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וויטל) (ר"ח  האדם"  איננו  האדם  "גוף 

לשנים,  נחלק  האדם  כי  ידעת  "הלא  ד)  (כא  האוה"ח  כתב  הנה 
ה] ל[צורך  ד'  שבראו  גשמי  אחד  וחלק  העיקר,  והוא  רוחני  אחד  חלק 

מקיים  הזה]  הגשמי  החלק  [של  שבאמצעותו  לשמשה,  [כדי]  נשמה 
כי אינו אלא שמש  ולו יקרא "עבד"  ד',  [האדם] כמה מצות אשר צוה 
"על  לב)  (ל  הכתוב  שאמר  כמו  "אדם"  יקרא  לנפש]  [פ'  שלה  לנפש, 
משום  [היינו  אדם"  יקרא  הבשר  לא  כי  יגיד  שזה  וגו'  לא"  אדם  בשר 

נפרדים]. ענינים  ב'  הם  והאדם  שהבשר  מבואר  הנ"ל  שבפסוק 

ותואר לחלק  ומבואר באוה"ח שהתואר הזה של אדם איננו הגדרה 
האדם  של  הגשמי  שהחלק  מבואר  בתורה  שהרי  האדם  של  הגשמי 
נקרא "בשר" [אדם] ואינו נקרא "אדם". ולכן מבאר האוה"ח שהתואר 
הרוחני  שהחלק  דהיינו  האדם  של  הרוחני  החלק  על  נאמר  אדם  של 

"אדם". זאת שנקראת  היא  שלו,  הנשמה   - שבאדם 

וזה  יג)  ישראל אות  בית   - (תולדות אדם  וכך כתב השל"ה הקדוש 
לשונו "כי שם עצם של "אדם" הוא דווקא אפנימיותו דהיינו הנשמה, 
דאינש  "גופא  צו.)  רות  (ז"ח  בזוהר  כדאיתא  אדם"  "בשר  נקרא  והגוף 
"גוף  שכתב  א)  (א  קדושה  בשערי  מבואר  וכן  דאדם".  לבושא  איקרי 
הוא  הגוף  אבל  הפנימיות  הוא  האדם  נמצא  כו'  האדם  איננו  האדם 

לבוש". כו' 

אדם.  תולדות  בהקדמת  הקדוש  השל"ה  שכתב  מה  פי  על  לומר  יש  בזה  [והביאור 

דהנה יש להקשות על דברי האוה"ח הנ"ל שכתב שהתואר של "אדם" הוא התואר של 

"אדם"  של  שהתואר  מבואר  ה.)  (סוטה  בגמ'  שהרי  הגוף,  של  ההגדרה  ולא  הנשמה 

[ופרש"י  יוחנן אדם  נאמר על הגוף של האדם שנוצר מן האדמה, דזה לשון הגמ' "א"ר 

וזה נרמז  יוחנן שהוא על שם המהות של הגוף שלו.  ר'  "למה נקרא שמו אדם" ומבאר 

האפר  מן  נוצר  [שהאדם  מ'רה"  ד'ם  א'פר  של]  תיבות  הראשי  שהוא  "אדם"  בתיבת 

של  התואר  ואיננו  הגוף  מצד  נובע  אדם  של  שהתואר  מבואר  הרי  ומרה],  דם  בו  ויש 

הנשמה  על  נאמר  אדם  של  שהתואר  האוה"ח  שכתב  מה  ביאור  צריך  כן  ואם  הנשמה 

הגוף. על  ולא 

מבואר  [וכעי"ז  אדם  תולדות  בהקדמת  הקדוש  בשל"ה  מבואר  לזה  והתירוץ 

לו  ומתדמה  למעלה  הוא  דבוק  "אם  לשונו  וזה  ג')]  ד"ה  קסד:  (ב"ב  במהרש"א 

יד)  יד  (ישעי'  לעליון  "ֶאַדֶמה  מלשון  אדם  בעצם  שמו  נקרא  [אז]  בדרכיו  לילך  יתברך 

אז  מהדביקות  עצמו  את  מפריד  הוא  אם  ו[אולם]  אדם".  דמות  כסא  "ועל  [וכמוש"כ] 

ישוב". ולעפר  הוא  ועפר  ממנה  לוקח  האדמה אשר  שם  על  אדם  [שמו]  נקרא 

שם  כן  על  כו'  התכלית  עיקר  זהו  לעליון"  "ֶאַדֶמה  על  המורה  אדם  שם  "אמנם 

יכול האדם  ובאמצעותה  [מורה על פנימיות האדם דהיינו הנשמה שמצדה  אדם בעצם 

להתדמות לד' יתברך (כן נראה לומר בכוונת השל"ה הקדוש אמנם עדיין צריך ביאור)". 

[אולי צ"ל כשמו] הגדול במילואו  ["אדם"] עולה במספר בשמו  לזה הוא] שכן  והראיה 

לפי שהגמטריא  במילואו שוים הם בהגמטריא שלהם  הוי'  ושם  "אדם"  [והיינו שתיבת 

מ"ה]. הוא  שניהם  של 

ומבואר בשל"ה הקדוש ששם העצם של "אדם" נאמר על החלק הרוחני של האדם 

[וכמוש"כ  יתברך  ד'  אל  להתדמות  האדם  יכול  שבאמצעותה  לפי  שלו  הנשמה  דהיינו 

ס'  (ח"ב  חי  כל  אם  במאמר  וע"ע  ועוד,  דבורה  בתומר  ע'  הקדושים  בספריו  הרמ"ק 

איננו שם העצם  הרי שזה  הגוף  על  "אדם" שנאמר  להרמ"ע מפאנו] אמנם התואר  לג) 

"אדם". של 

ששם  משום  הוא  הנשמה  של  התואר  הוא  ש"אדם"  לזה  שהטעם  מבואר  זה  ולפי 

אלוק  ה"חלק  ע"י  שרק  ולפי  לעליון"  "ֶאַדֶמה  של  הענין  על  מורה  "אדם"  של  העצם 

ממעל" שבאדם - הנשמה שלו, יכול האדם להתדמות לקונו לפיכך כתב האוה"ח ששם 

הגוף]. התואר של  ולא  הנשמה  התואר של  הוא  "אדם"  העצם של 

קרויים  אתם  הגמ' שאומרת  בדברי  הביאור 
אדם קרויים  העכו"ם  ואין  אדם 

אומר  יוחאי  בן  ר"ש  הי'  וכן  "תניא  אמרו  סא.)  (יבמות  בגמ'  הנה 
צאן  צאני  "ואתן  שנאמר  באוהל  מטמאים  אינן  כוכבים  עובדי  קברי 
קרויים  כוכבים  העובדי  ואין  אדם  קרויים  אתם  אתם"  אדם  מרעיתי 

אדם. קרויים  כוכבים  העובדי  אין  טעם  מאיזה  להבין  וצריך  אדם". 

לענין  נאמר  "אדם"  של  הזה  שהתואר  ד)  (כא  האוה"ח  ומבאר 
זאת  שהיא  הקדושה  נשמתו  לענין  דהיינו  האדם  של  הפנימיות 
שאומרת  הגמ'  דברי  את  האוה"ח  מבאר  ולפי"ז  "אדם".  שנקרא 
נשמה קדושה  להם  נקראים אדם שהוא משום שאין  אינם  שהעכו"ם 
קרויים  העכו"ם  אין  ולכן  הטומאה  מצד  מר  שורש  הוא  ששרשם  לפי 
כו'  ג'  ד"ה  קסד:  דף  בתרא  בבא  במסכת  המהרש"א  כתב  [וכך  אדם. 

עי"ש].

וזה  יג)  ישראל אות  בית   - (תולדות אדם  וכך כתב השל"ה הקדוש 
הנשמה]  [היינו  הצורה  על  נופל  אדם  שם  כי  בביאור  לך  "הנה  לשונו 
אדם  קרויין  העולם  אומות  אין  כן  ועל  הגוף].  [פ'  החומר  על  ולא 
כו'  קדשו  מרוח  נשמתם  ישראל  אמנם  הטומאה.  מרוח  נשמתם  כי 

אדם". הנקראות  הנשמות  פורחים  שמשם 

אדם  קרויין  אתם  אתם"  "אדם  אמר  "וכן  האוה"ח  לשון  וזה 
שהנפש  דהיינו  רוחנית"  נפש  להם  שאין  [לפי]  העולם  אומות  ולא 
נובעת  היא  אלא  הקדושה  מצד  נובעת  איננה  העולם  אומות  של 
(יג  ויקרא  בספר  האוה"ח  וכמוש"כ  הטומאה  מצד  להם  ומשתלשלת 
(יא מד)  [והיסוד הזה מרומז ג"כ בדברי האוה"ח שבפרשת שמיני  ב). 
ה)  (יט  יתרו  בדברי האוה"ח שבפרשת  וע"ע  כו)  (כ  ובפרשת קדושים 
ח"א)  (סוף  אדם  חיי  בספר  גם  מובא  הזה  והיסוד  אשכילך].  אכן  ד"ה 

שם. עיין  הטומאה  מצד  להם  נאצל  העכו"ם  שנשמת 

ד'" "עבד  של  התואר  את  האדם  משיג  איך 

הנה בספר דרך עץ חיים (המודפס בסוף ספר מסילת ישרים) כתב 
מה  בלבבו  ויבקש  כו'  יום  בכל  האדם  "שיעמוד  לשונו  וזה  הרמח"ל 
משה  עשה  מה  בהם.  ד'  חשק  שכך  העולם  אבות  הראשונים  עשו 
לפנינו",  היו  אשר  הגדולים  וכל  ד'  משיח  דוד  עשה  מה  ע"ה,  רבינו 
מדרכיהם  וללמוד  הצדיקים  בעבודת  להתבונן  צריך  שהאדם  דהיינו 
האדם  יזכה  ובזה  באמת,  ד'  את  לעבוד  האדם  יוכל  שעי"ז  כדי 

יתברך. בד'  ולהתדבק  להתקרב 

החשוב  התואר  את  רבינו  למשה  נתן  שד'  מבואר  בתורה  והנה 
כתיב  וכן  משה"  עבדי  כן  "לא  ז)  יב  (במדבר  וכמוש"כ  ד'"  "עבד  של 
זכו  הקדושים  האבות  וגם  ד'".  עבד  משה  שם  "וימת  ה)  לד  (דברים 
עיין  [אמנם  א).  יח  (תהילים  טוב  שוחר  במדרש  שמבואר  וכמו  לזה 
של  התוארים  בין  לחלק  שם  מש"כ  כח)  יא  (במדבר  חכמה  במשך 

הקדושים]. בדבריו  היטב  עי"ש  בתורה  המוזכרים  "עבד" 

זכו  טעם  מאיזה  לשאול  לנו  יש  הרמח"ל  של  הדרכתו  פי  ועל 
ד'", למה החשיב  "עבד  הללו לקבל את התואר החשוב של  הצדיקים 
"עבד  של  הזה  החשוב  התואר  את  ד'  להם  שנתן  עד  כך  כל  ד'  אותם 

ד'".

האדם  יוכל  האופן שבו  לנו  ה) מבאר  (כא  הקדוש  האוה"ח  ובאמת 



[וכמובן שאין צריך לומר  ד'".  לזכות לקבל את התואר הזה של "עבד 
בדורות  האדם  יזכה  שלה  ד'"  "עבד  של  התואר  בין  וערך  דמיון  שאין 
האחרונים, להתואר של "עבד ד'" שאליה זכו האבות הקדושים ומשה 

רבינו].

וגו'. כאן  "ואומרו ואם אמר יאמר העבד"  וזה לשון האוה"ח הקדוש 
אחר  ואף  קונו  לעבודת  המתלהב  ישראל  העבד  עבודת  הכתוב  הודיע 
הוא  וזה  האדון,  לעבוד  תאוה  מתאוה  הוא]  [עדיין  כוחותיו  שאפסו 
[היינו  הנשמה  שהם  בני"  ואת  אשתי  את  אדני  את  "אהבתי  אומרו 
"אשתי"] והמצוות [היינו "בני"] שעושה בעולם הזה ואינו רוצה לצאת 

כמתים". לחפשי  הזה  מהעולם 

כי  כזה מבטיחו האדון  והתאוה בהאדון, לאיש  יורה על החשק  "וזה 
לו יקרא "עבד ד'" וימלא תאותו כו' אך לא עתה [בעולם הזה] כי עתה 
לעולם  [היינו]  לעולם",  "ועבדו  אלא  [הזה]  בעולם  [חיים]  עוד  לו  אין 

נאמן". לעבד  לו  להיות  מהמלאכים  ד'  בו  יבחר  הבא 

"ומצינו שכן הי' למשה, שקראו ד' (דברים לד ה) "עבד ד'" שנתאוה 
(כמבואר  מצוותיו"  ולקיים  ד'  לעבוד  ישראל  לארץ  ליכנס  לחיות 

יד.). סוטה  במסכת 

ש"הסיבה"  לומר  האוה"ח  כוונת  אין  רבינו,  משה  לענין  האוה"ח  שכתב  מה  [הערה. 

לא"י  להכנס  נתאוה  רבינו  שמשה  משום  הוא  ד'"  "עבד  להקראות  משה  זכה  שבגללה 

הזה  להתואר  זכה  כבר  רבינו  משה  שהרי  בארץ,  התלויות  המצוות  את  לקיים  בכדי 

להכנס  יכול  הוא  שאין  נאמר  שבו   - שלו  דין  הגזר  שנחתם  לפני  עוד  ד'"  "עבד  של 

לאחר  עד  נחתם  לא  רבינו  משה  של  דינו  גזר  [שהרי  ואופן,  פנים  בשום  א"י  תוך  אל 

משה"  "עבדי  של  והתואר  ואכמ"ל)  באוה"ח  (כמבואר  מריבה  מי  וחטא  המרגלים  חטא 

לקיים  משה  של  שתאותו  מבואר  וא"כ  המרגלים]  של  החטא  לפני  עוד  לו  ניתן  כבר 

התואר  את  לקבל  זכה  הוא  שבגללה  הסיבה  היתה  לא  בארץ,  התלויות  המצוות  את 

ד'". "עבד  הזה של 

הוא  מצוותיו"  כו'  למשה  הי'  "ומצינו שכן  האוה"ח במש"כ  לומר שכוונת  צריך  ולכן 

לקיים  מופלא  באופן  נתאוה  רבינו  שמשה  לזה  מפורש  ומקור  מקום  מראי  להביא  רק 

יקיים  שהוא  עד  הזה  העולם  את  לעזוב  רבינו  משה  רצה  לא  ולפיכך  ד'  מצוות  את 

בפועל את כל המצוות התלויות בארץ. ובאמצעות המקור הזה נוכל ללמוד דעת להבין 

כל  במשך  רבינו  משה  של  בלבבו  שפיעמה  ד'  מצוות  אל  הגדולה  האהבה  את  קצת 

חייו. ימי 

העצומה  האהבה  את  חייו  במשך  השיג  רבינו  שמשה  שלפי  האוה"ח  מבאר  ולכן 

"עבד  רבינו עם התואר הזה של  ד' את משה  לפיכך הכתיר  יתברך  ד'  הזאת אל מצוות 

עבדי משה"]. כן  "לא  וכמוש"כ  ד'" 

צריך  ד'"  "עבד  הזה של  התואר  את  לקבל  באוה"ח שבכדי  ומבואר 
אל  עצומה  ותאוה  גדולה  אהבה  מאד,  מופלא  באופן  להשיג  האדם 

אכי"ר. עמהם  חלקנו  ויהי  יתברך.  ורצונו  מצוותיו  עשיית 

- פרשת שקלים   -

לאדם נפש"  "כופר  הוא  והחזקתה  התורה  לימוד 

לד'  נפשו  כפר  איש  ונתנו  לפקדיהם  בנ"י  ראש  את  תשא  "כי 
בפקד אתם כו'. זה יתנו כל העבר על הפקודים מחצית השקל בשקל 
רמז  דרך  על  הללו  הפסוקים  את  מפרש  והאוה"ח  יב-יג).  (ל  הקודש" 

שיבואר. וכמו 

רחמ"ל,  בעולם  גדול  אף  חרון  ח"ו  שיש  שבשעה  האוה"ח  ומבאר 
ומיתתו  צדיק  שום  איזה  העולם  מן  ד'  מסלק  עמו,  על  ד'  בחמלת  אז 
מכפרת על כל ישראל ומצילה אותם עי"ז מהחרון אף הגדול שנתהווה 

ישראל. עוונותיהם של  ע"י  בעולם 

להסתלק  להצדיק  עוונותיהם]  [ע"י  גרמו  ישראל  שכלל  כיון  אמנם 
מן העולם לפיכך צריכים כל ישראל לתקן את הדבר הזה ולתת כופר 

בגללם. הצדיק שמת  בעד  לד'  נפשם 

צריך  הוא  אז  תורה  ללמוד  ביכולתו  שיש  שמי  האוה"ח  ומבאר 
נפש" שלו. אמנם  ה"כופר  יהא  וזה  התורה  בלימוד  ולהרבות  להתחזק 
מכספו  חצי  את  ליתן  צריך  הוא  הרי  תורה  ללמוד  יכול  שאינו  מי 
נפש"  "כופר  לקבל  יזכה  הוא  גם  ועי"ז  בתורה  שעמילים  אלו  אל 
באמצעות זכות לימוד התורה שנזקף לזכותו ע"י הסיוע הכספי שהוא 

תורה. להלומדי  נותן 

הוא  מה  הכתוב  פירש  כאן  יתנו"  "זה  "ואומרו  האוה"ח  לשון  וזה 
היא  בתורה  שילמדו  מה  ובאמצעות  כו'  לתת  שצוה  נפש"  "כפר 
הכל,  כנגד  תורה  ותלמוד  כאומרם  זכויות,  ומרבה  עון,  ומכפרת  מגינה, 
ואפילו היו ביד האדם עבירות רבות [מ"מ] "זאת התורה לעלה למנחה 
המכפרים  הקרבנות  כל  הקריב  כאילו  לז),  ז  (ויקרא  ולאשם"  ולחטאת 
(מנחות קי.), והוא אומרו "כל העבר על הפקודים" שהם המצוות "זה" 

ועון]. [עבירה  דבר"  כל  לתיקון  לו  יהא  התורה]  לימוד  [היינו 

אמנם  ועמוק  רחב  הסבר  צריך  התורה  לימוד  ידי  על  לאדם  הבאה  הכפרה  [וענין 

בוודאי מחוייב האדם לעשות מעשה תשובה  כך. דהנה  הוא  בזה  נמרץ הביאור  בקיצור 

וכמוש"כ  ד'  אל  ויתוודה  חטאו  את  ויעזוב  יתחרט  שהוא  דהיינו  עוונותיו  על  רגיל 

על  ומ"מ  התורה  לימוד  ידי  על  הזה  מהחיוב  נפטר  האדם  ואין  והפוסקים,  הראשונים 

העליונים  בעולמות  שנוצר  והקלקול  הפגם  את  לתקן  האדם  יכול  התורה  לימוד  ידי 

מכח חטאיו [שזהו באמת ה"מהות" של תשובה לפי שיטת הרשב"י וכמוש"כ הראשית 

בשם  תרפ"א)  יו"כ  (מוצאי  משמואל  השם  כתב  ולפיכך  פ"ב).  התשובה  (שער  חכמה 

התורה  ששורש  לפי  היטב.]  ודו"ק  התורה"  לימוד  הוא  התשובה  "שעיקר  ז"ל  האר"י 

מאות  הוא  נשמתו  של  העליון  שרש  מישראל  אחד  וכל  כולם  העולמות  כל  מעל  הוא 

אחת מהתורה הקדושה, ולכן לימוד התורה משפיע שפע אור וקדושה מלמעלה למטה 

שיתבאר. וכמו  והאדם  העולמות  נטהרים  ובזה 

את  האדם  מעורר  ובטהרה  בקדושה  התורה  לימוד  שע"י  משום  הוא  בזה  והביאור 

ו') מפורש, שרק  ב' אות  ד' פרק  (חלק  ד'  [והנה בספר דרך  שרשה העליון של התורה. 

התורה  של  העליון  שרשה  את  לעורר  יכול  עבירות  מלא  שאינו  מי  של  התורה  לימוד 

וכן משמע בכל ספרי  כולם את שפע קדושתה,  כל העולמות  ועל  להשפיע על נשמתו 

"ואפילו היו ביד האדם עבירות רבות  החסידות. אמנם עיין לעיל בדברי האוה"ח שכתב 

בסוף  היטב  עי"ש  לא-לב  פרק  ד'  בשער  החיים  הנפש  כשיטת  מדבריו  ומשמע  כו'" 

כעת]. פנאי  ואין  בדבר  להתיישב  וצריך  ל"ב  פרק  ובתחילת  ל"א  פרק 

ועל ידי זה שהאדם מעורר את שרשה העליון של התורה אז יש כח לתורה "להאציל 

שלהבת  אש  רשפי  ורשפיה  כולם  העולמות  על  וקדושה  עליון  אור  שפעת  ולהשפיע 

להתקדש  העולמות  בכל  במעשיו  שגרם  והזוהמות  הטומאות  כל  ולכלות  לגרש  נורא 

וכל  וכל הפגמים מתמלאים  יחד אחד בחבירו  ולהאיר עוד בקדושה העליונה להתקשר 

עליון מתרבה  ואור  יתירה  וחדותא  והשמחה  וכל ההריסות מתקנים  נתקנים  הקלקולים 

לב). ד  הנפה"ח  (עכ"ל  העולמות"  בכל 

להצילו  לאדם  נפש"  "כופר  הוא  והחזקתה  התורה  שלימוד  האוה"ח  כתב  ולפיכך 

שע"י  לפי  העולם  מן  להסתלק  להצדיק  גרם  שהוא  זה  על  עוונותיו  על  מלהיענש 

הבא  שהעונש  ולפי  המקטרגים.  כל  ומתבטלים  הפגמים  כל  מתמלאים  התורה  לימוד 

ויקרא  האוה"ח  (וכמוש"כ  מעוונותיו  שנוצר  המקטרג  ע"י  נעשה  שהוא  הרי  האדם  על 

רע  דבר  מכל  האדם  ינצל  והחזקתה  התורה  לימוד  שע"י  האוה"ח  כתב  לפיכך  כה)  יח 

ועי"ז  לימוד התורה מתבטלים כל הקטיגורים שמקטרגים על האדם החוטא  כיון שע"י 

העונש]. מן  האדם  ניצול 

כופר  יתן  במה  תורה  בן  למי שאינו  "תיקון  וכותב  האוה"ח  וממשיך 
יתן "מחצית  כו'  יכול ללמוד תורה] לזה אמר  [והרי הוא אינו  כו'  נפשו 
יחצון  אשר  כהם  ורבים  עזרי'  אחי  ושמעון  וזבולן  כיששכר  השקל" 

תורה". לעמלי  כספם 

כל  את  לחצות  צריך  הזה  שהאיש  משמע  האוה"ח  לשון  מפשטות  הנה  [הערה. 

לגמרי  תומך  שהאדם  באופן  לעיין  ויש  תורה.  הלומדי  אל  חציו  את  ולתת  שלו  הכסף 

באדם אחד הלומד תורה דהיינו שהוא נותן לו את כל צרכיו וצרכי משפחתו אמנם אין 

יוכל האדם לקבל "כופר  נותן את חצי מכספו להלומדי תורה, האם גם באופן כזה  הוא 

כספו  כל  את  הוא מחלק  כן  אם  אלא  נפש"  "כופר  לקבל  יכול  הוא  אין  או שמא  נפש" 

כו' מחצית השקל"]. "יתנו  וכמוש"כ  תורה  הלומדי  אל  חציו  את  ונותן  לשנים 
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