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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 שופטים
 

סמך " :וגו'. ובבעל הטורים כתב שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך""
לרגלים )לעיל פסוקים א' יז( לומר שהרגלים על פי  "שופטים ושוטרים"

 "השופטים.
 לענין הדיןלהבין שייכות של בין ג' רגלים 

שיש קשר בין  ,ולפי בעל הטורים ,שופטים ושוטרים הם ענין של דינים
וכמו  .אנו מבינים שלרגלים יש גם שייכות עם ענין הדין ,הרגלים לשופטים

 ,בפסח על התבואה ,שמפורש במשנה שבכל יום טוב נידונים על משהו אחר
יש לו  וצריך להבין מדוע יו"ט .ובסוכות על המים ,ובעצרת על פירות האילן

 מתנות עניים לרגלים נבין ג"כ מדוע בפרשה אחרת נסמכו ובזה .קשר לדינים
גודל הענין שמפליג בזוהר הקדוש להאכיל את העניים ביו"ט יותר נבין וכן 

 וקודם נבין הבדל בין שבת ליו"ט. .מבשבת
 עבודת השבת ויו"ט

כתוב על שבת "יומא דנשמתא ולאו יומא דגופא  בזוה"ק
הנה  .נו נשמה ולא יום של גוף כללכלל" היינו ששבת עני

הוא  עיקרו ,שאנו מחויבים בשבתהגשמי בענין התענוג 
אבל עצם התענוג  ,נביאים "וקראת לשבת עונג"הדברי 

חיוב והפוסקים סמכו את  .של שבת הוא תענוג נשמתי
כמו  כי שבת נקרא ג"כ "מקראי קדש" ,התענוג בשבת

"וביום השביעי שבת שבתון מקראי  יו"ט, כמ"ש בפס'
ש" ולא "מקראי אבל עצם מדריגת השבת הוא "קד ,קדש"
יום טוב שמקבלת  אלא "מקראי קודש" זהו דרגת ,קדש"

שכתב רבי  "בספר "המספיק לעבדי ה'ועי' קודש. כח משבת שנקראת 
שהאכילה מפריעה להם לאור  ,אברהם בן הרמב"ם שהתיר לאנשי הדביקות

כמובן זהו הלכה ולא למעשה אלא רק כדי להבין  בשבת, השבת שלא לאכול
ביום טוב דביקות נשמתית ביוצר הכל. משא"כ  שהיא ת דרגת יום השבתא

וזה נפסק  ,ומחויבים לשמוח ולאכול בשר ולשתות יין ,חיוב להתענג יש
וגם בשבת מה שמצינו שצריך  .בהלכה שחייב להתענג באכילה ושתיה

נפסק בהלכה שהכוונה לפחות על דגים )עי' מדברי הנביאים כנ"ל, להתענג 
ית מעלמא דאתכסיא כי כי דגים זה בריה רוחנוההסבר, סימן רמ"ב בשו"ע( 

מרמז  –וכן הדג יש לו עין פקוחה כל הזמן  ,הים הוא בחי' עלמא דאתכסיא
ולכן גם כשפוסקים שצריך להתענג בשבת הוא במין  ,על ההשגחה העליונה

מאכל כזה שהוא מאד רוחני, וידוע מסירות הנפש של הצדיקים לאכול דגים 
לגור במז'יבוז' או עד שמסופר שכשהיה לבעל שם טוב בחירה האם  בשבת

בעיר אחרת, בחר במז'יבוז' כי היא ליד נהר ששם יהי לו דגים לשבת. עכ"פ 
שמה בלבד, והתענוג נ רואים את ההבדל בין שבת ליו"ט: שבת הוא יום של

 .יו"ט "כאהגשמי טפל, מש
 שורש הדברים בעבודת ה'

 ,וההסבר של שתי הדרגות האלו הוא כי הקב"ה רוצה להיטיב לנבראיו
רק שבהתחלה הרצון הזה  ,ובשביל זה ברא רצון לקבל את התענוג והשפע

ויש כלל שכשהאחד רק נותן  .פגום ומקולקל כי רוצה הכל רק עבור עצמו
והעבודה הוא לתקן את הרצון לקבל  ,והשני רק מקבל הם רחוקים זה מזה

לעצמו שיהיה על מנת להשפיע לזולתו, ובזה הנברא קונה דביקות ואז ראוי 
שענינו  ,כל התענוג מהבורא כי כעת יש לו השואת הצורה עם השי"ת לקבל
הוא רק  כך גם הנברא כל רצונו לקבל ,כמו שהשי"ת כל ענינו להשפיעש הוא

ועל כן כל הקבלה  .כדי לגרום תענוג להשי"ת שרוצה שהנבראים יתענגו
וא"כ אנו מבחינים כאן ב' הפכים בנושא אחד א'  .נחשבת להשפעה גמורה

 ,יתענגו יםשרוצה שהנברא לעשות נחת רוח להשי"ת הוא הדביקות והרצון
 :אכפת לו דבר אחדרק  הזה לא אכפת לנברא אם יקבל או לא,ומצד החלק 

הוא שכיון שהנברא מבין שרצון ה' שיקבל את  ב' .שהשי"ת יהיה לו נחת רוח
התענוג ואור החכמה, ע"כ מושך את אור התענוג ומתענג מזה, כי יודע שזה 

לו תענוג כלל היה  הדע שרצון ה' שלא יהירצון ה' שיתענג, ואם היה יו
וכבר  .מקבל את התענוג כי יודע שה' רוצה שיתענג הנברא רק – מסכים לזה

המשיל בנו של בעל הסולם אדמו"ר הרב"ש ז"ל משל על זה, לאדם שעשה 
חתונה וטרח ואפה ובישל כל מעדני עולם והביא זמרים וכו' וכו' וביום 

מה צער הוא מנת חלקו, מי לא החתונה רואה שאף אחד לא מגיע לחתונה, כ
היה מסכים לבוא לחתונה רק כדי להפיג את צערו של בעל השמחה 

נה מהסעודה מחמת תאוותיו שאורחיו לא באו, ואף אחד לא היה נה
ומצפה לאורחים שיבואו  השי"ת ברא מגדל מלא כל טובכך  הבהמיות.

השלמים  והצדיקים .לאכול ולהנות ואף אחד לא מגיע, כמה צער יש להשי"ת
שרואים צערו הנה הם מוכנים למשוך שפע התענוג רק כדי לשמח את 

 השי"ת שתתקיים מחשבתו אשר רצה להטיב לברואים.
 שבת ענינה דביקות, ויו"ט ענינו קבלת השפע

, הם ת ב' המשכת התענוג, כי כך רצה ה'הנה ב' החלקים הללו א' הדביקו
א דבוק בה' ורוצה כי שבת הוא הדרגה שהנבר .לים לשבת וליו"טימקב

לעשות רצונו ולא אכפת לו אם יקבל תענוג או לא, רק התענוג הגדול ביותר 
ולכן מדאורייתא אין ענין של תענוג בשבת, רק  ,שלו הוא לעשות רצון ה'

מדברי סופרים. וגם התענוג הזה הוא מאכל של דגים כנ"ל שדג מרמז על 
מכוסה וכל ענין  ענין הדביקות כי הוא בריה שגדילה בים שהוא מקום

התענוג הוא ענין של גילוי, ע"כ התענוג של שבת הוא "תענוג מעשיית רצון 
הב' שהנברא מבין שהשי"ת רוצה שיתענג  . משא"כ יו"ט הוא דרגאה'"

ולכן מתעורר להמשיך שפע התענוג והחכמה כי  ,וימשיך אור החכמה לעצמו
וכן  .ין ולשמוחולכן יש חיוב ביו"ט לאכול בשר ולשתות י .כך השי"ת רוצה

כתוב שהמלבושים של יו"ט יהיו יותר נאים משל שבת כיון שיו"ט הוא 
שהוא ענין  הדרגה שצריך להמשיך את התענוג עצמו את אור החכמה

 .ואכמל"ב הלבושים
 עם התענוג מתגלים דינים
כי לאחר שהבנו שיו"ט  .עתה נבוא להבין מדוע ענין הדין קשור עם יו"ט

לכן  ,מושכים תענוג החכמה והיצה"ר רוצה תמיד להנות מהקדושה הנבראים
שתמיד מתגלה עם החכמה והתענוג שנמשך, דינים, והדינים האלו  יש חק

 מרחיקים את היצה"ר הרוצה להנות מההמשכה של האור והתענוג. לכן יו"ט
כל אחד יכול להמשיך אור ביו"ט כפי גודל  . דבר נוסף,הוא זמן של דין

כי יו"ט ושבת הם ב' ענינים בנושא אחד כנ"ל  ,הדביקות שלו ביום השבת
 .תענוג יקבל אחד כמהכל על ולכן יש דין 

 בהם מקבלים תענוג ביו"ט –הכלים המתבררים מהשבירה 
יון וזה ענין החיוב לתת ביו"ט לעניים יותר מבשבת כי כ

, והתענוג נמשך כפי שיו"ט הוא ענין המשכת התענוג
ומאין באים הכלים, לפי כמה שבררנו  כשרון הכלים.

אותם מן השבירה, כי בשבירת הכלים נפלו כל הכלים 
והם  ,שבהם צריכים לקבל התענוג לרשות הסט"א

נאבדו מאיתנו, והכלים האלו מכונים "עניים" "שבורי 
דחדי  ועי' בהקדמה לספר הזהר מאמר "מאן לב"

 ,במועדיא ולא יהיב למסכני". ולכן העבודה של יו"ט
הוא המשכת השפע, הוא לפי כמה כלים אנו מבררים ש

ובכלים האלו  .מן השבירה, ועיקר הברור הוא ביו"ט
אי אפשר לעסוק בהמשכת . ואם לא מבררים כלים אז ו מקבלים השפענא

כי  .מתעורר דין למה לא נמשך שפע ולא תיקנו את שבירת הכליםו ,השפע
נכונה, הכלים האלו הם כלים שנשברו מחמת שקיבלו שפע בצורה לא בעצם 

ולכן בזמן המועדים מתקנים אותם ע"י שיקבלו שפע בצורה נכונה, כי יש 
כלל שדבר שנפגם מחמת משהו בדבר הזה נעוץ תיקונו, כמו שכתוב בענין 
הכשר כלים "כל דבר אשר יבא באש תעבירו באש" וכיון שהכלים האלו 
נשברו מחמת אור התענוג שקבלו בצורה לא נכונה, התיקון הוא שיקבלו 

כשל ש מידה שאדם נובעבודת ה' ג"כ אם י ביו"ט,  אור ותענוג בצורה נכונה,
ו הנפשית. וא"כ ביו"ט מתעסקים עם בה תמיד, דווקא שם מונחת הצלחת

כלי התענוג וממשיכים שפע ומתגלה דינים הן מצד שהס"א לא תוכל להנות 
 .והן מצד ח"ו אם לא מבררים את הכלים
 המיוחד ליו"ט –ענין השבת אבידה 

 ,בירושלים מובן מה שכתוב בגמ' בענין האבדות שהיה "אבן הטוען" ובזה
, כיון לך בזמן הרגלים ומכריז על האבידהווכל מי שמצא אבידה היה ה

שהכלים שנפלו בשבירה שבהם ממשיכים ביו"ט התענוג נקראים אבידות 
שנאבדו, ובכל יו"ט מתעלים הכלים האלו ונבחן שהם "נמצאו" ויכולים 

. ובזה נבין ג"כ מה שכתוב בגמ' בענין השבת אבידה ורלשמש להמשכת א
"אף השמלה היתה בכלל כל אלו ולמה יצאת" כי ענין השמלה הוא ענין 

כי לבושים זה בחי'  ,הלבושים שביו"ט מהדרין בלבושים יותר משבת
  .חיצונית ביחס לגוף, כך גם יו"ט לגבי שבת, כי בעיקר הוא הדביקות ורצון ה'

שכה של התענוג ע"כ ענין המשכת התענוג מיוחס ומשני לו הוא ההמ
ללבושים וע"כ בענין האבידות שהם כנ"ל הניצוצות שמקבלים בהם את 
התענוג יצאה "השמלה" להורות שכל ענין מציאת האבידות הוא ענין 

כלים חיצוניים שהתענוג נמשך ב ,תו"השמלה", ענין הלבושים שהם חיצוני
 .' בזוה"קכמבוא

כי כיון שיו"ט הוא  ,י היו"ט מתענים בה"ב ואומרים סליחותומזה הטעם אחר
זמן המשכת השפע, ואולי הסט"א נהנתה מהשפע שהמשכנו, וכן אולי לא 
 ,בררנו ולא מצאנו את האבידות שהיו מיוחסים להמשכת התענוג של יו"ט

, שאומרים ביו"ט "יראה כל זכורך" ע"כ עושים תשובה על זה. וזהו ג"כ
מרמז שהכל יהיה בחי' זכר ומשפיע  –רמז לאור ולתענוג, "זכורך"  –"יראה" 

לעשות נחת רוח כי ה' רוצה שנתענג מטובו, ע"כ המשכנו שפע בבחי' זכר 
 ומשפיע לזולתו ולא ח"ו עמ"נ לקבל לעצמו.

 ביאור "חציו לה' וחציו לכם"
ור, וזהו ג"כ ביאור ענין שביו"ט נאמר "חציו לה' וחציו לכם" שהוא טעון ביא

שיש עבודה של  ,וכי יש משהו שאינו לה'? אלא כנ"ל בתחילת המאמר
דביקות בחי' שבת ועבודה של תענוג בחי' יו"ט, ותמיד בקדושה יש 
התכללות, ע"כ שבת כלול מיו"ט שזה ענין ג' הסעודות בשבת שהם 

 .וכן יש התכללות שבת ביו"ט שהוא ענין התפילות התכללות יו"ט בשבת.
ריגה אחת שהחצי העליון הוא בחי' שבת, וזהו שבת ויו"ט הם מדבעצם ו

הוא בחי' יו"ט שזהו  "חציו לה'" היינו שהעיקר הוא דביקות בה', והחצי השני
"חציו לכם", היינו שתמשיכו שפע תענוג לכם כי כך ציויתי שתתענגו כי זה 

בחי' שבת, ואח"פ בחי' יו"ט  –תכלית הבריאה )ומובן מדוע זה חצי כי גו"ע 
 .וישסו"ת והם נקראים ב' חצאים כמבוא' בחלק ח' בתע"ס( ו"אבחי' א

 "בשעריך"
לה ענין הדינים ביו"ט ם ושוטרים" לג' רגלים כנ"ל כי מתג"שופטי ולכן נסמך

מרמז על מה  –וזהו "בכל שעריך" "שעריך"  ,שזה רמוז ב"שופטים ושוטרים"
וזהו  .חד לפי מה שמשער בליבוא"נודע בשערים בעלה" כל  שכתבו בזוה"ק

"בעל"ה" אותיות ע"ב ל"ה, כי ע"ב זהו אור החכמה  –"נודע בשערים בעלה" 
נים, היינו הדיי ולכן "השופטים והשוטרים",לשכינה,  –שמשפיע ל"ה 

השפעת החכמה לשכינה בכל ג' רגלים. ה'  ים שענינםמופיעים בכל השער
כיל בתורה הקד' שבת שלום לכולם.יעזרנו להבין ולהש

   d052769144@gmail.com  לע"נ איתי בן חיים הי"ד.  לע"נ ר' בנימין בן ר' שלמה נלב"ע י"ב מרחשון ה'תשע"ז תנצב"ה. 

 ציצית – יש לי מושג
 

ציצית פירושו שערות, מלשון הכתוב 
ויקחני בציצית ראשי וכו'. והוא מבחינת 

המאיר בראש הנוקבא  קוצי דשערי דז"א
 ומוציא במצח שלה בחי' תפילין.

 תלמוד עשר הספירות() 


