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 ליל שבת קודש פרשת דברים ה'תשס"א
 

בליל שבת קודש בסעודה ראשונה דיבר מוהרא"ש נ"י דיבורים נוראים ונפלאים 
מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' י"ב, המדבר ממעלת 

 התמימות, עיין שם.
 

ָחְכָמתֹו, יּוַכל ְּכֶׁשָאָדם הֹוֵל� ַאַחר ִׂשְכלֹו וְ  פתח ואמר מוהרא"ש נ"י, רביז"ל אומר,
ִלּפל ְּבָטעּוִתים ּוִמְכׁשֹולֹות ַרִּבים, ְוָלבֹוא ִליֵדי ָרעֹות ְּגדֹולֹות, ַחס ְוָׁשלֹום, ְויֵׁש 
ֶׁשִּקְלְקלּו ַהְרֵּבה, ְּכגֹון ָהְרָׁשִעים ַהְּגדֹוִלים ְמאד ַהְמֻפְרָסִמים, ֶׁשִהְטעּו ֶאת 

ְוִׂשְכָלם, ְוִעָּקר ַהּיֲַהדּות הּוא ַרק ֵליֵל� יְֵדי ָחְכָמָתם -ָהעֹוָלם, ְוַהּכל ָהיָה ַעל
ִּבְתִמימּות ּוִבְפִׁשיטּות, ְּבִלי ׁשּום ָחְכמֹות, ּוְלִהְסַּתֵּכל ְּבָכל ָּדָבר ֶׁשעֹוֶׂשה, ֶׁשּיְִהיֶה 

בֹוד ָׁשם ַהֵּׁשם יְִתָּבַר�, ְוִלְבִלי ְלַהְׁשִּגיַח ְּכָלל ַעל ְּכבֹוד ַעְצמֹו, ַרק ִאם יֵׁש ָּבֶזה ּכְ 
 ָלאו, ַוֲאַזי ְּבַוַּדאי לא יִָּכֵׁשל ְלעֹוָלם.-ַהֵּׁשם יְִתָּבַר� יֲַעֶׂשה, ְוִאם ָלאו

 
והסביר מוהרא"ש נ"י, כי הנה העיקר ביהדות הוא רק תמימות ופשיטות גמור, 
לקיים את התורה והמצוות כמו שהם כתובים בדברי חכמינו הקדושים ובשולחן 

מות והשכלות כלל, ואפילו אם אינו מבין את כל ערוך ובפוסקים, בלי שום חכ
הפרטים על בוריים, ואינו יודע את טעמי המצוות, צריך למסור נפשו לקיים את כל 
פרט בתמימות ופשיטות גמור, וזה עיקר היהדות, כי יש יצר הרע גדול בין בני אדם 

מים שאינם רוצים לקיים איזה מצוה כשאינם מבינים את הטעם, ויש עוד יותר חכ
בעיניהם, שאומרים שיש להם לב טוב ושלם עם הקדוש ברוך הוא, ואינם צריכים 
לקיים את המצוות בפועל ממש, ולמה להם ציצית ותפילין וכיוצא בהם, העיקר 
הוא הלב, והבל יפצה פיהם, כי לא ניתן לנו התורה הקדושה שיהיה רק בלב, רק 

בין נו מבינים אותם בלבינו, בין שאנחהעיקר שנקיים ונעשה המצוות בפועל ממש, 
לא, העיקר הוא עשיה בגשמיות, ואם זוכים להבין איזה טעם בהמצוה מה טוב, 

העיקר הוא העשיה, לקיים את המצוות בפשוטן, ובלי זה אינו נקרא  ,אבל אם לא
שומר תורה ומצוות כלל, אבל המחשבות האלו נמשכים מן החכמות וההשכלות 

ים לאדם ליפול בטעותים ומכשולות רבים רחמנא שנכנסים בלב האדם, והם גורמ
רק הולך בתמימות ופשיטות גמור, ואז  ,ליצלן, ואשרי מי שאינו יודע מהם כלל

 לעולם לא יפול וילך לבטח דרכו.
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ואמר מוהרא"ש נ"י, שזה מעלת אחינו בני ישראל הספרדים מעדות המזרח, 
שכלות בעבודת שבטבעם הם אנשים תמימים מאד, ואינם מחפשים חכמות וה

השם יתברך, ובדרך זה החזיקו מעמד באמונה פשוטה כל משך שנות גלותינו, 
והיה תמיד נמצא ביניהם חכמים גדולים ומקובלים אמיתיים, והכל מחמת רוב 
תמימות שהיתה בהם, כי לחכמת הקבלה צריכין תמימות גדולה, להאמין בדברים 

באים לידי הבנה והשכלה,  כמו שהם, אפילו לא מבינים אותם כלל, ואחר כך
היה קל מאד  ,ובדבר זה הצליחו מאד, אבל גם מחמת רוב תמימות שהיתה בהם

בארץ ישראל ונות כוזביות, כמו שעשו הערב רב להטעותם ולהכניס בהם אמ
לאחינו בני ישראל הספרדים, שהעבירו על הדת אלפי אלפים מהם רחמנא ליצלן, 

מחמת גודל התמימות שהיתה בהם, ולא והטעו אותם באמונות כוזביות, והכל 
שמו לב שפורשים רשת לרגלם ללכדם בטומאתם הגדולה, וכבר אמר לנו רביז"ל 

שגם בתמימות אסור להיות שוטה, כי צריכין לצרף אל האמונה גם  (נ"א )שיחות הר"ן סי'
לום, , כי בלי דעת יבא לידי אמונות כוזביות חס וש)ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' רנ"ה(הדעת 

בהם, היה כוח היתה אבל מצד שני האשכנזים מרוב החכמות וההשכלות ש
רק אלו ולההשכלה הארורה לשלוט בהם בכמה מדינות, ולכדו אותם בחכמתם, 

הם החזיקו מעמד באמונה  ,שהלכו בתמימות וגם צירפו אל התמימות החכמה
 ,חדקדושה וטהורה מתחילה עד הסוף, ולכן העיקר הוא לתפוס את שניהם בי

התמימות עם החכמה, וכבר אמר רביז"ל שהוא חכמה גדולה להיות תמים 
בעבודת השם, וצריכין להתפלל הרבה אל השם יתברך שיזכה לצרף שני מדות אלו 

 הם. שני ביחד, ולהתקרב אליו יתברך באמת על ידי
 

ּנּנִפיָלתֹו ְּגדֹוָלה ְמאד ַוֲאפִּלּל ְּכֶׁשּנֹוֵפל, ַחס ְוָׁשלֹום, ִלְסֵפקֹות, ְויֵׁש ׁשֶ ואומר רביז"ל, 
ְמאד, ַרֲחָמנָא ִלְצָלן, ֶׁשּנֹוֵפל ִלְסֵפקֹות ְוִהְרהּוִרים, ּוְמַהְרֵהר ַאַחר ַהֵּׁשם יְִתָּבַר�, 

ֵכן הַּנּנִפיָלה ְוַהיְִריָדה ִהיא ַּתְכִלית ָהֲעִלּיָה, ִּכי ַּדע, ִּכי ׁשֶרׁש ָּכל -ִּפי-ַעל-ַאף
ּוּו-י ָכל ַמה ֶּׁשָּבָרא ַהָּקדֹוׁשַהְּבִריָאה הּוא ַהָּכבֹוד ּכִ  הּוא לא ְּבָראֹו ֶאָּלא -ָּבר

, )יֹוָמא לח(ִלְכבֹודֹו, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ּכל ַהִּנְקָרא ִּבְׁשִמי ְוִלְכבֹוִדי ְּבָראִתיו" ְוכּו' 
ַר� הּוא ׁשֶרׁש ּוֵמַאַחר ֶׁשַהּכל ִנְבָרא ִּבְׁשִביל ְּכבֹודֹו יְִתָּבַר�, ִנְמָצא ֶׁשְּכבֹודֹו יְִתּבָ 

ִּפי ֶׁשּכֻּלּל ֶאָחד, ַעל ָּכל זֶה ְּבַהְּבִריָאה יֵׁש ֲחָלִקים, ּוְבָכל  -ַעל-ָּכל ַהְּבִריָאה ְוַאף
ֵחֶלק ְוֵחֶלק ֵמַהְּבִריָאה יֵׁש ּבֹו ְּבִחינַת ָּכבֹוד ְמיָֻחד, ֶׁשהּוא ָׁשְרׁשֹו ַּכַּנ"ל ְוזֶה 

ה ַמֲאָמרֹות ִנְבָרא ָהעֹוָלם ַוֲהלא ְּבַמֲאָמר ֶאָחד יָכֹול 'ַּבֲעָׂשרָ  )ָאבֹות ֶּפֶרק ה(:ְּבִחינַת 
ְלִהָּבְראֹות, ֶאָּלא ִּבְׁשִביל ָׂשָכר ָוענֶׁש נְִבָרא ַּבֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות' ּוְבָכל ַמֲאָמר 
 ּוַמֲאָמר יֵׁש ּבֹו ְּבִחינַת ָּכבֹוד ְמיָֻחד, ֶׁשהּוא ָׁשְרׁשֹו, ִּכי ַהָּכבֹוד הּוא ׁשֶרׁש ַהּכל
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ֶׁשְּבָכל ַמֲאָמר ְמֻלָּבׁש -"ּוְבֵהיָכלֹו ֻּכּלֹו אֵמר ָּכבֹוד" )ְּתִהִּלים כ"ט(:ַּכַּנ"ל ְוֶזה ְּבִחינַת 
זֶה נְִבָרא ָהעֹוָלם, ִּכי 'ְמלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו' -יְֵדי-ּבֹו ְּכבֹודֹו יְִתָּבַר�, ֶׁשַעל

ִעים, ַחס ְוָׁשלֹום, ֶׁשָּׁשם ֵאין ְּכבֹודֹו יְִתָּבַר�, ַוֲאִפּלּו ַּבֲעֵברֹות ּוְדָבִרים רָ  )יְְׁשַעיָה ו(
"ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר לא ֶאֵּתן", ֶׁשּיֵׁש ְּגבּול ְלַהָּכבֹוד ֶׁשּלא  )יְִׁשַעיָה מ"ב(:ִּבְבִחינַת 

ִּפי ֶׁשְּמלא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו, ִעם ָּכל זֶה יֵׁש ְּגבּול -ַעל-יְִתַּפֵּׁשט ְלָׁשם, ְוַאף
ַּמִּגיַע ַלְּמקֹומֹות ַהַּנ"ל, ֶׁשּלא יֵֵצא ְלָׁשם, ִּבְבִחינַת: 'ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר לא ֶאֵּתן' ְּכׁשֶ 

ַּכַּנ"ל ְויֵׁש ְּגבּול ְלָכל ָּכבֹוד ְוָכבֹוד, ֶׁשְּמֻלָּבׁש ְּבָכל ַמֲאָמר ּוַמֲאָמר ֵמֲעָׂשָרה 
-ַעל-נִים ַּכַּנ"ל, ֲאָבל ַּדע, ִּכי ַאףַמֲאָמרֹות ַּכַּנ"ל, ֶׁשּלא יְִתַּפֵּׁשט ַלְּמקֹומֹות ַהִחיצֹו

ֵכן ְּבַוַּדאי ַּגם ֵהם ְמַקְּבִלים ִחּיּות ִמֶּמּנּנ יְִתָּבַר�, ַוֲאפִּלּל ְמקֹומֹות ַהְמֻטָּנִפים אֹו -ִּפי
זָָרה ְצִריִכין ַּגם ֵּכן ְלַקֵּבל ִחּיּות ִמֶּמּנּנ יְִתָּבַר�, ַא� ַּדע, ִּכי ֵהם -ָּבֵּתי ֲעבֹוָדה

ַקְּבִלים ִמְּבִחינַת ַמֲאָמר ָסתּום, ֶׁשהּוא ְּבֵראִׁשית ַמֲאָמר ָסתּום )ַעּיֵן חא"ג ַׁשָּבת מְ 
קד ד"ה ֶמם ְסתּוָמה, ַמֲאָמר ָסתּום(, ֶׁשהּוא ּכֹוֵלל ָּכל ַהַּמֲאָמרֹות, ְוֻכָּלם ְמַקְּבִלים 

נְֶעָלם ְּבַתְכִלית ַהַהְסָּתָרה, ִחּיּות ִמֶּמּנּנ ְוַהָּכבֹוד ֶׁשל ַהַּמֲאָמר ָסתּום הּוא ָסתּום וְ 
ּוִמָּׁשם ֵהם ְמַקְּבִלין ִחּיּות, ִּכי ִמְּבִחינַת ַהָּכבֹוד ְוַהַּמֲאָמרֹות ַהִּמְתַּגִּלים ִאי ֶאְפָׁשר 
ָלֶהם ְלַקֵּבל ִחּיּות ִמָּׁשם, ִּבְבִחינַת: 'ּוְכבֹוִדי ְלַאֵחר לא ֶאֵּתן' ַּכַּנ"ל, ַרק ֵמַהַּמֲאָמר 

הּוא נְִסָּתר ְּבַתְכִלית ַהַהְסָּתָרה, ִמָּׁשם ְמַקְּבִלין ִחּיּות ְוָדָבר ֶזה ִאי ֶאְפָׁשר ָסתּום, ׁשֶ 
ֵּכן ְּכֶׁשָאָדם נֹוֵפל, ַחס ְוָׁשלֹום, ִלְבִחינַת -ְלָהִבין, ְוָאסּור ְלַהְרֵהר ָּבזֶה ְּכָלל, ְוַעל

ם, ְונֹוֵפל ִלְסֵפקֹות ְוִהְרהּוִרים ְמקֹומֹות אֵּלּל, ְּדַהיְנּו ִלְבִחינַת ְמקֹומֹות ַהְמֻטָּנִפי
ּוִבְלּבּוִלים ְּגדֹוִלים, ַוֲאזַי ַמְתִחיל ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ַעְצמֹו, ְורֹוֶאה ֶׁשָרחֹוק ְמאד 
ִמְּכבֹודֹו יְִתָּבַר�, ְוׁשֹוֵאל ּוְמַבֵּקׁש ַאּיֵה ְמקֹום ְּכבֹודֹו, ֵמַאַחר ֶׁשרֹוֶאה ְּבַעְצמֹו 

ְתָּבַר�, ֵמַאַחר ֶׁשָּנַפל ִלְמקֹומֹות ָּכאֵּלּל, ַרֲחָמנָא ִלְצָלן, ְוֶזה ֶזה ֶׁשָרחֹוק ִמְּכבֹודֹו יִ 
ִעָּקר ִּתּקּונֹו ַוֲעִלּיָתֹו, ִּבְבִחינַת 'יְִריָדה ַּתְכִלית ָהֲעִלּיָה', ַהּמּוָבא ִּבְסָפִרים, ִּכי ַאּיֵה 

ָמר ָהֶעְליֹון, ְּדַהיְנּו ַהַּמֲאָמר זֶה ְּבִחיַנת ַהָּכבֹוד ֶעְליֹון ֶׁשל ַהַּמאֲ -ְמקֹום ְּכבֹודֹו
ָסתּום ְּבֵראִׁשית ַּכַּנ"ל, ֶׁשִּמָּׁשם נְִמָׁש� ִחּיּות ַלְּמקֹומֹות ָהאֵּלּל, נמצא כשמבקש 
ומחפש ַאּיֵה ְמקֹום ְּכבֹודֹו, ָּבזֶה ְּבַעְצמֹו הּוא חֹוזֵר ְועֹוֶלה ֶאל ַהָּכבֹוד ָהֶעְליֹון, 

ִּמּגֶדל ַהְסָּתָרתֹו ְוֶהְעֵלמֹו הּוא ְמַחּיֶה ְמקֹומֹות ַהָּללּו, ֶׁשהּוא ְּבִחינַת ַאּיֵה, ׁשֶ 
יְֵדי ֶׁשהּוא נַָפל ְלָׁשם, ַוֲאזַי ְמַבֵּקׁש ַאּיֵה ְמקֹום ְּכבֹודֹו ּוָבזֶה חֹוזֵר -ְוַעְכָׁשו, ַעל

 ּוְמַדֵּבק ַעְצמֹו ְלָׁשם, ּוְמַחּיֶה ְאת נְִפיָלתֹו, ְועֹוֶלה ְּבַתְכִלית ָהֲעִלּיָה.
 

א ונפלא מאד, איך כל והסביר מוהרא"ש נ"י, כי הנה רביז"ל מגלה לנו כאן סוד נור
פוך עוצם ירידתו לתכלית עלייתו, שאפילו בשעה שעובר עליו אדם יכול לה

קושיות וספיקות באמונה חס ושלום, ולבו מבולבל מאד עם כל מיני חכמות 
לחזור אליו יתברך והשכלות של הבל, גם בתוכם יכול למצוא את השם יתברך ו
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ממקום שהוא נמצא, כי באמת גם בתוך כל בלבולים וכל הספיקות שעוברים על 
הסתר גדול, ואין האדם מבין כלל בו םהאדם יש שם אלקות, רק הוא שם בהעל

איך יכול למצוא שם השם יתברך, אבל כשיחפש ויצעק גם בתוך הבלבולים שלו 
"תראה את עוצם ירידתי , אתה נמצא""רבונו של עולם, איפא  ,"איה מקום כבודו"

והוא מרבה ומרחיב את הדיבור בזה  אמונה"העד שנכנס בי בלבולים גם בתוך 
מאד, לחפש אלקותו יתברך גם בתוך ירידתו, אזי נתגלה לו לבסוף איך שהקדוש 
ברוך הוא נמצא אתו שם בתוך ירידתו, ואז נתהפך לו לתכלית העלייה, וכמבואר 

ותרועת מלך בו, כששוברין  (כ"ג )במדברעל הפסוק  (ק"ב ת הר"ן סי')שיחובדברי רביז"ל 
את הכפירות, אזי נתוודע לו איך שגם שם נמצא הקדוש ברוך הוא, וזהו הסוד 
הנפלא של "מאמר הסתום", שהוא בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ, 

בראשית נמי מאמר הוי, היינו אף על פי  (ראש השנה ל"ב.)ואמרו חכמינו הקדושים 
שאר המאמרות, אבל עצם מלת בראשית בשלא כתיב בה  "ויאמר אלהים", כמו 

גם כן הוא מאמר, רק שהוא מאמר הסתום, ומן המאמר הסתום הזה נמשך חיות 
וקיום לכל המקומות המטונפים הרחוקים מן הקדושה, כגון דברים טמאים ובתי 

על פי שאין כבודו יתברך נמצא במקומות אלו, בבחינת עבודה זרה וכו', שאף 
וכבודי לאחר לא אתן, אף על פי כן מוכרח להיות שגם הם מקבלים  (ישעיה מ"ב)

חיות וקיום ממאמרו יתברך, כי בלתי חיותו יתברך אין שום קיום כלל, ולכן כל 
חיותם הוא מן המאמר הסתום הזה, שהוא בהעלם ובדקות גדול, בבחינת מה 

אם ישאל לך אדם היכן אלהיך,  (פרק א' )ירושלמי תעניתרו חכמינו הקדושים שאמ
אלי קורא משעיר, כי גם בבתי  (ישעיה כ"א)תאמר לו בכרך גדול שברומי, שנאמר 

שהם מקבלים משם חיותם, רק אסור  דה זרה מוכרח להיות איזה שביל דקעבו
מאיזה סיבה שלא  ליכנס לשם מחמת ציווי השם יתברך, אבל אדם שכבר נפל לשם

"רבונו של  "איה מקום כבודו"יהיה, אם יזכה לצעוק ולהתחנן גם במקום ירידתו 
, אזי יכול להפוך ירידתו לתכלית עלייתו, כי יתוודע לו עולם, איפוא אתה נמצא"

שהקדוש ברוך הוא באמת נמצא שם, וכל הירידה שלו היתה רק בכדי לחפש אחר 
גם משם, שזהו סוד התשובה, שדייקא מחמת  כבודו יתברך, ולשוב אליו יתברך

שאדם ירד בתכלית הירידה, ועבר על מצוות התורה, דייקא אז יש לו מצוה חדשה 
של תשובה, לחזור אל השם יתברך, נמצא שעצם הירידה נהפך לו לעלייה, 

 ועוונותיו נתהפכין לזכיות, אשרי לו.  
 

ַרָּבה, -)ִמְדָרׁשֶׁשְּמַכֵּפר ַעל ִהְרהּור ַהֵּלב  ְוֶזה ְּבִחינַת ָקְרָּבן עֹוָלה, וממשיך רביז"ל,
, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב: "ְוָהעֹוֶלה ַעל רּוֲחֶכם" 'ֶׁשעֹוָלה ְמַכֵּפר ַהִהְרהּור', ַוּיְִקָרא, ָּפָרָׁשה ז(
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"ִלִּבי ְסַחְרַחר", ִּכי יֵׁש ְקִלָּפה, ֶׁשִהיא ְמַעֶּקֶמת  )ְּתִהִּלים ל"ח(:כי יש בחינת 
ת ַהֵּלב ְּבִעּקּוִמים ְוִסּבּוִּבים ּוִבְלּבּוִלים ַהְרֵּבה, ְוִהיא ְּבִחינַת ְקִלַּפת נַגּה ּוְמַסֶּבבֶ 

 )יְֶחזְֵקאל א(:ֵּכן נְִקָרא ְסַחְרַחר, ַּתְרּגּום ֶׁשל ָסִביב: 'ְסחֹור ְסחֹור', ְּבִחינַת -ְוַעל
ְכֶׁשָאָדם נֹוֵפל ְלָׁשם, ֶׁשּזֶה ֵּכן ְּכִתיב ִּבְלׁשֹון ַּתְרּגּום, ּו-"ְונַגּה לֹו ָסִביב", ְוַעל

ְּבִחינַת ְמקֹומֹות ַהְמֻטָּנִפים, ַוֲאַזי ְמַבֵּקׁש ְוצֹוֵעק ַאּיֵה ְמקֹום ְּכבֹודֹו, ְוזֶה ְּבַעְצמֹו 
ִּתּקּונּו, ִּכי חֹוזֵר ְוָׁשב ֶאל ַהָּכבֹוד ָהֶעְליֹון, ֶׁשהּוא ְּבִחינַת ַאּיֵה ַּכַּנ"ל, וזה בחינת 

"ְוַאּיֵה ַהֶּׂשה ְלעֹוָלה", ַאּיֵה ִהיא ְּבִחינֹות ֶׂשה  ֵראִׁשית כ"ב(:)ּבְ עולה, בחינת 
ְלעֹוָלה, ְלַתֵּקן ּוְלַכֵּפר ִהְרהּור ַהֵּלב, ֶׁשָּבא ִמְּמקֹומֹות ַהְמֻטָּנִפים ַּכַּנ"ל, כי על ידי 

א ְּבסֹוף ּתּוּקּונּוים בחינת ַאּיֵה נְִתַּתֵּקן ְועֹוֶלה ִמָּׁשם ַּכַּנ"ל, ְוזֶה ְּבִחינֹות ַמה ֶּׁשּמּובָ 
ָּבָר"א ַּתיִ"ׁש", ְּדַהיְנּו ַהֶּׂשה ְלעֹוָלה, ֶׁשַּנֲעֶׂשה  -: 'ְּבֵראִׁשי"ת)ִּתּקּון ִּתנְיָנָא ַדף א(

יְֵדי ְּבִחינַת ַאּיֵה, ֶׁשהּוא ְּבִחינֹות ְּבֵראִׁשית ַמֲאָמר ָסתּום ַּכַּנ"ל ְוזֶה ְּבִחינֹות -ַעל
ַהְּתׁשּוָבה, ְּכֶׁשָאָדם ְמַבֵּקׁש ּוְמַחֵּפׂש ַאַחר ְּכבֹודֹו יְִתָּבַר�, ְּתׁשּוָבה, ִּכי זֶה ִעָּקר 

ְורֹוֶאה ְּבַעְצמֹו ֶׁשָרחֹוק ִמְּכבֹודֹו יְִתָּבַר�, ּוִמְתַּגְעֵּגַע ְוׁשֹוֵאל ּוִמְצַטֵער ַאּיֵ"ה 
עד כאן לשון ן ֵהיֵטב, ְמקֹום ְּכבֹודֹו, ְוֶזהּו ְּבַעְצמֹו ְּתׁשּוָבתֹו ְוִתּקּונּו ַּכַּנ"ל, ְוָהבֵ 

 רביז"ל.
 

והסביר מוהרא"ש נ"י, כי הנה רביז"ל מגלה לנו כאן את סוד הקרבן עולה, ואיך כל 
סוד עקידת יצחק בן אברהם,  את אדם יכול להקריב קרבן עולה בזמן הזה, וגם

שזכותה עומדת לעם ישראל בכל הדורות, כי ענין קרבן עולה הוא לכפר על הרהור 
והעולה על רוחכם, שכנגד זה שנכנס בלבו מחשבות  (יחזקאל כ')כתוב הלב, וכמו ש

נגד האמונה חס ושלום, עכשיו מביא קרבן עולה, שהיא כולה כליל לה', ומדמה 
לעצמו כאילו עושים כל זה אליו בעצמו, ובזה מתכפר לו, ומגלה לנו רביז"ל כאן, 

כבודו", היינו שעיקר תיקון זה נעשה על ידי שאדם שואל ומבקש "איה מקום 
שחוזר ומחפש כבודו יתברך גם בתוך ירידתו, ובתוך הקושיות והספיקות שנכנסים 
בלבו, כי בזה בעצמו ששואל ומבקש "איה מקום כבודו", ויודע שגם בתוך כל 
הבלבולים שלו גנוז כבודו יתברך, וכל הירידה היא רק לעורר אותו לחפש ולבקש 

עולה בתכלית העלייה, בבחינת "ואיה השה כבודו יתברך, על ידי זה הוא חוזר ו
לעולם", שאמירת "איה" הוא בעצמו השה לעולה, ופסוק זה נאמר בשעת עקידת 
יצחק, כששאל יצחק את אברהם אביו, הנה האש והעצים ואיה השה לעולה, ואז 
נכנס בלבו שאלה זו, מי יהיה הקרבן באמת, וכשהבין שהוא בעצמו יהיה הקרבן, 

תעקם חס ושלום ולחשוב אולי יש טעות בדבר, ואולי האבא שלו היה יכול לבו לה
כבר זקן וכו', אבל תיכף ומיד השתמש עם העצה הנ"ל של "איה", לחפש לבקש 
כבודו יתברך בתוך שאלותיו וספיקותיו, שבודאי צריך לחזק עצמו באמונה פשוטה 
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"ואיה השה ולבטל כל מיני קושיות הנכנסים בלבו, וזה היה תכלית עלייתו בבחינת 
  )מובא שם ברש"י( ילכו שניהם יחדיו, ואמרו חכמינו הקדושיםו ,לעולה", וכתיב

שניהם בלב שלם, זה לשחוט וזה לישחט, ולכן הזכות של העקידה נקרא על שם 
יצחק, וכמו שאומרין תמיד "עקידת יצחק", כי אצל יצחק היה עיקר הנסיון של 

, ולמסור עצמו לגמרי אל הקדוש אמונה שלימה, לבטל כל מיני מחשבות שכנגד
ברוך הוא, כי אצל אברהם אבינו ששמע את ציווי ה' שילך לשחוט את בנו, היה 

אב על בנו, אבל אצל טבעו שהיה מדת החסד ולכבוש אהבת הנסיון להתגבר נגד 
יצחק היה נסיון איום ונורא של אמונה בה' ובצדיקיו האמיתיים, שיבטל עצמו 

ביו שהם דברי ה' ממש, ואף על פי שנכנס בלבו השאלה לגמרי ויקבל את דברי א
הנ"ל "ואיה השה לעולה", הבין תיכף ומיד שזה כל עיקר נסיונו, והפך את הירידה 
 לתכלית העליה, ולכן זכותו הגדול עומד לכל נשמות ישראל לדורי דורות עד עולם.

 
 ,הלכה ז'( )ליקוטי הלכות מנחה ואמר מוהרא"ש נ"י, שמבואר בדברי מוהרנ"ת ז"ל

שבאמת עצה זו גילה הקדוש ברוך הוא לאדם הראשון אחר שחטא בעץ הדעת 
ויתחבא האדם ואשתו מפני  )בראשית ג'(טוב ורע, כי אחר שעבר על ציווי ה', כתיב 

הוי"ה אלהים בתוך עץ הגן, היינו שנכנס בו כפירות ואפיקורסות, ונדמה לו כאילו 
קרא הוי"ה אלהים אל האדם ויאמר לו יכול להתחבאות מלפניו יתברך, ואז וי

איפא אתה  ,"איכה", היינו שהקדוש ברוך הוא גילה לו עצה זאת לשאול איכה
רבונו של עולם, איך אוכל למצוא אותך בתוך הירידה שלי, שזהו סד התשובה 

ואז חוזר ועולה  ,שאדם שואל ומבקש גם בתוקף ירידתו את כבודו יתברך ,הנ"ל
ראה זאת לשאול ולבקש ונאשרי מי שתמיד משתמש בעצה בתכלית העלייה, ולכן 

כבודו יתברך בכל מקום שהוא נמצא, ואף פעם אינו מתייאש מפני שום דבר 
שבעולם, רק מוסר נפשו למצוא את הקדוש ברוך הוא בכל מקום שהוא, כי אז 
יזכה לעלות בתכלית העלייה ולהפוך את כל עוונותיו לזכויות, ולחזות בנועם ה' 

 בהיכלו, אשרי לו ואשרי חלקו.ולבקר 
 

וקישר מוהרא"ש נ"י את ענין הנ"ל לפרשת השבוע בקשר נורא ונפלא מאד, כי 
איכה  )דברים א'(ה כתיב בפרשת השבוע בתוך הדברי תוכחה של משה רבינו נה

מלמד שהיו ישראל טרחנין,  טרחכם, ופירש"י אשא לבדי טרחכם משאכם וריבכם
מלמד שהיו רוגנים, כי משה רבינו הכיר  וריבכם, מלמד שהיו אפיקורסים ומשאכם

את טבעם של ישראל ואיך שעובר עליהם כל מיני קושיות וספיקות בענין האמונה 
אמונת חכמים, כי תמיד היה להם כל מיני טענות ומענות  עניןהקדושה ובפרט ב
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לחפש ולבקש את  "איכה"עליו בכל ענין, ולכן גילה להם גם כן את סוד הנ"ל של 
פירות ואפיקורסות שנכנס בהם, ולשאול כבתוך כל ה גם בודו יתברךכ

"איכה" ובזה יחזרו ויתעלו בתכלית בעליה, בבחינת  ,לעצמם "איה מקום כבודו"
 ויהיה הדבר שישא ויגביהה את האדם לתיקונו, ויגיע איכה, שבחינת אשא לבדי

כעין שנאמר רגיש את עצמו לבד עמו יתברך, ויעד ש ,לדביקות אמיתי בו יתברך
הדא הוא דכתיב  ,ויותר יעקב לבדו, ואיתא במדרש (ל"ב)בראשית אצל יעקב אבינו 

ונשגב הוי"ה לבדו ביום ההוא, שהצדיקים זוכים למדריגה כזאת עד שהם 
מתייחדים עמו יתברך בייחוד גמור, ואין לפני מראה עיניהם כי אם כבודו יתברך 

איכה ם כי אם אותו יתברך לבד, וזהו לבד, כי הם יודעים שאין להם אף אחד בעול
, שהוא ענין חיפוש וביקוש איה מקום כבודו הנ"ל, איכה, היינו שבחינת אשא לבדי
, ישא ויעלה אותי לבחינת לבדי, בחינת ונשגב הוי"ה לבדו, וזה הוא אשא לבדי

, היינו בכל הטרחות טרחכם משאכם וריבכםתיקונם של ישראל, לכל 
יכולים להפוך  ,כשיחזרו ויחפשו "איה מקום כבודו" ,הםוהאפיקורסות שנכנסים ב

את הכל לתכלית העליה ולמצוא כבודו יתברך גם במקומם, שזהו כל הקינות של 
יעיב איכה ישבה בדד, איכה  איכה, תשעה באב שמקוננין פעם אחר פעם

לק )ליקוטי מוהר"ן חוגו', שהוא סוד הענין להפוך הקינות לתיקון איכה יועם זהב  ,באפו

כי על ידי שחוזרין ושואלים איה מקום  ,ולהפוך תכלית הירידה לעליה א' סי' רמ"ז(
כבודו, ומחפשים כבודו יתברך גם בתוך עוצם החורבן, על ידי זה עולין בתכלית 
העליה וזוכין לעסוק בבנין ירושלים, והשם יתברך יזכינו שיתהפך לנו ימים אלו 

ישראל בביאת משיח צדיקנו במהרה  לששן ולשמחה, ונזכה לראות בגאולתן של
 בימינו אמן ואמן.           

 
    

 

 
בשבת קודש בבוקר, היתה שמחת עליה לתורה )אויפרוף( של אחד מאנ"ש בבית 

 מדרשו של מוהרא"ש נ"י, ולא איסתייע אז מילתא לדרוש ברבים.
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תייע סעודה שלישית, סעודת רעווא דרעווין, היתה אז ערב תשעה באב, ולא איס
 מילתא לדרוש אז ברבים.

 
 


