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יע  תורתתורתמר שבועי בדרך מר שבועי בדרך מאמא ז ו הקדוש בעל הסולם  נ יעמרן רבי ז ו הקדוש בעל הסולם  נ אא""מרן רבי

 ז"תשע'ה פרשת ראה
 

 דרכים' ב
ובבעל הטורים " ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה"

. הוא לשון רבים" לפניכם"הוא לשון יחיד ו" ראה"לשון דקדק ש
א שעיקר "י מה שנודע לנו מבעל הסולם זיע"עפ ונפרש הענין

וזהו כל , הדבר שמוטל על האדם לתקן הוא הרצון לקבל לעצמו
על 'ל' על מנת לקבל לעצמו'וצריך להופכו מ, החידוש שבבריאה

כי ענין ', שבזה קונה דביקות עם ה', מנת להשפיע לזולתו
 :'ית הדביקות הוא השוואת הצורה שמידותיו שווים למידותיו

 –י שמתנהג בדרכי קונו "וע, "מה הוא רחום אף אתה רחום"
 ובכך, לעצמו לא חסר לאדם כלום חוץ מהרצון לקבל. נדבק בו

כי זהו ענין האדם שיהיה לו רצון , כל החומר לעבודה יש לו את
רק עבודתו להפוך את הרצון , רצה לתת לו' לקבל השפע שה

" עייר פרא יוולד האדם"כי ', על מנת להשפיע'לקבל שיהיה ב
י תורה ומצוות "י יסורים וכן ע"וע, לעצמו שרוצה לבלוע את הכל

וזה . הומקבל צורה של השפע, מזדכך רצונו ונתקן לאט לאט
אני נותן לכם את , היינו" אנכי נותן לפניכם" -" ראה"הפירוש 

ולא חסר לכם דבר חוץ ממנו כי , אנכיות –" אנכי"הרצון לקבל 
כי , שאוכל לקיים בכם תכלית בריאת העולמות הוא מספיק כדי

". רצון לקבל"כדי לקבל שפע לא צריך יותר מ
מוטל  ,האנוכיות הזו –" רצון לקבל"אבל את ה

דרך תורה  – ברכהליכם לתקן בדרך הע
כי . דרך הייסורים – קללהאו בדרך ה, ומצוות
דרכים לתקן בהם את הרצון לקבל ' יש ב

ונעתיק לשון רבינו מהקדמה לספר , לעצמו
דרכים הכין לנו ' כי ב": ק"ז וזל"הזוהר אות ט

. 'כדי להביאנו אל מצב הג' ת במצב הב"השי
ד "ע הוא דרך קיום התורה ומצוות' הא

אשר , הוא דרך יסורין' ודרך הב. שנתבאר לעיל
ויכריחו . היסורין בעצמם ממרקין את הגוף

לקבל שבנו אותנו לבסוף להפך את הרצון 
 ,'ולהדבק בו ית, ולקבל צורת הרצון להשפיע

אתם חוזרים ל אם "ד שאמרו חז"והוא ע
י מעמיד עליכם מלך ואם לאו אנ, למוטב טוב

ל על "וזה שאמרו ז, הוא יחזיר אתכם למוטב םכהמן ובעל כרחכ
, "ואם לאו בעיתה, אם זכו אחישנה" –" בעיתה אחישנה"הכתוב 
ז י קיום תורה ומצוות א"שהוא ע', י דרך הא"אם זוכים ע, פירוש

ם אנו צריכים ליסורים קשים וא, אנו ממהרים את התיקון שלנו
למוטב שיחזירו אותנו , ואריכות הזמן שיספיק לקבלם, ומרים

דהיינו רק בעת שהייסורים יגמרו , בעיתה, ואם לא. בעל כורחנו
ובכלל דרך . את התיקון שלנו ותגיע לנו עת התיקון בעל כורחינו

 .ק"עכל "הם גם עונשי הנשמות בגיהנום, היסורים
 י רבים"ע –תיקונו , יחיד –הרצון לקבל 

ומסיים בלשון , "ראה"ובזה מובן גם כן מדוע מתחיל בלשון יחיד 
כי עצם הרצון לקבל לעצמו הוא העושה וגורם , "לפניכם"רבים 

הן מצד שכל אחד יש לו עוביות , שכל אחד יהיה יחיד לעצמו
אחרת ותאוות אחרות מהסדר של גבור חכם ועשיר המבוארות 

שכל אחד  פירודהי "זה שנגרם ע והן מצד, ס"בהקדמה לפמ
כשמדובר על  – "אנכי ראה"לכן  .מרגיש עצמו לישות נפרדת

 -מדבר בלשון יחיד , האנוכיות, "אנכי"הרצון לקבל המרומז ב
נותן "אבל כשמתחיל לדבר על התיקון מדבר בלשון רבים , "ראה"

שנתינה  – "לפניכם", רמז לנתינה והשפעה – "נותן", "לפניכם
משמו של  וכמו שמובא. יכולה להיות רק מכח הרבים והאחדות

הסבר כח הרבים בתיקון , ו של בעל הסולםבנ, ש"ר הרב"האדמו
ואין הטוב שבו יכול , כי לאדם יש הרבה רע ומעט טוב, האדם

אז , ואחווה וכשמתחבר עם עוד יהודים באהבה, לנצח הרע שבו
ורק טוב  ,כיון שיש כלל שהרע אינו מתחבר כי כל ענינו שנאה

כ כל חלקי הטוב שבחבריא מתחברים יחדיו "ע, מתחבר עם טוב
שכל אחד יוכל לנצח הרע שבו ולבערו  ,אגדים לכח גדולומת

. ומובן מדוע פותח בלשון יחיד ומסים בלשון רבים. מהעולם

חברו , משה דוד וואלי' נזכיר מה שכתב הרב הקדוש ר, ודרך אגב
מהו שאנו רואים  ,ה בספר הליקוטים"ל זלה"של רבינו הרמח

שפעם  ,כ הרבה משקאות אלכוהול המשכרים"שהתגלו בעולם כ
" תנו שיכר לאובד"לא ביאר כיון שהפסוק אומר א, לא היה כזאת

שהסטרא אחרא הולכת להתבער  ,הימים כ כיון שאנו באחרית"ע
הפסוק  י"עפ ,ת את האלכוהול מקודם"כ נתן לה השי"ע ,מהעולם

לחיים ששותים כ טעם "ז לומר ג"ואפשר עפי". כר לאובדתנו שי"
ל שהמטרה של "כנ, ווהבחבורה שמתאספים יחד באהבה ואח

י האחדות של "בער הרע של כל אחד ואחד עההתאספות היא ל
כ לפני שמבערים הרע שותים משקה "ע ,כל החלקים הטובים

שבזה " לחיים"ז "ז מאחלים זל"ואח ,"כר לאובדיתנו ש"' בבחי
 .וזוכים לחיים אהבה מתבער החלק הרעה

 רורי אמת ושקריב –" ראה אנכי"
רור מר יב"' א: לברר אם דבר הוא טוב או לאדרכים ' ישנם ב
' רור הביב. שמה שמר הוא רע ומה שמתוק הוא טוב –" ומתוק

עניני שקר ומקרב  ששכל ישר יש לו טבע שדוחה –" אמת ושקר"
בהקדמה לפנים מאירות ומסבירות מוסבר באריכות . עניני אמת

והעולה  .ענין פיתוי הנחש מה שפיתה לחוה לאכול מעץ הדעת
רור היה בדרך של מר יר הב"י חטא אדהנמן הדברים הוא שלפ

צטווה לאכול היה שבכל עצי הגן שנ, ומתוק
טועם מתיקות והיה פורש מעץ הדעת כי טעם 

אבל הנחש בלבל אותם ואמר , ר ממותבו מ
להם למה אתם לא אוכלים מעץ הדעת כיון 

ברא ' הרי טפשות היא לחשוב שה, שהוא מר
 ,רוצה שתאכלו את זה' ה, אדרבאו ,דבר מר

לכם גם  גם, זה מתוק' כדי שכמו שמצד ה
י "גבר לאכול אעפואתם צריכים להת ,יערב

י פיתויו של הנחש "וע .שזה נראה לכם מר
לו אדם וחוה ונאבד מהם הבירור של מר נכש

ועכשיו אי אפשר לסמוך על בירור מר  ,ומתוק
שזהו מעלת , ומתוק אלא על בירור שכלי

י שהוא מר "דהיינו שיש דבר שאעפ, האדם
. אז עושים אותו, י השכל הוא אמת"אבל עפ

א פ שהוא מתוק ל"כ דבר שקר אע"משא
הכל  "אתברירוהכל בחכמה "ק "בזוה' וזהו שכת. עושים אותו

 "ראה אנכי"זהו שהפסוק מדגיש . בכח השכל, נברר בכח החכמה
, ראיית השכל, י ענין הראיה"ע "ראה"עיקר בירור האנכי הוא 

ר "כי מאז שחטא אדה, בירורי אמת ושקר ולא בירורי מר ומתוק
ה נותן "הקב. א לברר בדרך של מר ומתוק רק בדרך אמת ושקר"א

כדי  ,ההבחנה בין אמת לשקר שהוא כח ,לנו את כח הראיה
י "והכח הזה מקבלים ע, רוריםילנו כח לברר את כל הב השיהי

ואדם , ותורת אמתשהתורה היא עץ החיים , דביקות בתורה
 .את כל הבירורים, כביכול, התורה עושה עבורו, שדבוק בתורה

 לשקר אין רגלים
משמעות הפנימית היא שעם ". שקר אין לו רגלים"ידוע ש

, ההליכה הוא ענין של הליכה מדרגא לדרגא, הרגלים הולכים
ז "ואח האדם מברר בירור וזוכה למדרגה מסוימתהכוונה ש

אז נבחן שהולך ממדריגה , נוספת מדריגהל וזוכה מברר עודכש
י כח "ע ל כל הבירור הוא רק"כי כנ" לשקר אין רגלים. "למדריגה

י "שע י התורה"שהוא ההבחנה השכלית שהאדם מקבל ע ,הראיה
 .זה האדם יכול ללכת מדרגא לדרגא

הם מרמזות על המדריגה הנמוכה " רגלים"עוד אפשר לפרש 
ושקר אין לו רגלים זאת אומרת שאדם , והסופית שצריך לתקנה

למרות  ,שקרן לא יכול לברר ולהגיע לתכלית שהם הרגליים
ושבתם וראיתם בין "אבל ' וכו' ראה שכן עובד השבשטחיות נ

שהכל נמדד בסוף אם אדם מצליח  "לאשר לא עבדו' עובד ה
ששם ניכר מי הלך בדרך  שהם סוד הרגליים ,להגיע לגמר התיקון

כי מבורר " שקר אין לו רגלים"ולכן  ,האמת ומי הלך בדרך השקר
 .שהשקרן לא יכל לברר את המדריגות הסופיות

ז יאיר עלינו "ת דביקות בתורה ועי"יעזור שנזכה לקבל מהשי' ה
אמת לאמיתה לעשות את כל העבודה המוטלת עלינו מתוך 

 .שבת שלום .שמחה
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 אדם קדמון – יש לי מושג
 

. ה"ס ב"הוא עולם הראשון המקבל מא
שנמשך תיכף אחר , כ קו אחד"ונקרא ג

השם . ז"ה עד סמוך לעוה"ס ב"הצמצום מא
מיוחס רק על ספירות דיושר , של אדם

, שהוא אור הרוח, שבעולם הראשון
ולא על ספירות , שפירושו אור ההשפעה

שאין בהם אלא אור נפש , דעגולים שבו
בלי , ו אור של קבלה לעמצםשפירוש, בלבד

, והוא השורש. יכולת להשפיע לזולתם

 .ז"לבחינת אדם שבעוה

 (עשר הספירות ספר תלמוד)


