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המהר"ל המבואר 'קול חי'

ביאורים
אתמול למדנו שכל העולם הגשמי מורכב מ'גשם פשוט', והגשם הפשוט מורכב משלושת 
הֵממדים: אורך, רוחב וגובה. למעשה בכל דבר גשמי יש שישה צדדים: למעלה – למטה, 
ימינה – שמאלה, אחורה – קדימה. אמנם יש גם צד נוסף – האמצעי, הפנימי. צד זה אינו 
נוטה לשום צד, וכיוון שמהות הֵממדים היא שלכל ֵממד יש שני צדדים מנוגדים, לכן האמצע 
אינו נחשב ֵממד אלא דבר לעצמו. מכיוון שמהות הגשם היא שיש לו ֵממדים, האמצע, שאין 
לו שום ֵממד, בעצם מרומם מהגשם, ולכן הוא נקרא 'היכל הקודש', כלומר המקום הגשמי 

אשר מרומם ממדרגת הגשם.

כל  ולמעשה  גשמי,  דבר  כל  מורכב  שמהם  הרכיבים  שבעת  הם  והאמצע  הצדדים  ששת 
העולם הגשמי. 

מן  לאחד  שמתייחס  רוחני  יסוד  אלא  גשמי  אינו  לעצמו  רכיב  כל  אתמול,  שלמדנו  כפי 
ולאיזה צד  יבוארו כל אחד משבעת הרכיבים הרוחניים,  בימים הבאים  הצדדים שבגשם. 

בעולם הגשמי הוא מתייחס. 

הרחבות
התורה – דרך האמצע	 

ִּכי ָהֶאְמָצִעי, ַמה ֶּׁשהּוא ָּבֶאְמַצע, ֵאין לֹו ְּבִחינֹות ׁשּום ַצד ְּכָלל. במקום אחר, מייחס המהר"ל 
משמעות של אמצע למספר שלוש: "ובשלשה יש בו היושר, כי כל שלשה יש בו אמצע, 
"דרש  בגמרא:  כתוב  קנח[.  עמ'  חדש  ]אור  הקצוות"  הם  והשנים  היושר,  הוא  שהאמצע 
ההוא גלילאה עליה דרב חסדא: בריך רחמנא דיהיב לן אוריין תליתאי לעם תליתאי על ידי 
תליתאי ביום תליתאי בירחא תליתאי" ]שבת פח.[. מתן תורה קשור בהרבה כיוונים למספר 
שלוש, ומסביר המהר"ל את משמעות הדברים על פי העיקרון שקבע ביחס למספר שלוש: 
"שבא לתת שבח אל הקב"ה על התורה שנתן לנו ה' יתברך... שהיא גזירת ה' יתברך שהוא 
היושר לגמרי. וזה שאמר בריך רחמנא דיהיב אוריין תליתאי, שכל דבר המשולש הוא שיש 
בו היושר בעבור השלישי שהוא באמצע, אין נוטה מן היושר לא לימין ולא לשמאל... וקאמר 
]תפארת  היושר"  מן  יוצאים  אינם  התורה  שדברי  תליתאי,  אוריין  לן  דיהיב  רחמנא  בריך 
ישראל, יא[. התורה כוללת את כל ההיבטים והצדדים של המציאות, ומכריעה ביניהם על 
בין  זה התורה היא דרך האמצע, לא כממוצע  והמושלם. במובן  פי המבט האלוהי הישר 
הצדדים השונים, אלא ככוללת בשלמות את כל הגוונים שקיימים במציאות, ומסדרת אותם 

כפי התכנית האלוהית.

לעילוי נשמת אברהם בן יחזקאל וז'קלין תחי'

ַהְינּו: ָהאֶֹרְך ְוָהרַֹחב ְוַהּגַֹבּה, ְוֵיׁש  ה, ּדְ לׁשָ ְ ר ֵיׁש לֹו ָהְרָחִקים ַהּשׁ ׁשּוט ֲאׁשֶ ם ַהּפָ ׁשֶ י ַהּגֶ רּור הּוא, ּכִ ְוָדָבר ּבָ
ִנים,  מֹאל, ּוְפַאת ַהּפָ ִמין, ּוְפַאת ַהּשְׂ ה, ּוְפַאת ַהּיָ ּטָ ְעָלה, ּוְפַאת ַהּמַ ַאת ַהּמַ ַהְינּו: ּפְ אֹות, ּדְ ׁש ּפֵ לֹו ׁשֵ
ָאה  ֵאינֹו ּפֵ ב ָהֶאְמָצִעי ׁשֶ אֹות נֹוְכִחים ֶזה ָלֶזה, ֶנְחׁשָ י ֵאּלּו ּפֵ ֵני ּכִ אֹות. ּוִמּפְ ׁש ּפֵ ּוְפַאת ָהָאחֹור, ְוֵהם ׁשֵ
ֶאְמַצע.  ן ּבָ ׁש ְקָצוֹות, ִעם ֵהיַכל ַהּקֶֹדׁש ְמֻכּוָ ְפֵני ַעְצמֹו. ְוֵהם ִנְקָרִאים: ׁשֵ ֶאְמַצע ְלִעְנָין ּבִ ַרק עֹוֵמד ּבָ
ֶלת  1ִנְבּדֶ ֵיׁש לֹו ַמֲעָלה  ְוָדָבר ֶזה  ָלל•.  ּכְ ִחינֹות ׁשּום ַצד  ּבְ ֶאְמַצע, ֵאין לֹו  ּבָ הּוא  ֶ ּשׁ י ָהֶאְמָצִעי, ַמה  ּכִ
טּות ָהְרָחִקים, ְוָהֶאְמָצִעי  ְ ּשׁ ם ִהְתּפַ ׁשֶ הּו ִעְנַין ַהּגֶ ּזֶ טּות ַצד, ׁשֶ ְ ּשׁ ם ֵיׁש לֹו ִהְתּפַ ׁשֶ ל ּגֶ י ּכָ ם, ּכִ ׁשֶ ִמן ַהּגֶ
ׁש  ְמֻקּדָ ַהּקֶֹדׁש,  ֵהיַכל  ִנְקָרא:  ּוְלָכְך  רַֹחק,  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ִמי  ַגׁשְ י  ְלּתִ ּבִ ְלָדָבר  ִמְתַיֵחס  ֶאְמַצע  ּבָ עֹוֵמד  ׁשֶ
ֵהם  ְוָהֶאְמָצִעי  אֹות,  ּפֵ ׁש  ׁשֵ ֵמֵאּלּו  ב  ֻמְרּכָ ִמי  ׁשְ ַהּגַ ָהעֹוָלם  ב  ְוֶנְחׁשָ ֶזה.  ּבָ ֶהֱאַרְכנּו  ּוְכָבר  ִמי,  ׁשְ ַהּגַ ִמן 
ׁשּוט  ַהּפָ ׁשֶ ְלַמְעָלה  ָאַמְרנּו  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָידּוַע  ָבר ֶזה  ּדָ ׁשֶ ב,  ְרּכָ ַלּמֻ ׁשּוט קֹוֵדם  ַהּפָ ר  ְוַכֲאׁשֶ ְדָבִרים.  ְבָעה  ׁשִ
ִמי  ׁשְ ְבָעה ְדָבִרים ְוֵאיָנם ִמְתַיֲחִסים ָלעֹוָלם ַהּגַ ׁש ׁשִ ּיֵ ה ָצִריְך לֹוַמר ׁשֶ ן ַאּתָ ב, ִאם ּכֵ ְרּכָ הּוא קֹוֵדם ַלּמֻ
ִמי, ְוֵהם קֹוְדִמים ָלעֹוָלם,  י ַגׁשְ ְלּתִ ָבִרים ּבִ אֹות, ֲאָבל ֵהם ּדְ ב ֵמֵאּלּו ַהּפֵ ְרּכָ ּמֻ ם הּוא ׁשֶ ׁשֶ ֲהֵרי ַהּגֶ ָלל. ׁשֶ ּכְ
ל ֶאָחד ִמְתַיֵחס ְלֵפָאה ַאַחת  אֹות, ַרק ּכָ ֶהם ִחּבּור ַהּפֵ ֵאין ּבָ ֶ ַמה ּשׁ ְוֵהם ִמְתַיֲחִסים ִלְפׁשּוִטים יֹוֵתר ּבְ

ָבה.  ִלי ַהְרּכָ ׁשּוָטה ִמּבְ ּפְ

י ֵאין ָאנּו אֹוְמִרים ַרק  ָיא, ּכִ ה ֵאין ַקׁשְ ּזֶ ם? ׁשֶ ֶגׁשֶ ָאה 2ּבְ ל ּפֵ ֲהֵרי ּכָ ָבר ֶזה, ׁשֶ ר ּדָ ְוִאם ּתֹאַמר: ֵאיְך ְיֻצּיַ
ִביִעי ָהעֹוֵמד  ְ אֹות ְוַהּשׁ ׁש ּפֵ ֵ ב ִמּשׁ ם ֻמְרּכָ ׁשֶ ַהּגֶ יָון ׁשֶ ְלַבד, ַרק ּכֵ ָאה ַהִהיא ּבִ ִעְנָינֹו ֶאל ּפֵ הּוא ִמְתַיֵחס ּבְ ׁשֶ
יָון  ּכֵ ׁשֶ ָלל.  ּכְ ִחּבּור  ִלי  ִמּבְ יֹוֵתר  ׁשּוט  ּפָ ְוהּוא  לֹו,  קֹוֵדם  ׁשּוט  ַהּפָ ֵצא  ִיּמָ ּלֹא  ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ֶאְמַצע,  ּבָ
ָבה  ֵאין לֹו ַהְרּכָ ׁשּוט ׁשֶ ֵצא קֹוֵדם לֹו ַהּפָ ּמָ ּיִ ב ַאֲחרֹון ָצִריְך ׁשֶ ב, ְוָכל ֻמְרּכָ ִמי הּוא ֻמְרּכָ ׁשְ ָהעֹוָלם ַהּגַ ׁשֶ
ְבָעה  י ֵאּלּו ׁשִ ֵצא ְלָפָניו קֹוֵדם, ַעל ֶזה יֹאַמר ּכִ ׁשּוט, ְוָכל ַאֲחרֹון ִיּמָ ֵצא ְלָפָניו ּפָ ב ִיּמָ ל ֻמְרּכָ ּכָ זֹאת, ׁשֶ

ְבָרא ָהעֹוָלם. ּנִ ְדָבִרים ִנְבְראּו קֶֹדם ׁשֶ

דבר פשוט וברור, שלכל גוף גשמי יש שלושה ממדים: אורך, רוחב וגובה, ושיש לו שש פאות: מעלה, 
מטה, ימין, שמאל, פנים ואחור. מכיון שכל הפאות ערוכות זו כנגד זו, הימין כנגד השמאל וכו', לכן 
הנקודה האמצעית שאינה פאה, נחשבת לעניין בפני עצמו. הפאות נקראות: שש הקצוות, והנקודה 
האמצעית נקראת: היכל הקודש, כי האמצע אינו מכוון לשום צד, ולכן יש לו מעלה 1לא גשמית, כי 
לכל גשם יש התפשטות במרחב, שהרי זה מהותו של הדבר הגשמי, ואילו לאמצע אין התפשטות, 
לכן נקרא: היכל הקודש, מקודש מהגשמי. כבר הארכנו בזה. העולם הגשמי מורכב מששת הצדדים, 
ויחד עם הנקודה האמצעית הרי הם שבעה. מכיון שהדבר הפשוט קודם לדבר המורכב, כמו שידוע 
הגשמי  לעולם  הקודמים  פשוטים  דברים  שבעה  שישנם  לומר  צריך  כן  אם  למעלה,  שבארנו  וכמו 
המורכב, שהרי העולם הגשמי מורכב משבעה צדדים. כל אחד משבעת הדברים הללו מתייחס לצד 

אחד מששת הצדדים והנקודה האמצעית.
ואם תשאל: איך יתכן שכל אחד מאותם שבעה דברים מתייחסים לאחד הצדדים, הרי כל צד הוא צד 
של 2דבר גשמי, אם כן גם אותם שבעה דברים הם גשמיים? אין זו שאלה, כי אנו אומרים שעניינו של 
כל אחד מאותם דברים מתייחס לצד אחד. מכיון שבעולם הגשמי הכל מורכב מששה צדדים ונקודת 
אמצע, ומכיון שלא יתכן שיהיה דבר מורכב אם אין דבר פשוט שקדם לו שהוא מבלי חיבור והרכבה, 
הרי שבהכרח יש דבר פשוט שקדם לו, על זה נאמר כי אותם שבעה דברים נבראו לפני שנברא העולם.

לגשמי 

התפשטות 

לששה צדדים, 

האמצע - פשוט 

וקדוש

שבעה הדברים 

שנבראו קודם 
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