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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 פרשת ואתחנן
 

"אין חנון בכל מקום אלא וברש"י  "ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר"
לשון מתנת חינם, אף על פי שיש להם לצדיקים לתלות במעשיהם 

 .הטובים, אין מבקשים מאת המקום אלא מתנת חינם"
 

 ב' הנהגות
 

אינו  צריך להבין ענין "מתנת חינם" וענין "מעשים טובים" שודאי
כפשוטו, וכי יש משהו שיכול לומר להשי"ת עשיתי כך ומגיע לי? הרי כל 
מה שהאדם עושה הוא מכוחו של ה' יתברך. התשובה היא, שיש ב' 
הנהגות שברא ה' בעולמו: הנהגת שכר ועונש והנהגת השגחה פרטית. 

ן מצב איא העולם? הרי קודם שנברא העולם בוביאורם: בשביל מה נבר
מקבלים כל ובמחשבתו ית'  כל הנבראים כלולים באין סוףסוף, היינו 

ומדוע א"כ יצאנו  השפע בלי שום פגם,
אנו בו למצב הנוכחי שממצב אין סוף 

אלא הטעם הוא כדי  מלאים חסרונות.
לגלות צורה חדשה בנבראים שלא היה 
מקודם, והוא צורת ההשפעה 
 .שהנבראים יוכלו להשפיע כמו הבורא

אשון ואף על פי שגם במצב הר
שהנבראים לא התעטרו במידת 

לא היה ווקבלו שם כל השפע ההשפעה 
, בכל זאת חשקו הנבראים זה שום פגם

 כמו הבורא,להתעטר במידת ההשפעה 
שענינו גילוי  ,וע"כ נעשה "הצמצום"

החסרון שבנבראים שמצריך אותם 
לקנות את מידת ההשפעה כדי לחזור 
שוב לקבל את כל השפע שהיה להם 
 מקודם, שמאז הצמצום נעשה חוק

אלא צריך להיות "מקבל על  ,לבד קבוע שא"א לקבל שפע בבחי' הקבלה
וכדי להפוך את הרצון לקבל שיהיה בעמ"נ להשפיע,  ,נת להשפיע"מ

עשה הקב"ה ב' דרכים: דרך הראשונה שנתן לנבראים אפשרות להיות 
שהם "יקחו את עצמם בידיים", וע"י העסק בתורה  -"שותפים" עמו 

"דרך תורה". הדרך השני  ומצוות יהפכו כלי קבלה להשפעה, וזה נקרא
שגחה העליונה גורמת שע"י ייסורים שהה –נקרא "דרך יסורים" 

שנוצרים מהשימוש ברצל"ק לעצמו, על הנברא בעצמו להבין גודל הרע, 
והנברא מרגיש גודל המכאובים הגדולים שבשימוש ברצון לקבל לעצמו 
עד שמוכרח להתפתח ולהדבק במידת ההשפעה. כמובן ש"דרך תורה" 

לה הסגו עדיפה, כיון שהיא מקצרת מאד את זמן ההתפתחות מחמת
ההנהגה של "דרך ייסורים" נקרא  הגדולה הטמונה בתורה ובמצוות.

כיון שמצד ההנהגה הזו אף אחד לא ישאר בחוץ וכולם  "השגחה פרטית"
ת הנהגת "שכר ועונש" אקונם. ההנהגה של "דרך תורה" נקריגיעו לתי

 כיון שהאדם בעצמו מזרז זמן תיקונו ע"י העסק בתורה ובמצוות.
 

 הכל בהשגחה פרטית בסופו של דבר
 

 –"צדיק" מהות שם  בעה"ס מסביר בהקדמה לתלמוד עשר הספירות
וכל מה שה' עושה  ,, שמרגיש ורואה שהכל טובשמצדיק את קונו""

בים הם. עפ"י האמת גם הבריאה טו וכל היסורים שלו ושל כל ,לטובה
רך תורה" מבין שזה שזכה להתקן ע"י הליכתו ב"דז הצדיק שהזדר

 במהרה הוא גם מחמת שה' רצה כך, יוצא שגם "דרך תורה" של הצדיק,
קטן וגדול שוים בסופו של דבר  ,"השגחה פרטית"הצדיק אומר הכל ב

מחמת  , וגם הרשע שזכהלפניו ית'. כי גם הצדיק שזכה ע"י מעשי ידיו
ם כולם שוים לפניו ית' וכולם זכו במעשי ידיהם או ע"י היסורי ,יסורים

כי כך רצה השי"ת ושוים קטן וגדול ואין לצדיק להתגאות על הרשע כי 
אף " –וזה הפי' ברש"י  .להיות הפוך ממש מצד השגחת השי"ת זה יכל

שהרי הלכו  פי' – על פי שיש להם לצדיקים לתלות במעשיהם הטובים"
"אין מבקשים בכל זאת  ,תורה" והזדרזו ונעשו שותפים להשי"ת ב"דרך

מפני שיודעים שגם מה שהם והטעם  – מאת המקום אלא מתנת חינם"
זכו להיות צדיקים ע"י "דרך תורה" זהו גם השגחה פרטית מאת ה' שהם 

ולכן מבקשים מתנת חינם כי משיגים שכולם שוים  .דרך תורה""ילכו ב
נס דווקא כשרוצים להכ .אצלו יתברך ממש בסוד משווה קטן וגדול

כי ארץ ישראל הוא המקום  ,לארץ ישראל צריך לבקש מתנת חינם
 שרואים שה' עושה הכל וא"א לבקש בזכות משהו.

 

 "סוד העיבור"
 

עם ישראל וחכמי ישראל ידעו "סוד העיבור" שענינו הבנת מחזור 
אבל  .שעל ידיהם אפשר לקדש חדשים ולעבר שנים ,השמש והירח

השגחה פרטית. ענין הזמן  בעומק "סוד העיבור" הוא ההבנה את סוד
ע"י סוד העיבור שולטים על  ,הוא סכום של חסרונות הבאים זה אחר זה

כביכול מראים שהכל מושגח. ברגע אחד אפשר  חסרונות, –הזמן 
למלאותם ואפשר להאריכם. עיקר המכוון "בעיבור השנים" הוא לגרום 

ת וע"כ כל כי ניסן הוא גילוי השגחה פרטי ,שחודש ניסן יהי' בזמן האביב
עיבור השנים מיועד שהזמן שבו מתגלה ההשגחה הפרטית יהי' בזמן 

 האביב.
הדבר חז"ל אמרו עומק  ור השנים יוצא שישנם ב' חדשי אדר.ע"י עיב

וע"י סוד העיבור  ,שמי שיש לו דין עם גוי יעשה משפט בחודש אדר
שגובר בחודש  את מזלם של ישראל מכפילים , שבזהישנם ב' חדשי אדר

שזה גם  .חתוניםל גילוי השגחתו ית' בתבנוי עאדר, שמזלם של ישראל 
השגחה פרטית מתחיל והגילוי של  ,פסח הסוד של פורים, והאור של

ישנו עוד רמז ב"סוד  .אדרכבר ב
שבדומה לעובר שאפי' עוד לא  ,העיבור"

התחיל לנשום בכוחות עצמו והוא חלק 
רואה "בכל אופן אמרו חז"ל  ,מאמו

שהוא ענין ב'  "ד סופומסוף העולם וע
 –הפכים כי מצד אחד הוא עובר 

ה' זה מרמז שעוד לא התחיל שבעבודת 
 ,לעשות את העבודה המוטלת עליו

ומצד שני רואה מסוף העולם ועד סופו 
בכל  ית'השגחתו שזה מרמז שמשיג את 

העולם. אלא זה הוא סוד העיבור 
, שבסופו של דבר מצד השגחתו ית'
שום דבר אינו תלוי  השגחתו ית'

, כי מי יאמר לו מה בעבודת האדם
"סוד העומק של וע"כ  תעשה ומה תפעל.

שהוא חיבור מהלך השמש  ,העיבור"
 , הוא הבנת השגחתו ית'.והירח

 לבנהפני  –חמה, יהושע פני  –משה 
שאר משה רבינו הוא פני חמה ויהושע הוא פני לבנה. משה רבינו נ

בחו"ל ויהושע נכנס לארץ, ולמרות שזה נראה שמשה רבינו לא נכנס 
, שהוא חיבור חמה "סוד העיבור"מחמת שחטא, אבל בעומק יש כאן את 

ולבנה, משה ויהושע, שגם איפה שמשה נמצא זה גם בחי' ארץ ישראל 
כי באמת אברהם  ."עתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות"בסוד 

שארץ ישראל היום,  במקום – ארצות: שבע אבינו קיבל מהשי"ת עשר
 ולעתיד לבוא יהי' להם אדום, עמון ומואב. - ארצות מעבר לירדן ועוד ג'

של לעתי"ל אז משה דין של קדושת ארץ ישראל ממש. יוצא שמצד 
 פרטיתהההשגחה  –"סוד העיבור"  ובארץ ישראל, שזה רבינו נמצא כעת

ל. יוצא שמשה תגלה לעתי"לגלות איך השמש והירח מחוברים, שזה י
 וגם משה רבינו נמצא בארץ ישראל. ,ויהושע הם מחוברים

 

 "ענין הנחמה"
 

שבועות של נחמה "ז' דנחמתא", ולפניהן הם  השבועות הבאים תשבע
יש "ג' דפורענותא". צריך לחבר את ג' הארצות של מעבר לירדן לז' 

, להבין שהכל זה ארץ ישראל. אליהם מכניס את ישראל ארצות שיהושע
, של הנחמה עם הז'לא מחוברים הם ועות הם פורענות כי זה שג' השב

ימים האלו, שגם משה נמצא כבר כ העבודה בהי ג"ברגע שמבינים, וזו
, מצד הם גם ארץ ישראל מואבעמון וכי ג' הארצות אדום  ,בארץ ישראל

, מתגלה חנ"םאותיות  – נחמ"הנחמה, , אז ישנה השגחה פרטית כנ"ל
האור של מתנת חנ"ם, אהבת חנ"ם, שהשי"ת עשה עושה ויעשה לכל 

חיבור בין הכלי  ,שהכל אחד ,שים. שזה החיבור בין המוח למידותהמע
שכל סוגי הדברים והכשלונות הם מתיחסים להכנת הכלים שיוכל  ,לאור

 להכנס בהם האור.
 

 ראובן, גד ומנשה
 

אובן זה לשון רמעבר לירדן היו ג' שבטים: ראובן, גד וחצי שבט המנשה. 
רמז  ,גדיא טבא"" לנשמ"ה. גד לשון מזאותיות  –ראיה, אור. מנשה 

מכוונים כנגד האורות יחידה הם  .למוחין העליונים שנקראים מזל עליון
נשמה, וכשב' החלקים של ארץ ישראל מתחברים, אזי מתחברים וחיה 

 גם כן חלק הכלי עם חלק האור.
של ארץ ישראל: עיקר עומק התפילה של משה רבינו לחבר ב' החלקים 

זה אפשרי רק ע"י ו .כיום ץ ישראלג' ארצות של מעבר לירדן עם ז' שבאר
 שבת שלום. "אוצר מתנת חינם" שהוא ענין גילוי השגחתו ית'.

 

 

 

 חורבן בית המקדש – יש לי מושג
 

בסיבת הסתלקות הארת גופא דעתיק חרבו ב' מקדשים 

דהיינו ב' בחינות המוחין המאירות בב' מקדשין שהן 

רים בבית ראשון והמוחין מוחין דאו"א עילאין שמאי

דישסו"ת שהם מאירים בבית שני וכולהו נהורין 

בישראל נחרבו ונסתלקו שגם האורות דו"ק ודבי"ע 

    .נסתלקו

 (הקדמה לספר הזהר סולם)
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