
 בס"ד.

 ??? האותיות  בין  ויכוחה  היה  מה
ראשון  במדרש  עמוק ונפלא הנראה תמוה במבט  

המבקשות שבהן יברא  בויכוח האותיותועוסק 
 העולם,

פי -, כל אות עלטמון סוד הארת האותיות       
 הכוח שהוטבע בה. הנה קטע קצר מתוך המדרש:

ושתים אותיות  אלו עשרים"אמר רבי עקיבא:   

, והן חקוקין בעט ן ניתנה כל התורה כולהשבה
הוא. ובשעה -שלהבת על כתר נורא של הקדוש ברוך

ירדו ועמדו לפני הקדוש שביקש לברוא את העולם, 
 הוא.-ברוך

עמד לו  .הוא-,כיון שראה את הקדוש ברוךואל"ף
 לצד אחד ושתק. 

הוא ואמר -עד שקרא לו הקדוש ברוך    

 אומר ן אתהלו:"אלף, מפני מה אתה שותק ואי

השיב אל'ף ואמר לו:'ריבונו של עולם, מפני שאין בי כוח לומר לפניך כלום. שכל  לי כלום?"
האותיות מחושבים במניין מרובה, ואני במניין מועט. בי"ת בשתים, גימ"ל בשלושה, וכן כולן,ואני 

 '.דבאח

תה אחד,ואני א. ראש לכולן כמלך שאתההשיב הקדוש ברוך הוא ואמר לו:'אלף, אל תתיירא! 

 בך לעמי ישראל.  שאני עתיד ליתן אחד, והתורה אחת,

שבמדרש ובתשובת ה' יתברך  רבים טמונים בטיעוני האותיות סודותשנאמר "אנכי ה' אלהיך" 

, וממילא כיצד מסוגל מהי מהות הארת כל אותללמוד  אליהם. מהטיעונים ומהתשובות ניתן
האדם באמצעות כוח הבחירה שקיבל, להשתמש בהארה זו ולהפעילה במסלול חיובי, נכון ומועיל, 

הסיבה  או חלילה במסלול שלילי, מוטעה ומזיק. יכולתה של אות לפעול במסלול השלילי היא
של כדי למנוע אפשרות פעילות חזקה  -שמחמתה לא נפתחה הארת בריאת העולם באותה אות

 אותו כוח הטמון באות, במסלול שלילי זה.
בותיה קובעהאות אשר נבחרה שבכוח הארתה יופיע העולם כעובר הנוצר והולך ומתגלה ונולד, 

שנעמדה לצד אחד  . צניעותה של האות א'ריבויוהאות הברכה  -היא האות ב'פעלו כל האותיות, 

. אותה אלופו של עולםאיר ההארה הראשונית שה בשתיקה כמבואר במדרש, מבטאת את קו

היא סיבת ומוצנעת כנעלמת בכל המציאות הנראית, אך  הארה רוחניות גבוהה שיצרה את הכל,

א'. לומר, שאל יטעה האדם בראותו כי -הקדוש ברוך הוא ל . וזהו הטמון בסוד תשובתקיום הכל
הכל סביבו מורכב מחלקים רבים 
וחומריים, ויסבור כי זוהי מהות 

חלטת, אלא יידע כי המציאות המו

א', -", הוא ההראש לכולן כמלך"
אשר הוא המקור  אלופו של עולם האחד

לכל, וללא הניצוץ הרוחני שנתן לכל 

וללא חומר, לא היה קיום לחומר, 

 אחד,    התורה האחת שניתנה לעם 

 הבריאה. לא היה טעם ותכלית לכל
 סודות היקום( -)הצופן


