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להשפיע ולאחדה עם הכתר ויוסף הצדיק ספירת היסוד עולה דרך
פרשת מקץ ה'תשע"ח
עמוד השדרה עד המוח בחי' כתר ומשפיע שפע למלכות.
"ויהי מקץ שנתיים ימים ופרעה חולם" וגו'
השינה והמרדימה רמז לזמן הגלות והחלום מרמז על השפע בזמן
ספירת המלכות היא נבחנת ל"קץ" ותכלית הכל
הגלות
ענין הקץ הוא כי ישנם ב' מיני קץ :קץ הימים וקץ הימין .פירוש ,כי
והנה ענין השינה והתרדימה הוא בזמן שספירת המלכות עדיין אינה
קודם שנאצלו הנאצלים ונבראו הברואים היה אור אין סוף פשוט
מתוקנת ,כי שינה זה בחי' מיתה אחד משישים במיתה ,ופירושו
ממלא את כל המציאות ,וכשעלה ברצונו להאציל לנאצלים ,צמצם
שעדיין לא זכינו לתקנה .ובזמן השינה אז חולמים ,אפש"ל שחלום
עצמו א"ס ונתגלה מקום חסרון וענין מקום החסרון הזה הוא גילוי
הוא כמו נקודת החולם שנמצאת ממעל לאותיות כך בזמן השינה
גדלות הרצון לקבל שיש בנבראים ,שכל ענין הצמצום היה כדי
אדם משיג דברים בדרך מקיף ולא באופן שהדברים מתלבשים
לגלותו והרצון לקבל הזה הוא סוד ספירת המלכות שהיא הספירה
בדעתו ,וחלום זה בדרך מקיף .כמו"כ ספירת המלכות צריכה לקבל
האחרונה שבכל הספירות והיא תכלית
אור פנימי ,ובזמן הגלות היא בחי'
כל הספירות שכל הספירות משפיעות
ישינה והשפע שלה נבחן שלא מלובש
אליה שפע ,וכל הנבראים שורשם בה
הסוד
תורת
לימוד
חשיבות
–
ושג
מ
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יש
בכלים ממש אלא בחי' חלום,
כיון שהיא הרצון לקבל ,וא"א להתענג
ועבודתינו לעורר את ספירת המלכות
סיפר רבינו בעל הסולם זי"ע ,כי להגה"ק רבינו פנחס מקאריץ
בלא רצון גדול לקבל השפע .יוצא
ע"י שיהיה לה כלים ראויים להלביש
שספירת המלכות היא תכלית העולמות
זי"ע לא היה כסף לקנות את הספר הקדוש עץ החיים מהק'
את האור העליון ועי"ז היא תתעורר
ונקראת קץ שהוא סוד סוף כי היא סוף
רבינו האריז"ל ,והשכיר עצמו להיות מלמד לחצי שנה שיהיה לו
מהשינה .ובגלות נבחן שאנו ישנים
כל הספירות .והפסוק אומר "סוף מעשה
היכולת לקנות הספר עץ החיים( .ספר וילקט יוסף לר' יוסף
כמו"ש "היינו כחולמים" כי אין לנו
במחשבה תחילה" – סוף מעשה –
כלים להלביש את האור בהשגה ,מצד
ויינשטוק זצ"ל) ושמענו מתלמידים ,שמאוד שיבח רבינו את
שהוא ספירת המלכות שהיא סוף
שני יש מעלה גדולה בחלום שאין
העוסקים במלאכת הפצת הספרים ,שמעלתם גבוהה גבוהה
הספירות ,נעוצה במחשבה תחילה –
במציאות ,והוא שבחלום יכולים
היינו במחשבה הראשונה של הבריאה
בבחינה מסויימת יותר מהלומדים עצמם .וצווה רבינו לעשות
לקרוא דברים לקרוא דברים בלתי
שהייתה "להנות לנבראיו".
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בשבת
שנה
בכל
סעודה
מציאותיים כגון לפרוח באוויר וכדו',
העיקר לחבר את הראשית ואחרית
הסולם על הזוהר הקדוש( .כתב החתם סופר ,שסודות התורה
ועומק הענין הוא כי ע"י הגלות שהוא
בבחי' 'קץ הימין'
ענין השינה והחלום כנ"ל עם ישראל
נמסרו למשה רבינו בחנוכה).
וצריך לחבר את הסוף עם ההתחלה,
זוכה לתיקונים גדולים כאילו שאילולי
היינו שהסוף שהוא המלכות ,תוכל
השינה והחלום ,היינו מצב הגלות ,לא
לקבל את השפע שיש במחשבה .ומפה יוצא ענין ב' הקיצים ,כי
היה באפשרי לגלותם .כי יש דברים עצומים בסוד ההשגחה
כשמתקנים את ספירת המלכות שתוכל לקבל את השפע המחשבה
העליונה שקורים דווקא בתוך הגלות בשינה בחלום,
שזה ע"י הרצון לקבל שהוא בעל מנת להשפיע ,נקראת המלכות "קץ
"פתירת החלום"  -גילוי הדברים הגדולים שנפעלו בזמן הגלות
הימין" ,ימין הכוונה על חסד והשפעה כי ע"י שהיא מתעוררת
והצדיק הוא "פותר חלומות" היינו שהוא מגלה את התיקונים
להשפיע בחזרה את השפע נמצא בזה שהמלכות שהיא הספירה
העצומים שנעשו בגלות כמו הדברים הבלתי מציאותיים להיות אם
האחרונה עולה ומתאחדת בספירת הכתר וישנו חיבור ראשית
לא בחלום ,שזה ענין פתירת החלום ,וע"י שהצדיק פותר החלום
ואחרית כתר ומלכות ואז המלכות שהיא הקץ יכולה לקבל השפע
היינו שמגלה שכל הדברים האלו שהיה בגלות – בחלום ,היו
שנמצא בספירת הכתר ,אבל אם היא לא מתוקנת ברצון להשפיע
תיקונים גדולים ,עי"ז המלכות משיגה את הכלים שלה שמתקבצים
ורק נוהגת עפ"י טבע בריאתה שהוא הרצון לקבל לבדו ,אז נקראת
אליה וכל מה שהשיגה בחלום משיגה בתוך הדעת שזה נבחן
קץ הימים שנמשך מזה המוות כי אין חיבור של ראשית ואחרית ,כי
לתכלית כמו נקודת השורוק שהוא בתוך האותיות שמרמז שהכלי
כל השפעה של חיים ואור הוא רק בסוד אח"ד ,אח"ד גימט' י"ג,
משיג האור .הפסוק אומר "אשרקה להם ואקבצם" "אשרקה" -רמז
שהוא גילוי י"ג מידות של רחמים כמו"ש האריז"ל שסיבת בריאת
לבחינת נקודת השורוק שנמצא בתוך האותיות "ואקבצם"
העולם היה כדי לגלות י"ג מידות הרחמים ע"י שספירת המלכות
שמתקבצים הכלים שנאבדו מן המלכות שמחמתם היתה בגלות ,ואז
מתעוררת להשפיע ונעשית אחד עם הראשית אז מתגלה בה שפע
כל האורות שלא יכלו להכנס שהיו בבחינת נקודת החולם שלמעלה
החכמה בסוד י"ג גמט' אחד (עיין במראות הסולם הקדמה לספר
מהאותיות הם יורדים בסוד השורוק תוך האותיות( .סוד נקודת
הזהר).
השורוק שמחמתו נשברו הכלים ויוסף הצדיק בסוד עולם האצילות
יוסף הצדיק מתקן את ספירת המלכות ממצב שבירת הכלים
מתקן כלי הב"ן לזכות שוב בהארת השורוק ע"י כלים חדשים אח"פ
ענינו של יוסף הוא לקשר את הקץ בחי' אחרית בראשית ,כי מתקן
שנבררים להם שזה סוד פתירת החלום ששבים כל האורות
את ספירת המלכות מבחי' קץ הימים להפכה לקץ הימין ,לעטרה
המקיפים להאיר בדרך תיקון).
במידת ההשפעה שע"י כן מתאחדת עם הכתר" .יוסף" נקרא ע"ש
"פה" ענינו עבודת הרצון להשפיע
"יוסף ה' לי בן אחר" ב"ן מרמז על ספירת המלכות שרמוזה בהוי"ה
והנה חז"ל אמרו "כל החלומות הולכים אחר הפה" שהפירוש הפשוט
במילוי ההי"ן שהוא בגמט' ב"ן ,והעבודה הוא להוסיף ב"ן אחר היינו
הוא שכפי איך שמפרשים אותם כך נעשים ,אבל בעומק אפשר
שספירת המלכות מעצמה היא רק רצון לקבל וע"י העבודה של
לפרש שידוע שמלכות נקראת פה ובפה ישנם ה' מוצאות הפה
הצדיקים שמתקנים אותה בעמ"נ להשפיע היא נבחנת ל"ב"ן אחר"
שרבינו בעל הסולם מסביר שהם כוחות של הכאה ודחיה שהמלכות
היינו "ב"ן-מלכות" כנ"ל אחרת ,לא מלכות של רצון לקבל אלא
דוחה את האור העליון כי לא רוצה לקבל שלא על מנת להשפיע
מלכות של רצון להשפיע כי כשהמלכות לא מתוקנת בעמ"נ להשפיע
יוצא ,שהפה דקדושה ענינו תיקון המלכות בעמ"נ להשפיע .א"כ נבין
שזה בחי' ב"ן סתם אז ישנו שבירה ,וכידוע בתלמוד עשר הספירות
שכל החלומות – היינו שכל התיקונים של המלכות בזמן הגלות סוד
חלק ז' שהשבירה היתה בעולם הנקודים שנקרא ב"ן ואח"ז עולם
חלום כנ"ל הולכים אחר הפה – היינו כפי התיקון שלה בעמ"נ
האצילות שהוא המלך השמיני הנקרא מלך "הדר" הוא מתקן את
להשפיע שהו"ס ה' מוצאות הפה.
הב"ן לבחי' "ב"ן אחר" .וידוע שהמלך השמיני הוא סוד יוסף הצדיק
העסק בתפילה מתקן את המלכות
הוא מפריד את הערלה ומעטר את המלכות ברצון להשפיע שזה בחי'
שינה זה לשון שינוי ,כי בזמן השינה אדם מתחדש ומשתנה שז"ס
שזה גם הטעם למצוות מילה ביום השמיני ,ויוסף הצדיק הוא מתקן
הגלות שנרמז בשינה ,אבל אז נעשים תיקונים עצומים שעל ידיהם
את השבירה ,וזה מרומז בפסוק בפרשה שכולם באו "לשבור בר"
משתנה כל הבריאה לטוב ,והנה בספר דניאל שמה כתוב קץ הימין
שבפשטות "לשבור" הכוונה לקנות אבל עפ"י דרכינו נבין שכל
וזה גנוז ,כמו"ש "ואתה תעמוד לגורלך לקץ הימין" ולכן דניאל עסק
הבחינות של השבירה באו אל יוסף שיתקנם שזה בחי' שיוסף הצדיק
רבות בתפילה ככתוב בספר דניאל .כי תפילה ענינה קדושת הפה
מתקן את המלכות שתהיה נקראת קץ הימין שהוא אחדות של
תיקון המלכות לקשרה עם הראשית ,ולכן גם דניאל היה פותר
מלכות עם כתר .וראה פלא אשר מלכות כתר גמט' שמע ישראל
חלומות כיוסף שפתר חלומו של נבוכדנצר כי כל מקום שעסוקים
הוי"ה אלוקינו הוי"ה אחד ,כי אחדות ראשית ואחרית הוא סוד גילוי
שמה עם תיקון ספירת המלכות ושמה יש סוד פתירת חלומות .שבת
האחדות שלמענו נברא כל העולמות לעטר את המלכות ברצון
שמח.
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לע"נ ר' בנימין בן ר' שלמה נלב"ע י"ב מרחשון ה'תשע"ז תנצב"ה.

לע"נ איתי בן חיים הי"ד.
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בס"ד
עצם כתב יד קדשו של רבינו מרן בעל הסולם ותלמידיו זיע"א ,שלא ראו אור מעולם
ברכות ותודות למכון "אור הסולם" ולעומדים בראשה על אדיבותם בהגלות כתבי הקודש

מאמ ר ה של ימ ות – ח לק ה '

ויש לה תנאים :א' מופשט מצורת הזמן ,דהיינו ,שזה מורגש שמעולם לא יופיע שום מחשבה לאדם
שלא תגע בג' חלקי הזמן ,או בעבר או בהוה או בעתיד ,אבל צורה זו מתגלגלת כמו ברק על אותם ג'
החלקים ,ולא יגע בשום חלק [ ,והעתידות פועל כמו הוה ממש ,והעבר פועל כמו הוה] ,אשר שם
מחשבה כזו כשבאה בכלי זמן ,נקראת נצחיות.
ב' שבסקירה אחת יהי' מוכלל כל השבחים המצוייר בכל העולם כולו ,דהיינו ,שמתפשטת לכל מיני
בחינות של הרצוניות המשובחים בכל עולם ,ובעצמה לא יהי' נאחז בשום פרט מהם ,דהיינו ,צורה
כללית כזה שרק בהתפשטותה מופיעה על כל מיני הפרטים ,וכשתסתכל עליה עצמה ותרצה ליחדה
רק על פרט ,אי אפשר כלל ,כי הרוחני כולל הגשמיים ,אבל הגשמי לא ימצא בו בשום צורה.
ג' טעם אמת לאמיתו ,באופן שבשום צד לא תמצא בה בחינה כוזבת אפילו על רגע א' ,ומה
שת עבור עליה מן הזמן ,לא יפעל אלא כלפי המקבל אם מתחבר אליה בשלימות או בחלק ממנה ,אבל
לא תצטייר אפילו למקבל באיזה תמונה ושיעור קטן ,אפילו מן השוא או השקר לשעתו.
ד' אין לה שום יחוס עם זולתה ,וטעמה כטעם הרגשת החי בחיותו ,והשכליים מרגישים הויות
שכלם ,דהיינו ,שלא ישאר אחריה מקום לעיון ,כמו שהחי לא יעלה על דעתו לחקור אם הוא נמצא ,כי
מציאותו דבוק בחייו ,ודא ודא אחת הוא ,כי ברוחני החכמה והחיים אחודים ואינם מורכבים כהגשמיים,
שיש לו חיות לבדה ושכל בחיות לבד ,כי בסוד היחוד ,המדע הוא החיים ,וחיים הוא המדע ,וגשמי חי
מרגיש את מציאת גשמיותו ,ורוחני מדעי יודע בשלימות מדעו ,והיא מציאותו העצמי ,דהיינו חייו,
ודו"ק מאד.
ה' אין לה טעם כשהשכלות אלא כמפורסמות בכל התנאים.

