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ב' בריאות נמצאים, הרוחניים והגשמיים. הא' בהארת פנים, והב' בהסתרת פנים. אשר 

ע"כ הרוחניים כל עסקם בדברי קדושה, והגשמיים עסקם בדברים שפלים ונבזים, שכ"ז 

חושך ולא אור, ושתיים אלה הם עיקרי ויסודי כל ההנהגה, סוד חו"ג, כי להנבראים 

 קדשו, והרוחניים הנכבדים, ברואים בהארת פנים.הגסים ועכורים לא האיר להם פני 

וז"ס חיבור גוף ונשמה באדם שכולל כל העולמות, ובכוחו להגביר בעצמו או הגופניות 

ודרכיו או הרוחניות ודרכיו, ובמידה שהוא מודד מודדין לו, או בהארת פנים או להיפך, 

, לא יתאוה כלל וכפי הכנת שכלו כך כל מחשבותיו ותאותיו, כי תראה את נער קטן

לחכמה, וכל מחשבותיו, בהבלים שמתעסק בהם. ובהתרחב גבול שכלו, בשיעור הזה 

 יתאוה לדברים מתוקנים יותר, ויסור מעצמו ההבלים.
 

ציבים ועומדת לעצור את פעילותה, אנו קוראים בקריאה נרגשת לכל חברים יקרים אור הסולם עומדת בפני קשיים תק

)ניתן ליצור  הנהנים מפעילותה לתמוך בהוראת קבע או באופן חד פעמי כדי שנוכל להמשיך ולשרת את כלל הלומדים.
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 נשמת ההיכל
 שו של רבינו מרן בעל הסולם ותלמידיו זיע"א, שלא ראו אור מעולםעצם כתב יד קד

 ברכות ותודות למכון "אור הסולם" ולעומדים בראשה על אדיבותם בהגלות כתבי הקודש



 

 

 

 לתוכחה יש עמקות שמעוררת ריח טוב בנשמה
'אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל וגו'', והפסוק ממשיך 
למנות שמות המקומות, ומסביר רש"י שהזכרת המקומות הם תוכחה 
ברמז על החטאים שעשו באותן מקומות.  וזה לשון רש"י:  אלה 

ברי תוכחות ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני הדברים, לפי שהן ד
המקום בהן, לפיכך סתם את הדברים והזכירן ברמז, מפני כבודן של 
ישראל.  הנה עניין התוכחה, הפסוק אומר 'הוכח תוכיח את עמיתך 
ולא תשא עליו חטא'.  ויש לפרש את הפסוק: שעליך להוכיח את עמיתך 

ת החטא, שזה העומק של בלא שיהיה אופן כאילו הוא זה שעשה א
תוכחה.  ועל כן אמר רבי עקיבא:  תמהני אם יש בדור הזה מי שיודע 
להוכיח.  וכתב גם בליקוטי מוהר"ן שמי שמוכיח לא כדבעי גורם 
שיעלה ריח רע מנשמות ישראל. משא"כ מי שמוכיח כמו שצריך, גורם 

שיעלה ריח טוב.  ומדבר שם על עניין קולו של 
ח טוב של הנשמות, והוא המוכיח שמעורר רי

בחינת קול שופר.  וכן מבאר שהריח הוא מזון 
הנשמה, כמו שאמרו חז"ל שהנשמה נהנית 
מהריח.  וע"י שמוכיח כמו שצריך גורם מזון 

 הנשמה.  
בעצם יהודי לא שייך לחטא אלא החטא 

מסובב ע"י ירידתו למקום הנמוך וענין תוכחה 
 לגלות לו שבעצם הוא לא שייך לחטא

ביר העניין כי בעצם נשמה של יהודי לא ונס
שייכת לחטא כלל, כמו שמבואר בספרים, 
שאומות העולם וגופו של אדם שמקביל להם, 
מרוב תאוותם להדבק בנשמת היהודי ובעם 
ישראל, הם גורמים לו לחטוא, וביתר עומק, 
לכל אחד בפרטיות ולעם ישראל בכלליות יש 

במקום חלקים טובים וניצוצות שנפלו בגלות, 
של הגוף ובמקום אומות העולם. והניצוצות 
האלו משתוקקים לחזור ולהדבק בקדושה. 
וישנם ב' דרכים איך לחבר את הניצוצות חזרה 

או בדרך תורה שע"י שאדם עוסק בתורה ותפילה בגעגועים 
והשתוקקות, א"כ כל הניצוצות ששייכים אליו באים אליו למקומו, 

הוא צריך לרדת למקום הרע ע"י עבירות בדרך נועם. או בדרך יסורים, ש
, וע"י התשובה שיעשה אחמ"כ יעלו גם הניצוצות האלו. אבל בעצם 
היהודי לא שייך לחטא, והחטא מגיע ליהודי מכח אומות העולם 
הסובבים אותו, והניצוצות שבלועים בהם ששיכים אליו, שגורמות לו 

ליו חטא', ליפול לתוכם.   וע"כ העומק של תוכחה הוא 'לא תשא ע
להוכיח את החוטא שבעצם אין לו שייכות לשום חטא כלל.  וכל 
המציאות של החטא הוא מחמת אומות העולם שסחבוהו אליהם בגלל 

 ניצוצות הקדושה שצריכים תיקון. 
ריח עולה ממטה למעלה שהוא ענין עליית הניצוצות שעולים 

 מהחיצוניות שרומזת על לבושים עם ריח טוב
ה גורמת באמת לעליית הניצוצין שהחוטא חטא בגינם והתוכחה הנכונ

כדי להעלותם, שזה בחינת ריח טוב. וריח הוא עולה ממטה למעלה 
כידוע שהתוכחה האמיתית, שהיא עושה ריח טוב בנשמות, היא גורמת 
לעליית הניצוצות ממטה למעלה ולהחדיר באדם שהוא לא החוטא 

שמוכיחים אותו שאתה  באמת.  והפנימיות של התוכחה, הוא לומר לזה
הנך מוצלח ביותר, ובעצם אתה מושלם רק ירדת כדי לברר את הגוף 
שלך, שזה החיצוניות שלך.  שזה גם עניין שריח קשור עם בגדים, כמו 
שהפסוק אומר 'וירח את ריח בגדיו' כי בגדים הם חיצוניים לאדם.  

טה ומרמז על החיצוניות שאדם מעלה לפנימיות, שזה עניין הריח ממ
למעלה.  ואפשר לדייק בפסוק את העניין שמשה רבינו דיבר אל "כל 
ישראל", וכי כל ישראל חטאו?  אלא כנ"ל שעיקר התוכחה הוא לגלות 
קדושת ישראל בעצם שלא שייך לחטא.  ובאמת "כל ישראל" הינם 
גבוהים מן החטא וכל החטאים הוא רק ליקוט הניצוצות לשורשם 

 כנ"ל.

ת ב' הקוין הוא על ידי דינים קדושים שהוא קו האמצעי המייחד א
סוד קול השופר, והתוכחה דקדושה שמגלה את הקו האמצעי אצל 

 אותו שמוכיחים אותו
ועוד עומק יש בעניין התוכחה, דהנה תוכחה הוא דין ויסורים.  ויש 
יסורים מצד הקליפה והסטרא אחרא, שאדם מתרחק מה' על ידיהם.  

קדושה, שזה גורם לאדם את החיבור האמיתי בין ימין ויש יסורים ד
ושמאל.  וזה על ידי הדינים של הקו האמצעי.  כי קו ימין עניינו החפץ 
באמונה וחסדים וקו השמאל שבעולמות ושבנשמות עניינו החפץ 
בגילוי של תענוג והרגשת האור.  ועל כן השמאל רוצה לבטל את הקו 

מצעי שיש לו דינים של קדושה, שעמם ימין.  ולזה יש את עניין הקו הא
הא מכניע את השמאל  וגורם לו להתיחד עם הימין  ועי"ז נהיה שלום 
בין ב' הצדדים.  וקו האמצעי נקרא 'קול', כמו קול השופר, שידוע 
שהקולות שיוצאים מהשופר הם הדינים 
של קו האמצעי, שמאחדים את הקווים 
לאחד ועושים שלום ביניהם.  והדינים 

ו הם התוכחה הטובה, שהמוכיח האל
באופן נכון.  הרי קול תוכחתו הוא כמו 
קול השופר, שמיחד את הקו ימין והקו 

 שמאל שבנפש החוטא. 
החטא בא מהליכה בשני קוין לבד שקו 
ימין לבד זה ישמעאל ושמאל לבד הוא 
אדום וע"י גילוי קו אמצעי אצל החוטא 
מתגלה שהוא למעלה מן החטא שבא 

 ן לבדע"י ב' קוי
וזה ממש אותו עניין שהמוכיח מגלה 
אצל החוטא שהוא באמת שייך למעלה 
מן החטא כי החטא בא מאומות העולם 
שנדבקים לנפש ישראל כנ"ל, והם 
האומות מתחלקים לשנים.  האומות של 
קו ימין הם ישמעאל, ושל קו שמאל הם 
אדום ורק עם ישראל יש לו את הקו 

ה, בחינת קול השופר ועניין הריח, האמצעי, שהם סוד התוכחה דקדוש
שמיחד את הקוין והמוכיח ע"י שמשפיע בחוטא את 'קול' התוכחה, 
מאיר בו את הקו האמצעי שבנפש, שהוא עניין קדושת ישראל הפך 
עניין אומות העולם וחטאיהם, שבאים מהתאחזות בקו ימין או שמאל 

 ינו.  לבדם ועי"ז נגרם שיוכל להיות מושפע אור של תענוג בנשמת
ישראל שורשם מקו האמצעי שנקרא עץ החיים וביאור התוכחה 

 הראשונה בתורה
וע"כ המדרש, בתחילת פרשת דברים, מביא את הפסוק 'מרפא לשון 
עץ חיים', כי עץ חיים הוא הקו האמצעי שמאחד את הקוין ימין ושמאל 
בכח הדינים הקדושים שלו, שהם התוכחה הקדושה.  וזה מה שמשה 

בתוכחתו את ישראל את עניין 'מרפא לשון עץ חיים'  רבינו פעל
שיתגלה עליהם העץ חיים, שזה הקו האמצעי, שמשם מושפעים 
נשמות ישראל.  והיינו שגילה להם שבעצם הם שייכים לעץ חיים 
למעלה מכל החטאים.  והנה התוכחה הראשונה בתורה הוא מה 

שעומק  שהשי"ת שאל את האדם איכ"ה, היכן אתה?, והיינו כנ"ל,
התוכחה הוא שמוכחים את השני ומראים לו שהוא למעלה מן החטא.  
ומה שהשי"ת שאל את אדם הראשון: איכ"ה?, היינו שאמר לו: איפה 
אתה נמצא?  הרי אתה הרבה יותר גבוה מן החטא.  וגם בפרשתינו 
הפרשה מתחילה 'ואלה הדברים', 'ואלה' גמטריא איכ"ה, שמשה מקשר 

עת לישראל עם התוכחה הראשונה שהשי"ת את התוכחה שאומר כ
הוכיח את אדם הראשון, כדי שיהיה באותו אופן שהשי"ת הכיח את 
אדם הראשון. והיינו, להבליט את הקדושה שבישראל. וזהו גם עניין 
שבתשעה באב יושבים לארץ ואומרים "איכה ישבה בדד", שהישיבה 

? איפה אתם?  אל הארץ זהו התוכחה שה' מוכיח אותנו ואמר לנו איכה
הרי אתם לא שייכים בעצם לחטא.  וזה העניין של מרפא לשון עץ 
חיים, שהוא הקו האמצעי.  )ו'ישמע חכם ויוסף לקח' להבין עניין 
"ואלה", שהוא עניין אח"פ שנפלו למדריגה התחתונה ובחזרתה נעשה 

יחוד ע"י קו אמצעי.( שבת שלום לכולם.

 

 יש לי מושג

 השגת הזוהר תלויה בשמחה
כי הכל  –וסיפר רבינו הקדוש מרן בעל הסולם ואמר 

תלוי במידת השמחה. כי כן שאלו להאר"י ז"ל: למה 
רבה את הזהר הקדוש, ולא הוא זכה להשיג כל כך ה

הרמ"ק שהיה צדיק הדור? וענה: מפני שהיתה לו 
שמחה עצומה עד לאין שיעור, יותר גדולה ממנו, 
בשעת הלמוד והשגת הזהר, היינו שמחה מהשגה, 

, מה שאין אצל ולפיכך זכה להשגה כה גדולה בזהר

אחרים קודמין. ומי שיש לו יותר שמחה בזמן למוד 
ה מפאת השגה שיש לו בהבנת הזהר והשגתו, שהשמח

הזהר הסתום, היינו השמחה של פתיחת הסתום, זוכה 
למדרגה גדולה של השגה ופתיחת הסתומין. וענין 
שמחה היא השכינה הקדושה. יוצא איפא כי לפי 

 השמחה שיש, כה מתלבש בשכינה הקדושה.
 קובסקי תלמיד רבינו(נ)ספר יד בנימין לר' בנימין סי

 

 פרשת דברים ה'תשע"ח
 

עומק התוכחה, שהוא גילוי קדושת ישראל, שהם בעצם למעלה מן החטא. ונעשה ע"י פעולת קו האמצעי,  מאמר בעניין:
 המאחד ימין ושמאל

 

 נשמת התורה
יע"א ז בעל הסולם  ו הקדוש  נ תורת מרן רבי  מאמר שבועי בדרך 

ב'  שנה 


