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חלקים לה'  או  חלקים  לד'  הנשמה מתחלקת  האם 

החיוני  בחינות  כי  ז"ל  אמרו  "עוד  יב)  (כב  האוה"ח  כתב  הנה 
ויש  נפש  שיקרא  יש  כינויים.  ארבעה  אליו  יתייחס  שבאדם 
(יחזקאל א  חי' בסוד  ויש שיקרא  ויש שיקרא נשמה  רוח  שיקרא 

לנשמה". נשמה  ותקרא  באופנים',  החי'  רוח  'כי  כא) 

ומבואר באוה"ח שנשמת האדם מתחלקת לארבעה חלקים, 
(שם)  האוה"ח  מבאר  ועוד  וחי'.  נשמה,  רוח,  נפש,  נקראים  והם 
השם  של  האותיות  מארבעה  משתלשלים  הללו  בחינות  שארבע 

הוא. ברוך  הוי' 

האדם  שנשמת  אמרו,  ובזוה"ק  ט)  יד  (ב"ר  במדרש  ואולם 
מתחלקת לחמשה חלקים הנקראים נפש רוח ונשמה, חי' יחידה. 
החמישי  החלק  את  האוה"ח  פירט  לא  למה  ביאור  צריך  כן  ואם 
הנשמה  חלקי  ארבעה  שאם  להבין,  צריך  ועוד  "יחידה".  של  הזה 
והמקור  השורש  מהו  א"כ  הוי'  שם  אותיות  מארבע  משתלשלים 

היחידה. הזה של  החמישי  החלק  של 

כתבי  בשם  ועוד)  יז  (ב  החיים  בנפש  מבואר  בזה  וההסבר 
לעצמו  נפרד  חלק  הוי  לא  ה'יחידה'  של  שהחלק  והוא,  האריז"ל, 
נפרדים  חלקים  הוי  שהם   - והחי'  הנר"ן  חלקי  שאר  כדוגמת 
לעצמם, אלא החלק של ה'יחידה' נכללת בהחלק של החי', והיא 
החלק  את  האוה"ח  פירט  לא  ולפיכך  שבה.  הפנימית  הבחינה 
החמישי הזה של היחידה כיון שהיא בעצם נכללת בחלק הרביעי 

החי'. בחינת  של 

הרי  היחידה  של  הזה  החמישי  החלק  של  המקור  ולענין 
החיות  שמקור  החיים)  בנפש  (המובאים  האריז"ל  בכתבי  מבואר 
ב"ה,  הוי'  שבשם  יו"ד  של  מהקוצו  היא  זו  בחינה  של  והשורש 
ואין לי  [ואנכי רק מלקט דבריהם הקדושים  שהיא בחינת הכתר. 

הללו]. בענינים  הבנה 

לחלק  לזכות  האדם  יכול  האם 
נשמתו של  והיחידה  החי' 

"עוד יש לך לדעת כי להיות שיש אדם  כתב האוה"ח (כב יב) 
 - הנשמה  חלקי  ד'  לכל  [דהיינו  הקדושות  המדרגות  לכל  שזוכה 
ויש  [חלקים]  לשלשה  [רק]  שזוכה  ויש  וחי']  נשמה,  רוח,  נפש, 
ארבעה  לכל  הזוכים  אדם  בני  שיש  דהיינו  לאחד".  ויש  לשנים, 
ויש  זוכים אלא לשלשה חלקים.  ויש בנ"א שאינם  חלקי הנשמה 
מהארבעה  אחד  חלק  או  חלקים  שני  רק  שמקבלים  אנשים  ג"כ 

הנשמה. הללו של  חלקים 

לאדם  אפשרות  שיש  האוה"ח,  דברי  מפשטות  ומשמע 
וכן משמע מדברי  נשמתו.  ו]החי' של  [הנשמה  לחלק  ג"כ  לזכות 
עליה  בני  "והנה  שכתב  ג)  אות  בראשית  שבכתב  (תורה  השל"ה 
כן  גם  זוכים  רואים עולמם בחייהם דהיינו [שהם]  שהם מועטים, 

יחידה". חי'  לסוד 

ארבע  "ובהן  שכתב  כב)  יז  (משלי  הגר"א  בדברי  משמע  וכן 
ואף לעתיד  וליחידה אין מי שיזכה,  נשמות, נפש רוח נשמה חי'. 
יחידי סגולה". ומשמע מדברי הגר"א  ליחידה אלא  יזכו  לבוא לא 
החי'  בחינת  את  להשיג  אפשרות  לאדם  יש  הזה  בזמן  שאפילו 
[אולם בענין בחינת היחידה הרי שהגר"א חולק בזה  של נשמתו. 
זו בזמן הזה  וסובר שאי אפשר לאדם לזכות לבחינה  על השל"ה 
ורק לעתיד לבוא יזכו לה היחידי סגולה. אמנם לפי מה שיתבאר 

ואכמ"ל]. על השל"ה  בזה  חולק  הגר"א  שאין  לומר  יש  להלן, 

האריז"ל,  וכתבי  מהזוה"ק  מביא  יז)  (ב  החיים  הנפש  אולם 
[הנשמה  לחלק  לזכות  לאדם  אפשרות  שום  אין  הזה  שבזמן 
של  היחידה  לחלק  לזכות  לו  שא"א  שכן  וכל  החי',  של]  ולחלק 
שכתבו   - והאוה"ח  הגר"א  שיטת  ביאור  צריך  זה  ולפי  נשמתו. 
החי',  ולחלק]  [הנשמה  לחלק  לזכות  האדם  יכול  הזה  בזמן  שגם 
לאדם  אפשר  שאי  מבואר  האריז"ל  ובכתבי  הקדוש  בזוהר  שהרי 

נשמתו. האלו של  להחלקים  לזכות 

שתכנס  לומר  והאוה"ח  הגר"א  כוונת  שאין  לומר  יש  ואולי 
ושל  [ה'נשמה'  בחינת  של  קטן  חלק  אפילו   - האדם  גוף  ל"תוך" 
והיחידה, אלא הכוונה בזה הוא שיתנוצץ עליו איזה  בחינת] החי' 

והיחידה. החי'  ומבחינת]  [הנשמה  מבחינת  בחינה 

אדם  בתולדות  הקדוש  השל"ה  בדברי  מפורש  שכן  ובאמת 
(בית ישראל אות ז) שכתב שהמדריגה של החי' והיחידה הם סוד 
וכותב  זולתך.  עין לא ראתה אלוקים   - יתירה לעולם הבא  נשמה 
המקובלים  שכתבו  ממה  זה  על  קושיא  שאין  הקדוש  השל"ה 
החי'  לבחינת  גם  לזכות  האדם  יוכל  שבו  מיוחדים  זמנים  שיש 
הבחינות  שיכנסו  לומר  המקובלים  כוונת  שאין  לפי  והיחידה, 
בזמנים  לזכות  יכול  שהאדם  הוא  כוונתם  אלא  האדם  לגוף  הללו 
האדם  על  ותתנוצץ  שתאיר  והיינו  מהם".  דק  ב"ניצוץ  רק  ההם 
מרחוק הארת ניצוץ דק מהבחינות הללו. "אבל בעצם חי' ויחידה 
שהיא  הבא  לעולם  רק]  הוי  הללו  הבחינות  של  עצמיותה  [היינו 

קוצה". עם  יו"ד  אות 

(בראשית  שבכתב  בתורה  השל"ה  שמש"כ  מבואר  ולפי"ז 
והיחידה,  החי'  לבחינת  הזוכים  עלייה  בני  הזה  בזמן  ג) שיש  אות 
דק  לניצוץ  זוכים  שהם  הוא  הקדוש  השל"ה  שכוונת  בהכרח 
מהבחינות הללו (וכמו שהסביר השל"ה הקדוש בעצמו בתולדות 
הללו  הבחינות  שיכנסו  לזה  זוכים  שהם  לומר  כוונתו  ואין  אדם) 
והגר"א,  כוונת האוה"ח  כן  כן יש לומר שזהו גם  גופם, ואם  לתוך 
מהבחינות  עליו  שיתנוצץ  קטן  אור  להארת  לזכות  יכול  שהאדם 
א  פרק  יצירה  (ספר  הגר"א  בדברי  [וגם  והיחידה.  החי'  של  הללו 
האדם  לתוך  הנשמה  בחינת  נכנסת  שאין  מפורש  ג)  אופן  מ"א 
צריך  בהכרח  ולכן  האדם.  אל  ממנו"  מתבודדים  ניצוצות  "רק 

כמו שנתבאר]. הוא  כב)  (יז  במשלי  הגר"א  שכוונת  לומר 

שכל  כידוע  "כו'  לשונו  וזה  טו)  (א  החיים  בנפש  מבואר  וכן 
דילהון  הנשמה  מבחינת  עשי',  יצירה  בריאה  [של]  עולמות  ג' 



מכל  כלולים  עולמות  הד'  כל  כי   -] גמור  אלקות  הוא  ולמעלה, 
הצלם  שער  חיים  בעץ  כמוש"כ  ח"י]  נר"ן  של  בחינות  החמשה 
ויטל  הר"ח  בהקדמת  אבי"ע  עולמות  ציור  שער  ובריש  א,  פרק 
רבינו  משה  מלבד  [פירוש  וזולתו  א.  פרק  השמות  ובשער  ז"ל, 
לענין  הנפה"ח  מש"כ  יז  פרק  ב  שער  ועי"ש  לעיל.  שם  כמבואר 
ניצוצי  אדה"ר חנוך ואליהו.] לא זכה אליה שום אדם רק בהירות 
לפי  כל אחד  אליה,  הזוכה  על ראש האדם  אור מתנוצצים ממנה 

דיליה". שיעורא  ולפום  מדרגתו 

וכל  בבחינת שבע  הם  ישראל  כלל 
הוי שביעיות מעשיהם 

קודש,  שבת  השנה:  מועדי  כל  מבוארים  אמר  בפרשת  הנה 
כל  על  דיברה  שהתורה  ואחרי  הרגלים.  ושלשת  ויוה"כ  ר"ה 
שבו  נוספות  פרשיות  שתי  התורה  כתבה  הללו,  המועדים 
(כד  האוה"ח  ושואל  השולחן.  ועריכת  המנורה  הדלקת  מבוארים 
גם  זה,  במקום  והדלקתו  שמן  מצות  ענין  מה  לדעת  "צריך  ב) 
קשה]  ועוד  [פי'  גם  ומה  לכאן.  ענינו  מה  השולחן  מערכת  מצות 

ומצותיו". המשכן  במצות  ככתבן  הדברים  נאמרו  כבר  ש[הרי] 

ענינים  זו  בפרשה  כללה  שהתורה  שכיון  האוה"ח,  ומתרץ 
כאן  לבאר  התורה  חזרה  לפיכך  "שבע"  של  המספר  על  המורים 
גם אם ענין הדלקת המנורה ועריכת השולחן לפי שגם הם מורים 

"שבע". המספר של  על 

מצוות  שצוה  לצד  כי  לתרץ]  [יש  "ואולי  האוה"ח  לשון  וזה 
ז' ימים, שמחת ה[ד'] מינים  ז' ימים, חג הסכות  שביעיות - פסח 
להיותם  הטבע  בבחינת  ישנם  ויוה"כ  השנה  ראש  גם  ימים,  ז' 
שהיא  המנורה  מצות  כן  גם  לזה  סמך  לזה   - השביעי  בחודש 
ו)  (כד  דכתיב  שבע  בסוד  ישנו  השולחן  גם  נרות.  שבע  בחינת 
והשולחן הסדורות עליו שהוא סוד המתקבץ  וגו',  'שש המערכת' 
בפרשה  ג"כ  שצוה  ותמצא  שבע.  משלמת  והיא  מעלות,  שש  בו 
נמצאת  השבת.  מצות  גם  שבתות,  שבע  שהוא  העומר  מצות  זו, 
ועיקרם  סודם  כי  לומר  יחד,  שביעיות  מצוות  כל  שכלל  אומר 

אחד".

נקבע  רגלים  מהג'  אחד  שכל  שהטעם  באוה"ח  ומבואר 
הסוד  על  מיוסד  הוא  אלא  [ח"ו]  במקרה  אינו  ימים,  ז'  למשך 
השנה  שראש  שאע"פ  האוה"ח  ומבאר  "שבע".  של  המספר  של 
שייכים  הם  גם  מ"מ  אחד  יום  רק  הוי  ויוה"כ  ימים  ב'  רק  הוי 
השביעי.  בחודש  קבועים  שהם  כיון  השבע  סוד  אל  ומקושרים 
בסוד  הוי  כולם  המנורה  והדלקת  העומר,  ספירת  שב"ק,  וכן 
הוי  שבת   - "שבע"  של  המספר  על  מיוסד  שמצוותן  לפי  השבע 
ביום השביעי, ספירת העומר הוי ז' שבתות, ובמנורה יש ז' נרות.

השבע,  בסוד  ישנו  השולחן  שגם  לבאר  האוה"ח  וממשיך 
ואע"פ שיש בו רק ששה מערכות מ"מ - מסביר האוה"ח, שצריך 
יש  השולחן  גם  ועי"ז  החשבון  לתוך  עצמו  השולחן  את  להוסיף 

"שבע". המספר של  בענינו 

המספר  על  המורים  ענינים  הרבה  כך  כל  שיש  לזה  והטעם 
בסוד  ג"כ  הוי  בעצמו  ישראל  שכלל  משום  הוא  "שבע"  של 

לשון  וזה  פינחס).  בפרשת  האוה"ח  מדברי  משמע  (כן  השבע 

בבחינת  הם  כן  גם  "וישראל  יג)  (כט  פינחס  בפרשת  האוה"ח 

מעשיהם  כל  ו[לכן]  רסו:).  ו.,  ח"ג  (זוהר  שבע'  'בת  בסוד  השבע, 

טובים  ימים  שבעה,  שבעה  המוספין  בכל  הקרבנות   - שביעיות 

נשמות  שורש  שבו  אילן  ענפי  שבעה  סוד  הטבת  שבעה,  שבעה 

צדיקים שבעה". שבעה, 

למחנה מחוץ  אל  המקלל  את  להוציא  נצטווה  מי 

מחוץ  אל  המקלל  את  הוצא  לאמר.  משה  אל  ד'  "וידבר 
כל  אותו  ורגמו  ראשו  על  ידיהם  את  השמעים  כל  וסמכו  למחנה 

אל  המקלל  את  ויוציאו  ישראל  בני  אל  משה  וידבר  כו'  העדה. 

ד'  צוה  כאשר  עשו  ישראל  ובני  אבן  אתו  וירגמו  למחנה  מחוץ 

כג). יד,   - יג  (כד  את משה" 

שהוא  למשה,  צוה  שד'  מבואר  הפסוק  דברי  מפשטות  והנה 
כו' הוצא  ד' אל משה  "וידבר  וכמוש"כ  יוציא את המקלל  בעצמו 

לישראל  לומר  ג"כ,  משה  נצטווה  שעה  ובאותה  המקלל",  את 

ולרגום  המקלל,  ראש  על  ידיהם  את  לסמוך  מחוייבים  שהם 

אותו באבנים וכמוש"כ "וסמכו כל השמעים את ידיהם על ראשו 

מחוץ  אל  המקלל  הוצאת  שלענין  והיינו  העדה",  כל  אתו  ורגמו 

לענין  אולם  כן בעצמו.  נצטווה לעשות  רבינו  הרי שמשה  למחנה 

שכלל  הרי  הריגתו  מצות  ולענין  המקלל  ראש  על  הידים  סמיכת 

כן. לעשות  נצטוו  בכלליותם  ישראל 

שגם  מבואר,  כג)  (פסוק  בפסוק  שהרי  להקשות  יש  ולפי"ז 
ולא  בנ"י  ידי  על  נעשה  למחנה  מחוץ  אל  המקלל  הוצאת  עצם 

ויוציאו  בנ"י  אל  משה  "וידבר  וכמוש"כ  בעצמו,  רבינו  משה  ע"י 

התורה  שהרי  קשה,  וביותר  למחנה".  מחוץ  אל  המקלל  את 

"ובנ"י  זו קיימו בנ"י את הצווי של ד' וכמוש"כ  מעידה שבעשייה 

של  הזאת  המצוה  לכאורה  והרי  משה",  את  ד'  צוה  כאשר  עשו 

של  מצותו  היתה  שהיא  הרי  למחנה  מחוץ  אל  המקלל  הוצאת 

כלל. אותו  לעשות  בנ"י  נצטוו  ולא  רבינו  משה 

באומרו  יד)  (פסוק  הכתוב  שכוונת  כג)  (כד  האוה"ח  ומתרץ 
המקלל  את  יוציא  בעצמו  שמשה  או  הוא:  המקלל"  את  "הוצא 

כיון  המקלל  את  בנ"י  הוציאו  ולפיכך  אותו.  יוציא  ששלוחו  או 

רבינו. השליחים של משה  היו  שהם 

את  'הוצא  אמר  למשה  ד'  שבמצות  "לצד  האוה"ח  לשון  וזה 
על  תהי'  והרגימה  אותו.  יוציא  הוא  כי  משה  אל  שחוזר  המקלל' 

ידי ישראל דכתיב 'ורגמו אתו כל העדה'. וכאן אמר 'ויוציאו [את] 

המקלל' שחוזר אל ישראל המוזכרים בסמוך [ואם כן קשה שהרי 

ולא ישראל. ומתרץ האוה"ח שצריך  משה הוא שנצטווה להוציאו 

או שלוחו". הוא  או  [היינו]  'הוצא'  לומר שכוונת הפסוק באומרו] 

יו"ל ע"י מכון פניני אור החיים לתיקונים והערות או לסייע בהפצת תורת האוה"ח הק',
peninei.ohrhachaim@gmail.com  :נא לפנות למייל

הגליון הזה מוקדש לרפו"ש בריינא זלאטא בת דינה תחי'                 הגליון הזה נתנדב לע"נ מאיר ראובן בן טוביה הלוי ז"ל


