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הוא דעת  המשעבד הנורא ביותר:
ו מדעת הצבור המשעבד לכולנ

נו בכל ושלא מדעת, וכפה רצונו עלי
צעד כמורה באצבע מה לעשות ומה 

ואוי  ,לחשוב ומה לבחור ומה למאס
לו ליחיד המנסה למתוח ביקורת על 
הדעות המקובלות כי החברה 
מקיאה אותו פעם בזדון ופעם 
בצדק. ובין כך ובין כך רחמנות גדול 
על היחיד שאין לו זכות לבחור 
בעצמו מה לאכול ומה לשתות ומה 
להתלבש וכיצד לסדר כלי תשמישו 
ודירתו ואין צריך לומר לחשוב 

לפי הטעם  ולהגות את דעותיו זולת
ושעבוד  .והרצון של דעת הציבור

הזה נורא הוא מאד הן מפאת 
שליטתו המוחק ושוטף כל העומד 
לנגדו והן מפאת הרחבתו המקפת 
אותנו בחמה גדולה ומגבילה אותנו 
בכל שעל וצעד בלי ליתן אותנו 
לנשום נשימה אחת של חופש הן 

כי גם בסתר  ,בגלוי והן בסתר
מדעת  שולטים עלינו ואז רק שלא

שבחלקו הוא עוד שליטה יותר 
 נוראה משעבוד לדעת.

דומה  והנה הגרעון שבדעת הצבור
כמו כח השמירה שיש בבעל חי 
דהיינו אנסטינקט פשוט בלי 
חשבונות  היורש מחשבונות 
שבעבר וקנה לו מקום בהסוב 
קאנשיעס)תת מודע( של הבעל חי 
עד שממשלתו אינו צריך שום טעם 

 וחשבון.
דעת הצבור מתחלפת ולפיכך אין 

המקיף רוב בנין  ,בלי כשלון גדול
כי אז המה מוכרחים לתכנית  ,ומנין

הצלה מהמצב. וכפי ההקלה 
שהצבור מצאה בה כן תופסת 
שליטתה בהצבור עד שמתיישנת 
 ,וחוזרת ושולטת נחלה בלי מצרים

עוד לבקורת כלל עד שאין ראויה 
דהיינו שבא בממשלת 

 האינסינקטים.
נינים אלו של חירות עוד מאמרים בע

הרצון מכתבי יד שלא יצאו לאור ניתן 
לקרוא בספר מאמרי הסולם בהוצאת 

 אור הסולם.

 

חברים יקרים אור הסולם עומדת בפני 

קשיים תקציבים ועומדת לעצור את 

פעילותה, אנו קוראים בקריאה נרגשת 

לכל הנהנים מפעילותה לתמוך בהוראת 

קבע או באופן חד פעמי כדי שנוכל 

)ניתן  הלומדים.להמשיך ולשרת את כלל 

 (050-4194229ליצור קשר בטלפון 

 

 נשמת ההיכל
 נו מרן בעל הסולם ותלמידיו זיע"א, שלא ראו אור מעולםעצם כתב יד קדשו של רבי

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



'והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה וגו'' 'ושמר הוי'ה אלוקיך 
לך את הברית ואת החסד וגו''. צריך לגלות את אור ה', שהוא 

בכל המקומות הגבוהים בחינת מחשבתו להטיב לנבראים, 
והנמוכים ולכל הנשמות.  לכל סוגי הכלים, להראות שהכל שווה.  

ל טוב יתברך.  בבחי' משווה קטן וגדול.  שיאמרו כולם ויעידו ע
הר וגבעה ישפלו והיה  כל גיא ינשא וכלוכמו שהנביא אומר "

העקוב למישור והרכסים לבקעה, ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר כי 
ר".  והיינו שיתגלה בכל הנבראים סוד השוואת הצורה, פי ה' דיב

שהוא גילוי שכל פרטי המציאות הם כלי אחד שלם המורכב מכל 
וכולם ממש משמשים לגילוי האור והטוב, אחד לא נעדר.   הפרטים

אפילו שבזמן הגלות, כביכול היה נראה פסול וטמא ומאוס, אבל 
לא נשאר מקום עתה משמש לגילוי אור ה' בהדר ותפארה, עד ש

 פנוי וחלל ריק מאור ה'.  
וזה בחינה של דור עקבתא דמשיחא, דורו של מלך המשיח, 

ונהיית מעלתו  שמתגלה בדור האחרון הזה, שהוא בחינת עקב
.  ובדור הזה מתגלים סודות כשל ראש

התורה הפנימיים ביותר.  ודווקא בדור 
ור העצוב והשוכח.  כי חז"ל דהעקב, ה

בר מת שבאדם זהו אמרו "איזהו א
העקב".  העקב הוא חלק שנשכח, כמו 
שמת נשכח מן הלב כך גם הנשמות של 
העקב של הדור האחרון, מרגישים 

.  ודווקא שם שנשכחו בתהום השכחה
.   והזוהר הקדושמתגלים סודות התורה 

והשמחה העצומה הנגרמת בסיבת עניין 
זה.  כי סודות התורה המה מחשבותיו 

ו יתברך המה מחשבתו יתברך, ומחשבותי
להטיב לברואים.  וכשיש גילוי סודות 
התורה פירושו שמתגלים רזי התורה ואור 
 המתוק לעינים.  ואז מתתקן חטאו של

 אדם הראשון וכל הפרטים חוזרים לשלמות אחת.  
פירוש כי בתחילה, לפני חטאו של אדם הראשון, לא היה קטן 

ן אחד, שהיווה כלי וגדול, אלא כל הנשמות היו באחדות, ברצו
ראוי לקבל את טובו יתברך.  ואפילו העקב של אדם הראשון, 
שהוא האבר הפחות ביותר אצל האדם.  האבר עם הכי פחות 
חיות, הנה אפילו הוא האיר באור גדול ונורא.  כמו שאמרו חז"ל 
'עקיבו של אדם הראשון מכהה גלגל חמה'.  כי נגלה אצל אדם 

לראש, שיש ביניהם אחדות.  אבל הראשון האחדות בין העקב 
פרדה החבילה ונשרו איבריו ונתגלו גרעונות בסיבת חטאו נת

וחסרונות, עד שהעקב וכל הנשמות התלויות בו ירדו למקום 
ולזמן ולדור חשוך מאד,  שהיצה"ר תפוס בהם ביותר.  כמו שכתוב 
שהשי"ת אמר לנחש 'ואתה תשופנו עקב'.  והעבודה במשך ו' אלפי 

זור ולבנות את הקומה של אדם הראשון, שזה הקומה של שנה, לח
כללות כל הנשמות עד הדור שלנו,שזה העקביים של אדם 

הראשון.  התיקון של המקום הקשה ביותר והחשוך ועצוב ביותר.  
הגדול ביותר, שהם סודות התורה המשמחים.   וזה  חושם גנוז הכ

וצריך לגלות   היה' לשון שמחה.הפירוש של 'והיה עקב תשמעון'  'ו
את השמחה הזו בעקב, שזה הדור הנמוך, דורו של מלך המשיח, 

 .שבו מתגלים סודות התורה, שהם מחשבותיו יתברך להטיב
והבא להעמיק יותר, הנה השי"ת ברא את האור, כמו"ש 'וירא 
אלוקים את האור כי טוב ויבדל אלוקים את האור'.  ואומרים 

ומדוע עשה כך?  אלא כל  חז"ל שגנזו לצדיקים לעתיד לבא. 
המטרה של בריאת העולם היתה לגלות מקום של חושך וחסרון 
ולתת לנבראים מקום לעבודה, שיזכו במעשי ידיהם.  ועל ידי זה 

הוא הרבה יותר עמוק ומאיר, ומתגלים  ר כךהגילוי של האור אח
ורה אחרת כי סוד שעשועים גדולים שלא יכלו להתגלות בצ

ה איך דברים שהיו סתירה אחד לשני הם השעשועים הוא שמתגל
 אחד גמור, וזה גורם שמחה.  

והיינו, שיש את עצם האור ויש את השמחה שנגרם והשמחה 
נגרמת דווקא ע"י תיקון החושך והסתירות.   והיינו שכל הגילוי 
של העבודה של הנבראים היה כדי לגלות את סוד השמחה.  כי 

ש שמתגלה הוא תיקון 'האור' הוא בחינת הפנימיות והחידו
החיצוניות, שזה נקרא 'שמחה'.  ועל כן נגנז האור ונתגלה החושך 
והסתירות, כדי לגלות סוד השמחה. כמו שהפסוק אומר 'אור 

, בהקדמה לתע"ס צדיקים ישמח'.  שהשם צדיק מוסבר ע"י רבינו
שהוא על שם 'שמצדיק' את מעשיו של ה'. והיינו אע"פ שרואה 

של חיצוניות וחושך, הוא מצדיק את ה', ועי"ז  סתירות, שזה עניין
האור שמח, היינו האור מתגלה בצורה של שמחה, שזה חיבור של 

ושלמות של גוף ונשמה.  שהנשמה זה בחי'  פנימיות וחיצוניות
 אור והזיכוך של הגוף גורם גילוי של האור בדרך שמחה.  

של נשמה, וזה גם עניין שבת ויום טוב.  שבת זה בחינת אור, יום 
ויום טוב זה בחינה של שמחה.  
כמו שהפסוק אומר 'ושמחת 
בחגך'.  והיינו שהחיצוניות נתקנת 
כי המתבונן בתורה רואה שהחגים 
מיוסדים על חיצוניות העולם, על 
עניין היבול של השדה, חג הקציר, 
חג האסיף, חג הביכורים, כי הסוד 
של יום טוב הוא גילוי של האור 

ועל כן גנז השי"ת עד החיצוניות. 
', כדי לגלות 'שמחה', את 'האור

שהוא תיקון החיצוניות.  וגם בגוף 
האדם, החלק של הרגליים 
והעקביים הוא חלק החיצוניות, 
מקום החושך.  ועל כן שייך שמה 
ביותר את עניין הגילוי של 

השמחה.  וכמו שרואים ביום טוב, שהוא עניין של שמחה כנ"ל.  
גל', שהוא תיקון הרגליים, גילוי של שמחה יש מצווה 'לעלות לר

במקום הרגליים, שמשם נבנה הכלי והרצון הנכון שהאור יתגלה 
 באופן של שמחה.  

.  כמו"ש 'אז ועניין הירידה לגלות הוא לגלות את השמחה והשחוק
ימלא שחוק פינו'.  וידוע שגם ברגליים יש את עניין השחיקה, 

ל נצח והוד שהם ב' רגליים, ששוחקים זה בזה, כמובא בזוה"ק ע
שעליהם נאמר ששוחקים מן לצדיקים.  שהשחיקה הזו זה סוד 

היה כל הגניזה, לגלות  של גילוי השחוק, שזה העילוי.  שבשביל זה
שבעקב, שהוא  ,שמחה בעולם.  וזהו העומק של 'והיה עקב'

 החיצוניות, מתגלה השמחה, יחד עם האור.  
גמטריא 'שם אחד', כי לעתיד:  והיה ויש לרמז במילת 'שמחה' שהוא 

ה' למלך על כל הארץ.  ביום הוא יהיה הוי"ה אחד ושמו אחד.  הוי"ה 
זה מרמז על האור, 'ושמו' מרמז על תיקון הכלי, שזה בחינת 

חיבור אור ושמחה.  וזה עניין שעק"ב אותיות בק"ע,  חיצוניות, שזה
חושך שהעבודה הזו, של תיקון החיצוניות, שבוקעי"ם את ה

לעבוד את ה'  מעלהומתגלה האור בשמחה עצומה, וכן מובן ה
בשמחה, כי התכלית הוא השמחה.  ויש לרמז שנחש גמטריא 
'השמחה'.   שדווקא הנחש, שנושך בעקב, שהוא דורות העקב האלו, 
דווקא פה תתגלה השמחה ע"י הכנסת כל החיצוניות לפנימיות, 

ב אבינו לקח ממנו, שהוא תיקון של הערמומיות של הנחש, שיעק
כמ"ש 'עם עיקש תתפתל', שיעקב אבינו, בחיר שבאבות, לקח גם 
את החיצוניות והכניסו לקדושה, חיבור פנימיות וחיצוניות, אור 

שבת שלום לכולם. ושמחה.

 

 נשמת התורה
יע"א ז בעל הסולם  ו הקדוש  נ תורת מרן רבי  מאמר שבועי בדרך 

ב'  שנה 

 יש לי מושג

 קיסטא דחיי

אי אפשר לז"א שיהיה לו מוחין פחותים מפנימים דאמא 

, שהוא משיג בב' שנים דקטנות, שהם בחינת נ"ר דרוח

דיניקה. והם הנקראים קסטא דחיי, שפירושו מדת 

, אינם בו מדת . כי המוחין שלמעלה מבחינה זוהחיים

, אלא רק בחינת תוספת הרוחה, שאינם מחויבים החיים

, והם אצלו בעובר ושב לפי הזכות של יות קביעותהל

 )תלמוד עשר הספירות חלק י"ב(             .םוניהתחת

 

 ה'תשע"ח עקבפרשת 
 ה'שמחה' שהוא עניין גילוי גניזת האור כי טוב, כדי לגלות הקדושה גם בחיצונותמאמר בעניין: 

 

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

 


