בס"ד .טבלת-סיכום לקו"ש חלק י"ז ,בחוקותי ב' – פונה אני מכל עסקי לשלם שכרכם
1
2

אפנה מכל
עסקי לשלם
שכרכם
משל למה
הדבר דומה

הביאור ברש"י
השאלות
נקודת הביאור :לרש״י קשה שהרי לכאו׳ ופניתי אליכם וגו׳ הוא ענין כללי
מה צריך רש"י לפרש פה,
ולמה אינו סומך ע"ז שפירש כבר ולמה לא הוזכר בתחילת הענין בתור הקדמה או בסוף הענין בתור חיתום.
בפ' אחרי וקדושים?
ויבאר שאי"ז ענין כללי ,אלא שכר מיוחד ,כדלקמן.
מה מוסיף המשל?

ענין הנ"ל יבואר דוקא ע"י המשל ,כדלקמן.

3

למלך ששכר
פועלים

למה מלך?
ולמה שוכר פועלים?

מזה שהמלך שוכר פועלים ,אף שבעצם הם מחוייבים לו והוא יכול להכריח
אותם ,מובן שמדובר על עבודה שאינה בגדר חיוב ,אלא דבר נוסף ומיוחד.
ובנמשל :יש לימוד התורה (וקיום המצוות) בדרך הרגיל שע״ז מגיע שכר
רגיל (ונתתי גשמיכם בעתם וגו׳) ,ויש סוג שלמע׳ מזה ״עמלים בתורה״
שע״ז יש שכר נוסף ומיוחד.

4

וכו' ,כדאיתא
בתורת כהנים

למה אינו גומר המשל ,או
לפחות מוסיף פועלים
הרבה.

כל הלימוד הוא מהתיבות שרש"י מצטט ,שה"מלך" "שוכר" פועלים ,כנ"ל.

5

אפנה מכל
עסקי לשלם
שכרכם

6

פועלים

משמע שגם באו"ה יש
עבודה מיוחדה

7

מכל עסקי

ולא משאר עסקי ,משמע
שליתן שכר לבנ"י אי"ז
העסק של ה'?

8

והפריתי
והרביתי

9

והפריתי
אתכם ,בפריה
ורביה

והרביתי אתכם,
10
בקומה זקופה
11
היעודים
גשמיים
בהמשך
 12הכתובים

זהו הפי׳ פונה אני מכל עסקי .פונה אני מהשכר לאו״ה ,שגם הם מקבלים
שכר באופן הא׳ כשעושים המוטל עליהם (שבע מצוות ב״נ וכו') ,ומשלם
שכר מיוחד לבנ"י כשעושים באופן הב' "עמלים בתורה".
ולכן אי"ז הקדמה וכיו"ב אלא שלב חדש בשכר ,וגם השכר הרגיל אינה
באופן ד"ופניתי"

בבראשית פי' פרו – א'
מוליד א'; רבו – א' מוליד
הרבה ,ופה מפרש באופן
שונה
לכאו' מה שייך כאן ענינים
גשמיים ,אחרי השכר
הרוחני דופניתי אליכם
אעפ"כ ,איזה ערך יש
לגשמיות ,וגם למה נק'
שכר (שפי' ב' דברים
נפרדים)

זה מדובר על חסידי או"ה ,וגם זה אינה בערך להעמל תורה של בנ"י
לפי שעסק פי' דבר שחוץ ממנו (ירידה מהעצמות) ולכן כל המשכות
וגילויים – גם התהוות העולמות וגם הענין דשכר ועונש ע"ד הרגיל – הם
ירידה לו ית' ונק' עסק .אבל "עמלים בתורה" שהאדם עובד ע"ז עם
הכוחות פנימיים שלו – אז ופניתי אליכם עם פנימיותו ועצמותו ית',
ישראל וקוב"ה כולא חד
בהמשך להנ"ל ( ,)7ע"י העמלים עם הכוחות פנימיים ,עי"ז נעשה דומה
לבוראו ,בבחי' משפיע ,ולכן השכר הוא בענין ההשפעה .וראה לקמן 9-10
הפי' בזה.
בבראשית מדובר ע"ד הטבע ,ופה מדובר על שכר ,ושכר מיוחד לבנ"י (כנ"ל
 ,)5 ,3לכן אין לפרש והפריתי – שא' מוליד א' ,וגם לא א' מוליד הרבה,
שהרי זה אינו מיוחד לבנ"י,
לכן פרש"י "בפרי' ורבי'" וכוונתו הוא שהא' מוליד א' והא' הנולד – ממנו
יצאו הרבה (וכ"ש שא' מוליד הרבה).
לפי שכבר פי' והפריתי – ריבוי בכמות ,לכן פי' והרביתי "בקומה זקופה" –
דהיינו ריבוי באיכות.
לפי שהשכר בא מעצמותו ית' ,שאינו בגדר גבול ולא בגדר בל"ג ,אפשר
להיות גם (או דוקא) ענינים גשמיים ,ובריבוי בלי צמצומים.
בעמלים יש ב' ענינים )1 :שהוא רוצה להיות חד עם העצמות – שאז נשאר
במציאותו ,ולכן נק' שכר ויש יעודים גשמיים )2 ,בלי חשבון ומבוקש – ואז
ה"ופניתי אליכם" ,התאחדות עם העצמות היא בשלימות ,ובאופן
דקוממיות ,ב' קומות כא'.

