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מאמר שורש הספירה וקדושת האותיות / א

התרגום למספר

והוא  תורה,  למתן  ההכנה  הם  הספירה  דימי  העומר,  ספירת  לגבי  החינוך  דברי  ידועים  הנה 
אלו,  רצון  ימי  בתוך  ובעמדנו  הימים.  את  מונה  כך  דמתוך  דבר,  אל  ומשתוקק  הכוסף  כאדם 

יש על בסיס הנ"ל להוסיף להעמיק בענין הספירה, אך קודם לכן יש להקדים מספר הקדמות 

כלליות, אשר הינם שורשים יקרים מצד עצמם.

נתחיל בשפת הקבלה, במה שמצוי בדברי האר"י הקדוש, ונשוב משם אל הפשוט. הנה בעוד 
שבבחינת פנים אמרינן במילות הקדש אותיות, הרי שבבחינת אח' אמרינן מספרים, והוא מה 

שמוצאים אנו כסדר שלוקחים מלה כשלהי ואומרים את הגימטריה שלה.

ולכאורה הדברים צריכים ביאור. דמה פשר הדבר שלוקחים לדוגמא את שם הויה, ואומרים 
שמספרו הוא 62. דבשלמא אותיות לשון הקדש קדושה אית בהו, וגנזי נסתרות בכל צורה ותג, 

זה קישורים  ובונים על  אך מהי קדושת המספר שמחמתה מתרגמים את האותיות למספרים, 

וענינים.

לשון הקדש

הנה  כאן.  הגנוז  היסודי  השורש  יתבהר  שבעזהי"ת  כדי  כאן,  שיש  הקושי  את  לחדד  ננסה 
במספרים  נעסוק  וכאשר  ב',  האות  היא  אותיות  הכ"ב  מתוך  השניה  האות  האותיות  בסדר 

הקדש  לשון  היתה  דאם  גדול.  פלא  לכאורה  היטב שהוא  הבן  ואולם  נאמר שמספרה שתים. 

שפה הסכמית כיתר לשונות העמים, דאינם אלא סימן בעלמא, לא היה כל קושי להבין שאכן 

האות ב' היא הסימן השני מתוך כך וכך סימנים, דלכך המספר שתים מבטא את מיקומה בסדר 

הספירה ביחס לאות א' הראשונה.

ואמנם אותיות לשון הקדש הינם סיבה כידוע, ולא סימן, וכל ענינם ומהותם הינו בעצם, והוא 
הגנוז בכל אות ואות, בצורתה והגייתה - עולם מלא כפשוטו. ואם כן קריאת השם 'שתים' על 

ניגש לדברים  האות ב' הינו לכאורה משולל הבנה. דהרי כל ענין הספירה הוא כאשר האדם 

שהינם זהים בענינם, כדוגמת ערימה של ספרים, דברצונו לתת בהם סדר ביחס לעצמו, לכך 

אומר שזהו הספר הראשון וזה השני וכו'. ואולם מאחר וכנ"ל האות ב' אינה הסימן השני ביחס 

לא', אלא הינה סיבה גמורה - דבר שלם בפני עצמו, כיצד ניתן לתארה כ'סימן', ולטשטש את 

היחודיות העצמית שלה על ידי הכנסתה לסדר כולל תחת הציון 'שתים' 
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)כלומר: אם הב' היתה שתי אלפין, היה שייך לציין זאת ע"י 'שתים', אך באמת ב' אינה העתק כפול של א', ואינה כפופה למהות 

הא', וכיצד אפשר אם כן לציין אותה במספר שאינו אלא ביחס לאות הקודמת(. 

דכשם שא' אינה יונקת מהותה מיחס למה שקדם לה, כן הוא אף בשאר אותיות הקדש. דב' 
הוא ענין בפני עצמו, וכן ג' וד' וכו'. ולכך כנ"ל צריך להבין פשר הדבר שמייחסים מספרים 

לאותיות, ומטשטשים מהותם הפנימית העצמית, כאילו אינם אלא סימן מבין רבים.

תורה שבע"פ

אלא דיובן הדבר בהקדים מה שהוארך בו במקום אחר, בסוגיות תורה שבכתב ותורה שבע"פ. 
היא  היא  אין בעומק כלום מלבד תורה שבכתב. דחקיקת האלוקות בכל ההויה  דהנה באמת 

הכתיבה השורשית - תורה שבכתב, דהיא אמיתת המציאות הנגזרת מ'אסתכל באורייתא', ולכך 

זי"ע  )וידועים דברי האור החיים הקדוש  אף מה שמכונה תורה שבע"פ מושרש ב"כתבם על לוח לבך" 

בפרשת תזריע לגבי הא דכל מה שתלמיד עתיד לחדש כבר ניתן למשה וכו', עיין שם(.

ואמנם ענין העיסוק בתורה שבע"פ הוא מה שמתבטא בפשטות צורת הלימוד, והוא שניתנה 
רשות לאיש הישראלי להסתכל על אותיות הקדש במבט שלו, כפי שנתפסים הדברים אצלו, 

וע"י כללים ידועים לשים לב ולהגדיר ולחדש וכו'.

כלומר דאין תורה שבע"פ באה לשנות ולהפקיע ממה שהוא עצם הדבר - תורה שבכתב כנ"ל. 
אלא דהוא ית' רצה שאיש הישראלי יגש אל התורה באופן שהיא מתגלה כלפיו, דבכך לא יהיה 

יאסוף   - כזר העומד מחוץ לקדש, אלא מתוך הרשות הנתונה לגעת בדבר במה ששייך אליו 

עצמו בהתכללות אל השורש הכתוב, והבן.

ובהבין הנ"ל נמצא שהוא מונח בפשטות המלים של 'תורה שבע"פ'. דהמציאות האלוקית כפי 
שהיא - צורת האותיות והגנוז בהם, הוא דבר נתון וברור - תורה שבכתב וכנ"ל. אלא שמעבר 

לעצם המציאות שהיא חקוקה וכתובה, האדם מביע דעות והגדרות בעל פה, לגשת אל הדבר 

מצידו וכנ"ל.

הרשות נתונה

וממילא נשוב עתה לתמיהה הנ"ל לגבי מספור האותיות. דיובן בהנ"ל דאין הכי נמי, דבאמת 
ומנין  מספר  לתת  ראוי  אין  בהויה,  חקק  ית'  כפי שהוא  המהות  עצם  המציאות,  אמיתת  מצד 

לאותיות הקדש, דהוא כנ"ל דבר חיצון השייך יותר לסימנים. אלא דשורש נתינת המספר הוא 

בבחינת תורה שבע"פ כנ"ל, אשר ניתנה רשות מאתו ית' ל"גשם" ולגעת בדבר במה שמחוץ 
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לעצמיות )תורה שבכתב(, וזאת על מנת להכנס בזה גופא לעצם הדבר, תוך כדי זה שמחמת ראשית 

העיסוק במה שמיוחס לאדם, אף האדם נכלל בעצם הקדש.

וסופר  הצד  מן  העומד  כאדם  חיצוני,  מבט  מבטאת  האותיות  שספירת  הגם  כנ"ל  וממילא 
חפצים זהים ומגדירם, זהו גופא המכוון בזה. דיכול האדם לעסוק בגוף האילן הקדוש, ולהמנע 

לו  שמה  בתואנה  זה  וכל  שלו,  המושגים  למערכת  השייכים  חיצוניים  בענינים  מלגעת  תמיד 

לגעת ב'סימנים' כאשר יודע שיש לפניו 'סיבות'. ואולם כדי שהאדם עצמו יכנס מחוץ לפנים, 

לספור  הוא  צריך  הכתב,  בעצם  מהותו  בכל  נכלל  אלא  הכתב,  עצם  על  מדבר  רק  לא  להיות 

האותיות, במה ששייך אליו, דדוקא בזה עושה הוא תנועה מחוץ לפנים, להכלל דרך מערכת 

המושגים החיצונית והמצומצמת שלו באמיתת הדבר.

אנו שאין המספר  יודעים  דבאותיות  להם.  ענין אחד  ותורה שבע"פ  האותיות  שמנין  ונמצא 
מהווה תואר נאמן של מהות הדבר, אך משתמשים אנו במה שהוא חיצון, כדי למצוא נקודת 

חיבור לגשת בה אל עצם הקדש. ואף בתורה שבע"פ הוי כעין זה. דכאשר יהודי מגלה גילויים 

של תורה שבע"פ, אין זה עצם הכתב, וביחס לאמיתת חקיקת האותיות אין כאן אלא הגדרות 

וסימנים לנקודה הפנימית הכתובה - שבה חפצים להכלל.

נקראו ראשונים סופרים

שהיו  סופרים  ראשונים  נקראו  "לפיכך  שאמרו:  ל(  )קידושין  ז"ל  רבותינו  דברי  יומתקו  ובזה 
סופרים כל האותיות שבתורה, שהיו אומרים וא"ו ד'גחון' חציין של אותיות של ספר תורה, 

"כדכתיב  סופרים(:  ראשונים  'נקראו  )בד"ה  ז"ל  רש"י  שם  וכתב  וכו'",  תיבות  של  חציין  דרש'  'דרש 

'ומשפחות סופרים יושבי יעבץ", דהם כדאיתא בחז"ל צאצאי יתרו.

- דיקא מחמת  ובזמן הנכון, אכן יש מעלה שנקראת "סופרים"  יובן דבאופן הנכון,  דמעתה 
המכוון  דכאשר  חיצוני.  ענין  לכאורה  הוא  הגם שכנ"ל  התורה",  האותיות של  כל  ה"סופרים 

הוא בבחינת תורה שבע"פ, והוא לאחוז בנקודה החיצונה השייכת למקום האדם, כדי להכנס 

בה פנימה ולהתחבר ולהתבטל אל עצם הקדושה, אזי הוא דבר טוב ורצוי.

דכן  לפנים,  מבחוץ  הנ"ל  לתנועה  השורש  דהם  יתרו,  לצאצאי  ביותר  שייך  זה  שגילוי  וזהו 
דחיצוניות הנמצאת  יתרו עקר עצמו מהחיצוניות  הנפלא שהתרחש כאשר  הענין  גודל  מצינו 

בבריאה, וחתר להשתייך אל גוף האילן הקדוש המתגלה בנשמות ישראל אשר חלקם בעצם 

הקדש.
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וזהו שאמרו חז"ל שנקרא יתרו על שם שיתר פרשה בתורה וכו'. והיינו דבמתק לשונם רמזו 
לסוד המספר - בחינת החיצוניות הנראית ביחס לעצם הדבר כענין נספח ומיותר. דהרי במלים 

לאותיות  המספר  נתינת  על  הנ"ל  התמיהה  וכעין  גריעותא,  לכאורה  הוי  בתורה'  פרשה  'יתר 

הקדש, דהוא נראה כענין מיותר מאחר ואינו מכוון לאמיתת מהות הכתב.

דמאחר ותשוקת ומגמת יתרו היתה נקיה, ומתוך כך עסק במה שהוא בחינת "סופרים"  אלא 
כמיותר,  שנראה  במה  השימוש  והוא  נכון,  לספור  הכח  את  לדורות  השריש  אכן  לכך  כנ"ל, 

כיתור פרשה בתורה, ולהכלילו דיקא ע"י כך בעומק הקדושה.

צא הלחם בעמלק

ודאתינן עלה יש לבאר ביסודות אלו ענין התקרבותו של יתרו. דעל "וישמע יתרו" כתב רש"י 
ז"ל: "מה שמועה שמע ובא, קריעת ים סוף ומלחמת עמלק", וכבר עמדו המפרשים על פשר 

שילוב שני דברים אלו שגרם לו להתקרב. ובהנ"ל יש לבאר שקריעת ים סוף מצד עצמה יש 

בה תוקף גילוי בחינת עצם אלוקות, עד כי אפילו תפילה ודיבורים הינם אך למותר )"בעתיקא תליא 

מלתא"(. ובאמת שזה הגילוי הנפלא, עד כי "ראתה שפחה על הים וכו'", דוקא מחמת היותו כה 

פנימי ועצמי, היה לכאורה רחוק בתכלית ממקומו של יתרו החיצון )שעבד לכל העבודות זרות(.

וממילא זהו שכדי להוציא מטמא טהור, ולחברו אל הקדש, היה צורך בהטיית אוזן פנימית 
אף למלחמת עמלק, דמשם יכל לקבל את הדרך לממש את הרצון להכנס פנימה לעצם הדבר. 

והיינו דלאפוקי מקריעת ים סוף שהיתה בבחינת 'בעתיקא תליא מלתא', בבחינת תורה שבכתב 

שאין בה מגע יד אדם, הרי שבמלחמת עמלק נאמר "בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק וכו'". 

דכפי שהוארך במקום אחר, בחירה היא בבחינת תורה שבע"פ. ולכך פשטות הענין שם היתה 

ע"י בחירת אנשים - מגע ידי אדם, דהיינו "צא הלחם" דיקא, בבחינת המספר הנ"ל שהוא בית 

שער חיצוני )ביחס לאדם(, להתחבר דרכו לעצם הדבר.

להשתמש במספר

והנה עוד בטרם נמשיך להעמיק ולפתוח ביסודות אלו, נחזור להא דהותחל בו )ומחמת שורשיות 
כנ"ל, מהו פשר הדבר שבבחינת אחוריים, בבחינת  נזכיר בקיצור את התמיהה שנית(. דהוקשה  הדברים 

מספר, האות ב' היא שתים והאות ג' שלוש וכו'. והרי אלו האותיות הינם מציאויות שונות זו 

- כאילו היתה עוד חפץ  פנימית, אשר שיוך המספר אליה  ומהות  מזו, דכל אחת הינה סיבה 

נוסף וכו', הינו העלמת תוכן הדבר הפנימי.
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המספרים  ובכל  המלכות,  את  לדוגמא  שמכנים  הכינויים  שבכל  עתה  נתבאר  כנ"ל,  ואולם 
וג'  שנותנים לאותיות, אין אנו מתיימרים חס ושלום לומר שמהות ב' היא היותה שניה לא', 

שלישית וכו'. אלא דיודעים אנו שעצם הדבר הוא התוכן הגנוז בצורת האותיות הקדושות. אלא 

דמאחר וכאשר יש בחינת אח' אנו עומדים בחוץ, לכך אנו מחוים דעה, ומשערים בהסתכלות 

חיצונית מה שהוא לא עצם האמת - וזאת כדי להכנס דרך זה מאח' לפנים, דאז באמת אין אלא 

אותיות בלבד - עצם התוכן הפנימי )סיבה(.

ניתן בזה דוגמא. כאשר אנו מבחינים שמנין המלה ספר הוא 043, וכן הוא מנין המלה שם, אין 
אנו מתכוונים לומר שהמלה ספר מוגדרת כאותיות ס-פ-ר, וכמנין 043. דאליבא דאמת אין כאן 

אלא את הגנוז בצירוף האותיות הנ"ל, דהוא ורק הוא הינו אמיתת מהות הדבר, דהיינו בחינת 

פנים וכנ"ל. ואולם כאשר נרצה לראות את הנקודה הפנימית המקשרת בין ספר לשם, ונמצא 

לרגע מהאמת  ננטה  לצורך הדבר  אזי  עדיין בחוץ, בבחינת אח',  הננו  הנרצה  שכלפי העומק 

- דאו אז באמת שוב לא  ונאחוז בכוונה במנין החיצוני, כדי להכנס דרכו לדבר עצמו  הנ"ל, 

יוזכר המנין.

ספירת העומר

הנ"ל יש לראות פלאי פלאות בספירת העומר, שהינה כנ"ל ההכנה למתן תורה. דהנה  ובכל 
וכי אין כאן אלא מספרים.  וכו',  זה שאנו מונים היום שנים לעומר, היום שלוש לעומר  מהו 

והרי כל יום הוא שיעור קומה שלם בבחינתו המסויימת, והוא בערך של אותיות הקדש וכנ"ל. 

אלא דיובן עתה שיסוד תורה שבכתב היה גנוז וחקוק כבר בכל העבודה שעבדו מאתיים ועשר 

שנים, וכמו שנאמר מראש "בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה".

ואולם סדר היחוד בכל פרצוף ועבודה הוא אח' תחילה ושוב פנים, דאי אפשר לבא אל עצם 
הדבר טרם נעשתה נסירה וכו'. וממילא כדי להכנס מהחוץ לפנים, לאחוז נכון את עצם הדבר 

וכנ"ל, היה צורך בתורה שבע"פ, דהיא כנ"ל בבחינת המספר - מצד חוות הדעת וההסתכלות 

של האדם העומד בחוץ. דע"י זה דיקא נעשית התנועה הנכונה שבה משילים לבסוף את המבט 

החיצון ונכללים באמיתת ההויה של תורה שבכתב.

וממילא יובן שספירת העומר - לקיחת הימים שהינם כעולם מלא של אותיות הקדש, ותרגומם 
לספירה ומנין, היא היא שורש תורה שבע"פ, כאשר נוגעים בעצמות הימים - תורה שבכתב, 

וכו', הכל  ע"י בית היד של מנין הדבר, דהוא כנ"ל שימוש מכוון במה שהוא בערכין חיצון 

כנ"ל.
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הזמן הנכון לספור

ותראה שבטרם הלך משה לגאלם שאל "מי אנכי כי אלך אל פרעה וכו'", והוא ית' השיב לו 
"כי אהיה עמך וזה לך האות כי אנכי שלחתיך בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים 

על ההר הזה", עיין שם ברש"י ז"ל. ויובן בהנ"ל ששאלת משה "מי אנכי", הנוגעת להסתכלות 

שלו על עצמו, היא בבחינת תורה שבע"פ, בבחינת מספר. דשם המבט הוא חיצון - בהסתכלות 

של מי שטרם נכנס פנימה, דלכך אינו מודד הדבר כפי אמיתת ענינו.

תורה  בחינת  דהיינו  אם משלי",  כי  היא  "לא שלך  ז"ל שהשיבו:  רש"י  זהו שכתב  וממילא 
שבכתב, בבחינת "אמת ה' לעולם" הנחקקת בהסתכלות שלו ית', דהוא אמיתת הגדרת הדבר 

- בבחינת האות )ולא המספר(. וזהו "וזה לך האות", "האות" דיקא, כהוראה שאין זה הזמן למנות 

עדיין, אלא יש להאמין ולעסוק עתה באות עצמה - שורש תורה שבכתב וכנ"ל.

ויש להמתיק הדבר, בהבנה שכל זמן שלא יצאו עדיין מבית עבדים וכו', אם אכן היו מנסים 
 - ועקמומיות  לחכמות  נופלים  היו  תפיסתם,  כפי  ית'  עבודתו  ודרכי  החיים  אל  לגשת  אפילו 

ואין זה שורש תורה שבעל פה, בבחינת המנין, אשר בקדש יסודה וכנ"ל. ולכך כנ"ל בהיותם 

במצרים נאמר להם "וזה לך האות", להורות שאין להם עתה להכנס למקום המנין שיש ליפול 

בו לעקמומיות וחשבונות רבים, אלא להתעסק ב"אות" בלבד.

ואולם תיכף בצאתם, כאשר הוכשר הזמן לכך, נאמר להם לקחת את כל עצמות הימים - את 
כל בחינות האותיות, ולתת להם מנין ומספר - שורש תורה שבעל פה, כדי להכנס דרך זה דיקא 

לחיבור גמור עם עצמות תורה שבכתב.

כאן כביכול ה' ית' אומר להם, נכון שאותיות חקקתי בעולמי - תורה שבכתב, וחוץ מזה אין 
בעצמכם  שאתם  שתכירו  אלא  מחוץ,  הדבר  מעצם  תתפעלו  שאתם  הכוונה  אין  אבל  כלום. 

נכללים בזה הדבר - "קודשא בריך הוא אורייתא וישראל חד". וממילא אתם בעצמכם תתחילו 

לספור, הגם שתתביישו אפילו לכנות את זה במושגים שלכם של מספר וכו' )שבאמת מחטיאים את 

אמיתת תוכן הדבר(. ואולם רשותי נתונה לכם לעסוק בתורה שבע"פ - להגדיר, לחדש ולמנות, כדי 

שדרך זה תתכללו בי ובתורתי וכו'.

והנה איתא במדרש שאברהם זכה לאר"י ע"י מצות העומר, ועוד מצינו שהנוק' אחרי טומאתה, 
מכשירה עצמה לקראת בעלה ע"י "וספרה לה". ויובן בהנ"ל שהכל אחד. דמה שהנוק' סופרת 

זו הספירה  הוא בבחינת ספירת העומר הנ"ל, בבחינת שורש כח תורה שבע"פ. וממילא ע"י 

הינה מתקרבת אל האור, אל הדכר - תורה שבכתב, עד כי בסיום ספירת השבעה שוב נכללת 

"בעצם האותיות" )תורה שבכתב(, ולכך שוב אין מקום למנין שהוא בית שער חיצון.
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זך(, ע"י ספירת העומר,  )בכלי  הנוק'  - מקום שלימות התכללות  זכה לאר"י  גם שאברהם  וזהו 

דהוא כנ"ל בבחינת המנין שמחבר את האדם מהיותו מסתכל מן הצד לתורה שבכתב - עצמות 

האותיות וכנ"ל.

מקום השכחה

ומכאן יפתח להבין היות השכחה שייכת למלכות, וכמו שכתב רבינו ז"ל שלשון 'נשים' הוא 

וכו',  האותיות  מהות  בעצמות  בתורה שבכתב,  אחוזים  דתראה שכאשר  )"נשני"(.  לשון שכחה 

אין שום מקום לשכחה, שהרי האותיות בעצמם לפניך. ורק כלפי האדם עצמו, בבחינת הנוק' 

והמספר של תורה שבע"פ שבו האדם אינו רואה הסיבה אלא הסימן, יש מקום לשכוח עצמות 

הדבר, מאחר ואינו רואה אותו בעצמו.

וזהו ששורש השכחה הנ"ל באותיות השם הוא במנשה - "כי נשני אלקים וכו'", דמנשה הוא 

המליץ כדאיתא, בבחינת לשון תרגום, לחבר בין אחי יוסף ליוסף. והיינו דתרגום הוא בבחינת 

נוק' כדאיתא באר"י ז"ל, דשם כנ"ל יש את ענין הספירה מבחוץ על מנת להכנס וכו', ולהכי 

זה  דע"י  ליוסף.  הצדיק(  של  היחוד  בנקודת  עדיין  הכירו  )שלא  יוסף  אחי  בין  הממוצע  היה  מנשה  דיקא 

התהליך - בחינת ספירה, הובאו בסוף אל החיבור הנכון לעצם האותיות, דשם תו ליכא מנין 

ומספר.

כאשר  אך  שבכתב.  לתורה  החיבור  את  עדיין  שאין  במקום  רק  קיימת  כנ"ל  השכחה  והנה 

 - זהו עצם הדבר  דהרי   - לעיניים  ברור  נראה  והדבר  נחשפים באמת למציאות הכתב, מאחר 

שוב אין מקום לשכחה. וזוהי הנקודה ששם אין יותר צורך במליץ - ב"מנשה", וממילא כנ"ל 

אין יותר שכחה, והיא היא התגלות שורש הכתב של לשון הקודש.

שלא הושלם החיבור עם יוסף, עד שאמר להם "והנה עיניכם רואות וכו' כי פי המדבר  וזהו 

אליכם", וכתב רש"י ז"ל: "ועוד כי פי המדבר אליכם בלשון הקדש". דיובן בהנ"ל שבתחילה 

לא הושלם היחוד מאחר והיו האחים נתונים עדיין תחת מבט המנין הנ"ל, דהוא כנ"ל בבחינת 

)ולהכלל במה שכתוב(. וממילא זהו שאמר  - מבט חיצון שצריך לדעת מתי להשילו  תורה שבע"פ 

להם יוסף "והנה עיניכם רואות" - דהוא החיבור למציאות האמיתית כמו שמתגלה "עין בעין", 

אליכם בלשון  פי המדבר  "כי   - אותיות לשון הקודש  תורה שבכתב של עצם  בבחינת שורש 

הקדש" דיקא.
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פרצוף הימים ופרצוף הזמנים

והנה אחרי הנ"ל יש להזכיר הא דיש כידוע שני סוגי פרצופים בכלליות - פרצוף הימים )שבעת 
ימי שבתא( ופרצוף הזמנים. ויש להבין שמצד פרצוף הזמנים יש אכן מקום למנין הימים, כגון 

כנ"ל בחינת  דהיינו  ידי אדם,  בו תפיסת  כיון שהוא מושרש במה שיש  וכו',  ימי החג  שבעת 

הבע"פ של הכרת הדבר כפי דעת הנבראים, שהוא ענין שאינו מתיימר להיות הגדרת המציאות 

החקוקה באותיות ההויה, בבחינת תורה שבכתב שהיא עצם הדבר.

ואולם שבעת ימי שבתא הינם בבחינת "קביע וקיימא", וכל אחד הינו מציאות אחרת לגמרי - 
צורת אות בפני עצמה, ואליבא דאמת אין נופל שם לשון מנין כלל - לומר שזהו היום השני או 

השלישי וכו'. וממילא כלפי פרצוף הימים, דהוא בבחינת תורה שבכתב - עצם המציאות כפי 

שהיא, אין ניתן לומר מנין אלא בלשון מושאל )ואם כן אכתי צריך עיון קצת השימוש במנין כלפי אלו הימים, או 

שנאמר דיברה תורה כלשון בני אדם וכו'(.

"יום  הראשון  היום  לגבי  שנכתב  במה  זאת  לרמז  יש  הקדושים,  חז"ל  דברי  מלבד  ואמנם 
אחד" ולא "יום ראשון". דיובן ד"יום ראשון" משמע שיש אחריו יום שני, וזה הרי אינו נכון, 

דהא במהות הדבר עסקינן - "בצורת האות". ולכך נכתב "יום אחד" - תו לא מידי. דכאן גנוז 

"והנה  כאן  לקיים  יש  אלא  כשני,  אחריו  הבא  למנות  ואין  כ'ראשון',  זה  למנות  אין  שבאמת 

עיניכם רואות", ולהסתכל על מציאות ההויה, על עשרת המאמרות וכו', כפי שהוא ית' מסתכל 

על זה, דהיא עצם המציאות כפי שהיא - סוד לשון הקדש ותורה שבכתב.

שיר של יום

יום, ותורה שבעל פה בבחינת לילה כדאיתא, וממילא זהו  תורה שבכתב היא בבחינת  והנה 
שאומרים כל יום בהזכרת היום "היום יום שני וכו', היום יום שלישי וכו'". דבטרם מזכירים 

המנין, דהוא ענין מטעה שאינו שייך באמת לפרצוף הימים. מדגישים ואומרים ש"היום יום" - 

שהיום הזה הוא "יום" - תורה שבכתב, ולא לילה - בחינת מספר ותורה שבע"פ.

ת". דאמירה  ובאמת זהו בעצמו פשט המלים שבו מדגישים שהיום שאנו עסוקים בו הוא "ְבַשּבָ
תחת  נופלת  שאינה  הדבר,  עצם  של  הפנימית  בנקודה   - עסקינן  הימים  שבפרצוף  מורה  זו 

חיצוניות המנין. ואולי אפשר לבאר גם שבסיום של "שבו היו הלויים אומרים בבית המקדש" 

והיינו דבית המקדש היה  לימים מספר.  אנו מעיזים לתת  והסבר, היאך  כעין "התנצלות"  יש 

ובבחינת  והוא בבחינת המקום שהוא למעלה מן המקום,  ותחתונים,  בבחינת חיבור עליונים 

המספר שעולה למעלה מן המספר. וממילא בשיר של יום שנאמר שם לא היה כל טשטוש של 
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אמיתת פרצוף הימים, אלא הועלה הדבר אל עצם מהותו ושורשו. ולכן ביניקה משם אומרים 

אנו כן אף בגבולים, תוך כדי שמדגישים שבאמת "היום יום" וכנ"ל.

הכבש האחד

והנה הוארך במקום אחר, שהמלה 'תמיד' מוזכרת רק לגבי ארץ ישראל, ובפרט בבית המקדש. 
ויובן בהנ"ל שסוד קרבן התמיד, הוא סוד לקיחת כל סדר הזמן - במה שנראה כדקה ראשונה 

ושניה וכו', וקישורו אל עומק האלוקות הגנוז מיניה וביה בכל רגע תמיד. והיינו דבאמת אין 

גילוי  יש  רגע  ובכל  הנ"ל, מאחר  ומספר  מנין  בבחינת  לו,  הקודם  אל  להתייחס  ראוי  זה  רגע 

הדצח"מ,  והעלאת  הקרבן,  שסוד  ההכרה  וממילא  אז.  בהויה  האותיות  מצירוף  הנובע  עצמי 

הוא 'תמיד', גונזת בתוכה את בחינת תורה שבכתב הנ"ל, להפקיע מהמבט החיצוני של ראשון, 

שני וכו'.

ובאמת מאחר והאדם חי בתוך מערכת של זמן, קשה מאד לקבל התנוצצות של 'תמיד', של 
)וכמו  וכו'  כמנין  הנתפס  הזמן  סדר  את  ולהעלות  לבטל  צריך  שאליה  שבכתב  התורה  בחינת 

'ראשון'(. אי  )ולא  - בהיותו שייך ל"יום אחד"  שאמרנו לעיל, דלכך אף כשמדברים על פרצוף הימים, שאין שייך בו מנין כלל 

אפשר שלא לומר שני, שלישי וכו'(.

בין  תעשה  השני  הכבש  ואת  בבקר  תעשה  האחד  הכבש  "את  התמיד  בקרבן  שנאמר  וזהו 
שלישי  שני,  אומרים  ושוב  אחד",  ב"יום  הדבר  מושרש  הימים  שבפרצוף  דכשם  הערביים". 

וכו', כן הדבר אף כאן. דראשית כל נאמר כאן "את הכבש האחד" )ולא הראשון(, להורות שמהות 

צירופי  בבחינת  המציאות,  אמיתת  אל  ולחברו  הזמן  מנין  סדר  את  לקחת  היא  התמיד  סוד 

אותיות שאפשר לומר בהם רק "אחד" וכנ"ל. ואחר כך נאמר "ואת הכבש השני וכו'", דכאן 

הוא המקום העדין של חיבור הזמן אל למעלה מהזמן, באופן שצריך להעלות את הדבר אל 

שורשו ב"כבש האחד" - בחינת הכתב וכנ"ל.

וישכון באהלי שם

ובזה יש לרמז במה ששנו רבותינו ז"ל )סוטה מט:(: "ת"ר כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה 
היה הורקנוס מבחוץ ואריסטובלוס מבפנים. בכל יום ויום היו משלשלין דינרים בקופה ומעלין 

להן תמידים. היה שם זקן אחד שהיה מכיר בחכמת יונית, לעז להם בחכמת יונית. אמר להן כל 

זמן שעוסקים בעבודה אין נמסרין בידכם. למחר שלשלו להם דינרים בקופה והעלו להם חזיר. 

כיון שהגיע לחצי חומה נעץ צפורניו בחומה. נזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה. אותה 

שנה  אותה  ועל  יונית.  חכמת  לבנו  שילמד  אדם  וארור  חזירים  שיגדל  אדם  ארור  אמרו  שעה 

שנינו מעשה ובא עומר מגגות צריפים ושתי הלחם מבקעת עין סוכר".



-שב-

דלכאורה מעשה שהיה כך היה, והיה יכול להיות הקלקול באינספור אופנים אחרים, ומדוע 
יובן בקיצור, שתמיד  ואולם בהנ"ל  וכו'.  יונית למה שאירע בתמיד  בין חכמת  כן קישרו  אם 

וכו', הוא בבחינת  נעיצת צפרני החזיר בחומה  ולשון הקדש הם בבחינה אחת. וממילא פגם 

הפגם כאשר עושים עסק מהחיצוניות )בחינת חזיר הפושט את טלפיו(, דהוא הקלקול של האופן הנכון 

של 'מליץ' ומספר, שנועד להביא בסוף לעצם התמיד - תורה שבכתב ולשון הקדש.

אלקים  "יפת  בבחינת  הוא  הקדש,  אל  לגשת  כדי  החיצון  במנין  שהשימוש  בערכין,  והבן 
התמיד  המרת  כן  ואם  באהלי שם".  ל"וישכון  מביא  הוא  כאשר  מקום  לזה  יש  דאכן  ליפת", 

בחזיר וכו', והעיסוק בחכמת יונית וכו', שניהם שייכים לפגם הנ"ל, שאומרים שמהות הדבר 

הוא מספר וכו', דבכך מחמיצים את אמיתת לשון הקודש והתמיד - הכל כנ"ל.

כנ"ל,  שבע"פ  תורה  שורש  דהוא  הנכון,  באופן  דקדושה  המנין  ששורש  לעיל  נתבאר  והנה 
הוא במצות העומר וספירת העומר, דע"י בחינת "ספרה לה" זו, מתעסקים נכון במלכות וכו' 

)וכפי שכנ"ל זכה בזה אברהם בארץ ישראל(, עד כי בתכלית הביטול אין אלא את אותיות הכתב של לשון 

הקדש.

מגגות  עומר  ובא  מעשה  שנינו  שנה  אותה  "ועל  כנ"ל  שכתבו  קדשם  רמיזת  הבן  וממילא 
צריפים וכו", דהיה אז דוחק גדול להביא העומר מרחוק, דלכאורה מאי בעי בזה. אך בהנ"ל 

יובן שהדוחק בעומר וכו', דהוא שורש המנין דקדושה, הוא גופא שורש הקלקול שהשתלשל 

לכל האמור. והיינו דמאחר ולא היה להם את נקיות כח הספירה של "וספרה לה", של ספירת 

העומר, לכך בהשתלשלות הדבר נפלו מלשון הקדש ליונית. דמאחר ולא ידעו "לספור נכון", 

הרי שלא יכלו להשתמש בחיצוניות כדי להכנס בה אל עצם הדבר )"יפת אלקים ליפת וכו'"(, וממילא 

איבדו את סוד התמיד וכנ"ל )וממילא מובן הא דגזרו על חכמת יונית וכו'. דמאחר וראו שקשה מאד להתעסק נכון עם 

החיצוניות, עם המנין וכו', לכך אמרו שיש לגעת רק ב"פך הטהור" של עצם הדבר(.

הקלקול בתמיד

ובמאמר מוסגר ובקיצור יש ליישב בהנ"ל הא דעמדו עליו המפרשים לגבי דברי חז"ל בביצה 
)ה.(. דאיתא התם שבתחילה היו מקבלים עדות החודש כל היום, עד שפעם אחת נשתהו העדים 

לבא, ונמצא שכבר אמרו שיר של חול )הגם שהתברר מפי העדים שהוא יום טוב(, ולכך התקינו שלא יהו 

מקבלים את העדים אחרי המנחה, עיין שם.

הקלקול,  זה  את  יש  שחר  של  בתמיד  גם  הרי  דלכאורה  הראשונים,  בזה  העירו  כבר  דהנה 
שאומרים בו שיר של חול הגם שמתברר בסוף שהוא יום טוב, ומדוע אם כן חשו רק על אמירת 

שיר של חול בתמיד של בין הערביים )עיין שם בתוספות מה שכתבו(.



-שג-    ת/תרהרמתי מיתא"עשמאת  ד ירתאה רש רת/תה

בהנ"ל יובן דתמיד של שחר במסויים אינו נופל תחת פרצוף הזמנים, דזהו כנ"ל שכתוב  אך 
בו בבירור "אחד", וממילא בלאו הכי הינו בעומק מופקע מהיום טוב ששייך לפרצוף הזמנים. 

ואולם שם בבית המקדש היו מעלים את הזמן של מה שמעל לזמן, והוא ע"י מה שהוא תמיד 

בין  של  בתמיד  הגנוז  וזהו  הקדש(.  אל  להעלותו  )כדי  מנין  של  ברשימו  ומתלבש  משתלשל  אך   -

הערביים שכתוב בו "את הכבש השני", אשר דרכו יש את העבודה העדינה להכליל את הכל 

ב"אחד" וכנ"ל.

בו  שנאמר  שחר  של  בתמיד  חול  של  שיר  שאמרו  במה  קלקול  דאין  כנ"ל,  ניחא  וממילא 
"אחד". ואמנם בתמיד של בין הערביים שנאמר בו "שני", היה צריך להלביש נכון את פרצוף 

הזמנים - להעלות את הכל אל שורש הקדושה שהוא קבוע וקיים.

יום החמישים

לעיקר הדברים, דנתבאר שספירת העומר היא בבחינת כח הספירה של "וספרה לה",  נחזור 
ושם כנ"ל כל זמן שהינה בתהליך של היטהרות, בתנועה מבחוץ לפנים, הינה צריכה למנות. 

ואמנם תכלית הדבר הוא כאשר שוב אין מנין ומידה מבחוץ, והוא כאשר היא לא מזוהה יותר 

כדבר בפני עצמו )כתורה שבע"פ או מספר גרידא(, אלא שבה להיות עם הדכר פלג גופא - עצם תורה 

שבכתב.

יום, הגם שאנו מונים רק ארבעים ותשעה  יתיישב בזה הא דכתוב בתורה חמישים  וממילא 
יום, ואת היום שהוא לכאורה תכלית הספירה אין אנו סופרים. אלא דיובן בהנ"ל דדיקא כאשר 

מגיעים ליום החמישים דמתן תורה, אין את מה למנות. והיינו דכל ענין הספירה, הגם שכנ"ל 

שייך הוא לעבודת הקדש, והוא בבחינת תורה שבע"פ, אינו אלא כח ההתחברות של מי שהוא 

יש את עצם התורה, אמיתת  ורוצה להיאחז בעץ החיים. וממילא ביום החמישים שבו  בחוץ 

החקיקה באותיות הקדש הכתובות, שוב אין להזכיר את המנין. דאז הוא הזמן בו כנסת ישראל 

כן  אם  יש  מקום  ומה  התורה,  ונותן  התורה  עם  גופא  לפלג  ונהפכת  לספור מבחוץ,  מפסיקה 

לדבר בשפת מי שיש לו הסתכלות מבחוץ.

ולהדגיש הדבר נזכיר בקיצור נמרץ דבר אחד בצורת הספירה, אשר בהנ"ל תן לחכם ויחכם 
עוד. דהנה במשך שבועות הספירה מונים את הימים ומונים אף את סיכום הדבר בשבועות - 

"מצוה לממני שבועות". ויובן דהכללת הדבר בשבועות הוא העליה מפרצוף הזמנים לפרצוף 

בעלה  כלפי  הנטהרת  כנוק'  תורה שבע"פ,  בחינת  זו  בספירה  מושרשת  דהגם שכנ"ל  הימים. 

וכו', אך מכל מקום גם בתוך הספירה עצמה מואר ומודגש שוב ושוב שהמכוון הוא האותיות 

ולא המספרים - עצם תורה שבכתב והנכלל בה ולא מנין מבחוץ. ולכך כנ"ל חוזרים ומכניסים 



-שד-

את הימים לתוך השבועות - לנעוץ את פרצוף הזמנים בפרצוף הימים, כדי להוודע לקראת מה 

מכוונת זו הספירה.

וממילא מובן מאד שבחג השבועות בעצמו אין אלא את עצם הדבר, את המציאות הכוללת 

של תורה שבכתב, ושם תורה שבע"פ שוב אינה מוזכרת במספר שאינו אלא לגנאי וכו', כאשר 

תואר כלה מאד נתעלה.

תכלית הידיעה שלא נדע

נדע'.  הידיעה שלא  'תכלית  של  החמישים  בבחינת שער  הוא  החמישים  דיום  הא  יובן  ובזה 

דאחרי שסופרים וסופרים - להגדיר ולצמצם את הדבר בתפיסת אנוש של המתבונן וכו', בוקע 

הביטול  רגע  והוא  לסופרו,  אפשר  שאי  אלא  לסופרו,  שאסור  רק  שלא  כמשהו  הדבר  עצם 

וההתכללות במהות קדושת האותיות של תורה. דבזה המקום שבו כנסת ישראל שבה להיות 

חלק מקודשא בריך הוא ואורייתא, מלבד השערת הלב של הנכלל שם, כל הגדרה תהיה בערך 

של מספר המחמיץ את אמיתת מהות הדבר.

וזהו שהוסיף משה יום אחד מדעתו והסכים אתו ה' ית', דדיקא ע"י זה ניתנה התורה כדאיתא 

ברבינו ז"ל. דהיום הנוסף שהוסיף להיות פועל ומשנה בנתינת עצם התורה, מורה שהתנתק אז 

ממצב הנוק' שבחוץ שאינה יכולה אלא לספור - במה שהוא חיצון, ונכלל הוא לגמרי במהות 

התורה עצמה, דלכך בבחינת ההתכללות הגמורה של 'לית שמאלה' יכל לעשות ולהביע דעות 

שהם דעת תורה עצמה.

ויש קצת ליישב בזה תמיהת הראשונים, מהו 'הסכימה אתו דעת המקום', והרי מבואר בגמרא 

)שבת פז.( שהיה לו בזה חשבון. דדרש מ"וקדשתם היום ומחר", מה למחר לילו עמו אף היום 

לילו עמו. אך בהנ"ל יובן ברמז שזהו גופא המתבטא ב"לילו עמו". דבאמת עומק הוספת היום 

אחד שייכת כנ"ל ליום החמישים, לבחינת היום שאין בו מספר, הגדרה או חשבון. אך מאחר 

אף  לכך  וכו',  להכנס  כדי  וחשבון  במספר  תשתמש  אלא  בחוץ,  תשאר  לא  שהמלכות  וצריך 

הוא דרש ש"לילו עמו", דלילה כלפי היום הוא בבחינת מלכות, דזהו בעצמו השימוש שעשה 

להסביר  אפשר  אי  אכן  דשם   - האותיות  לצורת  עצמו,  ל"יום"  המלכות  לחבר  כדי  בחשבון 

אומרים  כאשר  חד",  וישראל  אורייתא  הוא  בריך  "קודשא  של  הפירות  את  להראות  אלא  החמישים  ביום  ניתן  )ולא  ולהגדיר 

שהסכימה עמו דעת המקום, ודו"ק(.


