
 

 יעל שלוסברג                                                                                                                  בס"ד

ֹּא" .א ָבה... ב  "ֶאל ַהתֵּ

 
 בראשית פרק ו . 1

ֹּאֶמר ֱאֹלִהים ם  )יג( ַוי ס ִמְפֵניֶהם ְוִהְנִני ַמְשִחיתָּ מָּ ֶרץ חָּ אָּ ה הָּ ְלאָּ ַני ִכי מָּ א ְלפָּ ר בָּ שָּ ל בָּ ְלנַֹּח ֵקץ כָּ
ֶרץ: אָּ  ֶאת הָּ

ָבה ְוָכַפְרָת אָֹּתּה ִמַבִית ּוִמחּוץ ַבכֶֹּפר:)יד(  י גֶֹּפר ִקִנים ַתֲעֶשה ֶאת ַהתֵּ ַבת ֲעצֵּ ה ְלָך תֵּ  ֲעשֵּ
ּה ְחבָּ ה רָּ ה ֲחִמִשים ַאמָּ ה אֶֹּרְך ַהֵתבָּ ּה ְשלש ֵמאֹות ַאמָּ ה  )טו( ְוֶזה ֲאֶשר ַתֲעֶשה אֹּתָּ ּוְשלִשים ַאמָּ

ּה: תָּ ִשים  קֹומָּ ּה תָּ ה ְבִצדָּ ה ּוֶפַתח ַהֵתבָּ ה ִמְלַמְעלָּ ה ְתַכֶלנָּ ה ְוֶאל ַאמָּ )טז( צַֹּהר ַתֲעֶשה ַלֵתבָּ
:ַתְחִתִים ְשִניִ   ם ּוְשִלִשים ַתֲעֶשהָּ

ר ֲאֶשר בֹו רּוַח ַחִיים ִמַתַחת  שָּ ל בָּ ֶרץ ְלַשֵחת כָּ אָּ )יז( ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִביא ֶאת ַהַמבּול ַמִים ַעל הָּ
ע: ֶרץ ִיְגוָּ אָּ ִים כֹּל ֲאֶשר בָּ מָּ  ַהשָּ

ה ּו ה ַאתָּ אתָּ ֶאל ַהֵתבָּ ְך ּובָּ ְך:)יח( ַוֲהִקמִֹּתי ֶאת ְבִריִתי ִאתָּ ֶניָך ִאתָּ ֶניָך ְוִאְשְתָך ּוְנֵשי בָּ  בָּ
ה ִיְהיּו: ר ּוְנֵקבָּ כָּ ְך זָּ ה ְלַהֲחיֹּת ִאתָּ ִביא ֶאל ַהֵתבָּ ר ְשַנִים ִמכֹּל תָּ שָּ ל בָּ ַחי ִמכָּ ל הָּ  )יט( ּוִמכָּ

ה ְלִמיֵנהּו ְשַנִים מָּ ֲאדָּ ּה ִמכֹּל ֶרֶמש הָּ ה ְלִמינָּ עֹוף ְלִמיֵנהּו ּוִמן ַהְבֵהמָּ ל יָּבֹּאּו ֵאֶליָך ִמכֹּ  )כ( ֵמהָּ
ה:ְלַהֲחיֹות: ְכלָּ ֶהם ְלאָּ יָּה ְלָך ְולָּ ַסְפתָּ ֵאֶליָך ְוהָּ ֵכל ְואָּ ל ֲאֶשר ֵיאָּ ל ַמֲאכָּ ה ַקח ְלָך ִמכָּ  )כא( ְוַאתָּ

ה: שָּ ה אֹּתֹו ֱאֹלִהים ֵכן עָּ  )כב( ַוַיַעש נַֹּח ְככֹּל ֲאֶשר ִצּוָּ
ֹּאֶמר א(ז/) י ד'ַוי ֹּא ַאָתה ְוָכל בֵּ ָבה ִכי אְֹּתָך ָרִאיִתי ַצִדיק ְלָפַני ַבדֹור ַהֶזהְלנַֹּח ב  :ְתָך ֶאל ַהתֵּ

 שמות פרק ב . 2
ה עֹוד ַהְצִפינֹו  ֹּא יְָּכלָּ ַבת גֶֹּמא)ג( ְול ּה ֶאת ַהֶיֶלד  ַוִתַקח לֹו תֵּ ֶשם בָּ ֶפת ַותָּ ר ּוַבזָּ ה ַבֵחמָּ ַוַתְחְמרָּ

ֶשם ַבּסּוף ַעל ְשַפת ַהְיאֹּר: ֶשה לֹו:)ד(   ַותָּ ה ַמה ֵיעָּ חֹּק ְלֵדעָּ     ַוֵתַתַצב ֲאחֹּתֹו ֵמרָּ
ָבה)ה( ַוֵתֶרד ַבת ַפְרעֹּה ִלְרחֹּץ ַעל ַהְיאֹּר ְוַנֲערֶֹּתיהָּ הְֹּלכֹּת ַעל ַיד ַהְיאֹּר  ֶרא ֶאת ַהתֵּ ְבתֹוְך ַהּסּוף  ַותֵּ

: ֶחהָּ ּה ַוִתקָּ תָּ    ַוִתְשַלח ֶאת ֲאמָּ
ִעְבִרים ֶזה:)ו( ַוִתְפַתח ַוִתְרֵאהּו ֶאת  ֹּאֶמר ִמַיְלֵדי הָּ יו ַות לָּ  ַהֶיֶלד ְוִהֵנה ַנַער בֶֹּכה ַוַתְחמֹּל עָּ

 שנת תרל"ב  -פרשת נח  -שפת אמת ספר בראשית . 3
בת התורה ותפלה כו' וכן הגיד בשם רבותינו נ"ע כי תיבת נח הוא תי 1אא"ז מו"ר זצלל"ה

)בבלי מכות דף  התורה כו' ע"ש וזאת תיבהתורה קולטת גבי ערי מקלט דכ ראאיתא בגמ
 . י ע"א(

ע"י  קוםמכל מ ,ואף שיש הסתר לפעמים .ות מהתורהכי בכל דבר יש נקודה חי רושוהפי
גלמי  .ביטול אמיתי לחיות התורה שיש בכל דבר חוזר להתקשרות ולהמשיך חיות מחדש

להשי"ת כמו ם באמת להיות בטל כאשר נעשה אצל האד )תהילים קלט/טז( ראו עיניך וכו'
יוצר  סוקפל היות שבו כמו מקודם כמ"ש בזוה"ק עבבטן אמו ממילא מתחדש הח השהי

 . )זכריה יב/א( רוח האדם בקרבו

 .ואותיות התורה הם ההארות שלמעלה מהשגה כי השגת האותיות הוא ע"י תיבות
  .כשנעשה צירוף תיבה באיזה אותיות יש בהם ציור פשוט ויכולין להשיגם

שגנוזים  ה כלי לאור הפנימיות. ובאופן זה כל הדברים הם כלים להאותיותונמצא התיב
 . בפנימיותם

 . נשכח השאר:הוא אותיות הגנוזים בתיבה כנ"ל -בא אל התיבה 

  

                                                           
סבו של השפת אמת  ( מייסד חסידות גור,1866-1799) אלתר הוא רבי יצחק מאיר בעל חידושי הרי"ם 1

  שגידלו אחרי שהשפת אמת התייתם בגיל צעיר מאד.



 

 תרל"ד  שנת –פרשת נח  -שפת אמת ספר בראשית . 4
כל ' שיוכל אא"ז מו"ר ז"ל הגיד בשם הרבנים כי תיבת נח הוא תיבות ואותיות התורה כו

להכניס עצמו בכל תיבה מתורה ותפלה ועי"ז יוכל להנצל מכל הסתר. ואיתאכל  אדם
אבל ע"י  .כי בודאי צריך האדם להיות ראוי לכנוס תוך דברי תורה ,שהתיבה קולטתו

 הביטול בכלל ישראל יוכל כל אדם להתדבק בדברי תורה:

 בראשית לרמב"ן . הקדמת  ה5
שהתיבות מתחלקות  .ת כי כל התורה כולה שמותיו של הקב"העוד יש בידינו קבלה של אמ

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

שהיתה  .זכרנו היהונראה שהתורה הכתובה באש שחורה על גבי אש לבנה בענין הזה שה
ותקרא  ,אפשר בקריאתה שתקרא על דרך השמות ההכתיבה רצופה בלי הפסק תיבות והי

ת ונמסר וונתנה למשה רבינו על דרך קריאת המצו .על דרך קריאתנו בענין התורה והמצוה
וכן יכתבו השם הגדול שהזכרתי כולו רצוף ויתחלק לתיבות  לו על פה קריאתה בשמות.

 אחרים רבים כפי השמוש לבעלי הקבלה: םאותיות ולחלוקי של שלש שלש

 פרק א  -שער היחוד והאמונה  - 2ספר התניא. 6
שאמרת יהי רקיע  -הבעש"ט ז"ל כי דברך  רשהנה כתיב לעולם ה' דברך נצב בשמים ופי...

בתוך רקיע השמים  תיבות ואותיות אלו הן נצבות ועומדות לעולם .בתוך המים וגו'
וך כל הרקיעים לעולם להחיותם כדכתיב ודבר אלהינו יקום לעולם ודבריו ומלובשות בת

היו  ,כי אילו היו האותיות מסתלקות כרגע ח"ו וחוזרות למקורן .חיים וקיימים לעד כו'
וכן  .כל השמים אין ואפס ממש והיו כלא היו כלל וכמו קודם מאמר יהי רקיע כו' ממש

דומם  נתארץ הלזו הגשמית ובחי לוותחתונים ואפיבכל הברואים שבכל העולמות עליונים 
מעשרה מאמרות שבהן נבראת הארץ אילו היו מסתלקות ממנה כרגע ח"ו האותיות  -ממש 

  .לפני ששת ימי בראשית ממשהיתה חוזרת לאין ואפס ממש כמו  -בששת ימי בראשית 

ות רוחנית נפש וחי נתוז"ש האר"י ז"ל שגם בדומם ממש כמו אבנים ועפר ומים יש בחי
המחיות ומהוות את הדומם  תהתלבשות אותיות הדבור מעשרה מאמרו נתדהיינו בחי

 ...ין ואפס שלפני ששת ימי בראשיתלהיות יש מא

ָבה"ב.  א ִמן ַהתֵּ  "צֵּ

 בראשית פרק ח . 7
ָבה)טז(  ֱאֹלִהים ֶאל נַֹּח ֵלאמֹּר:)טו( ַוְיַדֵבר  א ִמן ַהתֵּ ְך: צֵּ ֶניָך ִאתָּ ֶניָך ּוְנֵשי בָּ ה ְוִאְשְתָך ּובָּ  ַאתָּ

 שנת ]תרמ"ז[  -פרשת נח  -שפת אמת ספר בראשית . 8
הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך כו' )תהילים קמב/ח( במדרש צא מן התיבה. הה"ד 

מכסה אור  הסגור. כי הגוף ומלבוש העשיי הששת ימי המעשה יהי תיב )יחזקאל מו/א(דכ
נשמה והפנימיות. אך יש זמנים שנפתחים השערים בשמים ואז גם למטה נפתח לבות בני ה

  .אדם העוסקים בעבודת הבורא ית'

 להודות ולהלל בכל עת. רק כמ"ש נו יכולמשמע שאי ,מכלל שנאמר הוציאה להודות
ַמר ))יחזקאל מו/א( אודה כו' וכתיב  ואפתחו לי שערי צדק אב קיח/יט( )תהילים ד' כֹּה אָּ
ִדים  אלוקים ֵצר ַהְפִניִמית ַהפֶֹּנה קָּ י ַהַמֲעֶשהַשַער ֶהחָּ ֶשת ְימֵּ ּוְביֹום ַהַשָבת  (ִיְהֶיה ָסגּור שֵּ

חַ ִיָפתֵּ   טוב להודות. )תהילים צב/ב(  תיבלכן בשבת כ ַח ּוְביֹום ַהחֶֹּדש ִיָפתֵּ
כל יורדי דומה משמע לא המתים יהללו כו' ולא  תיב )תהילים קטו/יז(וכן בר"ח יש הלל דכ

מי ימלל גבורות ה' )תהילים קו/ב( דכל מי שיש בו מיתה אינו יכול להלל כראוי דכתיב 
  ..ישמיע כל תהלתו. כי אין סוף לרוממות אל ומי יוכל להלל לפניו ית'.

                                                           
 .. מייסד חסידות חב"ד1812 – 1745רבי שניאור זלמן מלאדי, האדמו"ר הזקן  2


