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 אזל
 בלשון ארמית. אזל יש את הלשוןו, בלשון הקודש אזל יש את הלשון -אזל

והלשון "אזל מבלע" וכן ע"ז הדרך,  -וכדוגמא נגמרו משמעותו היא שהדבר מתרוקן הלשון הראשון של אזל
כ זהו לשון שהאדם נע ממקום וא" וכדו',"אזיל איניש"  –בארמית  לשון של הליכה תו היאמשמעו השני באזל

 .מדרגהל מדרגהומ למקום

 ה'אזל' מל' נתרוקן
שהיתה בדבר כלומר, תרוקן, דבר שמ של הוא ביטוי לשון שאזלוהשורשים הללו, מהצד הראשון שהוזכר 

 שבלשון המשנה וכדו'."נתרוקנה רשות האב" -וכדוגמאדם לכן, והדבר נתרוקן ממציאות זו מציאות מסויימת קו
 הוא נקרא, פעמים, בלשון רבותינו כאחד מכינוייו ית"ש,ומצד כך כל השפע הוא ממנו יתברך שמו,  מקורהרי -

 ממנו נמשך כל דבר, ו הוא מקור הברכה "אלופו של עולם",
הנמשך ממנו יסודו הוא רוחני, שפע לא עולם", כלומר, המשך ממנו יתברך שמו, זהו "כבודו מוכאשר זה נ

 כבודוזהו גילוי של  שהשפע הוא רוחני ות, אבל ביסוד שורש הדבריםמדרגשל לאחר מכן בסדר השמשתל
 ו אף עשיתיו", זהו מציאות הבריאה, יבראתיו יצרת ולכבודי"כל הנקרא בשמי  יתברך וכמו שנאמר בקרא

 ממציאות של כבוד להיות באופןהדבר, הוא הופך  אבל כאשר זה מתרחק ממקור השפע ונעשה התמעטות של
בעליונים, הכבוד הוא גלוי  במקור השפע דהיינו- זה ההתמעטות של שיעור הכבוד, זילות, זלזול,שנעשה בו 

הוא נעלם יותר ומכוסה יותר, מה שהיה בשורש הדברים גילוי כבודו יתברך  על דרך כלל בתחתונים,אבל יותר, 
 .זילותא בו עשהשמו, כשהדבר נתרחק, נ

בדבר, ש האזלשל עולם, כשחל  מאלופוכלומר, ההמשכה שמקורה היא זל,  –אל"ף  שהוא אותיות אזלזהו הו-
-שהיא היפך מציאות הכבוד,  תאהוא כבוד, והתמעטות השפע היא זילוהו מחמת שיסוד השפע זשהוא מתרוקן, 

 וכשזה בהתמעטות נעשה ,ה שפעהמשכה נעשב , מה שכפשוטולשל לתתאוכשזה משת זלבחינה של זה ה
שנתבאר, זהו יסוד של מצד שורש הדברים כמו אבל הענפים של הדבר, מצד שפע, זה רק ההתמעטות של 

 של כבודו. זילותאנעשה ש זל –א' ב שמונח והתמעטות של הכבוד כבוד
 מהות ה'אזל' מל' הליכה

טעמי המקרא בלה גההליכה כשהיא מת שורש –'אזיל איניש'  – במשמעות של הליכה אזל, הלשון של ולהיפך
שתנועתו היא איננה תנועה על  כלומר, הגדרת "קדמא ואזלא" היא "קדמא ואזלא",תורה זה מוגדר ה של קריאת

 קדםשהוא מלשון  קדמאלשאוף להגיע לתכליתו, זהו הלשון  מתקדם ומתקדםהתמעטות אלא להיפך, הוא 
צפונה ונגבה",  וקדמה"ימה  כלשון הקרא שם חמה זורחתש של עולםקדמונו הוא צד מזרח, מקום  קדםשצד 

וכאשר הוא נמצא בתהליך  קדםהיסודו הוא ממקום - מתקדם? ומהו מתקדם,הלשון  המגיע שורשומאותו 
", משם מקור יציאתו, וכשהדבר מתפשט ממקורו, "קדמההוא יוצא מה התקדמות,להגיע לאחריתו, זה נקרא 

 "קדמא ואזלא" הגדר שלזה ו, מתקדםלתכליתו, זה ההגדרה שהדבר ו והוא נמצא בתהליך להגיע לאחריתו
 הוא מתקדם והולך, מתקדם והולך.להיפך, תנועתו היא איננה תנועה של התמעטות אלא  – כלומר

הוא שהיינו שהוא ממשיך את מקור השפע שנמצא לעילא, ה"אזלא" שבדבר, לעניינא דידן,  ומצד ההגדרה הזו,
הוא קשור למקור השפע, שזהו  -כלומר ,נמשךנוזל וש מזלענים מדליו", בבחינת  יזל" לתתא בהבחנה של יימשך

 הוא המזל של ישראל,  שה"אין"-ין מזל לישראל" "אֵ ה טוב כידוע עד מאד מדברי הבעל שם
 קדמונומה"שנמשך ה"קדמא ואזלא" וזה וממנו נמשך מקור השפע,  של עולם אלופוה אזל זהו של אל"ףה ולפי"ז

ממנה נמשך מציאות השפע ומגיע לנקודת האחרית  הקדמוני",דרך התורה הקדושה שנקראת "משל  ם"של עול
 "קדמא ואזלא".-ב מונח זה-שלו, 
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 שהוא זילותא בבחינת אין התמעטות כפשוטו של מקום השפע –היפך מהמהלך הראשון זה א"כ,  ובאופן הזה
מלשון זל,  -הא'מים מדליו", שזה  "יזל –זל" "מהיפך ממציאות הכבוד, אלא דייקא נעשה ההמשכה בבחינת 

 .ההמשכה שהדבר נוזל ומתפשט ממקור נזילה

 העומק של 'זכרונו לברכה'
נאמר עליו "שם רשעים  "זכר צדיק לברכה", ואם הוא רשענאמר בו כאשר האדם נפטר, אם הוא צדיק  בעומק,ו 

ראשי השזהו  שמתגלה אצל צדיק 'מהו הגדר של 'זכר צדיק לברכהתעלה רקביביות בשמו, אבל ש ירקב"
כפשוטו הגדרת "זכרונו לברכה", שכשהסתלק האדם לא נשאר ממנו אלא אז –? ברכהלכרונו זז"ל  תיבות

בחינת אין בידינו השתא הרי מציאות של זכרון [ובדקות נשאר ממנו "כח השומר" שמעורר את ה"כח הזוכר", ש
 ,ת לוחות שניותמדרג השזה מדרגת לוחות ראשונות, רק "שמור" שז "זכור"

את השפע שנמשך  זהו שמה שזוכרים ממנוברכה, כלומר, לכרונו ז –א דידן, ההגדרה של ז"ל אבל בעומק, לעניינ
א מה שנשאר ממציאותו של המת, זהו פזה גוו שנמשך ומתפשט מזל"מים מדליו", ה" יזלממקורו בבחינת ה"

 .ברכהזכרונו למקור ההמשכה שזהו ה–ז"ל ה
זה כל מציאות האדם היא שהוא "הולך", וכידוע עד מאד  "כי האדם הולך אל בית עולמו",בקרא  הרי נאמר-

 תתי לך מהלכים בין העומדים האלה"נאמר בפסוק "ונאצל המלאכים ש ההבדל בין ישראל למלאכים,
 כשהם זה נקראים הולכים מה שישראלכפשוטו ושהמלאכים נקראים "עומדים" וישראל נקראים "הולכים", 

חכמים אין להם מנוחה לא  מ' הידועה בברכות ועוד "תלמידינמצאים כאן בעולם, אבל בעומק יותר, כלשון הג
והם נקראים  דאי אין להם מנוחהו לכו מחיל אל חיל", כלומר, בעוה"זבעולם הזה ולא בעולם הבא שנאמר י

ם יוצאים מן העולם עדיין גם בשעה שהש גם בעולם הבא ין להם מנוחהאכי לאדם יש בחירה, אבל  'מהלך'
מחיל אל ילכו "וכן  מהלכים"זה נאמר "ונתתי לך ועל -, "הולכים"הם ממשיכים להיות ומהלך אותו ממשיך 

 חיל",
[זכרונו  ז"לבעומק מה שכשצדיק נפטר הוא נקרא והגדרת הדבר אזל. נקראת הולעניינא דידן, ההליכה זו היא 

תמיד יש ו"ילכו מחיל אל חיל", הוא הולך הלאה והלאה כסדר,  – ההוא ממשיך לילך הלאלברכה] היינו משום ש
  אזל,בו מציאות של 

 מקור ההליכה שבאזל ותכלית ההליכה שבאזל
 הוא הולך. להיכןהוא הולך, ויש  מהיכןיש  – אזלב ולפי"ז ההגדרה העמוקה, יותר

של עולם, אבל לא  האלופומ –אל"ף היינו שהוא הולך מה אזלשנתבאר עד השתא, זה מה ש–הוא הולך  מהיכן
הוא הולך, וזה ה"קדמא ואזלא" שהוזכר שהוא  מהיכןממשיך להיות עם מקור שפעו, זה  הוא אלא מתנתק ממנו

בלשון של  אז את התיבה אזליש במ"קדמונו של עולם", ומצד כך  כלומר שמקור יציאתו היאקדם, יוצא מה
באתי לדבר אל פרעה הרע לעם הזה  ומאזהפסוק " בלשון של עבר כלשון גם משמש אזפעמים הרי ש-עבר, 

 [פעמים זה נקרא מקדם, –יה כביכול קודם שהוא לוקח את מה שה היינו אזל ולפי"זוהצל לא הצלת את עמך", 
מה] והוא ממשיך את וכמובן שהם שווים בצד מה ושונים בצד  'קדם'מלשון של עבר ופעמים זה נקרא 'מאז' ב

, אזלהיא בבחינת התפשטות ו "קדם"מה של דבר שנמשך לא", זה מציאותמא ואזאותו שפע הלאה בבחינת "קד
 מגיע מקור השפע. מהיכןהגדרה הזה -
זה ו-הוא כולו הולך לעתיד לבוא,  אז,שהוא הולך כולו ל באזל,זה ההבחנה הנוספת -הולך מקור השפע?  להיכןו

 "זכר צדיק לברכה" – ז"לנקרא  כשהוא-, אזהולך ל זל שכשהוא בבחינה של זל, –אז  –אזל  הנוטריקון של
 הוא הולך לאז של הלעתיד לבוא. "זכרונו לברכה"

ה"קודם הראשון כביכול שזהו  אזשל עולם, הוא יוצא מה אלופוהוא יוצא מה אל"ף,כלומר, הוא יוצא מן ה
ו שנברא העולם" וממנו הוא ממשיך את כל מציאות השפע, אבל זה לא הולך ומתפשט בעלמא, אלא יש ל

בבחינת החמה שזורחת בקדם ושוקעת במערב,  שמונח ב"קדמא ואזלא" שזה הקדםזה -תכלית, יש לו מכוון, 
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 הבאשהיא מגיעה למקום האחרית שלה, למקום התכלית שלה, שהתכלית היא "ה' אחד ושמו אחד", זהו העולם 
 אזל.הוא הולך למציאות של ה אז,למציאות של ה הולך כולו כי באהולך ו הואש

 מק מדרגת ה'הולך' של משה רבינועו
 שהלשון 'אז'וכמו שהוזכר לעיל מיסוד דברי חז"ל  האז,בשרשי אנחנו עוסקים  הרי–ולפי"ז, מובן הדבר מאיליו 

והרי סדר הדבר של משה רבינו,  הלבושזה ה"פורפין" שלו,  אזשה תו של משה רבינומדרגנאמר דייקא על 
אל ממצרים ולא הכניסם לארץ ישראל, ובפנים הפשוטות של הדבר, משה רבינו הוציא את בני ישרשהיה הוא ש

לכן לא תביאו את בני  "לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ישראל מהלכי קלקול וכמו שנאמר בקראמכח זה 
שיש לדבר היא  הם לא זכו להכניס אותם לארץ ישראל, אבל הגדרה עמוקה נוספתשזה הסיבה ש ישראל שמה"

הדור של באי ולעומת כך  הולך,במהלך של  אזל,רים כולו, הם כולם בכל מהותם במהלך של דור יוצאי מצ –
 הארץ, הם הדור שבא אל המנוחה והנחלה, "מצאתן מנוחה", יש לו מציאות של מנוחה, 

מתגלה היינו ש שיצאו ממצרים ולא נכנסו לארץ ישראל, מהצד העליון שבהם, בטעם העליון שבהם יוצאי מצרים
ילכו מחיל אל חיל", כל הווייתם אינה אלא שנאמר  ן להם מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבאבהם "אי

ההליכה כסדר, אין להם מציאות של מנוחה, ולכן הם לא מגיעים למקום ארץ ישראל אלא הם מסתלקים לבית 
של "דורו  המדרגממשיך אצלם ה"ילכו מחיל אל חיל", זה עומק ה מם, וכאשר הם מסתלקים לבית עולמםעול

מאותה ו נכנס לארץ ישראללא כולו של מדבר", ומשה רבינו שהוא המנהיג של "דורו של מדבר", הדור שלו 
הרי כמו  הוא לא נכנס לארץ ישראל, כי הוא כולו מציאות של "הולך", והדוגמא הבחירה והשורשית לכך,תפיסה 

שה רבינו מתגלגל בכל דור ודור, "כי ידעתי משוכמו שאומרים חז"ל כידוע  שנאמר בקרא "דור הולך ודור בא"
"מכאן לתחיית  העם הזה וזנה", וכדברי חז"ל על תיבת 'וקם' םוק" " ונאמר שםתשחיתון מותי כי השחתאחרי 

ו שבכל דור ודור יש את המתים מן התורה", וכפשוטו "וקם" היינו לעתיד לבוא, אבל כמו שמבארים רבותינ
עוד פעם בכל דור, בשונה מאדם רגיל  ומתגלגל ה רבינו מתגלגל וממשיךמשש גלגולא דמשה" –"רזא דמשה 

 שכביכול, יתכן שהוא לא מתגלגל בכל דור ודור.
תו של משה רבינו? מוגדר כאן שכל מציאותו של משה רבינו היא שהוא "הולך", מדרגב מה העומק שמונח כאן

-הלאה, אבל איזה תנועה?  כהתנועה שממשינמצא בתמיד  הוא"אזל",  היא בבחינתכל מציאותו של משה רבינו 
הוא נמצא שזה מה ש דלעתיד לבוא, הוא יוצא מן האז אזוכל הוויתו היא להתפשט ל האזמבשורש הוא יוצא 

"ומאז באתי לדבר אל פרעה הרע להם הזה", אבל כולו מכוון  -שזה ה'אז' שנאמר בקראבמקור שורשו העליון 
יבדיל משה שלוש ערים", וכמו  וכן "אז על שם העתיד, ישירוזהו " "אז ישיר משהשנאמר ב של הלעתיד אזל

ט שבארץ ישראל במצב זה השלוש ערי מקלש ,שאומרת הגמ', שכל זמן שלא כבשו וחילקו את ארץ ישראל
משה רבינו, כביכול, מעשיו של אינם קולטות, כמו כן השלוש שבעבר הירדן אינן קולטות, ועומק הדבר הוא ש

משה  רוצח, ואפילו הכי שיוכל לנוס שמה פועל מציאות של ערי מקלט שקולטותלים לפעול בעדיין אינם יכו
 וזהו, לעתיד, זה הוויתו של משה רבינו, לשם הוא מתנועע, אז"רבינו מבדיל אותם עכשיו, כי כל הווייתו עומדת ל"

 מקום תנועתו.
האחרון, וכל הוויתו היא  אזוהוא הולך ל הראשון אזא"כ, ההויה של משה רבנו היא שהוא יוצא מה ובפנים הללו,

כל ההויה שלו היא כי "הולך", ולכן "דור הולך ודור בא" מתגלה בעיקר במשה רבינו שמגיע בכל דור ודור, 
כמו שדורשת הגמ' על  מזרח שזה צד קדםאבל גדר ההליכה שלו היא "קדמא ואזלא", מה-מציאות של הולך, 

 –שמש לרוצחים, ועומק הדבר ברור מיניה וביה את ההזריח משה ש ש"מזרחה שמ"אז יבדיל משה שלוש ערים 
 מדרגהמשה רבינו מזריח שמש לרוצחים, זה ה מזרחמקום ה שהוא קדםה"קדמא ואזלא" שממקום ה גופא זה

 כמו שנתבאר. וזה כל עומק נקודת תנועתותו של משה רבנו, מדרגשל "קדמא ואזלא" שהיא 
זמן שבו חמה ב תפילת שחרית שהוא תיקן הם בבוקר ויחבוש את חמורו"שכם אבר"וי תגלהמבאברהם אבינו 

כי  אצל אברהם מתגלה זורחת, ועליו נאמר "מי העיר ממזרח צדק" שזה קאי על אברהם אבינו כדברי חז"ל, 
אברהם אבינו שייך לנקודת ההתחלה כמו שדורשים חז"ל -הראשון של הקדם,  האז תחילת נקודת התנועה שזה

 למה שקדם לקומת תחילת ההויה. וא"כ הוא שייךבאברהם נברא העולם",  – "בהבראם
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 ההתחלה ונקודת האחרית שלה, "משה דא משיח" כמו שדורשים חז"ל על הפסוקאבל אצל משה רבינו נתגלה 
 ולא אשית כשלעצמהכלומר, הוא לא נמצא רק בר משה,בגימטריא  שילהולו יקהת עמים"  שילה"עד כי יבוא 

, אלא הוא נמצא בתנועה השלימה שמתחילה מנקודת הראשית עד נקודת כשלעצמה חריתרק בנקודת הא
 תו של משה רבינו.מדרגהאחרית, זו 

אברהם תיקן תפילת שחרית, יצחק תפילת מנחה, ויעקב תיקן תפילת  –האבות בסדר של  כשמציירים את זה
באמצע הרקיע,  צהרתה כשהיאא בזמן שחמה בטהרתה, בערבית, כלומר, אברהם נמצא בזריחה, יצחק נמצ

"וישכב במקום ההוא וילן שם כי וכמו שנאמר ביעקב יעקב נמצא בעקב כאשר היום מגיע לאחריתו ותכליתו, ו
 בא השמש".

תו מדרגמקום אחריתה, זה עומק עד ו במדרגתו את כל התנועה, מראשיתה, אמצעיתה אבל משה רבינו חובק
, זו הצורה השלימה אזת המדרגחוזר בחזרה להוא עד ש אזאתו מהשל משה רבינו, הוא מוליך את הדבר, מיצי

 אז.ת המדרגשל 
זה שכפי שהוגדר בראשית הדברים  לפי הלשון הראשוןאזל זה ההיפך הגמור מהמציאות של ה ובפנים הללו,

 הויתו היא המשכה מהראשית, מהאחד שבראשית כל אבל כאןהמציאות של התרוקנות השפע הנמצא בתוכו, 
 .ה'אז'כאן מונח שלימות נקודת  -, בכל נקודת תנועתו במציעתאשמתגלה  אחדם הע שבאחריתל'אחד' 

 מציאות ה'אז' המכוון לעתיד ומציאות ה'עז' שנעצר באמצע
 כאשר זה- .זע זאנופל לצד ההפוך של הדבר, זה הופך להיות במקום  האזל –אז כאשר ה –נתבונן להבין ולפי"ז, 
וחדוה במקומו", אבל כשזה מתגלה מהצד הנפול בבחינת "עז פנים לגיהנם ובושת מצד הקדושה זהו "עז  מתגלה

מצד הנפילה שבעזות, זהו השעיר לעזאזל, "שעיר אחד לה'  עיקר הגילוי שבו מתגלה אותה עזותפנים לגן עדן", 
כן הוא  כמו שאומרים רבותינו, וע"ש ושא בתוכו את כל העזות שיש בעולםאותו שעיר נוושעיר אחד לעזאזל", 

שהרי  שנעשה בו בחינה של 'זל' זל -ע' נוטריקון זה עזאזלהגמור, אבל בעומק יותר,  העזשהוא  עזאזלנקרא 
כל' המשנה "לא הגיע לחצי ההר  אשר זורקים אותו מההר בארץ גזירה הואצורת מיתתו של שעיר לעזאזל כ

של תנועה, ושם הוא לא מגיע לנקודת שמביאים אותו למקום  כל הויתו הוא –נתפרקו איבריו", כלומר וכבר 
האחרית שלו, זה עומק ההגדרה שמונח בדברי חז"ל שהוזכרו השתא, הרי זריקתו היתה מלמעלה למטה, ולפני 

היא הויה שאיננה מגיעה לנקודת האחרית  תפרקים איבריו, כלומר, ההויה שלושהוא מגיע לחצי ההר כבר מ
 שבה.
לעיל שזהו המהלך של משה רבינו שכולו "הולך", ולכן  נתבאר התיקון מצד מהלכי –נתבונן להבין עמוק  אבל
של הליכה, זה הויתו, הוא כולו נמצא  מדרגהכי כולו נשאר ב לא הביא את בני ישראל לארץ ישראלהוא 

מהאחד, עם האחד, לאחד, זה ה"ילכו מחיל אל הוא נע -"ילכו מחיל אל חיל",  –והליכה בתפיסה של תנועה 
 בו כסדר. חיל" שמתגלה

כמו שאומרים  אדום שה"שעיר אחד לעזאזל" שייך לחלקו –מתגלה בכחו של עשו  אבל ההיפך של הדברים
ר בנקודת דלעתיד לבוא אלא הוא תמיד נעצ האזחז"ל כידוע מאד, כלומר, הויתו של עשיו היא שלא מתגלה בו 

 אזכלומר, עז הופך להיות  האזשזה עומק המהות ו-האמצע, אין לו את נקודת ההתפשטות שממשיכה הלאה, 
ההגדרה שלו שהוא תובע  עזהגדרתו היא שהוא מכוון לאחרית, הוא יוצא מן הראשית והוא מכוון לאחרית, אבל 

עיקר אדום, שהרי  –השורש הגמור של מציאותו של עשיו  את ה"עכשיו" בלי מציאות של אחרית, וזה הרי
אומר לו עשיו "חנני שאז לו "מכרה כיום את בכורתך לי"  כשיעקב אומר הנפילה שנאמר להדיא על עשיו זהו

לומר, מה שהוא " שאומרים ע"ז חז"ל "מכאן שכפר עשיו בתחיית המתים", כבכורההולך למות ולמה זה לי 
היפך - אז,הוא כופר בעצם המציאות שכל פני הבריאה מכוונים לאחרית שנקראת היינו ש כופר בתחיית המתים

שכולו מכוון למציאות של  אזה נבהלו אלופו אדום" שזהו "אזישיר משה"  "אז –ז אהת מדרגממשה שהיה ב
מכאן שכפר בתחיית המתים",   – עשו, זה ההגדרה של "הנני הולך למותאצל מתגלה  מציאות זו איננהאחרית, 
 מדברי חז"ל. שהובא
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 גילוי מדרגת האז –שעיר אחד לה' דיוהכ"פ 
דברי חז"ל "לובשים לבנים מונח ב ל כל הכפרה שיום הכיפורים מכפרהרי השורש ש –הבין עמוק ל נתבונן-

אור של הכפרה של יום ומתעטפים לבנים ודומין למלאכי השרת", ובעומק ההגדרה של הדברים היא כך, ה
כמו שידוע עד מאד מיסוד דברי חז"ל, זהו מכח האור דלעתיד לבוא שעליו נאמר "ואת רוח הטומאה  הכיפורים

האור -יתגלה לעתיד לבוא באופן השלם, ובכל שנה ושנה מאיר אותו אור בזעיר אנפין,  שזה ץ"אעביר מן האר
חל וסולח "מושל הארה נעשה המאותו מקום ומאותו מקום רק לא בתוקף שלימותו, של יום הכיפורים מאיר 

התפילה של יום כמו שאומרים במטבע  ל ומעביר אשמותינו בכל שנה ושנה"בית ישרא לעוונותינו ולעוונות עמו
דלעתיד לבוא, זה עומק  אזמתגלה מאותו מקור של השהארת יום הכיפורים  היא הכיפורים, כלומר, ההארה הזו

"אם  שמלבין עוונותיהם של ישראל כמו שנאמר בקרא ה"שעיר אחד לה'" ההארה שמכחה נעשה הכפרה של
 לבניניות.האדום הופך להיות מציאות של יו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו", שיה

 בחינת "הנני הולך למות" –שעיר אחד לעזאזל 
וכמו שדורשים ע"ז חז"ל  עונותם", על גביו "שנושא ההיפך של אותו שעיר לה', הוא השעיר לעזאזל,  ומצד כך,

אבל מונח בזה מלשון שלם,  תםים אנקרשעוונותיהם של ישראל,  כלומר שהוא נושא תם, –עוונות שזה נוטריקון 
השלימות, כל הוויתם היא לאחרית, למציאות כי כוונים לנקודת התמימות במשמעות של שלימות, שהם מ ג"כ,

 , תםזה מה שמונח ב
לנקודת האחרית, וכשהשעיר אחד לעזאזל נושא בתוכן את  פוניםעוון במה שהם לא זה עוונות תם הובאופן הזה 

הוא נושא בתוכו את מה  –חרית, ובדקות הקלקול הזה שהם אינם פונים לא העוונות, בפרטות הוא נושא את כח
שכולו סילוק של "ואת רוח  שלא מאיר בו האור של הלעתיד לבוא כלומרשלא מאיר בו האור של יום הכיפורים, 

ומה שלא מאיר בו אותו אור של הלעתיד לבוא, זה מחמת שהוא לא שייך - ,הטומאה אעביר מן הארץ"
 .שאומר עשיו ה"הנני הולך למות ולמה זה לי בכורה" ב"בעצם" למציאות הלעתיד לבוא, שזה בחינת

 שחל בו אופן של נקודת קלקול. אזלהוזה עומק נקודת הדבר שמתגלה מכח שרו של עשו,  זה
 .אזל שבלשוןמהלכים השתי  הובאו הרי בראשית הדברים –יתר על כן 

 מזלמלשון  לך השני של האזלוהמה נגמר, הוא מלשוןאזל ו, והתחסר נתרוקןשבר ד היינומהלך ראשון של אזל 
 .בהרחבה בפרט להמהלך השניכמו שנתבאר עד השתא ומקור השפע, מהמשכה  –

 מדרגת האזל דקדושה שאצל יעקב לעומת אזל דקלקול של עשיו
הוא איש שעיר נקרא "איש תם", ולעומתו עשיו שההוא אבינו  יעקב הרי-שנתבאר,  דברים, בהקבלה לולפי"ז

"אם יהיה  מיד הולך כמו שנאמר בקרא, כלומר, הוא תהאזל אצל יעקב מתגלה-לחלקו, השעיר לעזאזל שייך ו
וש ושבתי בשלום אל בית אבי ונתן לי לחם לאכול ובגד ללב הולךאלקים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אנכי 

קים והוא מ שהוא יוצא מהאחד והיינו שהמהלך שמתגלה ביעקב זההאבן הזאת אשר שמתי מצבה" וגו', וגו' ו
של יום שבבחינה דקדושה הלבן דקלקול היפך  לבנוניותמקום ה שזה לבן מצבה ואז הוא הולך למקומו של

 סדר הדברים, "ושבתי בשלום אל בית אבי" ככל  – חוזר בחזרה אל ארץ ישראל ואז הואהכיפורים, 
לו הולך עם אותו כו -כלומרכידוע שאמת היא מידתו של יעקב אבינו, ו ,תם –א'  שהוא אותיות אמתזה ה-

עם הוא הולך אחד, ו-האחד ל-דקדושה, כמו שנתחדד, מ אזלשל ה מדרגה, כל הוויתו היא בא'מציאות של ה
 נקודת האמצע.כל האחד ב
שהא ה"איש שעיר", מונח בו הצד ההפוך שאין בו את כל אותה תנועה  אדום – של עשו ומציאותהוא ב והיפוכו

 זה נקודת קלקולו.ו-ינו, תו של יעקב אבמדרגשלימה שנתבארה ב
 אזל ומצד כך התרוקן ונגמר בו השפע ממקורו,שדבר שזהו  אזלעשו נוטל לחלקו את ה -בדרך רמזולפי"ז, 

וכמו  שהרי על הלוחות נאמר "נבוב לוחות" לוחותב הבחינה שמתגלהכלומר, זה לח.  חל בגיטמריא ל"ח אותיות
זה ה תנעשששבירת הלוחות חל,  –לח הם מלשון  לוחות ע"ז הגמ' ש"נבוב" הוא מלשון חלול, וא"כשדורשת 

הרי חזרה מיתה לעולם מכח חטא העגל ש ורש המיתהש – החללזה שורש ש חללות שבלוחותמכח שהתגלה ה
 הגמ' בריש ע"ז. כמו שאומרת
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הוא  –כלומר  הוא הולך להפוך להיות חלל,ש הרי עשו שאומר "הנני הולך למות", כלומר, אם הוא הולך למות
, חללהופך להיות הכח החלול שבהם מצד הקלקול, ו – ת הלוחות באופן של ה"נבוב"מדרגמצרף את עצמו ל

שה בו שנע אזלשמתגלה ב חללות, כלומר, זה צד השנתבארשעולה בגימטריא ל"ח כמו  אזלמונח בוהצירוף הזה 
היפך כלי  לי ריקןכל אופן ששהשפע נתמעט ואין בו אופן של המשכה, נעשה  מציאות של חסרון והתרוקנות

 מצד הקלקול. האזל מלא. זהו חלקו של עשו שמגלה את

 אל שבאזל מצד התיקון –ז' שבאזל מצד הקלקול והז'  –האל 
ול ביחס לשבירת הלוחות וחטא הזכרנו את הקלק ז', –אל נמצא האותיות  להבין יותר עמוק, באזלנתבונן -

"כי יודע אלקים כי ביום אכלכם ממנו וגו'  שם נאמרבחטא של אדם הראשון שהשורש של זה, זהו ש העגל
 והייתם כאלקים ידעי טוב ורע", וכדברי רש"י כידוע, "מן העץ הזה אכל וברא את העולם".

"ברא את של התפיסה של מי שנמצא בתוך העולם ואין לו גילוי אלוקות באמת היא  –להבין בעומק דק -
הוא יודע את הפועל,  שהכח אלוקות שיש לו, כי מהדבר הנפעל העולם" שנברא בשבעה ימים, זה שיעור הגילוי

 ואין לו יותר מכך, 
 אזלזה נקרא  –שזה הנברא  ז'שבו מתגלה רק בשיעור של ההאל של הגילוי שכלומר,  ,שבאזל ז' –אל  וזה-

א אינו אל שיעור כחו אין לו יותר נקודת המשכה אלא כלש מלשון נתרוקןאזל שזה ה מצד נקודת הקלקול,
"ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת  בשיעור שמתגלה בערכינו שזה הגילוי של

 , האלזה כל כח  מצד כך המערכת של השבעה ימים הללוש וינפש"
 שבעה ימים, כלומר, שמכאן ואילךבהעולם שנברא  שזהו זה ההגדרה של "מן העץ הזה אכל וברא את העולם"-

 דקלקול. אזלנגמר כח של מעלה, זה שורש השיש לו יותר כח אלא כביכול גילוי אין  כביכול
 נוזל –זל של עולם, וממנו  אלופוזהו ה האל"ףהוא כלפיו  יתברך שמו,  האזל מצד נקודת התיקון, אבל להיפך

ת השבעה ימים הללו, אבל הוא עצמו מדרג שזהז' ת המדרגבהגדרה הכללית, השפע הנוזל הוא בואמנם שפע, 
 רך, מופלא ומרומם מכל אותו שיעור.יתב

של השיעור כמו שחודד, שכאן מונח כביכול,  ז' –אל ה"הנני הולך למות" מצד נקודת הקלקול הוא הצירוף של ה
הגילוי שמצד הקלקול  בשיעור הזה ותו לא, זה שלימותהוא האלוקות, לצמצם אותו שאין לו נקודת המשכה אלא 

 אדום. –עשו זה חלקו של ונתברר, ההיפך הגמור של הקדושה, כמו ש –
, כלומר כל אל –ז'  –שבאזל מתגלה הפוך בדיוק  אל ז'ה כאשר מתגלה המהלך העליון, הגילוי של ובפנים הללו,

שזה  עלההוא פונה ללמ ח']בגיטמריא  אז[ שמיניהוא פונה ל אז,ונה לפ הואאל לפונה שיש בידינו השתא  ז'ה
שהוא חוזר בחינה נוספת כלומר, הוא חוזר ליחיד, הוא חוזר לאחד [יש  א',ה לפונ ז'שהוככידוע מאד,  אזבחינת ה

 לשמונה] זה שלימות מציאות ההליכה.
וכל תנועתו היא  החיבור אליו יתברך שמובציור נפשו של אדם, האדם יוצא ממקור נפשו, מ כשמציירים את זה

הם בבחינת ת הצדיקים שמדרגהבריאה. זה במציאות ש 'אחד'וכל הוויתו פונה לגלות את תכלית ה –עם הבורא 
ולכן  כל מציאותו היא בבחינת "אזל"ושורש דמשה שנתבאר שהוא בבחינת "הולך" מה "ילכו מחיל אל חיל"

 החללותשל  חלהיפך ההוא מגלה ו – "שני לוחות אבנים הוריד בידו" –לישראל  לוחותהוא נותן את ה דייקא
 מתפשט.והוא נוזל, יורד  הלח דבררי שה לחלוחית, את הלחדקלקול את ה

 א היא יוצאת מן ה"אחד", כל אמצעות של שפע לעצמו, אלטאבל הוא מגלה שההתפשטות הזו היא לא התפש
 ה"אחד" וכל אחריתה אינה אלא ליחידו של עולם. עם תנועתה היא
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 לקבלת העלון השבועי בדוא"ל, 
 בץ שאלות ותשובות ווכן מק

 לפי סדר הפרשיות, 
  שה לכתובת:יש לשלוח בק

info@bilvavi.net 
 [לקבלת העלון השבועי 
 והשו"ת דרך הפקס, 
 יש לשלוח בקשה 

 למספר הפקס]
03-548-0529 

 
 לבירורים בנושאי "בלבבי משכן אבנה" 
 ניתן לפנות למערכת באופנים הבאים:

  052-763-8588 טלפון
  548-03- 05294פקס 

  9116302ירושלים  16452 ת.ד. 
info@bilvavi.net 

  
 שיעורי מורינו הרב שליט"א 

 מופיעים ב"קול הלשון"
 073.295.1245ישראל 

USA 718.521.5231 
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