
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     פרשת ויחי טעמי המצות       סוד הבכיה   

 ט"וגליון  /תשע"ז ויחיפרשת 

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

סוד קבורת מת ובפרט מי שהוא משורש קין 

צריך שיכוונו הקוברים שתתעכל כל אותה 

הזוהמא שנתערבה בנפשו בחטא אדה"ר 

שתתעכל בקרקע וישאר נקי. דמעה ממתקת 

כמנין דמעה, בכיה ק"ך צירופי אלהים 

נמשכת ממילוי ס"ג שהוא כמנין בכיה ואז 

)עיין נמתקין ק"ך אלהים באחורי הז"א 

בליקוטי תורה בפרשת חיי שרה כי הוא ג"כ שייך 

 למצוה זו וע"ש(:

יושר ב הק' המובא וראה עוד כוונת המקוה להבעש"ט

  :אות מב -דברי אמת 

ויאמר פסוק זה עם הכונה, )ירמיה יד ח, שם יז 

יג( מקוה ישראל ה' מושיעו בעת צרה ויכוין ר"ת 

מקוה ישראל, הוא מ"י, שהוא )זהר בראשית א' 

יהו"ה מושיעו, הוא ראשי תיבות ים, ע"ב( בינה, 

שהיא )זהר אחרי נ"ח ע"א( מלכות סוד השכינה, 

שממנה מתגלים הדינים בעולם הזה, ומתוק 

הדינים הוא על ידי העלתם לשרשם שהוא יסוד 

הבינה, שממנה מתערין הדינים, שבה שם אל"ף 

ה"ה יו"ד ה"ה כנ"ל, שהוא גימטריא מקו"ה, ושם 

ידי המים שבמקוה, נמתקים בסוד הלידה על 

דהיינו ט' יודי"ן דע"ב ס"ג מ"ה ב"ן, שעולים 

גימטריא צ' כמנין מי"ם, ועל ידי ד' יודי"ן דע"ב 

 שהם ארבעים סאה:

ויכוין כי גלוי הגבורות הוא סוד שם אגל"א, ר"ל 

שמתגלים הה' גבורות שהם שרש כל הגבורות, 

ומתגלים בשכינה תתאה סוד אדנ"י, אמנם 

ת לשרשם שהוא סוד מ"י כשמתעלים הגבורו

ידה חדשה, שנקרא בינה, ונמתקים שם בסוד הל

שמספרו אל"ד, לכן יכוין  ם הנ"לנרמז גם כן ש

כששוחה ראשו לתוך המים לטבול בשם אהי"ה 

 אל"ד בשלוב כזה אאהליד"ה:

ועוד יכוין ויצייר אלו הד' שמות בהיותו תוך 

 

נתבאר סוד הדמעה שעליה נאמר שערי דמעות לא ננעלו, והיא בדברי האר"י הק' בפרשייתנו 

 א(.ד ה"א וא"ו ה"יו" –ס"ג  ספירת הבינה )שנרמזת כידוע בשם שהוא בגי'הבכיה שענינה גילוי 

 לבאר עוד את מקור הבכיה, שהיא שם בוכ"ו )שהיא מלשון בכיה האר"י ז"לובמקום אחר האריך 

ומורה על שורש המלכות הנקרא שהיא בגימטריא ד"ל.  .(להמגיד מקוז'ניץכמבואר בכתבי קודש 

ותו יתברך בעולם בשלימות, ושם זה ממתיק בזמן הגלות שאין מתגלה מלכעכשיו  –דלה ועניה 

 דלות זה, וכמבואר בשער הכוונות )מכלכל חיים בחסד( ששם זה ממתיק את דיני המלכות.

ופירשו בספרי חסידות כי  ,וביאור הענין הוא על פי הידוע כי אין הדינים נמתקים אלא בשרשם

, אלא שכשאדם אינו ראוי מכיון ששורש כל הדינים ותכליתם הוא לגלות את מציאות ה' בעולם

לקבל את הארת הבינה שהיא דביקות שלימה בהקב"ה במוחים שלימים, אזי רח"ל באים עליו 

דינים שמזככים אותו ומכינים את לבו לקבל האור האלוקי על ידי לבו שנכנע, ולבבו יבין ושב 

 (.וישיב לבבנו באהבה אליו ורפא לו, )כן יצילנו ה' מכל דינים קשים

כמבואר בספרי חסידות כי בכל תנועה ותנועה אף במקום שנראה דינים וקליפות שם נמצא ו

ל שהחיות ומציאות  שורש של עולם, וכל עבודתינו היא לגלות את הקב"ה שהוא אלופו הקב"ה,

רק לגלות את  ומכיון שתכלית כל הדינים הם)כא' שהוא שורש לכל האותיות(,  נמצאיםכל ה

 האלופו של עולם, אזי כשמגלים את האלופו של עולם ממתיקים בכך את כל הדינים.

שכינה נקראת ולכן הוזלה"ק:  (פרשת משפטים ד"ה או) דגל מחנה אפריםב והענין נתבאר באריכות

וכשאדם עובד ה' באמת לייחד קודשא  ,שהיא דלה ועניה בגלותא מפני.. ריב כדאיתא בתיקונים

בשם וסוד רבי הוא מבואר  ,בריך הוא ושכינתיה ולאקמא שכינתא מעפרא אזי עושה מריב רבי

וזהו בודאי אין יחוד בלא דעת והדעת הוא  ,שהוא סוד חכמה ובינה עם הנביעו אא"ז זללה"ה

מלאו ומשם נמשך אל ד( ובדעת חדרים י המייחד האמיתי שבו כלול חכמה ובינה )משלי כד

ונשקט הריב ונתמלאו כל העולמות בבחינת רבי  ,ונעשה מזה יחוד בכל עולמות ...השכינה כביכול

כשמתבונן בשפלותו וחסרונו ובגדלות הבורא  ,באדם פרטיוכן הוא  ,שהוא בחינת מוחין הנובעים

ומגעגע ומשתוקק לראות את  ,ר תורתו המאירים עד אין סוף ועד אין תכליתברוך הוא ובאו

ולהיות בסוד  ,שעשועיו של הקב"ה ורוצה מאוד להיות מן העובדים את ה' באמת ובלב שלם

ומדברת והשכינה מתלבשת בו  ,כשמחשב זה בודאי הוא עני באותה שעה ,שושבינא דמלכא

  ".מגרונו והקב"ה שומע תפלתו

הרגש הדלות והעניות ברוחניות, להרגיש עד כמה הוא רחוק ב משתמשהיוצא מזה הוא שכשאדם 

איך שבלי הקב"ה הוא דל וריק מכל אזי דלות זו ממתקת את כל הדינים שלו,  מהקב"ה ומרגיש

כי אז נעשה מרכבה לשכינה הקדושה שכל ענינה היא גילוי מלכות שמים, ובכך ממשיך לשכינה 

 הקדושה את הדעת שהיא המשכת המוחין לעולמות, ומגלה את אלקותו ית' בעולם.

 

כשהוא שם אז הקב"ה פותח היכלין כדאיתא בתיקונים והקב"ה נעשה לו מוחין בבחינת רבי 
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כי בריש כל " וזלה"ק:, שהוא בוכ"ו שהוא בגי' אל"ד ומבאר שהוא מלשון הולדה השם המוזכרגם כן את סוד  הדגל מחנה אפריםושם מבאר 

 ,מרעין אנא דם )בבא בתרא נח:( ובחינת דם כשהוא בלא יחוד עם א' ח"ו על דרך )ויקרא טו כה( ואשה כי יזוב וגו' עיין בזוהר הקדוש

והוא על  ,של עולם ונעשה אדם סוד יחוד דכר ונוקבא אדם שלם ואזי נתהפך מנגע לעונג והבןוכשמתקרב ונתייחד עם הא' היינו א' אלופו 

וזהו ודל לא תהדר בריבו פירוש כי יש שם הנקרא  ,פי הכהנים העובדים את ה' והם שושבינא דמטרוניתא ונעשה הולדה מאדם בכל העולמות

ובבחינת הגאולה יהיה השם אל"ד כי הוא  ,ישים את ירושלים תהלה בארץ אל"ד ובגלות הוא נכתב אד"ל כמו א'ל ד'מי ל'ך עד יכוונן ועד

 " )וע"ע בכוונות המקוה להבעש"ט הק' המובא בגליון זה(.ובבחינת אימא בבחינת הולדה

שרשם, כי ר"ת וזהו הטעם שיש לכוין שם זה בברכת אתה גבור לעולם אדנ"י, כמבואר בשער הכוונות שם שענין ברכה זו להמתיק הדינים ב

התגלות רמוזה בשם זה בלשון עתיד כמו של אתה גבור לעולם אדנ"י הוא בגי' שם אגל"א המורה על היות הקב"ה מוסתר ומסתתר ולכן ה

ל ידי שם בוכ"ו המורה על בכיה שהיא המשכת הדעת עכשיו, והמתקת שם זה הוא ע התגלות משמע שיש הסתרה ל לשון"אגלה" מכל

ההרגש הפנימי של אדם מתגלה ביותר ומתחבר עם השכל שלו המבין ומרגיש שכאשר  –הפנימי למידות, וכידוע שזו היא מציאות הבכיה 

פתוח כאולם להרגיש )ולכן  את גודל ההרגש אם בעצב ואם בשמחה, אזי זולגין דמעות מעיניו, שדמעות אלו באות כידוע רק כשלבו של אדם

מרגיש באמת בלבו כש ,באה רק כשאינו עצב כ"כהאמיתית  הרוחנית והבכיה אזי אינו יכול לבכות, ואמיתית ידוע שכשאדם בעצבות גדולה

ה ולכן אחר בכיה הבאה בצירוף עם מחשבה והתבוננות, בכיה של גדלות, באה השמחשיש לו תקוה והוא הקב"ה שממתיק את כל הדינים, 

 (.בליקוטי אמרים פכ"והאמיתית, כמבואר 

נמצא שהבכיה היא ההמשכה מהבינה למלכות, דהיינו שהיא ממשיכה את הדעת להמידות שהיא ההמתקה האמיתית כמבואר בדגל מחנה 

באה על ידי צער ויסורים שקדמו שהיא סוד ההולדה שהיא גילוי אור חדש, ולכן כל הולדה  על שם טוב הקדוש,מרן הבאפרים הנ"ל בשם 

 ולם.לו, כי ההולדה היא גילוי הבינה לחוץ, כמו שבגשמיות ההולדה היא גילוי של נשמה חדשה בע

)שער או"א( כי יש בספירת הבינה שני שמות, האחת היא שם אהי"ה המורה על רחמים גמורים והיא מורה עץ חיים וענין זה מבואר בארוכה ב

על הבינה שמתחדשת בכל עת )דלשון אהי"ה אינו רק לשון עתיד אלא גם לשון הווה כמבואר בכתבי האר"י דלכן נקראת הבינה עולם הבא, 

יד לבא כטעות העולם אלא על שם ההארה הבאה בכל עת ורגע, דעולם הבא הוא מלשון ההוה(, ויש בחיצוניות ספירת לא על שם העת

הבינה גם שם אלוקים המורה על דינים כידוע )דמשמעות שם אלקים מורה על דין דלכן בית דין נקראים אלקים כנאמר בפרשת משפטים 

המורה כנזכר לעיל על הבכיה המגלה את שם אהי"ה וממשיכה  ,שמות אלו הוא שם בוכ"ו אשר ירשיעון אלקים(, והממוצע המחבר בין שני

 אותו לשם אלקים המורה על דיני המלכות.

איתא באגדה "וז"ל, ( שמי שיש לו עונג לבכות מותר לו לבכות בש"ק, וכתב הט"ז שם סימן רפח)או"ח  שו"עגדולה בכיה זו נמצא בועד כמה 

ונ"ל דהיינו שמרוב דבקותו בהקב"ה זולגים עיניו דמעות שכן מצינו ברע"ק  ,שמצאו תלמידיו של רע"ק שהיה בוכה בשבת ואמר עונג יש לי

רי שכשרבי עקיבא ה ".מצוי במתפללים בכוונה ן הואוכ ,בזוהר חדש שהיה בוכה מאוד באמרו שיר השירים באשר ידע היכן הדברים מגיעים

 למד שיר השירים שהיא אור התענוג והבינה אזי זלגו עיניו דמעות מרוב תענוג ושמחה. 

ר לעיל יובן, שבת". ולפי המבואיצא הצער ממנו שזכר רמ"א הוא תמוה דא"כ כל מי שמצטער ח"ו יבכה באבל כדי שובאמת בט"ז שם כתב "

מבלי הכרה בשמחה העתידה לבא אחריו היא  דיש שני מיני בכיות, יש בכיה בלא דעת שאסור לבכות בשבת דבכיה הבאה מתוך הכרה בצער

תתר בכל ההסתרות, בכיה שמגבירה את הצער ואינו מביאה שמחה, אבל יש בכיה שמביאה שמחה והיא בכיה עם דעת בהקב"ה שהוא המס

 , דהיא הבכיה הממשיכה את הדעת האלוקית לעולם.בדברי הרמ"אלכאו' ובכיה כזאת מותר לבכות בשבת כמבואר 

וענין זה נרמז בשם בוכ"ו, דהנה ענין האותיות ב' כ' כי ספירת הבינה )שמתחילה באות ב'( נרמזת בשם ב' )כידוע ומפורסם שלכן מתחילה 

אר בזוה"ק דהאות ב' מורה על הבינה שיש בה נקודה שהיא ספירת החכמה המסתתרת בה כמלך בהיכלו(, וספירת התורה בשם בראשית, ומבו

 זת בשם כ' כמבואר בזו"ח )יתרו מא, א(, והו' מורה כידוע על המשכה )כי כן היא צורתה( וכל זה מורה שעל ידי הבכיה ממשיכיםלכות נרמהמ

והנה בעינים יש שתי דמעות שמהם יוצא  ( בכוונת פותח את ידיך:דף י"ח ע"ב ,להאר"י הק') התפילה בשערבאר תוכמו שנמהבינה למלכות, 

ותכוין להמתיק את רח"ל הנז' שהיא הנוקבא תתאה ואת שתי הדמעות שהם ג"כ בגימ' כמנין רח"ל אשר אלו הדמעות הם יורדין ... הדין 

עכ"ל. היוצא מזה שהדמעות יוצאות  בפ' שמות ותמתקם ע"י הרצון הנז' שהם קפ"ד וקס"א ,בימא רבא שהיא הנוקבא כנז' שם בזוהר

וכאשר יוריד ( "פרשת בראשית) ער מאמרי רשב"ישב כמבואר מספירת הבינה המאירה בשכינה הקדושה, ויותר מזה בספירת החכמה שבה

 דע" עיי"ש.בא תמתקם ומתבסמים ביממא רבא כנוהנה החכמה העליונה שהיא ימא ר ,ויתכוין למתק הדינין האדם דמעות

ותרין דמעין הם שרש הדינין ושרש הקליפות אשר שרשם בחכמה בנצח והוד שבה ויתבסמו ויתמתקו ואין שטן ואין פגע רע והרחמים  

ין ולפיכך שערי דמעה לא ננעלו כי עולין לעשר שבחכמה. והעשר מתרבין והחוטם העליון מחזיר הדברים אל שרשם בסוד וירח ושם מתמתק

 שבחכמה ממתקין הדינין ונחתין תרין דמעין שבנצח והוד שבה למתק הדינין והקליפות

    סוד הבכיה     
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