
 

ן  – יש לי מושג ןרגלי  ברגלי

צופי אצילות יסתיימו בשוה עם רגלים דפרפירושו, 

הרגלים דפרצופי א"ק. כי בטרם גמר התיקון נמצאים 

רגלי פרצופי האצילות מסתיימות עם הפרסא 

שלמעלה מעולם הבריאה, ששם בחינת נקודת הסיום 

דצמצום ב'. אבל בגמר התיקון יתבטל צמצום הב', 

וישובו ג' העולמות בי"ע למדרגת האצילות, ואז 

צופי האצילות עד לנקודה דעולם יתארכו רגלי פר

הזה, כמו הסיום רגלים דא"ק, בסו"ה ועמדו רגליו על 

ונמצאים רגלי האצילות ורגלי א"ק בסיום הר הזיתים. 

ייתי מלכא ן אחד. וז"ש בזוהר כד מטי רגלין ברגלי

 (.משיחא. )תלמוד עשר הספירות חלק ח'

 בס"ד 

                                 
 

יע"א  תורתתורתמר שבועי בדרך מר שבועי בדרך מאמא ז בעל הסולם  ו הקדוש  נ יע"אמרן רבי ז בעל הסולם  ו הקדוש  נ מרן רבי

 ה'תשע"ח מאמר לט"ו בשבט
הנה ג' החודשים טבת שבט אדר קשורים לצד צפון, כי 
חדשי השנה שהם י"ב במספר, מתחלקים לד' צדדי 
העולם, והחודשים הללו, וחודש שבט בתוכם, מיוחסים 
לצד צפון. צפון לשון צפון וגנוז, ענין של סוד ג' 
החודשים הללו מיוחסים גם לאברי העיכול, ובפרט 

ירה לאבר הקיבה ולענין חודש שבט המיוחס בספר היצ
 האכילה, וזהו מפני שענין האכילה הוא סוד צפון וגנוז.

בספרים הקדושים נאמר רבות בענין האכילה, ונשתדל 
לעמוד מעט על שורשי הדברים. המקום הראשון בו 
התחיל ענין האכילה והפגם מחמתו הוא אצל אדם 
הראשון. והיינו כי ענין האכילה הוא שהמאכל נהיה חלק 

שר מבשרו של האוכל, והנה אדם הראשון עסק וב
בהעלאת ניצוצות נפולים שנפלו 
בשבירת הכלים, וזה ע"י אכילה 
שהניצוצות שנמצאים במאכלים 
נכללים באדם והאדם מעלה אותם 
לשורשם. והנה אדם הראשון 
נצטוה לאכול רק מן הצומח, כי 
בחינת החיות, הבהמות והעופות 

 רק ,והיו מתוקנים כבר נבררו
הצומח עדין לא נברר, וע"י אכילת 

שאדם הראשון עסק בזה  הצומח
בירר להעלות ניצוצות שעוד לא 
נבררו. פירוש, כי האדם צריך נפש, 

, נשמה, חיה ויחידה, והנה רוח
נפש, רוח ונשמה כבר השיג האדם, 
וכדי להשיג בחי' חיה, שהוא אור 
החכמה, האור שכנגד עולם 

אזי הניצוצות   ים והאחדות,האצילות שהוא אור החי
המיוחסים לאור זה עדין לא נבררו, ולכן לא יכל אור 
החיה להופיע, וע"י שאדם עסק באכילת הצומח, נבררו 

כנ"ל,  אבל ה,צין האלו השייכים לאור החיהניצו
כי הניצוצין  ה צריך כלל.לא הי שלאכילת בשר

שמיוחסים לאכילת בשר, שהוא אור הנשמה, כבר 
ביררם, וע"י חטא אדם הראשון נפל ממדריגתו ולכן 
נתקלקל הבירור של הבהמות, חיות ועופות. ולכן עלינו 
מוטל גם לאכול מן החי, כדי לברר הניצוצות המיוחסות 
לחי. אבל קודם החטא עסק באכילת הצומח, שהוא 

לאור החיה, ואכילת הצומח של אדם הראשון  מיוחס
הגורמת את מדריגת אור החיה נקראת אכילת מעשר 
וביכורים, ועיקר שורש ענין האכילה שנצטווה האדם 
בזמן בריאתו הוא להשיג ע"י האכילה את אור החיה, 

ו אנו אוכלים כדי להעלות ניצוצות, למרות שגם עכשי
זוהי כביכול ירידה לעבודת האכילה שמשורשה אך 

וכמו  נבראה, כדי להמשיך על ידה את אור החיה
שרואים שעיקר מצוות האכילה כהיום הוא בשבת כי אז 
נמשך אור החיה כי כנ"ל שעיקר מעלת האכילה הוא 
כשממשיכים על ידה אור החיה וכן בליקוטי מוהר"ן 

ומקורו  כתוב שע"י אכילה בקדושה זוכה לאור הפנים
משער הכוונות שע"י אכילה נמשכים ש"ע נהורין 

 הנקראים אור הפנים.
א"כ יוצא שכשאנו מדברים על חודש שבט שענינו 
עבודת האכילה נבין שהכוונה היא לזכות למעלת 
האכילה על שורשה כמו אדם הראשון קודם החטא שאז 
היה צריך ע"י עבודת האכילה שלו להמשיך את אור 

וזהו שכל חודש שבט סובר על ענין החיה והאחדות. 
ראש השנה לאילנות שלב"ש הוא מר"ח שבט ולב"ה הוא 
בט"ו בשבט כי ענין ר"ה לאילנות הוא לענין מעשר 
שמט"ו בשבט ואילך הוא שנה חדשה לענין מעשר 
ובאילן הולכין אחר החנטה שפירושו יציאת הפרח של 

ן וע"י הפרי )פר"ח ענין רפ"ח ניצוצין בירור הרפ"ח ניצוצי
עבודת הבירור יש פירות( שאם חנט קודם לט"ו בשבט 
שנת המעשר שלו הוא קודם 
לט"ו בשבט ואם חנט האילן 
 לאחר ט"ו בשבט שנת המעשר

שלו הוא לאחר ט"ו בשבט והנה 
"ב רמז לספירת חטנ"ה גמ"ט ע

החכמה שהוי"ה שלו בגמ"ט ע"ב 
שהוא מרמז על אור החכמה 
והחיה. פירוש כי לעיל אמרנו 
שעבודת אדם הראשון באכילתו 
את הצומח קודם החטא היה ענין 
השגת אור החיה ואכילה זו 
נקראת מעשר וביכורים שמעשר 
זה בחי' נפש דחיה וביכורים סוד 
רוח דחיה ובט"ו בשבט זה ר"ח 

ן מעשר ר"ח לאילנות לעני
אילנות רמז לב' האילנות עץ החיים ועץ הדעת שאדם 
הראשון נכשל בעץ הדעת ועי"ז אבד את עבודת האכילה 
של הצומח שע"י יזכה לאור החיה היינו שאבד את 
המעשר והביכורים ועתה בט"ו בשבט הוא ר"ה לאלינות 
היינו לחזור לבחי' אדם הראשון קודם החטא לחזור 

בודת האכילה בבחי' מעשר ואח"כ בעבודתינו ולעסוק בע
לבחי' הביכורים בפורים ופסח ובספירת העומר נזכה 

בחג השבועות שנק' חג הביכורים שהוא היום טוב של 
 עץ החיים יום קבלת התורה השגת אור החיה בשלמות.

ונבין עפי"ז מדוע חטא עץ הדעת היה דווקא בצומח 
י' כבר בירר אדם באכילת פרי העץ והוא כיוון שבחי' הח

הראשון ורק נותר לו הצומח לבירור שיזכה ע"י בירור זה 
 לאור החיה בשלימות.

יוצא שכל ענין חודש שבט וט"ו בשבט שהוא ר"ה 
לאילנות לענין מעשר הוא כדי לזכות לקדושת האכילה 
כמו אדם הראשון קודם החטא שע"י אכילתו את הצומח 

ם והאחדות התחיל לזכות לאור החיה שהוא אור החיי
שאנו אוכלים מן הצומח זה מעין ולכן בט"ו בשבט 

אכילת אדם הראשון קודם החטא שהיה אוכל מעשר 
 וביכורים וע"י עבודה נכונה נזכה לצאת משליטת

 מות.שליהיצה"ר לזכות לאור החיה ב
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