פרק  :1ספירת המלכות
ספירה זו ניתנה להנהיג ולהשגיח בעולם הגשמי ולכן נקראת " ַמ ְלכוּת" .השם הראשון של
ספירה זו נקרא " ֲאדֹנָי" – כי הוא ַמ ְר ֶאה ממשלה ושלטון )מלשון אדנות( .דרך ספירה זו נכנס
האדם לשאול ולבקש חפצו מן הספירות העליונות ולכן תפילת שמונה עשרה מתחילה בשם
וּפי י ִַגּיד ְתּ ִה ָלּ ֶת ָך.".........
זהֲ " :אדֹנָי ְשׂ ָפ ַתי ִתּ ְפ ָתּח ִ
ספירה זו מקבלת את כל השפע שלה מן הספירות שמעליה וכאשר עם ישראל מקיים את
המצוות ,משתלשל אליה שפע שיורד מספירת הכתר ועובר דרך כל הספירות .מכיוון שכל
השפע הרוחני יורד דרך הספירות ומתנקז אל ספירת המלכות ,כמו נחלים ההולכים אל הים,
נקראת ספירת המלכות " ָים" כפי שכתובָ " :כּלַ -הנְּ ָח ִלים ה ְֹל ִכים ֶאלַ -היָּם" )קוהלת א' ,ז'(.
והרי מה חידש לנו קוהלת בפסוק זה ? וכי איננו יודעים שהנחלים עושים דרכם אל הים ?
אלא קוהלת רמז לנו את הענין שהסברנו לעיל והוא שכל השפע הרוחני ) ְנּ ָח ִלים ַ /מ ִים( המגיע
מן הספירות שמעל ספירת המלכות ,הולך אל ספירת המלכות )הנקראת "יָם"( .וזה סוד
ַמּים" )בראשית א' ,י’( .ביאור:
וּל ִמ ְקוֵה ַה ַמּיִ ם ָק ָרא י ִ
ַבּ ָשׁה ֶא ֶרץְ ,
הפסוק" :וַיִּ ְק ָרא ֱאל ִֹהים ַליּ ָ
ְ
ַמּים .כלומר ,המקום הרוחני )ספירת
וּל ִמ ְקוֵה ַה ַמּיִ ם )המקום שהמים נִ ְקוִ ים אליו( ָק ָרא י ִ
המלכות( שאליו מתנקז כל השפע היורד מן הספירות העליונות נקרא " ָי ִמים" )ובלשון יחיד
– " ָים"( .לעומת זאת ,כאשר מצטמצם השפע היורד מן הספירות העליונות נשארת ספירת
ַבּ ָשׁה ֶא ֶרץ )ספירת
המלכות ריקנית ויבשה ונקראת " ֶא ֶרץ" .שהרי כתוב" :וַיִּ ְק ָרא ֱאל ִֹהים ַליּ ָ
המלכות בהיותה ריקה משפע(ְ ,
ַמּים )ספירת המלכות כאשר מקבלת
וּל ִמ ְקוֵה ַה ַמּיִ ם ָק ָרא י ִ
שפע מלמעלה(" )בראשית א' ,י’(.
הואיל וספירת המלכות נקראת " ֶא ֶרץ" ,כתוב" :וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָהֶ ,אל-מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ :צו ֶאתְ -בּנֵי
אָרץ ְכּנ ַ
אַתּם ָבּ ִאיםֶ ,אלָ -ה ֶ
אָמ ְר ָתּ ֲא ֵל ֶהםִ ,כּיֶ -
יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ ַ
ַח ָל ַה"
אָרץֲ ,א ֶשׁר ִתּפֹּל ָל ֶכם ְבּנ ֲ
ָען .זֹאת ָה ֶ
)במדבר ,ל"ד ,א'( .כלומר :ספירת המלכות הנקראת "זֹאת" )כפי שנראה בעמ' הבא( היא גם
ָכר )נותן השפע( וספירת
" ָהאָ ֶרץ" .כמוזכר בהקדמה )עמ'  ,(2ספירת התפארת היא סוד ַהז ָ
המלכות היא סוד ַהנְ ֵק ָבה )מקבלת שפע( .השם של ספירת התפארת הינו "יְ הוָֹה" ולשם זה
ישנם  12צירופים .על כן ,ארץ ישראל חולקה ל 12-השבטים 12 .הצירופים של שם " ְיהוָֹה"
מסמלים  12צינורות של שפע היורדים מספירת התפארת אל ספירת המלכות )ומכיוון שיעקב
אבינו הוא כנגד ספירת התפארת כפי שיוסבר בהמשך ,לכן היו לו  12בנים(.
 12הצירופים )שאותם נסביר בעמ'  (39של שם "יְהוָֹה" )ספירת התפארת( הם:

 .1יהו"ה .2 ,יוה"ה .3 ,יהה"ו .4 ,הוה"י . 5 ,ההי"ו .6 ,היו"ה,
 .7והי"ה .8 ,ויה"ה .9 ,והה"י .10 ,היה"ו .11 ,ההו"י .12 ,הוי"ה.
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ספירת המלכות נקראת "זֹאת" )לשון נְ ֵק ָבה( ,הואיל והיא מקבלת שפע מן הספירות שמעליה.
ספירת היסוד נקראת " ֶזה" )לשון ָז ָכר( על היותה משפיעה .יש לזכור שספירת התפארת
רמוזה כפי שנכתב באות "ו" של שם "יְ הוָֹה" ,שכן ַה ָז ָכר כולל את שש הספירות :גג"ת ,נה"י(.
על כן ספירת המלכות נקראת " ִא ָשה" וספירת התפארת נקראת " ִאיש" .סוד זה רמוז
בבראשית כאשר האדם קרא שמות לברואים ,אמר על האשה )חוה(" :זֹאת ַה ַפּ ַעם ֶע ֶצם
ֲצ ַמי ָ
ֵמע ָ
ֻק ָחה-זֹאת" )בראשית ב' ,כ"ג(.
וּב ָשׂר ִמ ְבּ ָשׂ ִריְ .לזֹאת יִ ָקּ ֵרא ִא ָשּׁהִ ,כּי ֵמ ִאישׁ ל ְ
ביאור :ספירת המלכות הנקראת "זֹאת" נקראת גם " ִא ָשה" ִכּי ֵמ ִאישׁ )ספירת התפארת(
לְ
ֻק ָחה "זֹאת" .וסוד זה רמז לנו דוד המלךֵ " :מ ֵאת ְיהוָה ָהיְ ָתה זֹאתִ ,היא נִ ְפ ָלאת ְבּ ֵעינֵינוּ"
)תהילים קי"ח ,כ"ג( .ביאורֵ " :מ ֵאת ְיהוָה )ספירת התפארת( ָהיְ ָתה זֹאת )ספירת המלכות(".
אַהרֹן ֶאלַ -הקּ ֶֹדשׁ" )ויקרא ט"ז ,ג'( .כלומר ,ע"י ספירת
הקב"ה אמר למשהְ " :בּזֹאת ָיבֹא ֲ
המלכות הנקראת "זֹאת" יעלה אהרון אל הקודש ,שהרי ספירת המלכות היא השער להיכנס
לספירות העליונות .וכן לשאלת פרעה שאמרִ " :מי יְ הוָה ֲא ֶשׁר ֶא ְשׁ ַמע ְבּקֹלוֹ ְל ַשׁ ַלּח ֶאת-
ָד ְע ִתּי ֶאת-יְ הוָה ,וְ גַם ֶאת-יִ ְשׂ ָר ֵאל לֹא ֲא ַשׁ ֵלּ ַח" )בראשית ה’ ,י"ב( .ענה לו ה’ ע"י
יִ ְשׂ ָר ֵאל? לֹא י ַ
אָמר יְ הוָהְ :בּזֹאת ֵתּ ַדע ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה" )בראשית ז' ,י"ד( .כלומר ,יש להיכנס דרך
משה" :כֹּה ַ
השער הנקרא "זֹאת" כדי להיכנס להשגות של ספירות עליונות.
כאשר ישראל עושים רצון ה’ אז שפע יורד אל ספירת המלכות והיא מגינה על ישראל .על סוד
ירא ִל ִבּיִ .אם ָתּקוּם ָע ַלי ִמ ְל ָח ָמה,
זה רמז דוד המלך באומרוִ " :אם ַתּ ֲחנֶה ָע ַלי ַמ ֲחנֶה ,לֹא-יִ ָ
ָד ְע ִתּי ִכּיָ -ח ַפ ְצ ָתּ ִבּיִ ,כּי
וֹט ַח" )תהילים כ"ז ,ג'( .וכן גם אמר דוד המלךְ " :בּזֹאת י ַ
ְבּזֹאת ֲאנִ י בּ ֵ
ָר ַ
לֹא י ִ
יע אֹיְ ִבי ָע ָלי" )תהילים מ"א ,י"ב( .כלומר ,ע"י ספירת המלכות )הנקראת "זֹאת"(
שהיתה לי בעזרתי ,ידעתי כי ה’ חפץ בי ,ואויבי לא יכול להרע לי .דוד המלך זכה להידבק
בספירת המלכות הודות לכך שדבק במצוות ה’ ,ולכן זכה שתגן עליו כפי שאמר:
ָצ ְר ִתּי" )תהלים קי"ט ,נ"ו( וכן הוא מתנחם בספירה זו ואומר:
יך נ ָ
"זֹאת ָהיְ ָתהִ -לּי ִכּי ִפ ֻקּ ֶד ָ
ָתנִ י" )תהילים קי"ט ,נ'(.
ֶח ָמ ִתי ְב ָענְ יִ י ִכּי ִא ְמ ָר ְת ָך ִחיּ ְ
"זֹאת נ ָ
האדם הראשון פגם בספירת המלכות )עמ'  ,(5והואיל וכינויה של ספירה זו הוא "זֹאת",
ילילוִּ ,כּי לֹאָ -שׁב ֲחרוֹן אַף-יְ הוָה
מקונן ירמיה הנביא עליהַ " :על-זֹאת ִח ְגרוּ ַשׂ ִקּיםִ ,ס ְפדוּ וְ ֵה ִ
ִמ ֶמּנּוּ" )ירמיה ד' ,ח'( .וכן ממשיך" :שֹׁמּוּ ָשׁ ַמיִ ם ַעל-זֹאת ,וְ ַשׂעֲרוּ ָח ְרבוּ ְמאֹד ,נְ ֻאם-יְ הוָה"
ילה,
יל ָ
)ירמיה ב' ,י"ב( .גם הנביא מיכה מקונן על ספירת המלכותַ " :על-זֹאת ֶא ְס ְפּ ָדה וְ ֵא ִ
ֱשׂה ִמ ְס ֵפּד ַכּ ַתּנִּ ים ,וְ ֵא ֶבל ִכּ ְבנוֹת ַי ֲענָה" ) מיכה א' ,ח'( .ועל עם ישראל
שׁוֹלל וְ ָערוֹםֶ ,אע ֶ
יל ָכה ָ
ֵא ְ
ַח ַלת
מוטל לתקן את הענין ולחבר את ספירת המלכות אל התשע ספירות שמעל" :זֹאת נ ֲ
ַע ְב ֵדי יְ הוָה וְ ִצ ְד ָק ָתםֵ ,מ ִא ִתּי--נְ ֻאם-יְ הוָה" )ישעיה נ"ד ,י"ז( .כלומר" ,זֹאת" )ספירת המלכות(
היא נחלתם של עבדי ה’ המקדישים את מעשיהם לחבר אותה עם שאר הספירות .לכן כתוב:
יך ְל ֵעת ְמצֹא" )תהילים ל"ב ,ו’( .כלומר ,החסידים מתפללים
" ַעל-זֹאת יִ ְת ַפּ ֵלּל ָכּלָ -ח ִסיד ֵא ֶל ָ
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לה’ על "זֹאת" – ספירת המלכות – על מנת שיסייע בידם לתקן הפגם .ולכן כתוב:
אַשׁ ֵרי ֱאנוֹשׁ ַיע ֶ
" ְ
ַח ִזיק ָבּהּ--שׁ ֵֹמר ַשׁ ָבּת ֵמ ַח ְלּלוֹ" )ישעיה נ"ו ,ב'( .ולא לחינם
אָדם י ֲ
וּבןָ -
ֲשׂה-זֹּאתֶ ,
כלל הנביא את "זֹאת" ואת "יוֹם ַה ַש ָבּת" ,הואיל וכפי שנראה בהמשך ,ספירת המלכות היא
אַשׁ ֵרי ֱאנוֹשׁ ַיע ֶ
ממש סוד יום השבת .כלומרְ " ,
ֲשׂה-זֹּאת )שמעשיו מכוונים לספירת המלכות(
ַח ִזיק ָבּה )בספירת המלכות(" .ומבאר בנביא איך לעשות זאת" :שׁ ֵֹמר ַשׁ ָבּת ֵמ ַח ְלּלוֹ"
אָדם י ֲ
וּבןָ -
ֶ
)ע"י שמירת השבת !( .משה רבנו לפני מותו אומר לבני ישראלַ " :ה ְליְ הוָהִ ,תּ ְג ְמלוּ-זֹאת ? ַעם
ָבל וְ לֹא ָח ָכם" )דברים ל"ב ,ו’( .על דרך הפשט ,משה אומר לעם ישראל :כך אתם גומלים
נָ
לה’ לאחר כל מה שעשה לכם ? אולם על דרך הסוד ,משה אומר :האם אתם רוצים לגמול
)מלשון גמילה( ֵמְ -יהוָה )ספירת התפארת( את "זֹאת" )ספירת המלכות( ? כלומר ,משה רומז
לבני ישראל שבמעשיהם הרעים הם מפרידים את ספירת המלכות מספירת התפארת.
כמן כן נקראת ספירת המלכות " ְבּ ָר ָכה" על שום שהיא מתברכת מן הספירות העליונות.
ַדּ ָלה ְשׁ ֶמך ו ְ
ַאג ְ
ַא ָב ֶר ְכך ו ֲ
ובשם זה ברך ה’ את אברהם ואמר לו" :וְ ֶא ֶע ְשׂ ָך ְלגוֹי גָּדוֹל ו ֲ
ֶהיֵה ְבּ ָר ָכה"
)בראשית י"ב ,ב'( .לא אמר" :וְ ְה ֶיה ְמבוֹ ָרך" ,אלא" :ו ְ
ֶהיֵה ְבּ ָר ָכה" ,כלומר ,הברכה )ספירת
אַח ֵרי
המלכות( מסורה בידך .אחרי אברהם ירש את הברכה הזאת יצחק שהרי כתוב" :וַיְ ִהי ֲ
מוֹת ְ
אַב ָר ָהם ,ו ְַי ָב ֶר ְך ֱאל ִֹהים ֶאת-יִ ְצ ָחק ְבּנוֹ" )בראשית כ"ה ,י"א( .על הברכה הזאת רבו יעקב
ית ִל ְק ַהל
ַר ֶבּ ָך וְ ָהיִ ָ
ַפ ְר ָך וְ י ְ
ועשו .יצחק מסר אותה ליעקב ואמר לו" :וְ ֵאל ַשׁ ַדּי יְ ָב ֵר ְך א ְֹת ָך וְ י ְ
אַב ָר ָהם" )בראשית כ"ח ,ג'-ד'( .יעקב מסר אותה לבניו כפי
ַע ִמּים .וְ ִי ֶתּןְ -ל ָך ֶאתִ -בּ ְר ַכּת ְ
יהם )יעקב( ,וַיְ ָב ֶרךְ
שכתובָ " :כּלֵ -א ֶלּה ִשׁ ְב ֵטי יִ ְשׂ ָר ֵאלְ ,שׁנֵים ָע ָשׂר .וְ זֹאת ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ָל ֶהם ֲא ִב ֶ
ָ
אוֹתם )את בניו(ִ --אישׁ ֲא ֶשׁר ְכּ ִב ְר ָכתוֵֹ ,בּ ַרךְ א ָֹתם" )בראשית מ"ט ,כ"ח( .כמו כן ,נראה בהמשך
יהם" .כלומר,
שספירת המלכות נקראת "זֹאת" ולכן כתוב" :וְ זֹאת ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ָל ֶהם ֲא ִב ֶ
אוֹתם )את בניו(ִ --אישׁ
דיבר להם את "וְ זֹאת" )ספירת המלכות( וממשיך ואומר" :ו ְַי ָב ֶרךְ ָ
ֲא ֶשׁר ְכּ ִב ְר ָכתוֵֹ ,בּ ַרךְ א ָֹתם" .הואיל וְ ְ " -בּ ָר ָכה" וְ "-זֹאת" ,רומזים לספירת המלכות ,לכן נכללו
באותו פסוק .משה רבנו ברך את ישראל בברכה זו קודם כניסתם לארץ" :וְ זֹאת ַה ְבּ ָר ָכה,
ֲא ֶשׁר ֵבּ ַר ְך מ ֶֹשׁה ִאישׁ ָה ֱאל ִֹהיםֶ --אתְ -בּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ִל ְפנֵי מוֹתוֹ" )דברים ל"ג ,א'( .המילה "זֹאת"
באה בהקשר של " ְבּ ָר ָכה" הואיל וענינן אחד – ספירת המלכות .ומדוע ברך אותם משה קודם
כניסתם לארץ ולא קודם לכן ? משום שספירת המלכות נקראת " ֶא ֶרץ" )עמ'  .(7ולכן אמר ה’
יה" )במדבר ל"ד,
ַען ִל ְג ֻבל ֶֹת ָ
ַח ָלהֶ ,א ֶרץ ְכּנ ַ
אָרץ ֲא ֶשׁר ִתּפֹּל ָל ֶכם ְבּנ ֲ
לישראל ע"י משה" :זֹאת ָה ֶ
אָרץ" באות בצמוד ,הואיל והן כינויים של אותה הספירה ממש.
ב'( .המילים" :זֹאת" וְ ָ " -ה ֶ
ָהיר ִבּ ְכבוֹד ִא ְשתּוֶֹ ,ש ֵאין
אָדם ז ִ
עוֹלם יְ ֵהא ָ
יעא" בתלמודְ :ל ָ
חז"ל אמרו במסכת " ַבּ ָבּאַ -מ ִצ ָ
ֲבוּרהּ
יטיב ַבּע ָ
אַב ָרם ֵה ִ
וּל ְ
ֶא ָמרְ " :
אָדם ֵא ָלא ִבּ ְש ִביל ִא ְשתּוֶֹ ,שנ ֲ
ְבּ ָר ָכה ְמצוּיָה ְבּתּוֹך ֵבּיתוֹ ֶשל ָ
) ַבּעֲבוּר ָש ָרה(" )בראשית י"ב ,ט"ז( .מדוע הברכה הינה בזכות האשה ? ספירת המלכות היא
סוד האישה  /נְ ֵק ָבה )עמ'  ,(2ונקראת " ְבּ ָר ָכה" ,וענין זה ממש רמזו לנו חז"ל .הברכה הינה
בזכות האשה הואיל וְ ְ " -בּ ָר ָכה" וְ ִ "-א ָשה" רומזים לענין אחד -לספירת המלכות.
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ַא ָב ֶר ְכ ָך,
ספירת המלכות נקראת גם "כֹּה" בסוד מה שאמר ה’ לאברהם" :וְ ֶא ֶע ְשׂ ָךְ ,לגוֹי גָּדוֹל ו ֲ
ַדּ ָלה ְשׁ ֶמך ,ו ְ
ַאג ְ
וֲ
וּמ ַק ֶלּ ְל ָך אָאֹר וְ נִ ְב ְרכוּ ְב ָך כֹּל ִמ ְשׁ ְפּחֹת ָה ֲא ָד ָמה"
יך ְ
ַא ָב ְר ָכה ְמ ָב ְר ֶכ ָ
ֶהיֵה ְבּ ָר ָכה .ו ֲ
ַא ָב ֵר ְך ְמ ָב ְר ֶכ ָ
)בראשית י"ב ,ב'-ג'( .לא אמר" :ו ֲ
יך" המורכבת משתי
ַא ָב ְר ָכה ְמ ָב ְר ֶכ ָ
יך" אלא" :ו ֲ
מילים שהןֲ " :א ָב ֵר ְך כֹּה" ,הואיל וסוד הברכה הוא ספירת המלכות .מכיוון ששתי מילים
אלו )" ְבּ ָר ָכה" וְ " -כֹּה"( רומזות לאותו ענין )ספירת המלכות( ,לכן כלל אותן ה’ באותו פסוק.
מאותו טעם ,יצחק אבינו שציוה על יעקב בנו ,לצוד לו ציד ולבשל ממנו מטעמים על מנת
ַא ָב ֶר ְכ ָכה ִל ְפנֵי יְ הוָהִ ,ל ְפנֵי
ֲשׂה ִלי ַמ ְט ַע ִמּים וְ א ֵֹכ ָלה ו ֲ
שיברך אותו ,אמר לו" :וְ ָה ִביאָה ִלּי ַציִ ד ַוע ֵ
ִ
ַא ָב ֶר ְכָ -כה = " ְבּ ָר ָכה" " +כֹּה".
מוֹתי" )בראשית כ"ז ,ז'( .ו ֲ
דוד המלך ,שזכה להידבק בספירת המלכות )עמ'  (8הוא ממש סוד ספירת המלכות כפי
שנראה בעמ'  .30על כן אמר דוד המלךִ " :כּי ֵא ֶל ָ
יתי ,אַלְ -תּ ַער
יך יְ הוִ ה ֲאדֹנָי ֵעינָיְ ,בּ ָכה ָח ִס ִ

יתי" .כלומרְ " :בָּ -כה
יתי" ,אלאְ " :בּ ָכה ָח ִס ִ
ַפ ִשׁי" )תהילים קמ"א ,ח'( .לא אמרְ " :בּ ָך ָח ִס ִ
נְ
ָח ִס ִ
יוֹדוּך
ָ
יתי" ,בספירת המלכות )הנקראת "כֹּה"( חסיתי .מאותו טעם אמר דוד המלך" :
יד ָ
ַח ִס ֶ
יך ו ֲ
ֲשׂ ָ
יְ הוָה ָכּלַ -מע ֶ
כוּכה" )תהילים קמ"ה ,י’(ְ .י ָב ְרכוָּ -כה = " ְבּ ָר ָכה" " +כֹּה".
יך ְי ָב ְר ָ

וכןֲ " :א ָב ְר ָכה ֶאת-יְ הוָה ְבּ ָכלֵ -עתָ ,תּ ִמיד ְתּ ִה ָלּתוֹ ְבּ ִפיֲ .א ָב ְר ָכה = " ְבּ ָר ָכה" " +כֹּה".
אַהרֹן וְ ֶאלָ -בּנָיו ֵלאמֹר ,כֹּה ְת ָב ְרכוּ
וזה סוד הפסוקים" :וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֶאל-מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹרַ :דּ ֵבּר ֶאלֲ -
ֶךּ .יִ ָשּׂא יְ הוָה
יחנּ ָ
יך ,וִ ֻ
ָאר יְ הוָה ָפּנָיו ֵא ֶל ָ
ֶאתְ -בּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ,אָמוֹר ָל ֶהםְ :י ָב ֶר ְכ ָך יְ הוָה וְ יִ ְשׁ ְמ ֶר ָך .י ֵ
ָשׂם ְל ָך ָשׁלוֹם .וְ ָשׂמוּ ֶאתְ -שׁ ִמי ַעלְ -בּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ו ֲ
יך וְ י ֵ
ָפּנָיו ֵא ֶל ָ
ַאנִ י ֲא ָב ְר ֵכם" )במדבר ו’ ,כ"ב –כ"ו(.
כלומר ,בספירת "כֹּה" )ספירת המלכות( ְת ָב ְרכוּ את בני ישראל ,הואיל וְ " -כֹּה" וְ ְ " -בּ ָר ָכה"
– רומזות לאותה ספירה  -ספירת המלכות.
האדם הראשון ,כאמור ,פגם בספירת המלכות .לכן לאחר חטאו כתוב" :וַיִּ ְק ָרא יְ הוָה ֱאל ִֹהים
ֶכּה" )בראשית ג' ,ט'( .וכי בורא עולם אינו יודע היכן נמצא האדם ?
ֹאמר לוֹ :אַיּ ָ
אָדםַ .ויּ ֶ
ֶאלָ -ה ָ
ַאנִ י לֹאֶ -א ְר ֶאנּוּ ? נְ ֻאם-יְ הוָהֲ ,הלוֹא ֶאתַ -ה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ֶאת-
הרי כתובִ " :אם-יִ ָסּ ֵתר ִאישׁ ַבּ ִמּ ְס ָתּ ִרים ו ֲ
יליםָ ,מ ַתי ַתּ ְשׂ ִכּילוּ.
וּכ ִס ִ
ֲרים ָבּ ָעם ְ
אָרץ ֲאנִ י ָמ ֵלא ,נְ ֻאם-יְ הוָה" )ירמיה כ"ג ,כ"ד( .וכןִ " :בּינוּ בֹּע ִ
ָה ֶ
ַבּיט ?" )תהילים צ"ד ,ח'-ט'( .על דרך הפשט,
ֲהנ ַֹטע אֹזֶן ֲהלֹא יִ ְשׁ ָמע ? ִאם-י ֵֹצר ַע ִיןֲ ,הלֹא י ִ
ֶכּה" ,הוא כך:
ֹאמר לוֹ :אַיּ ָ
אָדם ַויּ ֶ
ביאור ענינו של הפסוק" :וַיִּ ְק ָרא יְ הוָה ֱאל ִֹהים ֶאלָ -ה ָ
ֶכּה" על מנת לתת לו פתחון-פה .כך היה גם כאשר רצח קין את הבל:
ה’ שאל את האדם "אַיּ ָ
ֹאמר )ה’(:
אָחי אָנ ִֹכי ? ַויּ ֶ
ָד ְע ִתּיֲ ,השׁ ֵֹמר ִ
ֹאמר :לֹא י ַ
יך ? ַויּ ֶ
אָח ָ
ֹאמר יְ הוָה ֶאלַ -קיִ ןֵ :אי ֶה ֶבל ִ
" ַויּ ֶ
ֲקים ֵא ַלי ִמןָ -ה ֲא ָד ָמה" )בראשית ד' ,ט'-י’( .הקב"ה ידע היכן
יך צֹע ִ
אָח ָ
ית ? קוֹל ְדּ ֵמי ִ
ֶמה ָע ִשׂ ָ
ֲקים ֵא ַלי ִמן-
יך צֹע ִ
אָח ָ
נמצא הבל ואף ידע שקין רצח אותו שהרי אומר לקין" :קוֹל ְדּ ֵמי ִ
ָה ֲא ָד ָמה" .אולם ,רצה הקב"ה לתת לקין אפשרות להשיב על הענין .וכך גם היה כאשר באו
ֹאמר:
ֹאמרוּ ֵא ָליו :אַיֵּה ָשׂ ָרה ִא ְשׁ ֶתּ ָך ? ַויּ ֶ
מלאכי ה’ לבשר לאברהם על כך ששרה ֶתּ ֶה ֶרהַ " :ויּ ְ
יך ָכּ ֵעת ַחיָּה ,וְ ִהנֵּהֵ -בןְ ,ל ָשׂ ָרה ִא ְשׁ ֶתּ ָך" )בראשית י"ח ,ט'-
ֹאמר :שׁוֹב אָשׁוּב ֵא ֶל ָ
ִהנֵּה ָבא ֶֹהלַ .ויּ ֶ
י’( .והיכן יכולה היתה להימצא שרה ? הרי  3פסוקים לפני כן מסופר שאברהם מבקש משרה
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ֹאמרַ :מ ֲה ִרי ְשׁלֹשׁ ְס ִאים
ֹה ָלה ֶאלָ -שׂ ָרה ַויּ ֶ
אַב ָר ָהם ָהא ֱ
להכין אוכל לכבוד המלאכים" :וַיְ ַמ ֵהר ְ
ֲשׂי עֻגוֹת" )בראשית י"ח ,ו’( .אלא על מנת לבשר לאברהם על שרה פתח
לוּשׁי ַוע ִ
ֶק ַמח ס ֶֹלתִ --
בשאלה" :אַיֵּה ָשׂ ָרה ִא ְשׁ ֶתּ ָך ?" .וכך כאשר שאל מלאך ה' את ָהגָרֵ " :איִ -מזֶּה ָבאת--וְ אָנָה
ֵת ֵל ִכי ?" )בראשית ט"ז ,ז'( .וכך היה כאשר בלק –מלך מואב -שלח שליחים לקרוא לבלעם על
ָשׁים
ֹאמרִ :מי ָה ֲאנ ִ
מנת שיקלל את עם ישראל היוצא ממצריםַ " :ו ָיּבֹא ֱאל ִֹהים ֶאלִ -בּ ְל ָעםַ .ויּ ֶ
ָה ֵא ֶלּה ִע ָמּ ְך ? וכי הקב"ה אינו יודע מי האנשים ומה מטרתם ? והרי כתוב" :יְ הֹוָה י ֵֹד ַע
אָדםִ ,כּיֵ -ה ָמּה ָה ֶבל" )תהילים צ"ד ,י"א( .וכןֲ " :אנִ י יְ הוָה ח ֵֹקר ֵלב ,בּ ֵֹחן ְכּ ָליוֹת"
ַמ ְח ְשׁבוֹת ָ
ַח ָקר-זֹאתִ ,כּי-הוּא י ֵֹד ַע ַתּ ֲעלֻמוֹת ֵלב" )תהילים מ"ד,
)ירמיה י"ז ,י’( .ועודֲ " :הלֹא ֱאל ִֹהים י ֲ
כ"ב( .רצה הקב"ה לתת לבלעם פתחון-פה.

אוּלם ,על
ֶכּה" על מנת לתת לו פתחון-פהָ .
אם כן ,על דרך הפשט ,הקב"ה שאל את האדם "אַיּ ָ
דרך הסוד ,האדם הראשון שחטא ,פגם בספירת המלכות הנקראת "כֹּה" .וכוונת הפסוק:
אָדםַ ,ויּ ֶ
"וַיִּ ְק ָרא יְ הוָה ֱאל ִֹהים ֶאלָ -ה ָ
ֶכּה" )בראשית ג' ,ט'( הינהֵ :אי-כֹּה ?
ֹאמר לוֹ :אַיּ ָ
כלומר ,היכן "כֹּה" ? ,היכן ספירת המלכות שפגמת בה ?
מי שרוצה להפיק בקשותיו ושאלותיו מאת ה’ צריך להיכנס דרך שער-הכניסה )ספירת
המלכות( לספירות העליונות .וענין זה רמז הקב"ה לאברהם אבינו כאשר שאלֲ " :אדֹנָי יְ הוִ ה
ֲר ִ
הוֹל ְך ע ִ
ַמהִ -תּ ֶתּןִ -לי ,וְ אָנ ִֹכיֵ ,
ירי" )בראשית ט"ו ,ב'( .הקב"ה השיב לוַ " :ה ֶבּט-נָא ַה ָשּׁ ַמיְ ָמה
ַר ֶע ָך" .כלומר ,תוכל להפיק
ֹאמר לוֹ :כֹּה יִ ְהיֶה ז ְ
תּוּכל ִל ְספֹּר א ָֹתםַ ,ויּ ֶ
כּוֹכ ִביםִ --אםַ -
וּספֹר ַה ָ
ְ
שאלתך זו ע"י שתיכנס דרך כֹּה )המלכות( לספירות העליונות ולבקש משם שאלתך )בפרק 10
נראה שצריך להגיע עד ספירת הכתר( .וכן כאשר ה’ שלח את משה לבשר לבני ישראל על
אָמ ְר ִתּי ָל ֶהםֱ :אל ֵֹהי
גאולתם ממצרים ,שאל משה את ה’ִ " :הנֵּה אָנ ִֹכי ָבא ֶאלְ -בּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַ
אָמרוִּ -לי )שאלו אותי(ַ :מהְ -שּׁמוָֹ ,מה א ַֹמר ֲא ֵל ֶהם ?" )שמות ג',
יכם .וְ ְ
יכם ְשׁ ָל ַחנִ י ֲא ֵל ֶ
בוֹת ֶ
ֲא ֵ
ֹאמר ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ,א ְהיֶה ְשׁ ָל ַחנִ י
ֹאמר :כֹּה ת ַ
י"ג( .הקב"ה ענה למשהֶ " :א ְהיֶה ֲא ֶשׁר ֶא ְהיֶהַ .ויּ ֶ
יכםַ .ויּ ֶ
ֲא ֵל ֶ
יכם ֱאל ֵֹהי
ֹאמר ֶאלְ -בּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ,יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ֲאב ֵֹת ֶ
ֹאמר עוֹד ֱאל ִֹהים ֶאל-מ ֶֹשׁה :כֹּה-ת ַ
יכם" )שמות ג' ,י"ד-ט"ו( .לכאורה ,תשובת ה’
אַב ָר ָהם ֱאל ֵֹהי יִ ְצ ָחק וֵאל ֵֹהי ַי ֲעקֹבְ ,שׁ ָל ַחנִ י ֲא ֵל ֶ
ְ
ֹאמר ִל ְבנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל?.....
כפולה שהרי כבר ענה לו " ֶא ְהיֶה ֲא ֶשׁר ֶא ְהיֶה" ומדוע המשיך" :כֹּה ת ַ
כדי להגיע לֶ " -א ְהיֶה" )כינוי לספירת הכתר ,כפי שנראה בעמ'  ,(72עליהם להיכנס דרך
"כֹּה" )ספירת המלכות(.

ספירת המלכות נקראת גם "כֹּל" משום שכאשר בני ישראל עושים רצון ה’ אז לא יחסר כּל
אַב ָר ָהם ַבּכֹּל"
בה )בספירת המלכות( ויש בה הכל .וזה סוד הפסוק" :וַיהֹוָה ֵבּ ַר ְך ֶאתְ -
)בראשית כ"ד ,א'( .כלל בפסוק אחד שני כינויים של ספירת המלכות )" ְבּ ָר ָכה" וְ " -כֹּל"(,
הואיל וְ ְ " -בּ ָר ָכה" וְ " -כֹּל" רומזים לאותו ענין  -של ספירת המלכות  .גם ספירת היסוד
נקראת "כֹּל" כאשר היא בחיבור ואחדות עם ספירת המלכות ואז מקבלת ספירת המלכות
שפע מספירת התפארת )דרך ספירת היסוד(.
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אַב ָר ָהם,
אַח ֵרי מוֹת ְ
לאחר מותו של אברהם ,ספירת המלכות נמסרה ליצחק שכן כתוב" :וַיְ ִהי ֲ
ו ְַי ָב ֶר ְך ֱאל ִֹהיםֶ ,את-יִ ְצ ָחק ְבּנוֹ" )בראשית כ"ה ,י"א( .כלומר ,מסר את ספירת המלכות
)הנקראת " ְבּ ָר ָכה"( ליצחק.
יצחק אבינו מסר את ספירת המלכות ליעקב בנו ולא לעשו הרשע .וכך ,כאשר הביא עשו

ָבא ִלי ָוא ַֹכל ִמכֹּל
ליצחק מטעמים על מנת שיברכו ,אמר לו יצחקִ " :מיֵ -אפוֹא הוּא ַה ָצּדַ -ציִ ד ַויּ ֵ
רוּך יִ ְהיֶה" )בראשית כ"ז ,ל"ג( .אם לא ידע יצחק מי
ָא ָב ְר ֵכהוּ ? ,גַּםָ -בּ ְ
ְבּ ֶט ֶרם ָתּבוֹא ,ו ֲ
ָבא
שהתחזה לעשו ולקח ממנו את ברכתו ,היה עליו רק לשאולִ " :מיֵ -אפוֹא הוּא ַה ָצּדַ -ציִ ד ַויּ ֵ
רוּך יִ ְהיֶה" ? אלא ,יצחק
ָא ָב ְר ֵכהוּ ?" ומדוע הוסיף לומר" :גַּםָ -בּ ְ
ִלי ָוא ַֹכל ִמכֹּל ְבּ ֶט ֶרם ָתּבוֹא ,ו ֲ
ידע שיעקב היה זה שהתחזה לעשו ולקח את ברכתו ,והוא )יצחק( הסכים לכך שהברכה
רוּך יִ ְהיֶה" .ואם חפצת
)ספירת המלכות( תהיה מסורה ליעקב לכן הוסיף ואמר עליו" :גַּםָ -בּ ְ
בראיה נוספת לכך שיצחק הסכים שהברכה תהיה מסורה ליעקב הרי שכאשר עשו נטר
ליעקב ורצה להרגו על כך שלקח את ברכת-אביו במרמה ,שלח אותו יצחק אביו ַה ְר ֵחק ,אל
יתה
ָען .קוּם ֵל ְך ַפּ ֶדּנָה ֲא ָרםֵ ,בּ ָ
בית לבן )דודו של יעקב( ואמר לו" :לֹאִ -ת ַקּח ִא ָשּׁה ִמ ְבּנוֹת ְכּנ ַ
ַר ֶבּ ָך,
ַפ ְר ָך וְ י ְ
תוּאל ֲא ִבי ִא ֶמּ ָך וְ ַקחְ -ל ָך ִמ ָשּׁם ִא ָשּׁה ִמ ְבּנוֹת ָל ָבן ֲא ִחי ִא ֶמּ ָך .וְ ֵאל ַשׁ ַדּי יְ ָב ֵר ְך א ְֹת ָך ,וְ י ְ
ְב ֵ
יך,
ֻר ָ
ֲך ִא ָתּ ְךְ --ל ִר ְשׁ ְתּ ָך ֶאתֶ -א ֶרץ ְמג ֶ
ַרע ָ
וּלז ְ
אַב ָר ָהםְ ,ל ָך ְ
ית ִל ְק ַהל ַע ִמּים .וְ יִ ֶתּןְ -ל ָך ֶאתִ -בּ ְר ַכּת ְ
וְ ָהיִ ָ
ָתן ֱאל ִֹהים ְל ְ
ֲא ֶשׁר-נ ַ
אַב ָר ָהם" ?
אַב ָר ָהם" )בראשית כ"ח ,א'-ג'( .מהו זה" :וְ יִ ֶתּןְ -ל ָך ֶאתִ -בּ ְר ַכּת ְ
אַב ָר ָהם הינה ספירת המלכות שנמסרה לאברהם !
אלאִ ,בּ ְר ַכּת ְ
ֹאמר
ַען יִ ְצ ָחק ַויּ ֶ
יצחק אומר לעשו שאינו יכול לברכו שכן נתן כבר את הברכה ליעקבַ " :ויּ ַ
ֲב ִדים ,וְ ָדגָן וְ ִתירֹשׁ ְס ַמ ְכ ִתּיו.
ָת ִתּי לוֹ ַלע ָ
ְל ֵע ָשׂוֵ :הן ְגּ ִביר ַשׂ ְמ ִתּיו )את יעקב( ָל ְך וְ ֶאתָ -כּלֶ -א ָחיו נ ַ
אָבי ?ָ --בּ ְר ֵכנִ י גַם-
אַחת ִהואְ -ל ָך ִ
אָביוַ :ה ְב ָר ָכה ַ
ֹאמר ֵע ָשׂו ֶאלִ -
ֱשׂה ְבּנִ י ?! ַויּ ֶ
וּל ָכה ֵאפוֹאָ ,מה ֶאע ֶ
ְ
ֵב ְךּ" )בראשית כ"ז ,ל"ז-ל"ח( .מדוע מסרב יצחק לברך את עשו
אָבי .וַיִּ ָשּׂא ֵע ָשׂו קֹלוֹ ַויּ ְ
אָנִ יִ ,
אָרץ יִ ְהיֶה ָ
ורק אומר לוִ " :הנֵּה ִמ ְשׁ ַמנֵּי ָה ֶ
וּמ ַטּל ַה ָשּׁ ַמיִ ם ֵמ ָעל .וְ ַעלַ -ח ְר ְבּ ָך ִת ְחיֶה ,וְ ֶאת-
מוֹשׁ ֶב ָךִ ,
ָאר ָך" )בראשית כ"ז ,ל"ט-מ'( .התשובה
וּפ ַר ְק ָתּ עֻלּוֹ ֵמ ַעל ַצוּ ֶ
יך ַתּ ֲעבֹד .וְ ָהיָה ַכּ ֲא ֶשׁר ָתּ ִריד ָ
אָח ָ
ִ
אָבי ?!" .בודאי ברכה אחת ,שכן הברכה היא
אַחת ִהואְ -ל ָך ִ
מצויה בדבריו של עשוַ " :ה ְב ָר ָכה ַ
סוד ספירת המלכות והיא אחת ,ומכיון שניתנה ליעקב אינה יכולה להינתן גם לעשו.
ואם תאמר שיעקב אבינו לקח את הבכורה במרמה ולכן איננה שלו ,עליך לדעת שעשו ביזה
את הבכורה ומכר אותה עוד לפני כן ליעקב בנזיד-עדשים ,שכן שני פרקים לפני כן כתוב:
יטנִ י נָא ִמןָ -האָדֹם ָהאָדֹם ַהזֶּהִ --כּי ָעיֵף אָנ ִֹכיַ .עלֵ -כּן ָק ָראְ -שׁמוֹ
ֹאמר ֵע ָשׂו ֶאלַ -י ֲעקֹבַ :ה ְל ִע ֵ
" ַויּ ֶ
הוֹל ְך ָלמוּת וְ ָל ָמּה זֶּה
ֹאמר ֵע ָשׂוִ :הנֵּה אָנ ִֹכי ֵ
ֹאמר ַי ֲעקֹבִ :מ ְכ ָרה ַכיּוֹם ֶאתְ -בּכ ָֹר ְת ָך ִליַ .ויּ ֶ
ֱאדוֹםַ .ויּ ֶ
ָתן
ֹאמר ַי ֲעקֹבִ :ה ָשּׁ ְב ָעה ִלּי ַכּיּוֹם ,וַיִּ ָשּׁ ַבע לו .ו ִַיּ ְמכֹּר ֶאתְ -בּכ ָֹרתוֹ ְל ַי ֲעקֹב .וְ ַי ֲעקֹב נ ַ
ִלי ְבּכ ָֹרהַ .ויּ ֶ
ֵל ְך ו ִַיּ ֶבז ֵע ָשׂו ֶאתַ -ה ְבּכ ָֹרה) .בראשית כ"ה ,ל'-
ָקם ַויּ ַ
ֵשׁ ְתַּ ,ויּ ָ
ֹאכל ַויּ ְ
ֲד ִשׁיםַ ,ויּ ַ
ְל ֵע ָשׂו ֶל ֶחם וּנְ ִזיד ע ָ
ל"ד( .כלומר ,עשו ביזה את הבכורה ומכר אותה ליעקב בנזיד-עדשים ,לכן יעקב בצדק לקח
את ברכתו של יצחק אביו.
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ספירת המלכות נקראת גם "א ֶֹהל" או "אֹ ֶהל מוֹ ֵעד" כי היא בית ה’ ובה שוכן שם " ְיהֹוָה"
)כינוי של ספירת התפארת( .רוצה לומר ,ספירת המלכות היא בית קיבול לשפע היורד
מספירת התפארת .פירוש המילה "מוֹ ֵעד" הוא מלשון בית ועד וזימון ,כלומר שה’ מזומן
נוֹע ְד ִתּי ְל ָך
תמיד בו והוא ) ַהאֹ ֶהל – ספירת המלכות( בית הועד שלו כפי שאמר ה’ למשה" :וְ ַ
מוֹעד ֵלאמֹר"
ָשׁם" )שמות כ"ה ,כ"ב( .וזהו שכתוב" :וַיִּ ְק ָרא ֶאל-מ ֶֹשׁה וַיְ ַד ֵבּר יְ הוָה ֵא ָליו ֵמא ֶֹהל ֵ
)ויקרא א' ,א'(.
יכל ָק ְדשׁוַ ,הס
יכל ַהק ֶֹדש" בסוד הכתוב" :וַיהוָה ְבּ ֵה ַ
יכל" " ֵה ַ
ספירת המלכות נקראת גם " ֵה ַ
ִמ ָפּנָיו ָכּלָ -ה ֶ
יכל ָק ְדשׁוֹ )ספירת
אָרץ" )חבקוק ב' ,כ'( .ביאורְ :יה ָוֹה )ספירת התפארת( ְבּ ֵה ַ
יכל"
המלכות( .רוצה לומר ,שם " ְיה ָוֹה" נסתר בתוך היכל קודשו שהוא " ֲאדֹ ָני" )" ֵה ָ
בגימטריא =  65וגם " ֲאדֹ ָני" בגימטריא =  .(65וזה מה שאמרו חז"ל" :לֹא ְכּ ֵשם ֶש ֲאנִ י נִ ְכ ָתּב,
ֲאנִ י נִ ְק ָרא" .כלומר ,אסור בתכלית האיסור לקרא שם " ְיה ָוֹה" כפי שנכתב אלא לקרוא אותו
אָרץ" .כלומרַ ,הס ִמ ָפּנָיו )מפני שם " ְיה ָוֹה"
" ֲאדֹ ָני" .הפסוק ממשיך ואומרַ " :הס ִמ ָפּנָיו ָכּלָ -ה ֶ
מלבטא אותו כפי שנכתב( כל אנשי הארץ .במילים אחרות ,שם " ֲאדֹ ָני" הוא היכל של שם

יכל
" ְיה ָוֹה" מהבחינה ששם " ְיה ָוֹה" נכתב כך אבל ניקרא " ֲאדֹ ָני" .ועוד כתובְ " :יהוָה ְבּ ֵה ַ
ָק ְדשׁוֹ" )תהילים י"א ,ד'(.
דוד המלך שנצמד לספירת המלכות והקדיש את חייו על מנת לאחד בין ספירת תפארת ובין
אוֹתהּ ֲא ַב ֵקּשִׁ :שׁ ְב ִתּי ְבּ ֵביתְ -יהוָה ָכּל-יְ ֵמי
אַל ִתּי ֵמ ֵאת-יְ הוָהָ -
אַחתָ ,שׁ ְ
ספירת המלכות ,אמרַ " :
ַחיַּיַ ,ל ֲחזוֹת ְבּנ ַֹעם-יְ הוָה ְ
ַס ִתּ ֵרנִ י ְבּ ֵס ֶתר
יכלוִֹ .כּי יִ ְצ ְפּנֵנִ י ְבּ ֻסכֹּהְ --בּיוֹם ָר ָעה ,י ְ
וּל ַב ֵקּר ְבּ ֵה ָ
אָהלוְֹ ,בּצוּר יְ ְ
ֳ
רוֹמ ֵמנִ י" )תהילים כ"ז ,ד'-ה’( .מדוע מתאוה דוד המלך לשבת ְבּ ֵביתְ -יהוָה
אָהלוֹ ? וכי יש לקב"ה אוהל ? ביאור:
יכלוֹ ושהקב"ה יסתיר אותו ְבּ ֳ
ולבקר ְבּ ֵה ָ
יכל" וְ " -א ֶֹהל" הינם כינויים לספירת המלכות שהיא מעין כלי קיבול
" ֵבּיתְ -יהוָה"ֵ " ,ה ָ
לשפע היורד מספירת התפארתֵ " .בּיתְ -יהוָה" – ַבּית שבו שוכן יְ הוָה ,רוצה לומר ,בית קיבול
יכל ְיהוָה" וכן גם
לשפע היורד מספירת התפארת הנקראת " ְיהוָה" .ומאותו טעם " ֵה ָ
"א ֶֹהל ְיהוָה" .כלומר ,דוד המלך מתאוה לספירת המלכות לחברה עם ספירת התפארת.
ומטעם זה גם אמרָ " :
עוֹל ִמים" )תהילים ס"א ,ה’( .דוד המלך מעונין לתקן
אָה ְל ָךָ ,
אָגוּרה ְב ָ
את הפגם בספירת המלכות )"א ֶֹהל"( שהיא אוהלו של הקב"ה )של ספירת התפארת(.
מאותו טעם ,נקראת ספירת המלכות נקראת גם " ַה ְש ִכי ָנה" .רוצה לומר ,משום שבספירה זו
שוֹ ֵכן שם " ְיהֹ ָוה" )ספירת התפארת( ,בדומה ממש בפיסקה הקודמת .לכן ,כאמור ,שם
" ְיהֹ ָוה" נכתב כך אבל ניקרא " ֲאדֹ ָני" .במילים אחרות ,שם " ְיהֹ ָוה" שוֹ ֵכן בתוך שם " ֲאדֹ ָני".
יה" )תהילים קל"ב ,י"ד( .ביאור:
ֲדיַ -עד ,פֹּהֵ -א ֵשׁב ִכּי ִאוִּ ִת ָ
נוּח ִתי ע ֵ
לכן כתוב" :זֹאתְ -מ ָ
ֲדיַ -עד" .כלומר ,ספירת המלכות הנקראת "זֹאת" ,היא
נוּח ִתי ע ֵ
"זֹאת )ספירת המלכות( ְמ ָ
מנוחת ֵשם " ְיהֹ ָוה" ,שהוא נח בתוכה.
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מאותו טעם )שבספירת המלכות זו שוֹ ֵכן שם " ְיהֹ ָוה"(  -נקראת ספירת המלכות " ָמּקוֹם".
כלומר ,המקום )ספירת המלכות( שבו שוכן שם " ְיהֹ ָוה" .על כן כתוב" :וְ ָהיָה ַה ָמּקוֹםֲ ,א ֶשׁר-
יִ ְב ַחר יְ הוָה ֱאל ֵֹהי ֶכם בּוֹ ְל ַשׁ ֵכּן ְשׁמוֹ ָשׁםָ --שׁ ָמּה ָת ִביאוּ ֵאת ָכּלֲ -א ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם…"
אַר ְצ ָך ֲא ֶשׁר יְ הוָה
אשׁית ָכּלְ -פּ ִרי ָה ֲא ָד ָמהֲ ,א ֶשׁר ָתּ ִביא ֵמ ְ
)דברים י"ב ,י"א( .וכן" :וְ ָל ַק ְח ָתּ ֵמ ֵר ִ
יך ְל ַשׁ ֵכּן ְשׁמוֹ ָשׁם"
יך נ ֵֹתן ָל ְך--וְ ַשׂ ְמ ָתּ ַב ֶטּנֶא וְ ָה ַל ְכ ָתּ ֶאלַ -ה ָמּקוֹםֲ ,א ֶשׁר יִ ְב ַחר יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ֱאל ֶֹה ָ
יך"
וּב ַר ְכ ִתּ ָ
יך ֵ
אַז ִכּיר ֶאתְ -שׁ ִמי ,אָבוֹא ֵא ֶל ָ
)דברים כ"ו ,ב'( .ועוד כתובְ " :בּ ָכלַ -ה ָמּקוֹם ֲא ֶשׁר ְ
)שמות כ' ,כ'( .רוצה לומר ,ספירת המלכות הנקראת

" ְבּ ָר ָכה" היא גם

" ָמּקוֹם"(.

רוּך ַה ָמּקוֹם''.
על כן היו אומרים חז"לָ '' :בּ ְ
אַתּה" וספירת הכתר נקראת
ספירת המלכות נקראת " ֲא ִני" ,ספירת התפארת נקראת " ָ
"הוּא" .בשרטוט הספירות )עמ'  (1רואים שהספירותֶ :כּ ֶתּרִ ,תּ ְפ ֶא ֶרת וְ ַ -מ ְלכוּת ,הן סוד הקו
האמצעיֲ " .א ִני" הוא גוף ראשון )מבחינה לשונית( וספירת המלכות על שום היותה הראשונה
מלמטה למעלה הינה הספירה הקרובה ביותר לבני האדם וניתנת להשגה ,לכן נקראת " ֲא ִני"
)כשם שאני מכיר את עצמי( .ספירת התפארת נעלמת יותר ,ופחות מושגת מספירת המלכות
אַתּה" )לשון נוכח( .ספירת הכתר היא הספירה העליונה ביותר ,נעלמת
ולכן נקראת " ָ
לחלוטין ואיננה ניתנת להשגה כלל לכן נקראת "הוּא" – גוף שלישי  .ממש כמו שאנו מדברים
בגוף שלישי על אדם מהצד.
כאשר ישראל ֵאי ָנם עושים את רצון ה’ ,ספירת המלכות ריקנית משפע רוחני )איננה מקבלת
שפע רוחני מן הספירת שמעל – ראה משל "הדלי" בהקדמה( .העדר שפע )ברכה( זה הוא
ממש קללה ,כפי שהחשך אינו בריאה בפני עצמה אלא תוצאה של העדר אור )עמ'  .(48וכאשר
ספירת המלכות ריקנית משפע ,משמעות הדבר הוא התגברות הדינים בעולם .לכן כתוב:
יךֲ ,א ִני יְ הוָה" )ויקרא י"ט ,י"ד(,
את ֵמּ ֱאל ֶֹה ָ
ָר ָ
"לֹאְ -ת ַק ֵלּל ֵח ֵרשׁ-וְ ִל ְפנֵי ִעוֵּר לֹא ִת ֵתּן ִמ ְכשֹׁל ,וְ י ֵ
הואיל וספירת המלכות נקראת " ֲא ִני" ועלינו להיות יראים ממנה .ועוד" :וְ לֹא תוֹנוּ ִאישׁ ֶאת-
עִ
יכם" )ויקרא כ"ה ,י"ז( .ומטעם זה כתוב" :וְ ִאם
את ֵמ ֱאל ֶֹהיךִ ,כּי ֲא ִני יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
ָר ָ
ֲמיתוֹ ,וְ י ֵ
ֲל ֶ
ָס ְפ ִתּי ע ֵ
ֵתּ ְלכוּ ִע ִמּי ֶק ִרי וְ לֹא ִל ְשׁמ ַֹע ִלי--וְ י ַ
יכם .וְ ִה ְשׁ ַל ְח ִתּי ָב ֶכם ֶאת-
ֹאת ֶ
יכם ַמ ָכּהֶ ,שׁ ַבע ְכּ ַחטּ ֵ
יכם .וְ ִאם-
ָשׁמּוּ ַדּ ְר ֵכ ֶ
יטה ֶא ְת ֶכם וְ נ ַ
יתה ֶאתְ -בּ ֶה ְמ ְתּ ֶכם ,וְ ִה ְמ ִע ָ
ַחיַּת ַה ָשּׂ ֶדה ,וְ ִשׁ ְכּ ָלה ֶא ְת ֶכם ,וְ ִה ְכ ִר ָ

אָני,
יתי ֶא ְת ֶכם גַּםִ -
ַה ַל ְכ ֶתּם ִע ִמּי ֶק ִרי .וְ ָה ַל ְכ ִתּי אַףֲ -א ִני ִע ָמּ ֶכםְ ,בּ ֶק ִרי וְ ִה ֵכּ ִ
ָסרוּ ִלי ו ֲ
ְבּ ֵא ֶלּה לֹא ִתוּ ְ
ֹאת ֶ
ֶשׁ ַבע ַעלַ -חטּ ֵ
יכם" )ויקרא כ"ו ,כ"א-כ"ד( .מדוע העונש פי  7-מן החטא )ובלשון התורה:
יכם"( ? ביאור :ספירת המלכות נקראת " ְבּ ֵארֶ -ש ַבע" )או באופן כללי:
ֹאת ֶ
" ֶשׁ ַבע ַעלַ -חטּ ֵ
ָכר )גג"ת ,נה"י(.
" ְבּ ֵאר"( הואיל והיא ֵמ ֵעין ְבּ ֵאר המכילה מים )שפע רוחני( מ –  6ספירות ַהז ָ
ספירת המלכות חייבת להיות באחדות עם  6ספירות הזכר הללו ,על כן נכללת עמהן ַבּ ִמנְ יָן
ונקראת " ְבּ ֵארֶ -ש ַבע" .כאשר ישראל אינם הולכים בדרך ה’ –ספירת המלכות כביכול
בפירוד מ 6 -ספירות ַהז ָ
ָכר ועל כן ריקה מן השפע הרוחני ומשום כך כתובֶ " :שׁ ַבע ַעל-
ֹאת ֶ
ַחטּ ֵ
יתי ֶא ְת ֶכם
יכם" .לכן היא זו הפורעת את החוב" :וְ ָה ַל ְכ ִתּי אַףֲ -א ִני ִע ָמּ ֶכםְ ,בּ ֶק ִרי וְ ִה ֵכּ ִ
יכם"
ֹאת ֶ
אָניֶ ,שׁ ַבע ַעלַ -חטּ ֵ
גַּםִ -
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לעיתים נקראת ספירת המלכות גם " ֶש ַבע" ,בסוד הפסוק" :וַיִּ ְק ָרא א ָֹתהּ )יצחק אבינו(

ִשׁ ְב ָעהַ ,עלֵ -כּן ֵשׁםָ -ה ִעיר ְבּ ֵאר ֶשׁ ַבעַ ,עד ַהיּוֹם ַהזֶּה" )בראשית כ"ו,ל"ג( .רוצה לומרֶ " :ש ַבע"
היא " ְבּ ֵאר ֶשׁ ַבע" היא ספירת המלכות .ספירת המלכות נקראת כזכור " ָמּקוֹם" ,על כן
כתובַ " :עלֵ -כּן ָק ָרא ) ְ
אַב ָר ָהם( ַל ָמּקוֹם ַההוּאְ --בּ ֵאר ָשׁ ַבע" )בראשית כ"א,ל"א( .רוצה לומר,
" ָמּקוֹם" וְ ְ " -בּ ֵאר ָשׁ ַבע" הם כינויים של ספירת המלכות.

ספירת המלכות מקבלת מכל הספירות העליונות ופועלת בנבראים דברים והיפוכם
)בתלות במעשי הנבראים( ,פעמים לטובה ופעמים לרעה ,להחיות ולהמית ,להוריש
ולהעשיר ,להביא חולי ולרפא ועוד .וזה סוד הפסוקְ " :ראוּ ַע ָתּהִ ,כּי ֲא ִני ֲא ִני הוּא ,וְ ֵאין
ָדי ַמ ִצּיל" )דברים ל"ב ,ל"ט(.
ַאנִ י ֶא ְר ָפּא ,וְ ֵאין ִמיּ ִ
ַא ַחיֶּהָ ,מ ַח ְצ ִתּי ו ֲ
אָמית ו ֲ
ֱאל ִֹהים ִע ָמּ ִדיֲ .אנִ י ִ
מדוע כפל הכתוב ואמר " ִכּי ֲא ִני ֲא ִני הוּא"? אלאְ " :ראוּ ַע ָתּהִ ,כּי ֲא ִני )כנגד הטוב( ֲא ִני )כנגד

הרע( הוּא" והכל ממני כפי מעשה התחתונים .אם ספירת המלכות מקבלת שפע אזֲ :א ִני-
כנגד הטוב ,ואם אינה מקבלת שפע אזֲ :א ִני -כנגד הרע .ולא תחשוב חלילה שיש פירוד
למעלה אלא הכל אחד וכמו שהנשמה פועלת את רצונה ע"י איברי הגוף אבל כל האיברים הם
גוף אחד שלם ,כך הבורא פועל את פעולותיו באמצעות הספירות אבל כל הספירות הן
באחדות גמורה )ראה משל הדלי – עמ'  .(5לכן אמרְ " :ראוּ ַע ָתּה ִכּי ֲאנִ י ֲא ִני הוּא" כלומר הכל
אחד מֲ " -א ִני" )ספירת המלכות( ועד "הוּא" )ספירת הכתר(.
ספירת המלכות נקראת גם " ֶצ ֶדק" שכל מעשיה צדק ,והדין שלה הוא דין-צדק .הואיל והיא
גובה חובם של בני ישראל ועל ידי כך עושה אותם צדיקים .דוד המלך אמרֲ " :א ִניְ --בּ ֶצ ֶדק,
ֶיך" )תהילים י"ז ,ט"ו( .הכל רומז לעניין אחד שכן " ֲא ִני" וְ ֶ " -צ ֶדק" הינם כינויים
ֶא ֱחזֶה ָפנ ָ
של אותה ספירה -ספירת המלכות .כוונתו של דוד המלך היא שדרך ספירת המלכות )" ֶצ ֶדק"(
היה נכנס לספירות עליונות )כפי שהוסבר בכינוי "כֹּה"( .כלומר ,ע"י ספירת המלכות
ֲריֶ -צ ֶדק ,אָבֹאָ -בם
ֶיך .ומאותו טעם אמר דוד המלך גםִ " :פּ ְתחוִּ -לי ַשׁע ֵ
)" ֶצ ֶדק"(ֶ ,א ֱחזֶה ָפנ ָ
ֶ
אוֹדה יָהּ" )תהלים קי"ח ,י"ט( .ביאור :בעמ'  65נראה ש" -יָהּ" רומז ל – 3הספירות
העליונות )כתר ,חוכמה ובינה( .כלומר ,כוונתו של דודִ " :פּ ְתחוִּ -לי ַשׁע ֵ
ֲריֶ -צ ֶדק )ספירת
המלכות( אָבֹאָ -בם ֶ
אוֹדה יָהּ )כתר ,חוכמה ובינה(" .וזהו ממש סוד הציוויֶ " :צ ֶדק ֶצ ֶדק
ִתּ ְרדֹּףְ -ל ַמ ַען ִתּ ְחיֶה וְ י ַ
יך נ ֵֹתן ָל ְך" )דברים ט"ז ,כ'(.
אָרץֲ ,א ֶשׁר-יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
ָר ְשׁ ָתּ ֶאתָ -ה ֶ
מדוע כתוב פעמיים " ֶצ ֶדק" ? ביאורֶ " :צ ֶדק ַתּ ְחתוֹן" הוא כינוי לספירת המלכות ,ואילו
" ֶצ ֶדקֶ -ע ְליוֹן" הוא כינוי לספירת הבינה .וכוונת הפסוק היא :רדוף אחרי " ֶצ ֶדק ַתּ ְחתוֹן"
)ספירות המלכות( ותזכה ל" ֶצ ֶדק ֶע ְליוֹן" )ספירת הבינה  -סוד חיי עולם הבא(.
וסוד העניין הוא שע"י שמעוררים את ספירת המלכות מתעוררת ספירת הבינה ומורידה שפע
ָר ְשׁ ָתּ ֶאת-
חיים כלפי מטה אל ספירת המלכות .לכן ממשיך הפסוק ואומרְ " :ל ַמ ַען ִתּ ְחיֶה וְ י ַ
אָרץ )ספירת המלכות(."...
ָה ֶ
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ספירת המלכות נקראת גם " ָיד" הואיל ובה פועל ה’ את פעולותיו בעולם הגשמי שלנו ממש
יך" )שמות
טוֹטפֹת ֵבּין ֵעי ֶנ ָ
וּל ָ
ָד ָכהְ ,
כשם שהיד מבצעת את פעולות האדם" .וְ ָהיָה ְלאוֹת ַעל-י ְ
ָד ָכה" כלומרַ " :יד-כֹּה" .מיהי ידו של הקב"ה ?
ָד ָך" אלא " ַעל-י ְ
י"ג ,ט"ז( .לא כתוך " ַעל-י ְ
יענִ י ְכ ַח ְס ֶדּ ָך,
הוֹשׁ ֵ
ספירת "כֹּה" )ספירת המלכות( .לכן אמר דוד המלךָ " :ע ְז ֵרנִ י יְ הוָה ֱאל ָֹהיִ ,
ָד ָך היא
יתהּ" )תהילים ק"ט ,כ"ו-כ"ז( כלומר :וְ י ְֵדעוּ ִכּי-י ְ
ֲשׂ ָ
אַתּה יְ הוָה ע ִ
ָד ָך זֹּאתָ ,
וְ י ְֵדעוּ ִכּי-י ְ
הספירה הנקראת "זֹּאת" )ספירת המלכות(.
שם נוסף לספירת המלכות הוא "צְ ָד ָקה" .מילה המורכבת מצמד המיליםֶ " :צ ֶדק" " +ה".
" ֶצ ֶדק" הינו כינוי לספירת המלכות כפי שהוזכר קודם וכן גם האות ה’ )האות האחרונה של
השם "יְ ה ָוֹה"( הינה כנגד ספירת המלכות .ספירת המלכות נקראת כך על שום השפע
שמקבלת מספירת התפארת .שפע זה שמקבלת ספירת המלכות נקרא " ְצ ָד ָקה" .במילים
נוֹתנֶת ַה ְצ ָד ָקה )משפיע שפע לספירת המלכות( .ספירת המלכות -
אחרות ,ספירת התפארת ֶ -
ְמ ַק ֶבּ ֶלת ַה ְצ ָד ָקה )מקבלת שפע מספירת התפארת(ַ .ה ְצ ָד ָקה עצמה הינה סוד השפע עצמו
שמורידה ספירת התפארת לספירת המלכות .מעשה הצדקה שעושים בני ישראל מעוררים
מעשה צדקה בספירות העליונות )השפעת ספירת התפארת לספירת המלכות( .ולראיה:
אוּמה--לֹאָ -תבֹא ֶאל ֵבּיתוֹ ַל ֲעבֹט ֲעבֹטוַֹ .בּחוּץ ַתּ ֲעמֹד ,וְ ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר
ֲך ַמ ַשּׁאת ְמ ָ
" ִכּי ַת ֶשּׁה ְב ֵרע ָ
חוּצה .וְ ִאם ִאישׁ ָענִ י הוּא--לֹא ִת ְשׁ ַכּב ַבּ ֲעבֹטוָֹ .ה ֵשׁב
יך ֶאת ַהעֲבוֹט ַה ָ
יוֹציא ֵא ֶל ָ
אַתּה נ ֶֹשׁה בוִֹ ,
ָ

וּל ָך ִתּ ְהיֶה ְצ ָד ָקהִ ,ל ְפנֵי יְ הוָה
וּב ְר ֶכ ָךְּ .
ָתּ ִשׁיב לוֹ ֶאת ַהעֲבוֹט ְכּבוֹא ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ,וְ ָשׁ ַכב ְבּ ַשׂ ְל ָמתוֹ ֵ
ֱאל ֶֹה ָ
יך" )דברים כ"ד ,י’-י"ג(ַ .הנ ֶֹשׁה הינו כנגד ספירת התפארת והעני הינו כנגד ספירת
המלכות .כלומר ,מעשה זה שעושים עם העני  -שמשיבים לו את העבוט ) ַמ ְשכּוֹן( – מעורר
מעשה צדקה בין הספירות תפארת ומלכות )ספירת התפארת נותנת שפע לספירת המלכות(.

ַהנ ֶֹשׁה עושה מעשה צדקה עם העני ובכך זוכה הוא ) ַהנ ֶֹשׁה( שתהיה לו " ְצ ָד ָקהִ ,ל ְפנֵי ְיהוָה
)ספירת התפארת(" .הואיל והעני הינו כנגד ספירת המלכות לכן כתוב" :וְ ָשׁ ַכב ְבּ ַשׂ ְל ָמתוֹ
וּב ְר ֶכ ָךּ" ,שהרי " ְבּ ָר ָכה" הינו כינוי של ספירת המלכות .ומטעם זה כתוב:
) ִש ְמ ָלתוֹ( ֵ
וּצ ָד ָקהַ ,תּ ִצּיל ִמ ָמּוֶת" )משלי י"א ,ד'( .ביאור :מעשה הצדקה מאחד ממש בין ספירת
" ְ
התפארת ובין ספירת המלכות ואז משתלשל שפע מספירת התפארת דרך ספירת היסוד אל
ספירת המלכות .כאשר ספירת המלכות מלאה שפע היורד אליה מן הספירות שמעל – זהו
ממש סוד החיים ,ואילו כאשר ספירת המלכות ריקנית משפע  --זהו מקור הרע )עמ' .(48
כינוי נוסף לספירת המלכות הוא " ִמ ְצ ָוה" וזאת בסוד הכתובִ " :כּי ִאםָ -שׁמֹר ִתּ ְשׁ ְמרוּן ֶאתָ -כּל-
ַה ִמּ ְצוָה ַהזֹּאתֲ ,א ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוֶּה ֶא ְת ֶכםַ --ל ֲעשׂ ָֹתהּ" )דברים י"א ,כ"ב( ,שהרי " ִמ ְצ ָוה" וכן
יךִ ,ל ְשׁמֹר
מוֹע ִתּ ְשׁ ַמע ְבּקוֹל יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
"זֹאת" עניינם אחד  -ספירת המלכות .וכןַ " :רק ִאםָ -שׁ ַ
ַלעֲשׂוֹת ֶאתָ -כּלַ -ה ִמּ ְצוָה ַהזֹּאתֲ ,א ֶשׁר אָנ ִֹכי ְמ ַצוְּ ָך ַהיּוֹם" )דברים ט"ו ,ה’( .שוב סמיכות המילה
וּצ ָד ָקה ִתּ ְהיֶהָ -לּנוּ ִכּי-נִ ְשׁמֹר ַלעֲשׂוֹת ֶאתָ -כּל-
" ִמ ְצ ָוה" למילה "זֹאת" .וכן משה רבנו אומרְ " :
ַה ִמּ ְצוָה ַהזֹּאתִ ,ל ְפנֵי יְ הוָה ֱאל ֵֹהינוַּ --כּ ֲא ֶשׁר ִצוָּנוּ" )דברים ו’ ,כ"ה(ִ " .מ ְצ ָוה"" ,זֹאת"
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וְ ְ " -צ ָד ָקה" ,ענינן אחד – ספירת המלכות .כלומר ,ע"י עשיית המצוות גורמים לאיחוד בין
שתי הספירות )תפארת ומלכות( ויורד שפע רוחני מספירת התפארת דרך ספירת היסוד אל
ספירת המלכות ,שהוא ממש עניין הצדקה.
ספירת היסוד כאמור משמשת כלי ביד ספירת התפארת להוריד שפע אל ספירת המלכות
)עמ'  .(4על כן ספירת היסוד וספירת המלכות צריכות להיות באחדות תמיד .הואיל וספירת
המלכות נקראת " ֶא ֶרץ" )עמ'  (7וספירת היסוד נקראת "טוֹב" )עמ'  ,(25לכן כאשר ספירת
המלכות וספירת היסוד באחדות ,נקראת ספירת המלכות גם " ָהאָ ֶרץ ַהטוֹ ָבה" .כלומר,
ספירת המלכות )" ֶא ֶרץ"( מקבלת שפע מספירת יסוד )"טוֹב"( .וזה סוד מה שאמר משה רבנו
טּוֹבה ַהזֹּאת"
אָרץ ַה ָ
יר ְשׁ ֶתּם ֶאתָ -ה ֶ
אַתּם ע ְֹב ִרים וִ ִ
ַר ֵדּן וְ ֶ
לבני ישראלֵ " :אינֶנִּ י ע ֵֹבר ֶאתַ -היּ ְ
טּוֹבה" וְ " -זֹּאת" הם כינויים של ספירת המלכות .מאותו טעם
אָרץ ַה ָ
)דברים ד' ,כ"ב(ָ " .ה ֶ
ָד ְע ָתִּ ,כּי לֹא ְב ִצ ְד ָק ְת ָך יְ הוָה ֱאל ֶֹה ָ
אמר משה רבנו לעם ישראל" :וְ י ַ
אָרץ
יך נ ֵֹתן ְל ָך ֶאתָ -ה ֶ

ַה ָ
אָתּה" )דברים ט' ,ו’( .ולכן הזהיר הקב"ה את בני
טּוֹבה ַהזֹּאת ְל ִר ְשׁ ָתּהִּ ,כּי ַעםְ -ק ֵשׁה-ע ֶֹרף ָ
יתםָ ,ל ֶהם
ֲב ְד ֶתּם ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲחוִ ֶ
ישראלִ " :ה ָשּׁ ְמרוּ ָל ֶכם ֶפּן יִ ְפ ֶתּה ְל ַב ְב ֶכם וְ ַס ְר ֶתּם ַוע ַ
בוּלהּ,
וְ ָח ָרה אַף-יְ הוָה ָבּ ֶכם ,וְ ָע ַצר ֶאתַ -ה ָשּׁ ַמיִ ם וְ לֹא-יִ ְהיֶה ָמ ָטר ,וְ ָה ֲא ָד ָמה לֹא ִת ֵתּן ֶאת-יְ ָ
אָרץ ַהטּ ָֹבה ֲא ֶשׁר יְ הוָה נ ֵֹתן ָל ֶכם" )דברים י"א ,ט"ז-י"ז( .הקב"ה
ַא ַב ְד ֶתּם ְמ ֵה ָרה ֵמ ַעל ָה ֶ
וֲ
מזהיר שרק שמירת המצוות מביא לאיחוד בין ספירת המלכות ובין ספירת היסוד .כאשר בני
ישראל ֵאי ָנם עושים רצון ה’ֵ ,אין איחוד בין שתי ספירות אלו ובני ישראל מגורשים מאותה
" ֶא ֶרץ טוֹ ָבה" .השתלשלות הגשמית של עניין זה הוא ַה ָגּלוּת .והראיהָ " :שׁמוֹר ִתּ ְשׁ ְמרוּן ֶאת-
יטב ָל ְך
ָשׁר וְ ַהטּוֹב ְבּ ֵעינֵי יְ הוָהְ --ל ַמ ַען יִ ַ
ית ַהיּ ָ
ָך .וְ ָע ִשׂ ָ
יכם וְ ֵעד ָֹתיו וְ ֻח ָקּיו ֲא ֶשׁר ִצוּ ְ
ִמ ְצוֹת יְ הוָה ֱאל ֵֹה ֶ
וּב ָ
ָ
יך" )דברים ו’ ,י"ח( .הרי לך,
אָרץ ַהטּ ָֹבהֲ ,א ֶשׁר-נִ ְשׁ ַבּע יְ הוָה ַל ֲאב ֶֹת ָ
ָר ְשׁ ָתּ ֶאתָ -ה ֶ
את וְ י ַ
ֶשיְ רוּ ַשת הארץ ,תלויה בעשיית רצון ה’ יתברך.
רוּשׁ ָלִם ,כֹּל
וּר ֵאה ְבּטוּב ְי ָ
ספירת המלכות נקראת גם " ִציוֹן" .לכן כתובְ " :י ָב ֶר ְכ ָך יְ הוָה ִמ ִצּיּוֹןְ ,
יְ ֵמי ַחיּ ָ
ָאָרץ" )תהילים קל"ד,
ֶיך" )תהילים קכ"ח ,ה’( .וכןְ " :י ָב ֶר ְכ ָך יְ הוָה ִמ ִצּיּוֹן ,ע ֵֹשׂה ָשׁ ַמיִ ם ו ֶ
ג'( .וכי הקב"ה אינו יכול לברכנו אלא רק מציון ? ותמוה עוד יותר ,האם יש לקב"ה מקום
שהוא מברך משם ? ביאורְ " :בּ ָר ָכה" וְ ִ " -ציוֹן" הינם כינויים של ספירת המלכות וביאור
הפסוק הואְ " :יהוָה" )ספירת התפארת( שולח את ברכתו )שפע( לעם ישראל מציון )מספירת
המלכות ,כלומר באמצעות ספירת המלכות .ולא זאת בלבד ,אלא ספירת המלכות נקראת גם
יה"
תוֹך ַהגּוֹיִ ם ַשׂ ְמ ִתּ ָ
רוּשׁ ַלִם ְבּ ְ
אָמר ֲאדֹנָי יְ הוִ ה :זֹאת ְי ָ
רוּשׁ ַלִם" ,על כן כתוב" :כֹּה ַ
" ְי ָ
רוּשׁ ַלִם" היא ספירת המלכות .לכן ,הפסוק אומר:
)יחזקאל ה’ ,ה’(" .זֹאת" היא " ְי ָ
ֶיך" .כלל  3כינויים של ספירת המלכות
רוּשׁ ָלִם ,כֹּל יְ ֵמי ַחיּ ָ
וּר ֵאה ְבּטוּב ְי ָ
" ְי ָב ֶר ְכ ָך יְ הוָה ִמ ִצּיּוֹןְ ,

וּר ֵאה ְבּטוּב
רוּשׁ ָלִם" .וּ ְל ָמה מתכוון הפסוק באומרוְ " :
בפסוק אחדְ " :בּ ָר ָכה"ִ " ,צּיּוֹן" וְ – "יְ ָ
ְי ָ
וּר ֵאה
רוּשׁ ָלִם" ? כאמור בפיסקה הקודמת ,ספירת היסוד נקראת "טוֹב" .הפסוק אומרְ " :
רוּשׁ ָלִם הינו כאשר ספירת
רוּשׁ ָלִם )ספירת המלכות("ֲ .הטוּב של ְי ָ
ְבּטוּב )ספירת היסוד( ְי ָ
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רוּך יְ הוָה
רוּשׁ ָלִם"( נמצאות באחדות .כמו כן ,כתובָ " :בּ ְ
היסוד )"טוֹב"( וספירת המלכות )"יְ ָ
רוּשׁ ָלִם" )תהילים קל"ה ,כ"א( .ביאור :כלל  3כינויים של ספירת המלכות
ִמ ִצּיּוֹן --שׁ ֵֹכן ְי ָ
רוּשׁ ָלִם" .כמו כן כתוב" :יְ ָב ֶר ְכ ָך יְ הוָה ִמ ִצּיּוֹן ,ע ֵֹשׂה ָשׁ ַמיִ ם
רוּך"ִ " ,צּיּוֹן" וְ –" ְי ָ
בפסוק אחדָ " :בּ ְ
ו ֶ
ָאָרץ" )תהילים קל"ד ,ג'( .סוד " ְבּ ָר ָכה" הוא סוד " ִציוֹן" הם סוד ספירת המלכות .והואיל

וספירת התפארת ִמ ְתּאַ ָוה לספירת המלכות להוריד אליה שפע כתובִ " :כּיָ -ב ַחר ְיהוָה ְבּ ִציּוֹן,
ִאוָּהּ ) ִה ְתּאַוָה( ְל ָ
מוֹשׁב לו" )תהילים קל"ב ,י"ג( .ביאורִ :כּיָ -ב ַחר יְ הוָה )ספירת התפארת( ְבּ ִציּוֹן
מוֹשׁב לו .ועל כן מברכים בתפילת שמונה-עשרהָ " :בּרוּך
)ספירת המלכות(ִ ,אוָּהּ ) ִה ְתּאַוָה( ְל ָ
אַתּה יְ הוָֹה ַה ַמ ֲח ִזיר ְש ִכינָתוֹ ְל ִציוֹן" .כלומרְ ,יהוָה )ספירת התפארת( ַה ַמ ֲח ִזיר ְש ִכינָתוֹ ) ִמ ְש ָכּנוֹ(
ָ
ְל ִציוֹן )ספירת המלכות( .כלומר בברכה זו מתפללים שספירת התפארת תשכון בספירת
המלכות )תוריד שפע אל ספירת המלכות(.
ספירת המלכות היא סוד "יוֹם ַה ַש ָבּת" ואילו שש הספירות שמעל )גגת ,נה"י( הם כנגד
ששת ימי השבוע  .כך:

ֶכּ ֶתר
ָח ְכ ָמה

ִבּי ָנה

ְגּדוּ ָלה

ְגּבוּ ָרה

)יום שני(

)יום ראשון(
ִתּ ְפ ֶא ֶרת

)יום שלישי(
הוֹד

ֶצח
נַ

)יום חמישי(

)יום רביעי(
יְ סוֹד

)יום שישי(
ַמ ְלכוּת

)יום שבת(
ישה )ספירת המלכות( ְל ַבּ ֲע ָלהּ )ספירת התפארת( ומוריד
לכן ,השומר שבת ְכּ ִה ְל ָכּ ָתה מקרב ִא ָ
שפע לעולם .ולכן נקרא יום השבת " ְמקוֹר ֲה ְבּ ָרכוֹת" שכן "יוֹם ַה ַש ָבּת" וְ ְ " -בּ ָר ָכה" עניינם
יעי ,וַיְ ַק ֵדּשׁ אֹתוִ ,כּי בוֹ ָשׁ ַבת
אחד  -ספירת המלכות .לכן כתוב" :וַיְ ָב ֶר ְך ֱאל ִֹהים ֶאת-יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ִמ ָכּלְ -מ ַל ְ
אכתּוֲֹ ,א ֶשׁרָ -בּ ָרא ֱאל ִֹהים ַלעֲשׂוֹת" )בראשית ב' ,ג'( כי " ְבּ ָר ָכה" היא יום השביעי )יום
ָמים ָע ָשׂה יְ הוָה ֶאתַ -ה ָשּׁ ַמיִ ם
השבת( היא ספירת המלכות .ועל יום השבת כתובִ " :כּי ֵשׁ ֶשׁת-י ִ
וְ ֶאתָ -ה ֶ
יעיַ .עלֵ -כּן ֵבּ ַר ְך יְ הוָה ֶאת-יוֹם ַה ַשּׁ ָבּת
אָרץֶ ,אתַ -היָּם וְ ֶאתָ -כּלֲ -א ֶשׁרָ -בּםַ ,ו ָיּנַח ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
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וַיְ ַק ְדּ ֵשׁהוּ" )שמות כ' ,י’( .חלילה לחשוב שלקח לקב"ה  6ימים לברוא את השמים והארץ
ָמים
אָרץ" ,אלאִ " :כּי ֵשׁ ֶשׁת-י ִ
ָמים ָע ָשׂה יְ הוָה ֶאתַ -ה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ֶאתָ -ה ֶ
שהרי לא כתובִ " :כּי ְבּ ֵשׁ ֶשׁת-י ִ
אָרץ" .ביאור :בעמ'  55נראה ש 6 -הספירות שמעל ספירת
ָע ָשׂה יְ הוָה ֶאתַ -ה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ֶאתָ -ה ֶ
המלכות )גג"ת ,נה"י( נקראות " ָש ַמים" .לכן :הקב"ה עשה את ה ָ " -ש ַמים" ) 6הספירות-
אָרץ" )ספירת המלכות( שיהיו  6ימים ,וביום השביעי לא ברא הקב"ה
גג"ת ,נה"י( ואת ה ֶ " -
דבר ,שכן היום השביעי )ספירת המלכות( הוא סוד המנוחה.
אָרץ" –היא סוד יום השביעי ,יום השבת .אם כן
ואם תאמר :הרי ספירת המלכות הנקראת " ֶ
מדוע כתובִ " :כּי ֵשׁ ֶשׁת-י ִ
אָרץ" ? ,היה צריך לכתוב:
ָמים ָע ָשׂה יְ הוָה ֶאתַ -ה ָשּׁ ַמ ִים וְ ֶאתָ -ה ֶ
" ִכּי ֵשׁ ֶשׁת-י ִ
אָרץ" היתה צריכה להברא ביום השבת.
ָמים ָע ָשׂה יְ הוָה ֶאתַ -ה ָשּׁ ַמ ִים" ואילו ַהֶ " -
אָרץ" הוא סוד ספירת
נשיב :הואיל וְ ָ " -שּׁ ַמ ִים" הם סוד  6הספירות -גג"ת ,נה"י ,ואילו " ֶ
אָרץ" הינם סוד אחדות  6הספירות – גג"ת ,נה"י ,עם ספירת
המלכות ,לכן " ַה ָשּׁ ַמ ִים" וְ ָ -ה ֶ
אָרץ" רומז לאיחוד  7ספירות אלו .על כן כתוב:
המלכות .כלומר ,הצירוף " ַה ָשּׁ ַמ ִים" וְ ָ -ה ֶ
אָרץ וְ ָכלְ -צ ָבאָם" )בראשית ב' ,א'( .ו ְַיכֻלּוּ – לשון ַה ְכ ָל ָלה .השמים והארץ
"ו ְַיכֻלּוּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָה ֶ
אָרץ" ִנ ְכ ְל ָלה ַבָּ " -שּׁ ַמ ִים" ואין לחלק ביניהם ולומר
ִנ ְכ ָל ִלים האחד בשני .רוצה לומרָ " ,ה ֶ
שהארץ נבראה ביום השביעי.
אָרץ ,וְ ָכלְ -צ ָבאָם" )בראשית א' ,ל"א(" .יוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי"
לכן ,כתוב" :יוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי וַיְ כֻלּוּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָה ֶ
ְבּ  -ה' הידיעה ,ואילו שאר הימים כתובים ְבּ ִלי ה' הידיעה ,כפי שרואים להלן:
"וַיְ ִהיֶ -ע ֶרב וַיְ ִהי-ב ֶֹקר ,יוֹם ֶא ָחד" )בראשית א' ,ה'(.
"וַיְ ִהיֶ -ע ֶרב וַיְ ִהי-ב ֶֹקר ,יוֹם ֵשׁנִ י" )בראשית א' ,ח'(.
ישׁי" )בראשית א' ,י"ג(.
"וַיְ ִהיֶ -ע ֶרב וַיְ ִהי-ב ֶֹקר ,יוֹם ְשׁ ִל ִ
יעי" )בראשית א' ,י"ט(.
"וַיְ ִהיֶ -ע ֶרב וַיְ ִהי-ב ֶֹקר ,יוֹם ְר ִב ִ
ישׁי" )בראשית א' ,כ"ג'(.
"וַיְ ִהיֶ -ע ֶרב וַיְ ִהי-ב ֶֹקר ,יוֹם ֲח ִמ ִ
יוֹם ִשּׁ ִשּׁי = ספירת היסוד ,ואילו האות ה' = ספירת המלכות )ה' אחרונה של שם "יְ הֹ ָוה"
–עמ'  .(2הפסוק בא ללמדנו שספירת המלכות ִנ ְכ ֶל ֶלת בספירת היסוד ושתיהן באחדות,
ועושה זאת ע"י שני רמזים:
" .1יוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי" ) ְבּ  -ה' הידיעה( = יום ה  +שישי = ספירת המלכות  +ספירת היסוד.
אָרץ"  -התכללות השמים והארץ יחדיו כפי שכתבנו לעיל.
" .2יוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי ו ְַיכֻלּוּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָה ֶ

ומכיון שסוד יום השבת הינו חיבור בין ספירת המלכות לספירת התפארת )שבפועל ,נעשה
על ידי חיבור בין הספירות מלכות ויסוד  -כפי שכתבנו בעמ'  (4לכן בכל שאר הימים כתוב:
" ַויּ ְ
ַרא ֱאל ִֹהים ֶאתָ -כּלֲ -א ֶשׁר ָע ָשׂה ,וְ ִהנֵּה-
ַרא ֱאל ִֹהיםִ ,כּי-טוֹב" ,ואילו ביום השישי כתובַ " :ויּ ְ
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טוֹב ְמאֹד ,וַיְ ִהיֶ -ע ֶרב וַיְ ִהי-ב ֶֹקר ,יוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי" )בראשית א' ,ל"א( .ביום השישי "טוֹב ְמאֹד"
הואיל והוא סוד החיבור בין  6הספירות –גג"ת ,נה"י ,עם ספירת המלכות .ולא זאת בלבד,
ַרא ֱאלֹ ִהים ֶאתָ -כּל-
אלא חיבור זה מחבר בין כל אותיות שם " ְיהֹוָה" כפי שנרמז בפסוקַ " :ויּ ְ
אָרץ ,וְ ָכל-
ה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָה ֶ
ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה וְ ִהנֵּה-טוֹב ְמאֹד וַיְ ִהיֶ -ע ֶרב וַיְ ִהי-ב ֶֹקר ,יוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי ַויְ כֻלּוּ ַ
ְצ ָבאָם" )בראשית א' ,ל"א(.
יעי"( – סוד ספירת המלכות ,לכן
מכיון שיום השביעי הוא סוד המנוחה )" ַו ָיּנַח ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
יה" )תהילים קל"ב' י"ד(" .זֹאת" היא ספירת
ֲדיַ -עד ,פֹּהֵ -א ֵשׁב ִכּי ִאוִּ ִת ָ
נוּח ִתי ע ֵ
כתוב" :זֹאתְ -מ ָ
המלכות והמנוחה היא ספירת המלכות.
יוּמתִ --כּי
יה מוֹת ָ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאתַ -ה ַשּׁ ָבּת ִכּי ק ֶֹדשׁ ִהוא ָל ֶכםְ .מ ַח ְל ֶל ָ
הקב"ה הזהיר על השבתְ " :
יה" )שמות ל"א ,י"ד( .חומרת השבת
ֶפשׁ ַה ִהוא ִמ ֶקּ ֶרב ַע ֶמּ ָ
אכה ,וְ ִנ ְכ ְר ָתה ַהנּ ֶ
ָכּלָ -הע ֶֹשׂה ָבהּ ְמ ָל ָ
נובעת מעצם העובדה שאי-שמירת השבת כמוהו כניתוק ספירת המלכות מספירת היסוד.
בעמ'  4כתבנו ש  3 -ספירות משמשות כחוליות המחברות ומקשרות בין כל  10הספירות.
והן :ספירת הבינה ,ספירת התפארת וספירת המלכות .כנגד  3ספירות אלו יש  3דרגות לנפש:
 .1נשמה -דרגה גבוהה והיא כנגד ספירת הבינה.
 .2רוח – כנגד ספירת התפארת.
 .3נפש  -הדרגה הנמוכה ביותר והיא כנגד ספירת המלכות.
ֶפשׁ ַה ִהוא ִמ ֶקּ ֶרב
אכה ,וְ ִנ ְכ ְר ָתה ַהנּ ֶ
וזה סוד הפסוקִ " :כּי ָכּלָ -הע ֶֹשׂה ָבהּ )ביום השבת( ְמ ָל ָ
ַע ֶמּ ָ
יה" ,ואף לא" :וְ ִנ ְכ ְר ָתה ַהרוּח ַה ִהוא
יה" .לא כתוב" :וְ ִנ ְכ ְר ָתה ַה ְנ ָש ָמה ַה ִהוא ִמ ֶקּ ֶרב ַע ֶמּ ָ
ִמ ֶקּ ֶרב ַע ֶמּ ָ
יה" הואיל והנפש היא ממש סוד יום
ֶפשׁ ַה ִהוא ִמ ֶקּ ֶרב ַע ֶמּ ָ
יה" ,אלא " :וְ ִנ ְכ ְר ָתה ַהנּ ֶ
אָרץ,
ָמים ָע ָשׂה יְ הוָה ֶאתַ -ה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ֶאתָ -ה ֶ
השבת -סוד ספירת המלכות .ולכן כתובִ " :כּיֵ -שׁ ֶשׁת י ִ
ָפש" )שמות ל"א,י"ז( .ולא חלילה שיש לבורא -עולם נפש ,אלא
יעי ָשׁ ַבת ו ִַיּנּ ַ
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ַ
הפסוק רומז לכך שסוד יום השבת הוא סוד הנפש הוא סוד ספירת המלכות .לכן המחלל את
יום השבת פוגם בנפשו שלו ממש.
אַך ֶאת-
אַתּה ַדּ ֵבּר ֶאלְ -בּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵלאמֹרְ :
ֹאמר יְ הוָה ֶאל-מ ֶֹשׁה ֵלּאמֹר :וְ ָ
בספר שמות כתובַ " :ויּ ֶ
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם
יכםָ --ל ַד ַעת ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה ְמ ַק ִדּ ְשׁ ֶכםְ .
ֵיכם ְלדֹר ֵֹת ֶ
וּבינ ֶ
ַשׁ ְבּת ַֹתי ִתּ ְשׁמֹרוִּ ,כּי אוֹת ִהוא ֵבּינִ י ֵ
ֶפשׁ
אכה ,וְ נִ ְכ ְר ָתה ַהנּ ֶ
יוּמתִ --כּי ָכּלָ -הע ֶֹשׂה ָבהּ ְמ ָל ָ
יה ,מוֹת ָ
ֶאתַ -ה ַשּׁ ָבּתִ ,כּי ק ֶֹדשׁ ִהוא ָל ֶכםְ .מ ַח ְל ֶל ָ
אַך ֶאתַ -שׁ ְבּת ַֹתי ִתּ ְשׁמֹרוּ" -
ַה ִהוא ִמ ֶקּ ֶרב ַע ֶמּיה" )שמות ל"א ,י"ב-י"ד( .התחיל בלשון רביםְ " :
יכם"
ֵיכם ְלדֹר ֵֹת ֶ
וּבינ ֶ
ַש ָבּתוֹת  -לשון רבים ! ועובר לדבר בלשון יחידִ " :כּי אוֹת ִהוא ֵבּינִ י ֵ
) ִהיא – לשון יחיד( וממשיך בלשון יחידְ " :
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ֶאתַ -ה ַשּׁ ָבּת" ) ַש ָבּת – לשון יחיד( .ועוד
יהן(,
ממשיך בלשון יחידִ " :כּי ק ֶֹדשׁ ִהוא ) ִהיא ולא ֵהן( ָל ֶכםְ ,מ ַח ְל ֶליה ) ְמ ַח ְל ֶליה ולא ְמ ַח ְל ֵל ֶ
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ֶפשׁ ַה ִהוא ִמ ֶקּ ֶרב ַע ֶמּיה".
אכה ,וְ נִ ְכ ְר ָתה ַהנּ ֶ
יוּמתִ --כּי ָכּלָ -הע ֶֹשׂה ָבהּ ) ָבהּ ולא ָבּ ֵהן( ְמ ָל ָ
מוֹת ָ
אם כן ,מדוע התחיל בלשון רביםְ " :
אַך ֶאתַ -שׁ ְבּת ַֹתי ִתּ ְשׁמֹרוּ" ?
נקט לשון רבים הואיל ויש שתי שבתות :ספירת המלכות היא " ַש ָבּת ַתּ ְחתּוֹ ָנה" וספירת
הבינה היא " ַש ָבּת ֶע ְליוֹ ָנה"  -היא סוד חיי העולם הבא כפי שניראה בהמשך .לכן אמרו חז"ל
בתלמודִ " :אילוּ ָש ְמרוּ יִ ְש ָר ֵאל ְש ֵתּי ַש ָבּתוֹת ִמ ָיד ָהיוּ ִנ ְגאָ ִלים" .כמו כן רמזו חז"ל ואמרו
שגם בעולם הבא יש שבת ,שכן " ַש ָבּת ֶע ְליוֹ ָנה" )ספירת הבינה( היא סוד חיי העולם הבא.
ולכן אמרו חז"ל שמי ששומר שבת בעולם הזה ,זוכה לשמור שבת גם בעולם הבא .רוצה
לומר :מי ששומר שבת בעולם הזה )כנגד ספירת המלכות( זוכה למעשה לחיי-העולם הבא –
יעי ַשׁ ַבּת ַשׁ ָבּתוֹן ק ֶֹדש
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
סוד ספירת הבינה הנקראת " ַש ָבּת ֶע ְליוֹ ָנה" .לכן כתובַ " :
ַליהוָה" )שמות ל"א ,ט"ו( .מהו אותו " ַשׁ ָבּתוֹן" ? המילה " ַשׁ ָבּתוֹן" מקפלת בתוכה את 3
החוליות :ספירת הבינה ,ספירת התפארת וספירת המלכות ,כךַ " :שׁ ָבּתוֹן" = " ַש ָבּת-וֹ-ן".
כלומר:
ש ָבּת )ספירת המלכות(.
ַ
ו =  6הספירות )גג"ת ,נה"י(.
ן = ספירת הבינה )כפי שנראה בעמ' .(67
יעי ַשׁ ַבּת ַשׁ ָבּתוֹן ק ֶֹדש ַליהוָה" )שמות ל"א ,ט"ו( .הינו כך:
וּביּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
על כן ,ביאור הפסוקַ " :
שמירת השבת היא סוד אחדות כל  10הספירות .נשמור ַשׁ ַבּת ונזכה ְלַ -שׁ ָבּתוֹן )אחדות כל 10
הספירות( .ומכיון שאחדות כל  10הספירות הינה אחדות אותיות שם " ְיהֹוָה" ,לכן ממשיך
ַרא ֱאל ִֹהים ֶאתָ -כּל-
הפסוק ואומר" :ק ֶֹדש ַליהוָה" .לכן שם " ְיהֹוָה" רמוז בראשי תיבותַ " :ויּ ְ
אָרץ וְ ָכלְ -צ ָבאָם.
ה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ָה ֶ
ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה וְ ִהנֵּה-טוֹב ְמאֹד וַיְ ִהיֶ -ע ֶרב וַיְ ִהי-ב ֶֹקר ,יוֹם ַה ִשּׁ ִשּׁי ַויְ כֻלּוּ ַ
אכתּוֹ ֲא ֶשׁר
יעי ִמ ָכּלְ -מ ַל ְ
אכתּוֹ ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ,וַיִּ ְשׁבֹּת ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
יעי ְמ ַל ְ
וַיְ ַכל ֱאל ִֹהים ַבּיּוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
ָע ָשׂה .וַיְ ָב ֶר ְך ֱאל ִֹהים ֶאת-יוֹם ַה ְשּׁ ִב ִ
אכתּוֹ ֲא ֶשׁרָ -בּ ָרא
יעי וַיְ ַק ֵדּשׁ אֹתוִֹ ,כּי בוֹ ָשׁ ַבת ִמ ָכּלְ -מ ַל ְ
ֱאל ִֹהים ַלעֲשׂוֹת" )בראשית א' ,ל"א(.
יהם ֵמ ֶע ֶרב ַש ָבּת ְל ֶע ֶרב ַש ָבּת
ידי ֲח ָכ ִמים ְמ ַש ְמ ִשים ִמיטוֹ ֵת ֶ
מכאן נבין מה שאמרו חז"לַ " :תּ ְל ִמ ֵ
ָכר )ספירת התפארת(
)כלומר ,רק בערבי שבתות(" .ביאור :תלמידי חכמים הם סוד ַהז ָ
משמשים מטותיהם -עם נשותיהם שהן סוד ַהנְ ֵק ָבה )ספירת המלכות( בערבי שבתות הואיל
וערב שבת הינו ַקוַ -ה ֶתּ ֶפר בין יום שישי )ספירת היסוד( ליום שבת )ספירת המלכות( וזוהי
ממש כוונת תשמיש-המיטה .תלמידי חכמים משמשים מטותיהם לא להנאת עצמם ,אלא
לצורך חיבור ספירת התפארת עם ספירת המלכות .רוצה לומר ,מכוונים זיווגם לחיבור
ספירת התפארת עם ספירת המלכות.
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לסיום פרק זה ,נודיעך ש –  3כינויים של ספירת המלכות הינם בבחינת "אוֹת" ,וסימנם:
ילין(
ילין .רוצה לומר 3 :ענינים אלו ) ַש ָבּתְ ,בּ ִריתְ ,תּ ִפ ִ
ַש ָבּת .ש = ַש ָבּת ,ב = ְבּ ִרית ,ת = ְתּ ִפ ִ
לק ֶשר ולברית שבין הקב"ה לעם ישראל הואיל והם גורמים לאיחוד בין
הינם בבחינת אות ֶ
ָכר( ובין ספירת המלכות ) ְנ ֵק ָבה(.
ספירת התפארת )ז ָ
את ענין סוד יום " ַש ָבּת" כבר הסברנו )עמ'  .(18הואיל והשבת נקראת גם "אוֹת" ,ציוה
וּבין
עוֹלםֵ .בּינִ י ֵ
הקב"ה" :וְ ָשׁ ְמרוּ ְבנֵי-יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶאתַ -ה ַשּׁ ָבּתַ ,לעֲשׂוֹת ֶאתַ -ה ַשּׁ ָבּת ְלדֹר ָֹתם ְבּ ִרית ָ
ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל--אוֹת ִהוא ְלע ָֹלם" )שמות ל"א ,ט"ז-י"ז( .ועוד ציוה הקב"ה את בני ישראל:
" ְ
יכםָ --ל ַד ַעת ִכּי ֲאנִ י יְ הוָה
ֵיכם ְלדֹר ֵֹת ֶ
וּבינ ֶ
יני ֵ
אַך ֶאתַ -שׁ ְבּת ַֹתי ִתּ ְשׁמֹרוּ ִכּי אוֹת ִהוא ֵבּ ִ
ְמ ַק ִדּ ְשׁ ֶכם" )שמות ל"א ,י"ג(.
הק ֶשר שבין הקב"ה לעם ישראל .לכן ציווה הקב"ה
גם ַה ְ " -בּ ִרית" סודו וענינו הוא ֶ
ֲך
ַרע ָ
וּבין ז ְ
ֵיכם ֵ
וּבינ ֶ
לאברהם" :וּנְ ַמ ְל ֶתּם ֵאת ְבּ ַשׂר ָע ְר ַל ְת ֶכם ,וְ ָהיָה ְלאוֹת ְבּ ִריתֵ ,בּינִ י ֵ
יךִ :המּוֹל ָל ֶכם ָכּל-ז ָ
אַח ֶר ָ
ֲ
ֵיכם"
וּבינ ֶ
ָכר .וּנְ ַמ ְל ֶתּם ֵאת ְבּ ַשׂר ָע ְר ַל ְת ֶכם ,וְ ָהיָה ְלאוֹת ְבּ ִריתֵ ,בּינִ י ֵ
)בראשית י"ז ,י’-י"א(" .אוֹת" וְ ְ " -בּ ִרית" הם כינויים לספירת המלכות .ומאותה סיבה אמר
אָרץ" )בראשית
וּבין ָכּלָ -בּ ָשׂר ֲא ֶשׁר ַעלָ -ה ֶ
הקב"ה לנח" :זֹאת אוֹתַ -ה ְבּ ִריתֲ ,א ֶשׁר ֲה ִקמ ִֹתי ֵבּינִ י ֵ
ט' ,י"ז(" .זֹאת"" ,אוֹת" וְ ְ " -בּ ִרית" – הינם כינויים של ספירת המלכות .ועל ענין זה ממש
וּד ָב ַרי ֲא ֶשׁרַ -שׂ ְמ ִתּי
יךְ ,
רוּחי ֲא ֶשׁר ָע ֶל ָ
אָמר יְ הוָהִ --
אוֹתם ַ
יתי ָ
ַא ִני ,זֹאת ְבּ ִר ִ
רמז ישעיה הנביא" :ו ֲ
עוֹלם" )ישעיה נ"ט,
אָמר יְ הוָהֵ ,מ ַע ָתּה וְ ַעדָ -
ֲךַ ,
ַרע ָ
ֶרע ז ְ
וּמ ִפּי ז ַ
ֲך ִ
ַרע ָ
וּמ ִפּי ז ְ
יך ִ
יך ,לֹא-יָמוּשׁוּ ִמ ִפּ ָ
ְבּ ִפ ָ
כ"א(ֲ " .א ִני"" ,זֹאת" וְ – " ְבּ ִרית" – כולם כינויים של ספירת המלכות
ָכר,
והואיל וברית-המילה הינה כנגד ספירת המלכות ,לכן אמר הקב"ה לאברהם" :וְ ָע ֵרל ז ָ
יתי ֵה ַפר" )בראשית
ֶפשׁ ַה ִהוא ֵמ ַע ֶמּיהֶ ,אתְ -בּ ִר ִ
ֲא ֶשׁר לֹא-יִ מּוֹל ֶאתְ -בּ ַשׂר ָע ְר ָלתוֹ--וְ ִנ ְכ ְר ָתה ַהנּ ֶ
י"ז ,א'-י"ד( .ביאורַ :ה ֶנ ֶפש היא סוד ספירת המלכות )עמ'  (20וגם ַה ְבּ ִרית היא סוד ספירת
יתי ֵה ַפר".
ֶפשׁ ַה ִהוא ֵמ ַע ֶמּיהֶ ,אתְ -בּ ִר ִ
המלכות .לכן מי שאינו נימול" :וְ ִנ ְכ ְר ָתה ַהנּ ֶ
ילין" הינו גם סוד ספירת המלכות .לכן ,כפי שנראה בפרק  24הקשרים של
ענין ה – " ְתּ ִפ ִ
הרצועות הנקשרות על היד כתוב שם " ַש ַדּי" .שם " ַש ַדּי" כפי שנראה בעמוד הבא הינו
ָכר( את השפע אל
ספירת היסוד שהיא כאמור הכלי שדרכו מעבירה ספירת התפארת ) ַהז ָ
ספירת המלכות )עמ'  .(4לכן בעצם הנחת התפילין וקשירתם על היד מאחדים את ספירת
היסוד עם ספירת המלכות .הואיל והתפילין הם סוד ספירת המלכות ,ציוה הקב"ה:

וּק ַשׁ ְר ֶתּם א ָֹתם ְלאוֹת
יך" )דברים ו’ ,ח'( .וכןְ " :
ָד ָך וְ ָהיוּ ְלט ָֹטפֹתֵ ,בּין ֵעי ֶנ ָ
וּק ַשׁ ְר ָתּם ְלאוֹת ַעל-י ֶ
" ְ
ֵיכם" ) דברים י"א ,י"ח(.
טוֹטפֹת ֵבּין ֵעינ ֶ
ֶד ֶכם וְ ָהיוּ ְל ָ
ַעל-י ְ
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