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

 ח"תשע'ה קדושים-פרשת אחרי מות
 עבודתינו לגלות את ההסתר

.  בתחילת פרשת אחרי מות מצווה התורה על עניין עבודת יום כיפור
עלינו לחזור שוב .  ונבין הקשר של זה לפרשה הבאה ולפרשות הקודמות

שבו , עד העולם הזה, התכלית שלמענה נבראו כל העולמותושוב על 
.  למלך על כל הארץ' והיה ה'ש "כמ.  מקום העבודה והוא גילוי האחדות

ואת זה התורה מלמדת אותנו '  .אחד ושמו אחד' ביום ההוא יהיה ה
עניין .  לאחד את החיצוניות עם הפנימיות, לעלות בסולם האחדות

ועומק  ,בכדי לגלות מקום עבודה,  החיצוניות הוא עניין ההסתר
וכשטועים בעבודה , הוא שהנבראים יכירו שאין שום הסתר.  העבודה

 וזה דומה.  חיצוניות גדולה יותר, הרי העבודה גורמת הסתר גדול יותר
שאחד מסתתר ועל ', מחבואים'למשחק 

וכמה שמסתתר יותר .  השני למצוא אותו
 .  חזק יהיה על חבירו למוצאו ביתר קושי

.  כשמוצאו גודלת השמחה והשעשועיםאבל 
מלכתחילה , אבל נשכיל שבמשחק הזה

הנמשל .  הראשון התחבא כדי שחברו יחפשו
וזה , ת מסתתר מבריותיו"הוא מה שהשי

.  'ומשחרי ימצאוני'ש "כמו, נ שיחפשוהו"עמ
כשמוצא  ישנם וכמה אור ושעשועים ושמחה

הרי אז נהפך כל .  חשוק את אשר חשק
 .ניות לפנימיות ומתגלה האחדותהחיצו

נידה וצרעת פגמים שנובעים מהפירוד בין 
 הפנימיות לחיצוניות

בפרשה הקודמת כתבה התורה על עניין 
זהו חיצוניות ' צרעת'.  המצורע ונגע הצרעת

 היא נמצאת על עורו של אדם.  לא מתוקנת
 –פרשת תזריע בוכן .  שהעור זה חיצוניות

עניין הנידה את  התורה בתחילה מזכירה
ופרשת מצורע .  'כימי נידת דותה תטמא'

וכתב בעל הטורים .  מסימת בעניין זה גם כן
כי , שהבא על הנידה בניו נעשים מצורעים

שאז , פגם הנידה התחיל בחטא עץ הדעת
ומזה נעשה .  התנתק הפנימיות מהחצוניות

' דוה'כתוב ש' בספרים הק.  עניין דם נידה
והודי 'ש "כמ.  ד"אותיות הו, שהוא הנידה

, ד הוא יופי חיצוני"הו.  'נהפך עלי למשחית
כשמסתלק , אבל.  י שמאיר בו הפנימיות"ע

אז נהפך ההוד , הפנימיות מההוד החיצוני
שהוא , היינו שנעשה מהחיצוניות, שידוע שהולד נוצר מהדם.  ה"לדו

את ההזדמנות הרי  יםאבל כשמאבד, הולד החישהוא  ,פנימיות, הדם
 .  וזה עניין צרעת ונידה.  ה נהפך לחיצוניות וטומאההדם הז

 וכן הוא קבוע וחזק בעניניו' זמן'יהודי מזכך את ה
הנה .  'ין החיצוניות בעבודת האפשר לרמז בשמות צרעת ונידה את עני

הזמן הוא חיצוניות וכלי שצריך .  האדם נמצא תחת שליטת הזמן
ב "י שמאירים במשך י"הוב צירופי שם "ידוע שיש י.  למלאותו באור

י דביקותו "ע, ובכל שעה אדם צריך.  שהם הנשמה של הזמן, שעות היום
שהוא הפנימיות בתוך , י"להאיר את שם הו, לזכך את הזמן, ועבודתו

תפילות ערב ובוקר ' לכן ישנם ג.  בתוך חיי היום יום, הזמן הגשמי
, ו"ח.  יוםכדי שהקדושה הפנימית תהיה פרושה על כל שעות ה, וצהרים

י "שמונהג ע, אם אדם לא עובד נכון הוא נופל תחת שליטת הזמן הגשמי
נהיה  'עת'וה שהזמן, ת"ע-ר"זה נקרא צ.  הטבע ומערכות השמים

כעניין הצרעת שהוא , שלא מאיר בו הפנימיות, 'צר'ו מצומצם ומוגבל
, שהוא מלשון נדידה וחוסר יציבות, וכן עניין הנידה.  נגעים חיצוניים

כשעושה רק ', בעבודת ה' ואפי, זה נובע מזה שאם לא דבוק בפנימיותש
, אבל.  הרי שנודד כל הזמן מעניין לעניין, מחמת האינטרסים שלו

עונג .  כי מאחד פנימיות וחיצוניות, כשנדבק בפנימיות ואז נעשה קבוע
רואים אנשים שמחפשים ורודפים אחר .  אמיתי מגיע מהפנימיות

כי הם חיפשו בחיצוניות , אבל טעו, הדברים בעולםוניסו על , התענוג
וכמו שמסביר .  וכשהחצוניות נפרדת מהפנימיות הרי היא נגע.  בלבד

שזה תענוג ' אפי.  שתענוג גשמי דומה לאדם שמגרד פצע, בעל הסולם
, ועונג מגיע מהפנימיות.  אבל בסוף זה יכול להרעיל את דמו, גדול מאד

אין למעלה מענג ואין 'ן כתבו בספר יצירה ולכ.  שמאירה על החיצוניות
כי פנימיות וחיצוניות הם בעצם .  שהם אותם אותיות', למטה מנגע

כדי , ת סידר שהנבראים ירגישו שזה כביכול שתי מציאויות"והשי.  אחד
 .לתת מקום של עבודה

קודם מכניעים את הרע שנדבק בחיצוניות ואחרי זה מהפכים אותו 
 לטוב

התהליך של חיבור החיצוניות והפנימיות הוא תהליך ארוך מאד שכולל 
.  'אתהפכא'ו' אתכפיא'ובספר התניא זה מוגדר שם .  הרבה מדרגות

.  אלא שנדבק בה היצר הרע, החיצוניות היא לא דבר רע בעצם –פירוש 
את הרע .  והעבודה בתיקון החיצוניות הוא לבער את הרע שנאחז שם

, כ זוכים שהרע נהפך לטוב ממש"הזה קודם מכניעים ומשפילים ואח
' הכנענו'כל עוד שרק .  שזוהי השלמות של חיבור הפנימיות והחיצוניות

החיבור בין ,' המתקנו אותו'ועדיין לא , ותאת הרע הדבור בחיצוני
והוא יכולל להתרופף מחשש , הפנימיות והחיצוניות עדיין לא איתן

, אבל.  שהרע יתעורר ושוב יתקלקל החיבור בין הפנימיות לחיצוניות
אף פעם לא יפרדו הפנימיות , כשאדם זוכה שהרע נהפך לטוב ממש

, מיד להפריד בין הדביקיםכי הכח שהיה נקרע רע וחיפש ת.  והחיצוניות
 .  עכשיו הוא השומר הכי גדול והמתאמץ לחבר את הפנימיות והחיצוניות

 מדריגות בתשובה' ב
כי הדרגא הראשונה , דרגות בתשובה' ושתי המדרגות האלו הם ב

בתשובה היא שהאדם חוזר 
וזה מחמת .  בתשובה ונופל ממנה

שלא הפך את הרע לטוב ממש 
גא השניה והדר.  אלא רק הכניעה

בתשובה היא שמעיד עליו יודע 
.  תעלומות שלא יחזור לכסלו

אפשר לפרש ' יודע תעלומות'עניין 
כי אדם שזכה לדרגא הראשונה 

את ' הכניע'שבה רק , של התשובה
ליבו עדיין ' בתעלומות'הנה , הרע

רק שאינו , הרע נמצא בתוקפו
ולכן האיחוד בין .  פועל אצלו

אצלו פנימיות לחיצוניות אינו 
אבל כשזוכה שמעיד .  בשלמות

שהרע , היינו, עליו יודע תעלומות
ליבו נהפך ' בתעלומות'שנמצא 

, אז מתגלה האחדות, לטוב
 .החיצוניות והפנימיות מתחברים

בפרשתינו התורה כותבת על 
גם ביום כיפור .  עבודת יום כיפור

יש את שתי המדרגות האלו של 
שמצד אחד יש שני .  תשובה
. ואחד לעזאזל' חד להא, שעירים

שזה מצב שיש רע עדיין אך הוא 
כמו שכתוב שקושרים .  לא פועל

על קרניו " לשון של זהורית"את 
שזה רמז , של השעיר לעזאזל

מרמז על ,"לשון של זהורית"י "וזה ע.  שקושרים את הרע שלא יפעל
ק שהיכל "ותבין הרמז שמובא בזוה.  )דיבורים זוהרים של תורה ותפילה

, יש רע, בפנים בלב, שעדיין' אפי(.  שמה נמצא הרוח שנקרא זהר, ד"הו
הוא השורש של , אבל הדרגא השניה של תשובה, ואין פיו וליבו שווים

ששמה אין , שגורל הוא למעלה מהשכל.  'הגורל'שהוא , השעירים' ב
שעיר .  שעירים' ורק כשזה יורד לעולם הבחירה נעשה ב.  טוב ורע

בסופו , הרע' אפי, ד זה החכמה וכל הדברים בעולם"יו.  'ר י"אותיות שע
דרך  –אבל יש שתי דרכים .  שער להשגת החכמה –' י-של דבר שער

.  שגם דרך יסורים ועוונות זה שער להשגת החכמה.  תורה ודרך יסורים
שמה שניהם ', הגורל'אבל בשורש שזה .  שזה רמז של השעיר לעזאזל

א בקטורת שהוא קשר קשר לחבר את ולכן עבודת יום כיפור הו.  אחד
קודם תשובה בדרגא הראשונה בסוד שני , הדרגות האלו של התשובה

שזהו .  שהרע נהפך לטוב, כ דרגא גבוהה של תשובה"ואח, השעירים
עניין הגורל ומצד זה הפנימיות והחיצוניות הן קדושה אחת ואין הבדל 

 .ביניהן
 ימי הקיץכ בתחילת "ענין שקורין בתורה על עבודת יוה

, שהם הפנימיות, ביחס לימי הקיץ, ימי החורף הם ימי הכנה וחיצוניות
.  ה"ד ואלי זלה"וזה מבואר בספר הליקוטים לרמ.   והאור המאיר בתוכם

אנו עוסקים בתורה בחיבור של , שהם התחלת ימי הקיץ, בימים אלו
 ,שנובעים מהחיצניות, שהוא תיקון הנידה והצרעת, פנימיות וחיצוניות
שזה עניין שאהרן .  שהופכת כל החיצוניות לקדושה, והארת הפנימיות

י "ודווקא ע.  שהוא היופי הפנימי המאיר בחיצוניות, הכהן הוא כנגד הוד
 .מחילת עוונות, ד"ה להו"עבודת יום כיפור מתקן את הדו

כי כל ימי חיי האדם , קדושים-וזהו הרמז של צירוף הפרשיות אחרי מות
רק לדרגא הראשונה של התשובה ועדיין אין בכוחו  הוא יכול לזכות

אז זוכה לעצם , ורק בתחיית המתים.  שהוא הגוף, לתקן את עצם הרע
.  ועצם הגוף נהיה טוב, שהוא שמתהפך הרע לטוב, המדריגה של תשובה

שכבר זכה לטהרה בהכנעת , אחרי פטירתו של אדם –וזהו אחרי מות 
, המעולה על דרגת הטהרה' דושההק'זוכה לדרגת  –אזי קדושים , הרע

.שבת שלום לכולם.שהוא שגם החומר בעצמו מתקדש וכל הרע נופל

 .ה"ז תנצב"תשע'הב מרחשון "ע י"שלמה נלב' בנימין בן ר' נ ר"לע

 d052769144@gmail.com  .  ד"נ איתי בן חיים הי"לע

  ''שנה  בשנה  ב

 

 יש לי מושג
 

 עולמות' ה
 

עולמות ' צריך שתדע שמציאות כל העולמות נחלקת לה

( ד, בריאה( ג, אצילות( ב, אדם קדמון( א: ונקראים. כ"בדר

אמנם בכל אחד מהם יש פרטים עד אין . עשיה( ה, יצירה

א הוא "כי עולם ק. מ"ב תו"הספירות כח' והם בחינת ה. קץ

, הוא בינהועולם הבריאה , ועולם האצילות הוא חכמה, כתר

. ועולם העשיה הוא מלכות, ועולם היצירה הוא תפארת

שאור , נ"עולמות נקראים יחנר' והאורות המלובשים באלו ה

. ואור החיה בעולם אצילות. היחידה מאיר בעולם אדם קדמון

. ואור הרוח בעולם היצירה. ואור הנשמה בעולם הבריאה

, בהם וכל אלו העולמות וכל אשר. ואור הנפש בעולם עשיה

' כי עולם הא. ה וקוצו של יוד"ה ו"נכללים בהשם הקדוש י

כ מרומז רק בקוצו של יוד "וע, ק אין לנו תפיסה בו"שהוא א

ואנו מזכירים תמיד , כ אין אנו מדברים ממנו"וע, של השם

עולם ' היא עולם אצילות וה' והי. ע"עולמות אבי' רק ד

 .שיהתתאה היא עולם ע' ה, עולם היצירה' ו, הבריאה

 (הקדמה לספר הזוהר)
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  שלא ראו אור מעולםשלא ראו אור מעולם, , אא""עצם כתב יד קדשו של רבינו מרן בעל הסולם ותלמידיו זיעעצם כתב יד קדשו של רבינו מרן בעל הסולם ותלמידיו זיע

  
  

  לפני מי אתם מטהריםלפני מי אתם מטהרים

  
  
  
  
  
  
  
    
  

 בראשה על אדיבותם בהגלות כתבי הקודשבראשה על אדיבותם בהגלות כתבי הקודשולעומדים ולעומדים " " אור הסולםאור הסולם""ברכות ותודות למכון ברכות ותודות למכון 

                                             
בלשון של מהו (, נחרב הבית, ע לתלמידיו"כשנחרב הבית מיד אמר ר", א"שמעתי ממורי שליט

 ".)פירוש התנועה כבלי משים כלל לזה(גשו ונלמד  )בכך

היה תמיד מורה את , דהנה הקדוש הזה, ד נראה הפירוש של הדברים הקדושים האלו"ולע
אבל לא שמשו כל צרכן בענין . 'וכו" אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין" ):יומא פה(, תלמידיו

ואז ". ע אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם"עד שבא ר" ):יבמות סב(. 'ומתו בימי הספירה וכו, הזה
וזה פירוש . ומי מטהר אותם, שראו בעיניהם למי הם מטהרים את עצמם, דהיינו, שמעו בעצמם

ומי מטהר , צא ולמד למי אתם מטהרים, כשנחרב הבית אמר להם מהו בכך, ל"הדיבורי קודש הנ
 .הצליל דעתכם ללימוד הזה והבןלכן אין לכם עתה רק ל, שאלו הדברים צריכים עיון גדול. אתכם

או , ל"למודים הנ' שייך ב, דהיינו בכל רגע ורגע, וזה סוד שאין אתה בן חורין להפטר ממנה
 .או לראות בעיני עצמו והבן, ע רבם"לשמוע הלימוד מר

 

ת לכל אנו קוראים בקריאה נרגש, חברים יקרים אור הסולם עומדת בפני קשיים תקציבים ועומדת לעצור את פעילותה

ניתן ליצור .)הנהנים מפעילותה לתמוך בהוראת קבע או באופן חד פעמי כדי שנוכל להמשיך ולשרת את כלל הלומדים

 (050-4244114קשר בטלפון 

 

 


