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יע"א  תורתתורתמר שבועי בדרך מר שבועי בדרך מאמא ז בעל הסולם  ו הקדוש  נ יע"אמרן רבי ז בעל הסולם  ו הקדוש  נ מרן רבי

 ה'תשע"ח פרשת אמור
 יסוד האש מזכך את יסוד העפר והמשל לזה מענין הזהב

 .ואמרת אליהם לנפש לא יטמא בעמיו" אמור אל הכהנים בני אהרן“
ענייני המידות  אש, רוח, מים, עפר,  שכלידוע שישנם ד' יסודות: 

העפר.  והעצבות באה מיסוד  ,הטובות והרעותשבנפש באות מהם, 
.  והיינו, כשאדם הראשון חטא, נתקלל "כי עפר אתה ואל עפר תשוב"

שהשלמות היא שהיסודות ממוזגים וכל אחד עושה את תפקידו נאמנה.  
שורש הד' יסודות הן ד' האותיות של שם הוי"ה.  וכמו שבשם הויה אות 

ת מעבירה שפע לשניה,  יו'ד לה'א, ווא'ו לה', כך גם ביסודות, צריך אח
ע שעובר מאחד לשני.  אבל כשאחד מהיסודות מתגבר, שיהיה מיזוג ושפ

היסוד שמזה באים חולאים על האדם.  ובפרט ולא עושה את תפקידו, 
.  לכן, עיקר העבודה שאנו גבר על האדםהוא יסוד העפר, מתהרביעי, ש

.  וכן הגוף עיקרו יכוך יסוד העפר, שממנו באה העצבותז עושים היא
יסוד האש, שמזכך ל רמז הנשמה זה היסוד הכי גבוה, שזהמיסוד העפר.  

את העפר של הגוף.  והעיקר לחבר 
היסוד הראשון, שהוא יסוד האש, עם 

וד האחרון, שהוא יסוד העפר. ועי"ז היס
רואים בגשמיות שזהב  כולם מתחברים.
מש מאירה על העפר, נעשה ע"י שהש

ועי"ז במקומות מסוימים נעשים 
שטחים שלמים "עפרות זהב".  כך גם 
הנשמה מאירה על הגוף, והגוף נעשה 
עפר קדוש ויקר.  ע"י החטא מסתלק 
אור הנשמה ועי"ז הגוף נופל לעפרוריות 
ועצבות, שזהו עניין 'גזירת מיתה' 
שנגזר על האדם.  והיינו, שרוב בני 

די סגולה שבדור, יהיה האדם, למעט יחי
להם נקודות בגוף ובעפרוריות, ששמה 
הנשמה לא תוכל להפוך את העפר של 
הגוף ל'עפר זהב'.  ואצל צדיקים זה רק 
אחוזים קטנים מאד, אבל אצל רשעים, 
רוב הגוף נשאר עפרורי ועצוב, כי 
הנשמה הסתלקה ולא מאירה על עפר 

 הגוף.
קדושת המחשבה של הכהן משיעה על 

 כפרה ושמחה החוטא
והנה באופן כללי, הכהן הוא זה שמאיר 
את אור הנשמה, אש הנשמה, על 
העפרוריות של הגוף.  כי הוא מקריב 

כל הקרבנות על המזבח ושורף את 
כי  העצבות והלכלוך של הגוף.  והטעם

מחשבה.  מחשבה אותיות בשמח"ה, שמחת הנשמה.    ההכהן הוא בחינת 
ווה צריך לעשות בשמחה, א"כ איך הנה הזוה"ק שואל, הרי כל מצ

החוטא יכול להקריב על חטאו קרבן בשעה שצריך להתוודות על חטאו?  
והרי זה דבר עצוב.  אף אחד לא שמח כשמזכיר חטאיו, ואיך יכולה 
להיות הקרבת הקרבן בעצבות?  ומתרץ הזוה"ק שהכהן המקריב הוא 

וד שלא היה עושה את עבודת השמחה עבור החוטא המקריב.  שכל ע
הקריב החוטא את קרבנו, הנה שולט עליו יסוד העפר והעצבות, והוא 
אינו יכול להיות שמח.  אבל הכהן המקריב את הקרבן, הוא שמח את 

את יסוד האש על יסוד  שמחת מצוות ההקרבה, שזה עניין שמאיר
הו מהלכלוך והעצבות.  ואחרי זה גם האדם יכול להיות העפר, ומנק

ה להאיר בו, מחמת כפרת החטא ע"י אור הנשמה שמח כי הנשמה חזר
ואש שלה, שמזכך הגוף, וגם הגוף יכול אז לטעום מתענוגי הנשמה, ואז 

וכמו שכתב בספר הקדוש ליקוטי מוהר"ן שאדם צריך  זוכה לשמחה.
 להטעים לגוף מתענוגי הנשמה

 עיקר הכפרה והזיכוך ע"י העבדה של 'הוי דן את כל האדם לכף זכות'
ועבודה זו עושה הכהן ע"י שדן את כל האדם לכף זכות.  שזה עניין 

כשהשי"ת רצה להטיב לברואים תכף יצאו פירוש:  עבודת המחשבה.  
כל הנבראים, בכל שלמותם ותפארתם, והרצון לקבל שבהם כלל לא היה 

התענוג הוא רק  והרגשת פגם, אלא שבח גדול, כי היה גלוי שכל השפעת
ע"י הרצון לקבל הגדול.  וכשרצה השי"ת לגלות את מקום העבודה 
והבחירה, הסתלק האור שהיה ממלא את הרצון לקבל והתגלה רצון 

נות והחטאים באים לקבל ריקן ומקולקל, שעלינו לתקנו.  כל החסרו
לתי מתוקן.  אבל בשורש, לפני שהאור הסתלק מהרצון מהרצון לקבל הב

קבל, הינו במחשבתו ית' להטיב, שמה היה הרצון לקבל 'תכלית ל
השלמות'.  וא"כ נבין שהכהן, שעבודתו עבודת המחשבה, כמו שכתוב 
בזוה"ק, שהכהן כל עבודתו בשקט ודממה, מתוך מחשבה, כמו שמן שלא 
נשמע ממנו קול כשמוזגים אותו.  וכן שמן הוא עניין של זכרון.  א"כ 

צון לקבל, אה מצב של חסרון וחטא מחמת הרהכהן יש בכוחו, כשרו
אינו למחשבה ששמה הרצון לקבל  להעלות את החוטא לשורש, דהיינו

התאוה של הרצון לקבל, הוא תכלית  כלל רע ושם ניכר שאדרבה כח

הבריאה, שבלעדו א"א שיתגלו התענוגים שהשי"ת רצה לגלות.  ואפשר 
ל הסולם, מלשון לדייק שזה הפירוש 'כף זכות'.  זכות, מסביר בע

. והיינו, שהכהן מעלה את המצב של החטא למחשבה, ששמה 'הזדככות'
 הרצון לקבל הינו 'זך' ומתוקן, וזוכה לחזור בתשובה.  

כיון שהכהן עסוק ב'גילוי השלימות' אסור להיות קשור לחסרונות כגון 
 טומאת מת וכל הקשור לזה

הכי גדולה שיש,  לכן הכהן אסור לו להטמא למת.  כי מת זהו העצבות
מחמת הרצון לקבל המקולקל.  והכהן עסוק תמיד בעבודת המחשבה, 
להתחבר למצב השורשי של 'מחשבתו יתברך להטיב לנבראיו'. ששמה 
אין שום חטא, אלא הכל משמש למטרה.   וכן התורה מצווה על הכהנים 
לא לשרוט בשרם ולמרוט שער ראשם, שזה מרמז על קדושת הגוף.  כי 

מתנהגים בביזוי, כי שורשם בזוי.  אבל הגוף בשורש הוא דבר  הגויים
ובות ולמרוט השער ולשורטו.  לקעקע עליו כת קדוש מאד ולכן אסור

שגם כל ישראל, חוץ מהכהנים, נצטוו על זה במקומות אחרים  ואגם
 לשאר בני ישראל, מהציווי של הכהנים לומדים בתורה  מכל מקום,

כי הכהן , במצוות אלו דינים נוספים
כנ"ל, הוא במדריגה שעולה לשורש 
המחשבה.  ששם הכל נידון לכף זכות, 
אפי' הרישעות הכי גדולה.  וזה גורם 
שמחה עצומה ונוראה.  עיקר שלמות 
השמחה הוא הריקוד.  שהשמחה יורדת 
ומתגלה ברגלים, שזה האברים 
הנמוכים.  ודרשו בספה"ק שרגלים לשון 

ופני 'הרגלים', שאדם רגיל להיות ג
ועצוב, וע"י קדושת המחשבה של הכהן, 
ששורף לו את העפרוריות, נהיה מלא 

 שמחה.
 'להזהיר לשון אור וזוהר'

ולכן יש לרמז מה שהתורה כותבת 
'אמ"ר אל הכהנים, אמ"ר ר"ת א'ש מי'ם 
רו'ח, כי יסוד העפר איננו בצורתו 
הפגומה, רק נתעלה ליסוד הגבוה, יסוד 

"כ יופיע האש, להזדכך ולהטהר, ואחמ
בכל הדרו בתור 'עפרות זהב', כנ"ל.  וזה 
מה שרש"י אומר 'להזהיר גדולים על 
הקטנים'.  שהפירוש הפשוט, שהכהנים 
המבוגרים יזהירו את ילדי הכהנים על 
הזהירות מלהטמא למת.  אבל לפי 

לשון זוהר ואור  –דרכינו נפרש: להזהיר 
היינו, בחינת המחשבה על  –גדולים 
 יסוד העפר הנמוך על  –הקטנים 

 והעצוב, ועי"ז מתגלה שמחה עצומה.
שורש כל הדברים הם אותיות ויתבאר איך מעלים הכל לשורש ע"י 

 חכמת 'הניתוח' ו'הפירור' 
 הרמ"ד וואלי בספר הליקוטים ונוסיף עוד עניין שקשור עפ"י מה שכותב

שהאותיות כידוע בנויות מקווים וכל קו בנוי  חברו של הרמח"ל זיע"א,
מנקודות, שנקרא גם 'פירורים'.  אפשר לקחת אות בצורתה, לנתח אותה 
לקווים ולפררה לפירורים.  העניין של 'הניתוח' וה'פירור' הוא עניין 

ומפררים אותו, עד  לשורש.  כמו שלוקחים דבר וחותכיםהחזרה 
שלו.  ואחז כשנתקן בשורש,  שמאבד צורתו ונשאר רק החומר היסודי

שוב חוזרים הפירורים להצטרף לקווים והקווים לאותיות.  ואותיות 
המה הכלים המקבלים את האור.  הכהן, כשהיה מעלה את החוטא 
לשורש, היה עושה את עבודת 'הניתוח' וה'פירור', ע"י שמעלה אותם 

אפשר למחשבה, ואז חוזר ומצרפם לאותיות חדשות, מלאות ברכת ה'.  ו
לרמז את זה בעבודת הקרבנות.  שבקרבנות התורה מדגישה כמה 
פעמים 'וניתח אותו לנתחיו', שזה השלב הראשון, שמנתחים את האות 
לקווים.  וכן רואים 'במנחות' מרחשת ומחבת, שאחרי האפיה היו 
מפררים אותם, והיה הכהן קומץ מהפירורים הללו. א"כ זהו העבודה 

יה הכהן חוזר ומצרף פירורים לקווין וקווין שלההגעה לשורש.  ואז ה
לאותיות.  וידוע שהפנימיות של כל דבר, בפרט פנימיות של נשמות, זה 
אותיות.  ויש בכל נשמה את העבודה הזו שהכהן עושה.  בזמנינו, 
שעדיין לא נבנה בית המקדש, הצדיקים שבדור הם הכהנים, שמזככים 

את הזוהמה והעצבות של יסוד אותנו ודנים אותנו לכף זכות, ומנקים 
העפר ע"י הש הגדולה, אש שאינה שורפת טוב, רק שורפת את הרע.  

ל כמו שכתוב בזוה"ק בראשית, ששואל הזוה"ק איך עם ישראל יכו
וא 'אש אוכלה'?  ומתרץ הזוה"ק להדבק בקב"ה, הרי השי"ת כתוב שה

 ובאש הזו ישראל שיש אש שורפת ומכלה, אבל יש אש שאינה שורפת.
ולכן נשמות ישראל יכולים להדבק בקב"ה.  ואת האש הזו   דבוקים

הצדיקים, כהני הדור, משפיעים עלינו, ואנו זוכים לשמחה אמיתית 
 ושלימה.

 שבת שלום לכולם.

 d052769144@gmail.com   לע"נ איתי בן חיים הי"ד.  לע"נ ר' בנימין בן ר' שלמה נלב"ע י"ב מרחשון ה'תשע"ז תנצב"ה.

' ב ב'שנה     שנה  

 

 לי מושגיש 
 

 ה' עולמות
 

צריך שתדע שמציאות כל העולמות נחלקת לה' עולמות 

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

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

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

הבריאה הוא בינה, כתר, ועולם האצילות הוא חכמה, ועולם 

ועולם היצירה הוא תפארת, ועולם העשיה הוא מלכות. 

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

היחידה מאיר בעולם אדם קדמון. ואור החיה בעולם אצילות. 

ואור הנשמה בעולם הבריאה. ואור הרוח בעולם היצירה. 

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

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

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

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

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

 עולם עשיה. הבריאה, ו' עולם היצירה, ה' תתאה היא

 )הקדמה לספר הזוהר(
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  עצם כתב יד קדשו של רבינו מרן בעל הסולם ותלמידיו זיע"א, שלא ראו אור מעולםעצם כתב יד קדשו של רבינו מרן בעל הסולם ותלמידיו זיע"א, שלא ראו אור מעולם
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 ברכות ותודות למכון "אור הסולם" ולעומדים בראשה על אדיבותם בהגלות כתבי הקודשברכות ותודות למכון "אור הסולם" ולעומדים בראשה על אדיבותם בהגלות כתבי הקודש

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

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

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

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

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

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

 

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

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