
 

 

 

 

 

 הדרך והמטרה

 מאמר מתוך ספר מאמרי הסולם
 בב' שיצא לאור בקרו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 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

כל דרך יש לו מטרה, דהיינו מחוז חפצו, והמטרה היא סוד פרסום אלקותו ית' בעולמות, כמו שכתוב )תהלים קה, א( "הודיעו 
 בעמים עלילותיו".

, בסוד הכתוב )תהלים קלט, ט( "אשא כנפי 1, שכל סתום הוא המפרש, כיתרון וכו'1ונודע ד'במילין סתימין תתגלין פתגמין'
 אשכנה באחרית ים".שחר 

ובזה תבין, שעיקר המטרה בדרך ה' הוא לאקמא שכינתא מעפרא, שהוא סוד כללות משכנו ית' העומד להתפרסם בעולם, 
 בסוד הכתוב )ע"פ שמות כה, ח( "ושכנתי בתוככם", כי אין לו ית' שום גילוי זולתם.

וי והצער של עם קדוש, הרי רצונו ית' מתרחק, שזה וברוממות והצלחת עם קדוש, נמצא רצונו ית' מתקיים. ולהיפך, בהביז
 סוד הגלות והגאולה.

יהי רצון וצריך להבין ולהתבונן תמיד בזה כדמיון צער גדול וכאב אנושי, ולהתרצות ולהתפייס לפניו בכל עת, בסוד הכתוב 
 , כי בצערינו המורגש לנו, אנו עושים לו ית' רצון לפרסם שכינת זיוו בעולם."מלפניך"

פיכך אסור להתפלל כמעט על פרטיותו עצמו, זולת על כלל ישראל והעולם כולו, דהיינו על פי המובן הנ"ל של צער ול
 השכינה כביכול. 



ר ההשגה הוא החג הסוכות עיקמצד הנשמות ו כל השגת המציאות הוא
 על כן יש לו שייכות לעניין הנשמות

הספירות חג"ת נהי"מ  ז' כנגד ימי סוכות מכוונים שמוצאים שז'רמז במה 
שהם  רועים: אברהם יצחק יעקב משה אהרן יוסף ודוד ם כנגד ז'גו

. ומדוע ז' ימי הפסח אינם כנגד יזין שאנו מזמינים אותם לסוכההאושפ
אפשר לומר שידוע שעיקר מה שמבחינים ספירות  אושפיזין אלא ה

ועולמות, הכל הוא ביחס להרגשת האדם.  ויכולים להיות ב' אנשים 
במקום או בזמן אחד, ואחד חושב שהוא בגהנום והשני בגן עדן.  כי הכל 

והיינו שהמושג הוא  תלוי בהרגשת האדם, איך הוא משיג את המציאות
 בנשמות גם הספירות רמוזות ז' ימי סוכות שהם כנגד כן ועל  לפי המשיג,

, להורות שכל של האושפיזין
ההשגה בספירות, הכל לפי 

והטעם שזהו בחג  הנשמות.
סח כיון שסוכות הסוכות ולא בפ

ות הוא זמן שהנשמות משיג
וממשיכות את אור החכמה 
והתענוג בשביל כל השנה ועל כו 

ג מיוחד שקשור להשגה הוא ח
ורמוז בו עניין נשמות האושפיזין 

גת הספירות הוא שכנ"ל כל הש
. אבל פסח לפי התפעלות הנשמות

הוא חג של אמונה שלא קשור 
להשגה והחיות של כל הבריאה 
אפילו של הדומם הוא ע"י אמונה 

ה זה עניין שמקיף את כל כי אמונ
לא קשור ה אפילו גויים והבריא

באופן מיוחד לנשמות על כן 
   פפסח אין את עניין האושפיזין

פיזין כוללים את כל סוגי אושה
 הנשמות וכל סוגי ההשגות

ובעצם ז' הרועים הם כוללים את 
 וללים את כלכל נשמות ישראל וכ

ההשגות והאופנים איך נשמות 
עד סוף  ישראל ישיגו את הספירות

.  וע"כ בחג הסוכות, בכל יום ויום, הדגש בהזמנת האושפיזין כל הדורות
אותו יום, עד שבשמחת תורה  אורו ית' ע"י הנשמה שלהוא להשיג את 

כולם מתקבצים כאחד, היינו כל סוגי ההרגשות שבהשגה, כל נשמה לפי 
עניינה.  ועל כן סוכות נקרא חג האסיף, לרמז שבו מתאספים כל סוגי 

 מצד כל סוגי הנשמות רות של השגת האור מהספירותוהצו ההרגשות
.  כי כל נשמה משיגה את האור העליון בצורה שונה, שיש בעם ישראל

ת מסטרא דצדיקים, ויש כמו"ש בהקדמת תיקוני הזוהר שיש נשמו
מסטרא דנביאים ויש מסטרא דחוזים.  שכל אחד יש לו שורש אצל אחד 
 מהשבעה רועים, שהם כללות כל הצדיקים והנביאים שישנם בכל

שיופיעו בהמשך  הדורות.  ובחג הסוכות מתאספים כל סוגי ההשגות
  השנה טיפין טיפין

עיקר ההשגה הוא בדרך של דביקות ומסירות נפש שעל ידה אפשר 
 להשיג את הספירות בצורה נכונה

כי הוא חג מיוחד לעניין של השגת האור העליון.  כידוע שסוכה לשון 
על שם שסוכה ברוח הקודש.   'יסכה'שרה שנקראת ל עראיה, כמ"ש 

ומתברר שההשגה של נשמות ישראל באור עליון הוא השגה נקיה, מתוך 
דבקות ומסירות נפש. שעל זה מורים שבעת הרועים של עם ישראל, 
שהם שורש של כל הנשמות שהם עברו מסירות נפש, מאברהם אבינו 

האלו היו ההכנה  שנתנסה בעשרה נסיונות וכו' וכו'.  שהבירורים
שהנשמות ישיגו את האור בלי פסולת, רק בדרך של אמונה.  ועל כן 

הוא לא  שמרומז בסוכה שעניין ההשגה הסוכה היא דירת ארעי, לרמז
העיקר, רק אמצעי להדבק בה'.  כמו"ש אצל משה רבינו בשכר 'ויסתר 
משה פניו' זכה ל'תמונת ה' יביט'.   שהעיקר היה אצלו האמונה והסתרת 

 פניו מבושה.

שמשתוקקים למים רומזים  הד' מינים ןמשכים בסוכות וכהחסדים שנ
לדביקות של ישראל בהשי"ת והתחלת ענין הדביקות היתה אצל 

 אברהם אבינו
ועל כן אנו מנענעים בסוכות ד' מינים, שרומזים על כל סוגי הנשמות 
שישנם.  כידוע שאתרוג רומז לנשמות שיש בהם טעם וריח.  וכן כל מין 
ומין, להורות שחג הסוכות הוא זמן של 'אסיף'.  שכל הנשמות זוכות 
להשגה של אור החכמה.  אבל בדרך של דביקות, שזהו עניין החסדים 

חג הסוכות.  שחסד עניינו השפעה, וכל השגת הנשמות הוא שנמשכים ב
.  ועל כן כל הד' מינים רק בצורת עבודה של דביקות, שהוא עניין החסד

הם צמחים המשתוקקים למים, שעניינו חסד.  וכן ידוע שהיום הראשון 
כנגד אברהם אבינו.  נשמתו של אברהם אבינו מופיעה יחד עם כל נשמה 

ין שלה, מטעם ונשמה ביום האושפיז
שאברהם עניינו חסד, וכל ההשגות הן 
רק בדרך החסד והדביקות.  והשגת האור 

 הוא רק כדי לעשות נחת רוח לקב"ה.  
ביאור הגמ' שהשי"ת מנצח את אומות 

 העולם ע"י מצוות סוכה
וזהו שרואים בגמ' לעתיד לבא שאומות 
העולם יטענו גם כן שרוצים שכר 
כישראל, אז השי"ת ינסה אותם עם 
מצוות סוכה.  והיינו שע"י מצוות סוכה 

של השגה כנ"ל.  ומי שלא  נשפע אור גדול
דבוק בקדושה נכווה מהאור הזה.  כי אור 

רק ע"י דביקות בנשמות  זה א"א לקבל
של האושפיזין, שהם יודעים איך להשיג 
את האור כנכון, עם לבוש החסדים סוד 
אברהם אבינו איש החסד. וזה הפירוש 
שהשי"ת מוציא חמה מנרתיקה.   והגוים 

מה בועטים בסוכה, רמז הוצאת ח
מנרתיקה הוא השפעת האור  הגדול של 
סוכות, שכך נשמות ישראל יודעות איך 

 לקבלו.
כולל סוד ופלא  אדביקות ישראל בה' הו

 מיות ורוחניותשכל ההפכים של ג
 וכה ישנם רמזים של פלאובס

הנה הסוכה היא פלא גדול.  ויש בה כמה הלכות פלאיות.  כגון לבוד 
שהמקום החלול נחשב כאילו הוא סתום.  וכן 'דופן עקומה', שהמקום 

די  שהוא רק דופן.  וכן מה שמוצאים שלדופן שלישית הסתום בגג נחשב
רק טפח, ונחשב שיש דופן שלימה.  שכל העניינים הללו מורים על סוד 
ההשגה של האור העליון, שנשמות ישראל משיגות שהוא הכל בדרך פלא.  
שעניין פלא הוא, שני הפכים שלא מתנגדים, שהוא דבר שלא מובן בשכל 
אלא רק בנשמה.  והסוד הזה נמצא רק בקדושה.  אש ומים כאחד 'רקיע 

', 'רקיע נקרא צדיק'. והרי כתוב ש'ועמך כולם צדיקים'.  א"כ לכל השמים
רקיע.  הסוד  שהוא אחד מישראל יש שייכות לפלא של אש ומים אחד

והעומק הוא כי עניין רקיע הוא המסך הדוחה את האור לאחוריו, שהוא 
יש להם את ההכרה העמוקה  עבודת הדביקות.  שרק קדושת ישראל

האור' יותר מהאור עצמו.  וע"כ  נותןב'בגדלות ה' והם רוצים להדבק 
תמיד הם דוחים את האור לאחוריו בסוד רקיע המתוח הדוחה האור 

מרמז  פלאות וכן הסכך בה יש פלא.  ועל כן כל הסוכה ולאחוריו, שזה
עשוי מפסולת גורן ויקב, שהוא כביכול דבר בזוי  "ל וכן הואעל הרקיע הנ

והוא נהיה 'צילא דהמהימנותא'.  כי עניינים אלו נעשים ע"י הקשר שלנו 
שהם מקור הפלא שבנשמותינו, ומכוחם אנו זוכים להכיר ' רועים, עם הז

תו ולהשיג שאין כל סתירה במציאות אלא נורא את השי"ת ודרכי השגח
. שבת שלום וחג שמח.עושה פלא תהילות

 טה'תשע" האזינופרשת 
 

 שפיזיןואת הונשמסוכות, הוא זמן השגת אור החכמה ע"י 
 

 

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

יע"א  ז

ב'  שנה 

 יש לי מושג

 היופי
היופי: הוא ענין קבוץ של הרבה פרטים משונים זה מזה, ואשר 

תן ומקבל מחבירו, וגם הרכבתם והתמזגותם, דהיינו מה שכל פרט נו

כל פרט לפי מה שהוא עצמו לבדו, הנה צירוף כל אלו ג' בחינות עושה 
 הג'מה שמקבל ונותן לחבירו.  ,הב'כל פרט לפי עצמו.  הא'היופי: 

 התמזגם לכלל אחד.
אשר על כן כל עובד ה' צריך להתבונן בכל הפרטים ואותיות הבריאה, 

ת', ובכל מאמצי כוחו אשר עליהם מתישב ומתלבש אואו וישעו י

להדגיש ולמדוד כל חלק פרטי להמציא לו התאמה יתירה לכוונה 
 הנ"ל, וצריך להיזהר לשקלו בדיוק נמרץ על ג' הבחינות הנ"ל.

כי תקיש לאומן המצייר את הפרח, שכל עלה ועלה יש לה שיעור 
ואם יכשול האומן ויקטין או יגדיל עלה אחת יותר מדוייק לפי עצמה, 

 המותאם  למזג כל הפרח, הרי ישחית כל מלאכתו.מכשיעור 
והעיקר צריך להתבונן, שענין היופי אין לו שום מכוון לגבי חלק 

הכללי של הפרח  פרטי, כי אדרבה, שיש עלים שכל שימושם בהיופי
הוא בתמונה מאוסה שלהם, ואם האומן יכשל וייפה אותה מעט, אז 

ישחית כל מלאכתו. והנך רואה שאי אפשר כלל לעבוד על בחינה 
 אחת, רק על ג' בחינות הנ"ל יחד, והבן כל זה.

 )כתבי הסולם(
 

  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   

 



 


