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Nefech Ha'haïm

Chapitre 19 - Porte 4

ושם ה' נקרא עליו. כי התורה כולה שמותיו של הקב''ה.
כמאמרם ז''ל (ברכות כ''א א') מנין לברכת התורה לפניה מן

התורה שנאמ' כי שם ה' אקרא וגו'. וכן למדו שהעוסק בתורה
שכינה שרוי' עמו דכתיב בכל המקום אשר אזכיר את שמי

כו'. ובזוהר במדבר קי''ח א' כמה חביבא אורייתא קמי'
קב''ה דהא בכל אתר דמלי דאורייתא אשתמעו קב''ה וכל

חיילין דילי' כלהו צייתין למלולי' וקב''ה אתי לדיירא עמי'
הה''ד בכל המקום אשר אזכיר את שמי וגו'. ובפ'

משפטים קכ''ד א'. דכל מאן דינטר ארחי דאורייתא ואשתדל
בה כמאן דאשתד' בשמא קדיש' דתנינן אוריי' כלא שמא.

דקב''ה ומאן דמשתדל בה כמאן דמשתדל בשמא קדישא
בגין דאוריי' כלא שמא חד קדישא איהי. שמא עלאה. שמא

דכלול כל שמהן: ומאן דגרע את חד מינה כאלו עביד
פגימותא בשמא קדישא. ובפ' ויקרא י''ג ב' ר''א פתח כל זאת
באתנו ולא שכחנוך כו': ולא אנשנין מלולי אורייתך. מכאן

אוליפנא כל מאן דאנשי מלולי אורייתא ולא בעי למלעי בה
כאלו אנשי לקב''ה דהא אורייתא כלא שמא דקב''ה הוי. ושם

דף י''ט סוף ע''א דהא אורייתא מאן דישתדל בה
מתעטר בעטרוי דשמא קדישא דהא אורייתא שמא קדישא

הוא ומאן דישתדל בה אתרשים ואתעטר בשמא קדישא.
וכדין ידע ארחין סתימין ורזין עמיקין כו'. וכ''א בר''פ שמיני ובפ'
אחרי ע''א ב' וע''ב סוף ע''א וע''ג א' וע''ה א' ובפ' אמור פ''ט

ב' ובר''פ קרח ע''ש. ולכן גם מזה הטעם אמרו דקב''ה
ואורייתא חד. כי הוא ושמי' חד הוא. כמ''ש בזוהר יתרו צ' ע''ב
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ואורייתא כלא שמא חד הוי שמא קדישא דקב''ה ממש
זכאה חולקיה דמאן דזכי בה מאן דזכי באורייתא זכי

בשמא קדישא דקב''ה ממש רי''א בקב''ה ממש זכי דהא הוא
ושמי' חד הוא. ולכן אמר בתד''א שכל מי שעושה מריבה על
ת''ת כאלו עושה מריבה על מי שאמר והיה העול' שנא' הוא
דתן ואבירם כו' בהצותם על ה'. לכן כאשר האדם בא בשם ה'.
הכל יראים ומזדעזעים ממנו כמ''ש וראו כל עמי הארץ כי שם
ה' נקרא עליך ויראו ממך. וכמ''ש כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו
כי ידע שמי. כי בי חשק בו ית' ממש כביכול כנ''ל. ובפ' בלק
ר''ב א' ת''ח כמה חביבין אינון דמשתדלי באוריי' קמי' קב''ה.
דאפי' בזמנא דדינא תלי' בעלמא ואתיהיב רשו למחבלא
לחבלא. קב''ה פקידי לי' עלווייהו על אינון דקא משתדלי
באורייתא. והכי א''ל קב''ה כי תצור אל עיר בגין חוביהון סגיאין
כו' תא ואפקיד לך על בני ביתי. לא תשחית את עצה דא ת''ח
דאיהו במתא דאיהו אלנא דחיי אילנא דיהיב איבין. את עצה
ההוא דיהיב עיטא למתא כו' ואוליף לון אורחא דיהכון בה. וע''ד
לא תשחית את עצה. לנדוח עליו גרזן לנדחא עלי' דינא ולא
לאושטא עלי' חרבא מלהטא כו'. כי האדם עץ השדה דא אקרי
אדם דאשתמודע עילא ותתא כו'. וכל דא פקיד קב''ה על אינון
דמשתדלי באורייתא כו' ע''ש באורך:
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