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אהרן  א וארא תולדות 

וארא

הקדמה 
איש במאמר  לכל  בעבודה גדול  יסוד  שהוא  הדעת, ענין והוא  חשוב יסוד  מתבאר זה

היום  וידעת הכתוב כמאמר אמיתית  בהתקשרות בוראו  את לעבוד  החפץ ישראל 

דא  אבל  עוד , אין מתחת הארץ ועל  ממעל  בשמים האלקים הוא  ה' כי לבבך אל  והשבות

זהו כי רבינו  מבאר לזאת משיג . ואיני רואה שאיני לדבר אתקשר היאך אומר שהאדם עקא 

בבחינת  והוא  מושג , שאינו  לדבר גם האדם את המקשר מיוחד  אור שהוא  הדעת סוד 

אחר  לדבר שמתקשר ידי על  משיג  שאינו  למה האדם את לקשר שיכול  פשוט אור "היולי"

בין  מקשר התקשרות, הוא  הדעת ולכן שמשיג , למה גם מתקשר זה ידי ועל  משיג , שהוא 

מבין. שאינו  למה שמבין מה

השכל ובסוד  בחוש  וגם חושיו  בכל  ית' באלקותו  ומדובק  קשור להיות האדם זוכה זה

הכל  רק  דעת, בלא  מעשיו  העושה כקטן יהיה ולא  הגוף, חיות ועיקר שורש  שהוא 

הדעת, סוד  שהוא  משה וזהו  ומשיגו , בוראו  את רואה שכביכול  עד  שלימה דעת עם יהיה

וברואיו שבמעשיו  בשכל  והתבוננות התקשרות ידי שעל  יראו , לא  ופני אחורי את וראית

המציאות  השגת וזהו  ממוצע, בדרך הבורא , עם להתקשר גם כביכול  זוכים אנו  הקב"ה של 

שהוא  ויודע מאחוריו  חבירו  את שרואה כמי אחור, נקראת זו  שהשגה המהות, השגת ולא 

מהותו . יודע שאינו  הגם כאן

לקשר ובזה זוכה שהאדם - בנפש  ונפש , שנה בעולם גם הדעת התקשרות רבינו  מבאר

לנשמה  מקושרת תהיה המעשה בחינת שהנפש  דהינו  שלו, נשמה רוח הנפש  את

המחשבה  סוד  שהיא  להשבת מקושרים יהיו  המעשה ימי ששת – בשנה השכל , שממנה

דיבור  במחשבה ב"ה להבורא  מקושר האדם יהיה כן ידי ועל  השבוע, ימות כל  של  והשכל 



אהרן  וארא תולדות  ב 

שהתגלות  דהיינו  העליונים, לעולמות התחתונים העולמות את לקשר – ובעולם ומעשה,

אדנות  בבחינת רק  הקב"ה נתגלה שבהם אדנ"י, בשם  נקרא  התחתונים בעולמות אלקותו 

משלה, בכל  שמלכותו  נבראיו  ידי על  ב"ה הבורא  מציאות שמתגלה חיצונית, בחינה שהיא 

השכל  ידי על  רק  היא  השגתה שהתחלת הבחינה עם זו  בחינה ליחד  היא  עבודתינו  ועיקר

למעלה  והוא  סוף לו  אין וגדולתו  מושג  שאינו  בורא  שיש  סוף לה שאין הידיעה והיא 

שפירשו כמו  היא " בריך "קודשא  הקרויה הבחינה היא  וזו  לגדולתו  חקר ואין מהשכל 

מהשגתינו  שלמעלה הבחינה שהיא  ותלמידיו  הק ' אמת)הבעש "ט דברי  ביושר  בארוכה זה ,(ועי '

"מופרש ". מלשון הוא  "קדוש " כי

א' פרק
להנבראים  השכל  בין מקשר  הוא הדעת 

למה וידבר ולהבין  כו ', ה ' אני אליו  ויאמר משה  אל  אלקים

דרך  על  לומר נוכל  ויאמר כך  ואחר וידבר אמר מתחלה 

בכל  לראות  האדם צריך  דהנה  הבורא , לעבודת  והילוך  מוסר

אותם, המחיה  החיות  עיקר הוא  כי בהם, שורה  שהבורא  הדברים

להבורא  הדבר אותו  מקשר בזה  המחשבה  זה  באדם וכשמתעורר

כידוע  המקשר דבר הוא  שדעת  דעת  נקרא  הבחינה  וזאת  כ"י,

היולי  והוא  אותם, ומחבר דברים שני בין  ממוצע  שהוא  למבין 

הש "ם  אותיות  הוא  מש "ה  כי דעת  משה  נקרא  ולכך  השגה , לו  שאין 

שהוא  שלימה  באמונה  להאמין  אדם צריך  ומתחלה  השגה , בו  שאין 

מנהיג  משגיח בורא  עליו  ויש  מאין , יש  נבראו  העולמות  וכל  נברא 

מביאה  הבחינה  וזאת  מפניו , לירא  וצריך  יכולת  ובעל  תקיף  והוא 

הדבר  אותו  מקשר ובזה  אלהות , הדברים בכל  שיראה  ליראה , אדם

לקשר  שיוכל  גדולה , יותר לבחינה  יזכה  ואזי הוא  ברוך  הבורא  אל 

שהוא  וידבר וזהו  דעת , שהוא  קול  ידי על  הדיבור אל  המחשבה 

מנהיג  אלקים מדת  שהיא  היראה  שמידת  היינו  אלקים הנהגה  לשון 

הדברים  כל  לקשר שיכול  דעת , בחינת  שהוא  משה  אל  האדם את 

ויאמר  היינו  גדולה , יותר למדה  זוכה  ואזי כמבואר, הקדושה  אל 

גדול  שכל  האדם בזה  ומשפיע  אומר כ"י הוא  ברוך  שהבורא  אליו 

הוי"ה  שם אל  מלכות  בחינת  שהוא  אני מדת  לחבר שיוכל  כך  כל 
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לכך  בסתר הוא  השפעה  שזאת  ולפי והדבור המחשבה  שהוא  ב"ה 

בחשאי. היא  שאמירה  הקדוש  בזוהר שמבואר ויאמר כתיב

כו ',ויד ּבר ה' אני  אליו  ו ּיאמר  אל-מׁשה ב)אלקים  ו, למה .(שמות ולהבין ©§©¥¡Ÿ¦¤¤©¤¥¨£¦
מוסר  דרך על לומר  נוכל ויאמר . כך ואחר  וידבר  אמר  מתחלה

הבורא  לעבודת שייך והילוך בתורה  הנאמר שכל בסה "ק  שכתבו מה  ידוע  שהרי

זמן. ובכל עת  בכל אדם  שהבורא לכל הדברים בכל לראות האדם צריך דהנה
אותם, המחיה החיות עיקר  הוא  כי  בהם, הנבראים ,שורה את  רואה  האדם  כאשר

שיסתכל  שבשעה  ידי על ב "ה , להבורא  אותם  שיקשר באופן הראיה  להיות  צריכה 

אורו  בהם  הלביש  ב "ה  שהבורא  ובכך שבראם , במי יתבונן נברא  בכל ויתבונן

מחדש . עת  בכל אותם  המחיה 

כ"י וכשמתעורר להבורא  הדבר  אותו  מקשר  בזה המחשבה, זה באדם
חיות  הוא  הגשמיים  הנבראים  כל של מציאותם  [=כביכול],

הבורא  מציאות  בעולם  רואים  אדם  בני שאין עוד שכל אלא  בהם , המתלבש  הבורא 

כח  את  לו יש  שהקטן בהעלם , קטנות  בבחינת  הנברא  של החיות  נחשבת  בפועל,

המוחין  את  להמשיך יוכל ואז גדול שיהיה  עד בו ונעלם  מוסתר שהוא  אלא  המוחין

ועד  להשכל, ובהתקשרות  השכל פי  על המידות  בז' פעולותיו שיהיו דהיינו לגוף 

דרך  פי על אותו מדריכים  והם  שלו המוחין כביכול הם  ואמו אביו אז גדול שיהיה 

האב של לפעולותיו נחשבות  הקטן של שפעולותיו עד האבא השכל, של והמוחין .

הבן  של להמוחין לצרכו ב נחשבות  שנבראו הנבראים  כל של המוחין הוא  האדם  וכן ,

ב "ה  שהבורא  בנבראים  מתבונן אדם  כשבן ולכן אליו, טפלים  והם  בהם  ולהשתמש 

יתברך. השם  שהוא  חיותם  למקור אותם  מקשר הוא  אותם  המחיה  הוא 

המקשר ,וזאת דבר  הוא  שדעת 'דעת', נקרא  את הבחינה ידע  והאדם  כמ"ש 

אותם חוה , ומחבר  דברים שני  בין ממוצע שהוא  למבין דעת כידוע כי

האדם  יכול הדעת  ידי ועל מזה , זה  ורחוקים  נפרדים  שנראים  שנים  בין המקשר הוא 

ולכן  הבורא , מציאות  ממש  שירגיש  עד ב "ה  להבורא  הנבראים  ואת  עצמו לקשר

והערות1 2הוספות

הבן א. של בעוונותיו אשם האב כי שלזה מענשו שפטרני ברוך שמברכין כמו עונשין חיוב לענין

שלו. והשכל המוחין הוא כי ה' לעבודת מדריכו שאינו במה

ניחא ב. דבוודאי מהתורה גמור  גר  חשיב אביו דעת על שנתגייר  גר  (י"א.) בכתובות  שמצינו כמו



אהרן  וארא תולדות  ד 

המידות , נשמת  היא  הי ּולי הדעת  השגה והוא  לו  לה שאין יש  ומידה  מידה  כל  . ¦¦
השפעה  לעורר כוחה  החסד מידת  דהיינו במידות , או בשכל ענינה  לפי מסויים  ענין

בו  ואין מסויים , שאינו כח כלומר 'היולי' בבחינת  היא  הדעת  אבל חינם , ואהבת 

את  התקשרות  הוא  מציאותו כל כי מסויימת , מידה  או בשכליות  מיוחדת  השגה 

מורגש שיהיה  בלבד, בשכליות  הידוע  הענין את  להביא  כלומר המידות , עם  המוחין

חקוקה  ותהיה  זו ידיעה  מתוך שיחיה  עד בפועל הנרגשת  כמציאות  עצמו לאדם  גם 

שהמידות  ידי על וזה  הגשמיים , מהחושים  אחד ידי על לו שהושגו הענינים  כמו בו

יחדיו  והתקשרותם  מהם , שלמעלה  בדרגה  שהם  המוחין את  הדעת  מכח משיגות 

זה  ידי ועל המחבר", "ממוצע  בבחינת  לשניהם  משותף  שהוא  הדעת  ידי על הוא 

הוא  הדעת  שגילוי מפני הוא  'היולי', נקרא  שהדעת  טעם  עוד המידות , מתגדלים 

ידו, על שמתעוררות  המידות  כל דהיינו והגבורות  לחסדים  שורש  בהיותו ידי על

וגבורות . חסדים  של עטרא  בו יש  שהדעת  בסה "ק  שאיתא  מה  וזה 

דהנה  משיג . שאינו במה  האדם  התקשרות  שהוא  עליון, דעת  עוד יש  עבודה  וע "ד

לראותו  אפשר ואי כלל' ביה  תפיסא  מחשבה  ד'לית  ב "ה  להבורא  להתקשר כדי

להתקשר  שלו, והמידות  השכל שבו, המושג  חלק  את  לקשר אדם  צריך בשר, בעיני

הנבראים  מציאות  רואה  כי הוא , שכן הדעת  פי על לו שברור כיון משיג , שאינו במה 

מציאות  חזקה  בידיעה  שיודע  הדעת  ידי על ולכן אותם , המחיה  הבורא  על שמעידים 

כאילו  ממש  הבורא  מציאות  להרגיש  אדם  יכול קיים , ושמו קיים  שהוא  ב "ה  הבורא 

המאור  שכתב  נדע ", שלא  הידיעה  "תכלית  נאמר זה  ענין ועל בעיניו. אותו רואה 

אלא  כלום , לדעת  צריך שאין לומר הכוונה  שאין שישעינים  עצמו זה  הוא  שהדעת 

אע "פ הוא  שכן בבירור יודע  אבל אותה , להשיג  יכול שאינו ממנו הנשגבת  מציאות 

מבין. שאינו

הנעלם  אור מכח בא  אליו, מקושר שיהיה  עד משיג  שאינו במה  להאמין זה  וכח

גוף בלי נשמה  בבחינת  פשוט אור שהוא  דעת , אין ג הנקרא  עצמו השכל מצד כי ,

פשוט  אור הוא  הדעת  אבל מהותו, מבין שאינו למה  דעתו לקשר יכול אדם 

מבין. שאינו מה  גם  ולהרגיש  להשיג  אדם  יכול ידו שעל במידות  המתלבש 

והערות1 2הוספות

שהבת  דהיינו בתו של המוחין שהוא מפני לבתו קידושין מקבל אב וכן אביו, בהחלטת ליה

טוב  מה לדעת שלה הדעת יהיה שהוא אביה לרשות הכתוב מסרה דעת לה ואין בהיות הקטנה

ברתא". יסד "אבא בבחינת אחד כגוף והם לה

ע"ח ג . על יהודה לחם בבית ועיין כלל, כלי בחינת בו אין שהדעת פ"ה דצלם מוחין שער  עי'

בזה. שביאר  מה פ"ג  ש"ח 
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'דעת'ולכך  משה השגה ,ד נקרא  בו  שאין הש "ם אותיות הוא  מש "ה כי 
להתקשר  יכול שבו והאופן מתפיסה , גבוה  שהוא  בענין שייך ה 'שם ' שענין

הדבר  עצם  אבל  אליו, ומתקשר  קוראו ידו שעל שמו הוא  אותו משיג  שאינו מי אל

נתעלה  רבינו שמשה  חסידות  בספרי שנתבאר הענין כאן ומבואר להשיג . אפשר אי

נקרא  שהוא  הכתר בספירת  ששורשו הדעת  והוא  מהשגה , שלמעלה  הדעת  לבחינת 

השגה . בו שאין משום  ¦©"אין"

הדעת  ידי על לדרגה  מדרגה  אדם  יתעלה  איך מבאר אדם ועתה  צריך ומתחלה ,
מאין יש  נבראו  העולמות וכל נברא , שהוא  שלימה באמונה תחילת להאמין

אותו  שברא  ב "ה  הבורא  מציאות  שיש  בפשטות  ויודע  שמאמין ידי על הוא  העבודה 

העולמות , כל מנהיגואת  משגיח בורא  עליו  העולמות ויש  כל את  וזמן עת  בכל

הגדול, מפניובכוחו לירא  וצריך יכולת ובעל תקיף  הבחינה ,והוא  שהיא וזאת

היראה , שהיא  מלכות  לבחינת  האדם  את  המביאה  שבדעת , הראשונה  מביאה הדרגה 
ליראה  יראה אדם אותיות  כן גם  והיא  במדות , המורגש  ענין והוא  פחד מלשון ¦§¨

שכלית , ראיה  מכח בא  היראה  שהרגש  משום  שכלית  ראיה  בכל מלשון ¤§¦שיראה
א -להות  הוא ה הדברים ברוך הבורא  אל הדבר  אותו  מקשר  ובזה ביראה ,

אשר  מוחש  ענין היא  שהראיה  כמו כי השכלית , הראיה  ומיוחדת  קשורה  האמיתית 

והערות1 2הוספות

הוא",ד. טוב כי אותו "ותרא שכתוב כמו פשוט  ואור  טוב בבחינת היתה רבינו משה של נשמתו

לאו", אם בעולם ישנו אם ידע שלא "עד ממש במציאות לה' בטל שהיה אין, שבבחינת ¦©טוב

אהרן  בית ראה ומושגת. מצומצמת מציאות שום  בו שאין הדעת לאור  להגיע זכה זה ידי ועל

דבר נקרא טוב כי לומר  ונוכל כו', הוא טוב כי אותו ותרא במדרש איתא וז"ל שמות פרשת

בך  שלום נא אדברה ורעי אחי למען כמ "ש טוב, שהוא רק דבר  שום בו שאין היינו פשוט 

הפשוט  טוב שהוא רק כלל שונות בחי' שום בו ואין לך, טוב אבקשה אלקינו ה' בית למען

טוב. משה נקרא לזה

עין,ה. לבחינת לראיה בא יראה ידי שעל בספריו מקומות בהרבה לעיל שכתב למה מרמז רבינו

ק"ל, בגי' כן גם הוא שעין עין שהוא ק"ל בגימטריא הן הויות וחמשה שם ויחי בפרשת וז"ל

שפע  ומביא בעולמות במחשבה שמסתכל גדולה להסתכלות דביקות ידי על אדם שבא

האדם  בא מה ידי ועל תענוג  ממנו מקבל שהבורא ידי על ממנו תענוג  שמקבלין להעולמות

ידי  ועל  בו, יבואו צדיקים אשר  השער  היא שהיראה יראה, ידי על הוא העיקר  הבחינה, לזה

בעולם  הבורא שברא זה הוא מה שואל ודבר  דבר  בכל שמסתכל ידי על ליראה, אדם בא מה

בא  זה ידי ועל חכמתו, וגודל הנפלאים מעשיו ורואה הדבר , בזה נעוץ גדולה חכמה ומה

ממנו. מקבלין והם העולמות לכל שפע משפיע ואז לעי"ן ובא הבורא להתקשרות



אהרן  וארא תולדות  ו

נמשכים  איבריו כל מיד צדיק  רואה  כשאדם  כגון אחריו, נמשכים  האדם  איברי כל

בהרגש האדם  כל את  מזככת  האמיתית  היראה  כך ח"ו, איפכא  וכן ה ' לעבודת  אחריו

ראיה , שהיא  הזאת  היראה  ידי ועל נקשן. לדא  דא  שאיבריו עד הקב "ה  מציאות 

גורם  הוא  כי לבוראם , הנבראים  את  מקשר הוא  אלקות  כח דבר בכל שרואה 

אותו  שברא  הבורא  את  רואה  כביכול הוא  הנברא  ידי שעל זו .ו בהתבוננות 

תחילת  היא  שהיראה  מפני היא  ביראה , העבודה  להיות  צריכה  שבתחילה  והטעם 

למעלה  מלמטה  ההרגשים , שהם  המידות  זיכוך שהיא  היא ז העבודה  היראה  כי ,

באשר  ואחד אחד לכל השייך הפשוט ההרגש  והיא  המידות , מכל גשמי הכי הרגש 

ספירת  נקראת  והיא  ממנו, גדול שהוא  ממי תמיד ירא  נברא  וכל אדם  כל שהרי הוא ,

בפשטות  שמרגיש  חיצונית  בבחינה  בעולם  ית ' מלכותו התגלות  שהיא  המלכות 

יראה , בחינת  שהיא  הראשונה  הדעת  בחינת  ידי ועל כמלך, ית "ש  מפניו לירא  שצריך

דלעילא  באתערותא  גבוהה  יותר דעת  לבחינת  יזכה  דלתתא , אתערותא  –ח והיא 

גדולה,ואזי יותר  לבחינה א יזכה המחשבה לקשר  ידי שיוכל על הדיבור  ל
דעת  שהוא  מקור קול שהם  מושגים , שאינם  המוחין בחינת  היא  המחשבה 

המחשבה , אל הדיבור את  לקשר אדם  יכול הדעת  ידי ועל ומושג , המורגש  השכל

השכל  בו יאיר האחרונה  הדרגה  שהיא  המלכות  בחינת  שהוא  עצמו שבדיבור דהיינו

השכל  בו מאיר ותפילה  תורה  תיבות  מפיו מוציא  שאדם  שבשעה  כלומר העליון,
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הקב"ה ו. הוא שקוב"ה ושכינתיה, קוב"ה יחוד נקראת זו שבחינה רבינו, דברי בסוף ומבואר 

מקשר הוא זה ידי ועל לתחתונים, שמתגלה ההתגלות הוא ושכינתיה מהשגתנו, שלמעלה כפי

רואה  הוא השכינה, דהיינו "מלכות" בחינת הנגלית הבחינה ידי שעל דהיינו הבחינות , שני

נגלית. שאינה הבחינה אל ומקושר 

ואיתא ז. תתאה", "חכמה נקראת אבל הספירות, מכל האחרונה  הספירה היא שהמלכות כלומר 

הראשונה  היא האחרונה שהיא ומלכות הראשונה, הספירה היא שחכמה מפני היא בזה הטעם

צריך  בחכמה ולהתאחז לאחוז שרוצה מי התחתונים שבעולמות דהיינו למעלה מלמטה

לתחתונים. קרובה הכי הספירה שהיא במלכות לאחוז בתחילה

הוא ח . דלתתא שבאתערותא כך הוא הכלל "הנה אבני) ד"ה תרומה (פרשת רבינו שכתב כמו

באימה  תמיד עומד כשאדם היראה, הוא דלתתא הואאתערותא ומה דלעילא, אתערותא

כלא  ארעא דיירי וכל מניה פנוי אתר  ולית עלמין כל ממלא שהוא הבורא פחד מפני וביראה

עליו  מאיר  הבורא העליונים, בהעולמות להסתכל גדול שכל לו שאין פי על אף חשיבין,

יראה  נקראת דלתתא ואתערותא גדול בשכל הבורא את לעבוד ויוכל גדולות ושכלות בהירות

עילאה. יראה נקראת דלעילא ואתערותא תתאה
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בבחינת  בו מאיר זה  ושכל דגדלות , מוחין של באופן ה ' בגדלות  הכרה  שהיא  ¤¥העליון

יכול  ואינו לו מושג  אינו עצמו השכל אבל הדיבור, בשעת  דקה  והרגשה  התקשרות 

שמשיגו. הגם  התפילה  בשעת  שמשיג  וההארה  ההשגה  מהות  להבין

הנהגה וזהו לשון שהוא  ""וידּבר " לעם ", אחד "דבּ ר היינומלשון אלקים" ©§©¥©¨¡Ÿ¦
אלקים  מדת שהיא  היראה באופן שמידת ית ' אלקותו התגלות  שהוא 

המלכות , במידת  כולם  הכוחות  בעל שהוא  "אל-מׁשה"שמתגלה  האדם את ¤¤מנהיג
ואזי  כמבואר , הקדושה אל הדברים כל לקשר  שיכול דעת בחינת  שהוא 

כ"י  הוא  ברוך שהבורא  אליו  ו ּיאמר  היינו  גדולה, יותר  למדה [=כביכול]זוכה ©¤¥¨
שהוא  אני  מדת לחבר  שיוכל כך כל גדול שכל האדם בזה ומשפיע אומר 

והדבור , המחשבה שהוא  ב "ה, הוי "ה שם אל מלכות לחבר בחינת  זו עבודה 

ובחינה  פנימי באופן ה ' מציאות  הרגשת  – הפנימיות  עם  היראה , – החיצוניות  את 

מתגלה  שהוא  כפי ית ' קדושתו הוא  "קוב "ה " ושכינתיה , הוי"ה  שם  יחוד נקראת  זו

באתערותא  תלוי זו השגה  ששיעור מהשגה , שלמעלה  העליונות  בספירות  אלינו

אחד  שכל באופן בחיצוניות  לתחתונים  שמתגלה  ההתגלות  הוא  ושכינתיה  דלעילא ,

בחינות  שני לקשר יוכל שהאדם  וכדי היראה , ידי על הבורא  מציאות  להשיג  יכול

צריך  בשכל שלימה  השגה  מתוך יהיו והדיבור שהמחשבה  דהיינו לזה , זה  אלו

אפשר  שאי דבר שזה  עליון, שכל בו ישפיע  שהקב "ה  דלעילא  לאתערותא  האדם 

כלל. מעצמו אליו להגיע 

השפעה ולפי לאדם שזאת מוחין משפיע  בסתר שהקב "ה  והרגשים הוא  בשכל

פנימיים , הקדוש שהם  בזוהר  שמבואר  ויאמר , כתיב  שאמירה ט לכך
בחשאי  בלבבך".היא  "ואמרת  שנאמר כמו

ב ' פרק
ושכינתיה  קוב "ה  מיחד הדעת  ידי על 

מחמת וזה החול  בימי אפילו  קדושה  נר"ן  לו  יש  בוודאי האדם

ביום  שכן  ומכל  הבורא , אל  הגשמיים הדברים כל  שמקשר

הכנה  בזה  ואזי אחר, במקום כנזכר מעצמה  חלה  שהקדושה  השבת 
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בחשאי.ט . אמירה בלבבך ואמרת מ "ט ) (ישעיה אוקמוה הא ויאמר  מאי ויאמר  ב, רלד בראשית
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נפש  בשבת  מקבל  המעשה  ימי בששת  יתברך  השם את  שעובד

הם  שבת  של  סעודות  שהשלש  ידוע  וזה  גדולה , יותר נשמה  רוח

לפי  נשמה  רוח הנפש  מקבל  אחד שכל  רק נשמה , רוח נפש  בחינת 

בערב  שטרח מי דרך  על  המעשה , ימי בששת  שממשיכין  הכנת 

כנודע  הדעת  הוא  וא "ו  ואל  אל , אברהם אל  וארא  הוא  וזה  כו ', שבת 

מרמזת  הוא "ו  וגם כמבואר, הוא  ברוך  סוף  לאין  הדברים כל  המקשר

הדברים  כל  שמקשר הדעת  ידי על  היינו  המעשה , ימי ששת  על 

אל  זוכה  ובזה  כנזכר, הוא  ברוך  הבורא  אל  המעשה  מימי בששת 

קודש  שבת  של  סעודות  השלש  והם אי"י, שהם נשמה  רוח נפש 

מתפעל  לשון  שהוא  וארא  כתיב לכך  בהכנה , תלוי שהכל  ולפי

ומפרש  ליראות  בא  אתה  כך  לראות  בא  שאתה  כשם דרך  על  והוא 

שדים  לשון  הוא  שדי בספרים שמבואר שדי, בא -ל  זאת  הוא  אימתי

יומין  שיתא  שכל  הקדוש  בזוהר ומבואר העולמות , לכל  המניק

וכל  שדי אל  בחינת  היא  שבת  נמצא  יומא  מההוא  מתברכאן 

ומתראים  אביהם שולחן  אל  למעלה  עולים הנשמות  וכל  העולמות 

שאתה  כדרך  ואזי למה לאביהם, תאמר שמא  אך  כנ "ל  לראות  בא 

לא  ה ' ושמי אמר לזה  בחול , אינו  קודש  שבת  של  הבחינה  זאת 

ב"ה  שהוי"ה  ה ' שם נקרא  שאדנ "י בספרים שמבואר להם נודעתי

הישראלי  אדם וצריך  אדנ "י אותו  קוראין  ואנו  ככתבו  נקרא  אינו 

היחוד  עיקר וזהו  הוי"ה , במחשבתו  שיהיה  אדנ "י כשקורא  לכוון 

קודש  בשבת  רק אינה  הבחינה  וזאת  ושכינתיה , היא  בריך  קודשא 

אנו אין  החול  בימי אכן  העולמות , כל  על  ממילא  חל  שהקדושה 

זאת  על  מצפין  ואנו  המבדיל , מסך  גודל  מחמת  זאת  עדיין  רואים

היא  בריך  קודשא  יחוד יהיה  ואז ה ', את  דעה  הארץ  כשימלא 

לא  רש "י פירש  ולכך  שבת , כולו  ויהיה  העולמות  בכל  ושכינתיה 

אמיתות  במידת  נכרתי שלא  נודעתי, לא  רק כאן  כתיב אין  הודעתי

ומבלעדי  אחרון , ואני ראשון  אני על  מרמז אמת  שצירוף  שידוע  שלי,

סוד  מחמת  להיות  יכולה  אינה  עדיין  הבחינה  וזאת  אלקים אין 

במהרה  ההארה  זאת  שיתגלה  רצון  יהי להבורא , והצפון  הגלוי

ועד. סלה  נצח אמן  בימינו 
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הדעת , ידי על  האדם  מגיע  שאליה  יותר גבוהה  דרגה  עוד ומבאר רבינו מוסיף  ועתה 

שבת , של  לדעת  המעשה  ימי שבששת  הדעת  בין החילוק  האדם והוא  שזכה וזה

שכל, לו ישפיע  מחמת שהקב "ה  החול, בימי  אפילו  קדושה נר "ן לו  יש  בוודאי 
הבורא  אל הגשמיים הדברים כל רוחניים שמקשר  אורות  שהם  נ'שמה  ר'וח נ'פש 

ומעשה  דיבור מחשבה  שהם  הבחינות  בשלשת  באדם  שזוכה י מתגלים  כזה  ואדם  ,

קדושה , ונשמה  ורוח נפש  לו יש  להמחשבה  והדיבור המעשה  את  שכן לקשר ומכל
מעצמה  חלה שהקדושה השבת התעוררות ביום בלי דלעילא  באתערותא 

בששת מלמטה , יתברך השם את שעובד הכנה בזה ואזי  אחר , במקום כנזכר 
גדולה  יותר  נשמה רוח נפש  בשבת מקבל המעשה העבודה ימי  ידי על כי

הנשמה  השפעות  את  לקבל כלי להיות  עצמו את  האדם  מכין המעשה  ימי בששת 

דלעילא  באתערותא  באה  שהקדושה  הגם  שבת , של .יא יתירה 

נשמה',וזה  רוח 'נפש  בחינת הם שבת של סעודות שהשלש  דהיינו ידוע

ה ', מציאות  להרגיש  בתחתונים  היראה  מתגלה  ואז נפש  בחינת  הוא  בלילה 

הוא  שלישית  ובסעודה  במידות , אפילו שמשיג  רוח בחינת  הוא  דשבתא  ובצפרא 

והמחשבה  ממש  המחשבה  שורש  בבחינת  להיות  האדם  שנתעלה  נשמה  בחינת 

ממש , כדיבור לו הכנת ברורה  לפי  נשמה רוח הנפש  מקבל אחד שכל רק
כו '. שבת בערב  שטרח מי  דרך על המעשה, ימי  בששת וז"ל שממשיכין

נועם)האר"י ויהי ענין הכוונות כוונתינו (שער  כי נועם  ויהי בענין למעלה  נתבאר הנה  ,

הבינה  כי השבת  סוד והוא  כו' הבאים  החול ימי אל שבת  תוספת  להמשיך היא 

לעיל  בארנו גם  שבת . רוח יב היא  נפש  חלקי בג ' היא  זו קדושה  תוספת  המשך כי

יום  סוף  עד והנפש  ב ' יום  סוף  עד והרוח א ' יום  עד מתקיימת  הנשמה  כי נשמה ,

בסוד  הבאה  השבת  לתוך להמשיך תכוין וו' וה ' ד' שהם  האחרים  הימים  וג ' ג ',

נר"ן. שהם  חלקים  הג '
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מכוננו.י. הוצאת ויחי פרשת הברכה בהיכל זה בענין באריכות ראה

עצה יא. שם נתן וגם אהרן", "תולדות הזה ספרו של האחרון בעמוד רבינו בזה שהאריך מה וראה

ש"ק  מקדושת הבושה ידי על עצמם שיכינו השבוע ימי בששת עצמם הכינו שלא לאנשים

קדושתה. לקבלת הכלי שהיא

הכוונות.יב. בשער  עיי"ש
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ימי  בו למנות  היא  מצוה  השבת  יום  את  "זכור בספרי, שאיתא  מה  סוד זה  והנה 

התורה , על בחידושיו הרמב "ן כתב  וכן וכו', בשבת " ב ' בשבת  אחד לומר השבת 

ומשם  השבת  מיום  ונמשכים  ונקשרים  תלוים  החול ימי כל כי להורות  הוא  והענין

למנות  עשה  מצות  רמ"ח מכלל הוא  כי זה  ענין היטב  וזכור הארתם , להם  נמשכת 

כו'. בשבת  ב ' בשבת  א ' זה  דרך על החול ימי

האדם  שיכין ההכנה  היא  מה  להודיעך אנו צריכין זו הקדמה  ענין שנתבאר וכיון

כל  בשבת  א ' ביום  הנה  החול. ימי בו' הנזכר קדושה  תוספת  עליו שימשיך כדי

תתקיים  כן ידי שעל לכלוך מכל ונקיה  פנויה  שתהיה  מחשבה , בבחינת  תהיה  עסקיך

בש ב ' וביום  כו', הנשמה  תוספת  יום  באותו והכל בו בתורה  בדיבור תעסוק  בת 

מעשיות  במצות  תעסוק  בשבת  ג ' ויום  הרוח, בבחינת  שבת  תוספת  קבלת  לכוונת 

המת  הלוית  כמו הרגלים  ידי על הנעשות  במצות  ובפרט הנפש , חלק  כנגד שהם 

הד' והם  האחרונים , ימים  בג ' יעשה  זה  דרך על וכן בזה , וכיוצא  חולים  וביקור

הם  אלו ימים  כונת  אמנם  במחשבה , וה ' הדיבור ידי על התורה  בעסק  וה ' במעשה 

כונתיך  וכל הבאה , קודש  שבת  ערב  ביום  נר"ן בבחינת  שבת  תוספת  לקבל להכין

גדולה  תועלת  זה  ודבר נר"ן בבחינת  שבת  תוספת  לקבל זו פניה  אל יהיו ועסקך

עכ"ל  שבת  קדושת  תוספת  האדם  .יג לקבל

אל-וזה  "וארא  נוֹ דע ּת י ואל -יצחק אל אברהם הוא  לא  ה ' וּ ׁש מי ׁש -דּ י בּ א -ל -יעקב  ¨¥¨¤©§¨¨¤¦§¨§¤©£§¥©¨§¦Ÿ©§¦

ג )להם  ו, ו'ארא וא "ו",(שמות תיבת  כל של המקשר  כנודע, הדעת הוא  ¨¤

כמבואר  הוא  ברוך סוף  לאין מלמעלה הדברים המקשר כעמוד הוא  הוא "ו צורת 

השכל  ואל המידות  אל היראה  מן הממשיך הדעת  וזהו למעלה , ומלמטה  למטה 

יצחק , "אל" אברהם , "אל" של הבחינות  שלש  וזה  ולהיראה , להמידות  ומהשכל

ומעשה , דיבור מחשבה  כנגד שהם  יעקב , הוא "ו"ואל" ששה וגם מרמזת שמנינה 
בששת  הדברים כל שמקשר  הדעת ידי  על היינו  המעשה, ימי  ששת על
נשמה  רוח נפש  אל זוכה ובזה כנזכר , הוא  ברוך הבורא  אל המעשה מימי 

אברהם  יעקב שהם קודש ,יצחק שבת של סעודות השלש  .והם
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ששם יג . היינו ה', עשה ימים ששת כי "וזהו יבואר ) או ד"ה תרומה (פ' רבינו שכתב מה וראה

שהיווה  ב"ה בשביל הוי"ה ימים, הנקראים המדות בששת כביכול עצמו את צמצם הכל את

המחשבה  אל הארץ שנקראת הדבור  היינו הארץ ואת השמים את הישראלי אדם שיחבר 

ימי  בששת הוא המידות זיכוך ועיקר  המדות לזכך הוא שעיקר  מבואר  כו' שמים, הנקראת

המעשה  ימי בששת עצמו את מכין וכשאדם למשכיל, כידוע אחת מדה הוא יום שכל המעשה

עלייה. כביכול לשכינה יש ש"ק כשבא אזי האמור  דרך על



אהרן  יא וארא תולדות 

מתפעל ולפי לשון שהוא  וארא  כתיב  לכך בהכנה, תלוי  הוא שהכל כביכול ¨¥¨
פעולותינו, מכח אלינו לראות מתראה  בא  שאתה "כשם דרך על והוא 

ליראות" בא  אתה ב "ה כך להבורא  דעתו ומקשר ורוצה  משתוקק  שהאדם  שכפי

יתברך. להשם  ולהתקרב  ליראות  זוכה  הוא  כך לראותו

לשון ומפרש  הוא  שדי  בספרים שמבואר  ׁש-ּדי ", "ּבא -ל זאת הוא  ¨©¥§אימתי 
העולמות  לכל המניק בניה שדים  את  המניקה  בחינת יד כאם  והיא  ,

כח  עד ההרגשים  לכל המאיר העליון השכל והוא  הספירות , לכל אם  שהיא  הבינה 

מלכות  בבחינת  לכל המושגת  מלכות  ספירת  בחינת  ביותר, העב  הכח שהיא  הדיבור

בשוה , כולם  הקדוש על בזוהר  פ"ח .)ומבואר  מתברכאן (יתרו יומין שיתא  שכל
יומא  השבת ,מההוא  מיום  ושפעם  חיותם  מקבלין השבוע  ימי ששת  נמצא כל

למעלה  עולים הנשמות וכל העולמות וכל ש -די ", "א -ל בחינת היא  שבת
לאביהם  ומתראים אביהם שולחן האר"יאל בכתבי פ'מבואר תורה (לקוטי

הכוונות) שער  ישבראשית, עולם  שכל לשרשם , העולמות  כל מתעלים  בשבת  כי

הבריאה , עולם  לסוף  "בן" נחשב  היצירה  עולם  ראש  למשל שלו, "אב " שהוא  בחינה 

כל  ובשב "ק  ממנו, שלמעלה  מהעולם  וקדושה  ומוחין חיות  יונק  עולם  שכל משום 

בן  כמשל אביו, בבחינת  היא  השבוע  שבאמצע  בדרגה  והוא  ממקומו מתעלה  עולם 

אותו, שהוליד בשעה  אביו שהיה  כמו בדרגה  והוא  בחכמתו האב המתגדל שגם (הגם

"עליה ",נתעלה) נקראת  וחיות  קדושה  ריבוי להם  הגורמת  למאציל העולמות  וקרבת  ,

כנ "ל  לראות" בא  שאתה "כדרך  הבחינה ואזי  ואזי כאמור, עולות  הנשמות  גם  כי

של  שלו והשכל המחשבה  בחינת  כמו ושכל חיות  ריבוי בה  יש  בשבת  מעשה  של

בשבת  שעושה  הגשמיים  הדברים  ובכל שבת  באכילת  אפילו ולכן השבוע , ימי ששת 
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ה')יד. ד', השירים (שיר  כתיב דא דהיכלא וברזא ע"א  רנ"ג  דף פקודי בפרשת הקדוש הזוהר  ז"ל

תרין  אפיק חיוותא, וההוא דקאמרן רוחא ההוא דא דבהיכלא בגין וגו', עפרים כשני שדיך שני

דלתתא, וא"ל שד"י, אקרון אלין שד"י, א"ל ואקרון בדא דא מתקשרן בדא דא כלילן נהורין

א"ל  והאי שדים. דאלין מכללא דנפק בגין שד"י, א"ל ואקרי בדא, דא ואעיל בדא דא מתחברן

דלתתא  היכלא ההוא לאתזנא דקיימא רחמין, אינון כל דא מאתר  נטל דימינא, מסטרא דאיהו

אינון  ולכל תתאין אינון לכל יניק שד"י האי דקאמרן, דביה רוחא דהאי שמא על זכותא, דאקרי

דא  ועל דאוקימנא, כמה המשכן, יתדות דאקרון דא מסטרא דקיימי דלבר  אינון ולכל היכלין,

ועיין  עכ"ל. דימינא מסטרא מקבלא דאיהו כמה תתאי, לכלהו מזונא דמספקא בגין שד"י אקרי

פ"ב. העי' שער  חיים אוצרות



אהרן  וארא תולדות  יב 

להבורא  שלימה  בהתקשרות  המעשה  לעשות  וזוכה  ממש  קדושה  יש  שמים  לשם 

ב "ה .

בחול,אך  אינו  קודש  שבת של הבחינה זאת למה תאמר  שהאמת שמא  כיון

האיך  מאוד קשה  כן אם  קודש , בשבת  המתגלית  זו קדושה  קיימת  שתמיד הוא 

זו, נפלאה  קדושה  מרגישים  אנו שמבואר אין להם, נ ֹודעּתי  לא  ה' ּוׁשמי  אמר  ¤¨¦§©Ÿ¦§לזה
ה'" "שם נקרא  שאדנ "י  הוי"ה ,בספרים השם  של והכינוי השם  הוא  כלומר

משום  הוא  והטעם  הוי"ה , לשם  מתכוונים  אדנ"י השם  את  שהוי "ה שכשאומרים 
אדנ "י  אותו  קוראין ואנו  ככתבו , נקרא  אינו  שנכתבב "ה מקום  גם  הדין פי שעל

אדנ"י. שם  אומרים  רק  השם , אותיות  לומר אסור הוי"ה  שם  המפורש  השם  בתורה 

הוי "ה וצריך  במחשבתו  שיהיה אדנ "י  כשקורא  לכוון הישראלי  לצייר אדם

המחשבה . אותיות  נקראת  זו ובחינה  הוי"ה , השם  אותיות  וזהובמחשבתו
ושכינתיה, היא  בריך קודשא  היחוד כפי עיקר  יתברך השם  את  מייחדים  שאנו

לא  עדיין אך ובשכל, במחשבה  רק  אותם  שמשיגים  העליונים  בעולמות  שנגלה 

אדנ"י, שם  שהיא  הקדושה  השכינה  שהיא  מלכות  בבחינת  בגילוי בנפשינו נתגלה 

מעשיו  עם  ית "ש  אותו מיחדים  ואנו אחד, ושמו אחד שה ' יודעים  אנו מקום  ומכל

מציאות  הדעת  בכח הברואים  ידי על ויודעים  מציאותו, לנו נתגלה  שבהם  וברואיו

.טו ה '
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מוה'טו. קדישא בוצינא המגיד מהרב שמעתי ואל) (ד"ה וז"ל ויגש בפרשת רבינו שכתב מה וראה

אדם  שצריך בגלוי ממנו נפרעים בסתר  עבידה העובר  כל זצ"ל [מזלאטשוב] מיכל [יחיאל]

היא  והמחשבה התגלות שהיא אדנ"י הוא והדבור  המחשבה עם הדבור  שיצרף דבורים לדבר 

ממנו  נפרעין שמות השני מיחד שאינו בסתר , עבירה העובר  כל הוא וזהו נסתר , שהיא הוי"ה

והיא  מלכות מדת שהיא התגלות לשון הוא ופרעה מלכות, מדת שהוא אדנ"י שהוא בגלוי

עכ"ל. עצמות נקרא והוי"ה ב"ה מא"ס המקבל כלי שנקרא

ולא  מעשית עבודה ע"ד הן והיחודים הכוונות שעיקר  נתבאר  רבינו בספרי מקומות ובכמה

עבודה  עיקרה הוי"ה עם אדנ"י יחוד של זו בחינה וכן בעלמא, השם שמכוין כוונה ע"ד

לשם  והיכל בית נקרא אדנ"י השם "הנה אבני) ד"ה תרומה (פ' רבינו שכתב וכמו מעשית,

חיות  היא מחשבה כי להדיבור , דמחשבה היינו אדנ"י לשם נשמה הוא הוי"ה ששם  ב"ה הוי"ה

הם  ביחד הם השמות וכששני נשמה, בלא כגוף מחשבה בלא דיבור  אמרו ולכך הדיבור 

היינו  קדשו", בהיכל "וה' וזהו הדינים, כל ונמתקים דחירות לעלמא הדברים כל מביאים

קטיגור . שום ואין הדינים כל נמתקו הארץ" כל מפניו "הס אזי אדנ"י בשם הוא הוי"ה כששם

אדנ"י  שם שהוא בבי"ת להושיב שאוכל היינו ה'" בבית "ושבתי המלך דוד שהתפלל וזהו



אהרן  יג וארא תולדות 

של  זו בחינה  נתגלה  אין החול בימות  למה  הקושיא  על לתרץ  רבינו חוזר ועתה 

ומעשה , דיבור מחשבה  הבחינה התקשרות  קוב "ה וזאת יחוד התגלות  של

העולמות , בכל ה ' מציאות  הרגשת  שנתגלית  ממש , בגילוי רק ושכינתיה  אינה
העולמות  כל על ממילא  חל שהקדושה קודש , במעשה בשבת תלוי הדבר ואין

מסך התחתונים , גודל מחמת זאת עדיין רואים אנו  אין החול בימי  אכן
שם המבדיל, המלכות , שהיא  אדנ"י הנקראת  הבחינה  רק  מתגלה  החול דבימות 

מלכותו  נתגלה  לא  שעדיין דהיינו הזה , בזמן בשלימות  אינה  עדיין זו ובחינה  ה '

ה '. טוב  כי בחוש  רואים  אנו אז לשרשם  עולים  שהעולמות  בשבת  ורק  לתחתונים ,

בריך  קודשא  יחוד יהיה ואז  ה', את דעה הארץ כשימלא  זאת על מצפין ואנו 
העולמות  בכל ושכינתיה העשיה היא  עולם  עד התחתונים  בעולמות  ואפילו

שבתהגשמי, כולו  העולם .ויהיה בכל מלכותו שיתגלה 

נ ּכר ּתי ולכך  שלא  נודעתי , לא  רק כאן כתיב  אין הודעתי  "לא  רש "י  ¦§©¦פירש 
שלי ". אמיתות אמיתות במידת מצד דהיינו האמת  מצד  שבאמת  כלומר

ניכר  שלא  הגבלה  יש  המקבלים  שמצד אלא  לאור, וצמצום  הגבלה  שום  אין אלקותו

המבדיל", מסך גודל מחמת  זאת  עדיין רואים  "אנו רבינו וכלשון האור שידוע להם 
אמת  ת 'שצירוף  מ' א ' אותיות  עלצירוף  ו)מרמז  מד ואני (ישעיה רא ׁשֹון ¦£©¦¦£אני 

א -להים, אין ּומּבלעדי  עולם אחר ֹון של אלופו התגלות  שהיא  שמהאל"ף  ©£¦©§¨©¥¡Ÿ¦
עוד  אין כי אמת  פי על חילוק  שום  אין תי"ו אות  עד לאות  מאות  שמצטמצמת 

העולמות , בכל להיות מלבדו יכולה אינה עדיין הבחינה בפועל וזאת שיתגלה 

העולמות , בכל ה ' שיתגלה מציאות  רצון יהי  להבורא , והצפון הגלוי  סוד מחמת
ועד. סלה נצח אמן בימינו  במהרה ההארה זאת
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ימים". "לאורך תהיו בוודאי ואז ושכינתיה קב"ה היחוד ולעשות הוי"ה השם


	חוברת תולדות אהרן - וארא
	תולדות אהרן - וארא

