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יע  תורתתורתמר שבועי בדרך מר שבועי בדרך מאמא ז ו הקדוש בעל הסולם  נ יעמרן רבי ז ו הקדוש בעל הסולם  נ אא""מרן רבי

 ז"תשע'ה פרשת במדבר
 " אל משה במדבר סיני לאמור' דבר הוי"

 עבודת שנאת הרע –מקום המדבר ודור המדבר 
מקום המדבר . יש מקום מושב ויש מקום מדבר – "מדבר סיני"

 ,מקום של התגברויות, "מקום נחש ושרף" –הוא מקום העבודה 
ל "כמו שאמרו חז, וא מדבר השנאהמדבר סיני הוהמשמעות של 

י קבלת "שירדה שנאה ע, "שנאה"שהוא " סיני"על המילה 
 –הוא שנאת הרע ' ואפשר לפרש שתחילת עבודת ה. התורה

כמה שאדם מפותח יותר יש לו שנאת 
רואים שמה שמאפיין , הרע גדולה יותר

: ניגוד גדול מאדמאד את דור המדבר הוא 
מצד אחד הם הדור שקבלו את התורה 
ומצד שני כל כך הרבה תוכחות ומכשולות 

שהם , אין זה אלא גודל מעלתם. היו להם
והסיבה לכך . בנו את קומת עם ישראל

היא מפני שעסקו מאד בהכרת הרע 
שהם יסוד ,"חוש הביקורת", ושנאת הרע

כי גדלות האדם נמדדת בחוש  .הבנין
על כן דווקא בגלל מעלתם  ,הכרת הרע

ועל כן דווקא , הגדולה משה רבינו הוכיחם
והכינו את הגילויים  הם קיבלו את התורה

כ בארץ "הרוחניים הגדולים שיבואו אח
כי  ,ובבית המקדש ובגמר התיקון ישראל

  . הכרת הרע היה אצלם בשלימות
 העבודה הפרטית בחוש הכרת הרע
דור "אצל כל אחד ואחד יש באופן פרטי 

" דור המדבר". "דור באי הארץ"ו" המדבר
מקום הקליפות  –מדבר , זה המצב של התפתחות חוש הביקורת

 –" עבדא בהפקירא ניחא ליה"הגמרא אומרת . הרע ומשכן היצר
מקום של , מדבר הוא מקום הפקר, עבד אוהב להיות מופקר

. םומצללא צי מופרז לקבל  לרצון רמז ,צמצומיםמרחבים ללא 
כיר כמה רע דבוק בו וכמה הוא זקוק ם לההאדבמצב זה מתחיל 

הוא זוכה לדעת י עבודת הכרת הרע "ורק ע, לעזרת הבורא
 .יכול לעזור לו' שרק הלדעת  –" דור דעה"אמיתית 

 לעומת הרע שהוא הפקר, ב הוא בחינת הטוב שבמדבר"שם מ
 :עומק הדברים. מסעותב "ידוע שבמדבר עברו עם ישראל מ

ב הוא שמעלה את "ל שסגולת שם מ"מבואר בכתבי האריז
י גילוי אור הגדול של קודם "המדרגות התחתונות לעליונות ע

וענין המדבר בכללותו הוא מקום של למעלה ', הצמצום ב
כי כשענין המדבר מופיע בקדושה אזי מתהפך , ל"כנמהצמצום 

 ז ללא שום צמצוםשהוא הרצון לקבל המופר, הרע שבמדבר
למעלה מענין שהוא , ב"שהוא ענין אור של שם מ, להיות טוב

כי , ב"מקום המיוחד לשם מ ב דר"מ אותיות' מדבר'. 'ב הצמצום
 .י הכרת הרע זוכים לבוא לארץ ישראל שזה עולם התיקון"ע

 וסופה המתקת הרע, תחילת העבודה הוא הכרת הרע
, מקום ישוב צריכים לחזור למדבר שיהיה גם כן בסופו של דבר

מעצמינו את הרצון לקבל הגדול  שהפרדנו כמו שרואים שלמרות
אבל בסופו של דבר צריך להחזירו , מחמת שהכרנו שהוא רע

, "הבדלה המתקה, סוד הכנעה"ומר אהבעל שם טוב . ושהלקד
, "הכנעה"וזוהי  סאדם רואה שיש בו רע ומיאו יינו בתחילהוה

ממנו ומתנתק ממנו ונכנס לעולם  של הרע "הבדלה"ואז גורם 
זדונות "לתקן את הרע כמו  התיקון אבל צריך לשוב לאותו מקום

, לשוב אל הזדונות להחזירם לקדושה שצריך "נעשים לזכויות
שבסופו הבלתי מצומצם הזדונות זה בחינת הרע בחינת המדבר 

 ".המתקה"הפכם לקדושה וזהו של דבר צריך לחזור אליהם ל
 הרצון לקבל בזמן העבודה ובגמר התיקון

הרע הגדול של האדם הוא הרצון לקבל לעצמו שבאמת הוא 
אך בזמן התיקון צריך ' תכלית כל הבריאה שיתמלא כולו באור ה

ן שאין לאדם כח כיו ,וטועילהתנתק מרובו ולהשתמש רק עם מ
קבל ולכן בעולם יכולת התגברות על כזה רצון ללהתמודד ו

 "עבודת המדבר" .התיקון  משתמשים רק עם מעט רצון לקבל
לגנוז את רוב הרצון לקבל שלו ולהכיר הוא , "הכרת הרע"שהיא 

בכל כמות הרצון שלו  להגרם בהשתמשות ל הרע שיכולבגוד
מעט רצון   התיקון ובזמן הזה משתמשים רק עם בטרם עת גמר

 .לקבל רק כמה שיכול להתגבר
  "עקרבים כקשתות" "נחשים כקורות"

ראינו שמה נחשים כקורות בית "עם ישראל הלכו במדבר ואמרו 
המשמעות הפנימית של זה היא , "הבד ועקרבים כקשתות

, שקורות בית הבד משמשים לכתוש את הזיתים להוציא שמנם
ובמדבר עם ישראל קיבל את העיקרון  , וקשת היא כלי מלחמה

, ל הגדולשל העבודה בהפרדת הרצון לקב
קורות "שזה הרמז ב, י הכרת הרע שלו"ע

עבודת הכתישה והכפיה  -": בית הבד
העצמית לגלות אור הנשמה שרמוז בשמן 

וכן עקרבים כקשתות . היוצא מן הזיתים
המלחמה ברע שנובעת מהרצון  על רמז

 .לקבל העצמי המופרז
עולם  –ארץ ישראל , עולם התוהו -מדבר  

 התיקון
וארץ , המדבר רומז על עולמות התוהו

ההבדל בין עולם . ישראל על עולם התיקון
התוהו לעולם התיקון הוא שבעולם 

ובעולם , "קו אחד"התוהו שימש רק 
עולם התוהו זה קו ". שלש קוין"התיקון 

 –אחד רמז שאדם מסתכל רק על עצמו 
שזה הרצון לקבל , "בשבילי נברא העולם"

קון הוא עולם התי. הגדול לעצמו
כ על "שאדם לומד להסתכל ג –התכללות 

בעל הסולם מסביר שלכל אחד יש  .השני
ומכאן נובע , שהוא יחיד' כי כל אחד נמשך מה" טבע יחידיות"

 .הטבע הזה
 "טבע היחידיות"הבחירה איך להתנהג עם 

מצד אחד יכול : לאדם יש בחירה איך להתנהג עם הטבע הזה
כך , הכל שייך לו', שזה ה, ליאני יחיד וכמו שהשורש ש"לומר 

שזה פגם גדול מאד כי אדם משתמש עם טבע " הכל שייך לי
ומצד שני של המטבע אדם . היחידיות שלו על מנת לקבל לעצמו

הכל שלו ' כמו שה"יכול להשתמש עם טבע היחידיות שלו ולומר 
והוא משפיע לכולם כך אני גם כן מקור של שפע וברכה 

זור חזרה לעולמות הגבוהים של קו המטרה היא לח, "לאחרים
טבע "ק והתוהו שהם עולמות שמאיר בהם "אחד עולמות א

טבע  -" קו אחד"ם והרצון לקבל הגדול של האד" היחידיות
מקודם צריך לעבור את בירור הכרת הרע ועולם . היחידיות

אני "התיקון כדי להבין היטב מהו טבע היחידיות שאדם יאמר 
 ".כן גם אני –א משפיע לכל יחידי כשורשי וכמו שהו

הגבוה מהדומם  מדברשהוא  האדםהוא גם רמז לדרגת  מדבר
העבודה היא הכרת הרע להפרד מן רק שבתחילה , ח וחיצומ

ובסופו של דבר בגמר התיקון לחזור אליו דרגת , המדבר ולגונזו
 .מדבר

 מדוע לא ניתנה התורה בארץ ישראל
לא ניתנה התורה בארץ  ובזה אפשר לתרץ קושיה גדולה מדוע

ל כיון שהמדבר מרמז על הטבע "והתירוץ כנ, ישראל אלא במדבר
שיגיע בסוף לתיקונו  שהוא הרצון לקבל הגדול, היחידיותשל 

ויכנס לארץ , יגות של הכרת הרעאחרי שאדם יעבור את המדר
התורה היא ניצחית וכוללת את כל המדריגות כיון שו, ישראל

על כן היא , עד הגבוה מהעולם הנמוךילוי של כל הרצונות ומ
ניתנה במדבר שבסופו של דבר המדריגות הגבוהות של התורה 
מיוחסות לרצונות הגדולים שכעת אי אפשר להשתמש עמם 

 ".מדבר"שהם ענין ה
 סיכום הדברים

. (טבע היחידיות) מדריגת המדבר הם הרצונות הגדולים ביותר
" סיני"שזה ענין , י הכרת הרע"בתחילה צריך להפרד מהם ע

ב "מב "ובסוף צריך לחזור אליהם בסוד שם מ, "מדבר סיני"שנאה 
שבת  .ג ששייכים לרצונות הגדולים"ב ס"שמגלה אורות של ע דר

.שלום לכולם

 d052769144@gmail.com ברורים בנושא ספרים ושיעוריםאו /לתגובות ו         .ד"נ איתי בן חיים הי"לע          .ה"ז תנצב"תשע'ב מרחשון ה"ע י"שלמה נלב' בנימין בן ר' נ ר"לע 

   פרצופי אצילות' ה – יש לי מושג
ועתיק יומין הוא  א"הנקרא רדל הכתר דאצילות

פרצופי אצילות אריך אנפין ' בבחינת מקיף על ה

והוא נקרא רישא דלא ידע ולא , ן"אבא ואמא וזו

לא ידע פירושו שאין שם זווג אפילו , אתידע

אתידע פירושו שאין ממנו ולא , במקומו עצמו

  .המשכת מוחין למדרגות שממנו ולמטה

גם אריך אנפין דאצילות נעלם מהתחתונים כי 

אמנם " חכמה סתימאה"כ הוא נקרא בשם "ע

א כי יש לו זיווג "אינו נבחן ללא ידע כמו רדל

במקומו עצמו אלא שהוא רק לא אתידע בלבד 

 .למטהשאין ממנו המשכת מוחין 

 (סולם הקדמה לספר הזוהר)          

 


