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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 פרה -פרשת ויקהל פקודי 
 

 "וגו' ויקהל משה את כל עדת בני ישראל"
 המשמעות הפנימית של החטא והתשובה

מציאות החטא  היא מציאות של חסרון.  יש כלל התפשטות האור, 
לתפקידו.  ע"י החסרון מתגלה והסתלקותו עושה את הכלי ראוי 

בראיו, שזה דווקא ע"י השתוקקות. מטרת הבריאה, שהיא להטיב לנ
וזה עניין החטא בעומק, לגלות את כל מיני החסרונות שבעולם.  

ור ולמלאותם באור, והיינו ששבים ועניין התשובה הוא לחז
מקודם, רק בדרך של תיקון, אבל אילולי החסרון והחטא, להתמלא כ

כל החטאים הבריאה.  ה שום אפשרות לגלות את מטרתלא הי
שבעולם שורשם הוא החטא הקדמוני, 
שהוא חטא עץ הדעת.  ועל חטא עץ 
הדעת נאמר "בעלילה באת עלי".  היינו 
שהשי"ת סיבב שהאדם הראשון יהי' 
מוכרח לחטוא.  וא"כ גם שאר החטאים 
של האדם, כשמבינים אותם, בסוד 

ם כן השגחתו הפרטית עניינם, ג
מחוייב, בבחי' 'בעלילה באת עלי', כדי 

 לגלות חסרונות ולחזור ולמלאותם.  
 ג' מצבים

חז"ל אומרים: כל מי שיש בו דעה, 
כאילו נבנה בית המקדש בימיו.  החטא 

חטא  -השורשי נקרא "חטא עץ הדעת" 
כי צריך לחבר ראשית  - "בעניין "הדעת

כי יש ג' מצבים:   -ואחרית.  פירוש  
, מצב אין סוף, שכל הנשמות 'מצב הא

מצב  עומדים בכל מילואם ותפארתם. 
הוא מאחר הצמצום בזמן שיתא הב' 

הוא חזרה כבמצב  מצב הג'אלפי שני, הוא זמן גילוי החסרונות.  
 מותם ותפארתם, ועבודתינו בימי חיינו,הא', שחוזרים הנשמות לשל

 דעת דקדושה מחברת ודעת דקליפה מפרידה
ולהמשיך אור מהשלמות אשר שם, עד שיתבטל לחבר מצב הא'  

מצב הב' ויחזור כמו מצב הא', שזה נקרא חיבור ראשית ואחרית, 
וזהו סוד התשובה "שנעוץ סופו בתחילתו".  שמלכות שהיא הספירה 
הכי נמוכה, נהפכת להיות בחינת כתר הכי גבוהה.  ומתמלאים כל 

לה עד ספירת  החסרונות האור, שזה עניין דעת הקדושה, כי דעת עו
הכתר.  ואחמ"כ נמשך ממנו שפע עד מלכות.  וכמו שאומרים ב'יהי 

נווה ', ש'להמשיך דעת עליון לנווה אפיריוןקודם נענוע לולב. ' רצון'
הוא ספירת המלכות, שכל עבודתינו להמשיך שפע מכתר  'אפיריון

למלכות, ושמלכות תהיה כמו כתר.  שזה סוד מצב הג', שהוא לחזור 
מין דעת שלא גורם  וזה ' פגומה,דעת'של מצב הא'.  אבל  לשלמות

ת מכתר, ושיתגלו שיתחבר מלכות עם כתר, אלא גורם שיופרד מלכו
שמש להעביר שפע מכתר למלכות, חסרונות ופגמים, ותחת זה שי

הוא מפריד בין כתר למלכות.  וזה שורש החטאים, שנקרא "חטא 
ובכוונה  ,חסרון ופגם הדעת", כי כנ"ל שורש החטא ועניינו לגלות

וחסרון  כדי שיהיה  תחילה השי"ת גרם ככה, כדי שיתגלה מקום 
תשובה זה לזכות לדעת דקדושה, שזה בחינת אפשר לתקנו. וסוד ה

בית המקדש, ששמה היה חיבור בין כתר למלכות, שמה עבדו על 
תיקון החטאים ובפרט תיקון החטא השורשי, שהוא חטא עץ הדעת, 

 ר למלכות.שהפריד בין כת
 לעתיד לבא יתגלה 'שלמות הדעת חיבור של כל ההפכים

לעתיד לבא, בגמר התיקון, יתגלה שלמות הדעת, כמו שהפסוק אומר 
כי כנ"ל, שיש בחינה רעה של  –.  ואפשר לפרש "כי כולם ידעו אותי"

דעת, דעת הקליפה, שמפרידה בין כתר למלכות, שגורמת גילוי של 
של קדושה, שזה בחינת משה ובחינת  חסרונות.  ויש מאידך דעת

רשב"י ובחי' בית המקדש, שזה דעת שמחבר.  ולעתיד לבא יתגלה 
שגם לדעת הרעה שהפרידה, גם לחטאים ולפשעים היה להם תפקיד, 
והכל היה מכוון, ולכן יהיה "שלמות הדעת", שיראו שאין דבר כזה 

לם דעת שהפרידה ודעת שמחברת, אלא יש דעת אחת, ידיעת ה', כו
ידעו אותי, ישיגו שהחסרונות היו חייבים לצאת בזמן מצב הב' 
דווקא, ע"י חטאים, שזה סוד התשובה שמשיג השגחתו, שגם 

 החטאים והיסורים היו לטובה.
 כל הפרטים נעשים לבסוף כלל אחד וזה עניין העליה לרגל

זה עניין של שלמות, בחינת מצב  'כלל'.  'כלל ופרט וכלל'והנה, יש 
, שהכלל מתפרט לפרטים, וניכרים 'פרט'הא'.  אחרי זה יש בחי' 

החסרונות, מתגלה הפרטיות והאנוכיות והחסרון שבכל פרט פרט 
גם ים לאחד את כל הפרטים לכלל אחד. וחוזר – 'כלל'ואז שוב 

בסדר יציאת כלל ישראל, בתחילה יש את ג' האבות, שהם כלל אחד, 
שלמות אחת.  ואח"ז יצאו י"ב שבטים, שזה פרטים.  ומזה נוצרו כל 

מיני חטאים אצל שבטי ישראל.  מיני חסרונות, כמו שרואים כל 
' רגלים, שהם כנגד ג' האבות, ואחרי זה יש מצווה של עליה לרגל בג

שוב לשורש  לעלות שהשבטים, היינו הפרטים, חוזרים שזה מורה 
"ששם עלו ר שמשם התפרטו, שהם האבות.  כמו שהפסוק אומ

, שחוזרים הפרטים להודות לשם ה'"שבטי יה' עדות לישראל 
 שזה מקום המקדש, בחינת הדעת דקדושה.לכלליות, 

ציווי עשיית המשכן לאחר חטא העגל היה עמ"נ להמשיך את 
 השלמות שהיתה קודם החטא

ועניין זה, שקודם יש שלמות, ואח"כ חסרון 
וחזרה לשלמות שוב, רואים בפרשתינו כי 
הנה כל עניין המשכן הוא כפרה על חטא 
 העגל.  וקשה, שהרי משה רבינו נצטווה על
 המשכן קודם חטא העגל, בעלותו להר סיני,

לא היה החטא, ורק  הלא אז עדייןוקשה 
אחרי שירד ראה שחטאו בעגל ושבר 
הלוחות ועלה שוב והוריד ביום כיפור 
לוחות שנית ובמוצאי יום כיפור הקהיל 
משה וציווה על מעשה המשכן, שהוא תיקון 

ו שכתוב בתחילת הפרשה חטא העגל.  וכמ
רת יום 'למח, וכתב רש"י ויקהל משה""

ואיך זה שנצטווה  הכיפורים, שירד מן ההר'.
על התיקון קודם החטא? אלא כנ"ל שקודם 
מתגלה מצב הא', שזה השלמות, ומצב הב' 
זה החסרון והחטא, וצריך לחזור למצב הא' 
מכח מעשה ידינו ובחירתינו.  ולכן קודם 

החטא נצטווה משה על המשכן, מכח השלמות, שזה היה קודם 
ואחרי זה חטאו ישראל בעגל, שזה היה כמו חטא עץ הדעת.  שהיו 
מוכרחים כביכול לחטוא כדי לגלות החסרון, שזה דבר מחויב, כדי 
שתוכל מחשבתו ית' להטיב לנבראיו.  ואחרי זה מתחילה שוב 
העבודה למלא החסרון, ע"י שממשיכים את השלמות שהיתה 

ת המשכן.  כעת, אחר החטא מקודם, שזה עניין ציווי משה על עשיי
שהוא להמשיך את השלמות שנתגלתה לו עוד קודם החסרון של 
חטא העגל. ואדרבה, גילוי השלמות של קודם חטא העגל הוא היה 
חיוב שיתגלה החסרון של חטא העגל, כדי שיהי' אפשר לחזור 

חסרון   -שלמות קודם החטא פרט -ולמלאותו, שזה בדיוק עניין כלל
זור לגלות את השלמות של קודם החטא, אחר שכבר לח -חטא כלל 

 נתגלתה ההשתוקקות והחסרון מכח החטא.
 סוד השבת לאחד את כל הפרטים לשלמות אחת, -'גילוי הקץ'

ועניין  זה, של לחזור ולגלות את השלמות אחר החסרון שהתגלה 
אחר הנפילה והחטא הוא עניין "גילוי הקץ".  כי קץ הוא ספירת 

בחסרון, וצריך "לגלות את הקץ", היינו, לגלות המלכות שנמצאת 
חזרה את האורות בספירת המלכות שנקראת 'קץ'.  ויעקב אבינו 
ביקש לגלות לבניו את הקץ כי בני יעקב הם י"ב שבטים, שכנ"ל הם 
בחינת הפרטים שנתגלו חסרונותיהם אחר השלמות של האבות, 

רצה יעקב שצריך לחזור ולמלאותם ולהעלותם לדרגת אבות.  וזה 
אבינו לגלות, ולכן אמר להן "האספו", כי התאספות עניינה קיבוץ 
הפרטים חזרה לכלל אחד. וגם הזיווג הגדול של גמר התיקון  נקרא 
"זיווג רב פעלים ומקבצאל", שפירושו זיווג אחד גדול על כל הפרטים 
שהיו בזמן החסרון, ולחברם חזרה לגלות השלמות שהיתה מקודם 

ויקהל משה את כל עדת בני "ה משה רבינו עכשיו: לזה.  וזה עש
, היינו, עכשיו, אחר חטא העגל, שנתגלו החסרונות ישראל"

והפרטים, וצריך לשוב ולקבצם ולגלות השלמות שוב, לכן משה 
מקהיל את הפרטיים לכלל אחד ומצווה על המשכן, שזה השלמות 

שבת, שעוד קיבל קודם חטא העגל, ולכן מצווה את ישראל גם על ה
כי ו' ימי השבוע הם בחינת "פרט" גילויים של חסרונות ונפילות, 
שאז שולטים ל"ט קללות שנתקלל אדם הראשון, ובשבת חוזר 

ומתגלה השלמות של כל החסרונות שהתגלו במשך ימי השבוע.   
לכן משה צווה במעמד זה גם על השבת, שהוא שורש עניין השלמות 

מיום שכולו שבת, שהוא מצב  של המשכן, כי בית המקדש מקבל כח
הג' וגמר התיקון.  וזה חיזוק לכל יהודי, לאהוב את השבת ולהתחבר 
עמה, שיש בסגולתה למלא כל החסרונות והחטאים בגשמיות 

 ורוחניות, באור נצחי.  שבת שלום לכולם.

   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.

' ב ב'שנה     שנה  

 

 יש לי מושג
 'בני חיי ומזוני'

בני חיי ומזוני, הם כוללים ב' מיני השפע שיש 
במוחין דע"ב של ז"א. כי שפע דענוגא וחירות היא 
בחי' "חיי" שאין קיום והעמדה לפרצוף זולתם. 
ושפע דברכה ותפנוקי מלכים, הם בחי' "בני ומזוני" 
להיותם בחינת מוחין דהולדה נשמות. וכן הם מזוני 

ות נמשכים בסוד המשכות אור החיה. כי ע"י מזונ
החיים העליונים. וזהו בחי' תוספות על קיומו 
העיקרי, כי קיומו העיקרי נמשך משפע דמין הא' 

 כנ"ל. 
 )תע"ס חלק יד' לוה"ת כ'(
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  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

  
  

  
  חלק ב'חלק ב'  ––  כוחות הטבעכוחות הטבע

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

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

מתחילה לא  לפרודות אטהרים:הבדל בין פרודות גופנים 
 היו רק פרודות

 אטהרים בלבד שבכל אחד ואחד
היה אצור בו כח מניע בשיעור משונה משבחבירו והיו 

 נועים
ונדים מבלי סדרים וע"כ רבים נעצרו ממרוצתם ורבים 

 ניתוספו
במרוצתם דהיינו בסיבת לחיצה מתנועות חביריהם וזהו 

 פעולה
נתלכדו מספר פרודות הראשונה לעשות שינויים כי 

 עטהרים
 והיו לפרודה גופני וכן נשתנה מדרגת העיבוי שבפרודות
הגופנים משום שנתפעלו ביותר ע"י תנועות ואבדו כח 

 הספוגיות
 באופן שכל קיבוץ פרודות אטהרים שאבדו כח  –שבהם 

ספוגיותם ונעשו מוקשים שאינם ראוים עוד להתלחץ או 
 להתמתח 

 ניים.המה מכונים פרודות גופ
 וע"ז תבין שאע"פ שאנו אומרים שכל דבר שבעולם        

יש בו ספוגית הנה זה אמור משום שעל כל פרודה גופנית 
 מקיף אויר 

אטהרי אשר פרודות האטהרות המה ספוגית וע"כ כל 
 מהות מתלחץ 

אע"פ שהגרעינים שבתוך האטהר אינם מתלחצים כלל 
 כנ"ל שהגופנים 

כלפי מה צריך להניח שהגופניים אבדו כח ספוגיותם )וצ"ע 
 אבדו ספוגיותם?(

מתראה בהטבע אשר המתנועע לא ינוח  כח המדביק:
 זולתי

 ע"י כח אחר המפסיק דרכו וכן הנח לא יתחיל להניע
זולת ע"י אחר המניעהו וכן התנועה גוררת תנועה 

 והמנוחה
גוררת מנוחה וכן שני גופין אחד תנועתו גדולה ואחד 

 תנועתו
הגדול מכריח את גוף הקטן להתנועע בשיעורו קטנה יהי 

 אם רב אם מעט.
ב' מהותים המתנועעים בסמיכות יאצילו את כחות 

 תנועתם זל"ז
חליפות עד ששניהם מתנועעים לנטיה אחת ובמהירות 

 אחת.
 כלומר מדת התאמות ב' החומרים שזהו כח המדביק

להתנועע לנטיה אחת ולמהירות אחת הרי שלא יתפרדו זה 
 י כלמזה כ

פירושו שפרודה אחת מקבלת תנועה משונה   כח הפירוד
מחברתה ומובן מאליו שכל עוד שאינה מקבלה נטיה 

 אחרת מחברתה או מדת מהירות
 הרי שנמצאת עמה מקושרת ונלכדת.   

לאטאמים הגופנים יש כח המושך מרכזי 
)שאינו מתלחץ לא להקטין ולא להתמתח 

 כנ"ל( וע"כ בהפגשו עם פרודה אטהרית 
 שיש לו תנועה חפשית להלאה מן המרכז של הגופנית 

 הרי שנולדו בהאטהרים ב' תנועות הא' 
 והב' הוא אל  -הוא מהמרכז ולחוץ כטבעו 

 המרכז כמו הטבע של פרודה הגופנית 
 ולפיכך נעשו הפרודות העטהרות לספוגיות 

 כלומר נוח להתמתח ונוח להצמצם.
 

 


