
 

 

תכלית היסורים הוא לקבל הטבתו ית' שזה בחי' שולחן הערוך 
 לפניהם

ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, כי תקנה עבד עברי וגו''.  "
כשולחן ערוך לפניהם.  ויש לדקדק ענין, שדימה את  –וברש"י 

המשפטים לשולחן הערוך לאכול.  ויש לומר שהמשפטים הם ענינים 
של תיקונים, שהשי"ת מתנהג עם הבריות כדי לתקנם.  כגון סוד 
הגלגול שדרשו בזוה"ק על הפסוק 'ואלה המשפטים' אלין סדרא 

ם דרך יסורים שתכלית כל הדינים והמשפטים הדדיניא.  וידוע 
שמביאים את הנשמות לתכלית שבשבילה 
נברא העולם, שהוא ענין של להטיב לנבראיו. 
כמ"ש ב'עץ חיים' לאריז"ל, שהוא לגלות 
שלמות פעולותיו ושמותיו וכינוייו.  ששלמות 
פעולותיו הוא ההשתלמות של הנבראים 
ברצון להשפיע, שזה נבחן לשלמות הפעולה.  

לקבל, ו'שלמות  כי 'הפעולה' היא הרצון
הפעולה' הוא הרצון להשפיע.  וזהו ענין 

שענינם  –רחום וחנון  – שמותיו הקדושים
הוא ההשפעה לזולתו.  ובעבור זה ברא השי"ת 
את העולם.  וכל היסורים הם סביב ענין זה, 
שבסוף כל  הנבראים ירגישו את ההטבה.  

קו ואמרו שהמשפטים צריכים יולפיכך די
כי ו שולחן הערוך, להיות מסודרים כמ

ילוי הוא ג והיסורים של המשפטים םתכלית
בדומה ליושב אצל שולחן המלך  התענוג 

  ונהנה מסעודתו.  
 השולחן הוא כנגד מידת המלכות המקבלת המוחין העליונים

, שצריך וידוע ששלחן אותיות נחש ל', והנחש רומז על קליפת נוגה
כמבואר בספרי הראשונים ומובא לבררה, ול' רומז על סוד הגלגול, 

 בזמן האכילה ב'אוצר החיים' להגה"ק מקמארנא ז"ל.  והענין שבשולחן
לזכות למוחין  עי"ז נעשה הבירור מהקליפת נוגה, שהוא הנחש, ויכול

כי ל'  העליונים חב"ד, שהם גם מרומזים באות ל', שהם תלת מוחין
מדת המלכות, ל ג"כ .  ושולחן רומזהוא ג' מוחין שכ"א כולל עשר

מקבלת שפע מז"א בעלה, שנקרא השאצלה עיקר קבלת השפע, והיא 
והטעם שנקרא משפט הוא כי למשפט ב' משמעויות א'  משפט

משמעות של יסורים וב' משמעות של איזון ודרך ממוצעת וספי' הז"א 
נקרא משפט הוא ע"ש שמעביר שפע למלכות בדרך האיזון המיצוע 

י, אבל בזמן שאין איזון אזי נקרא משפט שהוא ענין תיקון קו האמצע
 .  שפיעעל שם הדינים והקטנות שמ

 שיש כך ישנם ב' סוגי אכילה מצד ב' בחינות המשפט
ז"א,  ספירת ועיקר היחוד שצריך לעשות הוא ליחד את המשפט, שהוא

מלכות.  כי ע"י האכילה בקדושה נשמר ה ספירת איעם השולחן, שה
כפי כמה שיודע ודבוק במשפט בצורה שלא להוציא משפט מעוקל, ו

נכונה, כך יכול לאכול בקדושה. ועל כן מאכל המלך אינו כמאכל איש 
רגיל, כי המלך הוא לב העם ששם המשפט, וע"י המשפט הנכון הוא 
מושך שפע למלכות שנק' שולחן, וע"כ אכילתו בהרחבה, ובפרט אצל 

זה מתואר .  וכנגד שלמה המלך ראינו שהשי"ת חננו בעשית המשפט
, כי כנ"ל שזה תלוי בזה שהיה בהרחבה עצומה בנביא מאכל שולחנו

נקרא  כי ז"א וביאור הדברים שלפי עומק המשפט כך נשפע השפע.
.  וידוע שהעולם הזה מקבל שפע מההנהגה של ז"א כנ"ל משפט

ומלכות.  וז"א עצמו יש לו ב' מיני מוחין.  מוחין דקטנות ומוחין 
חין דקטנות אז העולם מתנהג גם כן במוחין דגדלות.  וכשמקבל מו
ואז פירוש המלה 'משפט'  יםסיגופהיסורים והדקטנות, שזה ענין דרך 

.  וכשז"א מקבל מוחין מאבא ואמא ומאריך אנפין, יהיה דין ויסורים
השפעת האורות  ואז נקרא 'משפט' ע"ש אזי העולם מתנהג בגדלות

קלים ונאמנים אפי'  , שאז מתגלים תיקוניםקו האמצעי בתיקון של
.  וע"כ ישנם ב' סוגי שולחנות, לפי ב' בחינות המשפט.   לעבירות קשות

ט, שהוא באופן של מוחין דקטנות, אזי השפע כי מצד הנהגת המשפ
של השולחן הוא רק כדי קיום, שזה נבחן לאכילה של ימי החול, שאז 

בעולם אין האכילה מטרה בפני עצמה אלא רק כדי קיום.  כי אז יש 
'איך יערב לנו אכול ושתה'.  משא"כ  בפיוטים דרך יסורים.  וע"ז נאמר

בשבת קודש, שמתגלה המשפט, שהוא ז"א מעוטר במוחין מאריך 
אנפין, אזי מאיר במלכות שפע גדול, ואזי האכילה היא מטרה בפני 
עצמה, שהיא גורמת את התיקון ע"י שהאוכל הוא כמו קדושת 

ה מסעודה של ת"ח כאילו נהנה מזיו השכינה.  הקרבנות, בבחי' כל הנהנ
כי אז קדושת הסעודה עצמה היא מתקנת את 

  האדם, שזה נקרא דרך תורה.
ע"י שממשיכים שפע מאריך אנפין לזעיר 

 אנפין זוכים לשולחן של שבת קודש
וזה הוא ב' הבחינות של 'שש שנים יעבוד 
ובשביעי יצא לחפשי חנם'.  'שש שנים יעבוד' 

הזמן שז"א מקבל מוחין דקטנות.   למרמז ע
שאז הוא ענין הגלגולים והתיקונים בדרך 

.  אבל מה שנאמר יסורים ואחיזת הנחש
זה מרמז על הבחינה השניה של  'ובשביעי יצא'

ז"א, בזמן שמקבל גדלות, שהוא בשבת, שאז 
 ריךצין זוכים ל'שולחן נגד צוררי' שמתגלה שא

 שום גלגול וטלטול, אלא 'אל יצא איש
ממקומו ביום השביעי'.  ששולחן השבת, הוא 
בעצמו מתקן.  ואפשר לדייק את ב' הבחינות 
האלו בז"א הקטנות והגדלות.  באומרו 'ואלה 

משפט אחד  –המשפטים' היינו ב' משפטים 
שהולך על זמן הקטנות ודרך יסורים, ומשפט שני של דרך תורה.  שזה 

לת 'לפניהם' מתפרש בחי' שבת קודש.  ועל זה אמר 'לפניהם'.  שמ
מלשון פנים ומלשון לפניו ולפני פניו.  והיינו שתמשיך את הספירות 
העליונות, אבא ואמא ואריך אנפין, שהם 'לפני' ז"א, ותמשיך לו גדלות, 

ים ויסורים, ובזה מובן ג"כ ואז תתגלה קדושת שבת קודש בלי גלגול
 ,הערוך כשולחן -'פירוש נוסף בדרשת חז"ל  על 'אשר תשים לפניהם
 . היינו שישפיע בחי' גדלות כשולחן של שבת קודש 

 ן המשפט"ש שהוא קלי' נוגה לקדושה שזה רמז של חש"הפיכת הנח
עבד עברי הוא רומז על גלגול הנשמות ודרך היסורים.  והגה"ק וענין 

נוגה  תמקמארנא כתב שעב"ד עבר"י גמט' נחש.  כי נחש הוא הקליפ
והנפש הבהמית, שבגללה יש את הגלגולים והיסורים, ובשבת תצא 

ט קשור איכה מובא שעיוות המשפ על מגלת  לחפשי חנם.  ובזוה"ק
ר שהורג ממשיך לנשוך את קרבנו, לנחש, כי הנחש דרכו שהורג, ואח
כשהאדם אינו מברר את קלי' נוגה,  ךשהוא לחנם, כי הרי כבר הרגו.  כ

, הנק' נחש, בדרך של קדושה ותורה, ובדרך של גדלות, שזה בחי' שבת
אזי נופל תחת שליטת הקטנות והיסורים, ונושך ע"י הנחש, שזהו 

ם שופטים עיוות המשפט, ששם עצמו תחת שליטת כוחות הרע, שה
אותו.  כמ"ש צדיקים יצר טוב שופטן ורשעים יצה"ר שופטן, שאז לא 

כי דרך יסורים הוא  ניכר לבריות שה' טוב ומטיב, אלא פועל רעות ח"ו
רמז ל ויש.  בחי' שנראה לנבראים שיש עיוות המשפט והיצה"ר מצליח

שכשיש את גדלות המשפט, בחי' שבת ומוחין דגדלות, אז זהו בחינת 
היתה לו עין טובה  המשפט שהיה על לב אהרן, שזכה לזה כיחושן 

כלפי אחיו משה רבינו.  כמ"ש 'וראך ושמח בליבו', שעל כן זכה לחושן 
המשפט על ליבו.  וחשן אותיות נחש, כי נהפך הנחש, שהוא מעוות 
את המשפט, לחשן של מרגליות, על שם השבטים.  וענין זה של 'וראך 

יחותו של משה להוציא את בני ישראל ושמח בליבו' היה כלפי של
ממצרים, שהוא בית עבדים.  כי ע"י עין טובה של אהרן כלפי משה, 
שיוציא את בני ישראל מעבדות, שזה בחי' עבד עברי, שהוא עיוות 
המשפט כנ"ל, זכו לצאת מבית עבדים וזכו לקדושת המשפט, שהוא 

  שבת שלום לכולם. בחי' שבת קודש והראיה שהשי"ת טוב ומטיב.
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 נשמת התורה
דותמאמ בעל הסולם ר חסי נו הקדוש  תורת מרן רבי "ע בדרך   זי

ב'  שנה 

  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   

 

 יש לי מושג

 סוכת שלום
סוכת שלום הוא סוד ספירת הבינה. ונקראת 

כן משום שהוא סוככת על בניה הז"א והנוקבא 

ומגינה עליהם מפני החיצונים, וסוד השבת 

שלום,  הוא, כי המלכות נעשה אחת עם הסוכת

ונבחן אשר מדור סוכת שלום הוא בתוך 

ירושלים, שהיא המלכות, ועל כן אומרים 
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