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זה , תא חזי): תרגום-(ל "וז .)פרשת ויחי דף רכ( ק"כתב בזוה

הצלם הקדוש שהוא מלביש את הנשמה שמקבל האדם 

עשה מזה ונ, ועל ידו הולך האדם ומתגדל, בשעת לידתו

ומתחבר , פרצוף של צלם העליון המשותף עם הגוף צלם אחר

בשעה שנמצאים לאדם , וזה מקבל את זה. ביחד עם הראשון

והגוף שלו הוא מאחיזת החיצונים נשמר האדם , שני צלמים

בשעה שקרבו ימיו . קרבווהרוח שורה ב, ובבריאות בקיום

כי (, ממנו הצלמים ואחד מעביר את השנימסתלקים  ,למות

עד "וזהו , ונשאר האדם בלי שמירה, )מחוברים יחדיוהם 

  .תרי –" שיפוח היום ונסו הצללים

ל בספרו נפש החיים "ין זצוק'כבר כתב רבי חיים מוולוז, והנה

הנה עומק פנימיות הצלם הוא מדברים " )'פרק א' שער א(

והוא כולל רוב סתרי פנימיות , העומדים ברומו של עולם

מה הם שני הצלמים , ל זאת ננסה להביןאולם בכ, "הזוהר

  ?הסובבים את האדם

 והנה: ל"וז) י״ז אות חיים דרך, יומא מסכת(ה הקדוש "כתב השל

 מופלג והיה, מופלג וזקן חכם תלמיד צפת בק״ק היה בזמני

 לידי בא לא שמעולם מעידין והכל, בדורו ויחיד בחסידות

 ראות נגד רמציי היה ימיו שכל, מותו קודם סודו וגילה. חטא

 ועיניו עיניו לנגד כתובים היו כאילו ה"יהו אותיות עיניו

 ויתיש ממש מקיים והיה, אחד רגע זז היה לא ומזה, רואות

 בא זה דעל ואפשר, ועסקיו אכילה בעת אף עיני לנגד יהו״ה

 השם האותיות ראיית דהיינו, "וזכרתם אותו וראיתם" הרמז

  .עיי״ש .עיניו נגד מצויירות

 איתא, ל"וז בוכים קול ספר בשם )ט״ו אות( שם בכת עודו

 אותיות ארבע אדם של ראשו על שיש, נשא רשתפ בזוהר

ד הנכב השם את ליראה האדם מתעורר שמהם, יהו״ה

, ותוובמצ בתורה ולעסוק, הגדול שמו את ולאהבה, והנורא

 התורה ו"ומהוי, האהבה א"ומהה היראה מתעוררת ד"מהיו

, בקונו דבק האדם ובהיות. תוהמצו אחרונה א"ומהה

 לדעתי וזהו ,חיים תוצאות שהם הללו אותיות ארבע מופיעים

 הוא ראשי שעל השם אותו דהיינו, "תמיד לנגדי ה׳ שויתי"

 האותיות אותם יסתלקו שלא הוא פני מגמת כל, תמיד נגדי

  . כ"ע. מעליו

ק רבי נפתלי מרופשיץ "והדברים מפורשים יותר בדברי הרה

 שכתבו ידוע: ל"וז )ענייני חג השבועות( ע קודשע בספרו זר"זי

 ן"יודי ב׳ צורת שהוא א׳ באות נרמז ה"הוי ששם מוסר ספרי

' ב: ושכן נרמז בפני האדם, ה"הוי שםגימטריא , באמצע ו"וא

 והוא, ו"וא אות וגמתן והחוטם ד"יודי' עיניים דוגמת צורת ב

, "האדם את עשה אלקים בצלם: "ל זה כתיבוע, ף"אל דוגמת

, ל"כנ ה"הוי שם שמורה 'א אות צורת חקוק האדם בצורת כי

 ונחנו, אדם של צורה נגד המקיף האור הוא שצלם ידוע והנה

 לידע זה צלם נוכחינו תמיד לציירל זה ע מוזהרים קדוש עם

וזהו שנאמר ', וכו ליוצרה צורה ולדמות פניו נגד' ה שחותם

 כשאדם כי, "תחטאו לבלתי פניכם על יראתו התהי למען"

  . ל"עכ .חוטא הוא במהרה לא זו במחשבה תמיד הולך

נמצא כי יש שני צלמים סביב האדם בצורת ארבע אותיות 

ף והשני מול "האחד על פניו ממש וכצורת האות אל, ה"הוי

והם השומרים ומגינים על האדם הן ברוחניות והן , פניו

  .  שני צלמים –" ונסו הצללים: "ק"וזהו שאומר הזוה, בגשמיות

, ודבר זה קיים רק אצל צדיקי עם ישראל ולא אצל הרשעים

תב המדרש וכמו שכ, ה"אשר אין מחשבתם כלל בשם הוי

 



, ולכאורה היה נראה...: ל"וז )ח"ג מי"ס אבות פ"עמ(שמואל 

ובזאת , דמדנקט בשני מאמריו האחרים חביבין ישראל

היה נראה כי בכאן רצה , החלוקה שינה ואמר מלת אדם

דהא ראיה , אותם אשר לא מבני ישראל המה לכלול אף

ונתן טעם לאזהרת שפיכות דם , שמביא היא אזהרה לבני נח

נראה כי אף  ,"כי בצלם אלקים עשה את האדם"והוא , בן נח

   .בן נח הוא בכלל חבה זו שנברא בצלם אלקים

כי אין הצלם הנאמר כאן על הצלם ותמונת  ,ואפשר לי לומר

והשווה בו כל , תואר האדם אשר הוא משונה בו מבעל חי

רק הצלם האמור כאן הוא צלם , מין האנושי ואפילו בן נח

, כי צלם נגזר מצל, של קדושה המיוחד לעם בני ישראל לבדם

 :ועל צלם זה אמר הכתוב, והוא כמו צל על ראשו להציל לו

, כי אין חיות לאדם רק עם זה הצלם, "ך אישאך בצלם יתהל"

שים יום קודם פטירת האדם אמרו וושל, ובו יתהלך ויחיה

לו היה צלם אלקים עליו לא ישא, ל שמסתלק זה הצלם"רז

אמנם ברשעים הם חקוקים ... היתה המיתה יכולה לשלוט בו

ומאי דנקט חביב אדם ולא , בצלם שמאל צלם של טומאה

אפשר לומר שהוא כינוי לאדם , נאמר חביבין ישראל

אחר כך שאלתי את החכם המפואר האלקי הרב  ...הראשון

לבאר לי את דעתו בזה אם בכלל , ו"חיים די ויטאל יצ' ר

והשיב לי , חביב אדם שנברא בצלם נכנסים בני נח אם לאו

ומאי דנקט אדם הוא לפי  ,כי בודאי שאין הרשעים בכלל

  .ל"עכ... שהוא שם חשוב משם ישראל

יש איסור , ומשום כן הרשע אשר אין צלם אלהים על פניו

פרשת (וכמו שכתב האור החיים הקדוש , להסתכל על פניו

לא תפסול : ל"וז, "א תעשה לך פסלל"על הפסוק  )'ה', יתרו כ

שעל ידי זה יוסר הצלם , את עצמך על ידי חטא עבודה זרה

-א ונכנס בגדר איסור לבני, ולא יראו פניו למעלה, האלוקי

  . כ"ע .ל חי בל יסתכלו בפניו

מצינו כי ארבע פרשיות התפילין הם כנגד ארבע , והנה

 .)פרשת ויחי דף רלז(ק "כמו שכתב הזוה, ה"אותיות שם הוי

ולהשלים עצמו , המצוה העשירית היא להניח תפילין: ל"וז

. "ויברא אלקים את האדם בצלמו" :שכתוב, בצורה העליונה

, מקרא זה העמדנו ונשנה, "רמלראשך עליך ככ"פתח ואמר 

תפילין של , זהו ראש העליון "ראשך עליך ככרמל"אבל 

כל . ה באותיות רשומות"של מלך העליון הקדוש הוי, ראש

וכך , )בתפילין(היא פרשה אחת , )ה"שבשם הוי(אות ואות 

בסדר האותיות , )בפרשיות התפילין(השם הקדוש חקוק 

אלו הם , "יך ויראו ממךנקרא על' כי שם ה", ולמדנו, כראוי

  ... שהם השם הקדוש לפי סדר האותיות, תפילין של ראש

שנצטוו ישראל להניח שני תפילין ביד , ולדרכינו יש לפרש

רומז על , כי תפילין של יד אשר הוא פנימי ומכוסה, ובראש

, ותפילין של ראש שגלויים לכל, הצלם הפנימי שעל פניו

  .כנגד עיניו –רומזים לצלם החיצוני שמול פניו 

שעל  )ד"פרשת נח תרע(ק שם משמואל "עוד מצינו שכתב בספה

... ונראה דהנה ידוע: ל"ידי התפילה זוכה לצלם אלהים וז

כי ענין צלם , ותפלה זוהי השלמה ומירוק של צלם אלקים

, אלקים הוא המחבר כל שלושת החלקים גוף ונפש ושכל

ותפילה . וצלם טמא הוא המחבר את כל אלה לצד הטומאה

ועל ... "נפתולי אלקים נפתלתי"כמו שכתוב , היא לשון חיבור

, כן על ידי התפלה שאדם מתדבק ומתחבר לצד הקדושה

  .ל"עכ... נעשה מירוק טהרת צלם אלקים

שהתפילה מביאה את צלם אלהים הפנימי , ויש לפרש

ובזה יתבארו ', ורמוז באות א, הנמצא על פניו של האדם

ע כפי שהובא בספר "ממעזריטש זידברי קדשו של המגיד 

 :)י(על דברי הגמרא בברכות ) ז"סימן רכ(מגיד דבריו ליעקב 

לא תאכלו קודם , "לא תאכלו על הדם"הדורשת על הפסוק 

 בשר כל נפש כי" דכתיב פירוש :ל"וז. שתתפללו על דמכם

, שבו דמו שם על הוא האדם עיקר נמצא, "הוא בנפשו דמו

 בבורא עצמו את כשמדבק לאא, דם ולא אדם נקרא ולמה

 אליו האל״ף נתחבר, עולם של אלופו בקרבו וממשיך יתברך

 כשעדיין, רוצה לומר, "הדם על תאכלו לא" וזהו, אדם ונקרא

 דמו כשחיבררק אחר התפילה , עולם של אלופו חיבר לא

. קודם ולא לאכול לו מותר, אדם נקרא ואז, עולם לש לאלופו

  .ל"עכ

התפילה מגלה את צלם האלהים השורה על כי על ידי , והיינו

 ". אדם" –" דם"ולכן נעשה מ, ף"פניו בדמות האות אל

  
  רופאך' האני  –ר "איי

  

להמשיך  ריבמעלת ובסגולת חודש אי
ה זביעויין במה שהרחבנו , רפואה על האדם

   .ה"ת שדה פרשת אמור אות כבספר נחל
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