
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    פרשת וירא לקוטי תורה      חמישים שערי בינה    

 י"אגליון  /תשע"ז ויראפרשת 

 'הק ביאור תורת הקבלה על פי אור שבעת הימים הבעל שם טוב ותלמידיו

 

שך משם מ"ט, שהוא שם מ"ה נמ יהחול: מצות ביקור חולים

וד' אותיות, והם מ"ט כמנין חולה, לפי שחסר ממנו שער 

הנ' ולזה אירע לו החולי. והכוונה תהיה להמשיך לו שער 

ועי"ז הם נ'  ,הנ' ועי"ז יתרפא החולה והוא כללות של מ"ה

 שערים )הר"א פלקין משם מורי זללה"ה(. 

 ,דוי אמנם מה ששמעתי אני הוא בפ' ה' יסעדנו על ערש

והוא כי סוד החולי בא לו מחמת היפוך רחמים לדין וסוד 

א עשר והוא זה עשר היו"ד היתה דו"י גם יו"ד מספרה הו

והרי כל משכבו הפכת בחליו סוד ב'  ,דוי רשלהיות ע חוזר

היפוכים הנ"ל. וביאור הדברים דע שהוא חולה לפי שאור 

לכן צריך להמשיך לו מזון משם  ,חכמה אבא נסתלק ממנו

סוד מה שאמרו רבותינו זכרונם וזהו די לסעדו ולהחזיקו כ

 כי מזון החולה בא מחכמה.  ה בספר הזוהרלברכ

והענין כי חכמה הוא י' שבשם וכאשר הוא חולה מתהפכת 

ואז הוא חולה ודוי לבב גם י' גי'  ,היו"ד זו ונעשית דו"י

 ,עשר נהפך לערש שהוא שוכב על המטה הנקרא ערש דוי

 אז צריך שיסעדנו ה' ויזון אותו וישקה על מציאות ןולכ

ואז ע"י אותו הסעדה והזנה שהוא מאבא  ,הערש דוי שיש לו

פי המשכב ששכב הוא  ,בו הפכת בחליוכי' שבשם אז כל מש

וגם חליו שגרם לישכב על מטתו חוזר להיות  ,ערש הנ"ל

וזהו כל משכבו הפכת בחליו  ,ודוי חוזר להיות יו"ד עשר

וכמ"ש כי סיבת חליו הוא בהסתלקות  ,ועי"כ הוא מתרפא

והנה החכמה הוא מתפשט בסוד הוורידים . השפע מהחכמה

הדפק' גנוז  וובתוך אות ,של דם חיוני של האדם ודפיקות

כי הדפק בעצמו ונעלם החיות דא"ס המחיה את כולם באופן 

 .שבתוכו הוא אור הא"ס תאבא והחיו שהוא וריד הוא

דפק האדם שבו מתגלים חלאי האדם, דע  וחיותו וכבר יד

 

 'שער הנ' מנ תענין החולי וסיבתו הוא הסתלקוכי  האר"י הקדושנתבאר בדברי 

שערי בינה, ששער זה הוא כידוע הארת החכמה המאירה בבינה. ענין זה צריך 

 ביאור, איך אפשר שמי שמאירים בו מ"ט שערי בינה יהיה נקרא חולה.

רב ושמואל דאמרי תרוייהו  (:א, חלנדרים )ולהבין ענין זה נקדים מאמר חז"ל 

וכולם נתנו למשה חסר אחת שנאמר  ,חמשים שערי בינה נבראו בעולם

למה זכה רק למ"ט  הבעל שם טוב הקדוששה ומק .ט מאלהיםותחסרהו מע

באמת זכה גם לשער הנ', וביאר הבעל שם טוב ד ולא לשער הנ', שערי בינה

כשהגיע לשער הנ' אז מתחיל מחדש מ"ט שערי בינה, דהיינו שמתברר אלא ש

 לו שעדיין עומד בשער הא' של העולם החדש, דאורו של הקב"ה הוא אין סוף.

וזה סוד " (ערך נס)ב קהלת יעקב באר בספרי קבלה, וכמו שנתבארכן נתובאמת 

נתנו למשה חסר אחד, וכל זה קיבל  )ראש השנה כ"א ע"ב( חמישים שערי בינה

על ידי ההוד שהוא כלול מה' אלו, ולכך חסר אחד שההוד נחסר קצת על ידי 

דמשה רבינו ע"ה היה לו חמשים שערי בינה נגיעתו בירך יעקב, ויש לומר 

חת דהיינו ההוא רק עכשיו בעונותינו הרבים מיעוט הירח חסר א... בשלימות

חסד קצת והבן, ועל כן לא אמר מ"ט שערי בינה ניתנו למשה, כי באמת אצל 

היוצא מזה דמשה רבינו זכה לשערי בינה  "...רק עכשיו חסר אחת ...משה היה 

בשלימות, ואדרבה מכיון שזכה לשערי בינה בשלימות לכן הרגיש שעדיין לא 

 זכה לכלום.

ובאמת אתפשטותא דמשה בכל דור ודור וכל אחד יש לו כח זה בכל עת בנפשו 

בשכלו  מ"ט הם הארת הבינה דהיינו התבוננות , שמתוכםשהוא נ' שערי בינה

  .עצמה החכמהושער הנ' הוא הארת  באור החכמה,

, יש להקדים דהנה כל וכדי להבין החילוק בין הארת החכמה להארת הבינה

ש לו שכל שקיבל מאבותיו ורבותיו וזה נקרא בחינת בינה, ואין אדם ואדם י

ונה לכח השכל עצמו, אלא להשכלות שהאדם מקבל מרבותיו, שמלמדים הכו

אותו דברי חכמה בתורה ועבודה, מבלי שיחכים בעצמו להבין שורש השכל 

ולעמוד על דעת רבו, ולהגיע לאותה מדריגת דביקות שהיה בו רבו, ולא רק 

להשכלה שקיבל ממנו, דההשכלה )בחינת בינה( היא פועל יוצא של הקדושה 

  ההשכלה. שרר של רבו )בחינת חכמה( שהיא שווהאו

ואדם שיש לו רק הארת הבינה הוא אדם שהגם שלומד תורה ומחכים בה אז עושה 

הכל כמצות אנשים מלומדה, דלא הוא עצמו המחכים בדברי תורה ולא נקרא 

תורתו אלא תורת ה' דהיינו שהתורה עדיין לא מאירה בנשמתו אלא רק 

ומזה בא הלימוד בלי דביקות כי הוא הלימוד מבלי התקשרות לשורש בחיצוניות, 
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ומזה בא הלימוד בלי דביקות כי הוא הלימוד מבלי התקשרות תורתו אלא תורת ה' דהיינו שהתורה עדיין לא מאירה בנשמתו אלא רק בחיצוניות, 

לידבק בהקב"ה נותן התורה, שהיא בחינתו של אברהם אבינו  בעצמו רוצהכששהיא ההארה הבאה לאדם רק לשורש התורה שהיא החכמה, 

 חכמה.שהתחיל מעצמו לדרוש את ה' ובכל עת ועת היה הולך ונסוע בגדלות ה' בכל עת ועת מחדש ולכן הוא שורש ספירת ה

הוא אדם שיש לו חיות מצומצם, והגם שהוא חי הוא מוטל על מיטתו חלוש, וענין  ההוא בבחינת חולה, דענין החול אדם שיש לו רק הארת הבינהו

בהארת הבינה  ובבחינת התיישנות, שלו בהקב"ה הוא בבחינת חיצוניות בלבד,ת החכמה, שאז כל הדבקות רזה יש ברוחניות במי שאינו דבוק להא

ה תמהחכמה, וכשחוזר על דברי השכל והאמונה שקיבל מרבו גם זה גם כמצות אנשים מלומדה, אבל אין הוא עצמו דבוק לאוהשכלית היוצאת 

 יך שהוא ממלא כל עלמיןבדביקותו ואהארה עצמה של רבו, ואין הקשר שלו להקב"ה קשר עצמי, כי מעולם לא התבונן בשכלו שלו במציאות ה' ו

 וסובב כל עלמין, בבחינת חכמה הדופקת בכל עת בהתחדשות חדשה ומחדשת את דפק הלב וממשיכה את חיות הנפש לכל האיברים והמידות.

-טעם למה אנו אומרים א: שאמר שם טוב הבעלשמתבונן מעצמו ג"כ נוסף על מה שקיבל מרבותיו, וכדברי מרן ובאמת המאמין האמיתי הוא מי 

מת שהולך בדרכי אבותיו הקדמונים, להי אבותינו, כי יש שני סוגי בני אדם המאמינים בהשם יתברך, א' שמאמין בהקדוש ברוך הוא מח-להינו וא

ועם כל זה אמונתו חזקה, והב' הוא מי שבא על האמנת הדת מחמת החקירה, והחילוק ביניהם הוא, שהסוג הא' יש לו מעלה שאי אפשר לפתות 

לו חסרון, שהאמונה  אותו, אף אם יאמרו לו כמה חקירות הסותרות ח"ו, כי אמונתו חזקה מצד קבלת אבותיו, ועוד שלא חקר מעולם, אבל יש

אצלו הוא רק מצות אנשים מלומדה, בלי טעם ושכל, אבל הב' יש לו מעלה, שמחמת שהכיר הבורא יתברך מחמת גודל חקירתו, הוא חזק באמונה 

מי ששני המדות שלימה ובאהבה גמורה, אבל גם כן יש לו חסרון, שבקל יכולים לפתותו, ואם יביאו לו ראיות הסותרות חקירותיו, יתפתה ח"ו, אבל 

לימה וטובה, ולזה אנו בידו, אין לו למעלה ממנו, דהיינו שסומך על אבותיו הקדמונים בחוזק, וגם כן באה לו על ידי שחקר בעצמו, זו הוא אמונה ש

 (.ם דט"ז ע"בדי"ט ע"ג, לקוטים יקרי כתר שם טוב) ...אלהינו ואלהי אבותינו םאומרי

, הוא אור השכל והחכמה שבתורה"ק אזי אין השכל נן במ"ט שערי בינהובתוהנה מי שיש לו הארת החכמה שהיא בחינתו של משה רבינו אזי כשמ

אור שבתוך חכמת התורה,  ונתינה זו הוא האור צות אנשים מלומדה, אלא מתבונן בשכלו שלו איך הקב"ה הוא הנותן את שכל התורה,אצלו כמ

היא אור חדש ועצמי, ואז החיות זו  התבוננותש זה שמאיר באדם על ידי . ואור חדהמחזירו למוטב שהוא האור הגנוזהדביקות שבתורה הקדושה 

 שלו מתחדשת והדביקות שלו מתחדשת ומתרבה בבחינת אדם בריא שהחיות שלו מתחדשת בכל עת.

יינו קמ"ץ פת"ח כו' והם כנגד עשרת הספירות, ונקודת הפת"ח היא כנגד נקודת החכמה, דהארת החכמה היא והנה ידוע שיש עשרת נקודות דה

פתיחת המוחין, דבכל עת שהאדם אינו פותח את מוחו להתבונן מחדש במציאות ה' ואיך שהוא ממלא כל עלמין וסובב כל עלין ומחהה אותו בכל 

ר"י שהם שתי נקודות המורות על צמצום השפע בבחינת נקודות, אבל כשהוא פותח מוחו להתבונן עת ורגע, אז הוא נקרא בבחינת בינה שהיא צי

 בגדלות ה' מחדש אז הוא בבחינת החכמה שהיא קו הפתח המרחיבה את האור האלוקי באדם בהארה גדולה בלי סוף.

רבי דוד יצחק  בשם הרה"ק (פ' כי תשא ליעסקא –ספר הנפלא "נעימות ברוך" )ב ולפי זה נבין מאמרם ז"ל מ"ט שערי בינה ניתנו למשה, ובהקדים המובא

כל ל"ח שהיו ישראל נזופים  ת ל, ב( שלא נתיחד הדיבור למשה"ק רבי שלמה קלוגער לתרץ מאמר הגמרא )תעניבשם הרה אייזיק מסקאליע

בכל עת שנתייחד לו הדיבור כדי לומר תורה לישראל, אבל של משה, דווקא ואיך יתכן זה. וביאר רבי שלמה קלוגער דשם משה הוא שמו במדבר, 

כי הארת משה היא ההארה של בינה שהיא  היוצא מזה      בור אליו בכל עת.מצד עצמו של משה לא נקרא שמו בשם זה ומצד זה בוודאי היה הדי

 משה חסר אחת,ועליה נאמר מ"ט שערי בינה ניתנו ל תוצאת החכמה והיא ההארה שמשה רבינו משפיע לישראל בכל דור ודור ובכל עת ועת,

תפשטותא דמשה בכל דור א שהוא קיבל תורה מסיני ומסרה לישראל, וכן ,את ישראל להקב"ה רשה רבינו הוא המקשמבכללות הדורות וכשם ש

אבל משה רבינו והצדיקים ההולכים בדרכו הם ודור על ידי חכמי ישראל וקדושיו שדבוקים בהקב"ה והם הממשיכים את התורה לכל בני ישראל, 

, והוא שורש הדביקות בינו לבין קונו. ש מישראל יש ניצוץ משה רבינובכל איכי ומבואר עוד בסה"ק . שהיא הארת החכמה בבחינת נ' שערי בינה

כמה שבתוכו על ידי שמתקשר מחדש להקב"ה ומתבונן בכל עת במציאות ה' הממלא ומחיה והארה זו מתעוררת כשאדם מעורר את הארת הח

 ויום להתבונן מחדש בפסוקי דזמרה בכל פרטי הבריאה ובנפלאותיו הידועים לנו. את כל העולמות, כמו שתיקנו חז"ל בכל יום

"בוקע ים לפני משה", דהכוונה היא  תיבות שביאר זריטשהמגיד ממעשהביא מהרה"ק מסקאליע זי"ע בשם )בספר נעימות ברוך הנ"ל( ועיי"ש 

דאותיות הא"ב כל הקודם  הבעל שם טוב הקדוששהאותיות שלפני תיבת משה שהוא אותיות לר"ד, בהם בקע את הים. ונתבאר שם על פי מאמר 

קדושות יותר מאותיות משה, והיינו  לחבירו קדוש מחיבור דאות א' היא שורש כל האותיות והב' יוצאת מהא' כו' ונמצא דהאותיות לפני משה הם

שהם האותיות כפי שנקרא על שם שמושה את בני ישראל מהמים  ,אותיות משהשם העצמי של משה רבינו שהם שורש דאותיות אלו מורות על ה

הים שהיא הארת שלמעלה מהטבע תיתכן דווקא על ידי הארת החכמה שהיא ההארה שלמעלה  ולפי המבואר לעיל נמצא דבקיעת הזידונים.

 מהעולם, שהיא האור שלא בא לאדם על ידי מה שהולך בההארה שכבר נמצאת בעולם מרבותיו, אלא ממשיך הארה חדשה על ידי חכמתו ואמונתו.

 

להקב"ה  הנכונים הם ההרגשים הנולדים מהתבוננות זו, וזה אופן ההתקשרות להקב"ה הוא על ידי עבודת המוח המקבל על עצמו תמיד לאהוב

וכך קבל  הה"מ דמעזריטשכך קבלתי מ" וכמו שאיתא בכתר שם טוב )הוספות ל"ח( ולירא ממנו כמאמר ואהבת את ה' אלקיך ואת ה' אלקיך תירא,

    חמישים שערי בינה     
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