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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"ח פרשת ויצא
מגיד  "ויצא יעקב"וכתב רש"י  יצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה"ו"

שיציאת הצדיק מן העיר עושה רושם. שבזמן שהצדיק בעיר הוא 
פנה הודה הוא זיווה הוא הדרה. יצא משם פנה הודה פנה זיווה 

 הדרה.
 מצדיק את קונו –צדיק 

 ,ביאר רבינו בהקדמה לתלמוד עשר הספירות "צדיק"ענין השם 
והיינו שלנגד עינינו ישנם בבריאה  ,שהוא מלשון "מצדיק את קונו"

והדבר הנרצה מן האדם הוא  ,כמה מיני יסורים ומכשולות ועבירות
שישיג שכל  :להשיג השגחתו השלימה

שזהו  ,הוא טוב גמור הרע והמכשולות
שהם ב'  ,ענין התשובה מיראה ומאהבה

שבתשובה  ,מיני דרגות בהשגת ההשגחה
 ,שהשגגות היו לטובה מיראה משיג

ובתשובה מאהבה משיג שגם הזדונות היו 
ואז זוכה לשם צדיק שמצדיק את  ,לטובה

ועיקר קנין  .עימו השי"ת על כל התנהגותו
שם צדיק הוא שרואה שגם חרון האף 

רואים שיעקב יצא  .לטובהוהיסורים הם 
 ,שרומז על שלימות ושפע ,מבאר שבע

כי צריך לגלות את השגחתו  , שרומז על חרון אף ודינים.לחרן
ויעקב יצא לחרן כדי  ,השלימה ואת הצדקת ה' גם על חרון האף
וזהו שרש"י משתמש  .להצדיק את ה' גם על המצבים של חרון אף

כי הצדיק יוצא  ,"בענין יציאתו של יעקב מן באר שבע בשם "צדיק
 מבאר שבע לחרן כדי "להצדיק" את השי"ת על הדינים ג"כ.

 החסרונות של הנבראים –רושם 
תלמוד ן "יציאת הצדיק עושה רושם", כי בובזה יש לבאר ג"כ את עני

הוא הזכרונות של  "רשימות"עשר הספירות חלק ב' מבואר שענין ה
ו מן שנתרוקנכועתה  ,הכלים מהזמן שהאור האלוקי היה ממלאם

שזהו  ,האור למלאותם שוקטים עד שיחזורלא האור הם לא נחים ו
י" לחזור למלא את ד-של "לתקן עולם במלכות שודה למעשה כל העב

 ,שהרשימות יקבלו תיקון ,כל הכלים שוב באור האלוקי
שמצדיק את  ,וזה נעשה כנ"ל ע"י "הצדיק" .תתמלאוההשתוקקות 

שהם  ,מות" שנשארו בלי אורמבין שכל החסרונות ו"הרשיו השי"ת
 .כדי ליצור חסרון אמיתי ,הם הכל לטובה ,כל המצבים השפלים

וע"כ הצדיק  .תענוג גדול יותר מהאור האלוקי נוצר וכתוצאה מכך
אבל כשהצדיק מסתלק א"כ יציאתו עושה  ,הוא מתקן את הרשימות

מעוררת שוב את החסרונות והרשימות הזקוקות לקבל  -"רושם" 
 תיקון.

 ב' דרגות בעבודת ה' –יעקב וישראל 
ישראל. השם יעקב שייך בזוה"ק מבואר החילוק בין השם יעקב לשם 

לקו ימין, וישראל לקו שמאל ולדין. והנה השם ישראל זכה בו יעקב 
שהוא  ,בחו"ל. פירוש: כמו שהקדמנו שענין יציאת יעקב מבאר שבע

מקום החרון אף, הוא כדי לגלות ולהצדיק  ,אל חרן ,מקום השלמות
, וכל הדינים יתהפכו להראות שהוא טוב ומטיב ,גם על הדין את ה'

מקום חרון  ,נעוץ זכיית יעקב בשם ישראל דווקא בחו"ללטוב. בזה 
ראש הוא ענין השגה והבנה בסוד  ,לי ראשאותיות  ישראלכי  ,האף

וזה אפשר להשיג רק  ,שהשי"ת מתנהג בבחי' טוב ומטיב ,ההשגחה
בארץ ישראל, בבאר  משא"כ חרון אף. –תוך כדי העסק עם חרן 

שבע, נקרא רק בשם יעקב, ועדיין אין לו מוחין דג"ר שמורה על 
ואהבת את ה' אלוקיך בכל לבבך "שזה ענין , השגת ההשגחה כנ"ל

 בכל נפשך אפי' נוטל את נפשךודרשו חז"ל  ובכל נפשך ובכל מאודך"
כמו  ,כי שם מתגלה עומק ההשגחה שגם המוות הוא טוב מאד

זה מלאך  -' את כל אשר עשה והנה טוב מאד""וירא השדרשו חז"ל 
שמשיגים שכל ענין המוות וחרון אף היה גורם ישיר להכשיר  המוות,

נין שלעתיד לבוא ו העוזה ת הכלים לקבלת האור העליון המתוק.א
הם כנגד כי עכשיו הלכה כבית הלל ש ,ית שמאיתהיה הלכה כב

 ,ינים לטובהעשה את כל הדהחסד, אבל לעתי"ל כשיראו איך השי"ת 
בזה תקבע הלכה כבית שמאי,  ,ודווקא הם הגורמים לגילוי האור

 שהם כנגד הגבורה שהיו קפדנים.
 

 בית שמאי ובית הלל
שהלל ההכנה לשבת קודש.  בין שמאי להלל בענין תישנה מחלוק

בהמה  מוצא, אפי' שהיה ערב שבתהיה קונה בהמה לכבוד שבת ב
שבת  , כי בטח בה' שבערבלשבת לא היה לוקחהבמשך השבוע נאה 

שמאי היה קונה בהמה  , אבלויקנה אותה לשבת ימצא בהמה נאה
ולא סמך על  אותה ג"כ, ואם היה מוצא נאה הימנה היה קונה ,נאה

 רוםכי שמאי פחד שהחטא יג ,י מלוניל"ומסביר הר .מידת הביטחון
לכן כל פעם שנזדמנה לו בהמה  בהמה נאה לכבוד שבת,שלא ימצא 

שמדתו של שמאי היתה כמו של  ,י מלוניל"וכותב הר .היה קונה
, שחשש שמא יגרום יעקב אבינו בפרשתינו

אפי' שהובטח לו  שלא יחזור לשלום חטאה
, כי כנ"ל ,ע"י הקב"ה. ועומק ההנהגות האלו

שכל עבודתם בבחי' לעתי"ל  -מאי ששבית 
לכן תמיד חששו מן  ,החטאים יהפכו לזכויות

היו ממשיכים תמיד את אור השבת ו ,החטא
להופכם לזכויות. משא"כ  על מנת על החטאים

לא נתעסקו עם  ,ב"ה ששייכים להנהגת החסד
אלא  ,שהוא עצם מידת הדין ,בחינת החטא

לכן לא  ,בחסד וכיסו את הדיןעסקו רק 
 ,גם כאןו .המשיכו את אור השבת על החטאים

 חשש מן החטא אפי' שהקב"ה ,אצל יעקב אבינו שיצא מבאר שבע
את  י כל יציאתו לחרן הוא כדי להצדיקכ ,שיחזור לשלום הבטיח לו

את ה' לגמרי על כל  ח להצדיק, וחשש שלא יצליהשי"ת על החטאים
 ,שמאיגרום נוטריקון שמא יוזהו "שמא יגרום החטא"  .החטאים

שהמשיך אורות השבת מתחילת השבוע  שמאישזה רמז לעבודה של 
 ת.וכל בהמה שהיה קונה היתה לכבוד שב

 מידת צדיק קשור עם נישואין, שעי"ז מוחלין עוונותיו
" והיינו הנושא אשה מוחלין לו על כל עוונותיו"הנה חז"ל אומרים ש

 ול להצדיק את ה' על החסרונות שלו.נושא אשה לא יככי עד שאדם 
העסק עם הגבורות  , שהואשענינה מידת הדין ,אבל כשנושא אשה

לכן למחילת עוונות. אז הוא זוכה  ,להצדיק את ה' גם על הגבורות
כי קודם  כל ענין ההולדה הוא ע"י ספירת היסוד שנקרא צדיק,

לכן כל מציאות  .שנושא אשה לא יכול להקרא שמצדיק את קונו
הצדיק ספי' היסוד הוא דווקא בקשר לנשיאת אשה והולדת בנים 

מצדיק את קונו ע"י שמשיג ההשגחה גם על הע"י מידת "צדיק" 
את אשה. וע"כ גם יעקב אבינו עיקר יציאתו הגבורות שבאה ע"י נשי

שעי"ז זוכה  ,היה בעבור נשיאת אשה ,שהוא עבודת ההצדקה ,לחרן
 ,לאה ורחל ,ואפשר שזה הענין שנשא ב' נשים .שנמחלין כל עוונותיו

 ועבודתו ,כי לאה כנגד העולם המכוסה ורחל כנגד עולם הנגלה
מו וכ ,ה להצדיק את השי"ת על כל המצבים המכוסים והנגליםתהי

וכן כל האופן שבו  "הנסתרות והנגלות אתה ויודע"בווידוי שאומרים 
רצה את רחל ונתנו לו  הואכי  ,נשא אשה היה שלא לפי דעתו כלל

 ,שזה מורה את גודל השגת ההשגחה שהכל השי"ת עושה ,את לאה
 ונתנה לו הזדמנות להצדיק את השי"ת גם על דבר כזה קשה.

 יוסף הצדיקתכלית היציאה של יעקב להוליד את 
אמר יעקב אבינו שהגיע הזמן לשוב לארץ  נה בזמן שיוסף נולדה

וכל מה שיצא לחרן הוא כדי לזכות  ,כי יוסף נקרא צדיק ,ישראל
שזה ענינו של  ,להצדיק את השי"ת על כל המצבים ,במדת "צדיק"

"אסף ה' כמו שהתורה אומרת שנקרא שמו יוסף ע"ש  ,יוסף הצדיק
כי  ,השי"ת אוסף ושומר כל החרפותשאפשר לומר ש ,את חרפתי"

הנה כל החרפות  ,ע"י מדת יוסף הצדיק שמצדיק את קונו
 והכשלונות נהפכים למעלות גדולות.

 ע"י קדושת יוסף הצדיק משיגים שהשי"ת עושה הכל
ק עם הצאן וכן מוצאים שמאז שנולד יוסף התחיל יעקב אבינו לעסו

כי עיקר העבודה שצריך להצדיק את  ולקבל שכר עבור עבודתו.
היינו מה שאני חושב  ,השי"ת הוא לומר שכל הנהגת שכר ועונש

אלא  ,באמת שום דבר לא מכוחי ,שמגיע לי כי אני עשיתי ופעלתי
תחיל ענין "נקבה שכרך הכל מהשי"ת, לכן כשיוסף הצדיק נולד ה

 ,עלי" התחיל יעקב אבינו להחזיר לשורשו את ענין שכר ועונש
ולומר שאפילו שאני רואה שאני פועל ועושה ומתחכם שהצאן 

 ה' יאיר עיניו בתורתו אמן. .עכ"ז הכל השי"ת עושה ,יתרבו
שבת שלום לכולם.

  

 

 עליית מ"ן – יש לי מושג
אין עלית מ"ן אלא מתחתון לעליון שלו במדרגה 

אחת, דהיינו מזו"ן לאו"א, ומאו"א לא"א, 

אבל לא אל הגבוה ממנו ב' מדרגות וכדומה, 

 דהיינו העלי עליון. כגון מזו"ן לא"א.

 )תע"ס חלק ח' אור פנימי ד'(

   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.

 לזכר עולם יהיה צדיק
יחל יומא דהילולא רבא דהגאוה"ק ארי במסתרים ברא כרעא דאבוה ם יום שב"ק צבע

 ר עולםאת הדפסת הזוהר הקדוש לאו המוציא לפועליד ימינו ונפשו,  בכלבו ודבוק 
 זצוקלל"ה "ה בן מרן בעל הסולםוקללהאדמו"ר רבי שלמה בנימין הלוי אשלג זצ

 גן עלינו אמן וזכותו תעמוד לכל העוסקים בהפצת הזוה"קתזכותו 



  דבס"
 
 

  

  עצם כתב יד קדשו של רבינו מרן בעל הסולם ותלמידיו זיע"א, שלא ראו אור מעולםעצם כתב יד קדשו של רבינו מרן בעל הסולם ותלמידיו זיע"א, שלא ראו אור מעולם
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 ברכות ותודות למכון "אור הסולם" ולעומדים בראשה על אדיבותם בהגלות כתבי הקודשברכות ותודות למכון "אור הסולם" ולעומדים בראשה על אדיבותם בהגלות כתבי הקודש

 

 השלימות 
 

שכל בעל שכל לא יפעול דבר לבטלה,  ,צא ולמדו
יכול לפעול פעולה  היא דהיינו, בלי תכלית, אלא חסר דעה

כי אין לו סבה , ואחר כך הוא משליכה הימנו ,לבטלה
, מחמת שאין לו  תכלית עליה, ועל ימנושגח היות מולה

אצלו ג"כ , ואם הוא שוטה גדול, מצוייר תשגחיהיה מומה 
 ף על פי שהיא בלי תכלית.אשעל הפעולה,  "כשישגיח ג

אותו  עלין תדסתכל על מכונת הטבע, אם תוהנה כש
השגחה, אם  בלי ... ... ...המכונה וגלגליה המרובים, שהם 

 כן כל אותה הפעולה ... 
כי זה כלל גדול, שמהפעולה ניכרת צורת הפועל, וכיון 

חס כל פעולה בלי ושכל המשועבד לדרכי השכל לא י
אלא לפועל שוטה, ממילא טיב  ,תכלית אל פועל חכם

הפעולה עצמה צריכה גם כן להיות בלי חכמה, כי פועל 
  .שוטה לא בדעת יעשה

בעל שכל יראה איזה פעולה, ומשיג בה אם  ,פךיולה
חכמה נפלאה, ממילא יבין שנמצא בה איזה תכלית, כי 

לא  "כמהפעולה ניכר שפועלה חכם, וכיון שחכם הוא, ע
 כי זה תלוי בזה.פעל פעולה בלי תכלית, 

כונת הטבע, ורואה עמקות מלכן כל המסתכל על 
פק בעמקות שכל הפועל אותה, ונפלא המונח בה, לא יס

 אם כן אפילו בהשקפה ראשונה נראית כבעלת תכלית.
, ששום בר דעת לא מרובותבל נמצא בה גלגלים א

 'יכול למצוא להם איזה צורך, ונראים כמקרים מאלי
משים, ולא עוד, שנמצא גלגלים  שנפלו למכונה הזאת בלי

ח מתוכם שהם רשנראה  מתוכם הרבה שטות, אשר מוכ
שיוכל  הטה כזובלי פועל כלל, מחמת שלא יצוייר כלל ש

 כאלו. תיםלהמציא שטו
פלו בה השופטים כולם, מחמת שרואים ווזו הרשת שי

 ופוסקים שחלק מסדרי המכונה נחשבים מראש ומושגחים
כאן שלא בכוונה. וכיון שאין ב המפועלם, וחלק מהם נפל

בכוחם להסתכל על כל המעשה, יצא להם בלבול תמיד 
הסעיפים, פעמים ישתוה  ב'ודברי שטות, ופוסחים על 

להם שכל הגלגלים אינם בדעת וחשבון, ופעמים ישתוה 
להם בהכרה פשוטה, שמקצתם נפעלים בהשגחה ובדעת, 

 ומגששים כעורים קיר. 
וחוץ מאלו שמקריותם שטוחה על פניהם, הטביע 
הבורא בדרכי השכל, שאפילו הגלגלים והמעשים היוצאים 
מהכלל וניכר על פניהם ההשגחה בטוב, מכל מקום, כיון 

 שהאדם מורגל בהם מקבלים גם כן צורת מקרה.
אבל האמת היא, אשר כל הגלגלים והמעשים 

יש מהם שבמכונה הנפלאה הזאת כולם בדעת ובחשבון, א
ז"ח ( כלום נפלה למכונה הזאת בלי משים,לא נעדר, ו

עשב ועשב מלמטה  כל ואין לך' )בראשית הסולם אות קצו
. וכל בריה דקה מן הדקה, וכל 'מלאך מלמעלה להשאין 

, הוא גלגל ואופן מחובר אל כל המן הקל המעשה קל
המכונה פועלת,  'אופני המכונה הגדול אשר בלעדה לא הי

 ליה לפעול.ע שםכל שהו
ומה שהקשו המתפלספים, כי איך אפשר אשר בעמוד 
הגמל וישתין על חור מלא נמלים ויטביעם במי רגליו יהיה 
דבר זה מושגח מהבורא שהנהיג את הגמל אל הנמלים 

 להרגם בשטף מים.
באמת לא הבינו חוקרים אלו כלל מעוצם יחודו, אשר 

ישגיח על כן חרפה להם לומר, שבורא ית' ברוב תפארתו 
 כנמלה.    נבזיםעל פעולת שתן הגמל, ובריות 

משיגי היחוד לא יבינו כלל חילוק בין בריה בל כל א
כטנופת  (מבוזה-נמבזה )גדולה, או מעשה או קטנה 

כבנין בתים וחיבור ספרי  הוהשתנה, בין מעשה חשוב
הכל  ,כי בערוך את הדברים האלו כלפי פועלם .השכלה

טנפוהו, גם  לא יסריחו את הטנופת לא יושוה לפניו, 
גדלהו, כי הכל מעשה ידיו, וכל פועל יהשכלה לא המעונו, ו
 אצלו כל מעשיו הקטנים עם הגדולים כמורגש. משתוה

ואני אומר שאין בושה כלל להבורא ית' להנהיג את 
האדם לבית הכסא לעשות צרכיו, וגם להמצא בעת מעשה 

אין במעשה הזה שום שפלות  אצלו(-) וילאבסמוך לו, כי 
הוא פשוט  [כי]או סרחון, כי מעשה ידיו ותחבולותיו המה, 

 החומר ... דרכי ומופשט, מכל 


