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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 משפטים
 

 בין אדם לחבירו
למה נסמכה פרשת " :וברש"י ם לפניהם"י"ואלה המשפטים אשר תש

. והיינו, "דיינים אצל מזבח? לומר לך שתשים דיינים אצל המזבח
"ולא תעלה סתיימת בענין המזבח, שכתוב בה שהפרשה הקודמת מ

קת בדיני ממונות ועניני נזיקין ופרשתינו עוס י"במעלות על מזבח
צריך שהסנהדרין ישבו בביהמ"ק סמוך למזבח. נוספים, ומזה לומדים ש

קודם שנכנס להסבר ההקשר, נעמוד על כך מדוע מיד אחרי קבלת 
ן אדם יהתורה המוזכרת בפרשת יתרו, מלמדת אותנו התורה דינים של ב

מו , כבבין אדם לחברו לחברו? אלא עיקר תיקון האדם הוא בעבודתו
 כל אשר דיבר ה' נעשה""בעל הסולם שמה שישראל אמרו שמסביר 

פירושו שכל עמ"י קבלו על עצמם לאהוב זא"ז ולבטל כל אחד את קנינו 
"ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי שזהו הפרוש של  ,ורכושו הפרטי

, ולכן סמוך אחרי קבלת התורה מלמדת אותנו התורה דיני בין קדוש"
 לחברו.אדם 

את כלי הקבלה שנמצאים בידי  ם וענין המזבח הוא לבררנייענין הדי
 פותהקלי

באופן כללי מדברת פרשתינו בעניני נזיקין, ואפשר להסביר שנזיקין הוא 
פירוש, הרצון  רה, והתורה יש בה בחי' של גבורות.ענין של מידת הגבו

מידת הדין, כי אם מקבל  לקבל, שענינו החשק לקבל האור העליון, ענינו
או שינוי צורה בין הנותן נכונה, היינו כשיש הופכיות הצורה  בצורה לא

למקבל, ישנו דין על המקבל. והתורה מתקנת את כלי הקבלה שלנו 
ת דינים. וביתר מצד זה אפשר לומר שהתורה נקרא, והנקראים דין

עומק, הנה עבודתינו הוא בירור הניצוצין שנפלו בזמן שבירת הכלים 
ת ובזמן חטא אדם הראשון, שפירושם של דברים הוא, שנפלו לקליפו

קבלים שפע, וע"י תורה ומצוות אנו מחזירים לקדושה את כלים שבהם מ
הכלים היקרים הללו שעמם אנו מקבלים שפע, ולפי בירורי הכלים כך 
אנו מקבלים שפע. ולפיכך כל כמה שלא ביררנו את הכלים הללו, אין לנו 

הכלי  –אורות, והכלים נבחנים לדינים וגבורות כי באופן יחסי לאור 
יא חן לדין והאור נבחן לחסד. וכשאנו זוכים לברר עבור השכינה שהנב

זה  שורש נשמתינו, את הכלים הללו,
 נקרא שמתברר הדין ויכול להופיע אור

שהם  החסד. ובעצם זוהי עבודת הדיינים:
כביכול בונים את ספירת המלכות. ישנו 

"בנין מושג המוזכר בספרי קבלה הנקרא 
הזמן זה קורה בחודש שמצד . המלכות"

ייך בכל יום ובכל רגע. ובנין תשרי, אך ש
כות פירושו, שמבררים את הכלים המל

של קבלת השפע מתוך הקליפות, שכנ"ל 
הם בחינת דין. ואחרי זה כשנמשך אור 
התענוג לתוך הכלים שהתבררו, זה נקרא 
רחמים, וזוהי עבודת הדיינים לברר את 

האור  הכלים האלו באופן שימשכו לתוכם
העליון. והדיינים היו יושבים סמוך 

למזבח בביהמ"ק כי זהו גם ענין המזבח שעליו היו מקריבים קרבנות, 
שענין הקרבנות הוא בירורי הדומם צומח חי להכלילם בנשמת האדם. 

ל בהם שפע, שמקב ת האדםומם צומח חי הם כלים ששיכים לנשמשהד
ו לקליפות, וע"י הקרבת הקרבנות הם מתחברים שוב לנשמת אלא שנפל

 האדם, והאדם זוכה בכלי קבלה לאור העליון. 
בחינת  –כלי הקבלה, "אשר תשים לפניהם" בחינת  –"אלה המשפטים" 

 הפנים
ו ענין, ות פרשת דיינים למזבח, כי הם אותוע"כ מביא רש"י הסבר לסמיכ

והוא לחבר לספירת המכות ולנשמת האדם את כלי ההמשכה ששיכים 
"בנימין והנה, המזבח היה בחלקו של בנימין, שעליו אומר הכתוב  להם.

וטורף קרבנות. וכן ישנם  שדרשו חז"ל שהולך על המזבח ף"זאב יטר
, ובכתבי טרףעם הכולל הם בגמט'  רפ"חרפ"ח ניצוצין שנפלו לקליפות, ו

ן הוא בחינת כלי הקבלה של ואר שענינו של בנימיהאר"י הקד' מב
, שעמם יכולה לקבל שפע )וזה נקרא אח"פ(, שצריך לחבר אליה המלכות

קבלה של ענין אחד שהוא ענין בירור כלי ה וע"כ המזבח ובנימין הם
 המלכות. וכל עוד שהכלים לא התבררו הם נקראים דינים, אך לאחר

"ואלה המשפטים שמתבררים הם נהפכים לגילוי אור הפנים, וזהו הרמז 
מרמז על כלי המלכות  "אלה"שבזוה"ק מבואר ש אשר תשים לפניהם"

הפנים, שעי"ז נת יגה ולחברם עם בחיריך להחזירם למדרצשנפלו ו
לשון  פניהם""ל, "אשר תשים לפניהם". וזה הרמז מתגלה אור הפנים

הקבלה שנפל, עם כלי  – "אלה המשפטים"פנים, שצריך לחבר את 
, ועי"ז נהפכים כל הדינים לרחמים, שכנ"ל זוהי פנים בחי' – "לפניהם"

 ים ועבודות המזבח.עבודת הדיינ
 נימיות האדם הוא המזבחמצד הפ

ל אומרים שהאדם נברא ממקום המזבח. והעומק כי מצד האמת חז"
הוא מקום שממנו מעלים כל  האדם בעצמו הוא המזבח, כי ענין המזבח

הניצוצות, ובעצם זה עבודת האדם. רק כיון שאדם חטא בחטא עץ 
הוא המזבח שדרכו האדם  –הדעת, אז נצרך ענין מזבח, אך בפנימיות 

עולים כל הניצוצין, והיינו כי המזבח ענינו הרצון, כמו שאנו אומרים 
א היה לאדם , ולפני החט"בהיותם מקריבים לפניך זבחי רצון"בתפילה 

היו ברשותו, רק היה צריך  וכלי הקבלה הקדושים ,את הרצון הגדול
לו, ומעתה צריך מזבח להשלים מעט, וע"י חטאו אבד את הרצונות ש

 –בפנימיות חזרה את כלי הרצון של האדם. אך מצד בשביל ללקט 
 כנ"ל, שהמזבח השלמת כלי הקבלה של נשמת האדם.  הוא המזבחהאדם 

 חהשולחן והמזב
מסביר  ניהם""ואלה המשפטים אשר תשים לפהתורה הקד' אומרת 

. צריך להבין מדוע נקטו "לאכול לפני האדםמוכן "כשולחן הערוך ו :רש"י
לא יש להסביר חז"ל את ענין לימוד הדינים שיהיה כשולחן ערוך, א

ל אמרו ששולחנו של אדם כמזבח, שענין , וחז"ששולחן ענינו אכילה
מחבר האכילה כענין המזבח. כמו שהסברנו כנ"ל שע"י המזבח האדם 

כלי הקבלה האבודים, כך אותה פעולה ע"י האכילה, האדם  לנשמתו
שמי שאוכל  םמחזיר לעצמו את כלי הקבלה האבודים של נשמתו. ורואי

אלא להפך, הוא  "י האכילה,ק שאינו מתגשם עעם יראת שמים, לא ר
מתרומם, כי ע"י האכילה קיבל כלים חדשים, כלי קבלה לאור העליון, 
והנה השולחן בביהמ"ק עמד בצד צפון, וצד צפון הוא כנגד גבורה, כי 
כנ"ל שעבודת הבירור של הכלים הוא עבודת של דינים וגבורות, כי 

בחנים בשעה שמבררים את הכלים ועדין לא מאיר בהם האור, הם נ
לגבורות. ורק אחרי שמחברים אותם עם הבחינות העליונות והם 

החסדים והתגלה אור מלאים באור, נקרא שהתחברו הגבורות עם 
, "לחם הפנים"על השולחן  ההפנים. לכן הי

זה  לחםכי השולחן עמד בצפון שזה גבורה, ו
נה מלחמה לברר את , כי ישמלחמהלשון 

, ואחרי האור מתוך הסט"אהכלים של קבלת 
אור ם לנשמת האדם זה נקרא שמתחברי

והשולחן עמד  ."לחם הפנים", לכן זה הפנים
מול המנורה, ידוע שבפני האדם מרומזת 
המנורה עם שבעה קניה: שתי אוזניים, שתי 

קני שבעת  –עיניים, שני נחיריים, ופה 
רה האירה לשולחן, חיבור של המנורה. והמנו

גבורה וחסד, פנים ואחוריים. וג"כ במזבח, 
עיקר עבודת השחיטה היתה בצפון המזבח, 
שזה בירור הכלים מהסט"א, וכן השחיטה 
היתה בתוך הטבעות שהיו קבועות ברצפת העזרה בצד צפון שהוא 

וארציות, שמשם מבררים את  טבערמז לזה  – "טבעות" גבורה כנ"ל,
ובצד דרום, שהוא צד החסד והפנים, משם היו עולים למזבח ע"י  הכלים.

מלשון  כבשע"י אור פניו ית', וכן  כבישת עווןמרמז על  כבשהכבש, ש
 המלך, שזה סוד הפנים, כמו המנורה בדרום.סודות  – "כבשין דרחמנא"

ם, שענינה בירור הכלים, צריכה להיות ובזה מובן שפרשת משפטי
כשולחן הערוך לאכול לפני האדם, כי משפטים ודינים הם ענין אחד, 

 שענינו דין, ,והם מתתקנים כמו השולחן, שאעפ"י שהוא בצד צפון
והיינו שבירור כלי הקבלה של הנשמה נעשה בדרך דין, אבל עם כל זה 

פנים. וזהו שנסמכה פרשת משפטים, סוד שולחן הוא מאוחד עם אור ה
הערוך לפני האדם, אל המזבח, כי שניהם אותו ענין, ועבודתינו לפעול 

שהיה קודם המזבח, כמו בחי' שתחזור מעלת האדם, שהוא עצמו יהיה 
שהאדם  באכילה, שזה סוד השולחן והאכילה, החטא, שעיקר עסקו היה

שמעלה את הניצוצין וכלי  ,בעצמו המזבח שנעשה: עולה חזרה למעלתו
הכוונה לסוד  "אלה המשפטים"הקבלה שלו. ולכן הזוה"ק אומר ש

הגלגול, כי סוד הגלגול הוא להחזיר את האדם למעלתו שהיה קודם 
החטא, שאז הוא בעצמו יהיה מזבח. וע"כ פרשת משפטים נסמכה 

 לפרשת מזבח. שבת שלום לכולם.

  דבס"

  

  

 

 לעתיד לבא – יש לי מושג

האורות דבינה עלאה נקראים בשם לעתיד לבא, 

אבל  .אמשום שאינם נקבעים בז"א אלא לעתיד לב

האורות דתבונה, נקראים בשם עולם הבא, להיותם 

 באים ונמשכים בקביעות בזו"ן.

 (חלק י' הספירות)תלמוד עשר 

 

 לע"נ ר' בנימין בן ר' שלמה נלב"ע י"ב מרחשון ה'תשע"ז תנצב"ה.

   d052769144@gmail.com        לע"נ איתי בן חיים הי"ד.  



  
  
  
  
  
  
  

  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 דחלק ד  ––  עולם שנה נפשעולם שנה נפש

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

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

 חמה, לבנה, כוכבים
 כלומר אותם המאורות הנמשכים מה"כל" הנה כל אלה הם בחי' שנה

 שנק' עולם ולהתקרבהריחוק  –כדי ליתן כח ועצמה אל החלק" למלאות מקום 
  אל ה"כל"

 דמקוה הרי הנאצל א' קיבל מה"כל" תכלית אורה עד ובתוך
 ברה כחמהנתמלא אורה הריחוק  –שכל מקום 

 אלאהריחוק  –הרי שקיבל מה"כל" אור גדול שמילא כל מקום  אומ"צוב
 ר הזה אינו עצמיות אלא במה ששימשהיה שם ב' מיעוטים הא' שכל או

 תום ופתיחוובמה שקיבל מן החמה והב' הוא במה שנוהג שם סי
 יפה כלבנהוגם הפסק שה"ס בכסא ליום חגינו וע"כ נק' 

 הכוכבים ה"ס הבנים והזרע ברך ה' אשר גם המה מאיריםו
 אמנם לא במילוא גמור משום שרחוקים המהריחוק  –את המקום 
 מאד מהארץ


