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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 כי תצא
 

 נתנו ה' אלוקיך בידיך ושבית שביוכי תצא למלחמה על אויביך ו"
וראית בשביה אשת יפת תואר וגו' וגילחה את ראשה וגו' וישבה 

במלחמת " :וברש"י "בביתך ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים
הרשות הכתוב מדבר. שבמלחמת ארץ ישראל אין לומר ושבית 

 ."שביו שהרי כבר נאמר לא תחיה כל נשמה
 

 העיקר והתוספת
מלחמת מצוה ומלחמת הרשות, הנה מלחמת מצווה היא  בענין

א על עיקר ארץ ישראל, ומלחמת הרשות הו
א"כ יש כשרוצים להוסיף על גבולות הארץ. 
ישנם  ענין של תוספת, ויש את העיקר.

, דרגה שהיא קביעותם ולמות העליוניםבע
וחוץ  ,"עיקר"ה , והיאאינם יורדים וממנה

מזה יש ענין שע"י עלית מ"ן של התחתונים 
תוספת על העיקר, ועיקר עליית גורמים הם 

מ"ן הוא ע"י תפילה. כבר הרחבנו בשבוע 
שעבר שיש ב' מדריגות: מדריגת העיקר, 

וזה עיקר מגמתו  ,שהנברא רוצה רק להשפיע
 ,לעשות רצון ה'. ויש דרגה שהנברא מושך תוספות שפע תענוג

כי סוכ"ס תכלית הבריאה היא לגלות את התענוג שהשי"ת חפץ 
: דרגת "נשמה" ודרגת רוחניות שנם ב' דרגותלתת לברואים. י

רק דבוק  ,"חיה". נשמה היא דרגה הא' שאדם אינו מושך תענוג
בעיקר התכלית של העבודה שהוא לגלות צורת השפעה. ודרגת 
חיה הוא דרגה הב' שאדם מבין שרצון ה' שימשיך תענוג אור 

ואז  כי החכמה "תחיה" את בעליה, ,המכונה אור החיה ,החכמה
ה והתענוג. ע"כ גם וזוכה לאור החי ,ע"י תורה ותפילה מעלה מ"ן

במלחמת א"י יש דרגה הא' שהוא העיקר והוא ירושת גבולות 
וכמו שהתורה אומרת שהן היו  ,להרוג ז' עממין, שנצטווינו הארץ

פגומים ביותר ברצון לקבל לעצמם וכל מיני תועבות, לכן דרגה 
א' בירושת הארץ הוא העבודה של ביעור הרצון לקבל והריגת ז' 

הנקראת  וספת,התר התענוג ויין אסור להמשיך אוועד ,עממין
שהוא אור של  ,רק צריך להיות דבוק באור ה"נשמה" ,"חיה"

וזה רמוז שבמלחמת ז' עממין שזו  .דביקות והכנת הכלים
היינו לא להמשיך  כתוב "לא תחיה כל נשמה" ,מלחמת מצוה

 באור הנשמה צריך להיות דבוק, רק "תחיה" לנשמה - "חיה"
רץ אבל אח"ז כשזוכים לירושת הא .שהוא עבודת הרצון להשפיע

אפשר להתחיל בהמשכות  ,שהוא אור הדביקות ,ואור הנשמה
וזה נק' מלחמת  ,אור החיה והתענוג שנק' "תוספת" על העיקר

בירורים של הניצוצות כך כי לפי ה - וביאור רשות הוא ,"הרשות"
וידוע שהניצוצות מתחלקין לרפ"ח ול"ב, שרפ"ח  נמשך אור.

 ,י ההתרניצוצין נקראים "רשות", היינו ההתקדשות בכל דבר
שכמה שאדם מצליח להתגבר על ההתר בבחי' "קדש עצמך 

האבן  . אבל ל"במהבירורים האלו נמשך אור גדול ,במותר לך"
. עיקר העבודה הנשמתית בבחי' "לא תחיה בהם אסור להתעסק

היינו עבודת  , לב האבן,כל נשמה" הוא להתרחק מאד מבחי' הלב
בחי' מלחמת  ,משא"כ עבודת התוספת ,סור מרע ויראת שמים

שמושך אור ושפע ועושה  -הוא בבחי' עשה טוב  ,"הרשות"
העיקר הוא ש ,העיקרמ ותוספות של אור התענוג יותר ריםברו

הנצרכת קודם המשכת התענוג  הקדם הדביקות ואור הנשמה
 .והתוספת

 ענין "רשות היחיד" ו"רשות הרבים"
יש "רשות הרבים" ו"רשות  עוד יש לבאר במילה "רשות" כי

יחידו של  ,כל ל"רשות היחיד"ה העבודה היא ליחדו .היחיד"
ורות שאדם עוסק בבירורים והמשכה של אכודווקא  .עולם

צריך לחשוש שלא יפול ל"כוחי ועצם  ,ותענוגים בסוד תוספות
צריך ליחד כל עבודתו לרשותו  , ואזידי עשה לי את החיל הזה"

 ,על עיקר הארץלכן כשמדברים על מלחמה . של יחידו של עולם
לעצמו שאדם נלחם שלא לקבל  ,שהיא סוד הדביקות והנשמה

נקרא  ,שהם המידות הרעות ,כלום אלא לבער מעצמו ז' עממין
כי העיקר הוא אור  ,מצווה לשון צוותא ודביקות ."מלחמת מצוה"

היינו  ,אבל שעוסקים במלחמה של "הוספה" .הנשמה והדביקות
" כי זה נקרא "מלחמת הרשות ,העבודה של המשכת התענוג

ליחס העבודה חם בבחי' "רשות הרבים" והלהמלחמה היא האם ל
יחס העבודה לרבונו של עולם לאו ל"רשות היחיד" ו ,עצמול

 שהוא הנותן כח לעשות חיל.
 ע"י התפילה מנצחים המלחמות

כי ע"י התפילה אדם  .וע"כ עיקר גדול במלחמה הוא ענין התפילה
 ,מבררהוהוא  בעבורו נלחם שהשי"תויודע  ,מקושר עם השם ית'

לכן מוצאים  .אנו ממשיכים את כל התענוג ית' בגלל רצונורק ו
עסק הרבה  ,שדוד המלך שהוא התייחד מאד במעלת התפילה
בה על גבולות במלחמות הרשות והוסיף הר

וד המלך היה מרכבה לספירת כי ד .הארץ
התוספות  - הממשיכה אורות המלכות

והכל ע"י כח  .כי כך רצה ה' ,והתענוגים
ולכן  .מאיתו ית'שידע שהכל  ,התפילה

שהוא ענין  ,דווקא בענין של מלחמת הרשות
. יש גם ענין אשת יפת תואר ,התוספת שפע

הבעל שם טוב זלה"ה אומר אש"ת יפ"ת ו
 ,הילתךת'גיד י'י פ'פתח ת'פתי ש'דנ' א'ר"ת 

מאן "ובזוה"ק אמרו  .שרומז על התפילה
מי שיהרוג את הנחש  – "דקטיל לחויא יהבין ליה ברתא דמלכא

 כשאדם .ומי זאת בת המלך זוהי התפילהקבל את בת המלך, י
הולך למלחמת הרשות ועושה בירורים לכבוש עוד גבולי 

שזה בת  ,זוכה לתפילה עי"ז, זאת אומרת שנלחם בנחש ,הקדושה
א התפילה שמקושרת עם היאשת יפת תואר" שזהו ענין " .המלך

יכול  ,שזה סוד התפילה ,וכשאדם זוכה בבת המלך ענין המלחמה,
כי הכל  .לנצח כל המלחמות ולהמשיך כל האורות העליונים

ומי שמוצא חן בעיני השכינה הק'  ,מתנהג עפ"י ספירת המלכות
שזוהי  ,שזוכה באשת יפת תואר וע"כ מי .זוכה לכל המדריגות

מדוע קשה, השכינה סוד התפילה הוא מנצח המלחמות. א"כ 
שכשאדם  ,צריכה לנוול עצמה חודש ימים? אלא אפשר לפרש

זוכה בשכינה הקד' סוד התפילה, יש, כביכול, פחד שיבוא לבקש 
שחודש ימים  - וזה ענין הניוול ,וח"ו יכול להכשל ,לצורך עצמו

 ,אשת יפת תואר שהו"ס התפילההאדם יבין שעיקר מה שזכה ל
הוא כדי לנצח את המלחמות ולהוסיף גבולי הקדושה למען 

ואחרי העבודה הזו שמטהר עצמו  .כבודו ית' ולא למען עצמו
אז יוצאת, כביכול, השכינה  ,ומקבל שלא להתפלל עבור עצמו

והאדם זוכה בה כי מתכוון  ,מניוולה ומתלבשת בלבושין נהירין
 רק עבור השי"ת.

 מתפללת מתוך האדםהשכינה 
עפי"ז מובן גם מה שכתבו "ובכתה את אביה ואת אמה ירח ו

כי עיקר ההכנה בחודש אלול  .ש אלולימים" שהכוונה על חוד
הוא לדעת ולהתכונן על מה הולכים לבקש בר"ה וביוה"כ 
ולהתבונן מה הפירוש "זכרינו לחיים", האם הכוונה לחיים של 

השפעה. ואדם צריך לבחור בחודש הזה מה לחיים של קבלה או 
הוא רוצה, שזה בחי' שהשכינה מתנוולת ועטופה שחורים 

השכינה שהיא התפילה  להראות לאדם שאסור להשתמש עם
אחרי ירח ימים השכינה יוצאת  ,וע"י ההכנה הזו .עבור עצמו

וע"י זה מנצח בדין שזה  ,מניוולה והאדם זוכה בה וזוכה בתפילה
סוד שאדם רואה בכל תפילותיו שכביכול השכינה מתפללת דרכו 

וזהו שאומרים לפני כל תפילה "ה'  , והכל בהשגחה פרטית.אל ה'
רק על ידך, שאני מעצמי לא יכול לפתוח פירוש, שפתי תפתח" 

שזה השכינה, שבכל הפעולות והנצחונות והמשכת התענוגים 
רואה שהכל מאיתו ית' שהוא הנותן כח לעשות  - ואור החיה

 חיל.
 חיצוניות ופנימיות

ת וכי פנימי .יש עוד ענין שמרומז בענין היציאה לחוץ "כי תצא"ו
משא"כ  והכל קדושה.הכוונה שרואים את השגחתו ית' בגלוי, 

ע"כ נבחן  ,ענין המלחמה שעדין לא רואה שהרע הוא באמת טוב
 ,ואח"ז כשזוכה לאשת יפת תואר ברע. ש"יוצאים" למלחמה

כתוב "והבאת אל תוך ביתך" שהוא  ,שהוא בחי' התפילה כנ"ל
 ,כי ע"י שזוכה לתפילה שהיא השכינה .ענין של כניסה פנימה

ותורה ותפילה  ,כלמכיר שהכל ממנו ית' והשגחתו חופפת על ה
שבת שלום לכולם. חד הם.

 

 אברי השכינה – יש לי מושג
 

כי ישראל הם אברי השכינה, שנא' נר ה' 
נשמת אדם, שפירושו שנשמת אדם הוא 

 שהיא השכינה הקדושה.מנר ה', 

 )סולם פרשת פנחס(
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