
 

 

 ישראל דבוקים באמת בכחו של יעקב אבינו ובזה מנצחים הדין בר"ה
 שבא מהשקר של הס"מ

'אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלוקיכם, ראשיכם שבטיכם זקניכם ושוטריכם 
וגו''.מחוטב עציך עד שואב מימיך.  והפרשה מסתימת בפסוק 'לשבת על האדמה 
אשר נשבע הוי'ה לאבותיך, לאברהם ליצחק וליעקב לתת להם'.  והנה ידוע מה 

לתת להם', שמרמז  שכתוב 'תתן אמת ליעקב'.  וזהו שהפרשה מסתימת 'וליעקב
על 'תתן אמת ליעקב'.  וכן קשור לתחילת הפרשה:  את"ם ניצבים היום, אתם 
אותיות אמת, כי פ' ניצבים זה הכנה לר"ה.  וכמו שהפסוק אומר באיוב 'ויהי היום 
ויבואו בני האלהים להתיצב על ה'' ודרשו  בזוה"ק שהכוונה על ר"ה, שהשרים 

עליהם, באים לתבוע דין על ישראל, וישראל  העליונים ע"י אומות, והס"מ אשר
מנצחים ע"י תקיעת שופר, שהוא רזא דיעקב אבינו.  ע"כ בפ' ניצבים ממתיקם 

את 'להתיצב על ה'' של השרים המקטרגים, ע"י 'אתם 
ניצבים היום',, כי הם בחי' שקר, ושקרא לא קאי, כי 
שקר אין לו רגלים.  והם לקחו את הש', שהוא אות 

פוהו אל הק"ר.  אבל כלל ישראל דבוק אמת, וציר
באמת אילנא דחיי  אמת לאמיתה סוד יעקב אבינו.  
ועל כן בכח האמת הזו מנצחים את הקטרוג.  וזה ש' 
ו' של שופר, שדרשו בכוונות שהוא גמטריא דב"ש 
שממתיק את הפ"ר דינים, כי ש' ו' הם אותיות 
שמורות על תיקון הקווין.  ש' רמז לתלת אבות, שהם 
ג' קווי השי"ן.  וכן האות ו' מרמזת על מדת התפארת, 

 מדת האמת, ועל ידם נמתק השקר.
שדה מרמז על כלי הקבלה המופרזים ובית מרמז על 

 תיקון לקבל בצורה מצומצמת
 שלא תביא לידי יניקת הקליפות

וידוע שהקליפות עושות משד"ה שקר, שאות ד' 
רעים עושים ר', ומאות ה' עושין ק'.  שמצד אחד גו

את קוצו של הד' ומצד שני מוסיפים על ה', שזה 
הביאור ב'לא תוסיף ולא תגרע'.  כי ע"י שמוסיפים 
וגורעים נעשה משדה שקר.  ושדה רמז לשכינה.  הק' 
הנקראת 'חקל תפוחין קדישין'.  וג' האבות קראו 
לביהמ"ק בשמות שונים: אברהם קראו הר, ויצחק 

ה הוא יום הדין, יום של יצחק, מדת הגבורה.  קראו שדה, ויעקב קראו בית.  ור"
שעל זה מורה שדה, שהוא מקום לא מצומצם.  שעל כן אסור להתפלל בשדה, כי 
התפילה צריכה לצאת מקירות הלב, ממקום דחוק, ושדה הוא מקום פרוץ.  ויצחק 
בקדושתו ידע איך להתפלל בשדה, שהוא להשתמש עם כל ענייני העוה"ז, הבלתי 

בודתו ית'.  כמו אדם הראשון קודם החטא שג"כ היה בגן עדן, בלי מצומצם, לע
בית אלא בהרחבה, רק שלקליפות יש יניקה מההרחבה הזו ומהמצב הבלתי 
מצומצם, שנקרא שדה.  ועל כן הופכים השדה לשקר.  והתיקון הוא יעקב אבינו 

ש ע"ה, שקראו בית, שבית המקדש כלל בתוכו גם בית וגם שדה.  בית הוא הקוד
קדשים וההיכל, ושדה זה העזרה.  והבירור של החיצוניות נעשה במזב"ח החיצון, 
שעמד במקום השד"ה.  ועל כן עיקר הקרבנות שחיטתו בצפון, שצפון הוא כנגד 
 גבורה, מידתו של יצחק לברר שלא יהיה לקליפות אחיזה בשדה, להופכו לשקר.

הבחינה של "חסד יעקב אבינו מעורר את אור הכתר של כל נשמה, שהוא 
 וזהו ה'באור פניך יהלכון' שנפעל בתקיעת שופר נעוריך",

וזה עניין האמת שהוא אור הפנים.  כמו"ש 'אשרי העם יודעי תרועה'.  הוי'ה 
'באור פניך יהלכון', שזה נפעל ע"י יעקב אבינו, שמעורר הנקודה הכי פנימית בלב, 

בה', שא"א להסבירו כלל בחי' אור הכתר של הנשמה, שזה רצון פנימי להדבק 
בשכל.  וזה בחי' הפסוק 'זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותיך, לכתך אחרי 
במדבר, בארץ לא זרועה'.  שהחסד נעורים הא מין חסד הרבה יותר גבוה מהחסד 
של ספירת החסד, אלא זה חסד שמושפע מספירת הכתר.  שאין לזה שום 

השורש של נפשות ישראל.  שזה התלבשות במעשה, רק משיכה להשי"ת מצד 
בירור של האמת בין עבדו ללא עבדו.  שפירשו בגמרא שקאי על מי שחוזר על 
לימודו מאה פעמים למאה פעמים ואחת.  כי עד מאה פעמים שולט שר של 
שכחה, ובמאה פעמים ואחת מנצחו.  ועל כן תוקעים מאה ואחד תקיעות.  כי 

ים זכרו"ן תרוע"ה.  שזה זכרון הנשמה השכחה מצד הגוף, וע"י התקיעות מעורר
מצד הכתר, המשיכה הפנימית להשי"ת, בלי שום הסבר כלל.  שעל זה נאמר 'מים 
רבים לא יוכלו לכבות את האהבה ונהרות לא ישטפוה'.  ואחרי שיעקב אבינו 
מגלה את הנקודה הזו בלב כל ישראל, ע"י תקיעת שופר שמעורר הכתר העליון, 

', ממילא כולם נזכרי"ם לפניו ומתבטל היצה"ר, והמיתה המשיכה העליונה לה
 והשקר.  ושקר נהפך לשד"ה בחזרה.

'חוטב עציך ושואב מימך' היינו גם בחי' הערמומיות והשקר מצרף יעקב אבינו 
 לקדושה כדי לגלות סוד היחוד גם על הגוף

רש וזה עניין בפרשה שלנו, שרואים שמסיים 'מחוטב עציך עד שואב מימיך'.  ומפ
רש"י:  שבאו כנענים להתגייר בימי משה, כמו שבא גבעונים בימי יהושע.  וז"ש 
אצל יהושע 'ויעשו גם המה בערמה'.  כי ערמה הוא שקר שהסט"א עושה 
ומקטרגת.  אבל יעקב אבינו יודע לנצח גם בערמומיות, כמו שרימה את לבן.  כי 

שקר וערמומיות.   סגולת יעקב שמכניס גם את השקר בקדושה.  כי הגוף כולו
בסוד הכתוב 'והמה בקשו חשבונו"ת רבים'.  אבל התכלית שהשי"ת ברא את 

הגוף.  שגם עליו יושפע אור אלוקי, הסט"א והשק"ר הוא כדי לגלות אחדתו גם על 
שזה גמר התיקון.  וידוע עניין חשבו"ן שמפרש הזוה"ק שהוא עניין גילוי אור 

באו בערמה.  אבל זה נתהפך לטובה, כי עי"ז התענוג.  וע"כ הכנענים והגבעונים 
נתעלו ניצוצות רבים לקדושה.  וז"ס שכל עניין לידת משיח נעשה בשקר וערמה.  
כי רק ע"י גילוי הערמומיות של הנחש אפשר להמשיך את אורות התיקון הגדולים 

ביותר.  ועל כן קודם ר"ה מזכירים עניין זה 'מחוטב עציך עד שואב מימך'.  ויש 
קוצץ את הג"ר דג"ר ומפרישו  -ה רמז גדול.  כי קו האמצעי עושה ב' פעולות:  א' בז

לחטוב  –מרבה את חסדי הכתר כנ"ל.  וזה הרמ"ז 'חוטב עציך'  –ומעלימו. ב' 
ריבוי החסדים של הכתר, שהוא גילוי הנקודה  –ולקצוץ הג"ר 'שואב מימיך' 

הפנימית.  וזה פועל יעקב אבינו בתקיעת שופר, גילוי האמת של כל נפש מישראל, 
ומכניע את עשו, שהוא שקר ומקטרג, כמ"ש 'איש שדה'.  ועל יעקב אמר 'ראה 
ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה''. כי יעקב מתקן את השדה ובונה בו בית שיודע 

האור באופן שלא יהיה בו אחיזה לחיצונים.  וע"כ יש שייכות בין בית  לצמצם
המקדש לראש השנה.  ובבית המקדש תקעו בשופר כל השנה, כי שם מאיר הסוד 
של בית ושדה יחדיו.  וז"ש בנביא 'והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר 

ינו, והוא מקבץ הוי'ה, אל בית אלקי יעקב'.  שהביהמ"ק נקרא בית ע"ש יעקב אב
אליו את כל העמים והופך את כל השקר שלהם 
להכלל באמת היחידה, שהוא גילוי יחודו ית' על כל 

 העולם, בהטבה שלימה שכל בשר יעיד על כך.
בראש השנה מושפע אור ההשגחה לכל השנה 

 ובכל יום מקבלים מזה לפי העבודה
וזה עניין בירור העניין של ראיה.  כי ראיה הוא 

ההשגחה והשפעת האור העליון.  שע"י  עניין
השפעת האור העליון מרגישים השגחתו יתברך, 
בבחי' 'הטוב והמטיב'.  רק צריך לקבל האור הזה 
בכלים מתוקנים.  ובראש השנה מושפע אור גדול 
לכל השנה כולה.  ובכל יום ויום ממשיכים מעט 
מעט מזה האור, שז"ס 'אור חדש על ציון תאיר'.  

שך אור ההשגחה, וע"כ דרשו חז"ל שכל יום נמ
בראש השנה, כי  –'לדוד ה' אורי וישעי'.  אורי 

בראש השנה נמשך האור לכל השנה, והכלי 
המתוקן לקבל האור כנכון הוא ע"י קבלה, בעל מנת 
להשפיע.  שזה נקרא 'אור חוזר'.  שמלביש על האור 
ישר.  ובזה מובן מה שכתב האריז"ל, שב' פעמים 

, כי יעקב אבינו, שקראו בית, הוא אור גמט' בית
הכלי המתוקן, בחינת האור חוזר שמלביש על אור 

 ישר.
בכל ראשית מתעורר ענין מחיית עמלק שהוא הס"מ ונעשה ע"י בנין הבית 

 ומלכות ה'
ובכל ראש השנה יש את עניין מחיית עמלק, כי 'ראשית גוים עמלק'.  ובכל ראשית 

ה, שהוא ענין המלוכה.  יש לו קשר עם בניין צריך להכניע עמלק.  וכן בראש השנ
בית המקדש, שהוא הבית של יעקב אבינו כנ"ל.  וע"כ גם יש מצווה למחות את 
עמלק, כי ג' מצוות אלו נצטוו ישראל בכניסתם לארץ:  למנות מלך ולבנות בית 
הבחירה ולהכרית זרעו של עמלק.  כי הם קשורים זב"ז.  שעמלק רוצה למנוע 

של ההשגחה, שזה עניין בית המקדש, שהוא הכלי קיבול לאור  הופעת האור
שכנ"ל בית גמט' ב' פעמים אור.  ועמלק הוא הקליפה כנגד הקו האמצעי, הנקרא 
נחש עקלתון.  ורק יעקב אבינו, שהולך ג"כ  בערמומיות, יכול לנצחו. כי יעקב 

נעקד  לוקח את כח הערמומיות של הנחש ומכניסו לקדושה.  ובראש השנה, שאז
יצחק, כתוב פעמים רבות 'ויר"א את המקום מרחוק', 'וישא עיניו ויר"א', 'ויר"א 
והנה איל נאחז'.  הכל סביב הראיה, כי ביום זה מתברר איך האור יתלבש בכלים, 
בזכות שופר של יעקב אבינו.  וכן ביום זה חטא אדה"ר וחטא התחיל בראיה 

' אלוקיך בה מרשית השנה עד אחרית 'ותר"א כי טוב העץ למאכל'.  וע"כ 'עיני ה
שנה' להאיר האור בכלי הנכן שז"ס בית יחוד אור וכלי ועל כן מוצאים שכלל 
ישראל הסתפקו 'היש ה' בקרבנו אם אין' כי אין תפוסה בו וצריך לחבר יש עם 

 אין.  וכשמפרידין הכלי מהאור בא עמלק, שכל עניינו שלא יאיר האור בכלי. 
לגוף חיים חדשים שהוא אחדות האור עם הכלי  ע" תקיעת שופר נמשך

 שהנברא מכיר את בוראו
וע"כ תקיעת שופר כל עניינו הוא המשכת החיים.  והוא מעין 'ויפח באפיו נשמת 

ם ל' תקיעות מחמת חיים' שיהי' אור בכלי נשמה בגוף.  וע"כ מוצאים גם שתוקעי
הספק, כי מדאורייתא סגי בט'.  והטעם כי עמלק בגמט' ספ"ק 'היש ה' בקרבנו 
אם אין'.  וע"י שתוקעין כל התקיעות מספק מכניעין הספק של עמלק.  וע"כ לא 
תוקעים בקרן השור, כי שור הוא לשון ראיה, וכתוב בגמ' שקרן השור עשוי פרקים 

ור צריך להאיר באחדות כלי אחד ואור אחד, לב פרקים, שהוא רומז לפירוד, והא
אחד לאבינו שבשמים.  וע"י שמכניעים את עמלק ממילא כל האומות נכנעים 
לקדושה.  ואז 'ויאתיו כל לעבדך' כי כמו שיש בקדושה נקודה פנימית, שהכל 

מסתובב סביבו, ואם אין נקודה זו הכל לא שווה כלום.  כך להבדיל בטומאה.  
דה של הטומאה, נקודה של העדר, שגורר אליו את כל האומות.  עמלק זה הנקו

וע"כ כל פעם עמלק משתמש עם אומה אחרת.  וע"י תקיעת שופר, שמתגלה 
נקודה פנימית של הקדושה, נחרב עמלק וכל האומות נכנעים לקדושה.  כמו 
שהנביא אומר 'והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר הוי"ה, אל בית אלוקי 

ב' וזה הכל ע"י סוד יעקב אבינו 'תתן אמת ליעקב', יעקב קראו בית שזה יעק
פר.שו הגילוי של תקיעת

  לע"נ איתי בן חיים הי"ד. לע"נ ר' בנימין בן ר' שלמה נלב"ע י"ב מרחשון ה'תשע"ז תנצב"ה.
 d052769144@gmail.com לקבלת העלון שלחו בקשה למייל   

 

 טה'תשע"לראש השנה הכנה  – ניצבים
 

 לביהמ"ק בית, ומחיית עמלק, שנעשה ע"י תקיעת שופרעניין עבודת יעקב אבינו שקרא 
 

 נשמת התורה
דותמאמ בעל הסולם ר חסי נו הקדוש  תורת מרן רבי "ע בדרך   זי

יע"א  ז

ב'  שנה 

 יש לי מושג

 לא נברא העולם אלא לצדיקים

כדאי לו להשי"ת לברוא ולקיים מלאכה גדולה 

ונוראה כמו כל העולם, גם רק בשביל להנות 

אה, כי אין מאדם השלם האחד. ואין זה פלי

הויות העולם הנורא נחשב לטרחה להשי"ת 

שיהי' ימדוד בחסר ויתיר בריבוי ומועט. ואם 

אנו מבינים שראוי לו להבורא ית' לברוא שעל 

אדמה אחד בשביל בריה אחת הגונה, הנה 

אפשר להבין שימציא אלפי אלפים עולמות 

בשביל בריה אחת, כלומר, בשביל שאותה 

 אותו. בריה צריך להם להשלמתם

 (כתבי הסולם)

 



 


