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 ספירת המלכות:  1פרק 
  

השם הראשון של  ."תכּוְלַמ"ספירה זו ניתנה להנהיג ולהשגיח בעולם הגשמי ולכן נקראת 

דרך ספירה זו נכנס  .)מלשון אדנות(ה ממשלה ושלטון ֶאְר כי הוא ַמ–" ֲאדָֹני"ספירה זו נקרא 

לה בשם האדם לשאול ולבקש חפצו מן הספירות העליונות ולכן תפילת שמונה עשרה מתחי

   .."........ְׂשָפַתי ִּתְפָּתח ּוִפי ַיִּגיד ְּתִהָּלֶתָך ֲאדָֹני": זה

  

ספירה זו מקבלת את כל השפע שלה מן הספירות שמעליה וכאשר עם ישראל מקיים את 

 מכיוון שכל .דרך כל הספירותמשתלשל אליה שפע שיורד מספירת הכתר ועובר , המצוות

, כמו נחלים ההולכים אל הים, המלכותספירת אל מתנקז והשפע הרוחני יורד דרך הספירות 

 ).'ז',   אקוהלת ("ַהָּים-ַהְּנָחִלים הְֹלִכים ֶאל-ָּכל: " כפי שכתוב"םָי"המלכות ספירת נקראת 

 ?  וכי איננו יודעים שהנחלים עושים דרכם אל הים? והרי מה חידש לנו קוהלת בפסוק זה

המגיע ) ַמִים / ְּנָחִלים(עיל והוא שכל השפע הרוחני אלא קוהלת רמז לנו את הענין שהסברנו ל

וזה סוד  )."ָים"הנקראת  ( הולך אל ספירת המלכות,מן הספירות שמעל ספירת המלכות

 :ביאור). ’י', בראשית א ("ַיִּמיםּוְלִמְקֵוה ַהַּמִים ָקָרא , ֶאֶרץ ֱאלִֹהים ַלַּיָּבָׁשה ַוִּיְקָרא ":הפסוק

ספירת (המקום הרוחני , כלומר. ַיִּמיםָקָרא ) המקום שהמים ִנְקִוים אליו(ּוְלִמְקֵוה ַהַּמִים 

ובלשון יחיד  ("יםִמָי"שאליו מתנקז כל השפע היורד מן הספירות העליונות נקרא ) המלכות

כאשר מצטמצם השפע היורד מן הספירות העליונות נשארת ספירת , לעומת זאת .)"םָי" –

ספירת ( ֶאֶרץ ֱאלִֹהים ַלַּיָּבָׁשה ַוִּיְקָרא": שהרי כתוב". ֶרץֶא"המלכות ריקנית ויבשה ונקראת 

ספירת המלכות כאשר מקבלת ( ַיִּמיםּוְלִמְקֵוה ַהַּמִים ָקָרא , )המלכות בהיותה ריקה משפע

  ).   ’י', בראשית א (")שפע  מלמעלה

  

ְּבֵני -ֶאת ַצו : ֵּלאמֹרמֶֹׁשה-ֶאל,  ְיהָוהַוְיַדֵּבר ":כתוב, "ֶאֶרץ"הואיל וספירת המלכות נקראת 

" ֲאֶׁשר ִּתּפֹל ָלֶכם ְּבַנֲחָלַה, זֹאת ָהָאֶרץ .ְּכָנַעןָהָאֶרץ -ֶאל, ַאֶּתם ָּבִאים-ִּכי, ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם, ִיְׂשָרֵאל

היא גם ) הבא' כפי שנראה בעמ(" אתזֹ"ספירת המלכות הנקראת : לומרכ). 'א, ד"ל, במדבר(

וספירת ) נותן השפע( ספירת התפארת היא סוד ַהָזָכר ,)2' מע (מוזכר בהקדמה כ."ץֶרָאָה"

 ולשם זה "ְיהָוֹה"השם של ספירת התפארת הינו ). מקבלת שפע(המלכות היא סוד ַהְנֵקָבה 

 "ְיהָוֹה" הצירופים של שם 12 . השבטים12-חולקה ל ארץ ישראל ,על כן.  צירופים12ישנם 

ומכיוון שיעקב (ת המלכות יר התפארת אל ספצינורות של שפע היורדים מספירת 12 מסמלים

  ). בנים12לכן היו לו , אבינו הוא כנגד ספירת התפארת כפי שיוסבר בהמשך

  

  :הם) התפארתספירת  ( "ְהָוֹהי" של שם )39' עמשאותם נסביר ב  ( הצירופים12

   

           , ה"היו  .6   ,ו"היה   .5  ,י"הוה .4  ,ו"יהה .3, ה"והי .2 ,ה"יהו .1

  .ה"הוי  .12, י"הוה .11, ו"היה .10, י"והה .9 ,ה"היו .8, ה"והי. 7



 2

. קבלת שפע מן הספירות שמעליה מהואיל והיא, )הָבֵקלשון ְנ" (אתזֹ"ספירת המלכות נקראת 

יש לזכור שספירת התפארת . על היותה משפיעה) רָכלשון ָז ("הֶז" נקראת יסודספירת ה

 ).י"נה, ת"גג: ספירותה שש כולל את רָכָזַהשכן , "הָוְֹיה"של שם " ו"רמוזה כפי שנכתב באות 

רמוז זה  סוד ."ישִא"תפארת נקראת ספירת הו" הָשִא"המלכות נקראת ספירת על כן 

 ַהַּפַעם ֶעֶצם זֹאת "):חוה(אמר על האשה  ,האדם קרא שמות לברואיםכאשר בבראשית 

     .)ג"כ', בראשית ב ("זֹאת- ֻלְקָחהֵמִאיׁשִּכי , הִאָּׁש ִיָּקֵרא ְלזֹאת. ִמְּבָׂשִרי ֵמֲעָצַמי ּוָבָׂשר

) ספירת התפארת (ֵמִאיׁשי ִּכ" הָשִא"נקראת גם " אתזֹ" המלכות הנקראתספירת : ביאור

"  ִהיא ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו,זֹאת ָהְיָתה ְיהָוה ֵמֵאת":  דוד המלךלנווסוד זה רמז . "אתזֹ "ֻלְקָחה

  .)"ספירת המלכות( זֹאתָהְיָתה ) ספירת התפארת( ְיהָוה ֵמֵאת: "ר ביאו).ג"כ, ח"תהילים קי(

  
י ספירת "ע,  כלומר.)'ג, ז" טויקרא" (ַהּקֶֹדׁש- ָיבֹא ַאֲהרֹן ֶאלְּבזֹאת ":אמר למשהה "הקב

היא השער להיכנס ספירת המלכות שהרי ,  יעלה אהרון אל הקודש"אתזֹ "המלכות הנקראת

- ְיהָוה ֲאֶׁשר ֶאְׁשַמע ְּבקֹלֹו ְלַׁשַּלח ֶאת ִמי ":רעה שאמרלשאלת פ וכן .לספירות העליונות

י "ע’ הלו ענה ). ב"י, ’בראשית ה(" ִיְׂשָרֵאל לֹא ֲאַׁשֵּלַח-ְוַגם ֶאת, ְיהָוה-ֶאתלֹא ָיַדְעִּתי  ?ִיְׂשָרֵאל

להיכנס דרך  יש , כלומר).ד"י', בראשית ז( " ֵּתַדע ִּכי ֲאִני ְיהָוהְּבזֹאת : ָאַמר ְיהָוהּכֹה": משה

  .עליונותשל ספירות כדי להיכנס להשגות " אתזֹ"השער הנקרא 

  

סוד על . מלכות והיא מגינה על ישראלאל ספירת האז שפע יורד ’ כאשר ישראל עושים רצון ה

  ,ָּתקּום ָעַלי ִמְלָחָמה ִאם .ִייָרא ִלִּבי- לֹא,ַּתֲחֶנה ָעַלי ַמֲחֶנה ִאם ":זה רמז דוד המלך באומרו

 ִּכי ,ָחַפְצָּת ִּבי- ָיַדְעִּתי ִּכיְּבזֹאת ": וכן גם אמר דוד המלך.)'ג, ז"תהילים כ" (ֹוֵטַח ֲאִני ּבתְּבזֹא

") אתזֹ"הנקראת (י ספירת המלכות " ע, כלומר.)ב"י, א"תהילים מ" (ָיִריַע אְֹיִבי ָעָלי לֹא

לך זכה להידבק דוד המ. אויבי לא יכול להרע ליו ,חפץ בי’ ידעתי כי ה, שהיתה לי בעזרתי

            :כפי שאמרשתגן עליו ולכן זכה , ’הודות לכך שדבק במצוות הבספירת המלכות 

: וכן הוא מתנחם בספירה זו ואומר) ו"נ, ט"תהלים קי" (ִּלי ִּכי ִפֻּקֶדיָך ָנָצְרִּתי-ָהְיָתה זֹאת"

  ).'נ, ט"תהילים קי" ( ִּכי ִאְמָרְתָך ִחָּיְתִני  ֶנָחָמִתי ְבָעְנִייזֹאת"

  

 ,"זֹאת"והואיל וכינויה של ספירה זו הוא , )5' עמ (האדם הראשון פגם בספירת המלכות

ְיהָוה -ַאףָׁשב ֲחרֹון - ִּכי לֹא ,ִסְפדּו ְוֵהיִלילּו,  ִחְגרּו ַׂשִּקיםזֹאת-ַעל ":מקונן ירמיה הנביא עליה

" ְיהָוה-ְנֻאם,  ְוַׂשֲערּו ָחְרבּו ְמאֹד,תזֹא- ָׁשַמִים ַעלׁשֹּמּו: " וכן ממשיך.)'ח', ירמיה ד" (ִמֶּמּנּו

, ֶאְסְּפָדה ְוֵאיִליָלה זֹאת-ַעל: "גם הנביא מיכה מקונן על ספירת המלכות). ב"י', ירמיה ב(

ועל עם ישראל ). 'ח', מיכה א " (ְוֵאֶבל ִּכְבנֹות ַיֲעָנה, ֶאֱעֶׂשה ִמְסֵּפד ַּכַּתִּנים, ֵאיְלָכה ׁשֹוָלל ְוָערֹום

 ַנֲחַלת זֹאת" :ת הענין ולחבר את ספירת המלכות אל התשע ספירות שמעלמוטל לתקן א

) ספירת המלכות" (זֹאת", כלומר). ז"י, ד"ישעיה נ" (ְיהָוה-ְנֻאם--ֵמִאִּתי, ַעְבֵדי ְיהָוה ְוִצְדָקָתם

: לכן כתוב.  המקדישים את מעשיהם לחבר אותה עם שאר הספירות’היא נחלתם של עבדי ה

החסידים מתפללים , כלומר). ’ו, ב"תהילים ל" (ָחִסיד ֵאֶליָך ְלֵעת ְמצֹא-ֵּלל ָּכלִיְתַּפ זֹאת-ַעל"
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        : ולכן כתוב.  על מנת שיסייע בידם לתקן הפגם– ספירת המלכות –" זֹאת" על ’לה

ולא לחינם ). 'ב, ו"נישעיה " (ֵמַחְּללֹוׁשֵֹמר ַׁשָּבת --ָאָדם ַיֲחִזיק ָּבּה-ּוֶבן, ּזֹאת- ֱאנֹוׁש ַיֲעֶׂשהַאְׁשֵרי"

ספירת המלכות היא , הואיל וכפי שנראה בהמשך, "יֹום ַהַשָּבת"ואת " זֹאת"כלל הנביא את 

 )שמעשיו מכוונים לספירת המלכות( ּזֹאת- ֱאנֹוׁש ַיֲעֶׂשהַאְׁשֵרי", כלומר. ממש סוד יום השבת

" ֵמַחְּללֹוׁשֵֹמר ַׁשָּבת : " זאתומבאר בנביא איך לעשות)". בספירת המלכות (ָאָדם ַיֲחִזיק ָּבה-ּוֶבן

 ַעם ? זֹאת-ִּתְגְמלּו, ַהְלְיהָוה: "משה רבנו לפני מותו אומר לבני ישראל). !י שמירת השבת "ע(

כך אתם גומלים : משה אומר לעם ישראל, על דרך הפשט). ’ו, ב"דברים ל" (ָנָבל ְולֹא ָחָכם

האם אתם רוצים לגמול :  אומרמשה, הסוד  אולם על דרך ?  לאחר כל מה שעשה לכם’לה

משה רומז , כלומר ? )ספירת המלכות" (זֹאת"את ) ספירת התפארת (ְיהָוה-ֵמ) מלשון גמילה(

  .מספירת התפארת עשיהם הרעים הם מפרידים את ספירת המלכותבמלבני ישראל ש

  

. על שום שהיא מתברכת מן הספירות העליונות" ְּבָרָכה "ת המלכותכמן כן נקראת ספיר

 "ְּבָרָכה ֶוְהֵיה ְלגֹוי ָּגדֹול ַוֲאָבֶרְכך ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמך ְוֶאֶעְׂשָך ":את אברהם ואמר לו’ בשם זה ברך הו

ספירת ( הברכה ,כלומר, "ְּבָרָכה ֶוְהֵיה  ": אלא , "ךָרבֹוה ְמֶיְהְו ": לא אמר.)'ב, ב"בראשית י(

 ַאֲחֵרי ַוְיִהי ":ק שהרי כתובאברהם ירש את הברכה הזאת יצח אחרי. מסורה בידך) המלכות

יעקב רבו על הברכה הזאת . )א"י, ה"בראשית כ" (ִיְצָחק ְּבנֹו-ֱאלִֹהים ֶאת ַוְיָבֶרְך, מֹות ַאְבָרָהם

ַׁשַּדי ְיָבֵרְך אְֹתָך ְוַיְפְרָך ְוַיְרֶּבָך ְוָהִייָת ִלְקַהל  ְוֵאל: "יצחק מסר אותה ליעקב ואמר לו .ועשו

כפי יעקב מסר אותה לבניו  ).'ד-'ג, ח"בראשית כ" (ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם- ֶאתְלָך-ְוִיֶּתן .ַעִּמים

ְ ַוְיָבֶרך ,)יעקב (ֲאִביֶהםִּדֶּבר ָלֶהם   ֲאֶׁשרְוזֹאת .ְׁשֵנים ָעָׂשר, ֵאֶּלה ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל-ָּכל ":כתובש

נראה בהמשך , כמו כן ).ח"כ, ט"בראשית מ (" אָֹתםְֵּבַרך, ִאיׁש ֲאֶׁשר ְּכִבְרָכתֹו--)את בניו (אֹוָתם

      , כלומר". ֲאִביֶהםִּדֶּבר ָלֶהם   ֲאֶׁשרְוזֹאת": ולכן כתוב" זֹאת"שספירת המלכות נקראת 

ִאיׁש --)את בניו (אֹוָתםְ ַוְיָבֶרך: "מרווממשיך וא )ספירת המלכות( "אתזְֹו"דיבר להם את 

לכן נכללו , רומזים לספירת המלכות, "זֹאת"-ְו" ָכהְּבָר "-הואיל ְו. " אָֹתםְֵּבַרך ,ְּכִבְרָכתֹוֲאֶׁשר 

,  ַהְּבָרָכהְוזֹאת" :משה רבנו ברך את ישראל בברכה זו קודם כניסתם לארץ. באותו פסוק

" אתזֹ"המילה ). 'א, ג"דברים ל" (ִלְפֵני מֹותֹו ִיְׂשָרֵאלְּבֵני -ֶאת-- מֶֹׁשה ִאיׁש ָהֱאלִֹהיםֵּבַרְךֲאֶׁשר 

קודם משה דוע ברך אותם ומ.  ספירת המלכות–הואיל וענינן אחד " ָכהְּבָר"באה בהקשר של 

 ’ ולכן אמר ה.)7' עמ ("ץֶרֶא"המלכות נקראת ספירת  משום ש? כניסתם לארץ ולא קודם לכן

, ד"במדבר ל" (ֶאֶרץ ְּכַנַען ִלְגֻבלֶֹתיָה,  ֲאֶׁשר ִּתּפֹל ָלֶכם ְּבַנֲחָלה ָהָאֶרץזֹאת: "י משה"לישראל ע

  .הספירה ממש אותהכינויים של  הואיל והן,  באות בצמוד"ָהָאֶרץ" -ְו" אתזֹ": ילים המ).'ב

  

ֶשֵאין , ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ָזִהיר ִּבְכבֹוד ִאְשּתֹו:  בתלמוד"ַמִציָעא-ַּבָּבא"ל אמרו במסכת "חז

  ֵהיִטיב ַּבֲעבּוָרּהּוְלַאְבָרם":  ֶשֶנֲאָמר,ִאְשּתֹו ְמצּוָיה ְּבּתֹוך ֵּביתֹו ֶשל ָאָדם ֵאָלא ִּבְשִביל ְּבָרָכה

 ספירת המלכות היא ?מדוע הברכה הינה בזכות האשה ). ז"ט, ב"בראשית י" ()ַּבֲעבּור ָשָרה(

הברכה  הינה  .  ל"וענין זה ממש רמזו לנו חז, "ְּבָרָכה"ונקראת , )2' עמ(ְנֵקָבה / סוד האישה 

  . לספירת המלכות- רומזים לענין אחד" ִאָשה"-ְו"  ְּבָרָכה "-בזכות  האשה  הואיל ְו
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, ְלגֹוי ָּגדֹול ַוֲאָבֶרְכָך, ְוֶאֶעְׂשָך ":לאברהם’ בסוד מה שאמר ה" ּכֹה " ספירת המלכות נקראת גם

" הּכֹל ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָדָמ  ְבָךְוִנְבְרכּוּוְמַקֶּלְלָך ָאאֹר   ְמָבְרֶכיָךַוֲאָבְרָכה .ְּבָרָכה ֶוְהֵיה ,ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמך

המורכבת משתי " ְמָבְרֶכיָך ַוֲאָבְרָכה ":אלא" ְמָבְרֶכיָך ְךַוֲאָבֵר ":אמרלא ). 'ג-'ב, ב"בראשית י(

מכיוון ששתי מילים . מלכותספירת הסוד הברכה הוא הואיל ו, "ה ּכְֹךֵרָבֲא ":מילים שהן

.  באותו פסוק’ הכלל אותןכן ל, )ספירת המלכות(רומזות לאותו ענין ") ּכֹה "-ְו" ְּבָרָכה("אלו 

לצוד לו ציד ולבשל ממנו מטעמים על מנת , יצחק אבינו שציוה על יעקב בנו, מאותו טעם

ִלְפֵני , ְיהָוה ִלְפֵני ַוֲאָבֶרְכָכה  ִלי ַמְטַעִּמים ְואֵֹכָלה  ִּלי ַצִיד ַוֲעֵׂשהָהִביָאהְו: "אמר לו, שיברך אותו

  ".  ּכֹה" + "ָרָכהְּב" = ָכה-ַוֲאָבֶרְכ). 'ז, ז"בראשית כ(" מֹוִתי

  

כפי  הוא ממש סוד ספירת המלכות) 8' עמ(ספירת המלכות שזכה להידבק ב, דוד המלך

ְּתַער -ַאל,  ָחִסיִתיְּבָכה, ִּכי ֵאֶליָך ְיהִוה ֲאדָֹני ֵעיָני" : אמר דוד המלךעל כן .30' עמבשנראה 

 ָכה-ְּב: "כלומר".  ָחִסיִתיְּבָכה: "אלא, "ָחִסיִתי ְּבָך" :אמרלא ). 'ח, א"תהילים קמ" (ַנְפִׁשי

יֹודּוָך ": דוד המלךאמר טעם אותו מ. חסיתי") ּכֹה"הנקראת (בספירת המלכות , "ָחִסיִתי

  ".ּכֹה" + "ְּבָרָכה"= ָכה - ְיָבְרכּו).  ’י, ה"תהילים  קמ" ( ְיָבְרכּוָכהַמֲעֶׂשיָך ַוֲחִסיֶדיָך-ְיהָוה ָּכל

   ".ּכֹה" + "ְּבָרָכה"= ֲאָבְרָכה .  ָּתִמיד ְּתִהָּלתֹו ְּבִפי, ֵעת-ָכלְיהָוה ְּב- ֶאתֲאָבְרָכה " :וכן

  

 ּכֹה ְתָבְרכּו, ָּבָניו ֵלאמֹר-ַאֲהרֹן ְוֶאל-ַּדֵּבר ֶאל :מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל: "וזה סוד הפסוקים

ִיָּׂשא ְיהָוה  .ִויֻחֶּנָּך, ָיֵאר ְיהָוה ָּפָניו ֵאֶליָך . ְיהָוה ְוִיְׁשְמֶרָךְיָבֶרְכָך : ָאמֹור ָלֶהם ,ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ֶאת

).  ו"כ–ב "כ, ’במדבר ו" (ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבְרֵכם-ְׁשִמי ַעל- ְוָׂשמּו ֶאת .ָּפָניו ֵאֶליָך ְוָיֵׂשם ְלָך ָׁשלֹום

 "ְּבָרָכה "-ְו "הּכֹ "-ְו הואיל, ְתָבְרכּו  את בני ישראל) ספירת המלכות( "ּכֹה"בספירת , כלומר

  . ספירת המלכות- רומזות לאותה ספירה –

  

ַוִּיְקָרא ְיהָוה ֱאלִֹהים : "לכן לאחר חטאו כתוב. פגם בספירת המלכות, כאמור,  האדם הראשון

 ? וכי בורא עולם אינו יודע היכן נמצא האדם  ).'ט', בראשית ג" (ַאֶּיָּכה :ַוּיֹאֶמר לֹו. ָהָאָדם-ֶאל

- ַהָּׁשַמִים ְוֶאת-ֲהלֹוא ֶאת,  ְיהָוה- ְנֻאם?ֶאְרֶאּנּו -ִיָּסֵתר ִאיׁש ַּבִּמְסָּתִרים ַוֲאִני לֹא-םִא: "הרי כתוב

. ָמַתי ַּתְׂשִּכילּו, ִּבינּו ּבֲֹעִרים ָּבָעם ּוְכִסיִלים: "וכן). ד"כ, ג"ירמיה כ(" ְיהָוה-ְנֻאם, ָהָאֶרץ ֲאִני ָמֵלא

, על דרך הפשט).  'ט-'ח, ד"תהילים צ" (? ֲהלֹא ַיִּביט, יֵֹצר ַעִין-ִאם  ?ֲהנַֹטע אֶֹזן ֲהלֹא ִיְׁשָמע 

:            הוא כך,"ַאֶּיָּכה :ָהָאָדם ַוּיֹאֶמר לֹו-ַוִּיְקָרא ְיהָוה ֱאלִֹהים ֶאל": ביאור ענינו של הפסוק

: כך היה גם כאשר רצח קין את הבל.  פה-על מנת לתת לו פתחון" ַאֶּיָּכה" שאל את האדם ’ה

): ’ה( ַוּיֹאֶמר  ?ֲהׁשֵֹמר ָאִחי ָאנִֹכי , לֹא ָיַדְעִּתי:  ַוּיֹאֶמר? ֵאי ֶהֶבל ָאִחיָך: ַקִין-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל"

ה ידע היכן "הקב). ’י-'ט', בראשית ד" (ָהֲאָדָמה- קֹול ְּדֵמי ָאִחיָך צֲֹעִקים ֵאַלי ִמן?ֶמה ָעִׂשיָת 

- קֹול ְּדֵמי ָאִחיָך צֲֹעִקים ֵאַלי ִמן: "מר לקיןנמצא הבל ואף ידע שקין רצח אותו שהרי או

וכך גם היה כאשר באו . ה לתת לקין אפשרות להשיב על הענין"רצה הקב, אולם". ָהֲאָדָמה

 : ַוּיֹאֶמר? ַאֵּיה ָׂשָרה ִאְׁשֶּתָך :ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו: " לבשר לאברהם על כך ששרה ֶּתֶהֶרה’מלאכי ה

-'ט, ח"בראשית י" (ְלָׂשָרה ִאְׁשֶּתָך, ֵבן-ְוִהֵּנה,  ׁשֹוב ָאׁשּוב ֵאֶליָך ָּכֵעת ַחָּיה: ַוּיֹאֶמר .ִהֵּנה ָבאֶֹהל

 פסוקים לפני כן מסופר שאברהם מבקש משרה 3 הרי ?והיכן יכולה היתה להימצא שרה ). ’י
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ְׁשלֹׁש ְסִאים  ַמֲהִרי :ָׂשָרה ַוּיֹאֶמר-ַוְיַמֵהר ַאְבָרָהם ָהאֱֹהָלה ֶאל" :להכין אוכל לכבוד המלאכים

אלא על מנת לבשר לאברהם על שרה פתח ). ’ו, ח"בראשית י" (לּוִׁשי ַוֲעִׂשי ֻעגֹות--ֶקַמח סֶֹלת

ְוָאָנה --ִמֶּזה ָבאת-ֵאי": את ָהָגר' וכך כאשר שאל מלאך ה ".?ַאֵּיה ָׂשָרה ִאְׁשֶּתָך : "בשאלה

שלח שליחים לקרוא לבלעם על  -מלך מואב–וכך היה כאשר בלק ). 'ז, ז"בראשית ט (" ?ֵתֵלִכי

ִמי ָהֲאָנִׁשים  :ַוּיֹאֶמר. ִּבְלָעם-ַוָּיבֹא ֱאלִֹהים ֶאל: "מנת שיקלל את עם ישראל היוצא ממצרים

יֵֹדַע  ָוהְיהֹ: " והרי כתוב?מי האנשים ומה מטרתם  אינו יודע ה"קב וכי ה ? ָהֵאֶּלה ִעָּמְך

" ּבֵֹחן ְּכָליֹות,  ְיהָוה חֵֹקר ֵלבֲאִני: "וכן).  א"י, ד" צתהילים" (ֵהָּמה ָהֶבל- ִּכי,ַמְחְׁשבֹות ָאָדם

, ד"תהילים מ" (ֵלבהּוא יֵֹדַע ַּתֲעֻלמֹות -ִּכי, זֹאת- ֱאלִֹהים ַיֲחָקרֲהלֹא: "ועוד ). ’י, ז"ירמיה י(

  .פה-ה לתת לבלעם פתחון" רצה הקב.)ב"כ

  

על , אּוָלם. פה-לתת לו פתחוןעל מנת " ַאֶּיָּכה"ה שאל את האדם "הקב, על דרך הפשט, אם כן

: וכוונת הפסוק". ּכֹה"פגם בספירת המלכות הנקראת , האדם הראשון שחטא, דרך הסוד

   ?ּכֹה -ֵאי :נההי) 'ט', בראשית ג" (ַאֶּיָּכה:  ַוּיֹאֶמר לֹו,ָהָאָדם-ַוִּיְקָרא ְיהָוה ֱאלִֹהים ֶאל"

   ? היכן ספירת המלכות שפגמת בה ,?" ּכֹה"היכן , כלומר
  

 ספירת (הכניסה-צריך להיכנס דרך שער’ מי שרוצה להפיק בקשותיו ושאלותיו מאת ה

ֲאדָֹני ְיהִוה  ":שאל כאשר אבינו לאברהם ה"ענין זה רמז הקבו. לספירות העליונות) המלכות

ַמְיָמה ָנא ַהָּׁש-ַהֶּבט ": השיב לוה"קבה). 'ב, ו"בראשית ט" (הֹוֵלְך ֲעִריִרי, ְוָאנִֹכי, ִלי-ִּתֶּתן-ַמה

 תוכל להפיק , כלומר." ִיְהֶיה ַזְרֶעָךּכֹה : ַוּיֹאֶמר לֹו,ּתּוַכל ִלְסּפֹר אָֹתם-ִאם--ּוְספֹר ַהּכֹוָכִבים

 10בפרק  (לספירות העליונות ולבקש משם שאלתך) המלכות (ּכֹהי שתיכנס דרך "שאלתך זו ע

 לבני ישראל על בשרלשלח את משה ’ אשר ה כוכן). נראה שצריך להגיע עד ספירת הכתר

 ֱאלֵֹהי :ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרִּתי ָלֶהם-ִהֵּנה ָאנִֹכי ָבא ֶאל ":’שאל משה את ה, גאולתם ממצרים

', שמות ג" (?ָמה אַֹמר ֲאֵלֶהם , ְּׁשמֹו- ַמה:)שאלו אותי(ִלי -ְוָאְמרּו. ֲאבֹוֵתיֶכם ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם

ְׁשָלַחִני  ֶיהֶאְה,  תֹאַמר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ּכֹה: ַוּיֹאֶמר.ֶאְהֶיה  ֲאֶׁשרֶאְהֶיה": למשה ענה ה"קב ה).ג"י

ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבֵֹתיֶכם ֱאלֵֹהי , ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-תֹאַמר ֶאל-ּכֹה :מֶֹׁשה-ַוּיֹאֶמר עֹוד ֱאלִֹהים ֶאל .ֲאֵליֶכם

’ תשובת ה, לכאורה ).ו"ט-ד"י', ת גשמו ("ְׁשָלַחִני ֲאֵליֶכם, ַאְבָרָהם ֱאלֵֹהי ִיְצָחק ֵואלֵֹהי ַיֲעקֹב

 ? .....תֹאַמר ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ּכֹה: "ומדוע המשיך" ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיה"כבר ענה לו שהרי כפולה 

 עליהם להיכנס דרך ,)72'  עמכפי שנראה ב, כינוי לספירת הכתר ("ֶאְהֶיה "-ל כדי להגיע 

   ).מלכותספירת ה ("ּכֹה"

  

 לּכ אז לא יחסר’ שכאשר בני ישראל עושים רצון המשום " לּכֹ"ת גם ספירת המלכות נקרא

 "ַּבּכֹלַאְבָרָהם - ֶאתֵּבַרְךַויהָֹוה  ":וזה סוד הפסוק . ויש בה הכל)בספירת המלכות (בה

 ,")ּכֹל "-ְו"  ְּבָרָכה(" כלל בפסוק אחד שני כינויים של ספירת המלכות ).'א, ד"כבראשית (

ספירת היסוד גם .   של ספירת המלכות -רומזים לאותו ענין " ּכֹל "-  ְו"ְּבָרָכה" -הואיל  ְו

 ספירת המלכות כאשר היא בחיבור ואחדות עם ספירת המלכות ואז מקבלת" לּכֹ"נקראת 

  ). דרך ספירת היסוד(שפע מספירת התפארת 
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  , ַאְבָרָהם ַאֲחֵרי מֹותַוְיִהי ":ספירת המלכות נמסרה ליצחק שכן כתוב,  אברהםו שלאחר מותל

ספירת המלכות מסר את  ,כלומר). א"י, ה"בראשית כ(" ִיְצָחק ְּבנֹו-ֶאת,  ֱאלִֹהיםַוְיָבֶרְך

  . ליצחק")  ְּבָרָכה"הנקראת (

  

כאשר הביא עשו , וכך. יצחק אבינו מסר את ספירת המלכות ליעקב בנו ולא לעשו הרשע

ִמּכֹל ַצִיד ַוָּיֵבא ִלי ָואַֹכל -א הּוא ַהָּצדֵאפֹו-יִמ: "אמר לו יצחק, מטעמים על מנת שיברכויצחק ל

מי  לא ידע יצחק אם). ג"ל, ז"בראשית כ (" ִיְהֶיהָּברּוְך-ַּגם,   ?ָוֲאָבְרֵכהּו ,ְּבֶטֶרם ָּתבֹוא

ַצִיד ַוָּיֵבא -ֵאפֹוא הּוא ַהָּצד-יִמ": לשאולרק  עליוהיה , את  ברכתוממנו לעשו ולקח  שהתחזה 

יצחק ,  אלא? " ִיְהֶיהָּברּוְך-ַּגם: " ומדוע הוסיף לומר " ?ָוֲאָבְרֵכהּו, ֶטֶרם ָּתבֹואְּב ִמּכֹלִלי ָואַֹכל 

הסכים לכך שהברכה ) יצחק(והוא , ידע שיעקב היה זה שהתחזה לעשו ולקח את ברכתו

ואם חפצת . " ִיְהֶיהָּברּוְך-ַּגם": תהיה מסורה ליעקב לכן הוסיף ואמר עליו) ספירת המלכות(

וספת לכך שיצחק הסכים שהברכה תהיה מסורה ליעקב הרי שכאשר עשו נטר בראיה נ

אל , שלח אותו יצחק אביו ַהְרֵחק, אביו במרמה-ליעקב ורצה להרגו על כך שלקח את ברכת

ֵּביָתה ,  ֲאָרםַּפֶּדָנה ֵלְך קּום .ִתַּקח ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ְּכָנַען-לֹא: "ואמר לו) דודו של יעקב(בית לבן 

 , ְוַיְרֶּבָךְוַיְפְרָך,  ַׁשַּדי ְיָבֵרְך אְֹתָךְוֵאל . ָלָבן ֲאִחי ִאֶּמָךִמְּבנֹותְלָך ִמָּׁשם ִאָּׁשה -ל ֲאִבי ִאֶּמָך ְוַקחְבתּוֵא

, ְמֻגֶריָךֶאֶרץ -ְלִרְׁשְּתָך ֶאת--ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ִאָּתְך, ַאְבָרָהם ִּבְרַּכת-ֶאתְלָך -ְוִיֶּתן .ְוָהִייָת ִלְקַהל ַעִּמים

 ?" ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם-ֶאתְלָך -ְוִיֶּתן: "מהו זה).  'ג-'א, ח"כבראשית (  "ָנַתן ֱאלִֹהים ְלַאְבָרָהם-ֲאֶׁשר

   !הינה ספירת המלכות שנמסרה לאברהם  ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם,  אלא

  

ר  ִיְצָחק ַוּיֹאֶמַוַּיַען: "שכן נתן כבר את הברכה ליעקביצחק אומר לעשו שאינו יכול לברכו 

 .ְוָדָגן ְוִתירֹׁש ְסַמְכִּתיו, ֶאָחיו ָנַתִּתי לֹו ַלֲעָבִדים-ָּכל-ְוֶאתָלְך ) את יעקב(ֵהן ְּגִביר ַׂשְמִּתיו : ְלֵעָׂשו

-ָּבְרֵכִני ַגם--? ְלָך ָאִבי-ַאַחת ִהוא ַהְבָרָכה :ָאִביו- ֵעָׂשו ֶאלַוּיֹאֶמר  !? ָמה ֶאֱעֶׂשה ְּבִני,  ֵאפֹואּוְלָכה

מדוע מסרב יצחק לברך את עשו ).  ח"ל-ז"ל, ז"בראשית כ( " ַוֵּיְבְּך קֹלֹו ַוִּיָּׂשא ֵעָׂשו .ָאִבי, ָאִני

-ְוֶאת, ַחְרְּבָך ִתְחֶיה-ְוַעל .ּוִמַּטל ַהָּׁשַמִים ֵמָעל,  ִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץ ִיְהֶיה מֹוָׁשֶבָךִהֵּנה: "ורק אומר לו

התשובה ). 'מ-ט"ל, ז"בראשית כ" (ַרְקָּת ֻעּלֹו ֵמַעל ַצָּואֶרָך ּוָפָּתִריד ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר .ָאִחיָך ַּתֲעבֹד

שכן הברכה היא , בודאי ברכה אחת". ! ?ְלָך ָאִבי-ַאַחת ִהוא ַהְבָרָכה: "מצויה בדבריו של עשו

  .  ומכיון שניתנה ליעקב אינה יכולה להינתן גם לעשו, סוד ספירת המלכות והיא אחת

  

עליך לדעת שעשו ביזה ,  הבכורה במרמה ולכן איננה שלוואם תאמר שיעקב אבינו לקח את

: שכן שני פרקים לפני כן כתוב, עדשים-ומכר אותה עוד לפני כן ליעקב בנזידאת הבכורה 

ְׁשמֹו -ֵּכן ָקָרא-ַעל. ִּכי ָעֵיף ָאנִֹכי--ַהֶּזהָהָאדֹם ָהָאדֹם - ַהְלִעיֵטִני ָנא ִמן:ַיֲעקֹב- ֵעָׂשו ֶאלַוּיֹאֶמר"

ֶּזה   ִהֵּנה ָאנִֹכי הֹוֵלְך ָלמּות ְוָלָּמה: ֵעָׂשוַוּיֹאֶמר .ְּבכָֹרְתָך ִלי-ִמְכָרה ַכּיֹום ֶאת : ַיֲעקֹבּיֹאֶמרַו .ֱאדֹום

 ָנַתן ְוַיֲעקֹב . ְלַיֲעקֹבְּבכָֹרתֹו- ֶאתַוִּיְמּכֹר . ַוִּיָּׁשַבע לו, ִהָּׁשְבָעה ִּלי ַּכּיֹום: ַיֲעקֹבַוּיֹאֶמר .ִלי ְּבכָֹרה

-'ל, ה"בראשית כ (.ַהְּבכָֹרה- ֶאתֵעָׂשוַוִּיֶבז ַוָּיָקם ַוֵּיַלְך , ַוּיֹאַכל ַוֵּיְׁשְּת,  ּוְנִזיד ֲעָדִׁשיםֶלֶחם ְלֵעָׂשו

  לכן יעקב בצדק  לקח,  עדשים-ביזה את הבכורה ומכר אותה ליעקב בנזידעשו  , כלומר). ד"ל

  .את  ברכתו  של  יצחק   אביו
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" ְיהָֹוה" שם  שוכןהוב’  בית ההיאכי  "דֵעל מֹוֶהאֹ"או  "  אֶֹהל" נקראת גםלכות  ספירת המ

ספירת המלכות היא בית קיבול לשפע היורד , רוצה לומר). כינוי של ספירת התפארת(

מזומן ’ כלומר שה, הוא מלשון בית ועד וזימון" דֵעמֹו"פירוש המילה . מספירת התפארת

 ְלָך ְונֹוַעְדִּתי ": למשה’אמר השלו כפי ש הועדבית )  ספירת המלכות–ל ֶהאַֹה(תמיד בו והוא 

"  ֵלאמֹרמֹוֵעדמֶֹׁשה ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֵאָליו ֵמאֶֹהל - ֶאלַוִּיְקָרא ":וזהו שכתוב). ב"כ, ה"שמות כ ("ָׁשם

  ). 'א, 'ויקרא א(

  

ַהס   ,ְּבֵהיַכל ָקְדׁשו ַויהָוה ":בסוד הכתוב" ֵהיַכל ַהקֶֹדש" "ֵהיַכל"ספירת המלכות נקראת גם 

ספירת  (ְּבֵהיַכל ָקְדׁשֹו) ספירת התפארת (ֹההָוְי :ביאור. )'כ', חבקוק ב" (ָהָאֶרץ-ִמָּפָניו ָּכל

 "ליָכֵה" ("יָנדֲֹא"נסתר בתוך היכל קודשו שהוא " ֹההָוְי"שם , רוצה לומר. )המלכות

, ֲאִני ִנְכָּתבלֹא ְּכֵשם ֶש: "ל"וזה מה שאמרו חז). 65 = א בגימטרי"יָנדֲֹא" וגם 65 = אבגימטרי

כפי שנכתב אלא לקרוא אותו " ֹההָוְי"אסור בתכלית האיסור לקרא שם , כלומר". ֲאִני ִנְקָרא

" ֹההָוְי"מפני שם (ַהס ִמָּפָניו  , כלומר."ָהָאֶרץ-ַהס ִמָּפָניו ָּכל ":מרממשיך ואוהפסוק  ."יָנדֲֹא"

 הוא היכל של שם "יָנדֲֹא" שם , במילים אחרות.כל אנשי הארץ) מלבטא אותו כפי שנכתב

ְיהָוה ְּבֵהיַכל : "ועוד כתוב". יָנדֲֹא"נכתב כך אבל ניקרא " ֹההָוְי" מהבחינה ששם "ֹההָוְי"

   ). 'ד, א"תהילים י" (ָקְדׁשֹו

  

בין דוד המלך שנצמד לספירת המלכות והקדיש את חייו על מנת לאחד בין ספירת תפארת ו

ְיֵמי - ָּכלְיהָוה-ְּבֵבית  ִׁשְבִּתי: אֹוָתּה ֲאַבֵּקׁש-ְיהָוה-י ֵמֵאתָׁשַאְלִּת, ַאַחת: "אמר, ספירת המלכות

 ְּבֵסֶתר  ַיְסִּתֵרִני, ְּביֹום ָרָעה-- ִיְצְּפֵנִני ְּבֻסּכֹהִּכי .ְּבֵהיָכלֹוְיהָוה ּוְלַבֵּקר - ְּבנַֹעםַלֲחזֹות, ַחַּיי

 ְיהָוה-ְּבֵביתאוה דוד המלך לשבת מדוע מת). ’ה-'ד, ז"תהילים כ" (ְירֹוְמֵמִני ְּבצּור ,ָאֳהלֹו

              :ביאור ? ה אוהל"וכי יש לקב ? ָאֳהלֹוְּבה יסתיר אותו " ושהקבְּבֵהיָכלֹוולבקר 

 כינויים לספירת המלכות שהיא מעין כלי קיבול  הינם"אֶֹהל "-ְו"  ֵהיָכל", "ְיהָוה-יתֵּב"

בית קיבול , רוצה לומר, ְיהָוה שבו שוכן  ַּבית–" ְיהָוה-יתֵּב. "לשפע היורד מספירת התפארת

   גםוכן" הָוה ְיֵהיָכל" ומאותו טעם  ". ְיהָוה"לשפע היורד מספירת התפארת הנקראת 

 .דוד המלך מתאוה לספירת המלכות לחברה עם ספירת התפארת, מר כלו".הָוהאֶֹהל ְי"

דוד המלך מעונין לתקן ). ’ה, א"תהילים ס" ( עֹוָלִמים,ְבָאָהְלָך ָאגּוָרה: "ומטעם זה גם אמר

  ).   של ספירת התפארת(ה "שהיא אוהלו של הקב ")אֶֹהל("הפגם בספירת המלכות  את

  
בספירה זו משום ש, רוצה לומר. "היָנִכְשַה" נקראת גם ת המלכותספירנקראת , מאותו טעם

 שם, כאמור, לכן. בדומה ממש בפיסקה הקודמת, )ספירת התפארת" (הָוהְֹי " שםןֵכשֹו

". יָנדֲֹא" בתוך שם ןֵכשֹו "הָוהְֹי"שם , במילים אחרות". יָנדֲֹא" נכתב כך אבל ניקרא "הָוהְֹי"

:            ביאור). ד"י, ב"תהילים קל( "ִּכי ִאִּוִתיָה ֵאֵׁשב-ּפֹה ,ַעד-ְמנּוָחִתי ֲעֵדי-זֹאת: "לכן כתוב

היא , "זֹאת" הנקראת מלכות ספירת ה,כלומר. "ַעד-ְמנּוָחִתי ֲעֵדי) המלכותספירת ( זֹאת"

  .הוכ שהוא נח בת,"הָוהְֹי"ם מנוחת ֵש
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 ."ָּמקֹום"נקראת ספירת המלכות  -") הָוהְֹי "שםן ֵכשֹו זו ת המלכותבספירש(מאותו טעם 

-  ֲאֶׁשר,ַהָּמקֹום ְוָהָיה"  :ל כן כתובע". הָוהְֹי "שםשבו שוכן ) ספירת המלכות( המקום ,כלומר

" …ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם-ָׁשָּמה ָתִביאּו ֵאת ָּכל--ָׁשםְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ֶכם ּבֹו ִיְבַחר ְיהָוה ֱאלֵֹהי

 ְיהָוהֲאֶׁשר ָּתִביא ֵמַאְרְצָך ֲאֶׁשר , ְּפִרי ָהֲאָדָמה- ֵמֵראִׁשית ָּכלְוָלַקְחָּת ": וכן).א"י, ב"דברים י(

" ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם ִיְבַחר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֲאֶׁשר, ַהָּמקֹום-ֶאלְוַׂשְמָּת ַבֶּטֶנא ְוָהַלְכָּת --ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך

" ּוֵבַרְכִּתיָךָאבֹוא ֵאֶליָך , ְׁשִמי- ֶאת ַאְזִּכיר ֲאֶׁשרַהָּמקֹום-ְּבָכל"  :ועוד כתוב. )'ב, ו"כדברים (

                )."ָּמקֹום" היא גם  "הָכָרְּב "ספירת המלכות הנקראת , רוצה לומר). ' כ,'שמות כ(

  .''ַהָּמקֹוםָּברּוְך '': ל"על כן היו אומרים חז
  

וספירת הכתר נקראת " ַאָּתה"ספירת התפארת נקראת , "ֲאִני"ספירת המלכות נקראת 

 הן סוד הקו ,תכּוְלַמ -ת ְוֶרֶאְפִּת, רֶּתֶּכ: ספירותה שרואים) 1' עמ(הספירות בשרטוט ". הּוא"

וספירת המלכות על שום היותה הראשונה ) מבחינה לשונית(ן הוא גוף ראשו" ֲאִני ".האמצעי

 "ֲאִני"לכן נקראת , מלמטה למעלה הינה הספירה הקרובה ביותר לבני האדם וניתנת להשגה

ופחות מושגת מספירת המלכות , ספירת התפארת נעלמת יותר). כשם שאני מכיר את עצמי(

נעלמת , הספירה העליונה ביותרספירת הכתר היא ). לשון נוכח" (ַאָּתה"ולכן נקראת 

מש כמו שאנו מדברים מ. גוף שלישי  –" הּוא"לחלוטין ואיננה ניתנת להשגה כלל לכן נקראת 

  .בגוף שלישי על אדם מהצד
  

איננה מקבלת  (ספירת המלכות ריקנית משפע רוחני, ’ הרצוןאת ם עושים יָנכאשר ישראל ֵא

זה הוא ) ברכה(שפע העדר ).  בהקדמה"הדלי" ראה משל –שפע רוחני מן הספירת שמעל 

וכאשר . )48' עמ(החשך אינו בריאה בפני עצמה אלא תוצאה של העדר אור כפי ש, קללהממש 

: כתובכן ל. משמעות הדבר הוא התגברות הדינים בעולם, ריקנית משפעספירת המלכות 

, )ד"י, ט"ויקרא י" (ְיהָוה  ֲאִני,ֵּמֱאלֶֹהיָך ְוָיֵראָת ,ְוִלְפֵני ִעֵּור לֹא ִתֵּתן ִמְכׁשֹל-ְתַקֵּלל ֵחֵרׁש-אלֹ"

-  תֹונּו ִאיׁש ֶאתְולֹא": עודו. ועלינו להיות יראים ממנה" ֲאִני"הואיל וספירת המלכות נקראת 

  ְוִאם" : ומטעם זה כתוב).ז"י, ה"ויקרא כ" (ֱאלֵֹהיֶכםְיהָוה  ֲאִני  ִּכי,ֵמֱאלֶֹהיך ְוָיֵראָת ,ֲעִמיתֹו

-  ָבֶכם ֶאתְוִהְׁשַלְחִּתי  .ֶׁשַבע ְּכַחּטֹאֵתיֶכם, ַמָּכהְוָיַסְפִּתי ֲעֵליֶכם --ִלְׁשמַֹע ִלי ִרי ְולֹאִעִּמי ֶק ֵּתְלכּו 

-ְוִאם  . ְוָנַׁשּמּו ַּדְרֵכיֶכםֶאְתֶכםְוִהְמִעיָטה , ְּבֶהְמְּתֶכם-ְוִהְכִריָתה ֶאת, ְוִׁשְּכָלה ֶאְתֶכם, ַהָּׂשֶדהַחַּית 

 ,ָאִני-ְוִהֵּכיִתי ֶאְתֶכם ַּגם ְּבֶקִרי,  ִעָּמֶכםֲאִני-ַאף ְוָהַלְכִּתי .ִלי ַוֲהַלְכֶּתם ִעִּמי ֶקִרי ִתָּוְסרּולֹא  ְּבֵאֶּלה

 :בלשון התורהו(  מן החטא 7- פי העונשמדוע . )ד"כ-א"כ, ו"ויקרא כ" (ַחּטֹאֵתיֶכם- ַעלֶׁשַבע 

: או באופן כללי" (ֶשַבע- ְּבֵאר" נקראת ספירת המלכות :ביאור ?) "ַחּטֹאֵתיֶכם-ַעלֶׁשַבע "

). י"נה, ת"גג(ַהָזָכר  ספירות  6 –מ )  שפע רוחני(  מיםמכילה  ה ְּבֵארֵמֵעיןהואיל והיא ") ְּבֵאר"

על כן נכללת עמהן ַּבִמְנָין ,  ספירות הזכר הללו6 עם חדותספירת המלכות חייבת להיות בא

ספירת המלכות כביכול –’  הולכים בדרך האינם ישראל כאשר". ֶשַבע-ְּבֵאר"ונקראת 

- ַעל ֶׁשַבע ":משום כך כתוב ו ספירות ַהָזָכר ועל כן ריקה מן השפע הרוחני6 -בפירוד מ

ְוִהֵּכיִתי ֶאְתֶכם  ְּבֶקִרי,  ִעָּמֶכםֲאִני-ַאף ְוָהַלְכִּתי ":הפורעת את החובזו היא לכן  ".ַחּטֹאֵתיֶכם

   "ַחּטֹאֵתיֶכם-ַעלֶׁשַבע  ,ָאִני -ַּגם
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 )יצחק אבינו (ַוִּיְקָרא אָֹתּה": בסוד הפסוק, "ֶשַבע "גםאת ספירת המלכות עיתים נקרל

" ֶשַבע":  רוצה לומר).ג"ל,ו"בראשית כ" (ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה, ְּבֵאר ֶׁשַבעָהִעיר -ֵּכן ֵׁשם- ַעל,ִׁשְבָעה

על כן , "ָּמקֹום"נקראת כזכור ספירת המלכות . היא ספירת המלכות" ְּבֵאר ֶׁשַבע"היא 

 ,רוצה לומר). א"ל,א"כבראשית " (ְּבֵאר ָׁשַבע- - ַההּואַלָּמקֹום) ַאְבָרָהם (ֵּכן ָקָרא-ַעל": תובכ

   . הם כינויים של ספירת המלכות"  ְּבֵאר ָׁשַבע "-ְו"  ָּמקֹום"

   

המלכות מקבלת מכל הספירות העליונות ופועלת בנבראים דברים והיפוכם ספירת 

להוריש , להחיות ולהמית ,ופעמים לרעה  לטובהפעמים, )בתלות במעשי הנבראים(

  ְוֵאין, הּואֲאִני ֲאִניִּכי ,  ַעָּתהְראּו": וזה סוד הפסוק. ועודלהביא חולי ולרפא , ולהעשיר

). ט"ל, ב"דברים ל" (ְוֵאין ִמָּיִדי ַמִּציל , ַוֲאִני ֶאְרָּפאָמַחְצִּתי , ֲאִני ָאִמית ַוֲאַחֶּיה .ֱאלִֹהים ִעָּמִדי

כנגד ( ֲאִני )כנגד הטוב(ֲאִני  ִּכי,  ַעָּתהְראּו: "אלא ?" הּואֲאִני ֲאִניִּכי "כפל הכתוב ואמר מדוע 

-  ֲאִני: אם ספירת המלכות מקבלת שפע אז. והכל ממני כפי מעשה התחתונים"הּוא )הרע

לא תחשוב חלילה שיש פירוד ו .רעכנגד ה-ֲאִני : אם אינה מקבלת שפע אזו ,כנגד הטוב

י איברי הגוף אבל כל האיברים הם "א הכל אחד וכמו שהנשמה פועלת את רצונה עלמעלה אל

כך הבורא פועל את פעולותיו באמצעות הספירות אבל כל הספירות הן , גוף אחד שלם

כלומר הכל  "הּוא ֲאִני  ַעָּתה ִּכי ֲאִניְראּו: "לכן אמר). 5'  עמ–ראה משל הדלי (באחדות גמורה 

    ).ספירת הכתר" (הּוא"ועד ) ת המלכותספיר" (ֲאִני "-אחד מ

  

א הואיל והי. צדק- והדין שלה הוא דין,שכל מעשיה צדק" קֶדֶצ" נקראת גם ת המלכותספיר

, ְּבֶצֶדק-- ֲאִני ":דוד המלך אמר .גובה חובם של בני ישראל ועל ידי כך עושה אותם צדיקים

ינם  כינויים  ה"קֶדֶצ "-ְו "יִנֲא" שכן  הכל רומז לעניין אחד.)ו"ט, ז"תהילים י" (ֶאֱחֶזה ָפֶניָך

) "קֶדֶצ ("כוונתו של דוד המלך היא שדרך ספירת המלכות. ספירת המלכות-של אותה ספירה 

המלכות י ספירת "ע,  כלומר.")הּכֹ"כפי שהוסבר בכינוי (היה נכנס לספירות עליונות 

ָבם - ָאבֹא ,ֶצֶדק-ִלי ַׁשֲעֵרי-ְתחּוִּפ: " המלך גםומאותו טעם אמר דוד. ֶאֱחֶזה ָפֶניָך, )"קֶדֶצ"(

 הספירות 3–רומז ל " ָיּה "-נראה ש 65' עמב: ביאור). ט"י, ח"תהלים קי" (ָיּהאֹוֶדה 

ספירת ( ֶצֶדק-ִלי ַׁשֲעֵרי-ִּפְתחּו: "כוונתו של דוד, כלומר).  ובינהחוכמה, כתר(העליונות 

  ֶצֶדקֶצֶדק": וזהו ממש סוד הציווי ".)חוכמה ובינה, כתר(  ָיּהָבם אֹוֶדה -ָאבֹא )המלכות

         . )'כ, ז"דברים ט (" נֵֹתן ָלְךֱאלֶֹהיָךְיהָוה -ֲאֶׁשר, ָהָאֶרץ-ְלַמַען ִּתְחֶיה ְוָיַרְׁשָּת ֶאת-ִּתְרּדֹף

 ואילו, ספירת המלכותהוא כינוי ל" ןתֹוְחק ַּתֶדֶצ":  ביאור?" ֶצֶדק"מדוע כתוב פעמיים 

" ןתֹוְחק ַּתֶדֶצ"רדוף אחרי : וכוונת הפסוק היא. ספירת הבינהנוי להוא כי" ןיֹוְל ֶע-קֶדֶצ"

                  ).אהבעולם  סוד חיי - ספירת הבינה" (ןיֹוְלק ֶעֶדֶצ"ותזכה ל) ספירות המלכות(

רידה שפע וי שמעוררים את ספירת המלכות מתעוררת ספירת הבינה ומ"סוד העניין הוא שעו

- ְלַמַען ִּתְחֶיה ְוָיַרְׁשָּת ֶאת" :לכן ממשיך הפסוק ואומר. המלכות אל ספירת כלפי מטהחיים 

  "....)ספירת המלכות( ָהָאֶרץ



 10

 את פעולותיו בעולם הגשמי שלנו ממש ’ הואיל ובה פועל ה"דָי"ספירת המלכות נקראת גם 

שמות " (יָךּוְלטֹוָטפֹת ֵּבין ֵעיֶנ, ָיְדָכה- ְלאֹות ַעלְוָהָיה". כשם שהיד מבצעת את פעולות האדם

?  ה "מיהי ידו של הקב. "הּכֹ-דַי ":כלומר" ָיְדָכה-ַעל"אלא " ָךָיְד-ַעל"לא כתוך ). ז"ט, ג"י

,  הֹוִׁשיֵעִני ְכַחְסֶּדָך, ְיהָוה ֱאלָֹהיָעְזֵרִני": אמר דוד המלך לכן). מלכותספירת ה" (הּכֹ"ירת ספ

היא  ָיְדָך- ִּכיְוֵיְדעּו: כלומר) ז"כ-ו"כ, ט"תהילים ק (" ַאָּתה ְיהָוה ֲעִׂשיָתּה,ָיְדָך ּזֹאת- ִּכיְוֵיְדעּו

     ).  ספירת המלכות(" ּזֹאת" ה הנקראתספירה

  

". ה" + "קֶדֶצ" :מילה המורכבת מצמד המילים. "הָקָדְצ"שם נוסף לספירת המלכות הוא 

של האות האחרונה (’ ההאות מלכות כפי שהוזכר קודם וכן גם הינו כינוי לספירת ה" ֶצֶדק"

 ספירת המלכות נקראת כך על שום השפע .המלכותספירת  כנגד נה הי)"הֹהָוְי"השם 

במילים . "הָקָדְצ"שפע זה שמקבלת ספירת המלכות נקרא . שמקבלת מספירת התפארת

 - ספירת המלכות ). משפיע שפע לספירת המלכות (הָקָדְצנֹוֶתֶנת ַה -ספירת התפארת , אחרות

 עצמה הינה סוד השפע עצמו הָקָדְצַה). לת שפע מספירת התפארתמקב (הָקָדְצְמַקֶּבֶלת ַה

מעשה הצדקה שעושים בני ישראל מעוררים  .ספירת המלכותלספירת התפארת ורידה שמ

     :ולראיה). השפעת ספירת התפארת לספירת המלכות(מעשה צדקה בספירות העליונות 

 ְוָהִאיׁש ֲאֶׁשר , ַּתֲעמֹדַּבחּוץ.  ֲעבֹטֹוַלֲעבֹט ֵּביתֹו ֶאלָתבֹא -לֹא--ַתֶּׁשה ְבֵרֲעָך ַמַּׁשאת ְמאּוָמה ִּכי"

 ָהֵׁשב .לֹא ִתְׁשַּכב ַּבֲעבֹטֹו-- הּואָעִניִאיׁש  ְוִאם  .ַהֲעבֹוט ַהחּוָצה יֹוִציא ֵאֶליָך ֶאת,  בֹונֶֹׁשהַאָּתה 

ִלְפֵני ְיהָוה ,  ְצָדָקהִּתְהֶיהּוְלָך  .ָּךּוֵבְרֶכְוָׁשַכב ְּבַׂשְלָמתֹו , ַהֲעבֹוט ְּכבֹוא ַהֶּׁשֶמׁש ֶאתָּתִׁשיב לֹו 

 הינו כנגד ספירת התפארת והעני הינו כנגד ספירת נֶֹׁשהַה). ג"י-’י, ד"דברים כ" (ֱאלֶֹהיָך

 מעורר –) ַמְשּכֹון(משיבים לו את העבוט  ש -מעשה זה שעושים עם העני , כלומר. המלכות

).  שפע לספירת המלכותנותנתתפארת ספירת ה(ספירות תפארת ומלכות ין המעשה צדקה ב

  ְיהָוהִלְפֵני, ָדָקהְצ"שתהיה לו ) נֶֹׁשהַה( עושה מעשה צדקה עם העני ובכך זוכה הוא נֶֹׁשהַה

ְוָׁשַכב ְּבַׂשְלָמתֹו : "הואיל והעני הינו כנגד ספירת המלכות לכן כתוב)". ספירת התפארת(

:   כתוב ומטעם זה. כינוי של ספירת המלכותהינו " ְּבָרָכה"שהרי , "ּוֵבְרֶכָּך )ִשְמָלתֹו(

 ממש בין ספירת אחד מעשה הצדקה מ:ביאור). 'ד, א"משלי י(" ַּתִּציל ִמָּמֶות, ּוְצָדָקה"

התפארת ובין ספירת המלכות ואז משתלשל שפע מספירת התפארת דרך ספירת היסוד אל 

 זהו –רות שמעל כאשר ספירת המלכות מלאה שפע היורד אליה מן הספי. ספירת המלכות

   ).48' עמ (זהו מקור הרע --משפע  ריקנית  ספירת המלכותאשרכואילו , ממש סוד החיים

  

-ָּכל-ָׁשמֹר ִּתְׁשְמרּון ֶאת- ִאםִּכי: "וזאת בסוד הכתוב" הָוְצִמ" נוסף לספירת המלכות הוא כינוי

וכן " הָוְצִמ"שהרי , )ב"כ, א"דברים י" (ַלֲעׂשָֹתּה-- ְמַצֶּוה ֶאְתֶכםָאנִֹכי ֲאֶׁשר ,ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת

ִלְׁשמֹר , ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ְּבקֹול ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך- ִאםַרק ":וכן. ספירת המלכות -  עניינם אחד" אתזֹ"

שוב סמיכות המילה . )’ה, ו"דברים ט" ( ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך ַהּיֹום,ַהִּמְצָוה ַהּזֹאת-ָּכל-ֶאתַלֲעׂשֹות 

-ָּכל-ִנְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ֶאת-ָּלנּו ִּכי- ִּתְהֶיהּוְצָדָקה: "וכן משה רבנו אומר". אתזֹ"למילה " הָוְצִמ"

              "אתזֹ", "הָוְצִמ". )ה"כ, ’דברים ו" (ַּכֲאֶׁשר ִצָּונּו--ִלְפֵני ְיהָוה ֱאלֵֹהינּו, ַהּזֹאתַהִּמְצָוה 
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 בין איחודי עשיית המצוות גורמים ל"ע, כלומר.  ספירת המלכות– ענינן אחד ,"ְצָדָקה "-ְו

 אל ספירת התפארת דרך ספירת היסודויורד שפע רוחני מ)  ומלכותתפארת(שתי הספירות 

   .עניין הצדקהממש שהוא , המלכותספירת 

  

ספירת היסוד כאמור משמשת כלי ביד ספירת התפארת להוריד שפע אל ספירת המלכות 

ספירת הואיל ו.  מלכות צריכות להיות באחדות תמידעל כן ספירת היסוד וספירת ה). 4' עמ(

כאשר ספירת לכן , )25' עמ(" בטֹו"רת היסוד נקראת יספו) 7' עמ(" ץֶרֶא"המלכות נקראת 

, כלומר. "הָבטֹוץ ַהֶרָאָה"המלכות גם נקראת ספירת , באחדותהמלכות וספירת היסוד 

מה שאמר משה רבנו זה סוד ו. )"טֹוב ("מקבלת שפע מספירת יסוד") ץֶרֶא" (המלכותספירת 

"  ַהּזֹאתַהּטֹוָבהָהָאֶרץ -ַהַּיְרֵּדן ְוַאֶּתם עְֹבִרים ִויִרְׁשֶּתם ֶאת- עֵֹבר ֶאתֵאיֶנִּני: "לבני ישראל

מאותו טעם . ספירת המלכותהם כינויים של " ּזֹאת "- ְו" ַהּטֹוָבהָהָאֶרץ " .)ב" כ,'דברים ד(

ָהָאֶרץ -ִּכי לֹא ְבִצְדָקְתָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ֶאת, ְוָיַדְעָּת: "אמר משה רבנו לעם ישראל

 את בני ה"הקבולכן הזהיר ). ’ו', דברים ט(" עֶֹרף ָאָּתה-ְקֵׁשה- ִּכי ַעם,ְלִרְׁשָּתּה  ַהּזֹאתַהּטֹוָבה

ָלֶהם , ים ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ֱאלִֹהים ֲאֵחִרַוֲעַבְדֶּתםְוַסְרֶּתם   ָלֶכם ֶּפן ִיְפֶּתה ְלַבְבֶכםִהָּׁשְמרּו": ישראל

 ,ְיבּוָלּה- ֶאתִתֵּתןְוָהֲאָדָמה לֹא , ִיְהֶיה ָמָטר-ַהָּׁשַמִים ְולֹא-ְוָעַצר ֶאת, ְיהָוה ָּבֶכם-ַאף ְוָחָרה

 ה"קבה .)ז"י-ז"ט, א"דברים י" ( נֵֹתן ָלֶכםְיהָוהֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ ַהּטָֹבהַוֲאַבְדֶּתם ְמֵהָרה ֵמַעל 

כאשר בני .  בין ספירת המלכות ובין ספירת היסודיחודמצוות מביא לאמזהיר שרק שמירת ה

ובני ישראל מגורשים מאותה  אלו  בין שתי ספירותאיחודין ֵא, ’ם עושים רצון היָנישראל ֵא

- ִּתְׁשְמרּון ֶאתָׁשמֹור: "והראיה. תלּוָּגא ַהוהשתלשלות הגשמית של עניין זה ה ."הָבץ טֹוֶרֶא"

 ְלַמַען ִייַטב ָלְך--ְוַהּטֹוב ְּבֵעיֵני ְיהָוה  ַהָּיָׁשרְוָעִׂשיָת . ֲאֶׁשר ִצָּוְךְוֻחָּקיולֵֹהיֶכם ְוֵעדָֹתיו ֹת ְיהָוה ֱא ִמְצו

 ,ךהרי ל). ח" י,’דברים ו( "ִנְׁשַּבע ְיהָוה ַלֲאבֶֹתיָך-ֲאֶׁשר, ָהָאֶרץ ַהּטָֹבה- ֶאתְוָיַרְׁשָּתּוָבאָת 

  .יתברך’  תלויה בעשיית רצון ה,ת הארץַשרּוְיֶש

  

ּכֹל , ְירּוָׁשָלִםּוְרֵאה ְּבטּוב , ִמִּצּיֹון ְיהָוה ְיָבֶרְכָך": לכן כתוב. "ןיֹוִצ "מלכות נקראת גםספירת ה

, ד"תהילים קל" ( עֵֹׂשה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ,ִמִּצּיֹון ְיהָוה ְיָבֶרְכָך: " וכן.)’ה, ח"תהילים קכ" (ְיֵמי ַחֶּייָך

ה מקום "האם יש לקב, ותמוה עוד יותר?  כנו אלא רק מציון ה אינו יכול לבר" וכי הקב.)'ג

הינם כינויים של ספירת המלכות וביאור " ִציֹון "-ְו" ָכהְּבָר ":ביאור ?שהוא מברך משם 

מספירת (לעם ישראל מציון ) שפע(שולח את ברכתו ) ספירת התפארת" (ְיהָוה: "הפסוק הוא

אלא ספירת המלכות נקראת גם , זאת בלבדולא . כלומר באמצעות ספירת המלכות, המלכות

"  ַׂשְמִּתיָה ְּבתֹוְך ַהּגֹוִים זֹאת ְירּוָׁשַלִם : ֲאדָֹני ְיהִוהר ָאַמּכֹה" :כתובעל כן , "ְירּוָׁשַלִם"

: הפסוק אומר,  לכן .היא ספירת  המלכות" ְירּוָׁשַלִם"  היא  "זֹאת). "’ה, ’יחזקאל ה(

 כינויים של  ספירת המלכות 3כלל ". ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייָך, ְירּוָׁשָלִם ּוְרֵאה ְּבטּוב ,ִמִּצּיֹוןְיהָוה   ְיָבֶרְכָך"

ְּבטּוב  ּוְרֵאה: "ה מתכוון הפסוק באומרוָמְלּו". ְירּוָׁשָלִם" –ְו"  ִּצּיֹון", "ְּבָרָכה: "בפסוק אחד

 ּוְרֵאה: "מרהפסוק או". טֹוב"ספירת היסוד נקראת ,  כאמור בפיסקה הקודמת?" ְירּוָׁשָלִם

 הינו כאשר ספירת ְירּוָׁשָלִם שלֲהטּוב )". ספירת המלכות( ְירּוָׁשָלִם) ספירת היסוד(ְּבטּוב 
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ְיהָוה  ָּברּוְך":  כתוב,כמו כן. נמצאות באחדות") ְירּוָׁשָלִם("וספירת המלכות ") טֹוב("היסוד 

ספירת המלכות   כינויים של3 כלל :ביאור). א"כ, ה"תהילים קל" (ְירּוָׁשָלִם  ׁשֵֹכן--ִמִּצּיֹון

עֵֹׂשה ָׁשַמִים  ,ִמִּצּיֹון  ְיהָוהְיָבֶרְכָך": כן כתובכמו ". ְירּוָׁשָלִם"–ְו " ִּצּיֹון", "ָּברּוְך: "בפסוק אחד

והואיל  . הם סוד ספירת המלכות"ִציֹון"הוא סוד " ְּבָרָכה"סוד ). 'ג, ד"תהילים קל" (ָוָאֶרץ

 ,ְּבִצּיֹון ְיהָוהָבַחר -ִּכי: "ה לספירת המלכות להוריד אליה שפע כתובוספירת התפארת ִמְּתַאָו

 ְּבִצּיֹון)  ספירת התפארת( ְיהָוהָבַחר -ִּכי: ביאור). ג"י, ב"תהילים קל" (ְלמֹוָׁשב לו) ִהְּתַאָוה( ִאָּוּה

ָּברּוך : "רהעש-ועל כן מברכים בתפילת שמונה. ְלמֹוָׁשב לו) ִהְּתַאָוה(  ִאָּוּה,)ספירת המלכות(

) ִמְשָּכנֹו(ַהַמֲחִזיר ְשִכיָנתֹו ) ספירת התפארת( ְיהָוה, כלומר". ַאָּתה ְיהָוֹה ַהַמֲחִזיר ְשִכיָנתֹו ְלִציֹון

 שספירת התפארת תשכון בספירת תפללים כלומר בברכה זו מ).ספירת המלכות(ְלִציֹון 

  ). תוריד שפע אל ספירת המלכות(המלכות 

  

הם כנגד ) י"נה, גתג(שש הספירות שמעל ואילו   "תָּבַשיֹום ַה "ודהיא סספירת המלכות 

  :כך . ששת ימי השבוע

  

 
  רֶתֶּכ  

  
  

  הָמְכָח    היָנִּב
  

  הָרבּוְּג
  )יום שני(

  

  הָלדּוְּג  
  )יום ראשון(

  
   תֶרֶאְפִּת  

 )יום שלישי  (
  

  

  דהֹו
 )יום חמישי(

  ֶנַצח  
  )יום רביעי(

  דסֹוְי  
  )יום שישי(

  

  

  תכּוְלַמ  
  )יום שבת(

  

  

  

ומוריד ) התפארתספירת  (ּהָלֲעַּבְל )מלכותספירת ה( היָש ִאה מקרבָתָּכְלִההשומר שבת ְּכ, לכן

 עניינם  "הָכָרְּב" -ְו" תָּבַשיֹום ַה" שכן" תכֹוָרְּבר ֲהקֹוְמ"ולכן נקרא יום השבת . שפע לעולם

  ִּכי בֹו ָׁשַבת,ַוְיַקֵּדׁש אֹתו, יֹום ַהְּׁשִביִעי-ֱאלִֹהים ֶאת ַוְיָבֶרְך: "לכן כתוב.  ספירת המלכות- אחד

 יום( היא יום השביעי" הָכָרְּב"כי ) 'ג, 'בראשית ב" (ָּבָרא ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות-ֲאֶׁשר, ְמַלאְכּתֹו-ִמָּכל

ַהָּׁשַמִים - ָעָׂשה ְיהָוה ֶאתָיִמים- ֵׁשֶׁשתִּכי ":ועל יום השבת כתוב . מלכותיא ספירת הה) השבת

 יֹום ַהַּׁשָּבת- ֶאתְיהָוה ֵּבַרְך ֵּכן-ַעל .ַוָּיַנח ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי, ָּבם-ֲאֶׁשר-ָּכל-ְוֶאתַהָּים -ֶאת, ָהָאֶרץ-תְוֶא
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 ימים לברוא את השמים והארץ 6ה "חלילה לחשוב שלקח לקב). ’י, 'שמות כ" (ַוְיַקְּדֵׁשהּו

ָיִמים - ֵׁשֶׁשתִּכי: " אלא,"ָהָאֶרץ-ַהָּׁשַמִים ְוֶאת- ֶאתָיִמים ָעָׂשה ְיהָוה-ֵׁשֶׁשתְּב ִּכי: "שהרי לא כתוב

 הספירות שמעל ספירת 6 - נראה ש55' עמב: ביאור". ָהָאֶרץ-ַהָּׁשַמִים ְוֶאת-ָעָׂשה ְיהָוה ֶאת

 -הספירות 6( "ָשַמים" - ה עשה את ה"הקב: לכן. "ָשַמים"נקראות ) י"נה, ת"גג(המלכות 

ה "וביום השביעי לא ברא הקב,  ימים6 שיהיו) ספירת המלכות ("ָאֶרץ "- ואת ה) י"נה, ת"גג

  .     הוא סוד המנוחה) ספירת המלכות(שכן היום השביעי , דבר

  

אם כן . יום השבת,  סוד יום השביעיאהי–" ָאֶרץ"הרי ספירת המלכות הנקראת : ואם תאמר

     :היה צריך לכתוב?, " ָהָאֶרץ-ֶאת ְוַהָּׁשַמִים-ָיִמים ָעָׂשה ְיהָוה ֶאת- ֵׁשֶׁשתִּכי: "מדוע כתוב

. היתה צריכה  להברא ביום השבת" ָאֶרץ "-ואילו ַה" ַהָּׁשַמִים-ֶאתָיִמים ָעָׂשה ְיהָוה - ֵׁשֶׁשתִּכי"

הוא סוד ספירת " ָאֶרץ"ואילו , י"נה, ת"גג- הספירות  6 הם סוד  "ָּׁשַמִים "-הואיל ְו : נשיב

עם ספירת , י"נה, ת" גג– הספירות 6הינם סוד אחדות " ָהָאֶרץ -  ְו"ַהָּׁשַמִים"לכן , המלכות

:  כתובעל כן.  ספירות אלו7 יחודארומז ל" ָהָאֶרץ - ְו" ַהָּׁשַמִים"הצירוף , כלומר. המלכות

 השמים והארץ. ַהְכָלָלהלשון  – ַוְיֻכּלּו .)'א', בראשית ב" (ְצָבָאם-ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ְוָכל ַוְיֻכּלּו"

ואין לחלק ביניהם ולומר  "ָּׁשַמִים "- ַּבהָלְלְכִנ" ָהָאֶרץ", רוצה לומר.  האחד בשנייםִלָלְכִנ

  . שהארץ נבראה ביום השביעי

  

" ִּׁשִּׁשיַה  יֹום"  ).א"ל', בראשית א" (ְצָבָאם-ְוָכל,  ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץַוְיֻכּלּו ִּׁשיִּׁשַה יֹום: "כתוב, לכן

   : כפי שרואים להלן, הידיעה' ה  ְּבִלי שאר הימים כתובים  ואילו, הידיעה' ה  -ְּב 

  

  ).'ה', בראשית א" (יֹום ֶאָחד, בֶֹקר-ֶעֶרב ַוְיִהי-ַוְיִהי"

  ).'ח', בראשית א( "יֹום ֵׁשִני, בֶֹקר-ֶעֶרב ַוְיִהי-ַוְיִהי"

  ).ג"י', בראשית א( "יֹום ְׁשִליִׁשי, בֶֹקר-ֶעֶרב ַוְיִהי-ַוְיִהי"

  ).ט"י', בראשית א( "יֹום ְרִביִעי, בֶֹקר- ַוְיִהיֶעֶרב-ַוְיִהי"

  ).'ג"כ', בראשית א( "יֹום ֲחִמיִׁשי, בֶֹקר-ֶעֶרב ַוְיִהי-ַוְיִהי"
 

" הְיהָֹו"אחרונה של שם ' ה(ספירת המלכות = ' ה ואילו האות ,היסודפירת   ס=  ִּׁשִּׁשי יֹום

, רת היסוד ושתיהן באחדות בספיתֶלֶלְכִנהפסוק בא ללמדנו שספירת המלכות ). 2' עמ–

  :י שני רמזים"ועושה זאת ע
 

 . ספירת היסוד+ ספירת המלכות  = שישי+ ה יום  ) = הידיעה'   ה- ְּב (" ִּׁשִּׁשיַה  יֹום". 1

      .רץ יחדיו כפי שכתבנו לעיל התכללות השמים והא-"  ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ ַוְיֻכּלּו ַהִּׁשִּׁשי יֹום. "2

  

 נעשה ,שבפועל( יום השבת הינו חיבור בין ספירת המלכות לספירת התפארת ומכיון שסוד

: לכן בכל שאר הימים כתוב) 4' כפי שכתבנו בעמ - מלכות ויסודעל ידי חיבור בין הספירות 

- ְוִהֵּנה, ֲאֶׁשר ָעָׂשה-ָּכל- ֱאלִֹהים ֶאתַוַּיְרא: "ואילו ביום השישי כתוב, "טֹוב-ִּכי,  ֱאלִֹהיםַוַּיְרא"
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 "טֹוב ְמאֹד"ביום השישי ). א"ל', בראשית א" (יֹום ַהִּׁשִּׁשי, בֶֹקר-ֶעֶרב ַוְיִהי-ַוְיִהי ,ֹוב ְמאֹדט

, ולא זאת בלבד. עם ספירת המלכות, י"נה, ת"גג–הספירות  6הואיל והוא סוד החיבור בין 

-ָּכל-ִהים ֶאת ֱאלַֹוַּיְרא: "כפי שנרמז בפסוק" ְיהָֹוה"אלא חיבור זה מחבר בין כל אותיות שם  

-ְוָכל,  ְוָהָאֶרץָּׁשַמִיםַה ְיֻכּלּוַו ִּׁשִּׁשיַהֹום י ,בֶֹקר-ֶעֶרב ַוְיִהי-ַוְיִהיטֹוב ְמאֹד -ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוִהֵּנה

    ).א"ל', בראשית א" (ְצָבָאם

  

ן לכ,   סוד ספירת המלכות–") ַוָּיַנח ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי("מכיון שיום השביעי הוא סוד המנוחה 

ספירת  היא "זֹאת"). ד"י' ב"תהילים קל" (ֵאֵׁשב ִּכי ִאִּוִתיָה-ּפֹה, ַעד- ֲעֵדיְמנּוָחִתי-זֹאת ":כתוב

  . המלכותספירת  היא והמנוחה מלכותה

  

ִּכי -- מֹות יּוָמתְמַחְלֶליָה .ַהַּׁשָּבת ִּכי קֶֹדׁש ִהוא ָלֶכם- ֶאתּוְׁשַמְרֶּתם": ה הזהיר על השבת"הקב

חומרת השבת . )ד"י, א"שמות ל" ( ַהִהוא ִמֶּקֶרב ַעֶּמיָהַהֶּנֶפׁשְוִנְכְרָתה , ָבּה ְמָלאָכהָהעֶֹׂשה -ָּכל

  . היסודספירת ניתוק ספירת המלכות מכ ושמירת השבת כמוה- שאיהעובדהנובעת מעצם 

  

      .  הספירות10 לחוליות המחברות ומקשרות בין כספירות משמשות כ 3 -ש  כתבנו 4' בעמ

  :  דרגות לנפש3 אלו יש ספירות 3כנגד  .ספירת המלכות ו ספירת התפארת,רת הבינהספי: והן

  

   .דרגה גבוהה והיא כנגד ספירת הבינה- נשמה. 1

  . כנגד ספירת התפארת– רוח. 2

  .  ביותר והיא כנגד ספירת המלכות הדרגה הנמוכה- נפש. 3

  

 ַהִהוא ִמֶּקֶרב ַהֶּנֶפׁשְוִנְכְרָתה , אָכהְמָל) ביום השבת(ָהעֶֹׂשה ָבּה -ִּכי ָּכל ":וזה סוד הפסוק

ַהִהוא  רּוחַהְוִנְכְרָתה : " ואף לא," ַהִהוא ִמֶּקֶרב ַעֶּמיָהָשָמהַהְנְוִנְכְרָתה : "לא כתוב. "ַעֶּמיָה

הואיל והנפש היא ממש סוד יום "   ַהִהוא ִמֶּקֶרב ַעֶּמיָהַהֶּנֶפׁשְוִנְכְרָתה " :אלא , "ִמֶּקֶרב ַעֶּמיָה

, ָהָאֶרץ-ַהָּׁשַמִים ְוֶאת-ֶאתָעָׂשה ְיהָוה  ָיִמים ֵׁשֶׁשת-ִּכי: "ולכן כתוב.  סוד ספירת המלכות-בתהש

אלא ,  עולם נפש-ולא חלילה שיש לבורא). ז"י,א"לשמות ( "ָׁשַבת ַוִּיָּנַפש ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי

 לכן המחלל את .הפסוק רומז לכך שסוד יום השבת הוא סוד הנפש הוא סוד ספירת המלכות

  .   שלו ממשויום השבת פוגם בנפש

  

-  ַאְך ֶאת:ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר- ֶאלַּדֵּבר ְוַאָּתה :מֶֹׁשה ֵּלאמֹר- ְיהָוה ֶאלַוּיֹאֶמר: "בספר שמות כתוב

 ּוְׁשַמְרֶּתם  .ְמַקִּדְׁשֶכםָלַדַעת ִּכי ֲאִני ְיהָוה -- ִהוא ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכםאֹות ִּכי ,ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו

 ַהֶּנֶפׁשְוִנְכְרָתה , ָהעֶֹׂשה ָבּה ְמָלאָכה-ִּכי ָּכל--מֹות יּוָמת, ְמַחְלֶליָה. ָלֶכםִּכי קֶֹדׁש ִהוא , ַהַּׁשָּבת-ֶאת

 -  " ִּתְׁשמֹרּוַׁשְּבתַֹתי-ַאְך ֶאת": התחיל בלשון רבים). ד"י-ב"י, א"שמות ל" (ַהִהוא ִמֶּקֶרב ַעֶּמיה

"       ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכםִהוא אֹותִּכי : "ועובר לדבר בלשון יחיד !לשון רבים  - תתֹוָּבַש

ועוד ).  לשון יחיד– ַשָּבת" (ַהַּׁשָּבת- ֶאתּוְׁשַמְרֶּתם: "וממשיך בלשון יחיד)  לשון יחיד– ִהיא(

, ) ולא ְמַחְלֵליֶהןְמַחְלֶליה( ְלֶליהְמַח, ָלֶכם )ִהיא ולא ֵהן (ִהואִּכי קֶֹדׁש : "ממשיך בלשון יחיד



 15

".        ַהִהוא ִמֶּקֶרב ַעֶּמיהַהֶּנֶפׁשְוִנְכְרָתה ,  ְמָלאָכה)ָבּה ולא ָּבֵהן( ָבּהָהעֶֹׂשה -ִּכי ָּכל--מֹות יּוָמת

    ? " ִּתְׁשמֹרּוַׁשְּבתַֹתי-ַאְך ֶאת": מדוע התחיל בלשון רבים, אם כן
  

ספירת  ו"הָנֹוּתְחת ַּתָּבַש"המלכות היא ספירת : שבתותנקט לשון רבים הואיל ויש שתי 

 ל"לכן אמרו חז.  היא סוד חיי העולם הבא כפי שניראה בהמשך- "הָנֹויְלת ֶעָּבַש"הבינה היא 

 ואמרול "ן רמזו חזכמו כ ."יםִלָאְגִנ יּוד ָהָי ִמתתֹוָּבי ַשֵּתְשל ֵאָרְש ִירּוְמ ָשילּוִא" :בתלמוד

. היא סוד חיי העולם הבא) הבינהספירת  ("הָנֹויְלת ֶעָּבַש" שכן ,בתש יש בעולם הבאשגם 

רוצה . זוכה לשמור שבת גם בעולם הבא, ל שמי ששומר שבת בעולם הזה"ולכן אמרו חז

 –העולם הבא -זוכה למעשה לחיי) כנגד ספירת המלכות(מי ששומר שבת בעולם הזה : לומר

 קֶֹדש ַׁשָּבתֹון ַׁשַּבת ַהְּׁשִביִעי ּוַבּיֹום: "לכן כתוב ".הָנֹויְלת ֶעָּבַש"סוד ספירת הבינה הנקראת 

 3את מקפלת בתוכה " ַׁשָּבתֹון"  המילה? "ַׁשָּבתֹון "מהו אותו ).ו"ט, א"שמות ל" (ַליהָוה

 ."ן-ֹו-תָּבַש"=  "ַׁשָּבתֹון: "כך, ספירת התפארת וספירת המלכות, ספירת הבינה: החוליות

  :כלומר
  

  .)מלכותספירת ה (תָּבַש

  .)י"נה, ת"גג ( הספירות6=  ו

      ).67 'בעמכפי שנראה (הבינה ספירת = ן 

  

: הינו כך ).ו"ט, א"שמות ל" (ַליהָוה קֶֹדש ַׁשָּבתֹון ַׁשַּבת ַהְּׁשִביִעי ּוַבּיֹום" :ביאור הפסוק, על כן

 10אחדות כל  (ַׁשָּבתֹון - ונזכה ְלַׁשַּבתנשמור .  הספירות10שמירת השבת היא סוד אחדות כל 

לכן ממשיך , "ְיהָֹוה" הספירות הינה אחדות אותיות שם  10ומכיון שאחדות כל ). הספירות

-ָּכל-ֶאת  ֱאלִֹהיםַוַּיְרא ":רמוז בראשי תיבות" ָוההְֹי"לכן שם . "ַליהָוהקֶֹדש : "הפסוק ואומר

. ְצָבָאם- ְוָהָאֶרץ ְוָכלָּׁשַמִיםַה ְיֻכּלּוַוִּׁשִּׁשי ַהֹום י ,בֶֹקר-ֶעֶרב ַוְיִהי-ַוְיִהיטֹוב ְמאֹד -ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוִהֵּנה

ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר - ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמָּכלַוִּיְׁשּבֹת , ֱאלִֹהים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשהַוְיַכל

ָּבָרא -ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר- ָׁשַבת ִמָּכלבֹוִּכי  ,יֹום ַהְּׁשִביִעי ַוְיַקֵּדׁש אֹתֹו- ֱאלִֹהים ֶאתַוְיָבֶרְך  .ָעָׂשה

   ).א"ל', בראשית א" (ֱאלִֹהים ַלֲעׂשֹות

  

ת ָּבב ַשֶרֶעת ְלָּבב ַשֶרֶעם ֵמיֶהֵתיטֹוים ִמִשְמַשים ְמִמָכי ֲחיֵדִמְלַּת: "ל"מכאן נבין מה שאמרו חז

) רת התפארתספי(תלמידי חכמים הם סוד ַהָזָכר : ביאור". ) רק בערבי שבתות,כלומר(

בערבי שבתות הואיל ) ספירת המלכות(עם נשותיהם שהן סוד ַהְנֵקָבה -משמשים מטותיהם 

וזוהי  ) ספירת המלכות (ליום שבת) ספירת היסוד (יום שישיַהֶּתֶפר בין -וערב שבת הינו ַקו

אלא , תלמידי חכמים משמשים מטותיהם לא להנאת עצמם. המיטה-ממש כוונת תשמיש

מכוונים זיווגם לחיבור , רוצה לומר. ספירת התפארת עם ספירת המלכותלצורך חיבור 

  . ספירת התפארת עם ספירת המלכות
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: וסימנם, "תאֹו " כינויים של ספירת המלכות הינם בבחינת3 – נודיעך ש ,לסיום פרק זה

) ְּתִפיִלין, ְּבִרית, תַשָּב( ענינים אלו 3: רוצה לומר. ְּתִפיִלין=  ת  ,ְּבִרית=  ב  ,ַשָּבת = ש   .ַשָּבת

ה לעם ישראל הואיל והם גורמים לאיחוד בין  "הינם בבחינת אות לֶקֶשר ולברית שבין הקב

  ).  ְנֵקָבה(ובין ספירת המלכות ) ָזָכר(ספירת התפארת 

  

ציוה , "תאֹו"הואיל והשבת נקראת גם . )18' עמ(כבר הסברנו " ַשָּבת"סוד יום את ענין 

 ּוֵבין ֵּביִני  . ְּבִרית עֹוָלםְלדֹרָֹתם ַהַּׁשָּבת-ַלֲעׂשֹות ֶאת, ַהַּׁשָּבת-ִיְׂשָרֵאל ֶאת- ְבֵניְוָׁשְמרּו: "ה"הקב

     :ה את בני ישראל"ועוד ציוה הקב). ז"י-ז"ט, א"שמות ל" ( ְלעָֹלםִהוא אֹות--ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ָלַדַעת ִּכי ֲאִני ְיהָוה --ְלדֹרֵֹתיֶכם ֵניֶכםֵּביִני ּוֵבי ִהוא אֹות  ִּתְׁשמֹרּו ִּכיַׁשְּבתַֹתי- ֶאתַאְך"

   ). ג"י, א"שמות ל" (ְמַקִּדְׁשֶכם

 

 ה"קבלכן ציווה ה. ה לעם ישראל"סודו וענינו הוא הֶקֶשר שבין הקב" יתִרְּב" -גם  ַה 

ין ַזְרֲעָך  ּוֵבּוֵביֵניֶכםֵּביִני , ְלאֹות ְּבִרית ְוָהָיה , ֵאת ְּבַׂשר ָעְרַלְתֶכםּוְנַמְלֶּתם: "לאברהם

" ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם,  ְּבִריתְלאֹות ְוָהָיה , ֵאת ְּבַׂשר ָעְרַלְתֶכםּוְנַמְלֶּתם .ָזָכר- ָּכלָלֶכםִהּמֹול  :ַאֲחֶריָך

ומאותה סיבה אמר . כינויים לספירת המלכותהם " יתִרְּב" - ְו "תאֹו"  .)א"י-’י, ז"בראשית י(

בראשית " (ָהָאֶרץ-ָּבָׂשר ֲאֶׁשר ַעל- ָּכלּוֵביןר ֲהִקמִֹתי ֵּביִני ֲאֶׁש, ַהְּבִרית- זֹאת אֹות: "ה לנח"הקב

ועל ענין זה ממש .  הינם כינויים של ספירת המלכות–" יתִרְּב" - ְו "תאֹו", "זֹאת).  "ז"י', ט

ַׂשְמִּתי -ֶׁשרּוְדָבַרי ֲא, ָעֶליָךרּוִחי ֲאֶׁשר -- אֹוָתם ָאַמר ְיהָוהְּבִריִתי זֹאת, ַוֲאִני: "רמז ישעיה הנביא

, ט"ישעיה נ" (עֹוָלם-ֵמַעָּתה ְוַעד, ָאַמר ְיהָוה,  ּוִמִּפי ֶזַרע ַזְרֲעָךַזְרֲעָךָימּוׁשּו ִמִּפיָך ּוִמִּפי - לֹא,ְּבִפיָך

   ספירת המלכותכולם כינויים של –" ְּבִרית "–ְו " זֹאת", "ֲאִני). "א"כ

  

,  ָזָכרְוָעֵרל" :ה לאברהם" אמר הקבלכן, המילה הינה כנגד ספירת המלכות-והואיל וברית

בראשית " ( ֵהַפרְּבִריִתי-ֶאת,  ַהִהוא ֵמַעֶּמיהְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש--ָעְרָלתֹוְּבַׂשר -ִיּמֹול ֶאת-ֲאֶׁשר לֹא

 היא סוד ספירת יתִרְּבַה וגם) 20' עמ( היא סוד ספירת המלכות שֶפֶנַה: ביאור). ד"י-'א, ז"י

  ". ֵהַפרְּבִריִתי-ֶאת,  ַהִהוא ֵמַעֶּמיהְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש: "מול לכן מי שאינו ני.המלכות

  

הקשרים של 24 כפי שנראה בפרק , לכן. הינו גם סוד ספירת המלכות" ְּתִפיִלין "–ענין ה 

 הבא הינו עמודכפי שנראה ב" ַשַּדי"שם ". ַשַּדי"הרצועות הנקשרות על היד כתוב שם  

את השפע אל ) ַהָזָכר( שדרכו מעבירה ספירת התפארת ספירת היסוד שהיא כאמור הכלי

לכן בעצם הנחת התפילין וקשירתם על היד מאחדים את ספירת ). 4' עמ(ספירת המלכות 

: ה"ציוה הקב, הואיל והתפילין הם סוד ספירת המלכות. היסוד עם ספירת המלכות

 ְלאֹות אָֹתם ּוְקַׁשְרֶּתם: "וכן. )'ח, ’ודברים " (יָךֵּבין ֵעיֶנ, ְוָהיּו ְלטָֹטפֹת ָיֶדָך- ַעלְלאֹות ּוְקַׁשְרָּתם"

  ). ח"י, א"דברים י(  "ֶיְדֶכם ְוָהיּו ְלטֹוָטפֹת ֵּבין ֵעיֵניֶכם-ַעל

  
  


