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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 וילך-פרשת ניצבים
 

אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם ראשיכם שבטיכם "
קניכם ושוטריכם כל איש ישראל טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב ז

אתם ניצבים היום" " וברש"י: מחניך מחוטב עציך עד שואב מימיך"
שכינסם משה לפני הקדוש ברוך הוא ביום מותו להכניסם מלמד  –

משמע  –"היום" ובשפתי חכמים הוסיף:  בברית.
וצריך להבין מהו הענין  ות חייו.שמלאו שנ

וגם להבין הפירוט "ראשיכם  תו"ביום מו"
שבטיכם וכו' חוטב עציך שואב מימיך" וכן מהו 

 ענין הברית, הלא כבר נשבעו בהר סיני.
כשהנברא מהפך כלי קבלתו להשפעה נחשבת 

 קבלתו את השפע להשפעה גמורה
ונקדים את היסודות הידועים מתורת רבינו 

שכל ענין הנברא הוא  ,בענין בריאת העולם
ולהנות, כי מפני שהשי"ת רצה "הרצון לקבל" 

להיטיב לנבראיו ורצה שיזכו במעשי ידיהם 
ברא נבראים חסרים מכל  -להיות שותפים עימו 

והם  ,טוב, שיש בהם תכונת "הרצון לקבל"
צריכים ע"י תורה ומצוות להפך את הרצון לקבל 
לרצון לקבל על מנת להשפיע נחת רוח לבורא, 

עה וההשפעה מהפכת את צורת הקבלה להשפ
כמו שהביא רבינו את הדוגמא ממס' ממש. 
שאם נתנה האישה את כסף  ,באדם חשוב שמקדש אישה קידושין

למרות שתמיד הבעל  , הרי היא מקודשת.הקידושין ואמר הוא וכו'
שהתורה אמרה "ונתן בידה", צריך לתת לאישה כסף קידושין, כמו 

אבל במקרה זה, בגלל שהוא חשוב והאשה מתכבדת בזה שמקבל 
ממנה, נחשבת קבלתו להשפעה גמורה, הרי שקבלה על מנת 

 להשפיע נחשבת להשפעה גמורה.
 ב' זמנים בתיקון הרצון לקבל

להפך אותו מאד, א"כ העבודה וד וכיון שהרצון לקבל הוא גדול מא
התחלקה לב' זמנים. זמן א' הוא הזמן של ששת אלפי שנה שהעולם 

בחי' של רפ"ח שהוא קיים, שאז מהפכים את החלק "הקל", כביכול, 
הרצון לקבל,  ניצוצין. אבל את עצם הגוף והקליפה הקשה, עיקר

אלא בזמן תחית המתים, שהוא  ,בזמן הזה עדיין א"א להתעסק עימו
: שאחרי שזכינו ע"י תורה ומצוות בכל המדרגות הנפלאות זמן הב'

של הרצון להשפיע, בזמן של שיתא אלפי שני, כעת אין לנו פחד 
מלהתעסק עם "עצם הרע של הרצון לקבל" להפכו ל"רצון להשפיע" 

 מכח דביקותינו החזקה בו ית' והכרת גדלותו.
 קיםעיקר העבודה הוא תיקון "עצם הרצון לקבל" סוד שמחת הצדי

המתים שאז  של תחית זמןודה העצומה הוא הואדרבא, עיקר העב
לית של הבריאה שהיא "להיטיב כהשמחה גדולה כי אפשר לקיים הת

אלפי שני  משא"כ בזמן של שיתא ,שאז יתוקנו הכלים ,לברואים"
ועדיין ""ישמח ה' במעשיו" ואחז"ל  מן של הכנה. נאמר בפסוקהוא ז

 ,היו לנבראים כלום לקבל שפעו ית'שיכ. כי רק לעתי"ל "לא שמח
א מהגוף וכל עוד שהגוף לא ת בהיה שמחה שלימה. כי כל העצבות

 ,אבל הוא "עצוב בעצם" ,גם שאדם משיג מדריגות הנשמהה ,מתוקן
לים לקבל שמתגלה שהכ הוא שענינו ,כי כל עוד שיש גזירת מיתה

ורק  ,ישנה עצבות גדולה עו ית' עדין לא מוכנים, כתוצאה מכךשפ
אז יתבער העצבות מן העולם ויהיה  בתחית המתים, כשהגוף יתוקן,

יאיר באור  "עצם הרצון לקבל"שהגוף עצמו שהוא  ,ם""שמחה בעצ
דמעה מעל כל אלוקים כי הוא תכלית הכל. כמו"ש "ומחה ה'  נפלא

בחיי  פנים". אצל צדיקי אמת הם זוכים למדריגה של תחית המתים
משה רבינו, אצל  לכן אצל צדיקים תמיד יש שמחה, ובודאי .חיותם

כי מתגלה  ,לכן ביום מיתתם זה שמחה גדולה והילולא גדולה
הכלי של קיבול השפע  מחה האמיתית שהגוף שלהם שהואשה
ויכול לקבל  ,כבר נתקן בעמ"נ להשפיע ,"עצם הרצון לקבל"ענינו ש

 השפע של להיטיב לנבראים.
 "בכל לבבך" ו"בכל נפשך" כנגד ב' הזמנים שבעבודה

את ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל  וזה ענין של "ואהבת
 –בשני יצריך, "ובכל נפשך"  –"בכל לבבך" ודרשו חז"ל: מאודך", 

בכל מידה ומידה שמודד לך.  –אפי' נוטל את נפשך, "ובכל מאודך" 
פירוש: עפ"י מה שכתבנו לעיל, כי יש שני זמנים בתיקון הרצון 

של לקבל, זמן של שיתא אלפי שני, שבו לא מתקנים את "עצם הרע" 
הנקרא נפש הבהמית, ובזמן  הרצל"ק אלא את החלק ה"עדין" שלו,

רע )שהוא סוד בירור  הזה יש לאדם מלחמה בין יצר טוב ליצר
חצב המלאכים(, משא"כ אח"ז בזמן תחית המתים קליפת נוגה מ

ג' קליפות  – מתעסקים עם "עצם הרע" הנקרא "רצון לקבל"
וזהו הרמז בפסוק . שהוא סוד המוות, ואותו צריכים לתקן ,הטמאות

בשני יצריך, רמז על הזמן של שיתא  –"בכל לבבך" ש: לב' הדרגות
עבודה על ב , זה רמזאפי' נוטל את נפשיך –בכל נפשך" ואלפי שני, "

ן עצם הגוף, גוף בלי נפש. כי הנפש שייך לזמ
של שיתא אלפי שני שממשיכים דרגות הנפש 
רוח ונשמה, משא"כ בזמן תחית המתים הוא 

לו "אפיהדיוק ו, וזהו העסק עם הגוף עצמ
ודת נוטל ממך את עבנוטל את נפשך", שכעת 

והצדיקים  הנפש והעסק הוא עם הגוף בלבד.
הגדלים כמשה רבינו ור' שמעון שעמדו בנסיון 

והם מאירים את הכח של  של "ובכל נפשך"
תחית המתים לכל עם ישראל, שכל עם 

הזאת של תיקון ישראל יזכו לבא למעלה 
  .גורם שמחה עצומה"עצם הרצון לקבל" ו

הצדיקים ממתיקים הדינים כי זכו להשגחה 
השלימה שמבחי' זו הרצון לקבל כבר קיבל 

 את תיקונו
גורמים "המתקת  וזה גם הביאור שצדיקים

כי עצם "הדין" הוא הרצון לקבל  .הדינים"
 גורם קטרוג על האדם ח"ו, אבל הצדיקים הגדוליםושעדיין לא נתקן 

אפילו נוטל את נפשך, שזה תיקון  שזכו למדריגה של "ובכל נפשך"
א"כ הם  ,מדריגה של תחית המתים ,הרצון לקבל" עצם"של 

יכולים לפטור את כל ישראל מן הדין.  ישראלעם שמקושרים עם כל 
"יכול אני לפטור את כל העולם מן וכן רבי שמעון בר יוחאי אמר 

 המתים.כנ"ל שזכה למדריגה של תחית  הדין"
שזוכים  ,סוד הזה של תיקון עצם הרצון לקבל, סוד תחית המתיםוה

שענינו  ,הצדיקים הוא המבואר בהקדמה לתלמוד עשר הספירות
שהשי"ת והכוונה בזה  ,הוא גילוי השגחתו ית' בדרגה הגבוהה ביותר

שהצדיק זוכה  קים את העיסוק שלו עם כל הנבראים:מגלה לצדי
מראה לו איך העתיד משמש בהווה, והכל מתוקן, והכל והשי"ת 

  משמש לתיקון, שזה סוד השגת השגחות ית' השלימה.
 דרגה של בכל נפשך, ,משה רבינו כינס את עם ישראל "ביום מותו"

 והמתיק כל הדינים
, מותו" את כל ישראל "לפני משה רבינו כינסזהו עומק הענין שו

שהצדיק זוכה לעצם הכלים שבהם  ,שזוהי העבודה של "בכל נפשך"
"בכל  בחי' שחשב השי"ת לתת לנבראים , מהזוכים בהטבה השלימה

שאז הצדיק מגלה את ההשגחה  ת,ותיקון ענין המו נפשך" כנ"ל,
השלימה שהשי"ת עשה עושה ויעשה לכל המעשים, ועל כך מורה 

לפני ה'. "אתם שהאדם לא עושה כלום רק "ניצב"  -המילה "ניצבים" 
עם כל  השי"תאותיות אמת, שהאדם ניצב מול  אתם"" –ניצבים" 

האמת מי הוא ומה הוא עם כל נפילותיו, ומצדיק את ה' על הטוב 
פירש הבעש"ט הקדוש זיע"א הפסוק "לעולם ה' דברך ניצב ו  והרע.

ת מחיה בכל רגע ורגע את השמים ע"י האותיות שהשי" –בשמים" 
כן אפשר  והאותיות שברא השי"ת הם המחיים כל דבר, ם,-י-מ-ש

יתם ששאתם לא עשתדעו  –"אתם ניצבים היום כולכם"  :לפרש כאן
 ,ם"גדול, ואתם רק "ניצביטן ווהשי"ת עושה  הכל ומשווה ק ,כלום

תיקון שזה ההכנה הגדולה לעבודה של "ובכל נפשך", הגילוי של 
ה " ע"י משה רבינו עליו השלום. ולכן הפסוק מונעצם הרצון לקבל"

ם טפכם ונשיכם חוטב עציך וכו'" היינו להורות שבטיכ "ראשיכם
  שכולם שוים אצלו ית', כולם ניצבים לפניו.

 באמונת השגחה פרטיתלהתחזק  –ההכנה לראש השנה 
זה ההכנה הראויה לר"ה. שכתוב בזוה"ק שהדין בראש השנה הוא ו
על כות ומשה רבינו מלמד ז 'כותלמה עדיין לא תיקנו את המל'

ישראל בכח הענין של "יום מותו", העבודה של "בכל נפשך", שזה 
הצדיק הגדול שזכה להשגחה השלימה שממתיק את כל עבודת 

וכן בר"ה אומרים ומשבחים את השי"ת  .הדינים ונסתם פי המקטרג
יודע , שזוהי ההמתקה הכי גדולה שאדם "משווה קטן וגדול"שהוא 

שהוא "כחומר ביד היוצר", והצדיקים מאירים זאת על עם ישראל 
שמגלים ש"אתם ניצבים" ולא עשיתם מאומה, כך השי"ת עשה 
עושה ויעשה לכל המעשים. השי"ת יראנו נפלאות מתורתו. שבת 
שלום לכולם.

 

 רשב"י – יש לי מושג
 

אשרי הדור שרבי שמעון בן יוחאי שורה בו, 

אשרי חלקו בין עליונים ותחתונים, עליו כתוב 

אשרייך ארץ שמלכך בן חורין, שזוקף ראשו 

לגלות ולבאר דברים ואינו מפחד, כמי שהוא 

בן חורין ואומר מה שרוצה ואינו מפחד, מי 

יוחאי בעל , זהו רבי שמעון בן מלכךהוא 

התורה בעל החכמה, כי כשהיו רבי אבא 

והחברים רואים את רבי שמעון היו רצים 

אחריו ואומרים "אחרי השם ילכו כאריה 

 )זוהר הסולם, אחרי מות(           ישאג".
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