פרשת נח

חסד – ראשון
ו

ט

ֵא ֶּלה

כל מקום בו כתוב אֵ לֶּ ה פסל את הראשונים – שיצר מחשבות ליבם רק רע כל היום והלכו .אבל נח היה צדיק תמים והעמיד

דורות לעולם .אלה אותיות לאה ! שהיא בבינה ,והיא:
עד היסוד

ָּת ִמים

תוֹ לְ דֹת נֹח

יסוד אבא  -חכמה

יש צ ִדיק
נֹח ִא ׁ

התפשטות אבא

מהול  -עשרה נולדו מהולים :אדם ,שת ,נח ,שם ,חם ,יפת ,יעקב ,יוסף ,משה ,איוב .יסוד אמא היה תמים ,שהיה

משלים ומחבר בין לאה ורחל

דר ָֹּתיו
הָּ יָּה ְב ֹ

צידקתו של נח היה בשב ואל תעשה – נח לא חטא במה שחטאו דורותיו :בעוון

זימה ,בגזל ,ובעבודה זרה .ונח שמר את בריתו מלחטוא בזנות

ֶּאת הָּ אֱ ל ִֹהים

המלכות

ִה ְתה ֶּל ְך נֹח

נח חי עד אברהם

– ואברהם היה בן נ״ח שנים כשמת נח׃
כל הצדיקים נלחמים כל הזמן ביצר הרע ,ועיקר תולודתיהם הם המעשים טובים.
ּתֹולדֹת נֹח ,אל״ה גימטרייה ל״ו – רומז שנח היה אחד מ -ל״ו צדיקים ועבד את הקב"ה בהסתר ,שכתוב:
אֵ לֶּ ה ְ
ֹלהיָך ,ובנוסף הוא
ּדֹורׁש ִמ ְמָך כִ י ִאם עֲׂשֹות ִמ ְׁשפָ ט וְאַ הֲ בַ ת חֶ סֶ ד ְוה ְצנֵע לֶּ כֶּת ִעם אֱ ֶּ
ּומה ה' ֵ
ִהגִ יד ְלָך אָ ָדם ַמה ּטֹוב ָ
היה נח לבריות ,ועזר וסייע להדריכם בדרך ה׳.
נח היה בן  480לאחר שמתו כל האנשים והדורות הקודמים שידעו את ה׳ – לפני שיראו את הרעה של עונש
המבול .ומתושלח היחיד שנשאר מהתקופה ההיא.
ה׳ אמר לנח ולמתושלח שיאמרו לדור שיחזור בתשובה – והדור לא שמע .ה׳ שם מועד ל 120 -שנה שאם הדור
יחזרו בתשובה לא תשחת הארץ.
נח לא לקח אישה ולא הוליד בנים כי ידע שהארץ תישחת ,וכאן נח פעל כמו נשות למך הרשע.
ה׳ בחר בנח שמזרעו יחיו הדורות אחר המבול .ובגיל  498נח לקח את נעמה בת חנוך לאישה כשהיא בת 480
שנה .נעמה ילדה את יפת ואחר כך את שם – והם הלכו בדרכי ה׳ כמו שלמדו ממתושלח ונח .אבא של נח למך
מת באותם ימים כי לא הלך בדרכי ה׳ בכל לבבו והוא מת בגיל  777שנה – וזה כשנח היה בן  595שנה.
נח הוא יסוד אבא היורד עד יסוד ז״א ,ומשקה לבינה שהיא גן עדן העליון .גם משה רבינו בחינת יסוד אבא!
יש ליסוד כח לעלות מ"ן למעלה ולהוריד שפע ממעלה למטה ,מפני שהכל כלול ביסוד! שהוא צדיק תחתון
המשפיע לכל הדור .הצדיק מעורר את הדור שיהרהרו בתשובה ,כדי שהצדיק יוכל להעלותם .כמו שהיה בדור
אברהם ,שכולם עבדו עבודה זרה ,ועם כל זה אברהם החזירם למוטב ,שכתובְ :ואֶּ ת הנֶּפֶּ ׁש אֲ ֶּׁשר עָ ׂשּו ְב ָח ָרן.
בתוך המילה חרן יש אותיות נח ! לרמוז שנח לא יכל להעלות את דורו ,כי כולם היו רשעיםְ ,וכָל יֵצֶּ ר מ ְח ְׁשבֹת
ִלּבֹו רק רע כָל הּיֹום ,שבמקום שנח יעלה אותם ,הם הורידו אותו .ולכן נח היה צריך עזרה של הקב״ה! שזה
ֹלהים ִה ְתהלֶּ ְך נֹח.
סוד :אֶּ ת ָהאֱ ִ
יסוד של הזכר נקרא זה ,ויסוד הנוקבא נקרא זאת!
ּומ ִעצְ בֹון י ֵָדינּו ,כי ספירת היסוד מנחם את המלכות ,שעליה נאמר :אֵ ין לָ ּה
ֲׂשנּו ֵ
כשנח נולד ,כתוב :זֶה ְינחֲ ֵמנּו ִמ ַמע ֵ
יה .בתוך המילה מנחם יש אותיות נח! ואותיות מ״ם הנותרות גימטרייה  80גימטרייה יסו״ד!
ְמנ ֵחם ִמכָל אֹ הֲ בֶּ ָ
נח נוטריון נשמת חיה ,שכולל כל המילואים :ע״ב ס״ג מ״ה ב״ן ,כי הוא יסוד של החכמה הכולל את כולם,
והחכמה מחיה את בעליה! יוד הי ואו הה גימטרייה נח!
אבא הוא החכמה ,שבו י' פעמים א״ל ,שבגימטרייה ש״י עולמות .וכאשר יסוד אבא יורד אל ז״א שהוא בחינת
הוי״ה ,נעשה א״ל הוי״ה ,ועם הכולל גימטרייה נ״ח!
נח הוא גלגול רוח של הבל ,ומשה גלגול נשמת הבל .הנשמה כולה טוב ,והרוח מעורב טוב ורע ,ולכן יצא מנח
חם.
נח הוא בחינת יסוד אבא .כי עשרה דורות מאדם הראשון עד נח ,הם עשר ספירות של אבא!

ֹשה בָּ נִ ים
י ויוֹ לֶּ ד נֹח ְׁשל ׁ ָּ
הצדיק ֶּאת חָּ ם אותיות מ״ח וְ ֶּאת יָּפֶּ ת׃

כמו אדם הראשון שהוליד שלושה בנים

שם
ֶּאת ׁ ֵ

ראשי תיבות שבת מילה – לרמוז על

היסוד נקרא ח״י כי הוא מקבל ו״ק מג׳ הקווים .ג׳ פעמים ו׳ עולה י״ח.
את שם שהוא המלכות הוליד נח מכח קו ימין .שד״י הוי״ה גימטרייה ש״ם.
את חם הוציא מהיסוד מצד שמאל ,כי משם חמימות היצר והשחתת הזרע.
שורש החמימות מאמא שיש בה שם אהי״ה ,ועם הוי״ה והכולל עולה ח״ם .חם אותיות מח!
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פרשת נח
את יפת הוציא מהיסוד מצד אמצעי ,ממה שמקבל היסוד מפרצוף לאה ,שהם ג׳ שמות אהי״ה :קמ״ג קנ״א
קס״א ,ועם לאה ,גימטרייה יפ"ת עם הכולל.
ִיהי כְ נַעַ ן עֶ בֶ ד לָ מֹו.
ֹלהים ְליֶּפֶּ ת וְ ִי ְׁשכֹן ְּבאָ הֳ לֵ י ֵׁשם ו ִ
יפת התגלגל בעשו! וזה סוד :י ְפ ְּת אֱ ִ
שיפת התגלגל בזרעו של שם!
אברהם נשא לאישה את קטורה והגר ,בנות יפת וחם!
שי"ח אותיות שח״י נוטריקון :שם חם יפת! שהם נה״י שעלו לחג״ת ,ולכן בבית השחי יש שערות ששורשם
משם חם ויפת.

שחֵ ת הָּ ָּא ֶּרץ שפיכות דמים ,עריות ,וגזל .הארץ זו המלכות! לִ ְפנֵי הָּ אֱ ל ִֹהים
יא ו ִת ׁ ָּ
הכוונה שדור המבול השחיט את הארץ בפרהסיא ,לפני מידת הגבורה! ו ִת ָּמלֵא הָּ ָּא ֶּרץ חָּ מָּ ס
החצונים שנקראים חמס׃

סוד בינה – אמא אילעה .כאן
המלכות מלאה בטומאה של

העוון הגדול שגרם השחתת הארץ וקלקול בניינה של המלכות ,היה הוצאת זרע לבטלה .כי זה משך את הס״א
בקרב הארץ ,שנטלה כל אותן הטיפות לברוא מהם רוחות ושדים ומזיקים.
נח לקח את שלושת בנות אליקים בן מתושלח שיהיו נשים לבניו.
מה היתה ההשחתה של דור המבול? כולם היו משחיתים את הזרע.
זרע האדם נוצר ל 40 -יום .לכן היה עונשם  40יום של מבול.
הארץ נמלאה חמס במקום שפע היסוד הקדוש בג׳ קווים ,שהם :שם חם ויפת.
הארץ קיבלה מג׳ קווים של הס״א ,שהם :גילוי עריות ,שפיכות דמים ,ועבודה זרה.

שר ֶּאת ד ְרכוֹ על
יב וי ְרא אֱ ל ִֹהים ֶּאת הָּ ָּא ֶּרץ וְ ִהנֵה נִ ְׁשחָּ ָּתה ִכי ִה ְׁש ִחית ָּכל ָּב ָּ
הָּ ָּא ֶּרץ אפילו החיות היו מוציאים זרע לבטלה .הקלקול נתפשט גם בלבושים .על ָהאָ ֶּרץ רומז שהדגים לא חטאו׃ {ס}
בתחילת הפרק בפסוק ג׳ ,מופיע שם הוי״ה ובפסוק זה מופיע של אלוקים – מראה לנו כי מידת הרחמים
התהפכה למידת הדין ,לפי הדור ומעשיו הרעים.
אדם הראשון הוא אב וראש לכל הנבראים אחריו – כך גם נח ,אב וראש לכל הנבראים אחר המבול .וכמו
שהיו לאדם הראשון שלושה בנים ,שניים מהם עיקר ואחד טפל – כך גם לנח.

שר
יג ויֹאמֶּ ר אֱ ל ִֹהים המלכות לְ נֹח קֵ ץ ָּכל ָּב ָּ
א ֶּרץ כנסת ישראל חָּ מָּ ס אלו
כתוב :״והנחש היה ערום״ ָּבא לְ פָּ ני ס״מ בא לפני המלכות לקטרג ִכי מָּ לְ ָּאה הָּ ָּ
א ֶּרץ מי המבול
יתם ֶּאת הָּ ָּ
העמלקים ִמ ְפנֵיהֶּ ם הקליפה מתחזקת ,עד שאין אפשרות לתקן ,ולכן :וְ ִהנְ נִ י מ ְׁש ִח ָּ
ָּ
ֲשה לְ ך להנאתך ולטובתך ֵתבת
נקראים גם מי נח – שלא ביקש רחמים על העולם ,שהרי הקב״ה גוזר וצדיק מבטל׃ יד ע ֵ
עֲצֵ י גֹפֶּ ר להצתמצם עם המלכות ,וזה לטובת נח כדי להנצל מן הדין הכללי ,ואין מקום הצלה כי אם על ידי המחבוא והצמצום .ולמה

נוטל הנשמה לכל בשר ,ומי הוא? זה הוא יצר הרע – הנחש ,שעליו

דווקא עצי גופר? גפ״ר אותיות פג״ר – כל השאר יהיו פגרים מתים ,ונח ינצל מהגזרה על ידי עצי גופר – הוא סוג של עץ ארז הנקרא קדרוס

ֲשה ֶּאת ה ֵתבָּ ה וְ כָּ פ ְר ָּת א ָֹּתה ִמביִ ת ו ִמחוץ בכֹפֶּ ר
והוא קל על המים ִק ִנים תע ֶּ
ולבניו שיהיו ענווים ושפלים ,ועל ידי כך ינהגו בפרישות ,ולא ישמשו בתיבה׃

סימן לנח

גם תיבה וגם בית ,רומזים על המלכות!
הקליפות התרבו והקלקול גבר ,ורצו לעלות עד הבינה ,הרמוזה במילהִ :קנִ ים ,כי שם קנ״א הוא בבינה! ולכן
דוחים את הקליפה על ידי הספירות :תפארת ומלכות ,הרמוזות במילה :וְ זֶּה ,שמתחיל את הפסוק הבא.

ֲשה א ָֹּתה
שר תע ֶּ
טו וְ זֶּה ו׳ תפארת ,״זה״ יסוד ,והתפארת מקבל כח מהבינה הנקראת :אֲ ׁ ֶּ
מה  300גימטריה כפ״ר
ותפארת מקבלים כח מהבינה כדי לבנות את המלכות ְׁשל ֹׁש מֵ אוֹ ת א ָּ
תה׃ טז צֹהר החלון לא נתפח עד אחר המבול .צהר
חֲמ ִׁשים א ָּמה ָּר ְח ָּבה ו ְׁשל ִֹׁשים א ָּמה קוֹ מָּ ָּ
ִ

התיבה היא המלכות ,שיסוד

א ֶֹּר ְך ה ֵתבָּ ה

מלשון צהרים  -רומז על הנשמה המאירה לגוף .וזה סוד הבינה הנקראת אלהים חיים .אלף למד הה יוד מם גימטרייה צה״ר! והבינה מאירה

ֲשה ל ֵתבָּ ה
ובונה את התיבה ,תע ֶּ
מה גימטרייה מ״ו ,שהוא מילוי שם ע״ב ,והמילוי ניתן אל הבינה ,כלומר :אחוריים של החכמה בונים את הפנים של
לא״ה עם הכולל א ָּ
אותיות הב״ת – הכוונה למלכות ,דהיינו הבינה מתקנת את המלכות!

וְ ֶּאל

גימטרייה

2

פרשת נח
הבינה! ְתכלֶּ נָּה
תבָּ ה סוד המלכות דמלכות
ִמלְ מעְ לָּ ה ברית המעור מכוון כנגד ברית הלשון .כי אורות אבא ואמא מעל זו״ן ופֶּ תח ה ֵ
ת ִים נהי״ם
ְב ִצ ָּדה ָּת ִשים כי מידת הדין תפלה ולא העיקר .בצד״ה גימטרייה מיכא״ל ,הממתק את הדינים של המלכות ת ְח ִ
ֲשהָּ לתיבה  3קומות :קומה תחתונה שימשה לזבל ,קומה
 הבטן ְׁשנִ ִים חג״ת  -הגוף ו ְׁשלִ ִׁשים כח״ב – הראש תע ֶּאמצעית לחיות ,קומה עליונה לבני אדם׃
אותיות כ״ל תנ״ה .כ״ל רומז על יסוד אבא ,המאיר באמא שיש בה שמות :קמ״ג קנ״א קס״א ,שבגימטרייה תנ״ה

ג׳ קומות בתיבה ,כנגד ג׳ כלים של פרצוף המלכות :ראש תוך סוף.

יז ואֲ נִ י זו״ן ִהנְ נִ י מֵ ִביא ֶּאת המבול
א ֶּרץ כלומר הדין של לאה עובר דרך החסד ,אל המלכות! כי השחיטו זרע לבטלה והזרע
המבול הוא גבורות הבינה! מיִ ם על הָּ ָּ
שר בוֹ רוח ח ִיים
שר כתוצאה מדיני לאה אֲ ׁ ֶּ
דומה למים ,ולכן מי המבול הם מידה כנגד מידה לְ ׁשחֵ ת ָּכל ָּב ָּ
שר ָּב ָּא ֶּרץ יִ גְ וָּע׃
שמָּ יִ ם כֹל אֲ ׁ ֶּ
ִמתחת ה ׁ ָּ
מלשון בלבול .מבו״ל גימטריה לח״ם .מבו״ל גימטרייה מ״ב לא״ה ,כלומר

דור המבול אחזו בסיגי הגבורות ,שהם :ש״ך פ״ר דינים ,וכל זמן שלא עלו הגבורות ,דור המבול היה מקבל
חיות מהם .עד שהגיע נח לגיל  600שנה שהעלה כל ש״ך פ״ר דינים שהם בגימטרייה .600
בזמן מוחין דקטנות שולטים ג׳ פעמים אלהים בגרון ,עד שמגיעים מוחין דגדלות הדוחים את המוחין דקטנות,
ָׁשב
וכל שכן שדוחים את הדינים ,ומוחין דגדלות הם ג׳ הויות שבגימטרייה מבו״ל! וזה סוד :יְהוָה למּבּול י ָ
ו ֵּי ֶּׁשב יְהוָה ֶּמלֶּ ְך ְלעֹולָ ם!
בג׳ הויות יש י״ב אותיות ,ולכן המבול היה י״ב חודש ,שבכל חודש יש צירוף אחר של הוי״ה.
ש״ך דינים הם משורש ז׳ המלכים שמתו .והם מיתקנים על ידי המלך השמיני ,הדר ! הדר מלשון יופי וחן ...נח!
שהרי נח ודורו בבחינת עולם התהו בסוד ש״ך פ״ר.
נח נוטריקון :נוצר חסד!
שהרי נח הוא יסוד אבא היונק ממזל נוצר חסד ,ששם בחינת יסוד של הכתר ,שיונק מיסוד של אדם קדמון,
שהוא סוד מלך הדר הממתיק טיפת אודם שהם סוד ה׳ גבורות ,על ידי טיפת לבן שהם סוד ה׳ חסדים!
כלומר ,המזל נוצר חסד ממתיק את האלפים ,שהם :אלהים אדני שהם השורשים של ש״ך ופ״ר דינים!
תיבה גימטרייה ע״ב קפ״ד קס״א ,בחינת יסוד אבא תוך יסוד אמא ,ששם שורש נח!

ִא ָּת ְך

יתי
יח וה ֲִקמ ִֹתי ֶּאת ְב ִר ִ
תבָּ ה עיקר הזיווג של נח עם התיבה – יסוד עם המלכות שחיבור זה מקיים את העולם ,לכן נאסר לנח
את ֶּאל ה ֵ
במבול ובָּ ָּ
ָּ
ָּ
ָּ
שי בָּ נֶּיך מלכות דמלכות
הזיווג עם אשתו א ָּתה יסוד ובָּ נֶּיך חלקי המלכות וְ ִא ְׁש ְתך נעמה היא המלכות ונְ ׁ ֵ
ִא ָּת ְך האנשים לבד ונשים לבד – נאסרו בתשמיש המיטה׃ יט ו ִמ ָּכל הָּ חי לרבות השדים .החי כנגד עולם הבריאה ִמ ָּכל
היו׃ כ מֵ הָּ עוֹ ף יסוד
שר ְׁשניִ ם ִמכֹל ָּת ִביא ֶּאל ה ֵתבָּ ה לְ החֲ יֹת ִא ָּת ְך זָּכָּ ר ונְ קֵ בָּ ה יִ ְ
ָּב ָּ
של עולם הבריאה לְ ִמינֵהו ו ִמן ה ְבהֵ מָּ ה בהמ״ה גימטרייה ב״ן ,בסוד המלכות של עולם הבריאה לְ ִמינָּה ִמכֹל
ֶּרמֶּ ש הָּ אֲ ָּדמָּ ה לְ ִמינֵהו ְׁשניִ ם ִמכֹל ָּיבֹאו ֵאלֶּ ָּ
יך לְ החֲ יוֹ ת׃ כא וְ א ָּתה קח לְ ָּך ִמ ָּכל
ָּ
שר י ֵָּאכֵ ל הצומח רומז אל עולם היצירה וְ ָּאס ְפ ָּת ֵ ָּ
אלֶּ יך וְ הָּ יָּה לְ ך וְ לָּ הֶּ ם לחיות
מאֲ כָּ ל אֲ ׁ ֶּ
שה נח התחיל לבנות את התיבה בגיל
שר ִצ ָּוה אֹתוֹ אֱ ל ִֹהים ֵכן עָּ ָּ
לְ ָּא ְכלָּ ה׃ כב ויעש נֹח ְככֹל אֲ ׁ ֶּ
מידת היסוד ,בסוד השגחה פרטית על נח

שאנשי הדור לא יהרגו את נח ,ונח לא יהרג

 595וסיים לבנות בגיל  – 600סה״כ  5שנים לבניית התיבה .ואז לקח נח את שלושת בנות אליקים בן מתושלח לבניו .ומתושלח מת בגיל

 969שנה׃ {ס}
היסוד קיבל שפע מהבינה הנקראת אֲ ֶּׁשר ,והיסוד נתן השפע למלכות .וזה סוד בניית התיבה!
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גבורה – שני
ז א ויֹאמֶּ ר לאחר מות מתושלח בן חנוך .המילה ויאמר מורה על העלאה! יְ הוָּ ה
יתי המשכת החכמה הנקראת ראיה אל הבינה ואל
ית ָּך עטרת היסוד ֶּאל ה ֵתבָּ ה המלכות ִכי א ְֹת ָּך כתר ָּר ִא ִ
ֵב ְ
התפארת ומשם אל :צ ִדיק לְ פָּ ני בדוֹ ר הזֶּה׃
ז״א

לְ נֹח

יסוד

בֹא א ָּתה וְ כָּ ל

לאחר בניין ותיקון המלכות מהכתר אל החכמה ואל הבינה ואת התפארת ואל היסוד עד הנוקבא ,יש צורך
לתקן גם את קליפת נגה! שמצד הטוב בפנימיותה היא הנפש הבהמית מצד הטוב של קליפת נוגה ,ומצד
הטוב בחיצוניותה היא נפש הבהמה הטהורה .ולכן אנו מקריבים קורבנות מחיות טהורות!

יש
ב ִמכֹל ה ְבהֵ מָּ ה ה ְטהוֹ ָּרה ִתקח לְ ָּך ִׁש ְבעָּ ה ִׁש ְבעָּ ה כנגד זו״ן ִא ׁ
הוא בחינת הרע
שר לֹא ְטה ָֹּרה ִ
חוזר .הבהמות הטהורות ישמשו לקורבנות אחר המבול ו ִמן ה ְבהֵ מָּ ה אֲ ׁ ֶּ
שמיִ ם יסוד של
יש וְ ִא ְׁשתוֹ לא לקורבן ,אלא לקיום העולם׃ ג גם מֵ עוֹ ף ה ׁ ָּ
שבחיצוניות קליפת נגה ְׁשניִ ם ִא ׁ
התפארת ִׁש ְבעָּ ה ִׁש ְבעָּ ה כנגד זו״ן דיסוד קליפת נגה זָּכָּ ר ונְ קֵ בָּ ה לְ חיוֹ ת זֶּרע על ְפנֵי כָּ ל
בעָּ ה נוסף על  120שנה – אלו שבעת ימי אבל על מתושלח הצדיק ,שהקב״ה שמר את
הָּ ָּא ֶּרץ׃ ד ִכי לְ י ִָּמים עוֹ ד ִׁש ְ
עולמו ולא הביא את המבול לכבודו של מתושלח ָּאנ ִֹכי מ ְמ ִטיר על הָּ ָּא ֶּרץ א ְר ָּבעִ ים יוֹ ם וְ א ְר ָּבעִ ים
כל היְ קום יקו״ם אותיות קיו״ם – שהיתה כוונת המאציל לקיימם,
יתי ֶּאת ָּ
לָּ יְ לָּ ה כנגד  40יום של יצירת הוולד ומָּ ִח ִ
יתי מֵ על ְפנֵי הָּ אֲ ָּדמָּ ה׃
שר עָּ ִש ִ
אבל העוונות שלהם גרמו להם המבול .המילה יקום היחידה שנמצאת בתורה! אֲ ׁ ֶּ
אור ישר

וְ ִא ְׁשתוֹ

אור

הפורענות נמשכה משני בתי דין עליונים :אמא ומלכות – והם סוד מ׳ ו -ם׳.
ם׳ – בינה – וכנגדה  40יום ,שהרי אמא היא סוד מידת היום.
מ׳ – מלכות – וכנגדה  40לילה ,שהרי המלכות היא סוד מידת הלילה.
ֵׁשב יְהוָה ֶמלֶ ְך ְלעֹולָ ם..
ָׁשב ַוי ֶ
ז״א לא נזקק להביא את המבול לעולם ,והוא סודְ :יהוָה למּבּול י ָ

שנָּה
ש ׁש מֵ אוֹ ת ׁ ָּ
שר ִצ ָּוהו יְ הוָּ ה׃ ו וְ נֹח ֶּבן ׁ ֵ
ה ויעש נֹח ְככֹל אֲ ׁ ֶּ
הכלול מו״ק ,אז הזדווג עם המלכות – נכנס אל התיבה וְ המבול דינים וגבורות דאמא הָּ יָּה מיִ ם
מלכות׃

כשנשלם נח במדרגת היסוד
חסד

על הָּ ָּא ֶּרץ

יסוד אבא בונה ו״ק שרומז על יסוד אמא ,שספירותיה מאות ,ולכן מזכיר הכתוב שנח בן .600
בזמן שהיה מבול מלכות עלתה לבינה ,ונח נכנס אל התיבה! שהיא בינה ,וכל זה להגן עליו ועל מי שאיתו
מפני גבורות אמא.

ז

שי בָּ נָּיו ִאתוֹ ֶּאל ה ֵתבָּ ה ִמ ְפנֵי מֵ י המבול
ו ָּיבֹא נֹח ובָּ נָּיו וְ ִא ְׁשתוֹ ונְ ׁ ֵ

נח היה יוצא ונכנס

לתיבה וצועק לכל אנשי דורו שיחזרו בתשובה ,והמתין עוד  7ימים לכבודו של מתושלח ,כי מפני הרעה נאסף הצדיק .אבל שראה שזה לא

שר
מועיל ,ושכבר התחילו מי המבול ,הוכרח להכנס אל התיבה׃ ח ִמן ה ְבהֵ מָּ ה ה ְטהוֹ ָּרה ו ִמן ה ְבהֵ מָּ ה אֲ ׁ ֶּ
שר רֹמֵ ש על הָּ אֲ ָּדמָּ ה׃ ט ְׁשניִ ם ְׁשניִ ם ָּבאו ֶּאל
ֵאינֶּנָּה ְטה ָֹּרה ו ִמן הָּ עוֹ ף וְ כֹל אֲ ׁ ֶּ
הי גימטרייה א״ל שנהפך לדין,
שר ִצ ָּוה אֱ ל ִֹהים ֶּאת נֹח׃ י ויְ ִ
נֹח ֶּאל ה ֵתבָּ ה זָּכָּ ר ונְ קֵ בָּ ה כאֲ ׁ ֶּ
ָּמים זון שהתקלקלו ונשחתו מפני עוונות התחתונים עד שהיה צורך שתבוא אמא ותקנח צואת
ולכן ויהי לשון צער לְ ִׁש ְבעת הי ִ
ש ׁש מֵ אוֹ ת
בנה ומֵ י המבול הָּ יו על הָּ ָּא ֶּרץ בסוד גבורות אמא המתקנות את המלכות׃ יא ִב ְׁשנת ׁ ֵ
שנִ י גבורות אריך אנפין הנמשכות למלכות
שנָּה לְ חיֵי נֹח נח הוא יסוד אבא ,וחיי נח הם סוד יסוד אריך אנפין בח ֶֹּד ׁש ה ׁ ֵ
ׁ ָּ
שר כי במלכות יש בחינת שבע ,ובחינת עשר יֹום ז״א דאריך אנפין המתקן נוקבא דאריך אנפין
דאריך אנפין ,שהיאְ :ב ִׁש ְבעָּ ה עָּ ָּ
שהיא :לח ֶֹּד ׁש י״ז בחשוון .י״ז גימטריה טו״ב – כי התחיל המבול במי ברכה ,לראות אם יחזרו בתשובה ביוֹ ם הזֶּה
שמיִ ם בחינת ז״א דאריך אנפין
נִ ְב ְקעו ָּכל מעְ יְ נֹת ְתהוֹ ם ר ָּבה בחינת יסוד אריך אנפין ואֲ ֻרבֹת ה ׁ ָּ
תחו זה ז״א שהוא סוד השמים – כאשר השפע יורד בצמצום נקראים חרכים ,וכאשר יורד בשפע נקראים חלונות .בסוד :״משגיח מן
נִ ְפ ָּ
ֶּשם גשם גימטרייה שביל ,וזו הארת יסוד אבא
החלונות מציץ מן החרכים״ .וכשיורד בתכלית הריבוי נקרא ארובות׃ יב ויְ ִהי הג ׁ ֶּ
א ֶּרץ היה גשם ולא מבול – ואלו גשמי ברכה ,בכדי לתת לאותו הדור זמן נוסף לחזור בתשובה
ליסוד אמא מנה״י דאריך אנפין על הָּ ָּ
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א ְר ָּבעִ ים יוֹ ם

הם נה״י דאריך אפנין ,המשפיעים אל כחב״ד דאמא שהם:

וְ א ְר ָּבעִ ים לָּ יְ לָּ ה

עד כ״ח בכסליו .וכל הזמן

שיורדים הגשמים המתינו לדור שיחזור בתשובה׃
הארת אריך אנפין מתחילה בעולמות הרוחנים ,ומהם אל העולם הגשמי ,כלומר ,שהמלכות עולה לבינה
ותיקונה על ידי אריך אנפין!

שי בָּ נָּיו
ֹשת נְ ׁ ֵ
שת נֹח ו ְׁשל ׁ ֶּ
שם וְ חָּ ם וָּ יֶּפֶּ ת ְבנֵי נֹח וְ ֵא ׁ ֶּ
יג ְבעֶּ צֶּ ם היוֹ ם הזֶּה ָּבא נֹח וְ ׁ ֵ
ִא ָּתם ֶּאל ה ֵתבָּ ה׃ יד הֵ ָּמה וְ כָּ ל החיָּה לְ ִמינָּה וְ כָּ ל ה ְבהֵ מָּ ה לְ ִמינָּה וְ כָּ ל הָּ ֶּרמֶּ ש
הָּ רֹמֵ ש על הָּ ָּא ֶּרץ לְ ִמינֵהו וְ כָּ ל הָּ עוֹ ף לְ ִמינֵהו כֹל ִצפוֹ ר ָּכל ָּכנָּף׃ טו ו ָּיבֹאו ֶּאל
שר בוֹ רוח ח ִיים׃ טז וְ ה ָּב ִאים זָּכָּ ר
שר אֲ ׁ ֶּ
נֹח ֶּאל ה ֵתבָּ ה ְׁשניִ ם ְׁשניִ ם ִמ ָּכל ה ָּב ָּ
סגֹר יְ הוָּ ה מידת הרחמים בעֲדוֹ על
שר ִצ ָּוה אֹתוֹ אֱ ל ִֹהים ו ִי ְ
שר ָּבאו כאֲ ׁ ֶּ
ונְ קֵ בָּ ה ִמ ָּכל ָּב ָּ
נח בזמן שליטת הדין׃
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תפארת  -שלישי
יז ויְ ִהי המבול א ְר ָּבעִ ים יוֹ ם על הָּ ָּא ֶּרץ ו ִי ְרבו המיִ ם
א ֶּרץ אל
ו ִי ְשאו ֶּאת ה ֵתבָּ ה המלכות! התיבה היתה שקועה בתוך המים י״א אמה ו ָּת ָּרם מֵ על הָּ ָּ
התפארת׃ יח ו ִיגְ ְברו לשון גבורה המיִ ם ו ִי ְרבו ְמאֹד על הָּ ָּא ֶּרץ ו ֵתלֶּ ְך ה ֵתבָּ ה על ְפנֵי
ה ָּמיִ ם המלכות עלתה לבינה ,כי המים רומזים אל החסד ,ועל פני המים נמצאת הבינה׃ יט וְ המיִ ם ג ְָּברו ְמאֹד ְמאֹד
מא״ד מא״ד גימטריה מי״ם – רומז אל הדינים שנתגברו עכשיו ,עד שהגיעו לכסות אפילו בחג״ת דנוקבא – הנקראים הרים על
ֹהים חג״ת דמלכות המלבישים על נה״י דז״א שעד שם התפשטות אמא הנקראת:
הָּ ָּא ֶּרץ ויְ כֻ סו ָּכל הֶּ הָּ ִרים ה ְגב ִ
שמָּ יִ ם תפארת .ותחת היסוד והתפארת נמצאת המלכות׃ כ חֲמֵ ׁש עֶּ ְש ֵרה א ָּמה
שר תחת ָּכל יסוד ה ׁ ָּ
אֲ ׁ ֶּ
מיִ ם ויְ כֻ סו הֶּ הָּ ִרים תיקון לנהי דמלכות!
ִמלְ מעְ לָּ ה  15רומז לשם י״ה ,שהם חכמה ובינה ,אבא ואמא! ג ְָּברו ה ָּ
גבורות אמא שבתוכם גבורות אבא ואריך אנפין

אלו הדרגות התחתונות של הז״א שמשם נכנסים המוחין אל הנוקבא ,ולכן עד שם היו מגיעים הדינים – כדי למחות את השורש של

שר
התחתונים ,ולבנות את המלכות בבניין חדש ,שיהיה טהור ומתוקן בלי פגם וקלקול כמו שהיה קודם לכן׃ כא ו ִיגְ וע ָּכל ָּב ָּ
ש ֶּרץ ה ׁש ֵֹרץ על הָּ ָּא ֶּרץ וְ כֹל
הָּ רֹמֵ ש על הָּ ָּא ֶּרץ ָּבעוֹ ף וב ְבהֵ מָּ ה ובחיָּה ו ְבכָּ ל ה ׁ ֶּ
שר נִ ְׁשמת רוח
הָּ ָּא ָּדם האדם בסוף כי אולי יהרהרו תשובה בליבם כשרואים מחאתם של שאר בעלי חיים׃ כב כֹל אֲ ׁ ֶּ
בחָּ ָּרבָּ ה מֵ תו מלבד הדגים שבמים – שהם לא קלקלו ולא נשחתו .והמבול היה רק על
שר ֶּ
ח ִיים ְבא ָּפיו ִמכֹל אֲ ׁ ֶּ
שר על ְפנֵי הָּ אֲ ָּדמָּ ה מֵ ָּא ָּדם עד ְבהֵ מָּ ה עד ֶּרמֶּ ש
הארץ׃ כג ו ִימח ֶּאת ָּכל היְ קום אֲ ׁ ֶּ
ְ
שאֶּ ר אך נֹח א״ך נ״ח גימטריה עו״ג – לומר שעוג שרד את
שמיִ ם ו ִי ָּמחו ִמן הָּ ָּא ֶּרץ ויִ ׁ ָּ
וְ עד עוֹ ף ה ׁ ָּ
שר ִאתוֹ ב ֵתבָּ ה׃
המבול ואֲ ׁ ֶּ
ואמא ממשיכה לתקן

חֲמ ִׁשים ו ְמאת יוֹ ם
כד ו ִיגְ ְברו המיִ ם על הָּ ָּא ֶּרץ ִ
הראשונים ,וירדו בעוצמה חזקה יותר – עד א׳ סיוון׃

כנגד שם קנ״א 150 .יום נוספים על  40הימים

שלושה שימשו בתיבה :עורב ,כלב וחם

ח א ו ִיזְכֹר יסוד הבינה הנקראת :אֱ ל ִֹהים ֶּאת נֹח
תבָּ ה ה׳ זכר את נח ואת החיות והבהמות – שבהשגחה הכללית כולם שווים
שר ִאתוֹ ב ֵ
ה ְבהֵ מָּ ה חלקי המלכות אֲ ׁ ֶּ
ֹהים שם הדין,
ויעֲבֵ ר ע״ב רי״ו ,לרמוז על המשכה של חסדים וגבורות דאמא .ע״ב גימטרייה חס״ד ,רי״ו גימטרייה גבורה אֱ ל ִ
בינה – שממנה יוצא חסד ודין ,וכאשר נעשה גילוי החסד מצדה ,מיד נסוגו לאחור כל הדינים רוח אורות הרוח נמשכים מהבינה אל ז״א
מיִ ם רוח של חסד
ָּשֹכו ישכו אותיות י״ש כ״ו הרומזים אל החסדים הבאים מהרוח ה ָּ
על הָּ ָּא ֶּרץ ואז מתבטלים הדינים :וי ׁ
מלכות ויסוד ז״א

וְ ֵאת ָּכל החיָּה וְ ֶּאת ָּכל

שהשקיט את הדינים .כשם שהתגברות הדינים הוא שם הגבורה בו יש מ״ב אותיות ,כך מיתוק הדינים נמשך מהחסד – שהוא שם בו יש

ע״ב מילים ורי״ו אותיות  -ויעב״ר׃ ב ו ִי ָּס ְכרו
שמָּ יִ ם
מעְ יְ נֹת ְתהוֹ ם ולא כולם נסגרו – שהרי נשארו מהם כמה לפי צורך העולם כמו חמי טבריה וכו ...ואֲ ֻרבֹת ה ׁ ָּ
ָּשבו המיִ ם מֵ על הָּ ָּא ֶּרץ הָּ לוֹ ְך וָּ ׁשוֹ ב וי ְח ְסרו המיִ ם
שמָּ יִ ם׃ ג וי ׁ ֻ
ֶּשם ִמן ה ׁ ָּ
ו ִי ָּכלֵ א הג ׁ ֶּ
מאת יוֹ ם כנגד קנ״א הרומז אל הבינה שהיא שורש הדין אך כולה רחמים! התחילו להתמעט
חֲמ ִׁשים ו ְ
ִמ ְקצֵ ה ִ
תבָּ ה בינה ,הנקראת בית אל החכמה! ולכן
הדינים׃ ד ו ָּתנח תנ״ח הם אורות הבינה :קמ״ג קנ״א קס״א ,שבגימטרייה תנ״ח ה ֵ
ביעִ י הבינה היא השביעית ממטה למעלה .זהו חודש תשרי – ובימים אלו הולכת אמא על
התבה גימטרייה בית בח ֶֹּד ׁש ה ְׁש ִ
סכ״ר גימטריה פ״ר של מנצפ״ך ,ותוספת האותיות ו׳ י׳ רומזים על מיתוק הדין

הבנים כדי שלא ישלוט הצד האחר עליהם .וכיוון שהצילה אותם הם יושבים בסוכות ושמורים בשמירה ,ביום ראשון ושני של סוכות ציוותה
לישראל לעשות סעודה לממונים של עכו״ם והיא לא שורה שם .ביום שלישי של סוכות מתחילה לשרות עליהם – והוא יום י״ז בתשרי

שר בבינה יש חלוקה של ז״ת ,ופרצוף שלם עם ג״ר ,והבינה משפיעה לז״א שהוא :יוֹ ם
ְב ִׁש ְבעָּ ה עָּ ָּ
לח ֶֹּד ׁש והיא על הקליפה ,בסוד :על הָּ ֵרי אֲ ָּר ָּרט קללות וייסורים שרויים בתוך הרים אלו׃

ולנוקבא שהיא:
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מכאן מתואר התבטלות הדינים

ה

וְ המיִ ם הָּ יו הָּ לוֹ ְך וְ חָּ סוֹ ר

בסוכות אנו מקריבים פרים :ביום הראשון  ,13בשני  ...12בשביעי  – 7מספר הקורבנות הם

הלוך וחסור .ומה זה בא לרמוז לנו? שמתמעטים החטאים של ישראל ,מתמעטים הממונים שהם מלאכי החבלה שהם דומים למי המבול

ֲש ִירי ְב ֶּאחָּ ד לח ֶֹּד ׁש נִ ְראו
ֲש ִירי חודש טבת – שאז נסתלקו הדינים מחג״ת דנוקבא ָּבע ִ
עד הח ֶֹּד ׁש הָּ ע ִ
אשי הֶּ הָּ ִרים אלו האבות! ההרים גימטרייה י׳ פעמים הוי״ה ,לרמוז על התגברות החסד׃
ָּר ׁ ֵ
רמוז כאן שבעים פרים שמוקרבים בסוכות.
המים נחסרים ,רומזים אל המים הזדונים! כשהיה מבול ,הגבורות והדינים כיסו את הקליפה ,ועכשיו הקליפה
אׁשי הֶ ָה ִרים
עולה עליהם .ולכן המים הלוך וחוסר עד בָ ֲע ִׂש ִירי ְבאֶ חָ ד לַ חֹ ֶדׁש נִ ְראּו ָר ֵ

שה
שר עָּ ָּ
ו ויְ ִהי ִמ ֵקץ א ְר ָּבעִ ים יוֹ ם י׳ אלול ו ִי ְפתח נֹח ֶּאת חלוֹ ן ה ֵתבָּ ה אֲ ׁ ֶּ
את הָּ ע ֵֹרב נח ראה את העורב משמש
את ספירת הבינה של המלכות .וזו עליה נוספת – כי הבינה מעל חג״ת!׃ ז ויְ ׁשלח ֶּ
ֹשת
בתיבה .העורב מסמל את סיגי הקליפה ויֵצֵ א יָּצוֹ א וָּ ׁשוֹ ב היה מקיף סביב לתיבה כי חשד בבת זוגו עד יְ ב ׁ ֶּ
המיִ ם מֵ על הָּ ָּא ֶּרץ המלכות נטהרת מהזוהמא שקלטה בזמן המבול ,הנרמז במילה הָ עֹ ֵרב שזה אותיות ר״ע ב״ה׃

יסוד ז״א פותח

נח הצדיק ידע שאין פיקח בעופות כמו העורב ,ולכן שלח העורב תחילה .אבל העורב לא רצה לצאת בשליחות
זו.
תּוקן הּוא ִל ְׁש ִליחּות אַ חֶ ֶרתְ ,לפַ ְרנֵס אֵ ִליָהּו,
עֹורב לַ הֲ לֹוְך ִב ְׁש ִליחּותֹוִ ,מ ְפנֵי ֶׁש ְמ ָ
כתוב בזוהר חדש :וְל ֹא ָרצָ ה הָ ֵ
ְבׁשת הַ ַמיִם ֵמעַ ל הָ אָ ֶרץ,
יאים לֹו לֶ חֶ ם ּובָ ָׂשר ,וְל ֹא ָרצָ ה לַ ֲעׂשֹות ְׁש ִליחּותֹו ,עַ ד י ֶ
עֹור ִבים ְמ ִב ִ
ֶׁשנֶאֱ ַמר (מלכים א יז) ו ְָה ְ
ֶׁשהָ יָה עַ ל י ְֵדי ְׁשבּועַ ת אֵ ִליָהּו .כֵיוָן ֶׁש ָראָ ה נֹחַ ֶׁשל ֹא עָ ָׂשה כְ הֹוגֶןָׁ ,שלַ ח אֶ ת הַ יֹונָה.

ח

ויְ ׁשלח ֶּאת היוֹ נָּה מֵ ִאתוֹ

אותיות מאת ו׳ שהוא התפארת! אצל העורב לא כתוב מאיתו – כי היונה טהורה והעורב

טמא ,ודירתן של עופות טהורות אצל הצדיקים לִ ְראוֹ ת הֲקלו המיִ ם מֵ על ְפנֵי הָּ אֲ ָּדמָּ ה
מששלח נח את העורב – את היונה הראשונה שלח בי״ז אלול׃

לאחר שעברו  7ימים

כנסת ישראל נמשלה ליונה ,וכאן היוה עפה מעל מי הזדונים של הקליפה.

שב ֵאלָּ יו ֶּאל ה ֵתבָּ ה ִכי מיִ ם על ְפנֵי
ט וְ לֹא מָּ ְצ ָּאה היוֹ נָּה ָּמנוֹ ח לְ כף רגְ לָּ ה ו ָּת ׁ ָּ
תבָּ ה אין לשכינה מנוח מפי שלא כלו
כָּ ל הָּ ָּא ֶּרץ ו ִי ְׁשלח יָּדוֹ ו ִי ָּקחֶּ הָּ ויָּבֵ א א ָֹּתה ֵאלָּ יו ֶּאל ה ֵ
המים ,ועדיין היא בעולמות בי״ע׃
אין לאישה מנוחה אלא בבית בעלה ! כלומר ,אין למלכות דאצילות מנוחה אלא במקומה – בעולם האצילות!
ולשם מלכות דאצילות מגיעה רק בזמן בניית בית מקדש הראשון שאז היתה הלבנה במילואה!
בתקופה זו של נח העולם עדיין ב 2000 -שנות תהו ,שבהם אין ישראל ואין תורה!

י ויָּחֶּ ל עוֹ ד ִׁש ְבעת י ִָּמים אֲ חֵ ִרים רמז לשבעת מלכי אדום ,שבירת הכלים! עד כ״ד אלול ויֹסֶּ ף ׁשלח ֶּאת
תבָּ ה בפסוק ח׳ כתוב ֵמ ִאּתֹו וכאן כתוב ִמן הַ ֵּתבָ ה ,שקודם שלח מהתפארת ועכשיו שולח מהמלכות.
היוֹ נָּה השנייה ִמן ה ֵ
ובפסוק יב לא כתוב מאיפה נח שלח את היונה׃ יא ו ָּתבֹא ֵאלָּ יו היוֹ נָּה לְ עֵ ת עֶּ ֶּרב וְ ִהנֵה עֲלֵ ה זיִ ת
טָּ ָּרף ְב ִפיהָּ ויֵדע נֹח ִכי קלו המיִ ם מֵ על הָּ ָּא ֶּרץ׃
מאיפה הביאה היונה עֲ לֵ ה זיִת? מגן עדן הארץ ,מהר המוריה ,ומארץ ישראל .כל המקומות האלו הם ספירת
המלכות!

יב ו ִייָּחֶּ ל עוֹ ד ִׁש ְבעת י ִָּמים אֲ חֵ ִרים
ׁשוב ֵאלָּ יו עוֹ ד׃

עד א׳ תשרי

ויְ ׁשלח ֶּאת היוֹ נָּה

השלישית

וְ לֹא י ְָּספָּ ה

עד כאן שליחת היונה מרמזת על תהליך התרדמה ונסירה .ומעכשיו מתארים את מיעוט הדינים והגברת
המוחין ,וייחוד פנים בפנים.

אשוֹ ן ְבאֶּ חָּ ד לח ֶֹּד ׁש חָּ ְרבו
שנָּה ָּב ִר ׁ
ש ׁש מֵ אוֹ ת ׁ ָּ
יג ויְ ִהי ְבאחת וְ ׁ ֵ
תבָּ ה מלכות
הזדוניים של הקליפה מֵ על הָּ ָּא ֶּרץ מלכות ויָּסר נֹח יסוד ֶּאת ִמ ְכסֵ ה אותיות המס״ך ה ֵ
שנִ י ְב ִׁש ְבעָּ ה וְ עֶּ ְש ִרים
וי ְרא וְ ִהנֵה חָּ ְרבו גימטרייה גבורה ְפנֵי הָּ אֲ ָּדמָּ ה׃ יד ובח ֶֹּד ׁש ה ׁ ֵ
שה הָּ ָּא ֶּרץ׃ {ס}
יוֹ ם לח ֶֹּד ׁש כ״ז בחשוון י ְָּב ׁ ָּ
גימטרייה גבורה

המיִ ם
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פרשת נח
המצב בו יש מבול מים ,ונח נכנס בתיבה מלמד אותנו על העיבור!
יש עיבור של  6חודשים 7 ,חודשים ,חודשים 9 ,חודשים ,ו 12 -חודש .כאן העולם היה בעיבור של י״ב חודש.
העובר הוא ז"א ,שנח הוא יסוד ז״א ,ויסוד וגוף חשובים כאחד.
צירי הלידה אלו ה׳ חסדים של אבא עלאה ,הנמשכים לבינה ,שממשיכה ה׳ חסדים מאבא וה׳ גבורות מעצמה
אל הז״א.
אחר מצב העיבור יש מצב של יניקה ,וזה סוד היציאה של נח ואשתו נעמה מהתיבה ,שהם יסוד ועטרת היסוד.
ואז הותר להם התשמיש.
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נצח  -רביעי
טו ויְ ד ֵבר אֱ ל ִֹהים ֶּאל נֹח לֵ אמֹר׃ טז צֵ א
ָּ
ָּ
תך מלכות דיסוד ,שהיא עטרת היסוד ובָּ נֶּיך יסוד
שעכשיו הותר להם התשמיש ִמן ה ֵתבָּ ה א ָּתה יסוד וְ ִא ְׁש ְ
ָּ
שי בָּ נ ָּ
שר
שר ִא ְתך ִמ ָּכל ָּב ָּ
ֶּיך ִא ָּת ְך הותר להם התשמיש שנאסר בתיבה׃ יז ָּכל החיָּה אֲ ׁ ֶּ
דמלכות ונְ ׁ ֵ
ְ
תך אלו בחינות
ָּבעוֹ ף וב ְבהֵ מָּ ה ו ְבכָּ ל הָּ ֶּרמֶּ ש הָּ רֹמֵ ש על הָּ ָּא ֶּרץ (הוצא) [היְ צֵ א] ִא ָּ
ש ְרצו בָּ ָּא ֶּרץ ופָּ רו וְ ָּרבו על הָּ ָּא ֶּרץ מה שהיה אסור להם בתיבה׃ יח ויֵצֵ א נֹח ובָּ נָּיו
מלכות דבי״ע וְ ׁ ָּ
שי בָּ נָּיו ִאתוֹ ׃ יט ָּכל החיָּה ָּכל הָּ ֶּרמֶּ ש וְ כָּ ל הָּ עוֹ ף כֹל רוֹ מֵ ש על הָּ ָּא ֶּרץ
וְ ִא ְׁשתוֹ ונְ ׁ ֵ
ְבח לידוָּ ד
לְ ִמ ְׁש ְפח ֵֹתיהֶּ ם תיקון השחתת הזרע! שכל מין דבק במינו י ְָּצאו ִמן ה ֵתבָּ ה׃ כ ו ִיבֶּ ן נֹח ִמז ֵ
על אחד מהרי אררט ,להעלאת מ״ן ו ִיקח ִמכֹל ה ְבהֵ מָּ ה ה ְטהוֹ ָּרה ו ִמכֹל הָּ עוֹ ף ה ָּטהֹר ויעל
ְבח׃
ֹעלֹת ב ִמז ֵ
גימטרייה אמ״ן גימטרייה הוי״ה אדנ״י ,שהם ייחוד זו״ן ,להורות

זה אותו המזבח בו הקריב אדם הראשון .אז למה רשום וּיִ בֶּ ן? משום שהרשעים בעולם עשו בה פגם ,בא נח
והקריב קורבנות – והמזבח שהוא כנגד המלכות ,הקריב לבעלה .בגלל זה בסוף הפסוק כתוב :עֹ ֹלת חסר ו.
וכשראה הקב״ה שאותו מזבח הקריב קורבנות טהורות ,נתן לו רשות לאכול בשר הבהמות ,כי הוא החזיק
באותו ברית עץ החיים וקרב אותו לעץ הדעת ,ועשה ייחוד כבראשונה ,אלא שאחר כך התפתה ורצה לבדוק את
אותו החטא ולא לחטוא ,והוא אפילו לא ניצל ממנו והציב אותו כרם ענבים ,שכתוב :ו ֵּי ְׁש ְּת ִמן הּייִן וּיִ ְׁשכָר ,וזה
כמו :ו ִּתקח ִמ ִפ ְריֹו וּת ֹאכל.

כא ויָּרח יְ הוָּ ה ֶּאת ֵריח ה ִניחֹח
הדינים ויֹאמֶּ ר יְ הוָּ ה ֶּאל לִ בוֹ המלך הקדוש דיבר אל המלכות שהמקום שלה עד טבור הלב לֹא א ִֹסף לְ ק ֵלל
א ָּדם זהו אדם הראשון – שאם לא היה חוטא הם היו ניצולים אף על פי
עוֹ ד ֶּאת הָּ אֲ ָּדמָּ ה בעֲבור אותיות עיבור! הָּ ָּ
מ ְנע ָֻּריו זה בחינת הקטנות שכולה דינים .נע״ר גימטריה ש״ך – אלו
שהשחיטו את מעשיהם ִכי יֵצֶּ ר לֵב הָּ ָּא ָּדם רע ִ
הש״ך דינים .ולמה יצר לב האדם רע? כי שופך דמים – שופך זרע על הארץ וְ לֹא א ִֹסף עוֹ ד לְ הכוֹ ת ֶּאת ָּכל חי
ציר אלו
יתי׃ כב עֹד ָּכל יְ מֵ י הָּ ָּא ֶּרץ ו״ק דמלכות הנחלקים לימין ושמאל ,שהם :זֶּרע וְ ָּק ִ
שר עָּ ִש ִ
כאֲ ׁ ֶּ
חסדים וגבורות של המלכות וְ קֹר ָּוחֹם אלו נצח והוד של המלכות וְ קיִ ץ וָּ ח ֶֹּרף אלו התפארת והיסוד של המלכות  -ונמצאו
י״ב חודשים של ההנהגה ,בהם י״ב צירופי הוי״ה ,מלבד כוחה על המלכות עצמה שהם כ״ד צירופי אדנ״י וְ יוֹ ם וָּליְ לָּ ה תפארת
ומלכות לֹא יִ ְׁשבֹתו שהרי במבול היתה רק מידת הלילה ,לפי שהדינים היו שולטים בלי הפסק – אין שליטת הדינים אלא בלילה׃
המשכת מ״ד! הדינים חזרו לנרתיקם – שהוא החוטם של ז״א שהוא המקור של כל

ֹלהים שהוא בינה.
אחרי המשכת הגבורות שהביאו את לידת הז״א ,יש המשכת חסדים שהם בירכת אֱ ִ

ט א ויְ בָּ ֶּר ְך אֱ ל ִֹהים בינה ֶּאת נֹח את רומז על נעמה ,אשתו של נח וְ ֶּאת ָּבנָּיו
ושלושת בניו הם ג׳ קווים :חסד ,דין ,ורחמים – שיוצאים מהיסוד ונמשכים אל המלכות ויֹאמֶּ ר לָּ הֶּ ם ְפרו ו ְרבו ו ִמלְ או
ֶּאת הָּ ָּא ֶּרץ הברכה נמשכת מהבינה׃ ב ומוֹ ראֲ כֶּ ם וְ ִח ְתכֶּ ם יִ ְהיֶּה על ָּכל חית הָּ ָּא ֶּרץ וְ על
שר ִת ְרמֹש הָּ אֲ ָּדמָּ ה ו ְבכָּ ל ְדגֵי היָּם ְבי ְֶּדכֶּ ם נִ ָּתנו׃ ג ָּכל
שמָּ יִ ם ְבכֹל אֲ ׁ ֶּ
ָּכל עוֹ ף ה ׁ ָּ
כלָּ ה כאן התיר ה׳ לאכול בשר .ולמה אסר לעשר הדורות הקודמים? כי
שר הוא חי לָּ כֶּ ם יִ ְהיֶּה לְ ָּא ְ
ֶּרמֶּ ש אֲ ׁ ֶּ
שב נָּת ִתי לָּ כֶּ ם ֶּאת כֹל׃
הדורות הקודמים היו מקולקלים ואכילת הבשר היה מוסיף לקלקל אותם ְכי ֶֶּּרק עֵ ֶּ
נח הצדיק הוא כדוגמת היסוד,

כאן הותר לראשונה אכילת בשר .אבל נאסר אבר מן החי!

ד

שר ְבנ ְפ ׁשוֹ
א ְך ָּב ָּ

אבר מן החי

ָּדמוֹ לֹא תֹאכֵ לו

כי הדם הוא הנפש – וכשאוכל אבר מן החי כאילו אוכל

אלוקות .ה׳ התיר לאכול בשר ולא התיר לאכול את הנפש!!! נפש בעלי החיים היא היכל לנפש הבהמית של האדם׃ ה וְ א ְך ֶּאת
שנו ו ִמיד הָּ ָּא ָּדם ִמיד
ִד ְמכֶּ ם לְ נ ְפ ׁש ֵֹתיכֶּ ם ֶּא ְדר ֹׁש איסור התאבדות ִמיד ָּכל חיָּה ֶּא ְד ְר ׁ ֶּ
ְ
יש ָּא ִחיו ֶּא ְדר ֹׁש ֶּאת נֶּפֶּ ׁש הָּ ָּא ָּדם קין התקיים בעולם עד שבא המבול ושטפו׃ ו ׁשֹפֵ ך דם הָּ ָּא ָּדם
ִא ׁ
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שפֵ ְך ִכי ְבצֶּ לֶּ ם
ָּב ָּא ָּדם איסור הפלה! אל תקרא באדם אלא באדום – שעשו הרג את נמרוד ,ונמרוד גלגול קין ָּדמוֹ יִ ׁ ָּ
שה ֶּאת הָּ ָּא ָּדם׃ ז וְ א ֶּתם ְפרו ו ְרבו ִׁש ְרצו בָּ ָּא ֶּרץ ו ְרבו בָּ ה׃ {ס}
אֱ ל ִֹהים עָּ ָּ
ׁשֹ פֵ ְך דם ָהאָ ָדם ראשי תיבות שד״ה – המקום בו קין הרג את הבל.
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הוד  -חמישי
ח ויֹאמֶּ ר אֱ ל ִֹהים ֶּאל נֹח וְ ֶּאל ָּבנָּיו ִאתוֹ לֵ אמֹר
הנְ נִ י גימטרייה יב״ק עם ג׳ אותיותיהם ,הרומז על ייחוד בינה עם זו״ן ,לרמוז על השפעת
והמלכות׃ ט ואֲ נִ י הקב״ה ובית דינו ִ
יתי ִא ְתכֶּ ם וְ ֶּאת ז ְרעֲכֶּ ם אח ֲֵריכֶּ ם׃ י וְ ֵאת ָּכל נֶּפֶּ ׁש החיָּה
המוחין :מֵ ִקים ֶּאת ְב ִר ִ
תכֶּ ם פעמיים אתכם להורות שאפילו החיות רעות
שר ִא ְתכֶּ ם ָּבעוֹ ף ב ְבהֵ מָּ ה ו ְבכָּ ל חית הָּ ָּא ֶּרץ ִא ְ
אֲ ׁ ֶּ
הם לבושים של האדם – לכן לאנשים מסוימים טבע של חיות ,וזה נמשך מטבע הלבושים המלבישים את נפשם ִמכֹל י ְֹצ ֵאי
ה ֵתבָּ ה לְ כֹל חית הָּ ָּא ֶּרץ׃
חסד מאבא נמשך לאמא ,ומשם אל היסוד

הברית היא נצחית ! ולכן הכתוב מדגיש בפעם שניה:

שר עוֹ ד ִמ ֵמי המבול וְ לֹא יִ ְהיֶּה
יתי ִא ְתכֶּ ם וְ לֹא יִ ָּכ ֵרת ָּכל ָּב ָּ
יא וה ֲִקמ ִֹתי ֶּאת ְב ִר ִ
א ֶּרץ שלא יתקלקל עוד בנינה של המלכות שהיא סוד הארץ ,מכח הדין הכללי ,שהמלכות היא
עוֹ ד מבול לְ ׁשחֵ ת הָּ ָּ
שר אֲ נִ י נ ֵֹתן ֵבינִ י
השורש הקדוש המנהיג את התחתונים׃ יב ויֹאמֶּ ר אֱ ל ִֹהים זֹאת אוֹ ת ה ְב ִרית אֲ ׁ ֶּ
ובֵ ינֵיכֶּ ם רומז אל הזיווג העליון של יסוד ומלכות :זאת – היא המלכות ,ואות ברית – זה היסוד .ואם תקפוץ מידת הדין לבקש דין
שר
הכללי ,הרי הקשת מתגלה להשבית את קטרוגה – כשיש זיווג אין מקום אל הדין הכללי ובֵ ין ָּכל נֶּפֶּ ׁש חיָּה אֲ ׁ ֶּ
דרֹת חסר ו׳ – כי ישנם דורות שלא היו זקוקים לאות הברית משום שהיה צדיק גמור באותו הדור – כמו חזקיהו מלך
ִא ְתכֶּ ם לְ ֹ
בעָּ נָּן אסור
יהודה ,רבי שמעון בר יוחאי ...עוֹ לָּ ם׃ יג ֶּאת ק ְׁש ִתי מלשון קושי ודין ,לרמוז על מידת הדין נָּת ִתי ֶּ
להסתכל על הקשת בענן ,כי זה שעת הזיווג ,וכל הדרגות העליונות הם עגולים ,ומהעיגול מתגלה רק המחצית – כמו הקשת וְ הָּ יְ ָּתה
לְ אוֹ ת ְב ִרית ֵבינִ י ובֵ ין הָּ ָּא ֶּרץ׃
הקשת בענן הוא כמסך המבדיל בין הנפש לשכל .שהרי הקשת נראית בזמן הרכבת החומר בעולם!
הקשת היא המלכות שהיא מידת הדין ,והיא נראית בענן הכבוד ,שכתוב :ו ְִהנֵה כְ בֹוד ְיהוָה נִ ְראָ ה ּבֶּ עָ נָן.
אסור להסתכל על הקשת!

יתי
שת ֶּבעָּ נָּן׃ טו וְ זָּכ ְר ִתי ֶּאת ְב ִר ִ
יד וְ הָּ יָּה ְבענְ נִ י עָּ נָּן על הָּ ָּא ֶּרץ וְ נִ ְראֲ ָּתה ה ֶּק ׁ ֶּ
שר וְ לֹא יִ ְהיֶּה עוֹ ד המיִ ם לְ מבול
שר ֵבינִ י ובֵ ינֵיכֶּ ם ובֵ ין ָּכל נֶּפֶּ ׁש חיָּה ְבכָּ ל ָּב ָּ
אֲ ׁ ֶּ
ב ִרית עוֹ לָּ ם זו המראה
יתיהָּ לִ זְכֹר ְ
שת ֶּבעָּ נָּן ו ְר ִא ִ
שר׃ טז וְ הָּ יְ ָּתה ה ֶּק ׁ ֶּ
לְ ׁשחֵ ת ָּכל ָּב ָּ
שר על הָּ ָּא ֶּרץ׃ יז ויֹאמֶּ ר
שר אֲ ׁ ֶּ
שמאירה ֵבין אֱ ל ִֹהים ובֵ ין ָּכל נֶּפֶּ ׁש חיָּה ְבכָּ ל ָּב ָּ
שר
שר אֲ ׁ ֶּ
שר ה ֲִקמ ִֹתי ֵבינִ י ובֵ ין ָּכל ָּב ָּ
אֱ ל ִֹהים ֶּאל נֹח זֹאת אוֹ ת ה ְב ִרית מלכות אֲ ׁ ֶּ
על הָּ ָּא ֶּרץ׃ {פ}
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יסוד  -שישי
יח ו ִי ְהיו גימטרייה הב״ל ְבנֵי נֹח הי ְֹצ ִאים ִמן ה ֵתבָּ ה
שם חסד וְ חָּ ם גבורה וָּ יָּפֶּ ת תפארת וְ חָּ ם הוא אֲ ִבי ְכנָּען
שהםֵ ׁ :

היוצאים מהבינה לראש דז״א ,ונמשכים בג׳ קווים חג״ת,
חם שימש בתיבה ,ויצא ממנו כנען המקולל –

כנען גימטריה קץ ,שהוא קץ הימים בסוד הקליפה שקדמה לפרי בישיבהת של הארץ הנבחרת .חם הוא בסוד הקו השמאלי ,ושם אחיזת

הקליפה עצומה׃
חם הוא הגבורה ,והוא אֲ ִבי כְ נָען ,כלומר ההוד נמשך מן הגבורה! וההוד בונה את המלכות הנקראת צדק.
כנע״ן עם ד׳ אותיות גימטרייה צד״ק!

ֹשה ֵא ֶּלה ְבנֵי נֹח ומֵ ֵא ֶּלה נ ְָּפצָּ ה כָּ ל הָּ ָּא ֶּרץ התפשטות וחילוק אבריה של המלכות׃
ְׁשל ׁ ָּ

יט

חג״ת ממשיכים נה״י שהם כָל ָהאָ ֶּרץ .כָל זה היסוד ,ו ָהאָ ֶּרץ הם נצח והוד הממשיכים ה׳ גבורות למלכות
הנקראת ארץ.
כאן חוזר המבחן הראשון ,שהוא :איסור האכילה מעץ הדעת!

כ

ויָּחֶּ ל

לשון חילול

יש הָּ אֲ ָּדמָּ ה
נֹח ִא ׁ

שהרי נח הצדיק הוא היסוד – בעלה של המלכות .נח בהתחלה נקרא איש צדיק

ואחר כך איש האדמה ,ומשה רבינו נקרא איש מצרי בתחילה ואחר כך איש האלוקים – כי נח בהתחלה היה פרוש מבני אדם והתבודד,
ואחר שמצא את עצמו שלם היה מתעסק בצורכי הציבור ,ומשה בתחילה היה מתעסק בצורכי בני אדם והשיג מעלה עליונה – שעלה אל
האלוקים ונקרא איש האלוקים והתאחדו שניהם .ונח נקרא איש אדמה שהלך בדרכי אדם הראשון שחטא בגפן

ו ִיטע ָּכ ֶּרם

כשראתה הס״א שמלכות שמים חזרה לאיתנה ,מיד נכנסה קנאה בליבה ,וחשבה לחדש הקלקול הקדמוני של עץ הדעת טוב ורע – והוא
סוד הכרם .ולכן נתנה בליבו של נח לחבב את המטע המטעה הזה שמביא יללה לעולם ,וגורם חילול אפילו אל הצדיק – שאם שותה
ומשתכר קדושתו מסתלקת ממנו .ולמה סמך עניין היין לאות הקשת בענן? כי היין רומז למידת הדין ,ואנו מברכים על היין כשנותנים לתוכו

מים – להוסיף חסד לדין׃
הבינה בונה את המלכות! בסוד נח שהוא יסוד הבינה המשפיע שפע למלכות .אולם לא כראוי ,וזה נרמז
בשתכרות של נח.

כא

ֵש ְת ִמן הייִ ן ו ִי ְׁש ָּכר
וי ְׁ

אותיות ש״ך רי״ו ,שהם דינים וגבורות הרומזים אל יין המשכר ולא אל יין המשמח

ו ִי ְתגל

מלשון גילוי  -הסתלקו מנח האורות המקיפים – כי הגילוי למטה הוא סימן אל הגילוי למעלה .חוה סחטה ענבים לאדם הראשון וגרמה לו
מוות ולכל העולם .נח בא בענבים האלו ,ולא נשמר כראוי .נדב ואביהו שלו יין מהם והקריבו קורבן באותו היין ומתו

הלֹה
ְבתוֹ ְך ָּא ֳ

בתוך האוהל של אשתו ,וזה מרמז שהיין מביא לידי תשמיש .זהו האוהל של המלכות שלא זז מזיווגו של נח הצדיק אף על פי שקלקל ביין –

שהסתלקו מעליו האורות המקיפים שמגינים על הצדיק מפני החצונים׃
המלכות נקראת אהל ,שהם אותיות לאה כשהמלכות בבינה!
כשהמלכות ללא הגנת אורות המקיפים של הבינה ,מיד הנחש נכרך סביבה...

כב וי ְרא גימטרייה גבור״ה עם הכולל חָּ ם בחינת הגבורה אֲ ִבי ְכנען
ביו נח הוא היסוד שהוא הכללות של התפארת
גם חם היה רשע כמו בנו ,שנאמר :״משורש נחש יצא צפע״ ֵאת עֶּ ְרות ָּא ִ
אחָּ יו בחוץ להורות ששם ויפת היו צנועים ,ולא נכנסו לחדר אביהם ללא רשות .וחם נכנס וביזה כבוד אביו ,כי
ויגֵד לִ ְׁשנֵי ֶּ
הוד ,הרומז אל המלכות כשהיא בשליטת הקליפה!

הס״א התגברה עליו והביאה אותו לעשות כרצונה ,כדי לאחוז פנים באחור בנח הצדיק שהיה דוגמת היסוד למטה ,ועל ידי כך יתקלקל

תיקונו של יסוד עולם חס ושלום׃
חם שהוא גבורה ,פוגם ביסוד וממשיך את הגבורה לשני אחיו ,שהם :חסד ותפארת!

שם וָּ יֶּפֶּ ת
כג ו ִיקח ׁ ֵ
ביהֶּ ם להמשיך האורות המקיפים מן הראש אל
ְׁשכֶּ ם ְׁשנֵיהֶּ ם ויֵלְ כו אֲ חֹר ִנית ויְ כסו ֵאת עֶּ ְרות אֲ ִ
פנֵיהֶּ ם אֲ חֹר ִנית הס״א נקראת אחורנית כי אחיזתה באחוריים של הקדושה ,ושם ויפת רוצים
הו״ק ,להבריח את החצונים ו ְ
להכניע את הס״א ולהבריח אותה מנח אביהם וְ עֶּ ְרות אֲ ִביהֶּ ם לֹא ָּראו׃ כד ו ִייקֶּ ץ גימטריה גבור״ה נֹח
מיֵינוֹ זה אותו היין המשכר שטעה בו אדם הראשון .היין המשכר בסוד הגבורה שנח לקה על ידה ,שכתוב :״כי פועל אדם ישלם לו״,
ִ
קטָּ ן כאן קרא לחם בדרך בזיון – לומר שחם הוא
שה לוֹ ְבנוֹ ה ָּ
שר עָּ ָּ
ומהגבורה היתה הקיצה והידיעה ויֵדע ֵאת אֲ ׁ ֶּ
כנָּען דומה לקללה של הנחש ...ולמה קילל את בנו של חם ולא את חם עצמו? כי כנען
הבן היותר גרוע׃ כה ויֹאמֶּ ר ָּארור ְ
ויקח כתוב בלשון יחיד ,לרמוז ששם הוא העיקר ויפת טפל לו

ָּשימו על
ֶּאת ה ִש ְמלָּ ה וי ִ

היה הראשון שראה את ערוותו של נח ,והוא הלך מיד לספר לחם אביו ,והסיתו לעשות את כל הקלקולים ,וחם נגרר אחר עצתו של כנען

עֶּ בֶּ ד עֲבָּ ִדים יִ ְהיֶּה לְ אֶּ חָּ יו

החצונים הם עבדים שהקדושה משתמשת בהם לעשות כל דבר רע .ומאחר שהצונים עצמם
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השתמשו בכנען – מכאן יוצא שכנען הוא עבד אל החצונים שנקראים עבדים .כי שימש אליהם להוציא את כוונתם הרעה מהכח אל

שם
הפועל׃ כו ויֹאמֶּ ר ָּברו ְך יְ הוָּ ה אֱ לֹהֵ י ׁ ֵ
יהי ְכנען עֶּ בֶּ ד לָּ מוֹ ׃
ליפת להשלים התיקון לנח וִ ִ

התחיל לברך את שם אף על פי שיפת הוא הבכור ,כי שם הוא שקרא

נח ייחד שם הוי״ה ברוך הוא לשם ,ושם אלקים ליפת .להראות שזה פנימי וזה חיצון.

כז

י ְפ ְת אֱ ל ִֹהים לְ יֶּפֶּ ת

מזרעו של יפת יצא כורש שבנה את בית המקדש השני

שם
וְ יִ ְׁשכֹן ְב ָּאהֳלֵ י ׁ ֵ

מזרעו של

יהי ְכנען עֶּ בֶּ ד לָּ מוֹ
שם יצא שלמה המלך שבנה את בית המקדש הראשון וִ ִ
שנָּה
שהיו חוטבי עצים ושואבי מים באוהלי הקדושה׃ כח ויְ ִחי נֹח יסוד אחר המבול ְׁשל ֹׁש מֵ אוֹ ת ׁ ָּ
שנָּה ו ָּימֹת תזכה
חֲמ ִׁשים ׁ ָּ
שנָּה ו ִ
שנָּה׃ כט ו ִי ְהיו ָּכל יְ מֵ י נֹח ְת ׁשע מֵ אוֹ ת ׁ ָּ
חֲמ ִׁשים ׁ ָּ
ו ִ
להגנז נשמתו במקום הזיווג העליון – סוד אחוריים של ע״ב וס״ג .כי עליית היסוד עד הדעת .כשמת נח אברהם היה בן נ״ח שנים׃ {פ}
כאן הרמז לגבעונים שבאו במזרעו של כנען,

התיבה היא בינה ,ובני נח הם חג״ת דז״א.

שם חָּ ם וָּ יָּפֶּ ת
י א וְ ֵא ֶּלה תוֹ לְ דֹת ְבנֵי נֹח ׁ ֵ
ולבסוף את ילדיו של שם ו ִי ָּולְ דו לָּ הֶּ ם ָּבנִ ים ספירות המלכות ,שבה יש שם ב״ן אחר המבול׃ ב ְבנֵי יֶּפֶּ ת
ספירות המלכות הנמשכים מהתפארת גֹמֶּ ר גרמניה של אדום ,והיא פרצוף עליון של הנצח ומָּ גוֹ ג פרצוף אמצעי של הנצח
ירס
ש ְך פרצוף תחתון דהוד וְ ִת ָּ
ומָּ די פרצוף תחתון דנצח וְ יָּוָּ ן פרצוף עליון דהוד וְ ֻתבָּ ל פרצוף אמצעי דהוד ומֶּ ׁ ֶּ
פרס ,והוא יסוד׃ ג ו ְבנֵי גֹמֶּ ר שהוא פרצוף עליון דנצח א ְׁשכֲנז איטליה ,והוא פרצוף עליון דנצח דמלכות וְ ִריפת
בנֵי יָּוָּן שהוא פרצוף
בריטניה ,והוא פרצוף אמצעי דנצח דמלכות וְ תֹג ְרמָּ ה בולגריה ,והוא פרצוף תחתון דנצח דמלכות׃ ד ו ְ
תים קפריסין ,והוא פרצוף
יש פרצוף אמצעי דהוד דמלכות ִכ ִ
ישה פרצוף עליון דהוד דמלכות וְ ת ְר ִׁש ׁ
עליון דהוד אֱ לִ ׁ ָּ
תחתון דהוד דמלכות וְ ד ָֹּדנִ ים פרצוף מלכות דהוד דמלכות׃
התורה מונה את ילדים של יפת תחילה ואחריו את ילדיו של חם

מאלו הספירות דאצילות נמשכו עולמות בי״ע ,שהם ִאּיֵי הּגֹויִם.

ה מֵ ֵא ֶּלה ספירות דאצילות נִ ְפ ְרדו ִאיֵי הגוֹ יִ ם
לִ לְ ׁשֹנוֹ לְ ִמ ְׁש ְפח ָֹּתם ְבגוֹ יֵהֶּ ם׃ ו ו ְבנֵי חָּ ם

עולמות בי״ע

ְבא ְרצ ָֹּתם

לאחר חטא מגדל בבל

שהוא ספירת הגבורה ,ממנו יצאו:

כו ׁש

יש
ִא ׁ

הוד .כוש מלשון כושי

ושחור ,שהוא הבן שנולד לאחר ששימש חם עם אשתו בתיבה ,והלידה היתה אחר היציאה מהתיבה – וזה להורות על גוון העור של כוש,
שנולד לחם באיסור ,כדי לפרסם קלקולו של אביו .כו״ש אותיות ש״ך ו׳ – הוא הראשון שהתריסו כנגדו כל הש״ך דינים ,ואלמלא מיתוק האות

ו׳ שנכנסה באמצע ,לא היה מתקיים בעולם מתוקף הדינים ו ִמ ְצריִ ם יסוד ופוט נצח ו ְכנָּען מלכות׃ ז ו ְבנֵי כו ׁש
תה בינה דעשיה וְ רעְ מָּ ה הוד
שהוא הוד ,יצאוְ :סבָּ א בינה דבריאה .סב״א גימטרייה ס״ג וחֲוִ ילָּ ה בינה דיצירה וְ ס ְב ָּ
שבָּ א הוד דיצירה ו ְד ָּדן הוד דעשיה.
דבריאה וְ ס ְב ְתכָּ א הוד דיצירה ו ְבנֵי רעְ מָּ ה שהיא הוד דבריאה ,ממנה יצאוְׁ :
מרֹד ולא הזכיר אותו בפסוק הקודם כי נמרוד הוא לא
סה״כ  8אומות שיצאו מבני כוש׃ ח וְ כו ׁש שהוא הוד יָּלד ֶּאת נִ ְ
אומה .נמרוד הוא הראשון שהמציא עניין הממלכה ,שיהיה איש אחד שיגבור על אחרים וימלוך עליהם – נמרוד הוא ארמפל שהפיל את
אברהם לכבשן האש

הוא הֵ חֵ ל לִ ְהיוֹ ת ִגבֹר ָּב ָּא ֶּרץ

נמרוד הוא מגלגול קין ,שהיה משורש הגבורות ,וכשנטל גבורותיו

של קין נטל את גזרתו להיות נד בארץ .נמר״ד אותיות נ״ד מ״ר – כי הגבורות שלו קשות ומרות ,והיה מר לשמיים כי מרד בקונו׃
נמרוד מסמל את המרידה ביסוד הבונה את המלכות!

ט הוא הָּ יָּה גִ בֹר ציִ ד
ִגבוֹ ר ציִ ד יצחק אבינו הוא מצד הדין הקשה שלמעלה ,ויצא ממנו עשו – הדין הקשה למטה ,ועל כן יצחק אהב את עשו יותר מיעקב,
פנֵי יְ הוָּ ה ואיך כל זה בחסות ה׳? כי אחר המבול היה צריך לעשות הבדלה בין
שכתוב :״ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו״ לִ ְ
אשית
הטובים והרעים – ונמרוד תרם להבדלה זו ,שהרי ה׳ מגלגל זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייב׃ י ו ְת ִהי ֵר ִׁ
בבֶּ ל כתר המלכות .שננערו בה מתי מבול בהיותה הארץ הגרועה מכל הארצות ,בסוד הנוקבא של הטומאה .בב״ל
מ ְמל ְכתוֹ ָּ
בחילוף אותיות א״ת ב״ש שש״ך גימטריה כת״ר וגימטריה שנער – שמבבל התחיל כתר הטומאה בסוד הקליפה קודמת לפרי וְ ֶּא ֶּרךְ
צד את דעת הבריות שימרדו גם הם

לִ ְפנֵי יְ הוָּ ה על ֵכן י ֵָּאמר ְכנִ ְמרֹד

13

פרשת נח
פרצוף אריך אנפין בונה את החכמה וְ אכד
הרשעה שהיא סודְ :ב ֶּא ֶּרץ ִׁשנְ עָּ ר׃

בינה

וְ כלְ נֵה

תפארת .אלו ג׳ מוחין חב״ד של הטומאה ,שמושכים הרע למלכות

כוש אהב את נמרוד כי היה בן הזקונים שלו ,ולכן נתן כוש לנמרוד את כתנות העור אשר עשה הקב״ה לאדם
וחוה בצאתם מגן עדן.
אדם וחוה נתנו הבגדים לחנוך בן ירד ,וחנוך נתן למתושלח בנו ,וכשמת מתושלח נח לקח את הבגדים אל
התיבה .כשיצאו מהתיבה חם גנב את הבגדים והסתירם ,וכשנולד כוש נתן לו את הבגדים בסתר.
נמרוד היה בן  20כשלבש את הבגדים וה׳ נתן לו כח וגבורה ,לכן היהּ :גִ ּבֹור צ ִיד ִל ְפנֵי ְיהוָה.
כשנמרוד היה בן  40נלחמו אחיו בני כוש עם בני יפת ,ובני יפת גברו עליהם עד שנמרוד הגיע עם אנשיו ונצחו.
הם לקחו את בני יפת לעבדים לנמרוד ולאחיו ,ובני כוש המליכו את נמרוד למלך על כל בני נח – כולם היו תחת
ידו וכל הארץ היתה שפה אחת.
נמרוד שם את תרח בן נחור לשר צבאו ,והם ישבנו ְּבאֶּ ֶּרץ ִׁשנְ עָ ר.
נמרוד מרד בה׳ ועשה אלוהי עץ ואבן והשתחוו להם ,ולימד את דרכי הרעים לכל אנשי הארץ ,ואפילו בנו מרדון
הרשיע יותר ממנו.

יא ִמן הָּ ָּא ֶּרץ ה ִהוא יָּצָּ א א ׁשור
חבֹת עִ יר תבונה וְ ֶּאת ָּכלח
נמרוד כמלך ו ִיבֶּ ן ֶּאת נִ ינְ וֵה בינה .העיר הגדולה בעולם וְ ֶּאת ְר ֹ
הוא נינוה הָּ עִ יר ה ְגדֹלָּ ה עיר זו מלכות ,ועיר
חכמה׃ יב וְ ֶּאת ֶּרסֶּ ן דעת ,שהיאֵ :בין נִ ינְ וֵה ובֵ ין ָּכלח ִ
את המשיך ובנה את פרצופי המלכות :לו ִדים כתר .נולדו והוטבעו בים
גדולה זו בינה׃ יג ו ִמ ְצריִ ם שהוא יסוד יָּלד ֶּ
חים תפארת.
וְ ֶּאת ֲענ ִָּמים חכמה וְ ֶּאת לְ הָּ ִבים בינה ,ומילוי הבינה הוא הב״ל הרמוז בשם להבים וְ ֶּאת נ ְפ ֻת ִ
ֻחים גבורה
כל השמות של צאצאי מצרים מסתימים ב -י״ם  -כי הם טבעו בים׃ יד וְ ֶּאת פ ְת ֻר ִסים חסד וְ ֶּאת כ ְסל ִ
שם ְפלִ ְׁש ִתים תפארת פרטית וְ ֶּאת כ ְפת ִֹרים יסוד פרטי .סה״כ  8אומות שיצאו מבני מצרים׃
שר י ְָּצאו ִמ ׁ ָּ
אֲ ׁ ֶּ
{ס}
ג״ר וו״ק שבעולם התחתון יותר .אשור הוא מבניו של שם ,והוא לא הסכים לקבל את

עולמות הקליפה הם פסולת וסיגים של עולמות הקדושה!

טו ו ְכנען מלכות יָּלד ֶּאת ִצידֹן ְבכֹרוֹ כתר של העולם שמתחתיו וְ ֶּאת חֵ ת
את הָּ אֱ מ ִֹרי תפארת
החכמה הבונה את המלכות ,וזה מרומז בשם חת ,ח חכמה ,ת מלכות׃ טז וְ ֶּאת היְ בו ִסי יסוד וְ ֶּ
ָּשי מלכות׃ יזוְ אֶּ ת ה ִח ִוי וְ ֶּאת הע ְר ִקי וְ ֶּאת ה ִסינִ י׃ יח וְ ֶּאת הָּ א ְרוָּ ִדי וְ ֶּאת
וְ ֵאת ה ִג ְרג ִׁ
כנעֲנִ י סה״כ  11אומות שיצאו מבני כנען – כנגד י״א
ה ְצמָּ ִרי וְ ֶּאת החֲמָּ ִתי וְ אחר ָּנפֹצו ִמ ְׁש ְפחוֹ ת ה ְ
דרגות הטומאה ,וי״א ארורים ,בסוד :״ארור כנען״׃ יט ויְ ִהי ְגבול ה ְכנעֲנִ י ִמ ִצידֹן בֹאֲ כָּ ה גְ ָּר ָּרה עד עזָּה
בֹאֲ כָּ ה ְסדֹמָּ ה ו ֲעמ ָֹּרה וְ א ְדמָּ ה ו ְצבֹיִ ם עד לָּ ׁשע אלו מקומות בעלות דין וקטנות׃ כ אֵ ֶּלה ְבנֵי
שנ ָֹּתם ְבא ְרצ ָֹּתם ְבגוֹ יֵהֶּ ם׃ {ס}
חָּ ם שהוא גבורה לְ ִמ ְׁש ְפח ָֹּתם לִ לְ ׁ ֹ
חכמה של העולם שמתחתיו.

שם שהוא חסד יֻלד גם הוא אֲ ִבי ָּכל ְבנֵי עֵ בֶּ ר אֲ ִחי יֶּפֶּ ת שהוא תפארת הגָּדוֹ ל
כא ולְ ׁ ֵ
שור בינה
שם שהוא חסד עֵ ילָּ ם כתר ,בסוד נעלם וְ א ׁ
התפארת יונק ממידת החסד שנקראת גדולה׃ כב ְבנֵי ׁ ֵ
וְ א ְרפ ְכ ׁשד וְ לוד ואֲ ָּרם קליפת נגה׃ כג ו ְבנֵי אֲ ָּרם עוץ וְ חול וְ ג ֶֶּּתר וָּמ ׁש׃ כד וְ א ְרפ ְכ ׁשד
שם הָּ ֶּאחָּ ד
שלח יָּלד ֶּאת עֵ בֶּ ר׃ כה ולְ עֵ בֶּ ר היה נביא יֻלד ְׁשנֵי בָּ נִ ים ׁ ֵ
שלח וְ ׁ ֶּ
יָּלד ֶּאת ׁ ָּ
ֶּפלֶּ ג בימי פלג התחילו לקצר ימי בני אדם ,כי מיום שנולד פלג לא בא אדם לכלל  300שנה ִכי ְביָּמָּ יו נִ ְפלְ גָּה הָּ ָּא ֶּרץ
ָּקטָּ ן יָּלד י״ג בנים רשעים ,המקבילים
שם ָּא ִחיו י ְָּקטָּ ן היה עניו ,ומקטין את עצמו׃ כו וְ י ְ
מעת לידתו החל דור הפלגה וְ ׁ ֵ
שלֶּ ף וְ ֶּאת חֲצ ְרמָּ וֶּת וְ ֶּאת
לי״ג תיקוני דיקנא ,אלא שהם הפוכים מהקדושה! ֶּאת אלְ מוֹ ָּדד וְ ֶּאת ׁ ָּ
ימ ֵאל וְ ֶּאת
יָּרח׃ כז וְ ֶּאת הֲדוֹ ָּרם וְ ֶּאת אוזָּל וְ ֶּאת ִד ְקלָּ ה׃ כח וְ ֶּאת עוֹ בָּ ל וְ ֶּאת אֲ ִב ָּ
שבָּ ם
ְׁשבָּ א׃ כט וְ ֶּאת אוֹ ִפר וְ ֶּאת חֲוִ ילָּ ה וְ ֶּאת יוֹ בָּ ב ָּכל ֵא ֶּלה ְבנֵי י ְָּקטָּ ן׃ ל ויְ ִהי מוֹ ׁ ָּ
שנ ָֹּתם
שם לְ ִמ ְׁש ְפח ָֹּתם לִ לְ ׁ ֹ
שא בֹאֲ כָּ ה ְספָּ ָּרה הר ה ֶּק ֶּדם׃ לא ֵא ֶּלה ְבנֵי ׁ ֵ
ִמ ֵמ ׁ ָּ
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ְבא ְרצ ָֹּתם לְ גוֹ יֵהֶּ ם סה״כ  26אומות שיצאו מבני שם – כ״ו – כי היחוד שלט עליהם׃ לב ֵא ֶּלה ִמ ְׁש ְפחֹת ְבנֵי
א ֶּרץ אחר המבול כל שבעים אומות העולם
נֹח לְ תוֹ לְ ד ָֹּתם ְבגוֹ יֵהֶּ ם ומֵ ֵא ֶּלה נִ ְפ ְרדו הגוֹ יִ ם ָּב ָּ
ממשפחות בני נח :יפת ובניו –  ,15חם ובניו –  ,31ושם ובניו –  ????74=15+31+27 .27לבדוק איךךךךךךך והרי שם ,וארפכשד,

ושלח ,ועבר – היו צדיקים והם לא נכללו באומות העולם׃ {פ}
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מלכות – שביעי
כאן מתואר התהוות עולם הנקודים הנמשך ממלכות של אדם קדמון ,שעליה נאמר :ו ְי ִהי כָל ָהאָ ֶּרץ .הארץ זו
המלכות ומעליה היסוד של אדם קדמון הנקרא כל .ומעל היסוד כל ח׳ ספירות ראשונות שהם ו״ק דאדם קדמון.

שפָּ ה ֶּאחָּ ת
יא א ויְ ִהי כָּ ל הָּ ָּא ֶּרץ ָּ

שפ״ה בגימטריה שכינ״ה ,ועיקר השראת השכינה היתה במדרש של שם ועבר.

ועבר היה נביא ,ונודע לו שעתיד להיות הפילוג לכן קרא לבנו פלג – שבימיו התפלגה הארץ

ו ְדבָּ ִרים אֲ חָּ ִדים

כולם היו מדברים

בלשון הקודש ,כי עדיין לא ניתנו ממונים על האומו ,והנהגת השכינה היתה מתפשטת על כל העולם .אבל אחר כך כשבא נמרוד הרשע
והמריד את האומות ,התצמצמה השכינה בשכונתם של שם ועבר הצדיקים ,והשכינה מסרה את האומות בידם של השרים העליונים

הממונים עליהם .ואז היה פילוג הלשונות שרומז על פילוג הממונים׃ ב ויְ ִהי ְבנ ְָּסעָּ ם ִמ ֶּק ֶּדם

כאשר התחיל עולם הנקודים

להיווצר ,הוא יצא מתחת לטבור אדם קדמון ,וזה סוד הנסיעה מתחת לפרסא! קדם הוא בחינת כתר של העולמות ,והוא מלשון אחור וקדם
צרתני .כאן אנו לומדים שהרי אררט היו במזרח

ו ִי ְמ ְצאו ִב ְקעָּ ה

אותיות העק״ב – כי חשבו לדבוק בראש ובמקום זאת דבקו

בעקב .ורצו לבנות הקליפה כדי שהיא תשלוט עליהם ותניח אותם ללכת אחר שרירות ליבם הרע ,כי ידעו שהקדושה מואסת כל המעשים
הרעים ,והקליפה מואסת כל המעשים הטובים

ְב ֶּא ֶּרץ ִׁשנְ עָּ ר

גימטרייה כת״ר

שם
ֵשבו ׁ ָּ
וי ְׁ

ממלכות דאדם קדמות מגיעים

לכתר דנקודים ,ומתיישבים שם׃
הספירות צריכות לעלות לפה דאדם קדמון להשלים עצמם ,כי יצאו עם אור דנפש בלבד ,וצריכים השלמה
לנרנח״י אורות.

יש ג״ר ֶּאל ֵרעֵ הו ז״ת הָּ בָּ ה
ֹאמרו ִא ׁ
ג וי ְ
בחינת לבנה וכלי המוכן לקבל את האור וְ נִ ְש ְרפָּ ה לִ ְש ֵרפָּ ה

גימטרייה י״ב ,לרמוז שיש לבנות י״ב פרצופים

נִ לְ ְבנָּה לְ בֵ נִ ים

כי האורות לא החזיקו! הלבנה הקדושה היא מלכות שמים .ויש

כנגדה ירח של הטומאה – שהכוחות שלה נקראים לבנים .והם רצו להחליף הרשויות ולתת קיום למלכות של הטומאה .הם רצו לבטל את
המלכות הקדושה על ידי הדינים הקשים של הקליפה שהם אש שורף – ולא ידעו כי מלכות שמים היא אש אוכלת אש

ה ְלבֵ נָּה לְ ָּאבֶּ ן וְ החֵ מָּ ר הָּ יָּה לָּ הֶּ ם לחֹמֶּ ר
שלם בכל רמ״ח אברים׃

ו ְת ִהי לָּ הֶּ ם

חמ״ר אותיות רמ״ח – שרצו לתת למלכות של הטומאה צורת פרצוף

י״ב פרצופים הם :עתיק ונוקבא ,אריך אנפין ונוקבא ,אבא ואמא ,ישראל סבא ותבונה ,ישראל ולאה ,יעקב ורחל.
ה ֵח ָמר מעמיד של הלבנה ,וזה הצלם! שהוא ממוצע בין האור לכלי.
הם לא הסתפקו בעולם הנקודים ובמצבם הנוכחי ,ורצו לעלות מעל הפרסא – מעל הטבור דאדם קדמון!

ֹאמרו הָּ בָּ ה נִ ְבנֶּה ָּלנו גימטרייה אלקים עִ יר
ד וי ְ
שמיִ ם כתר דנוקבא דאדם קדמון מגיע לחזה ז״א הנקרא שמים ,ועל ידי
ֹאשוֹ ב ׁ ָּ
דוגמת הזיווג של הקדושה  -של יסוד ומלכות וְ ר ׁ
שם שכינה .היו בונים כנסיות ומדרשות ,ושמים בהם ספר תורה ועטרה על ראשו ,ולא לשם ה׳ – אלה לשמם.
ֲשה ָּלנו ׁ ֵ
זה :וְ נע ֶּ
וצד אחר מתגברים על ישראל ומתבטלת העבודה .ועליהם נאמר :״והמים גברו מאוד מאוד על הארץ״ ֶּפן נָּפוץ על ְפנֵי כָּ ל
הָּ ָּא ֶּרץ אם לא יבנו את המלכות׃
מלכות דאדם קדמון ,שנקראת גם:

ו ִמגְ ָּדל

כשהיא עולה לז״א.

דור הפלגה רצו לקחת את המלכות לעצמם ,ולהרידה מט׳ ספירות ראשונות .זה נקרא קיצוץ בנטיעות! וזה
מעורר את מידת הדין.

ה

וי ֵֶּרד

אותיות רי״ו ד׳

יְ הוָּ ה לִ ְראֹת

מכאן לומדים שהדיינים לא ירשיעו לפני שיראו ויבינו

המשכת החכמה ממעלה למטה מביאה דינים!

שר ָּבנו ְבנֵי הָּ ָּא ָּדם
אֲ ׁ ֶּ

אֶּ ת הָּ עִ יר וְ ֶּאת ה ִמגְ ָּדל

אלה ניצוצי קרי מאדם הראשון ,מאותם ק״ל

שנים שנמחו במבול ,והופצו בדור הפלגה ,ועבדו בפרך במצרים .בניו של אדם הראשון שמרד בקונו .כי הקלקול הראשון הוא שגרם להם

לחדש עכשיו קלקול נוסף ,שהס״א התחזקה על ידי הקלקול הקדמוני ונתנה בליבם לעשות לה בניין בעולם׃ ו ויֹאמֶּ ר יְ הוָּ ה
שפָּ ה אחת לְ כֻ ָּלם וְ זֶּה ה ִח ָּלם לעֲשוֹ ת וְ ע ָּתה לֹא יִ ָּבצֵ ר מֵ הֶּ ם
למלאכים הֵ ן עם ֶּאחָּ ד וְ ָּ
שר ָּיזְמו לעֲשוֹ ת׃
כֹל אֲ ׁ ֶּ
כאשר עולם הנקודים עולה למלכות דאדם קדמון ,הוא בבחינת :עם אֶּ ָחד ,עולם הנקודים עם אחד שהוא אדם
קדמון! והשכינה שהיא מלכות דאדם קדמון ,רומזת לְ :ו ָׂשפָ ה אחת ְלכֻלָ ם ,שכינה גימטרייה שפ״ה! שהיא אחת
עם ט׳ ספירות שמעליה ,ויש חשש שיפרידו אותה מהבניין השלם.

ז

יש ְשפת ֵרעֵ הו׃
שר לֹא יִ ְׁש ְמעו ִא ׁ
שם ְשפָּ ָּתם אֲ ׁ ֶּ
הָּ בָּ ה נ ְֵר ָּדה וְ נ ְָּבלָּ ה ׁ ָּ
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יש לקחת מהם את האורות שקנו מעלייתם למלכות דאדם קדמון ,ואז יחזרו למטה לעולם הנקודים.

שם ממלכות דאדם קדמון על ְפנֵי כָּ ל הָּ ָּא ֶּרץ
ח ויָּפֶּ ץ יְ הוָּ ה א ָֹּתם ִמ ׁ ָּ
בבֶּ ל לפי שהפך ה׳ את לבבם על ידי פירוד
אבי״ע .ואז :וי ְח ְדלו לִ ְבנֹת הָּ עִ יר׃ ט על ֵכן ָּק ָּרא ְׁשמָּ ה ָּ
שם ָּבלל יְ הוָּ ה
הלבבות ובלבול הלשונות ,שהרי בב״ל אותיות לב״ב – ומאחר שהתפכו הלבבות הפכו מלבב לבבל ִכי ׁ ָּ
שם ה ֱִפיצָּ ם יְ הוָּ ה על ְפנֵי ָּכל הָּ ָּא ֶּרץ ואז ניתן שליט לכל אומה ואומה׃ {פ}
ְשפת ָּכל הָּ ָּא ֶּרץ ו ִמ ׁ ָּ

למטה מפרסא ,למקום שעתיד להיות בו

חמישה מינים בערב רב :נפילים ,גיבורים ,ענקים ,רפאים ,עמלקים – וסימנם נג״ע ר״ע .בגלל הערב רב נפלה
ה׳ קטנה ממקומה.
בלעם ובלק היו מצד של עמלק – אם נקח ע״ם של בלעם ,ו -ל״ק של בלק – יישאר בב״ל.
עשרה דורות מאדם הראשון עד נח רומזים על עולם העקודים ,ועשרה דורות מנח ועד אברהם רומזים על
עולם הנקודים.
אברהם אותיות ברא מ״ה ! כלומר שאברהם הוא סוד מ״ה החדש שיצא ממצח עתיק ,ומאברהם אבינו התחיל
עולם התיקון!
נח הוא יסוד דמלכות דעקודים  ,ונח בנה תיבה שבה כל שורשים של היקום מרוכזים במקום אחד ,כמו שבעולם
העקודים כל העשר ספירות בכלי אחד! ושם בן נח הוא כתר של עולם הנקודים!

י

שם
ֵא ֶּלה תוֹ לְ דֹת ׁ ֵ

כל מקום שבו כתוב אלה פסל את הראשונים ,פסל את אלו שנפרדו ללשונות שונים ,ושם ותולדותיו היו

בשפה ברורה .ולכן זרעו של שם היה עתיד לשלוט בכל העולם ,ומבתטלים מפניו כל שאר הממונים וכל שאר הלשונות

שד
שנָּה שהם י׳ ספירות דכתר דנקודים ויוֹ לֶּ ד ֶּאת א ְרפ ְכ ׁ ָּ
ְמאת ׁ ָּ
שנָּתיִ ם אחר המבול שגם מורה על דין .מבול
דינים ,פ״ר דינים ,א״ד של אדנ״י שגם הוא דין ְׁ

שם ֶּבן
ֵׁ

חכמה דנקודים .במילה ארפכשד מוצאים ש״ך
גימטרייה מ״ב לא״ה.

בתולדותיו של שם לא מוזכר מיתה – שהיו דבוקים בעץ החיים והתקיימה עליהם השראת הזיווג הקדוש ,ואילו לעכו״ם אין זכייה לתחיית

המתים – לכן נזכרה מיתתם .וגם לשון הקודש הוא לשון החיים׃
התורה לא מפרטת תולדות חם ויפת ,כי באה לייחס את אברהם אבינו ,שהוא כתר של עולם התיקון!

שד חֲמֵ ׁש מֵ אוֹ ת
שם שהוא הכתר דנקודים אחֲ ֵרי הוֹ לִ ידוֹ ֶּאת א ְרפ ְכ ׁ ָּ
יא ויְ ִחי המשכת מוחין שלֵ ׁ :
שד חכמה חי בסוד החכמה תחיה את בעליה! כי
שנָּה כח״ב חו״ג ויוֹ לֶּ ד ָּבנִ ים ובָּ נוֹ ת׃ {ס} יב וְ א ְרפ ְכ ׁ
ׁ ָּ
שלח בינה׃ יג ויְ ִחי א ְרפ ְכ ׁשד אח ֲֵרי
שנָּה ויוֹ לֶּ ד ֶּאת ׁ ָּ
בחכמה קיים אור החיה חָּ מֵ ׁש ו ְׁשל ִֹׁשים ׁ ָּ
שנָּה ויוֹ לֶּ ד ָּבנִ ים ובָּ נוֹ ת׃
שנִ ים וְ א ְרבע מֵ אוֹ ת ׁ ָּ
של ֹׁש ׁ ָּ
שלח ׁ ָּ
הוֹ לִ ידוֹ ֶּאת ׁ ֶּ
שנָּה ויוֹ לֶּ ד ֶּאת עֵ בֶּ ר חסד ,ועל שמו נקרא אברהם העברי!׃ טו ויְ ִחי
שלח חי ְׁשל ִֹׁשים ׁ ָּ
{ס} יד וְ ׁ ֶּ
שנָּה ויוֹ לֶּ ד ָּבנִ ים
שנִ ים וְ א ְרבע מֵ אוֹ ת ׁ ָּ
של ֹׁש ׁ ָּ
שלח אח ֲֵרי הוֹ לִ ידוֹ אֶּ ת עֵ בֶּ ר ׁ ָּ
ׁ ֶּ
שנָּה ויוֹ לֶּ ד ֶּאת ָּפלֶּ ג גבורה׃ יז ויְ ִחי עֵ בֶּ ר
ובָּ נוֹ ת׃ {ס} טז ויְ ִחי עֵ בֶּ ר א ְרבע ו ְׁשל ִֹׁשים ׁ ָּ
שנָּה ויוֹ לֶּ ד ָּבנִ ים ובָּ נוֹ ת׃
שנָּה וְ א ְרבע מֵ אוֹ ת ׁ ָּ
אחֲ ֵרי הוֹ לִ ידוֹ ֶּאת ֶּפלֶּ ג ְׁשל ִֹׁשים ׁ ָּ
חֲרי הוֹ לִ ידוֹ
שנָּה ויוֹ לֶּ ד ֶּאת ְרעו תפארת׃ יט ויְ ִחי פֶּ לֶּ ג א ֵ
{ס} יח ויְ ִחי פֶּ לֶּ ג ְׁשל ִֹׁשים ׁ ָּ
שנָּה  209גימטרייה יצח״ק עם הכולל ויוֹ לֶּ ד ָּבנִ ים ובָּ נוֹ ת׃
שנִ ים ומָּ אתיִ ם ׁ ָּ
ֶּאת ְרעו ֵת ׁשע ׁ ָּ
שנָּה ויוֹ לֶּ ד אֶּ ת ְשרוג נצח׃ כא ויְ ִחי ְרעו אחֲ ֵרי
{ס} כ ויְ ִחי ְרעו ְׁשתיִ ם ו ְׁשל ִֹׁשים ׁ ָּ
שנָּה ויוֹ לֶּ ד ָּבנִ ים ובָּ נוֹ ת׃ {ס} כב ויְ ִחי
שנִ ים ומָּ אתיִ ם ׁ ָּ
שבע ׁ ָּ
הוֹ לִ ידוֹ ֶּאת ְשרוג ׁ ֶּ
את נָּחוֹ ר הוד ,ושמו מעיד על היותו דינים ,בסוד נחר גרוני! נח״ר גימטרייה ג׳ פעמים
שנָּה ויוֹ לֶּ ד ֶּ
ְשרוג ְׁשל ִֹׁשים ׁ ָּ
שנָּה ויוֹ לֶּ ד ָּבנִ ים ובָּ נוֹ ת׃
אלקים׃ כג ויְ ִחי ְשרוג אח ֲֵרי הוֹ לִ ידוֹ ֶּאת נָּחוֹ ר מָּ אתיִ ם ׁ ָּ
שנָּה ויוֹ לֶּ ד אֶּ ת ָּתרח יסוד׃ כה ויְ ִחי נָּחוֹ ר אחֲ ֵרי
{ס} כד ויְ ִחי נָּחוֹ ר ֵת ׁשע וְ עֶּ ְש ִרים ׁ ָּ
שנָּה ויוֹ לֶּ ד ָּבנִ ים ובָּ נוֹ ת׃ {ס} כו ויְ ִחי
שנָּה ו ְמאת ׁ ָּ
הוֹ לִ ידוֹ ֶּאת ֶּתרח ְת ׁשע עֶּ ְש ֵרה ׁ ָּ
שנָּה זו״ן .והיות והיסוד כולל ג׳ קווים ,תרח הוליד ג׳ בנים :ויוֹ לֶּ ד ֶּאת א ְב ָּרם קו ימין ֶּאת
ֶּתרח ִׁש ְבעִ ים ׁ ָּ
נָּחוֹ ר קו שמאל וְ ֶּאת הָּ ָּרן קו אמצע׃
כז

וְ ֵא ֶּלה תוֹ לְ דֹת ֶּתרח ֶּתרח הוֹ לִ יד ֶּאת א ְב ָּרם ֶּאת נָּחוֹ ר וְ ֶּאת הָּ ָּרן

שלושה בנים כמו בני

נח שהיו כנגד ג׳ קווים לבנות את העולם – כך אברם נחור והרן ,כנגד שלושה קוים לבנות את הקדושה :אברם – קו ימין ,נחור – קו שמאל,
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פרשת נח
הרן – קו אמצעי

וְ הָּ ָּרן הוֹ לִ יד ֶּאת לוֹ ט

לוט הוא הקליפה המכוונת את הפרי – לו״ט גימטריה מ״ה – האור שמאיר בקו

האמצעי .ולוט נתקן קצת על ידי אברם ,כדי שיהיה ראוי לעמוד בשלו ,ולא תהיה הקליפה קשה ורעה׃ כח

ויָּמָּ ת הָּ ָּרן על ְפנֵי

ֶּתרח ָּא ִביו
שת
שם ֵא ׁ ֶּ
ָּשים ׁ ֵ
ְב ֶּא ֶּרץ מוֹ ל ְדתוֹ ְבאור כ ְש ִדים׃ כט ו ִיקח א ְב ָּרם וְ נָּחוֹ ר לָּ הֶּ ם נ ִׁ
כה זוהי שרי
שת נָּחוֹ ר ִמלְ ָּכה בת הָּ ָּרן אֲ ִבי ִמלְ ָּכה ואֲ ִבי יִ ְס ָּ
שם ֵא ׁ ֶּ
ש ָּרי וְ ׁ ֵ
א ְב ָּרם ָּ
הראשון שמת בחיי אביו אחר המבול .והרן זכה שיצאה ממנו האישה הכי כשרה מכל הנשים – שרי אשת אברם

שנקראה יסכה משום שהיתה חשובה בפני כל העולם :שהיתה יפה מאוד וכשרה .יסכ״ה אותיות כ״י ס״ה – שם אדנ״י מאיר לה – וזה שם
המלכות .ואחר שנעשית בת זוגו של אברם נקרא שמה שרי ,שאברהם הוא חסד .ולבסוף הפך שמה לשרה כשהיא עלתה עד הבינה ,בסוד:

שרי ע ֲָּק ָּרה ֵאין לָּ ה וָּלָּ ד
״כי היא היתה אם כל חי״׃ ל ו ְת ִהי ָּ
מהגבירה החשובה והכשרה׃ לא ו ִיקח ֶּתרח ֶּאת א ְב ָּרם ְבנוֹ וְ ֶּאת לוֹ ט ֶּבן הָּ ָּרן ֶּבן ְבנוֹ וְ ֵאת
שת א ְב ָּרם ְבנוֹ וי ְֵצאו ִא ָּתם מֵ אור כ ְש ִדים לָּ לֶּ כֶּ ת א ְרצָּ ה ְכנען
שרי כ ָּלתוֹ ֵא ׁ ֶּ
ָּ
שם תרח עשה תשובה ,מכל מקום הדין היה מתריס נגדו על
ֵשבו ׁ ָּ
ו ָּיבֹאו עד חָּ ָּרן רומז אל החרון ואל תוקף הדינים וי ְׁ
כי ישמעאל היה ראוי שיצא מהשפחה הגרועה ,ולא

שהטעה כמה פתאים בפסלים שלו .והיה צריך לתת לס״א את חלקה – וזה גופו של תרח ,ולנשמתו של תרח הועילה

התשובה׃ לב

שנָּה ויָּמָּ ת ֶּתרח ְבחָּ ָּרן
שנִ ים ומָּ אתיִ ם ׁ ָּ
ו ִי ְהיו יְ מֵ י ֶּתרח חָּ מֵ ׁש ׁ ָּ

עד כאן נמנים

 2000שנים של תהו ,ומאברהם ואלאה נמנים  2000שנה תורה ,כי אברהם התחיל להזהיר את העולם ופרסם את האמונה והייחוד׃ {ס}
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