יעל שלוסברג

בס"ד

א" .ב ֹּאֶ ...אל הַ ֵּתבָ ה"
 .1בראשית פרק ו
יתם
ֹלהים ְלנֹּחַ ֵקץ כָּל בָּ שָּ ר בָּ א ְל ָּפנַי כִ י מָּ ל ְָּאה הָּ ָּא ֶרץ חָּ מָּ ס ִמפְ נֵיהֶ ם וְ ִה ְננִי מַ ְש ִח ָּ
(יג) וַי ֹּאמֶ ר אֱ ִ
ֶאת הָּ ָּא ֶרץ:
ּומחּוץ בַ ֹּכפֶר:
(יד) עֲשֵּ ה לְָך ֵּתבַ ת עֲצֵּ י ֹּגפֶר ִקנִים ַתעֲשֶ ה ֶאת הַ ֵּתבָ ה וְ ָכפ ְַר ָת א ָֹּתּה ִמבַ יִת ִ
לשים ַאמָּ ה
ּוש ִ
(טו) וְ זֶה אֲ שֶ ר ַתעֲשֶ ה א ָֹּּתּה ְשלש מֵ אֹות ַאמָּ ה א ֶֹּרְך הַ ֵתבָּ ה חֲ ִמ ִשים ַאמָּ ה ָּר ְחבָּ ּה ְ
קֹומָּ ָּתּה( :טז) צֹּהַ ר ַתעֲשֶ ה ל ֵַתבָּ ה וְ ֶאל ַאמָּ ה ְת ַכ ֶלנָּה ִמלְמַ עְ לָּה ּופ ֶַתח הַ ֵתבָּ ה בְ צִ דָּ ּה ָּת ִשים
ּושל ִִשים ַתעֲשֶ הָּ :
ַת ְח ִתיִם ְש ִנ ִים ְ
(יז) וַאֲ נִי ִה ְננִי מֵ בִ יא ֶאת הַ מַ בּול מַ יִם עַ ל הָּ ָּא ֶרץ לְשַ חֵ ת כָּל בָּ שָּ ר אֲ שֶ ר בֹו רּוחַ חַ יִים ִמ ַתחַ ת
הַ שָּ מָּ יִם כֹּל אֲ שֶ ר בָּ ָּא ֶרץ יִגְ וָּע:
את ֶאל הַ ֵתבָּ ה ַא ָּתה ּובָּ נֶיָך וְ ִא ְש ְתָך ּונְשֵ י בָּ נֶיָך ִא ָּתְך:
יתי ִא ָּתְך ּובָּ ָּ
(יח) וַהֲ ִקמ ִֹּתי ֶאת בְ ִר ִ
ּומכָּל הָּ חַ י ִמכָּל בָּ שָּ ר ְש ַניִם ִמכֹּל ָּתבִ יא ֶאל הַ ֵתבָּ ה לְהַ חֲ יֹּת ִא ָּתְך ָּזכָּר ּונ ְֵקבָּ ה י ְִהיּו:
(יט) ִ
ּומן הַ בְ הֵ מָּ ה ל ְִמינָּּה ִמכֹּל ֶרמֶ ש הָּ אֲ דָּ מָּ ה ל ְִמינֵהּו ְש ַניִם ִמ ֹּכל ָּיבֹּאּו ֵאלֶיָך
(כ) מֵ הָּ עֹוף ל ְִמינֵהּו ִ
לְהַ חֲ יֹות( :כא) וְ ַא ָּתה ַקח לְָך ִמכָּל מַ אֲ כָּל אֲ שֶ ר י ֵָּאכֵל וְ ָּאסַ פְ ָּת ֵאלֶיָך וְ הָּ יָּה לְָך וְ לָּהֶ ם ל ְָּאכְ לָּה:
ֹלהים כֵן עָּ שָּ ה:
(כב) ַויַעַ ש נֹּחַ כְ כֹּל אֲ שֶ ר צִ ּוָּה אֹּתֹו אֱ ִ
יתי צַ ִדיק ְל ָפנַי בַ דֹור הַ זֶה:
(ז/א)וַי ֹּאמֶ ר ד' ְלנֹּחַ ב ֹּא ַא ָתה וְ כָל בֵּ י ְתָך ֶאל הַ ֵּתבָ ה כִ י א ְֹּתָך ָר ִא ִ
 .2שמות פרק ב
(ג) וְ ל ֹּא יָּכְ לָּה עֹוד הַ צְ פִ ינֹו ו ִַת ַקח לֹו ֵּתבַ ת גֹּמֶ א ו ַַת ְח ְמ ָּרה בַ חֵ מָּ ר ּובַ ָּזפֶת ו ַָּתשֶ ם בָּ ּה ֶאת הַ ֶילֶד
ו ַָּתשֶ ם בַ ּסּוף עַ ל ְשפַת הַ ְיאֹּר( :ד) ו ֵַת ַתצַ ב אֲ חֹּתֹו מֵ ָּרחֹּק לְדֵ עָּ ה מַ ה יֵעָּ שֶ ה לֹו:
ה ְלכֹּת עַ ל יַד הַ ְיאֹּר ו ֵַּת ֶרא ֶאת הַ ֵּתבָ ה בְ תֹוְך הַ ּסּוף
(ה) ו ֵַת ֶרד בַ ת פ ְַרעֹּה ל ְִרחֹּץ עַ ל הַ ְיאֹּר וְ ַנ ֲער ֶֹּתיהָּ ֹּ
ו ִַת ְשלַח ֶאת אֲ מָּ ָּתּה ו ִַת ָּקחֶ הָּ :
(ו) ו ִַתפְ ַתח ו ִַת ְר ֵאהּו ֶאת הַ ֶילֶד וְ ִהנֵה נַעַ ר ֹּבכֶה ו ַַת ְחמֹּל עָּ לָּיו וַת ֹּאמֶ ר ִמ ַילְדֵ י הָּ עִ בְ ִרים זֶה:
 .3שפת אמת ספר בראשית  -פרשת נח  -שנת תרל"ב
אא"ז מו"ר זצלל"ה 1הגיד בשם רבותינו נ"ע כי תיבת נח הוא תיבת התורה ותפלה כו' וכן
איתא בגמרא התורה קולטת גבי ערי מקלט דכתיב וזאת התורה כו' ע"ש (בבלי מכות דף
י ע"א).
והפירוש כי בכל דבר יש נקודה חיות מהתורה .ואף שיש הסתר לפעמים ,מכל מקום ע"י
ביטול אמיתי לחיות התורה שיש בכל דבר חוזר להתקשרות ולהמשיך חיות מחדש .גלמי
ראו עיניך וכו' (תהילים קלט/טז) כאשר נעשה אצל האדם באמת להיות בטל להשי"ת כמו
שהיה בבטן אמו ממילא מתחדש החיות שבו כמו מקודם כמ"ש בזוה"ק על הפסוק יוצר
רוח האדם בקרבו (זכריה יב/א).
ואותיות התורה הם ההארות שלמעלה מהשגה כי השגת האותיות הוא ע"י תיבות.
כשנעשה צירוף תיבה באיזה אותיות יש בהם ציור פשוט ויכולין להשיגם.
ונמצא התיבה כלי לאור הפנימיות .ובאופן זה כל הדברים הם כלים להאותיות שגנוזים
בפנימיותם.
בא אל התיבה  -הוא אותיות הגנוזים בתיבה כנ"ל .נשכח השאר:

 1בעל חידושי הרי"ם הוא רבי יצחק מאיר אלתר ( )1799-1866מייסד חסידות גור ,סבו של השפת אמת
שגידלו אחרי שהשפת אמת התייתם בגיל צעיר מאד.

 .4שפת אמת ספר בראשית  -פרשת נח – שנת תרל"ד
אא"ז מו"ר ז"ל הגיד בשם הרבנים כי תיבת נח הוא תיבות ואותיות התורה כו' שיוכל כל
אדם להכניס עצמו בכל תיבה מתורה ותפלה ועי"ז יוכל להנצל מכל הסתר .ואיתאכל
שהתיבה קולטתו ,כי בודאי צריך האדם להיות ראוי לכנוס תוך דברי תורה .אבל ע"י
הביטול בכלל ישראל יוכל כל אדם להתדבק בדברי תורה:
 .5הקדמת הרמב"ן לבראשית
עוד יש בידינו קבלה של אמת כי כל התורה כולה שמותיו של הקב"ה .שהתיבות מתחלקות
לשמות בענין אחד כאילו תחשוב על דרך משל כי פסוק בראשית יתחלק לתיבות אחרות
כגון בראש יתברא אלהים וכל התורה כן מלבד צירופיהן וגימטריותיהן של שמות...
ונראה שהתורה הכתובה באש שחורה על גבי אש לבנה בענין הזה שהזכרנו היה .שהיתה
הכתיבה רצופה בלי הפסק תיבות והיה אפשר בקריאתה שתקרא על דרך השמות ,ותקרא
על דרך קריאתנו בענין התורה והמצוה .ונתנה למשה רבינו על דרך קריאת המצוות ונמסר
לו על פה קריאתה בשמות .וכן יכתבו השם הגדול שהזכרתי כולו רצוף ויתחלק לתיבות
של שלש שלש אותיות ולחלוקים אחרים רבים כפי השמוש לבעלי הקבלה:
 .6ספר התניא - 2שער היחוד והאמונה  -פרק א
...הנה כתיב לעולם ה' דברך נצב בשמים ופירש הבעש"ט ז"ל כי דברך  -שאמרת יהי רקיע
בתוך המים וגו' .תיבות ואותיות אלו הן נצבות ועומדות לעולם בתוך רקיע השמים
ומלובשות בתוך כל הרקיעים לעולם להחיותם כדכתיב ודבר אלהינו יקום לעולם ודבריו
חיים וקיימים לעד כו' .כי אילו היו האותיות מסתלקות כרגע ח"ו וחוזרות למקורן ,היו
כל השמים אין ואפס ממש והיו כלא היו כלל וכמו קודם מאמר יהי רקיע כו' ממש .וכן
בכל הברואים שבכל העולמות עליונים ותחתונים ואפילו ארץ הלזו הגשמית ובחינת דומם
ממש  -אילו היו מסתלקות ממנה כרגע ח"ו האותיות מעשרה מאמרות שבהן נבראת הארץ
בששת ימי בראשית  -היתה חוזרת לאין ואפס ממש כמו לפני ששת ימי בראשית ממש.
וז"ש האר"י ז"ל שגם בדומם ממש כמו אבנים ועפר ומים יש בחינת נפש וחיות רוחנית
דהיינו בחינת התלבשות אותיות הדבור מעשרה מאמרות המחיות ומהוות את הדומם
להיות יש מאין ואפס שלפני ששת ימי בראשית...

ב" .צֵּ א ִמן הַ ֵּתבָ ה"
 .7בראשית פרק ח
ֹלהים ֶאל נֹּחַ לֵאמֹּר( :טז) צֵּ א ִמן הַ ֵּתבָ ה ַא ָּתה וְ ִא ְש ְתָך ּובָּ נֶיָך ּונְשֵ י בָּ נֶיָך ִא ָּתְך:
(טו) ַויְדַ בֵ ר אֱ ִ
 .8שפת אמת ספר בראשית  -פרשת נח  -שנת [תרמ"ז]
במדרש צא מן התיבה .הה"ד (תהילים קמב/ח) הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך כו'
דכתיב (יחזקאל מו/א) ששת ימי המעשה יהיה סגור .כי הגוף ומלבוש העשייה מכסה אור
הנשמה והפנימיות .אך יש זמנים שנפתחים השערים בשמים ואז גם למטה נפתח לבות בני
אדם העוסקים בעבודת הבורא ית'.
מכלל שנאמר הוציאה להודות ,משמע שאינו יכול להודות ולהלל בכל עת .רק כמ"ש
(תהילים קיח/יט) פתחו לי שערי צדק אבוא אודה כו' וכתיב (יחזקאל מו/א) (כֹּה ָּאמַ ר ד'
ִימית הַ ֹּפנֶה ָּק ִדים י ְִהיֶה סָ גּור שֵּ שֶ ת יְמֵּ י הַ מַ עֲשֶ ה) ּובְ יֹום הַ שַ בָ ת
אלוקים שַ עַ ר הֶ חָּ צֵ ר הַ פְ נ ִ
ִיפ ֵָּתחַ ּובְ יֹום הַ חֹּדֶ ש ִיפ ֵָּתחַ לכן בשבת כתיב (תהילים צב/ב) טוב להודות.
וכן בר"ח יש הלל דכתיב (תהילים קטו/יז) לא המתים יהללו כו' ולא כל יורדי דומה משמע
דכל מי שיש בו מיתה אינו יכול להלל כראוי דכתיב (תהילים קו/ב) מי ימלל גבורות ה'
ישמיע כל תהלתו .כי אין סוף לרוממות אל ומי יוכל להלל לפניו ית'...
 2רבי שניאור זלמן מלאדי ,האדמו"ר הזקן  .1812 – 1745מייסד חסידות חב"ד.

