בע"ה

שם הֲ וָ ָיה ועשר הספירות
מבוא למודלים הבסיסיים של הקבלה והחסידות
מטרת חיבור זה היא לערוך לקוראים היכרות ראשו ית עם ש י המודלים העיקריים של הקבלה והחסידות ,מודל ארבע
אותיות שם ֲה ָויָה ומודל עשר הספירות הקבליות .מודלים אלו )האחוזים זה בזה :האחרון מהווה הרחבה והתפרטות של
הראשון( מהווים את עמוד השדרה של פ ימיות התורה ,ולפי הקבלה הם מו חים הן בתשתית מערכות המושגים
התור יות השו ות והן בתשתית מערכות הטבע השו ות ,בכללן מב ה פש האדם.
בבוא ו אל מב י הקבלה הבסיסיים עלי ו לזכור כי א ו מציצים במובן מסוים לכבשו ו של עולם .למרות פשטותם
היחסית למראית־עין ,מדובר במערכות מושגים שהי ם בבחי ת "מועט המחזיק את המרובה" .אמירה זו כו ה לגבי
התורה בכללותה ,אך תקפה ביתר שאת לגבי מושגי היסוד של פ ימיותה .אפילו חיים שלמים של לימוד אין ביכולתם
למצות את מלוא היקפם ועומקם של הסודות הצפו ים בהם .אי לכך ,אין להרתע מתחושת ה"טעם של עוד" שהסקירה
דלהלן ודאי תותיר בקורא .אין כאן אלא מפגש ראשו י ביותר עם מושגים שרק הדגמות רבות של יישומם תוכל ה
להק ות הב ה ממשית בהן.
פתח בהכרת המב ה של ארבע אותיות שם הויה ,ולאחר מכן ציג את המב ה המפותח יותר של עשר הספירות.

אותיות שם הויה
שם ֲה ָויָה הוא כי וי שמו העיקרי של הקדוש־ברוך־הוא בת "ך ,והמוגדר בהלכה כקדוש ביותר :י־ה־ו־ה .כמו כל שבעה
השמות הקדושים של הקדוש־ברוך־הוא אין למחוק אותו מרגע ש כתב )שעל כן זהרים וכותבים במקומו ה' ,ד' ,יי או
הוי'(; אך בעוד את השמות האחרים מותר לבטא בהקשרים מסוימים ,כמו באמירת פסוקים מפורשים או ברכות ,את שם
הויה אין להגות כלל בשום מצב .כאשר רוצים לאמרו במסגרת פסוק או ברכה אומרים במקומו את שם אד ות )"א־ד י"(,
וכאשר רוצים לאומרו סתם הוג לומר פשוט "השם" .המקרה היחיד בו הגה שם הויה בקול רם הוא על ידי הכהן הגדול
בשעה שבית המקדש ב וי :רק האיש הקדוש ביותר במקום הקדוש ביותר יכול לבטא את השם הקדוש ביותר )הכה ים
הרגילים היו מבליעים את השם בברכת כה ים( 1.גם כאשר מו ים את ארבע אותיות השם הוג לבטאם בשי וי ,כך :יוד
קֵ יי וָאו קֵ יי.
אחד הכי ויים המרכזיים של שם הויה הוא "שם בן ארבע" ,וזאת משום היותו מורכב מארבע אותיות )זו גם משמעות
כי ויו בעולם ה וצרי – Tetragrammaton ,חיבור של המלים היוו יות  ,tetraארבע ,ו־ ,grammosאות( .לפי הקבלה ,כל
אחת מארבע אותיותיו של שם הויה מייצגת מערך מסוים של רעיו ות ,דימויים ואיכויות ,היוצרים יחדיו את התב ית
היסודית ביותר של ההוויה .ארבע האותיות משקפות את ארבעת המישורים הבסיסיים ביותר של המציאות ,כאשר
היחסים בי יהן שבים ומשתקפים בתוך כל אחד מהמישורים אין־ספור פעמים ,כבמעין פרקטל .לפי הקבלה ,כל מערכת
מורכבת ית ת ,לאחר מספיק הפשטה ,להב ה ולארגון באמצעות התב ית של ארבע אותיות שם הויה ,חלקים ממ ה,
הרחבות שלה או צירופים שלה.
פעמים רבות ,פסוקים כגון "שויתי ה' ל גדי תמיד" 2או "סוד ה' ליראיו" 3מוסברים בקבלה ובחסידות כמתייחסים לא רק
לה' עצמו אלא גם לשם ה' ,שאת אותיותיו צריך המאמין לשאת גד עי יו בכל עת מתוך בקשה ותפילה לזכות ולעמוד
על סודותיהם.
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רמב"ם ,מש ה תורה ,הלכות תפילה וברכת כה ים יד ,י.
תהלים טז ,ח.
שם כה ,יד.

שלוש אותיות נבחרות

יגש להכרת המב ה .ארבע אותיות שם הויה הן למעשה שלוש אותיות – י ה ו – שהש יה שבהן ,ה ,שבה ומופיעה בתור
האות הרביעית .שלוש האותיות בולטות בכך שהן שייכות לקבוצת אמות הקריאה ,האותיות אהו"י .אותיות אהו"י
מתייחדות בכך שאי ן משמשות רק כעיצורים אלא גם מציי ות ת ועות ) ,(vowelsכלומר אותיות המורות על אופן
קריאת העיצורים .היחס בין עיצור לת ועה הוא מעין היחס בין חומר ורוח או בין גוף ו שמה ,ואם כן אותיות אהו"י הן
כביכול האותיות ה'רוח יות' ביותר באל"ף־בי"ת העברי4.
דבר וסף ה יכר לעין באשר לשלישיית האותיות י ה ו וגע לצורת הכתב האשורי שלהן :אם מפשיטים את צורתן ,הן
מתגלות כרומזות לשלושת המושגים הבסיסיים ביותר בגיאומטריה ,קודה ,קו ומישור )או בלשון הקבלה ,קודה־קו־
שטח( ,כאשר מושג המישור מסמל את כללות המציאות של ריבוי ממדים ,מש יים ומעלה .י היא בהפשטה קודה
חסרת־ממדים )האות היחידה באלף־בית ש יתן לומר עליה זאת(; ו היא בהפשטה קו חד־ממדי )ואף היא יחידאית בכך
מבין האותיות הלא־סופיות(; ה ,כמו כל שאר האותיות ,כבר דורשת מישור כדי לציירה .יתן להקשות ,במה 'זכתה' ה
לשמש כ ציגת כל האותיות הרב־ממדיות בשם הויה? תשובה אחת ש יתן להציע היא ,שכאשר מפשיטים את האות ה
לצורתה התמציתית – כך – :היא מתגלה כמגלמת את שלושת ממדי המרחב :הקו העליון שלה הוא ממד הרוחב;
הקו הימ י הוא ממד האורך; וה קודה משמאל למטה היא ממד העומק ,ה יצב כביכול א כית לדף ועובר 'דרכו' .מבין
האותיות הדו־ממדיות ,האות ה מתייחדת אפוא בכך שהיא מסמלת את כללות המרחב התלת־ממדי של העולם ,הלא־הוא
הביטוי העיקרי לרב־ממדיות בחיי ו5.
הללו י־ה

תכו ה יסודית וספת לשם הויה היא העובדה שהוא חלק באופן ברור לש י חצאים :שתי האותיות הראשו ות י־ה,
המהוות שם קדוש בפ י עצמן )כמו למשל בפסוק "עָ זי וזמרת י־ה" ,(6ושתי האותיות הש יות ו־ה .תבו ן ראשית
בתכו ות צמד האותיות הראשון.
האותיות י ו־ה הי ן הפוכות ומשלימות בש י אופ ים שו ים – מצד צורתן ומצד ערכן המספרי )הגימטריה שלהן(:


מבחי ת הצורה ,י היא בבחי ת קודה בלתי מפותחת ה'מרחפת' מעל הקרקע )זו האות היחידה התלויה באויר(,
בעוד ה מתפשטת לכדי שטח מלא )או אף מרחב כ "ל( .לפי ציר השוואה זה ,י מגלמת קיום בכוח
)פוט ציאליות( ,ו־ה את מימושו בפועל )אקטואליות(.



מבחי ת המספר ,ערכה של י הוא  ,10מספר המייצג מערכת שלמה )כמו עשר אצבעות הידיים( ,וערכה של ה
היא מחצית מכך ,5 ,מספר המייצג מערכת חלקית )כמו יד אחת( .לפי ציר זה ,י מגלמת שלמות סטטית בעוד ה
מגלמת חלקיות השואפת לשלמות.

כפי ש יתן לראות ,כל אחד מצירים אלו מייחס מעלה לאות אחרת וחסרון לאות הש יה .כאשר משלבים אותם ,עולה כי
האות י מגלמת שלמות בכוח והאות ה מגלמת חלקיות בפועל .יתן לדמות את האות י לתסריט מושלם ,אך שמעולם לא
הוסרט; ואת האות ה לסרט שבהכרח אי ו מושלם ,ומבטא פרש ות חלקית של התסריט ,אך לפחות קיים בפועל ממש
ו יתן לצפות בו.
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הערך הגימטרי הכולל של א־ה־ו־י הוא  ,22רמז לכללות האלף־בית .ב וסף ,מסמלות האותיות בדיוק את הראש־תוך־סוף )התחלה־אמצע־סוף( של
המספרים  1עד ) 10א= ,1המספר הראשון; ה־ו=5־ ,6ש י המספרים האמצעיים; י= .(10דבר זה רומז לקשר בין  10הספירות שידו ו לקמן לבין 22
האותיות ,המהווים יחדיו את  32ה" תיבות פליאות חכמה" באמצעות ב' ברא את העולם לפי ספר יצירה )א ,א(.
מה באשר לאות ה־אהו"י היחידה שאי ה משתתפת בשם הויה ,הלא היא האות הראשו ה א? עליה יתן לומר כי היא שורה ברקע שלו :היות שערכה
המספרי הי ו  ,1מסמלת א את האחדות ששם הויה מייצג" ,ה' אחד" )במדרשים מכו ה ה' גם "אלופו של עולם" ,מלשון אל"ף( .כמו כן ,אם מפרקים
את האות א למרכיביה החזותיים מצא כי היא מורכבת מהאות ו ופעמיים י ,שהערך הגימטרי הכולל שלהן הוא  ,26כערך שם הויה .לבסוף ,ה־א כן
משתתפת בשם הקדוש "אהיה" המוזכר במראה הס ה )"אהיה אשר אהיה ויאמר כה תאמר לב י ישראל אהיה שלח י אליכם" ,שמות ג ,יד( וכמו 'הופך'
להיות שם הויה בפסוק הבא )"כה תאמר אל ב י ישראל י־הוה א־להי אבֹתיכם ...שלח י אליכם ,זה שמי לעֹ לם" ,שם ,טו(.
עוד על הקשר בין אותיות אהו"י ושמות ה' ראו אבן עזרא על התורה ,שמות ג ,טו.
שלישיית המושגים קודה־מישור־ריבוי־ממדים ,ה קראת במקורותי ו " קודה ,קו ,שטח" ,ושאת משמעויות רבות בעולם המושגים הקבלי .ראו למשל:
הרב יצחק גי זבורג ,מלכות ישראל כרך א עמ' ק ט.
שמות טו ,ב.

התבו ות זו מק ה מעט הב ה לכך ,שלפי הקבלה מגלמות שתי אותיות אלו את כללות צמדי ההפכים היסודיים בעולם,
לפי הכלל הבא :האות י מייצגת את הצד היותר רוח י ומופשט בכל צמד ,המסתכל על הדברים 'מלמעלה' )"שלמות
בכח" כ "ל( ,והאות ה את הצד היותר גשמי ומוחשי בו ,המסתכל על הדברים 'מלמטה' )"חלקיות בפועל" כ "ל(.
הדוגמא המובהקת ביותר לצמד הפכים כזה הוא אמרת חז"ל ,על־פי הפסוק "כי בי־ה ה' צור עולמים" 7,כי "העולם הזה
ברא בה"א והעולם הבא ברא ביו"ד" 8:י הרוח ית מגלמת את העולם הבא ,ה הארצית את העולם הזה .דוגמא מובהקת
ש יה היא העובדה כי המלים הבסיסיות איש ו־אשה בעברית מורכבות מצמד האותיות אש בצירוף י אצל הזכר ו־ה אצל
ה קבה )בבלי סוטה יז ,א( .מכך עולה כי האות י היא בבחי ת זכר והאות ה בבחי ת קבה.
להלן רשימה חלקית של צמדי הפכים יסודיים המגולמים באותיות י־ה:






עולם הבא

עולם הזה

איש

אשה

ֹכח

פועל

שלמות

חלקיות

אַ ִין

יש

מח
ֹ

לב

כלל

פרט

אחדות

ריבוי

...

...

צמדי הפכים אלו אי ם תפסים כזהים זה לזה ,אך כן כמקבילים זה לזה ,כלומר כמתייחסים אחד לש י באותו אופן :יחס
ה שמה לגוף הוא כיחס השכל לרגש ,וכן כיחס האחדות לריבוי ,וכן הלאה .כמו כן ,בכל אחד מהם אין טע ה לעליו ות
של האחד על הש י ,אלא לכל אחד מעלה וחסרון כאמור .בספר הזוהר מוסבר כי האותיות י־ה הן "תרין רעין דלא
מתפרשין לעלמין" – 9ש י חברים שאי ם פרדים לעולמים .כפי שהצירוף י־ה הוא שם קדוש שאי ו יתן לפירוק ,כך בכל
צמדי ההפכים שהוא מייצג כל אחד מהצדדים חוץ לש י והם משלימים זה את זה10.
שתיים שהן ארבע

עבור לחצי הש י של שם הויה ,צמד האותיות ו־ה .כפי ש יתן לראות ,אין כאן שתי אותיות חדשות לגמרי ,אלא מעין
'וריאציה על ה ושא' שלו :ו היא כמו י ש' מתחה' או הומשכה מטה ,קודה שהפכה לקו ,ו־ה הש יה היא מהדורה וספת
של ה הראשו ה ,כלומר מישור/מרחב וסף .כדי להבדיל בין שתי האותיות ה מכ ים את הראשו ה ה עילאה )ה עליו ה(
ואת הש יה ה תתאה )ה תחתו ה(.
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ישעיה כו ,ד.
בבלי מ חות כט ,ב.
זוהר ח"ג ד ,א.
א ו מודעים לכך שחלוקה 'דואליסטית' כזו של ההוויה לצמדי הפכים אי ה תואמת את האקלים התרבותי של ימי ו ,המטיל ספק רב בסג ון חשיבה
'בי ארי' כזה ומגדירו כ"ימי־בי ימי" .ואכן ,סיון להסביר הכל במו חים בי אריים מסתכן בהחמצה של מקרים שאי ם כ סים לקטגוריות אלו ,כגון
מקרי־בי ים או מקרים יוצאים מן הכלל ,כמו גם קטגוריות אחרות לגמרי .בלשון פ ימיות התורה ,חשיבה בי ארית שייכת לעולם ה"תוהו" הפשט י,
ואילו בעולם ה"תיקון" המפותח ממ ו הקטגוריות גמישות ועדי ות יותר .עם זאת ,הכלל אומר כי יש להכ יס את ה"אורות" של עולם התוהו לתוך
ה"כלים" של עולם התיקון .בהקשר של ו משמעות הדבר היא טילת האמת שבקטגוריות הבי אריות ושילובה עם הקטגוריות המשוכללות יותר .האמת
שבקטגוריות הבי אריות היא שהן הכרחיות ל יתוח בסיסי של ע יי ים רבים .אין להסתפק בהן ,אך גם לא לדלג מעליהן ,אלא לאמצן ולשכללן .הדרך
ה כו ה להבין קטגוריות אלו היא כ יחסיות )כלומר ,כל דבר יכול להיות בבחי ת י ביחס ל־ xאך בבחי ת ה ביחס ל־ ,(yחלקיות )התכו ות המזוהות עם י־
ה אי ן ממצות אפיו ו של כל דבר( ומורכבות ) xיכול לכלול בחי ה של י ובחי ה של ה גם יחד( .ברגע שמכירים בשלושה מאפיי ים אלו ,יתן להשתמש
בקטגוריות הללו ללא חשש התכחשות למורכבותה של המציאות.

מהתבו ות זו עולה כי שם הויה יסודו למעשה בשתי אותיות בלבד ,י־ה ,שכביכול 'שיכפלו' עצמן והפכו למלה בת
ארבע אותיות – אם תרצו ,מעין שכפול ג טי עם מוטציה )מכוו ת( .שכפול זה הוא על דרך הכלל המש אי היסודי
"שתים שהן ארבע" 11,המתאר התחלקות של ש י ע יי ים כלליים לארבעה פרטים.
וה ה ,הדרך הטובה ביותר להבין את השכפול מ־ 2ל־ 4הוא לחשוב על שם הויה כתוצר של מעין פעולת ריבוע חשבו י
של שתי האותיות הראשו ות י־ה ,או הכפלה שלהן בעצמן ,כדלקמן:
י

ה

י

 

ה

 

זוהי דוגמא ראשו ה למב ה פרקטלי בהקשר של שם הויה .השם מתגלה כחוזר על מב ה דואלי אחד בש י ק י מידה.
במישור ה"מאקרו" הוא מורכב מש י חצאים שהם בבחי ת י ו־ה ,ובמישור ה"מיקרו" כל אחד מש י חצאים אלו מורכב
מש י חלקים החוזרים על אותו יחס – י־ה במקרה הראשון ואז וריאציה עליו ש קראת ו־ה במקרה הש י.
ממב ה זה עולה ,כי הצמד ו־ה מתייחס לצמד י־ה כפי שהאות ה מתייחסת לאות י .מכיוון שבמסגרת הצמד הראשון
מבטאת ה עילאה הגשמה חלקית של י ,הרי שהצמד ו־ה אמור לבטא הגשמה חלקית של הצמד י־ה בכללותו .כלומר,
באופן כלשהו ,הצמד ו־ה וטל את הצמדים ושאי־ההפכים המגולמים באותיות י־ה ,ויוצר גרסה ש יה שלהם המורידה
אותם קומה אחת מטה לתוך המציאות.
יתן לכך מספר דוגמאות:
 (1אם הצמד י־ה מסמל איש ואשה ,כלומר זכר ו קבה בוגרים ,הרי שהצמד ו־ה מסמל ילד וילדה ,כלומר זכר
ו קבה צעירים ה מצאים בתהליך התבגרות )במו חי ספר הזוהר ארבעת המושגים הם אב־אם־בן־בת( .היחס בין
הבוגרים לצעירים הוא עצמו יחס של 'זכר' ו' קבה' ,במובן שהבוגרים משפיעים על הילדים כפי שהזכר משפיע
זרע על ה קבה.
 (2אם הצמד י־ה מסמל את המושגים המופשטים "העולם הבא" ו"העולם הזה" ,הרי שהצמד ו־ה מסמל את
התבטאותם של מושגים אלו באופן מוחשי יותר בתוך העולם הזה .דוגמאות לכך הם ה שמה והגוף שבכל
אדם ,המופשט והמוחשי שבכל דבר )או ה"צורה" וה"חומר" שלו( ,ואפילו השמים והארץ ה יבטים מחלו ו.
צמדים אלו מצאים כולם בעולם הזה; אך מבי יהם ,האיבר הש י מגלם את העולם הזה במובהק ,בעוד האיבר
הראשון הוא מעין הקר ה או הת וצצות של העולם הבא בתוכו.
 (3אם הצמד י־ה מסמל את המושגים השכליים המופשטים "מוח" ו"לב" ,הרי שהצמד ו־ה מסמל את התבטאותם
כחוויות פשיות :המוח מאיר כחוויה של "רוח" ,בחי ה המאופיי ת כקרירה יחסית )כבביטויים "קור רוח" או
" חת רוח"( והלב כחוויה של " פש" ,בחי ה המאופיי ת כחמה יחסית )כבביטוי "כלות ה פש"( .שתי החוויות
הללו הן בבחי ת 'לב' ביחס למושגים "מוח" ו"לב" ,אך מבין שתיהן הראשו ה היא יותר כמו מוח והש יה היא
יותר כמו לב.
הנסתרות והנגלות

היחס בין הצמד י־ה לצמד ו־ה מגולם בפסוק "ה סתרֹת לה' א־להי ו וה ג ת ל ו ולב י ו" 12.הצמד הראשון מכו ה
"ה סתרות" ,בהיותו מבטא את הרובד היותר עליון ו סתר של כל מערכת ,ואילו הצמד הש י מכו ה "ה גלות" בהיותו
מבטא את הרובד היותר תחתון ו גלה 13.כך למשל ,אם מקבילים את שם הויה לגוף האדם ,הרי שחציו הראשון מייצג
את הראש ,שעיקרו )התודעה( סתר ,ואילו חציו הש י את הגוף ,ה יכר לעין.

11
12
13

מש ה שבת א ,א; שבועות א ,א.
דברים כט ,כח.
היות רובד וה הרובד ה גלה רמוזה בכך שהמלה "וה גלת" פתחת ב־וה .המלה "ה סתרת" לעומת זאת פתחת ב־ה בלבד משום שהאות י מבטאת רמת
הסתר גבוהה יותר ה קראת 'העלם'.

קוּדשָׁ א בְּ ִרי הוּא ]הקדוש־ברוך־הוא[
בסידורים רבים מופיעה לפ י פירוט כל מצווה שורת הקדמה מעין זו" :לְ שֵׁ ם יִחוּד ְ
וּשְׁ כִ י ְ תֵ יה ]ושכי תו[ ...לְ ַי ֲחדָ א שֵׁ ם י"ה בְּ ־ו"ה בְּ ִיחוּדָ א שְׁ לִ ים ]באיחוד שלם[ בשם כל ישראל" .משמעותה של אמירה זו
היא שבכל מצוה שמקיימים יש לחבר את הכוו ה שלה )י־ה( עם המעשה שלה )ו־ה( 14.מדובר למעשה באיחוד של
איחודים :החיבור של י ו־ה עילאה קרא "יחודא עילאה" והחיבור של ו ו־ה תתאה קרא "יחודא תתאה" .חיבורם של
ש י חצאי השם קרא "יחודא שלים" מכיוון שהוא הופך את שם הויה לשלם ,סמל לשאיפה לשלמות ההוויה
בכללותה15.
ו־ה :משפיע ומקבל

כעת ,מה פשר הדמיון והשו י בין ש י הצמדים :מדוע בצמד הראשון האות הראשו ה היא י ואילו בצמד הש י ו ,בעוד
האות ה ותרת בעי ה? תבו ן בתכו ות האות ו דרך ש י הצירים בהם עזר ו לעיל ,ציר הצורה וציר המספר:


מבחי ת הצורה האות ו היא קו ,מדרגת הבי ים בין קודת ה־י למישור ה־ה.



מבחי ת המספר ,הערך של ו הוא  ,6כלומר אחד יותר מהערך של ה.

הדבר הראשון שא ו רואים כאן ,הוא שמשתי הבחי ות ו מהווה ממוצע בין י ל־ה שכביכול באה לגשר על הפער בי יהם.
ספציפית יותר ,ראה שהצורה מבטאת ת ועה מכיוון י אל ה )המשכת ה קודה לכדי קו( ,ואילו המספר מבטא ת ועה
מכיוון ה אל י )עליה במספר אחד מ־ 5ל־.(6
הסיבה לדברים הללו היא שצמד האותיות הש י שו ה מצמד האותיות הראשון .בעוד האותיות י־ה מבטאות צמדי הפכים
משלימים )שלמות וחלקיות ,כוח ופועל וכו'( החיים זה לצד זה במין שלווה צחית )"תרין רעין דלא מתפרשין" כ "ל(,
האותיות ו־ה הי ן צמד של משפיע ומקבל בו האחד מצא למעלה והש י למטה ,ותפקידו של הראשון הוא לרדת אל
הש י ולהעלותו .המשפיע ה יצב למעלה הוא ו ,והמקבל שלו הוא ה תתאה .תפקידו של ו הוא לשמש מעין חבל ,צי ור
או סולם המשתלשל מטה אל ה תתאה ,משפיע עליו ומגדלו ,ובכך מאפשר לו לעלות מעלה אל מדרגתו )כמעין וא"ו
חיבור.(16
אם להמשיך את שלוש הדוגמאות שהבא ו ,הרי שבעוד הזכר וה קבה העליו ים הי ם שווים במהותם ,כאן בעולם הזה
א ו רואים פערים :לאורך מרבית ההיסטוריה תפסו הגברים כ עלים על ה שים ,ורק הם זכו להשכלה גבוהה בעוד
ה שים עסקו רק בעיסוקים 'ארציים' כגון משק בית ,גידול הילדים וכדומה .באותו אופן ,בעוד המושגים "העולם הבא"
ו"העולם הזה" הי ם שווים במהותם ,כאן בעולם הזה תפס הרוח י כ עלה מהגשמי ,ה שמה כ עלית מהגוף וכו'.
לבסוף ,בעוד במישור העליון המושגים "מוח" ו"לב" הי ם שקולים ,כאן בעולם הזה ה"מוח שליט על הלב" 17וצריך
להשפיע עליו.
את המב ה השלם יתן לכתוב בשתי צורות ,שכל אחת מהן מתאימה בהקשרים שו ים .דרך אחת היא בצורת ציר א כי,
כך שכל אות יצבת מעל האות הבאה אחריה .הדרך הש יה היא כך שהצמד י־ה יוצר ציר אופקי והצמד ו־ה ציר א כי
ה יצב מתחתיו .להלן שתי צורות הכתיבה:
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ראו ביאור הבעש"ט על הפסוק )משלי י ,ח( "חכם לב יקח ִמצְ וֹת" )כתר שם טוב חלק ראשון ט־א( ,לפיו בכל מצוה שמקיימים יש כביכול שתי מצוות,
מצות המעשה ומצות הכוו ה ,אותן מאחדים )כמו בעל ואשה ,שכן "קיחה" בתורה הוא לשון ישואין(.
מכך ששם הויה הוא תוצר של 'ריבוע' של י־ה ,יוצא ששלושת הייחודים שציי ו כאן – "יחודא עילאה"" ,יחודא תתאה" ו"יחודא שלים" – שלושתם
יחודי י־ה ,בשלוש רמות שו ות :יחודא עילאה זהו יחוד י־ה המקורי; יחודא תתאה הוא יחוד המהדורה הש יה של י־ה; ויחודא שלים הוא יחוד י־ה
באשר הוא מתבטא בשתי המהדורות של עצמו!
באופן כללי לכל אחת מארבע האותיות תפקיד דקדוקי המזוהה עמה ,כדלקמן:
י :״ה־י על שם המחשבה אמרה״ )רש״י על הפסוק ״אז ישיר משה״ ,שמות טו ,א( ,מטה כל פועל לגוף שלישי עתיד.
ה :ה"א השאלה )"דקיימא לשאלה" ,הקדמת ספר הזוהר(.
ו :וא"ו החיבור.
ה :ה"א הידיעה ,כ גד עלמא דאתגליא הידוע לכל.
וראו בהרחבה :הרב יצחק גי זבורג ,סוד ה' ליראיו ,שער "אותיות הוי' בלשון הקדש וסוד הידיעה והבחירה" ,עמ' רכח והלאה.
זוהר ח"ג רכד ,א.


י – ה

















נסתר

נגלה

השיטה הראשו ה )מימין( היא הבסיסית והמקובלת יותר ,אך לעתים משתמשים גם בשיטה הש יה )משמאל( .יתרון
השיטה הש יה הוא המחשת העובדה כי הצמד י־ה מקיים יחס שוויו י בעוד הצמד ו־ה מקיים יחס בלתי־שוויו י.
ביום ההוא יהיה

לפי האר"י מסע ההתבגרות של הזוג ו־ה עתיד להגיע לסיומו באחרית הימים .או אז תתרומם ה תתאה ותשתווה בקומתה
לאות ו )דבר המכו ה "עליית ה וקבא" או "עליית המלכות"( ,והאות ו עצמה תשוב לשורשה ותהפוך ל־י .או־אז יתקיים
הפסוק "ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד" 18:השם י־ה־ו־ה יהפוך כביכול להיות י־ה־י־ה ויקבל צורת ריבוע ,כך19:
י – ה
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י – ה 

נגלה

בהקשר לדוגמאות שהבא ו ,חזון זה מתאר את עליית מעמד האשה עד למצב של שויון עם הגבר ,את עליית הארציות
עד לשוויון עם הרוח יות ,ואת עלית הרגש עד לשוויון עם השכל .עולה ממ ו כי תכלית הבריאה היא מצב בו המציאות
ה גלית תשקף באופן אמן את המציאות ה סתרת .שלמות אידיאלית זו רמוזה בפסוק "כי מלאה הארץ דעה את ה' כמים
לים מכסים"20.
החמישי המשיחי

אף ששם הויה כולל ארבע אותיות ואף קרא "שם בן ד'" ,הוא כולל למעשה רובד חמישי סתר.
המקום הרומז בבירור על קיומו של הרובד החמישי בשם הויה הוא ההגדה של פסח .ההגדה מלאה ברביעיות :ארבע
קושיות ,ארבעה ב ים ,ארבע כוסות ,ארבע לשו ות של גאולה .ב וסף ,חלקו העיקרי של ההגדה הוא למעשה פירוש
מדרשי על ארבעה פסוקים עוקבים המתארים את הירידה למצרים והיציאה ממ ה21.
אך ה ה ,לכל אחת מהרביעיות האלו קיימת בחי ה חמישית עלמת :לארבע הכוסות הצטרפה כוס חמישית שאין והגים
לשתותה; 22לאחר ארבע לשו ות הגאולה )"והוצאתי"" ,והצלתי"" ,וגאלתי"" ,ולקחתי" (23מופיעה בפסוק הבא לשון
חמישית הקשורה לביאה לארץ )"והבאתי" ;(24הפסוק החמישי שאחרי ארבעת הפסוקים ה דרשים עוסק אף הוא בביאה
לארץ )"ויבִ אֵ ו אל המקום הזה ויתן ל ו את הארץ הזאת ;(25"...ואף על ארבעת הב ים וארבע הקושיות הוסיפה
החסידות בן חמישי 26וקושיה חמישית 27.בכל המקרים ,קשורה הבחי ה החמישית באיכות משיחית שכל ארבע הבחי ות
האחרות שואפות אליה ,אך שתושג במלואה רק באחרית הימים.
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זכריה יד ,ט.
ספר עץ חיים ,שער מעוט הירח; ספר הליקוטים זכריה ,יד.
ישעיה יא ,ט.
דברים כו ,ה־ח.
לפי רוב הדעות .יש דעות לפיהן כן שותים .ראו טור אורח חיים סימן תפא .כמו כן ,והגים למזוג "כוס של אליהו ה ביא" ,ויש שמקשרים זאת לכוס
חמישית )ראו :אדמו"ר מליובאוויטש ,לקוטי שיחות חלק כ"ז עמ'  ,48ומתורגם לעברית ב'שערי המועדים' פסח ח"ב סימן צ(.
שמות ו ,ו־ז.
שם ,ח.
דברים כו ,ט.
אגרת מ־י"א יסן ה'תשי"ז.

הטעם הקבלי לכל אלו הוא ,שכל הרביעיות של סדר פסח משתלשלות מארבע אותיות שם הויה ,ולשם הויה קיימת
בחי ה חמישית/משיחית סתרת .הבחי ה החמישית קודמת לארבע האותיות ו חה כביכול 'מעל' האות י .אין לה אות
וגם אין לה ממש שם בפ י עצמה ,וזאת מפ י שהיא מבטאת את שורשן ה עלם של ארבע האותיות כולן ,שאורו 'מקיף'
אותן וכורכן יחדיו .בהעדר שם ,קראת הבחי ה החמישית בשם הויה " קוצו של יו"ד" ,על שם הקוץ העליון של האות י
המצביע אליה כביכול )בשפה המדוברת הביטוי "קוצו של יו"ד" בא לתאר פרטים קט ים ובלתי־חשובים .יתכן שהדבר
בא ללמד ו כי לעתים דוקא פרטים קט ים ולכאורה שוליים עשויים לרמוז ל עלה ול שגב מכל(.
בחי ת ה"קוצו של י" מגלמת מישור ה עלה מכל הצמדים הדואליים שמצייגות אותיות י־ה )וגרסת הבת שלהן ,ו־ה(,
בחי ה שהיא למעלה מהחלוקה לזכר ו קבה ,רוח וחומר ,מוח ולב וכו' ,וה ושאת בתוכה את הע יי ים ההופכים שלהם.
המב ה השלם באמת של שם הויה ,לפי שתי גרסאות הכתיבה ה "ל ,הוא אפוא כדלקמן:
 


 
י – ה











דוגמאות

להלן ארבע דוגמאות בסיסיות למערכות מושגים תור יות הב ויות לפי מב ה שם הויה:


 

עולמות

רובדי הנפש

יסודות

רובדי הטבע

)בקיצור :אבי"ע(

)בקיצור :נר"ן ח"י(

)בקיצור :ארמ"ע(

)בקיצור :דצח"מ(

אדם קדמון

יחידה

היולי

מלאך




אצילות

חיה

אש

ְמ ַדבֵּ ר



בריאה

נשמה

רוח

חי



יצירה

רוח

מים

צומח



עשיה

נפש

עפר

דומם

בכל המערכות הללו מהווה צמד המדרגות התחתו ות את המישור היותר ארצי או גלה של המערכת בעוד צמד
המדרגות שמעליהן הוא המישור היותר רוח י או סתר שלה )עם יחס דומה בין שתי המדרגות בכל צמד( .המדרגה
החמישית מבטאת רובד עלה עוד יותר ה יצב בראשה.

עשר הספירות
המודל המרכזי הש י של הקבלה שעלי ו להכיר הוא מודל "עץ החיים" של עשר הספירות.
הספירות מוזכרות לראשו ה בספר הקבלה הראשון ,המיוחס לאברהם אבי ו ,ש קרא "ספר יצירה" .הספר פתח באמירה
כי ה' ברא את העולם באמצעות "שלושים ושתיים תיבות פליאות חכמה" ,ובהמשך מוסבר כי הללו חלקות ל"עשר
ספירות בלימה" ול"עשרים ושתיים אותיות יסוד" .עשרים ושתיים האותיות הן כמובן אותיות השפה העברית המוכרות
27

ראו :הרב יצחק גי זבורג ,הזמן הפ ימי ,מאמר "הבן הרביעי והבן החמישי".

לכל .אך מה הן עשר הספירות? ההסבר הוא ,שהספירות מגלמות את מערכת הכוחות הא־לוהיים הבסיסית באמצעותה
ה' ברא את העולם וממשיך לה היגו בכל שעה .הספירות שוכ ות במציאות הרוח ית ה עלית ה קראת "עולם האצילות",
ומשם מזרימות את השפע שלהן לעולמות התחתו ים ,עד לעולם הגשמי בו א ו שוכ ים .כל העשיריות הרבות המוזכרות
בתורה )עשרת הדברות 28,עשר המכות ,עשר הבהמות והחיות הטהורות וכו'( משתלשלים כולם ממודל עשר הספירות.
אף שמב ה הספירות עומד בפ י עצמו ,והיה יתן להציגו גם ללא הכרה מעמיקה של שם הויה ,דרך טובה מאד להבי ו
היא לראותו כמהווה הרחבה של שם הויה .ספציפית יותר ,מערכת הספירות מפתחת את ההקבלה שהוזכרה לעיל בין
אותיות שם הויה לבין גוף האדם .מערכת הספירות יוצרות מעין דיוקן של גוף האדם המחולק לפי אבריו היסודיים.
הדבר תואם את התפיסה לפיה לא רק רוח האדם אלא גם גופו מבטא באופן כלשהו את צלם הא־לוהים שבו .אין לומר
בכך שהספירות עצמן גשמיות ,אלא רק שמערכת היחסים בי יהם משתקפת בין השאר בגוף האדם.
מארבע אותיות לעשר ספירות

ההתפתחות מאותיות שם הויה למב ה עשר הספירות היא כדלקמן:
מדרגת קוצו של יו"ד הופכת לספירה "כתר" .כפי שהמדרגה החמישית מהווה בחי ה משיחית ובלתי־מושגת ,כך גם
ספירת הכתר מגלמת את ה'על־מודע' שבאדם – כוחות ה שמה ה עלים השוכ ים כביכול 'מעל' ראשו כמעין כתר
רוח י29.
האות י הופכת לספירה "חכמה" .ספירת החכמה היא כ גד מוח ימין בגוף האדם )ההמיספרה הימ ית של המוח(,
האמו ה על אי טואיציה ויצירתיות .האי טואציה היא כמו זרע השראה ,בבחי ת קודת ה־י התמציתית.
האות ה עילאה הופכת לספירה "בי ה" .ספירת הבי ה היא כ גד מוח שמאל בגוף האדם )ההמיספרה השמאלית של
המוח( .כוח הבי ה אמון על פיתוח שכלי של השראת החכמה ,כפי שהאות ה מפתחת את קודת ה־י לריבוי
שתי הספירות חכמה ובי ה קראות יחדיו ספירות ה"מוחין".

ממדים30.

האות ו הופכת־מתפתחת לשש ספירות ,ה קראות "חסד"" ,גבורה" ו"תפארת" )שלישיה ראשית( ,ו" צח"" ,הוד"
ו"יסוד" )שלישיה מש ית( .מכיוון ש־ו מקבילה לעיקר גוף האדם ,ומכיוון שע יי ו של המשפיע הוא להוציא לאור את
פרטי המחשבה שבמוחין שמעליו ,האות ו מתבטאת בשש ספירות שו ות )כערכה המספרי של האות ו( .ספציפית,
ספירת החסד ,שע יי ה השפעה ו תי ה ,מקבילה לזרוע ימין )זרוע ה תי ה והקירוב ,כמאמר חז"ל "ימין מקרבת";(31
ספירת הגבורה ,שע יי ה הצבת גבול ומידה ,לזרוע שמאל )"שמאל דוחה"(; התפארת הממצעת בי יהם היא הגוף
עצמו; ספירות ה צח וההוד – הקשורות ,בהתאמה ,ב צחון וב יצוח פעילים לעומת הודאה והודיה סבילות – הן כ גד
שתי הרגליים; 32לבסוף ,ספירת היסוד ,שע יי ה ריכוז והשפעה כלפי מטה ,מקבילה לאבר ההולדה ,אבר הברית )או
בגוף האשה ,הרחם( .שישיית ספירות זו מכו ה יחדיו ספירות ה"מידות" ,רמז למידות הלב השו ות השוכ ות כביכול
בתוך הגוף .מצא כי עיקר החידוש של הספירות על מב ה שם הויה הוא פיתוח רובד ה'גוף' והפיכתו לכפליים מ פח
ה'ראש' )פרופורציה הקרובה יותר לזו הפיזיולוגית(.
האות ה תתאה הופכת לספירה "מלכות" .כפי ש־ה תתאה היא הספירה המקבלת מ־ו כך ספירת המלכות מקבלת שפע
משש הספירות שמעליה ,ובאמצעותו מ היגה את העולמות התחתו ים ,שעל כן היא קראת מלכות .השם "מלכות"
מקשר כמובן ספירה זו לספירה הראשו ה" ,כתר" .אכן ,על שתי ספירות אלו כתוב "כתר עליון איהו ]הוא[ כתר
מלכות" 33,ו" עוץ סופן בתחלתן ותחלתן בסופן" 34.במלכות מגיע אור הכתר לתכליתו ומתגלה.
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הרמז המובהק ביותר לזיקה בין הספירות לדברות הוא שהביטוי "עשרת הדברים" )שמות לד ,כח; דברים ד יג; דברים י ,ד( כאשר כותבים אותו במילוי
– עין שין ריש תו הא דלת בית ריש יוד מם – עולה בדיוק ערך שמות כל הספירות ,כתר חכמה בי ה חסד גבורה תפארת צח הוד יסוד מלכות.
בספר "פרדס רימו ים" לרבי משה קורדוברו ,יש דיון עם ספירת הכתר הוא חלק מהאין סוף הא־לוהי או חלק מהמציאות ה אצלת ממ ו .לפי האר"י
פ ימיות הכתר היא חלק מהאין סוף וחיצו יותו חלק מהספירות .פירושים אלו ממחישים את טבעו הכפול של הכתר ,בין א־לוהות למציאות ,כמו בחי ת
קוצו של י.
ראו ביאורי ר' הלל מפאריטש על שער היחוד לאדמו"ר האמצעי.
בבלי סוטה מז ,א.
לחילופין ,ספירות ה צח וההוד מקבילות לשתי הכליות ,או לחילופין לצמד האשכים/שחלות ,המייצרים את תאי הרביה היוצאים דרך איבר היסוד.
הקדמה לתיקו י זוהר.
ספר יצירה א ,ו.

באופן זה הגע ו מארבע אותיות לעשר ספירות .כפי ש יתן לראות ,שתי האותיות העליו ות ,המגלמות את הרובד ה סתר
של ההוויה ,הפכו להיות שלוש ספירות המקבילות לראש ולמה שמעליו ,ושתי האותיות התחתו ות הפכו לשבע ספירות
המקבילות לגוף .שתי חטיבות אלו מכו ות בקבלה ובחסידות "ג' ראשו ות" ו"ז' תחתו ות" )או בקיצור ,גַ"ר ו־זַ"ת(.
סוד הדעת

ספר יצירה מדגיש כי הספירות הן עשר במספר ,לא יותר ולא פחות" :עשר ולא תשע ,עשר ולא אחת־עשרה" 35.אך
מעצם מטבע הלשון הזה א ו שומעים כי יש "הווה אמי א" )'הייתי אומר'( של  9ו־ .11כלומר שבאופן כלשהו ספירה
אחת מתוך העשר היא במעמד שו ה וכביכול קובעת ברכה לעצמה ,ולעומת זאת יתן גם להוסיף ספירה אחת לעשיריה
באופן המגדיל אותה לאחת־עשרה .אכן ,לפי האר"י ,הקביעה "עשר ולא תשע ,עשר ולא אחת־עשרה" תקפה דווקא
ב"עולם התוהו" ה וקשה ,ואילו ב"עולם התיקון" הגמיש והמפותח ממ ו כל שלוש האפשרויות קיימות.
הסבר אחד לאפשרות ה"תשע" הוא ,שספירת הכתר הראשו ה היא הספירה ה מצאת במעמד מיוחד ,ומבחי ה מסוימת
אי ה חלק ממערכת הספירות הרגילה )כפי שבחי ת קוצו של יו"ד אי ה בדיוק חלק משם הויה( .ספירת הכתר היא קו
התפר שבין העצמות הא־לוהית האחדותית והבלתי־ תפסת לבין מערכת הכוחות הא־לוהיים ,ולכן במובן מסוים יכולה
שלא להמ ות עמן.
מה לגבי אפשרות ה"אחת־עשרה"? כאן מגיעה מקומה של ספירה וספת ,שלא מ י ו ושאי ה מקבילה לשום אות בשם
הויה :ספירת ה"דעת" ,הממוקמת בין ספירות המוחין )י־ה( לספירות המידות )ו־ה( ומקשרת בי יהן .ספירת הדעת ,כמו
הכתר ,אי ה רגילה :היא חשבת להתגלות של הכתר בתוך הספירות התחתו ות ,הופעה של העל־מודע בתוך המודע
)לשון דעת( .מכיוון שהכתר והדעת חד הן ,כלל יסודי קובע כי "כאשר מו ים את הכתר לא מו ים את הדעת ,וכאשר
מו ים את הדעת לא מו ים את הכתר" 36.עם זאת ,כאשר א ו רוצים להכיר את כל הספירות ,כן יתן למ ות את כל האחת־
עשרה.
ספירת הדעת תפקידה כפול :לחבר את ספירות החכמה והבי ה ,ולחבר את שתיהן יחדיו למידות שתחתיהן .הדעת
מצטרפת לשתי ספירות המוחין ויוצרת שלישיה בשם חכמה־בי ה־דעת .בשל הכפילות של כתר ודעת המושגים "ג'
ראשו ות" ו"מוחין" שהוצגו לעיל משמשים לסירוגין הן לתיאור הספירות כתר־חכמה־בי ה )ראשי תבות כח"ב( ,הן
לתיאור הספירות חכמה־בי ה־דעת )חב"ד( ,תלוי בהקשר ה ידון באותו רגע.
אף שדיבר ו כאן על אודות ספירת הדעת לאחר שאר עשר הספירות ,יתן לומר כי היא־היא האות ו המקורית בשם הויה,
ששש מידות הלב המופיעות מתחתיה אי ן אלא התפרטויות שלה .דבר זה רמוז בפסוקים "בחכמה ִיבָּ ה בית ובתבו ה
יתכו ָן .ובדעת חדרים יִמלאו כל הון יקר ו עים" 37.הפסוקים מתייחסים לשלושת המושגים חכמה ,בי ה דעת ,כאשר
החכמה והבי ה בו ות בית והדעת ממלאת את חדריו .את הביטוי "חדרים" יתן לקרוא כרומז לחדרי הלב שהדעת
פותחת וממלאת 38.העובדה כי שורש המידות קרא בקבלה דעת מוסיפה טוּב־טעם בכך שבלשון הרמב"ם קראות
מידות הלב "דעות"39.
שלושה קווים

כמו אותיות שם הויה ,אף הספירות הא־לוהיות ית ות לסידור במספר אופ ים.
הסידור הראשון והפשוט יותר של הספירות הוא בקו א כי אחד ,זו למטה מזו .אכן ,בקבלה מוסבר כי כך הן משתלשלות
בראשיתן מהא־לוהות .גרסאות מעט יותר מפותחות מסדרות חלק מהספירות על פ י ש י קווים א כיים 40.אך כל סידורים
אלו הי ם פשט יים ,בלתי־מפותחים ובלתי־יציבים ,ושייכים לדרגה המכו ה "תוהו" – מציאות ילדותית וראשו ית.

35
36
37
38

39
40

שם א ,ד.
עץ חיים שער מוחין דצלם פ"ה.
משלי כג ,ג־ד.
וה ה ,השורש חד"ר הי ו ראשי התבות של חסד־דין־רחמים ,ע יי ם של שלוש המידות העיקריות חסד־גבורה־תפארת ,והמלים הון יקר ו עים הן ראשי
התבות של שלוש המידות הבאות צח־הוד־יסוד – סך הכל ששת חדרי הלב.
ראו :מש ה תורה ,הלכות דעות .למעשה ,המלה דעת בגימטריה ) (474עולה בדיוק  6פעמים דעה ) ,(79כ גד שש דעות/מידות.
לפי אחת מהן רק המוחין מסודרים בש י קווים בעוד המידות על קו אחד ,ולפי אחרת כל הספירות מסודרות בש י קווים.

גמר התפתחותה של מערכת הספירות היא דרגה בוגרת ויציבה יותר ה קראת "תיקון" .בדרגה זו מסתדרות הספירות על
פ י שלושה קווים א כיים .סידור זה מקביל לסידור הש י של אותיות שם הויה שהצג ו לעיל ,בו קוצו של י ,י ו־ה היוו
את שלושת קודקודיו של משולש המצביע מעלה .במערכת הספירות ,שלושת קודקודי משולש זה מהווים את שורשם
של שלושת הקווים הא כיים של הספירות.
כאשר מסדרים את הספירות לפי שלושת הקווים ,ראית מערכת הספירות כך:
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מַ לְ כוּת 

הקוים המחברים בין הספירות קראים "צי ורות" .סדרת הצי ורות הראשית ,המוליכה בין הספירות לפי הסדר ,מודגשת
כאן בקו כהה יותר .הצי ורות האחרים מבטאים קשרים וזיקות בין הספירות החוצים את הסדר הרגיל שלהן.
מערכת הספירות השלמה קראת "פרצוף" ,מלה המתייחסת לא רק לפ י האדם אלא למלוא שיעור הקומה שלו .כל
מערכת של פרטים הערוכה לפי הספירות מהווה מעין דיוקן של דמות שלמה ,על כל 'תווי הפ ים' שלה .כך יתן לדבר
על "פרצוף מכות מצרים"" ,פרצוף החיות הטהורות" וכן הלאה.
הסגול
סוד ֶ

אחד הדברים המשמעותיים ביותר המתחדשים כאן הוא ,שלמעט ספירת המלכות כל הספירות מסתדרות כעת בצורה של
שלשות דמויות סֶ גול .השלשה הראשו ה היא כתר־חכמה־בי ה )ראשי תבות כח"ב( ,בצורת הטעם סֶ גול/סְ גולתא ) (,
ושתי השלשות הבאות ,הן חסד־גבורה־תפארת )חג"ת( ו צח־הוד־יסוד ) ה"י( ,כל אחת מהן בצורת ה יקוד סֶ גול ) (.

לחילופין ,אם מו ים את הדעת ,יתן לצרפה לספירות החכמה והבי ה ,שאז גם הן יוצרות שלשה בצורת יקוד הסֶ גול
)ה קראת חב"ד( .לפי שיטה אחרו ה זו העץ כולו מצטייר כמורכב משלושה משולשים המצביעים מטה – חב"ד ,חג"ת,
ה"י – המעוטרים ,בכמעין 'כותרת' עליו ה ותחתו ה ,בידי הכתר והמלכות.
מה משמעות החזרה המשולשת הזו על דפוס הסֶ גול? בעצם מה שקורה כאן הוא שהדי מיקה המקורית של י־ה־ו )ש י
צמדי ההפכים והאות השלישית הממצעת בי יהם( חוזרת על עצמה פעמיים או שלוש פעמים .יש כאן דפוס קבוע ההולך
ימי ה אל בחי ת י )עולם הבא ,זכר וכו'( ,אחר כך שמאלה אל בחי ת ה )עולם הזה ,קבה וכו'( ,ואז יורד אל ספירה
שלישית המשלבת בי יהן ,בבחי ת ו.
סוד הסֶ גול עמוק מאד ,עד ש יתן לומר )בחיוך( שהכי וי "עם סגולה" ובע מכך שעם ישראל שומר עליו 41.הוא בא
לבטא שאיפה ל שיאת הפכים ,המבי ה כי הדבר מתרחש דרך תהליך די מי של הצבת משת ה אחד ,הצבת המשת ה
ה גדי לעומתו ,ואז יציאה מהציר בי יהם אל קודה שלישית המחברת אותם .קודה שלישית זו דמית כ מוכה יותר
משתי קודמותיה ,אך למעשה שורשה עלה משתיהן גם יחד .את שלושת המושגים הבסיסיים בפילוסופיה תזה,
א טיתזה וסי תזה יתן לראות כמשתלשלים ממב ה הסגול המופיע כאן.
שלושת המשולשים מקבילים לשלושה רבדים בסיסיים ב פש האדם .המשולש הראשון ,חב"ד ,מבטא את הרובד השכלי
באדם .זהו למעשה ה־י־ה־ו המקורי של שם הויה .ש י המשולשים הבאים הם כ גד ש י רבדים בתוך המידות :שלשת
החג"ת מבטאת רובד רגשי גבוה המקביל לאיזור החזה בגוף האדם ,ושלשת ה ה"י רובד רגשי מוך המקביל לאיזור
המת יים .שלושה רבדים אלו מכו ים בקבלה מושכל־מורגש־מוטבע ,או לפעמים מוח־לב־כבד .הרעיון הוא שבכל תהליך
משמעותי יש לקיים את דפוס הימין־שמאל־אמצע בכל אחד ממישורים אלו42.
פנימיות הספירות

מערכת הספירות אי ה משקפת רק את מב ה גוף האדם אלא גם את מב ה פשו – מערכת כוחות השכל והרגש
המרכיבים את עולמ ו הפ ימי .תורת החסידות שמה את ההקבלה הזו במרכז .לפי החסידות ,הצורה ה כו ה ביותר להבין
את מערכת הספירות היא דוקא דרך הופעתה בלב האדם ככוחות פש .הסיבה היא ,שבדרך זו תפסות הספירות יותר
כפי שהן – איכויות רוח יות חיות ,ולא רק 'ה הגות' א־לוהיות באיזו מערכת הפעלה שמיימית .ה פש היא כביכול משל
מבורר ופ ימי יותר להשגת ה משל הא־לוהי מאשר הגוף.
בהמשך לכך ,לימדה החסידות כי לכל ספירה יש תכו ה פ ימית המהווה את הופעתה בתוך ה פש ,כדלקמן:
ספירת הכתר מתייחדת בכך שיש בה שלוש בחי ות פ ימיות ,זו למטה מזו :אמו ה ,תע וג ורצון .האמו ה מבטאת את
קודת החיבור העליו ה ביותר של ה שמה עם ה'; התע וג מבטא את אופיה וכשרו ותיה הייחודיים של ה שמה כפי
שהם ג וזים בשורשה; והרצון מבטא את הדחף המ יע אותה לרדת לעולם ולהגשים את ייעודה.
פ ימיותה של ספירת החכמה היא מידת הביטול .הכלי לקבלת השראה הוא מיעוט עצמ ו והתבטלות למקור החכמה.
פ ימיות הבי ה היא שמחה .השמחה הפ ימית ביותר ב פש היא התגבשותה של תוב ה חדשה וקליטתה בכלי המחשבה.
פ ימיות הדעת היא ייחוד .הדעת ע יי ה התקשרות חזקה עם מושא המחשבה ,וכן מאחדת את השכל והרגש.
פ ימיות החסד היא אהבה .הרגש הפ ימי המפעם במעשי החסד הוא רגש האהבה והקירוב.
פ ימית הגבורה היא יראה .הרגש הפ ימי המפעם בפעולות הגבורה הוא רגש היראה והריחוק.
פ ימיות התפארת היא רחמים .שילוב החסד והדין )הגבורה( הוא רחמים – יציאה דואגת אל הזולת ממקום המשלב
ראיה מפוכחת של מצבו עם אהבה ולימוד זכות.
פ ימיות ה צח היא בטחון .הכח ל צחַ ובע מבטחון פעיל ב פש – הרגשה כי ית ו ב ו הכוחות להצליח במעשה ידי ו.

41
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אכן ,ישראל עם הסגולה קרא בין השאר "עם משולש" )בבלי שבת פח ,א( וזאת בשל היותו חלק לכה ים ,לויים וישראלים .שלשה זו מקבילה
לשלושת קווי הימין ,השמאל והאמצע בהתאמה :הכה ים הם בחי ת חסד )ימין( ,הלויים בחי ת גבורה )שמאל( ,וישראל הוא המשלב בי יהם )אמצע(.
וה ה ,דוקא מישראל צריך לבוא המלך – והוא בסוד הכתר ה מצא בראש קו האמצע.
שמות עשר הספירות – כתר חכמה בי ה חסד גבורה תפארת צח הוד יסוד מלכות ) ,2868עשרת הדברים כ "ל בהערה  – (28ביחד עם המושגים ימין
שמאל אמצע ) ,682כלל התיקון שלהם( שווה  ,3550כלומר  10פעמים ספירה ,כ גד עשר ספירות! ב וסף 3550 ,הוא בדיוק המספר ה וסף על ה"ששים
רבוא" ) (600,000ב י ישראל שיצאו ממצרים )שמות לח ,כו( ,רמז לכך שעשר הספירות כמו 'יצאו' עם ישראל ממצרים )לאחר ש פדו מקליפותיהן בידי
עשר המכות(.

פ ימיות ההוד היא תמימות .היכולת להודות ובעת מכוח האמו ה התמימה בה'.
פ ימיות היסוד היא אמת .היציאה החוצה אל המציאות הזולת מאמתת את כל כוחות ה פש של ו.
פ ימיות המלכות היא שפלות .אף שבחיצו יותה המלכות מת שאת כדי לה היג את העולמות התחתו ים ,בפ ימיותה היא
חדורת שפלות לקבל מהספירות שמעליה.
להלן התרשים המלא של הספירות הכולל את כל ה קודות שהסבר ו:
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התכללות הספירות

כלל יסודי בקבלה קובע כי הספירות מתכללות זו בזו ,כלומר שכל ספירה כוללת בתוכה בחי ות של כל הספירות
האחרות .בכך ממשיכות הספירות את הדפוס הפרקטלי .יסודו של כלל זה הוא בביטוי "הבן בחכמה וחכם בבי ה" מתוך
ספר יצירה 43,המתאר את התכללות ספירות החכמה והבי ה זו בזו )"הבן בחכמה" היי ו התכללות הבי ה בחכמה ו"חכם
בבי ה" התכללות החכמה בבי ה( ,אולם מאוחר יותר המקובלים ,ובפרט האר"י ,הרחיבו עקרון זה כך שכל הספירות
תתכלל ה אחת בש יה.

43

ספר יצירה א ,ד.

כך למשל ,בהתכללות מלאה תכיל בתוכה ספירת הכתר בחי ת כתר שבכתר )היא עצם הכתר( ,וב וסף בחי ות של חכמה
שבכתר ,בי ה שבכתר וכן הלאה ,עד למלכות שבכתר .התכללות מלאה כזו מרחיבה את מספר הבחי ות שבמערכת
הספירות ל־ (102) 100או לחילופין  (112) 121אם כוללים את הדעת44.
יש ן גם התכללויות מצומצמות יותר ,של חלק מהספירות זו בזו .המפורסמת שבאלו היא זו המופיעה בסידורי תפילה
רבים בהקשר לספירת העומר .מכיוון שספירת העומר מתבצעת על פ י שבעה שבועות ,כלומר ערוכה לפ י מב ה של ,72
היא משקפת לפי הקבלה התכללות של שבע הספירות התחתו ות זו בזו :השבועות מקבילים לשבע הספירות מחסד עד
מלכות ,ובאותו אופן כל יום בכל שבוע מקביל לאותן ספירות .ספירת העומר מובילה אפוא מ"חסד שבחסד" עד
"מלכות שבמלכות" ,סך הכל  49ימים45.
התכללות הספירות מאפשרת זיהוי של בחי ות ודקויות בה הגה הא־לוהית או בכוחות ה פש ,ברזולוציה גבוהה יותר מזו
האפשרית עם מודל הספירות הבסיסי .כך למשל ,התפרטות של ספירת הדעת ל־ 11בחי ות מש ה מאפשרת לשרטט
'פרצוף' של קבלת החלטות – שלבים בתהליך 'הורדת' מחשבות למישורי הרגש והמעשה46.
תיאורטית יתן להמשיך את התכללות הספירות עוד ועוד ,עד אי סוף .עם זאת ,המקובל הוא לא לעשות זאת יותר
מפעמיים ,כלומר לעצור ב'דור' השלישי ,ב־ 1000בחי ות 47.כך למשל מוסבר כי ה"ש שת אלפים משל" שחיבר שלמה
המלך 48הם כ גד עשר הספירות של העולמות בריאה ,יצירה ועשיה ,לאחר שהתכללו אלו באלו פעמיים – סך הכל
 3,000בחי ות של ספירות ,המהוות כולן 'משלים' לעולם האצילות העליון.
מעשה בראשית בראי הספירות

ההמחשה הפשוטה והבסיסית ביותר לאופן בו מערכת הספירות חושפת מב ה פ ימי בתורה קשורה במעשה בראשית.
לפי פרשת בראשית העולם ברא בששה ימים שבעקבותיהם בא יום השבת ,יום המ וחה .לפי הקבלה שבוע בראשיתי
זה )וכל שבוע שאחריו( מקביל לשבע הספירות התחתו ות ,שאף הן מחולקות לשש ספירות וספירה שביעית מיוחדת
הבאה אחריהן.
ראיה מובהקת ראשו ה לדיוקה של ההקבלה הזו ,וערך מוסף ראשון שהיא מע יקה ל ו,
מצאים בהקבלה בין ששת ימי הבריאה למב ה ש י הסֶ גולים חג"ת ו־ ה"י .הסֶ גולים
מחלקים את ששת הימים לשתי שלשות באופן שיוצר הקבלות בי יהן :היום הראשון מקביל
ליום הרביעי; היום הש י ליום החמישי; והיום השלישי ליום הששי.
ואכן ,סיפור הבריאה ממחיש הקבלה זו היטב .יתן לראות בשלושת הימים הראשו ים שלו
כיוצרים את 'ה וף' של העולם ,ואת שלושת הימים האחרו ים כ'מאכלסים' את ה וף הזה
ב ֵישִׁ ים שו ים ,בהקבלה מדויקת לימים הראשו ים ,כדלקמן:

חסד

גבורה

יום א

יום ב
תפארת

יום ג
חסד

הוד

יום ד

יום ה
יסוד

יום ו



ביום הראשון בראים האור והחושך ,וביום רביעי השמש והירח ה'מגלמים' אותם.



ביום הש י חצים המים לעליו ים ותחתו ים ,וביום החמישי בראים העופות והדגים המאכלסים אותם.



ביום השלישי מתגלה היבשה ו בראים הצמחים ,וביום הששי בראים חיות היבשה והאדם )ה יזון תחילה
מהצומח בלבד(.

ערך מוסף ש י שמע יקה ל ו ההקבלה הוא הצמדת כל אחד מימי הבריאה לאחת הספירות ,דבר החושף משהו מע יי ה
הפ ימי:
44
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47
48

העובדה שהתכללות פועלת לפי הגיון של ריבוע תואמת את מה שהוסבר לעיל במסגרת "שלושה אופ י סידור הספירות" ,כי סידור הספירות הרווח יותר
המובא כאן ב וי על עקרון של "ריבוע" ו"התלבשות" .רעיון התכללות הספירות בעצם לוקח את עקרון התכללות אותיות שם הויה זו בזו וממשיך אותו
צעד אחד קדימה ,מראה כיצד אף הספירות עצמן מתכללות/מתלבשות זו בזו .בשל העיסוק ה רחב של האר"י בהתכללות אפיין ר' אייזיק מהומיל את
קבלת האר"י כקבלה של "התלבשות" )ב יגוד לקבלת הרמ"ק שקדמה לו שהיא קבלת "השתלשלות" ,וקבלת הבעש"ט שבאה אחריו שהיא קבלת
"השראה"(.
אף שבתורה כתוב לספור חמשים יום )ויקרא כג ,טז( את היום ה־ 50של ספירת העומר ,הלא הוא חג שבועות ,לא סופרים ,ובקבלה מוסבר שהוא
בבחי ת עליה לשער ה ו"ן ) (50ה שגב של הבי ה – הספירה שמעל שבע הספירות התחתו ות וה'מולידה' אותן .התכללות שבע הספירות התחתו ות
היא בבחי ת ב יית כלים להכלת אור הבי ה .להסבר מפורט של התכללות המידות בספירת העומר ראו ספר ו מבט פ ימי על ספירת העומר.
ראו הרב יצחק גי זבורג ,שערי אהבה ורצון ,מאמר "פרצוף הדעת".
בסוד "עד כאן ]דור ה כדים[ רחמי האב על הבן" )בראשית רבה ד ,ב(.
מלכים א ה ,יב.



יום א :חסד .עצם בריאת העולם – ה'זולת' של ה' ,אליו ביכולתו כעת להתגלות ולהשפיע לו מטובו – היא
מעשה של חסד ,כדברי הפסוק "עולם חסד יבָּ ה"49.



יום ב :גבורה .חציית המים למים עליו ים ומים תחתו ים היא מעשה של גבורה ,כוח החלוקה וההפרדה.



יום ג :תפארת .ביום השלישי מתגלה היבשה ומתכסה צמחיה .עיקר הצמחיה הוא העץ ,שהוא הדימוי העיקרי
לתפארת – גזע אמצעי השולח פֹ ארות )ע פים( לצדדים .הופעת הצמחיה בזכות הפרדת המים היא על דרך
הרחמים הבאים בעקבות הדין .אמירת ה"כי טוב" של היום הש י ביום השלישי היא כמו הרחמים שבתפארת
הממתיקים למפרע את הדין שבגבורה.



יום ד :צח .גרמי השמים הם הסמל המובהק ל צחיות בעולם .כמו כן הכוכבים משולים ל"צבאות השמים",
ומטרת הצבא ל צח.



יום ה :הוד .מידת התמימות שבהוד היא הכוח להיות 'יחד' עם ה' )"תמים תהיה עם ה' א־להיך" (50בפשטות
בכל מצב ומצב בחיים ,על דרך "אם אֶ סַ ק שמים שם אתה ואציעה שא ֹול הִ ֶ ָךּ" – 51כמו העופות המעופפים
בשמים והדגים השוחים בים.



יום ו :יסוד .ספירת היסוד מביאה את כל הספירות לתכליתן – המשכת "זרעא חיא וקיימא" למציאות הגשמית.
באותו אופן בריאת האדם היא לשם המשכת צלם הא־להים לתוך המציאות ה בראת ,וזאת בראש ובראשו ה
דרך פריה ורביה ,המצוה הראשו ה בה צטווה ביום ש ברא.



יום השבת :מלכות .על ספירת המלכות אמר "לית לה מגרמה כלום" 52,אין לה מעצמה כלום אלא מה
שמקבלת מהספירות שמעליה ,כמו יום המ וחה שקיומו מתאפשר בזכות ששת ימי המעשה .על השבת אמר
"סוף מעשה במחשבה תחילה" ,היא עוצה במחשבה העליו ה ביותר של ה' ,על דרך ספירת המלכות ה עוצה
בכתר.

שבעת ימי בראשית מקבילים אפוא לאותיות ו־ה ,הרובד ה גלה של שם הויה .מה באשר לצמד האותיות י־ה ,הרובד
ה סתר שבשם?
מכיוון ששבעת ימי בראשית הי ם בפשטות תחילת הזמן ה ברא ,האותיות י־ה צריכות לייצג משהו שהוא 'לפ י' או
'מעל' הזמן .פשט התורה אי ו מדבר על מה קדם למעשה בראשית ,אך מדרשי חז"ל משלימים את החסר .הם מדברים
על כך שהתורה בראה אלפיים ש ה לפ י בריאת העולם:
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אלפיים ש ות התורה למדים מפסוק המדבר על ש י ימים )"יום יום"( ,ומפסוק אחר לומדים כי כל 'יום' של הקדוש־
ברוך־הוא הוא אלף ש ים .את ש י הימים/האלפים הללו יתן להקביל לשתי הספירות חכמה ובי ה ,המצטרפות לשבע
הספירות התחתו ות ,שבעת ימי בראשית .אכן ,העובדה כי מדובר באלפיים ש ות תורה תואמות את העובדה כי ספירות
החכמה והבי ה הן ה'מוחין' של פרצוף הספירות .ב וסף ,השורש "אלף" הוא גם לשון לימוד ,כמו לימוד תורה.
ההקבלה לספירות החכמה והבי ה מאפשרת להבחין בין שתי בחי ות בתורה :חכמה היא התורה שבכתב ,המתגלה
בהשראה 'מלמעלה' ,ובי ה היא התורה שבעל־פה ,המתגלה מתוך שיג ושיח א ושיים 'מלמטה' )כלומר ,שורשה העליון
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תהלים פט ,ג.
דברים יח ,יג.
תהלים קלט ,ח.
זוהר ח"א קפא ,א.
בראשית רבה ח ,ב; שיר השירים רבה ה ,י.

של התורה שבעל־פה( .אכן ,ש י האילופים/לימודים רמוזים בש י מטבעות לשון מהמקורות ,שבעצמם לקוחים זה
מהתורה שבכתב וזה מהתורה שבעל־פה" :ואאלפך חכמה" מהת "ך 54,ו"אלף בי ה" מהגמרא55.
להשלמת ה'פרצוף' וכל לשים בספירת הכתר שמעל ספירות המוחין את ה' יתברך עצמו ,כותב התורה ,ובספירת הדעת
שבאה אחרי המוחין את החלטת ה' לברוא את העולם ,המובילה מהתורה/התוכ ית אל הבריאה בפועל" ,אסתכל
באורייתא וברא עלמא"') 56הסתכל בתורה וברא את העולם'(.
כתר

עצמוּת ה'
חכמה

בינה

תורה שבכתב

תורה שבעל־פה

אלפים שנה קדמה
ִ
)"שני
התורה לברייתו של עולם"(

נסתר

דעת

ההחלטה לברוא
חסד

גבורה

יום א

יום ב
תפארת

יום ג
נצח

הוד

יום ד

יום ה

נגלה

יסוד

יום ו
מלכות

שבת
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איוב לג ,לג.
בבלי שבת קד ,א .קיומן של שתי בחי ות בתורה ,כ גד חכמה ובי ה ,תואמת את סידור הספירות לפי מב ה המשולש ,בו ה'מוחין' הם "שיר כפול" של
שתי ספירות.
זוהר ח"א קלד ,א.

