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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 כי תשא
 

 "כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כופר נפשו"
 צדיק נקרא על שם ש'מצדיק' את ה' ואומר שהכל טוב

עשר הספירות, שהנקודה  ביאר רבינו הקדוש, בהקדמה לתלמודהנה 
כל הבעיות  המטרה הוא 'השגת השגחתו יתברך'. תשעליה סובב

כי אם אדם היה משיג  והרע הוא חוסר השגת השגחתו ית'. והצרות
ויש בהשגת ההשגחה כמה וכמה  היה חוטא ח"ו.השגחתו ית' לא 

דרגות, זו על גבי זו, שהגדולה 
שבכולם היא שזוכה לאהבה גדולה 

שהשי"ת מגלה לו עם השי"ת עד 
ו עם נבראיו ואת כל את עסקי

ם, ורואה איך כל התנהגותו עימ
היסורים והחטאים הם טובות 
גדולות ועצומות, ואז הוא נקרא 

ע"ש  צדיקבשם צדיק, כי שם 
על כל פעולותיו  מצדיק את קונוש

ומעיד שמעשי השי"ת טובים 
ונכונים, ואז נקרא האדם בשם 
'צדיק', כי השם צדיק על שם 

מצדיק את קונו ומעיד שמעשי ה' ש
טובים המה ולא הרע ה' לאף בריה 

 מעולם.
ע"י עבודתינו בהשגת השגחתו 

 יתברך נהפך ה'רשע' ל'שער'
וכל עבודתינו לטפס על סולם   

ההשגחה ולהשיג בכל פעם עוד 
דרגא בהשגחתו ית', שבסופו של 

עליה מלאה כל טוב.  הסולם באים ל
זה השער לה' "הפסוק אומר: 

כל עוד אדם לא   .דיקים יבואו בו"צ
משיג השגחתו ית', בבחי' טוב 
ומטיב, נקרא רשע, וע"י שמשיג 
השגחתו ומעיד על טובה, נקרא 

וכניסה , 'שער'נהפך ל 'רשע'צדיק.  ו
זה "למגדל מלא כל טוב, וזהו: 

, 'שער'שמתהפך ל 'רשע'השער לה', ע"י ה –,  היינו 'השער' לה''
 המצדיקים את ההשגחה באים תוך השער הזה. - "צדיקים יבואו בו"

 פנימיות עבודת התשובה להשיג טובו יתברך ביתר שאת
ישנם חמישה דרגות נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, שהם חמישה 
חלקים של השגת ההשגחה.  שבכל פעם שמשיגים דרגא יותר גבוהה 
משיגים את בחינת הטוב ומטיב ביתר שאת.  משיגים שהרע הוא 

משמש לטוב.  אלו חמישה דרגות של תשובה.  תשובה יש לה בעצם 
אבל בעומק תשובה מלשון  משמעות פשוטה של תשובה על עבירה,

שעצם זה שאדם לא משיג את השגחתו ית', בבחי'  ,שלשוב, לשור
טוב ומטיב, זהו חטא, וא"כ כל עבודתינו זוהי עבודת התשובה, לשוב 

 לשורשינו, לראות השגחתו ית'.  
 'הפסוק 'כי תשא ביאור

הפסוק אומר:  'כי תשא את ראש בני ישראל', אין ערך בין דרגת 
הראש לדרגת הגוף. הראש זה דרגת ג' הספירות הראשונות, ששמה 
צרור אור ההשגחה.  וזהו כוונת עבודתינו, להשיג השגחתו ית', 
להשיג  בחינת ראש.  משה רבינו זוקף ראשם של ישראל, מעלה את 

לשון -יהםראש, לבחינת השגת ההשגחה, לפקודישראל לבחינת 
.  השגת ההשגחה קשורה כאחד עם 'נפקד מקומו'חסרון, מלשון 

עניין החסרון, כי רק על ידה משיג טובו ית', שרואה שהחסרון הוא 
 טוב, שזהו רשע שנהפך ל'שער' כנ"ל.

 הדרגא הכי קטנה ברוחניות כוללת בפנימיות את כל הדדרגות
 בדומה לעובר בבטן אמו

ונתנו איש כופר נפשו, הדרגא הראשונה של השגת ההשגחה, זהו   
עלינו לדעת שאף  אבל דרגת הנפש, שזוהי היציאה מהסטרא אחרא.

שאז  מחצית השקל, על פי  ש'נפש' זו הדרגא הכי נמוכה, שהיא ענין

כן היא  אעפ"י אדם אין לו שלמות ונבחן רק לחצי ובלתי שלם כלל
מו מצב של עובר, שחז"ל אמרו שנר דלוק על ראשו כלת הכל, כול

ורואה מסוף העולם ועד סופו.  והסביר מרן בעל הסולם, בתלמוד 
 עשר הספירות חלק ט', שאעפ"י שהעובר אין לו מציאות בפני עצמו

כח, את כל האורות ממש שהוא ב, עם כל זה יש לו בבחי' בפועל
מדברים על נפש, שזהו רק  עתיד להשיג לעתיד לבא כשיגדל.  כאן

תחילת השגת ההשגחה, אבל כולל הכל.  כי חז"ל אמרו נעוץ סופו 
 בתחילתו, הדרגה הנמוכה יש לה שייכות עם כתר שהיא הגבוהה.

ה'צדיק שמצדיק  –מרדכי ואסתר 
 את ה'הסתר'

חז"ל אומרים שהמן נתן עשרת   
אלפים ככר כסף כנגד שקלי ישראל.  
קליפת עמלק מונעת מלהשיג את 
 ההשגחה, אבל 'ונהפוך הוא', הכל

התהפך, כל הרע נהפך לטוב, 'רשע' 
ל'שער'.  מרדכי נקרא צדיק כי צדיק 

זהו המצדיק את השגחתו ית'.  
ואסתר נקראת על שם ההסתר.  
ומרדכי היה מצדיק את ההסתר.  
לכן הנס של פורים נעשה ע"י מרדכי 
ואסתר שע"י הצדקת ההסתר לומר 
שבכל המצבים הנמוכים ה' נמצא 

וכים להכנס והם כולם טובים, עי"ז ז
 לשער ה'.

בפורים מתגלה הקשר הישיר של 
יהודי עם בוראו שזה תיקון לחטא 
העגל שהחטא גורם בסופו של דבר 

 קשר עמוק יותר מלפני החטא
העגל  בפרשתינו מובא מעשה חטא

וחז"ל אמרו שכל חטא העגל היה 
הכל . כדי להורות תשובה לרבים

בכדי לגלות סודות ההשגחה 
ין חטא שיכול העצומה בעולם.  שא

להסתיר על כבודו ית', והכל משמש 
כתוב בספרים עבור כבודו ית'. 

שבפורים מתעורר כח התשובה על 
חטא העגל, כי חטא העגל היה מכח מה שעם ישראל לא רצו קשר 
ישיר עם ה', רק דרך מתווך, דרך משה, וע"י שמשה הלך להר 

ת העגל, ארבעים יום, וטעו בחשבון שובו, חיפשו מנהיג ומצאו א
שהוא יהיה מנהיגם.  ואם עם ישראל היה מלכתחילה עומד ושומע 
קול ה' בלי מתווך, אז לא היה נהיה חטא העגל, כי לא היו מבקשים 
מנהיג.  יוצא שהתיקון של חטא העגל הוא שכל אדם בעצמו ישיג 
את ההשגחה ובעצמו יהיה כמו משה רבינו.  כמו שהנביא אומר 'ולא 

כי כולם ידעו אותי'.  כל עוד שאדם לא משיג  ילמדו איש את רעהו
השגחתו ית' מצד בחינתו, עדיין יש אחיזה לחטאים.  ובפורים 
מתגלה בחינה של לעתיד לבא השגת הנבואה בבחי' 'כולם ידעו 
אותי מקטנם ועד גדולם', היינו, שכולם ידעו ויצדיקו גם את הגדלות 

 וגם את הקטנות.
 גחה וזה המן רוצה למנועכח הנבואה הוא ענין גילוי ההש

המן היה מעשיו שהכה את כף ירך יעקב, שזה מידת הנצח, שמשמה 
באה הנבואה.  ועניין הנבואה הוא השגת השגחתו ית'.  והמן ועמלק 
מונעים את עניין השגת הנבואה.  בספר מאמרי הסולם מבואר 
שעניין הנבואה הוא התפשטות האור מראש לגוף.  ועמלק מפריד 

ב, לא רוצה שיתגלה הנבואה, שזה הצדקת השגחתו ית'. בין מח לל
מחצית השקל, שזה בחי'  בכח קריאת פרשת זהלובכח פורים, וקודם 

המן נופל ומתגלה  אזייש לו הכל בכח.  בחי' עובר, שכבר נפש,
הנבואה, שזה ההשגחה, שזהו הנשיאת ראש של בני ישראל, השגת 

נת היין של פורים, ההשגחה, בבחי' ראש שמתפשט לגוף.  שזה בחי
'יין' גמט' 'סוד', סודות הנבואה וההשגחה, שמראים שכל החטאים 

טובים המה וכל אחד משיג שורש נשמתו, בבחי' 'וכולם ידעו אותי'.  
 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
 

 תיקון העולם
 

אולם הגמר של תיקון העולם, יהיה בהכנסת כל באי העולם 
', כמ"ש: "והיה ה' למלך על כל הארץ, ביום בסוד עבודתו ית

ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד", ודייק הכתוב "ביום ההוא" ולא 
לפני זה, וכן כמה כתובים: "כי מלאה הארץ דעה את ה'" וגו', 
"ונהרו אליו כל הגויים" וגו'. אולם תפקידם של ישראל כלפי 

ומה כל העולם, דומה לתפקידם של אבותינו הקדושים כלפי הא
הישראלית, דהיינו כמו שזכות אבותינו עמדה לנו להתפתח 
ולהזדכך עד שנעשינו ראויים לקבלת התורה, שלולא אבותינו 
שקיימו כל התורה מטרם שניתנה, כי אז לא היינו משובחים 
כלל משאר האומות כמובן, כמו כן מוטל על האומה הישראלית 

ואת בני  ע"י העסק בתורה ובמצוות לשמה, להכשיר את עצמם
העולם כולו, עד שיתפתחו לקבל עליהם את העבודה הגבוהה 
הזו של אהבת הזולת, שהיא הסולם לתכלית הבריאה, שהיא 

 דביקותו ית', כמבואר.
באופן, אשר כל מצווה ומצווה שכל יחיד מישראל עושה כדי 
לעשות נ"ר ליוצרו, ולא לשום תשלום גמול ואהבה עצמית, 

 ור בהתפתחות כל בני העולם.נמצא פועל בזה איזה שיע
 

 )מתן תורה, מאמר הערבות(
 



 דבס"

  

 

 

  מעולםמעולםעצם כתב יד קדשו של רבינו מרן בעל הסולם ותלמידיו זיע"א, שלא ראו אור עצם כתב יד קדשו של רבינו מרן בעל הסולם ותלמידיו זיע"א, שלא ראו אור 

  
  

  
  לפוריםלפוריםמאמר מאמר   ––הקופים הקופים 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

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

 הקופים
 יםחא על חכמים האוהבים קטנות ושמפל

 מאוד על ההמצאה שאבותיהם היו קופים
 הםתיולא אנשים וכשמדברים מזה שפתו

 .נוטפות מור
דרגתי  ואם אמת העולם נוהג ע"י התפתחות

לשלול  לאט לאט עכ"ז אין זה מחייב אותנו
 .ונהתחתה שלא הי' עליה לפני ירידה לנקודה

 ואשמציזיקעי בדומה לחכמי הזמן הפ
 הפלאנעטען נקרעו ונפלובחקירתם אשר כל 

העכורה הזו  מהשמש ונמצא אשר גם ארצינו
פעם בבחי' אור  עם כל חשכותה היתה
 השמש המחיה ומקור

ירדה  כאח" אלא –לכל החיים והפלאנעטען 
ולאט לאט  לבחי' גרועה לא יוצלחה לכלום

 .חיים נעשית לארץ פוריה ונושא
היה חלק  אדם הראשוןועד"ז ממש תבין שה

ד נפל מדרגתו ע" אלקי ממעל אלא שנקרע
 ףקושל עד לאדם בשכל  נו מהשמשארצ

 .התחיל עליתו השניה ומשם
)עפ"י גמרא בסנהדרין עיין וז"ש המקובלים

שנתקללו  שהקופין הם בני אדם למטה(
בג"ע וע"י חטאו  באופן שמתחילה היה האדם

שזרעו נפלו ביותר עד  נפל מטה מטה עד
לקופים ומשם יש להם  שנתקללו והיו

 .שחוזרים ומקבלים צורת אדם להתיגע עד
נם מזרעו יקופים שא ים שישדאמנם הכל מו

 ך שהמה אינם ראוייםנוסימ של אדה"ר
 .עד היום הזה להתאנשות 

 
בגמרא סנהדרין )קט א( כתוב כך: "דור הפלגה 
אין להם חלק לעולם הבא, ...אמר רבי ירמיה 

קו לשלש כיתות, אחת בר אלעזר: נחל
אומרת: נעלה ונשב שם, ואחת אומרת: נעלה 

ונעבוד עבודה זרה, ואחת אומרת: נעלה 
 -ונעשה מלחמה, זו שאומרת נעלה ונשב שם 

הפיצם ה`, וזו שאומרת נעלה ונעשה 
נעשו קופים ורוחות ושידים ולילין,  -מלחמה 

וזו שאומרת נעלה ונעבוד עבודה זרה, כי שם 
 .הארץ בלל ה` שפת כל

 
 


