
 בס"ד.

 על פי הקבלה.  'א–האות 
, האות א' רומזת לספירת על פי הסוד  

העליונה מכולן, ולכן נקראת  כתר, שהיא

הראש העליון מכולן, בזוהר הקדוש "

". אותה הארה נסתר מכל הנסתרים

הבריאה העתידה  ראשונה שכללה את כל

וכתב הרב משה  וממנה נוצר הכל.
-לפני כקורדובירו, מגדולי המקובלים בצפת 

רומזת  האות א'שנה, שאמנם עיקר  055
לספירה הראשונה שנאצלה, ספירת כתר, 

אולם נרמזו בה כל שלושת הספירות 

שבא' נמצאת מימין ומביטה כלפי מעלה,  י' העליונה-משום כך ה כתר, חכמה, ובינה.העליונות: 
 לי' ארוכה הדומה  לפי שהיא ספירת חכמה המקבלת הארתה מלמעלה. והאות ו' האלכסונית

 בינה המשפיעה אל העולמות התחתונים. רומזת לספירת כתר והי' התחתונה רומזת לספירת
 הנה לשון הזוהר הקדוש:

. זהו דבר שבני העולם אינם כי הדבר הראשון שבתורה מלמדים את הילד א"ב"בוא וראה 
מלאכים  יכולים להשיג בשכלם ואפילו להעלות במחשבתם וכל שכן לאומרו בפיהם. ואפילו

שהאותיות הם סודות עד סופם לפי  סוד האותיותעליונים ועליוני עליונים אינם יכולים להשיג 

. וע"ב א'-רבבות עולמות כולם תלויים בקוץ הוחמש  ואלף וארבע מאות של השם הקדוש.
שמות הקדושים חקוקים באותיות רשומות )הם השמות היוצאים משלושת פסוקי "ויסע" "ויבא" 

א' מהקצה העליון ועד -בהם מתקיימים השמים והארץ והם תלויים באות ו' שבאמצע הש "ויט"(
שבחכמה, והנהרות העמוקים שהם חמישים שערי בינה ועשר  הקצה התחתון. ול"ב השבילים

 יוצאים מהקוץ התחתון שמתחת האות א'. ולאחר שנאצלה האות א', מכאן  מאמרות, כל אלה

ב' שהיא ספירת  שהיא ספירת כתר להתפשט ונוצרה האות התחילו האורות שבאות א'ולהלאה 

. ולכן התורה שנוצרו עשרים ושתים האותיותלאות עד  חכמה. וכך נתפשטו האורות מאות

 ועל ידי לימוד התורההכתובה באותיותיה, היא סוד הקיום של כל העולמות וסוד האמונה. 

   זוכים לקשר זה בזה כראוי".

 . סודעל פי ה 'א–האות  
שכר  -ובמידת הדיןנתינה ללא גבולות:  -דת החסדבמי הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם   

באמצעות הספירות העליונות המשמשות כצינור לעולמינו. מבנה גוף  ,ועונש לפי האמת הראויה
פי מבנה עשר הספירות. הספירות שבצד ימין הן ספירות קו החסד, ואילו  -האדם עשוי על

הן ספירות קו הדין. הגבורה. ואילו קו האמצע הוא קו האיזון. בפועל, דרך  שבצד שמאלהספירות 
ההנהגה האלוקית עימנו, הוא בבחינת 

שמאל דוחה וימין מקרבת. כלומר הדין 
 בחולשה, והחסד בעוצמה.

עיקרון יסודי זה בהנהגת הבריאה נרמז 

 בסוד צורת האות א'.
הקו האלכסוני של האות א' מבטא את 

נהגה היורד מלמעלה למטה. צינור שפע הה
משום כך אינו קו ישר מאוזן. אלא יורד. 

אמנם גם אינו קו ישר מאונך, אלא מתחיל 
למעלה בשמאל ומסתיים למטה בימין. 

משום שמצד האמת עיקר ההנהגה הייתה 
שהרי  אמורה להיות הנהגת קו הדין.

פי  -היא שכר ועונש על הנהגת קו הדין
 המגיע באמת. 



מתחיל  א', אותו קו היורד לעולם,-הקו של הצד שמאל. משום כך  וא קו ספירותמקו הדין ה   

, העולם במידת הדין שבתחילה ביקש הקדוש ברוך לברוא אתמצד שמאל, וכמאמר חז"ל 
 "אלוהים" רומז לדין. שנאמר "בראשית ברא אלהים", ושם

 פי האמת. -שכך היה רואי שיהיה האדם נידון על כלומר

בימין. וכדברי חז"ל שם  ממשיך באלכסון ומסתיים היורד לעולם, א'-ל האולם הקו ש    

 שנאמר בסוף פרשת הבריאה: עם מידת הדין, החסד שיתף מידתשלבסוף 
"ביום עשות ה' אלהים ארץ ושמים", הרי שבפועל הבריאה נבראה גם בשם הוי"ה הרומז לחסד. 

 הימנית העליונה היא בסוד החסד  י'-ה

 שלשת הספירות שמימין(, חכמה, חסד,נצח.הן:חח"נ  ספירות קו החסד)
גבורה, הוד.שלושת  בג"ה. בינה,הן: י' התחתונה השמאלית היא בסוד הדין )ספירות קו הדין-וה 

 הספירות שמשמאל(.
לאחר רבע מירידתו, ואילו הימנית באמצע הקו האלכסוני.  השמאלית דבוקה בקו היורד באלכסון 

)הדיבור, שהוא תקיף דברך  לעולם ה'ת בתחילת דרכה בבחינת "שכן מידת הדין היורדת נעצר

 ".נצב בשמיםיותר( 

 בשפע רב. כמידת החסד, שהיא ההנהגה המרכזית היורדת לעולםואינה 
 .1זאת ועוד. הגימטריה של א' היא 

ההנהגה  דרך ירידת שפעמבטאת את  א''ין. כלומר, האות ד'סד ח -'א, ראשי תיבות אח"ד

   מנהיג את עולמו. האל האחד, א', אלופו של עולם,מידות אלה, והדרך שבה  העליונה בשתי
 סודות היקום( -)הצופן

 


