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יע"א  מר שבועי בדרךמר שבועי בדרךמאמא ז ו הקדוש בעל הסולם  נ יע"אתורת מרן רבי ז ו הקדוש בעל הסולם  נ תורת מרן רבי

 ה'תשע"ז פרשת ויקרא
 
 

 '" אל משה וידבר ה' אליו מאהל מועד לאמור אויקר"
 

הקרבן והתפילה גילוי ה"רצון להשפיע" והשגחתו יתברך שעשה 
 עושה ויעשה לכל המעשים

 

בפרשה זו מתבארים עניני הקרבנות. כבר אמרו חז"ל שענין הקרבן 
ממטה למעלה והקרבן מעלה ריח  והתפילה אחד הם: התפילה עולה

ניחוח ממטה למעלה, התפילה ענינה גילוי חסרון, השתוקקות והגברת 
הנפש האלוקית ואותו דבר ענין הקרבן. ונעתיק דברי ספר החינוך מצווה 

ות אחר ללב בקרבן הבהמות מצד הדמיון, "ועוד יש התעוררצ"ה: 
ידמו בכל עניניהם לא יתחלקו, רק שבזה נותן  שגוף האדם והבהמה

השכל ולא בזה. ובהיות גוף האדם יוצא 
יש לו לדעת  מגדר השכל בעת החטא

שנכנס בעת ההיא בגדר הבהמות וכו' ועל 
ולהביאו  כן נצטווה לקחת גוף בשר כגופו

אל המקום הנבחר לעילוי השכל ולשרפו 
שם וכו' כדי לצייר בלבבו ציור חזק שכל 
ענינו של גוף בלי שכל אבד ובטל לגמרי, 
וישמח בחלקו בנפש המשכלת שחננו האל 
שהיא קיימת לעולם וגם לגוף השותף עימה 
 יש קיום בתחיה בסיבתה בלכתו בעצתה"

ברת עכ"ל. א"כ רואים שענין הקרבן הוא הג
החילוק בין גוף  השכל היינו הנפש האלוקית.

לנפש כבר ידוע וכתבו רבינו בעל הסולם 
זיע"א פעמים רבות, שהגוף תכונתו הוא 
ה"רצון לקבל" לעצמו והוא מפריד את האדם 
מן הבורא, והוא ג"כ ענין הכפירה בהשגחתו 
ית' שהעלמה זו גורמת לאדם לחטוא, 

תה, והנשמה ענינה ה"רצון להשפיע" לזול
והיותה מכרת את בוראה ומאמינה ורואה את 

ה אינה באה לידי חטא. א"כ ענין השגחתו, ובז
קרבן לעורר האדם לדבוק בשימת לב שה' ה

, ויודע לראות את משגיח על כל המעשים
האמת הזו, שע"י זה זוכה לביטול ולנועם ה'. 
שמעלת הנשמה, שהיא  –שזה הפירוש "ומותר האדם מן הבהמה אין" 

, הוא ענין ה"אין" והביטול שמביאו לידי הכרת השגחתו ית' האדם
 והשפעה לזולתו.

זה גם ענין התפילה. כתוב "חסידים ראשונים היו שוהים קודם התפילה 
והיו באים להתפשטות הגשמיות", שמחשיבים את הנשמה, הרצון 
להשפיע, והבנת ההשגחה העליונה, על פני הגשמיות, שהוא ה"רצון 

בהשגחתו ית', ששניהם הולכים יחד, כי אם אדם היה  לקבל" והכפירה
משיג השגחתו ית' ודאי לא היה מסוגל לקבל לעצמו מפאת השגת זיו 

 כבודו, ורק היה בכלות הנפש אל ה'.
 

 צורת האות א' –חיבור התחתון לעליון  – תפילה וקרבנות
 

החוט המקשר שבין שני הענינים האלו, של תפילה וקרבנות, הוא ענין 
בעליון. כי ידוע הטעם שמתפללים ג' פעמים בכל יום עד חיבור תחתון 

זאת אומרת שאפי'  ,לריז"ל שאין תפילה דומה לחברתה כלשאומר הא
שאדם מתפלל תפילת שמונה עשרה אותו הדבר ג' פעמים, אבל 

, כי לגמרי מאדם לאדם ומתפילה לתפילה הדברים שונים –בפנימיות 
כל תפילה יש רצונות האדם ונפשו מפוזרים בכל העולם ובכל הדברים ו

דת לפי הזמן והמקום והכוונה להשיב לאדם בפנימיותה סגולה מיוח
רצונותיו האבודים. זו הסיבה שלפעמים אדם מרגיש אחרי תפילה 

התפילה השיבה  מסוימת שנהפך לאיש אחר, אין זה אלא שסגולת אותה
לו מבור תחתית רצון אבוד. מזה לומדים שיש לגשת לכל תפילה בכל 
הרצינות, כי כל תפילה שאדם מתפלל היא אחת ויחידה ולא נעשתה 
פעולתה עוד מעולם, ויש לה רצונות אבודים שמיוחסים רק אליה. וע"י 
זה שאדם זוכה ברצונות שלו הוא נהיה מתוקן, ויש לו כלים לקבל את 

יש אורות, היינו  –ות נשמתו, כי כאשר יש לו כלים, היינו הרצונות אור
התיקון. וזה הכל מכוח התפילה שהעלתה את התחתון לעליון, העלתה 

נזכיר את הרצונות שהיו אבודים בתחתית למעלה. )ולמעמיקים שבינינו, 
ויקהל בזוהר הקדוש, שמסביר איך את "מאמר עלית התפילה" בפרשת 

העליון נפלו לתחתון ובזמן התפילה כל התחתונים  הבינה ותו"מ של
 עולים לעליונים.(

מורה על חיבור העליון והתחתון כי יש לה יוד עליונה  ידוע שהאות א'
החכמה, ויוד תחתונה וואו באמצע המחברת ב' יודין. אלף הוא ענין 

"והחכמה   מלש' הפסוק "ואאלפך חכמה", כי חכמה הוא החיים כמ"ש
מורה על  והיא מרומזת באות א', כי צורת האות א' בעליה".תחיה את 

חיבור תחתון בעליון, והחכמה אינה מתגלה אלא כשהתחתון מתחבר 
לעליון, כמו שאמרנו קודם בענין התפילה, שרק כשאדם מתפלל, היינו 
מחבר רצונותיו האבודים אליו ע"י התפילה, מתגלה לו השגחת ה' 

 ומתמלאים משאלותיו.
 

 אלף גדולהלף קטנה וא
 

כתוב בתורה בא' זעירא )קטנה(, וזה רמז כי א' רומז  אל משה" א"ויקר
קודם שה' ציווה על הקרבנות  ונסביר, כנ"ל על חיבור תחתון בעליון.

)שזה ג"כ ענין התפילה שהוא חיבור תחתון 
בעליון( האלף היא קטנה אבל אחר הציווי חוזר 
הא' להיות גדולה כי התחתון התחבר לעליון, וזה 
הפי' "ויקרא אל משה"  שה' ציווה למשה שע"י 
הקרבנות והתפילות יעשה מאלף קטנה אלף 

א' היא קטנה בזוה"ק שהטעם שה גדולה. וכמ"ש
דרגא  מפני שמשה פרש מן האישה, שהאישה היא

סת לתפילה תחתונה כי בחינת האישה מתיח
ולחיסרון. וקודם ציווי הקרבנות האישה )בחינת 
הבינה ותו"מ קו שמאל( אינה מחוברת, אבל אחר 
הציווי של הקרבנות ואחר שאדם מתפלל, אז 

 חוזרת הא' להיות  גדולה.
 

 לף עולותא
 

שלמה המלך הקריב אלף עולות. אפשר לרמז 
שאלף עולות רומז לאות אלף, שבזה עשה את 
האות א' מקטנה לגדולה שע"י האלף עולות 
שהקריב, חיבר כל הרצונות התחתונים והנפולים 

לקים העליונים. ובזה ראו כל אפסי ארץ את לח
השגחת ה'. שלמה המלך חכם היה, והכוונה שהוא 

, וע"י זה התגלתה חיבר כל התחתונים לעליונים
החכמה והחיים. דוד המלך אמר "כי טוב יום 
בחצריך בחרתי מאלף" חצר זו הבחינה התחתונה 

נימית, ודרשו הפהבחינה יא והחיצונית לבית , שה
שהקב"ה אמר לדוד המלך "אהוב עלי יותר יום אחד שאתה עוסק חז"ל 

בתורה בחצריך יותר מאלף עולות שעתיד שלמה בנך  להקריב בבית 
המקדש. ואפשר  לפרש כי דוד המלך הכין וגרם שהבחינות התחתונות, 
בחינת "חצר", ישתוקקו להתחבר לבחינות העליונות בחינת "בית", 

לה אותם, אבל לולי ההשתוקקות של ושלמה המלך ע"י אלף עולות הע
 דוד המלך, לא היו עולים.

 

 "נפתולי אלוקים נפתלתי"
 

ת האלו שמתבררים בבחינות התחתונות שמתאחדות בעליונות, ברצונו
. רואים שנפתלי מרמז על תפילה, מתגלים סודות ההשגחה העליונה –

כמ"ש בתורה בלידת נפתלי "נפתולי אלוקים נפתלתי עם אחותי גם 
לאה היא מרמזת על הבחינה יכולתי" ואת זה אמרה רחל, והפירוש כי 

העליונה ורחל על הבחינה התחתונה, וידוע שכל לילה רחל, שרומזת על 
השכינה, יוצאת לגלות. והשלימות היא שיש חיבור בין לאה לרחל, וזה 
נעשה ע"י התפילה. כתוב בספרים הקדושים, שנפתלי רמז לתפילה, 

קה בחינות נפתלי מלש' צמיד פתיל שזה דביקות, הנפילה מחברת ומדבי
כי רגליים הם הבחינות  תחתונות עם העליונות. נפתלי היה קל ברגליו,

הא', התחתונות וע"י התפילה כשמתאחדים עם הבחינות העליונות סוד 
אלף אותיות פלא, הם נעשים קלים יותר. ובזה הבנתי שגילוי הסודות 

של רבי שמעון בר יוחאי והאר"י הקד' היו בנחלת נפתלי  הגדולים
ת ההשגחה מתגלים רק בסוד ישראל ששמה מירון וצפת, סודו שבארץ

 התפילה והקרבנות שמחברים את התחתון בעליון.
 

 לשון חיבה
 

ל " כל החיבור שלשון חיבהזה אומר רש"י: "קריאה  אל משה" א"ויקר
תחתון בעליון נעשה בדרך של חיבה. הקב"ה, אלופו של עולם, מסתתר 

לי". ה' נמצא עם התחתונים וקורא לאדם בכל המצבים: "בני שוב א
תפילה ולהקריב קרבנות ו יתחברו בעליונים. ויה"ר שנזכה לובהשגחת

בבית המקדש.

 

 ב'צמצום  – מושגמושגיש לי יש לי 

צמצום נה"י דא"ק מכונה צמצום ב'. כי 

הוא דומה לצמצום א' שהיה ב"אין סוף" 

וכן  המלכות.על ב"ה על בחינה ד' דהיינו 

 נעשה כאן הצמצום על בחינה ב'. וכמו

נפסק הקו אור ד"אין סוף" שבצמצום א' 

כן נפסק קו על המלכות של נה"י דא"ק, 

ין סוף" כאן על הבינה דנה"י אור "א

דא"ק, באופן שבינה ז"א מלכות, נשארו 

ומהם  מתחת לנקודת הצמצום בלי אור.

מין דפרודא, הנקראים בי"ע, עלנעשו ג' 

א יצירה הומבינה, וה ה היאכי הבריא

 מז"א והעשיה היא ממלכות.
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