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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

 ה'תשע"ז חזון -פרשת דברים 
 

"לפי שהם דברי תוכחות וברש"י:  "אלה הדברים אשר דבר משה וגו'"
 ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום".

 

 תוכחת משה רבינו
 

פירוש, חומש דברים הוא תוכחה של משה רבינו לעם ישראל, וכעין 
חזרה על כל המאורעות שהייו עם עם ישראל, שמשה רבינו חוזר ומונה 
כל החטאים והעניינים שעברו על עם ישראל. ובמדרש על הכתוב "אלה 

. התורה הקדושה, "מרפא לשון עץ חיים"הדברים" נדרש בהקשר לפסוק 
מדברת על ענין ארץ ישראל. רואים זאת בעבודת  מתחילתה ועד סופה,

האבות הקדושים, אח"כ בירידה למצרים וההליכה לארץ ישראל, הכל 
דרש ר' סביב א"י. התורה מתחילה בבראשית , וכמו שרש"י מביא ש

יצחק שהתורה היתה צריכה להתחיל 
ב"החודש הזה לכם", ומה טעם פתח 
בבראשית? משום כוח מעשיו הגיד 

יאמרו אומות העולם  לעמו, שאם
לישראל ליסטים אתם שכבשתם ארצות 
שבעה גויים, הם אומרים להם, כל 

. והחוט הזה הארץ של הקב"ה היא וכו'
שזור בכל התורה כולה, עד חומש 
דברים, ששם סיים עם ישראל מסע של 

שנה במדבר ועומד להכנס לא"י ע"י  40
יהושוע בן נון. וצריך, א"כ, להבין מדוע 

סים לא"י צריך משה רבינו קודם שנכנ
לחזור על כל החטאים שהיו עד עתה 

 שוב.
 

 השגחתו יתברך –ענין א"י 
 

התאוה הגדולה לארץ ישראל הוא אלא, 
סוד ההשגה של ההשגחה הפרטית של 
ה', שאדם רואה ומשיג זאת ע"י שיש לו 
רצון להשפיע שאז קונה השגחתו ית' 
בבחי' הטוב והמטיב, וכמו שבעל הסולם 
כתב לתלמידו הקדוש ר' מרדכי שולץ 

"כל השלימות מונח בשם הקדוש הי"ד: 
יו ידעו שמקום השראת השכינה הוא "אלוקי צדקי", אשר כל אבריו וגיד

במקום הצדק, דהיינו בזה הידיעה החלוטה אשר צדקו יחדיו כל 
. עכל"קמחשבותיו ולא צעד עוד שום אדם בעולם פסיעה רעה" 

ובתלמוד עשר הספירות ביאר רבינו באריכות שכל שם צדיק הוא על של 
תו. שמצדיק את קונו על כל מה שעבר עליו ורואה איך היה הכל לטוב

ולהרחבה בענין זה, נעתיק דברי רבינו הקד' בפרוש הסולם, בפרשת 
"כי אמרו חז"ל לא היה שמחה לפניו בראשית, ביאור היכל הגבורה: 

כיום שנבראו בו שמים וארץ, משמע, שכל בריאות העולם הם בתכלית 
השלימות במידה כזו שלא היה שמחה לפניו וכו'. אמנם אי אפשר לאדם 

ו הגדולה הזו, אלא לאחר שעשה תשובה שלימה לקחת חלק בשמחת
מאהבה, אבל מטרם זה, לא ישמח כלל בעצמו ובבריאות העולם, אלא 
להיפך, שמרגיש לפניו עולם מלא צער ומכאובים, עד שאומר ארץ ניתנה 
ביד רשע, הן מכאובים גופניים, והן מכאובים נפשיים, שהם העבירות 

גד הטבע של הבריאה כי לא שעושה. וכל זה הגיע לו מפני שהולך כנ
נברא העולם אלא בסוד השפעה, דהיינו לעסוק בתורה ומעשים טובים 
בכדי להשפיע נחת רוח ליוצרו ולא להנאת עצמו, כמ"ש כל פעל ה' 

פיעו לו נחת רוח. אבל בתחילה עייר למענהו, דהיינו בכדי שהבריות יש
ו הרצון פרא אדם יולד, דהיינו שכל ענינו הוא להנאת עצמו ואין ב

להשפיע כלל, והוא טוען כל פועל ה' למעני ולהנאתי, שהרי רוצה לבלוע 
העולם ומלואה לטובתו ולתועלתו. ולפיכך הטביע הבורא ית' ייסורים 
קשים ומרים, בענין הקבלה לעצמו הטבוע באדם מעת לידתו, הן 
מכאובים גופניים והן מכאובים נפשים, באופן שאם יעסוק בתורה 

להנאת עצמו, מ"מ על ידי המאור שבה ירגיש הפחיתות  ומצות אפילו
והשחיתות הנוראה שיש בטבע הקבלה לעצמו, ואז יתן אל ליבו לפרוש 
את עצמו מטבע הקבלה הזו ויתמסר לגמרי לעבוד רק להשפיע נ"ר 
ליוצרו, בשיעור הכתוב כל פעל ה' למענהו. ואז יפקח ה' את עיניו ויראה 

מות שאין בו חסרון כל שהוא. ואז לוקח לפניו עולם מלא מתכלית השלי
חלק בשמחתו ית' שבעת בריאת העולם. וזה שאמרו חז"ל, זכה הכריע 
את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. כי בכל מקום שנותן עיניו הוא 
רואה רק טוב ורק שלימות ואינו רואה במעשה הקב"ה שום חובות כלל, 

יים והרוחניים שסבל מטרם אלא הכל זכויות. ובענין הייסורים הגשמ
שעשה תשובה, יש בהם ב' דרכים: א( הוא בחי' כל מה דעביד רחמנא 
לטב עביד כי הוא רואה בעיניו, אשר לולא המכאובים הנוראים ההם 
שסבל, מכח שהיה משוקע בטבע הקבלה לעצמו לא היה זוכה לתשובה 
מעולם, וא"כ הוא מברך על הרעה כשם שמברך על הטובה, כי לולא 
הרעה לא היה זוכה להטובה. ונמצא שכל מה דעביד רחמנא לטב עביד, 
כלומר, גורמים להטוב. ב( היא בחינת גם זו לטובה, דהיינו לא לבד 
שהרעות נעשו גורמים להטובה, אלא שהרעות עצמם נהפכו ונעשו 
טובות, והיינו ע"י אורות גדולים מאד, שהבורא ית' מאיר בכל אלו 

שו לטובות, הן היסורים הגופניים והן היסורים הרעות, עד שנהפכו ונע
הנפשיים שהם העבירות, באופן שהחובות נהפכו וקיבלו צורות של 

 עכל"קזכויות." 
 

צריכים להבין  –קודם שנכנסים לארץ 
 שכל היסורים היו לטובה

 

אחר שראינו כל זאת בענין השגחתו ית', 
נבין שארץ ישראל היא הדרגה הזו 

טובות גמורות,. שרואים שכל הרעות הן 
לכן קודם שנכנסים לא"י צריך לחזור 
ולספר כל החטאים והיסורים, באופן 
שעכשיו מספרים זאת כדי להבין שהכל 
הם טובות גמורות ממש, בסוד א"י. 
ומובן הקשר של הפסוק "מרפא לשון עץ 
חיים" כי כל עוד שאדם לא מבין 
השגחתו ית' בסוד טוב ומטיב, נחשב 

ה', כי כל רע  שמדבר לשון הרע על
שאדם מרגיש או מדבר בסופו של דבר 
אין זה מתיחס אלא לבורא, אבל אחרי 
שזוכה להבין ולהרגיש שה' לא פעל רעה 
לאף בריה מעודה, זוכה שנתקן הלשון 
הרע שדיבר על הבורא, ולשונו נרפאת, 

לשון עץ  א"מרפכי מדבר רק טוב. וא"כ 
. כי הלשון הרע שדיבר מקורו חיים"

יתה את אדם וחוה ע"י עץ מהנחש שפ
הדעת, ונכנס באדם זוהמה מרגיש, 
כביכול, שה' עושה רע, אבל ע"י התורה, שהיא סוד עץ החיים וארץ 
ישראל, שהוא ענין השגת ההשגחה השלימה בבחי' טוב ומטב, האדם 

 זוכה לעץ החיים ולשונו נרפאת, כי רואה איך הכל טוב.
 

 י"ז בתמוז וט 'באב –התורה וארץ ישראל 
 

למדנו שהתורה וארץ ישראל הולכים יחד. כי התורה זה האור, וארץ 
ישראל זה הכלי שמקבל את האור. לכן כל התורה מדברת על ארץ 
ישראל, כי זה הכלי והאור יחד. ימי בין המצרים מזכירים לנו שצריך 
לזכות להשגחתו השלימה ולחבר את התורה וארץ ישראל כאחד, שהכלי 

בין המצרים מתחילים בי"ז בתמוז, שזה פגם יקבל את האור. כי ימי 
בתורה שמשה רבינו שבר הלוחות, ומסתיימות בט' באב, שזה כנגד 
הפגם בארץ ישראל שאז הוציאו המרגלים דיבת הארץ רעה ודיברו 
לשוה"ר על א"י. ונגרם פירוד בין התורה לא"י, והעבודה כל השנה, 

מו שכתו בספרים ובפרט בימים אלו, לחבר את התורה וארץ ישראל, כ
הקד' שי"ז בתמוז יהיה חג ראשון, וט' באב יהיה חג אחרון, והימים 
בינהם יהיו חול המועד. י"ז בתמוז יהיה חג כנגד התורה, וט' באב יהיה 
חג כנגד ארץ ישראל, ויהיו מחוברים יחדיו, ויראו שה' הוא טוב ומטיב, 

כ, והם ב' פעמים וזה הרמז כי י"ז בגמט' טוב, וט' באב הוא רמז לטוב ג"
טוב כנגד טוב ומטיב, כי ע"י החיבור של התורה וארץ ישראל משיגים 

 שה' הוא טוב ומטיב.
 

 ים המלח בגבולות הארץ
 

יש לרמז מדוע שכשהתורה מתארת את הארץ לגבולותיה סביב, 
מתחילה בים המלח ומסיימת בים המלח, ז"א שנקודת ההתחלה והסיום 

רמז ליסורים, כמו שאמרו חז"ל : "מה של א"י הוא ים המלח. כי מלח מ
מלח ממרק את הבשר אף יסורים ממרקים" יוצא שמלח מרמז על 
יסורים, וכל עוד שאדם לא משיג שכל היסורים הם לטובה, לא יכול 
לזכות לארץ ישראל שענינה ההשגחה שהכל לטובה וה' הוא טוב ומטיב, 

"י ידיעה זו ולכן גבולות הארץ מתחילים בים המלח ומסיימים בו, שע
 זוכים לירושת הארץ. שבת שלום לכולם.

 

 
 

  לע"נ ר' בנימין בן ר' שלמה נלב"ע י"ב מרחשון ה'תשע"ז תנצב"ה.

 d052769144@gmail.com ברורים בנושא ספרים ושיעוריםלתגובות ו/או               לע"נ איתי בן חיים הי"ד.

 

 יציאת מצרים – יש לי מושג
 

כי נשמות ישראל נמשכות מזו"ן, ומתוך שנוקבא דז"א 

ל כן יש ממותקת בבינה, שהיא נבחנת לעולם העליון, ע

לנשמות ישראל שורש גם שם בבינה. ובכדי להוציא 

בני ישראל מארץ מצרים, שבדרך הטבע מצד זו"ן לא 

היו ראויים להגאל, המשיך הקב"ה לכל אותו הדור 

נשמות גבוהות מעולם העליון, מבינה בלבדה, ומכח 

שורשם הגבוה הזה גאל אותם הקב"ה, וזה סוד וגאלו 

הישר של נשמות ישראל  מיד חזק ממנו. כי משורשם

היתה הטומאה של מצרים חזקה מקדושת ישראל, אלא 

  שהאיר להם נשמות גבוהות מבינה וגאל אותם.
 

 (הסולם פרשת בראשית זוהר) 


