
 

 בס"ד 

                                 
 

יע"א  תורתתורתמר שבועי בדרך מר שבועי בדרך מאמא ז ו הקדוש בעל הסולם  נ יע"אמרן רבי ז ו הקדוש בעל הסולם  נ מרן רבי

 קדושים ה'תשע"ז-פרשת אחרי מות
 

"וידבר ה' אל משה לאמור דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת 
ה' אלקיכם איש אביו ואמו  אליהם קדושים תהיו כי קדוש אני

את שבתותי תשמורו אני ה' אלקיכם אל תפנו אל תיראו ו
ה מפני שרוב נאמר "פרשה זו בהקהל –מפרש רש"י  האלילים וגו'"

 גופי תורה תלויין בה"
 "הרצון לקבל לעצמו"

השי"ת ברוב שמבואר באריכות בספרי רבינו הקדוש בעל הסולם 
רחמיו וחסדיו ברא את עולמו כדי להטיב 

זה ברא בברואיו  ובשביל ,כידוע ,לנבראיו
שהרי בלי  ,מידת רצון גדולה כדי לקבל שפעו

רצון אי אפשר להנות מן השפע ו"הרצון 
קבל" הוא בעצמו עניין ה"חידוש" שברא ל

וכיון  ,השי"ת מה שלא היה קודם לכן
שהשי"ת ברא טבע שכשהאחד רק נותן 

נמצא  להמקבל, והשני רק מקבל יש בושה
שאע"פ שברא ה' מדת רצון גדולה בנבראים 

צריך עוד תיקון מחמת הבושה ששורה עכ"ז 
על הרצון לקבל הנקראת בלשון חז"ל "נהמא 

 .לחם חסד - דכיסופא"

 יחס העבודה לשכר""
ובעבור זה נתן לנו ה' את העבודה בתורה 

היינו את הטובה שרצה ה'  ,ומצוות שבתמורתם נקבל שכר
והקשה בעל הסולם )תלמוד עשר  .להשפיע לנו בלי להתבייש

איך יכול להיות שעבודה  ספירות חלק א' בהסתכלות פנימית(
 מעטה של שבעים שנה תסיר מסווה הבושה בזמן שאין ערך כלל

שזה דומה לאדם שיאמר לחברו עבוד עימי  ,בין העבודה לשכר
וכי עבודה קטנה זו תסיר  .שעה קלה ואענגך בכל תענוגות העולם

מסווה הבושה? הרי אין לה כל ערך ביחס לשפע השכר? ותירץ 
שפירושו שכיוון שעיקר התיקון הוא עניין "השוואת הצורה"  ,רבינו

א מחמת זה שה' רק שעיקר הבושה שמונעת מלקבל את השפע הו
אבל ברגע שהנברא משווה רצונו כמו רצון  ,נותן והנברא רק מקבל

ואין  .ממילא מסתלקת הבושה ,היינו שרצונו גם הוא להשפיע ,ה'
הפירוש שהנברא הוא לגמרי כמו ה' שהוא רק משפיע כי זה לא 

אלא הפירוש שכל  ,יתכן כי סוף כל סוף הוא נברא בשביל לקבל
נחת רוח לנותן בזה שמתקיימת מה שמקבל הוא להשפיע 

יוצא שאם כל העניין הוא רק להפוך  .מחשבתו מה שרצה להטיב
את הרצון אם כן העניין פה זה לא כמה עבדתי וכמה זמן זה לקח 

כי לא עבדתי עבור שום תמורה אלא רק  ,ומה אני מקבל בתמורה
ועיקר המודד הוא האם תיקנתי את עצמי במדת  ,להפוך את הרצון

היינו האם המשכתי את האור והסגולה של  ,לאההשפעה או 
 .להשפעה התורה והמצוות שהם יכולים להפוך רצוני

 שני הפכים בנושא אחד - צורת העבודה

כי מצד אחד יש  .מציאות האדם היא שני הפכים בנושא אחד
היא רצון שומצד שני הנשמה  ,לאדם גוף שתכונתו רצון לקבל

ותם יחד בעולם והנשמה יכולה לתקן את הגוף רק בהי .להשפיע
העבודה בתורה ומצוות המהפכת  .הזה "שני הפכים בנושא אחד"

את הרצון לקבל להשפעה גם היא שני הפכים בנושא אחד כי מצד 
" זאת מר בעבודתו "אם אין אני לי מי ליאחד צריך האדם לו

אומרת שאם לא אתייגע בעצמי לא אבוא לידי תיקון ומצד שני 
שכל עבודתו היא מה' והשי"ת  אחר שמתיגע ומצליח צריך לדעת

ובדרך הטבע המוח  .וליחס כל עבודתו להשי"ת ,סיבב את עבודתו
לסבול את שני ההפכים הללו כי אומר לעצמו שאם ה' לא מסוגל 

כי ה' צווה  ,ולומר כך זה שקר ,עושה הכל אז לא צריך את מעשי
ע"י  םומצד שני אומר האדם אם אני פועל תיקוני .לעשות מצוות
שני הפכים אלו הם  .איך אפשר לומר שה' עושה הכלהמעשים שלי 

הנהגת "השגחה  :י הנהגות שבהם מנהיג ה' את הבריאהשת
ההנהגה ששם כביכול האדם  .פרטית" והנהגת "שכר ועונש"

 ,פועל ומזדכך בכח יגיעתו זוהי הנהגת שכר ועונשמתייגע ו
 ם שה' הוא זה שעושה את העבודה זוהיוההנהגה שבה מבחיני

ובמח החיצון הם סותרים כנ"ל וצריך  .פרטיתהנהגת השגחה 
כי רק ע"י חיבור שני הפכים יכול  ,לחברם עד כמה שהאדם יכול

חיבור הפכים דורש מהאדם התבטלות  .להופיע על האדם אור ה'
וזה בעצמו מזכך אותו  ,לא מבין הכלהוא רואה ש שהאדם ,אל ה'

בהנהגת שכר ועונש נבחן שהאדם הוא  .ומכשיר אותו להיות ראוי
 .שם הכל ה' עושה -בהנהגת השגחה פרטית לקב"ה אבל שותף 

 "קדושה" ו"טהרה"
הדרגא של חיבור ב' הפכים זהו מושג הקדושה, ז"א שנוצר חיבור 

הרצון לקבל  –בין הרוחניות לגשמיות, שהחומר בעצמו מתקדש 
 –נהפך לרצון להשפיע. מה שאין כן טהרה 

משמעותה הפרדה בין החומר לרוח. רוח זהו 
ב של "לא לקבל", נקיון מכל סוג של רק מצ

קבלה. טהרה זהו זמן של ניקוי הכלים, 
 –קדושה זהו זמן שהכלים משמשים ליעודם 

נמשך  לקבל את התענוג העליון, שכנ"ל
חיבור של  אלרצון לקבל ע"מ להשפיע שהו

 גשמיות ורוחניות, שני הפכים בנושא אחד.
הנהגת שכר  –"איש אימו ואביו תיראו" 

 ועונש
 –ב"ה אומר לעם ישראל "קדושים תהיו" הק

צריכים להיות מתוקנים ברצון לקבל על 
שפע העליון, מנת להשפיע, שרק כך נמשך ה

נקראת "קודש". "איש אימו ואביו תיראו ונה השהיא החכמה העלי
איך תזכו לזה? ע"י שבעבודתכם תחברו  –ואת שבתותי תשמורו" 

השגחה פרטית  את ב' ההפכים של עבודת שכר ועונש והנהגת
יחדיו. "אימו" ו"אביו" של האדם זהו רמז להנהגת שכר ועונש, כיון 
שבהנהגת שכר ועונש נעשה האדם "שותף" לקב"ה, את ענין 

ג' שותפים השותפות אנו רואים אצל אבא ואמא כמ"ש חז"ל "
באדם אביו ואמו והקב"ה. אביו נותן לובן שבו, אמו נותנת אודם, 

ם ולובן מרמז על זמני העליות והירידות אוד ,והקב"ה נותן נשמה"
של האדם בזמן שעובד את ה' בהנהגת שכר ועונש, שאז מרגיש 
את עצמו לרשות בפני עצמו, ולכן יש לו עליות וירידות. ועוד 
אפשר להסביר שענין אבא ואמא הם "המבררים" את הסיגים מן 

ט העובר, כי כל ענין העיבור הוא להפריד הרע מן העובר, מה שנקל
בו משבירת הכלים, ובירכי העיבור מתברר וזה ע"י אביו ואמו, וזה 
רומז גם על הבירורים אצל כל אדם בפני עצמו בעבודתו הפרטית 

 שמרגיש שהוא עצמו המברר, וזוהי בחי' אימו ואביו.
 הנהגת השגחה פרטית –"שבתותי תשמורו" 

מה שאין כן בחינת שבת זוהי הנהגת השגחה פרטית שה' עשה 
ה ויעשה לכל המעשים בלי קשר לעבודת האדם, אפי' שהאדם עוש

וכן הענין שה' שולט  בסוף יבוא לתיקונו. –לא יעשה כלום 
להתאמץ  –וזוהי מצוות יום השבת  ,בבריאה בצורה מוחלטת

משכת הקדושה, "שהוא והולחיות את העבודה של השגחה פרטית, 
גילוי המוחין" ע"י חיבור ב' העבודות יחדיו. "איש אימו ואביו 

שזה הנהגת שכר ועונש שהאדם עושה. "ואת שבתותי  –תיראו" 
שה' עושה הכל, ועל כן הם באים באחד, כגורם לענין  –תשמורו" 

ה"קדושה" שהוא גילוי המוחין, ומה שיש כל כך לירא ולהשמר 
מורו" כי כנ"ל שהאדם צריך מאד לירא ולהשמר שכל "תיראו" "ותש

בעבודה השניה, רק כשני אחד מהעבודות לא יביאנו לידי רפיון 
ים, שזה שה' עושה הכל לא ימעט ממידת יגיעתו טיפות שוו

וכן יגיעתו ועשיתו לא תקרר אצלו האמונה שה' עושה  ,ועשיתו
 את כל המעשים.

 "גופי תורה"
זו בהקהל נאמרה מפני שרוב גופי  וזה מה שאומר רש"י "פרשה

תורה תלויים בה", בהקהל היינו להקהיל ולצרף יחד ב' ההפכים 
של "איש אימו ואביו תיראו" ו"את שבתותי תשמורו", שרק ע"י זה 

תוכל להמשך הקדושה והשפע העליון שבזה  –"קדושים תהיו" 
 תלויים רוב גופי תורה, היינו "זיכוך הגוף", המשכת האור לבחינת

, היינו להשיגו. וזה תלוי לגמרי בחיבור ב' ההפכים. ה' יזכנו טעמים
לשמור ולעשות כל מצוותיו ביגיעה ואמונה, עדי נזכה לקודש 
העליון אור פניו יתברך שמו.

 

ו  – יש לי מושג ין ושמרי  הי
המוחין העליונים נקראים יין המשמח אלוקים 

ואנשים, ויש בסופן בחינת סיגים המכונים 

שמרי היין ומפסולת זו יוצא המזיק הראשון 

לעולם, שבעודו דבוק בקדושה דהיינו בשמרים 

יש לו דיוקנא דאדם, אלא כשהוא יורד להזיק 

לבני אדם הוא מתלבש בדיוקנא דשור, וע"כ 

 ר הוא הראשון מארבעה אבות נזיקין.השו

 (הקדמה לספר הזוהר ולם)ס
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