מידת התאווה הרעה שבאדם, והד 
 תיקונה.

האופנים שבהם מתגלית מידת התאווה בנפש האדם רבים הם מאוד. בספר זה מובאים 
ז האופנים היותר עיקריים והיותר בולטים, שבהם מתגלית מידת התאווה בנפש ”ט

 האדם.
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