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

 ה'תשע"ז פרשת עקב
 

"והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם  
וגו' וברש"י  אותם ושמר ה' אלוקיך לך את הברית ואת החסד"

הם המצוות הקלות שאדם דש בעקביו  –והיה עקב תשמעון 
 תשמעון

 

 אחיזה בעקב, לשון חכמה –"עקב" 
הפשט הפשוט של "עקב תשמעון" הוא בגלל שתשמעון, אבל יש 
לקשרו עם ענין יעקב אבינו ע"ה והוא, מצינו כשנולד יעקב אומר 
הכתוב "ואחרי כן יצא אחיו וידו אוחזת בעקב עשיו ויקרא שמו 

שאין זה מספיק  –וידו אוחזת בעקב עשיו" יעקב" ורש"י פירש 
וכן מצינו שאחרי שלקח יעקב את הברכות מעשיו  לגמור מלכותו

יש מתרגמין וחכמני אמר עשיו "ויעקבני זה פעמיים" פי' רש"י 
רואים שענין עקב רומז על העקב, ומצד שני רומז על  נתחכם לי

 נתחכם לי כנ"ל –ענין ההתחכמות "ויעקבני" 
 אסור לקבל בחלק ה"סוף" של הקומה

אש, תוך, ידוע שבכל דבר יש קומה שלימה: ר
סוף. כמו אצל האדם: הראש זה מקום 
המחשבה, התוך זה מקום הידיים ומשכן הלב 
והאברים הפנימיים, והסוף זה מקום 
העוביות הגדולה עד שלמטה במקום העקב 
כבר כמעט אין חיות וכמו שאמרו חז"ל 

ב. הרצון אייזהו אבר מת שבאדם זהו העק
חלק שאפשר לקבל מתחלק לשני חלקים ה

ימו ולתקנו והוא יכול לקבל אור לעסוק ע
והחלק שעד ביאת המשיח א"א לעסוק עימו וזה צריך להשאר 
כמעט ריק מאור שני החלקים האלו מקבילים בקומת האדם 
לחלק התוך ולחלק הסוף, כי ענין הראש הוא החשבון כמה 
אפשר לקבל ואיפה אפשר לקבל, ואחרי שנעשה החשבון בראש 

מו"כ מתגלה שבחלק הסוף לא יכול יורד האור ומתלבש בתוך, וכ
להתקבל אור מחמת הופכיות הצורה וחוסר כח התגברות, לכן 
החלק הזה מסיום התוך המכונה טבור, עד העקב צריך להשאיר 
ריק. כמובן זהו בקדושה, אבל הרשעים שנקראים מתים רוצים 

 להמשיך אור גם למקום החושך למקום שאסור לקבל בו אור.
 "מסך" בפרצופי הקדושה יש

בפרצופי הקדושה לעומת הטומאה נתקן מסך שידחה את האור 
בבואו להכנס למקום האסור כי דרכו של האור למלא כל 
המקומות שיכול והוא אינו מוגבל והנאצל מתקין מסך שדוחה 
את האור חזרה. ונעתיק מתלמוד עשר הספירות לוה"ת אות מ"ג: 

העליון  "כח הצמצום". המתעורר בנאצל כלפי אור –"מסך 
להפסיק אותו על דרכו מלרדת לבחינה ד', דהיינו, שברגע שמגיע 
ונוגע בבחי"ד, תכף מתעורר הכח ההוא, ומכה בו ודוחה אותו 
לאחוריו, הנה הכח הזה נקרא "מסך" וכו' אמנם באותו רגע, 
שהאור נוגע בבחי"ד, תכף מתעורר "המסך" ומכה באור ומחזירו 

ל רק אור של ג' בחינות, לאחוריו, כנ"ל, ונמצא בזה שמקב
הרי שענין המסך שמעכב על  ובחינה ד' אינה מקבלתו." עכל"ק.

אור העליון אע"פ שמשתוקק לקבל. צריך לזכור מה שכתב רבינו 
בהסתכלות פנימית של חלק ב' שהמסך כולל ב' דברים עוביות 
וקושיות, והם מתאימים זה לזה, שהעוביות זה הרצון לקבל, 

התגברות", ותמיד העוביות והקושיות והקושיות זה "כח ה
כח  –צריכים להתאים. לדוג' עוביות של בחי' ד' צריכה קושיות 

התגברות שיכול להתגבר על בחי' ד', אחרת יגרם שבירה, כי 
שבירת הכלים נוצר שהעוביות היתה של בחי' ד' והקושיות 
ויכולת הדחיה של המסך היה של בחינה ג'. וזה כלל גדול 

שצריך ללכת בהדרגה, כי כל עבודת ה' נכלל בענין בעבודת ה', 
של "עשית מסך", והתגברות והחכמה הגדולה לדעת איך להתאים 
את המסך וההתגברות לכלי כי אם יתגבר לדחות למעלה 

 מבחינתו יוכל להגרם לו שבירת הכלים באופן פרטי וחבל.
 "ותטענו בגבולינו"

עפי"ז יש לפרש מה שמבקשים אנו בכל תפילת מוסף של שבת 
ינו" ויש לדקדק קדש "שתעלינו בשמחה לארצינו ותטענו בגבול

מהו "ותטענו בגבולינו"? אלא ארץ היא ספירת המלכות המקבלת 
האור, אבל כנ"ל שהמלכות התקינה על עצמה מסך שיעכב האור 
מלהכנס לחלקים האסורים שהם חלק ה"סוף" של הפרצוף, 

והמסך נבחן לגבול שאומר לאור העליון אל תעבור גבולי, עד פה 
, וכל אחד יש לו את המלכות שלו, את הכלים והרצונות תבא

שלו, וכן את המסכים שלו כנ"ל שהכלי והמסך צריכים להתאים, 
הכוונה שמבקשים  –וע"ז מבקשים שתעלנו בשמחה לארצינו 

שה' יתן לנו כלים ורצונות, ומצד שני מבקשים אנו "שתטענו 
פנים  שתתן לנו גבול ומסך מתאים לכלי. על כל –בגבולינו" 

הבנו ענין המסך ושהוא המבדיל בין הקדושה לטומאה. עשיו הוא 
ענין הטומאה כי ממשיך אור לסוף הפרצוף למקום העקב בחי' 
המוות מקום המוות, כמו שהזכרנו שזה בחי' אבר מת שבאדם, 
משא"כ יעקב אבינו יש לו מסך והוא נזהר שלא להמשיך אור 

הפי' "וידו אוחזת  למקום העקב מקום הרצונות האסורים, זהו
שהוא מתנגד ואוחז שלא יכנס האור למקום  –בעקב עשיו" 

העקב שלשם עשיו רוצה להמשיך את אור החכמה והתענוג, וזהו 
ורש"י מפרש "נתחכם לי" כי השפע של  –ג"כ הפי' ויעקבני" 

התענוג נקרא "חכמה" כי החכמה היא 
החיים כמ"ש "והחכמה תחיה  את בעליה" 

תה בכלים אסורים ועשיו ואסור  לקבל או
אמר שיעקב "נתחכם לי" על ענין "החכמה" 

נתחכם יעקב שלא יתקבל במקום העקב  –
מקום האסור )וז"ס שאחז"ל עקב כנגד 

 מקום התורף ואכמל"ב(.
 אמונה ובטחון חד הוא

עבודת ה"מסך" וההתגברות, היסוד שלה 
בנוי על האמונה שאדם מאמין בקב"ה 

ר בכוחו ועושה מסך שלא לקבל שצווה שאסור, על כן מתגב
במקום האסור, כפי גודל האמונה שיש לאדם ככה הוא יכול 
להתגבר יותר, לאמונה יש תכונה ש"מגדילה את הכלים" כמבואר 
בהקדמה לספר פרי חכם למרן "בעל הסולם". וכשהכלי גדל אז 
צריך מסך גדול יותר, וכך עולה האדם במעלות הקודש ומשיג 

גדולים, לפי גודל אמונתו. אמונה ובטחון הם כלים ומסכים יותר 
דבר אחד, אלא שכמו שכל דבר כלול ממחשבה וממעשה, כך 
האמונה היא בחינת המחשבה שאדם מאמין בה', ובטחון זה כח 
ההתגברות למעשה שיש לאדם בפועל כתוצאה מהאמונה ענין 
הדחיה של המסך קשור לענין הבטחון, "הלמעשה של האמונה", 

נה "הכח לסבול", כמו שכתב רבינו באור הבהיר ערך הבטחון עני
"בטחון הוא האמונה בעצמו, ופירושו הפסיכולוגי הוא,  בטחון:

הרגש היכולת לסבול, כי אין לך דבר העומד בפני הרצון חוץ 
.  הרי שענין מהתשת כח או חוסר הסבלנות להתיגע" עכל"ק

 הבטחון הוא כח הסבל וההתגברות של האדם שנובעת מגודל
האמונה. דרך הכלל הנובעת מהרצון לקבל הוא שאנשים רוצים 
להבין הכל, והאמונה קשה עד מאד, ובזה מפסידים סגולת 
האמונה שנותנת לאדם כלים ומסכים שיוכל להשיג את גדלות 
ה'. האמונה קלה בעיני האנשים מזלזלים בה למרות שהיא 
המפתח להכל. מצות סוכה שהיא צל האמונה נקראת "מצווה 
קלה" מזלזלים בה חושבים שאינה חשובה למרות שהיא המפתח 
להכל. האמונה נותנת כח התגברות שהו"ס הבטחון שבזה יש 
לאדם מסך לדחות האור שלא יתקבל במקום העקב שבזה זוכה 

 למצוא חן בעיני ה' ית'.
 "והיה עקב תשמעון"

וזהו הפי' "והיה עקב" מפרש רש"י "מצוות קלות שאדם דש 
הכוונה לאמונה שהיא נותנת כח שיהיה  –וות קלות בעקביו" מצ

 –מסך לדחות האור שלא יבוא למקום העקב, וע"י "והיה עקב" 
שתהיה לכם אמונה, מצווה קלה, והאמונה תגרום לכם "מסך", 
כח ההתגברות שלא לקבל במקום העקב שהוא "סוף" הפרצוף, 

א תוכלו לשמוע ולהבין, אחרת ל –מקום האסור, אזי "תשמעון" 
 תוכלו כי בלי מסך והתגברות א"א להשיג דבר כנ"ל.

 סגולת לימוד הזוהר הקדוש
בפרט שהדורות האחרונים, הדורות העקביים, יש להם ענין גדול 
לזכות לאמונה כדי לא למשוך אור למקומות האסורים, הרצונות 

רב להביא אמונה לאדם הוא סגולת  הגדולים והדבר שיש לו כח
ה אחרת מלבד ת הקבלה, שכמעט אין עצהזוהר וחכמלימוד 

יסורים. וכמובן שהלימוד צריך להיות כפי התנאים שכתוב 
בהקדמה לתלמוד עשר הספירות. שבת שלום לכולם.

 

לי מושג  ארץ אדום – יש 
 

בינה נקראת ארץ עליונה. ומלכות נקראת 

ארץ תחתונה. ובסוד השיתוף דמדת 

הרחמים בדין, שה"ת שהיא מלכות נכללה 

בה"ר שהיא בינה, נקראת בינה בשם ארץ 

 אדום.

 (עשר הספירות )ספר תלמוד


