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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 בהעלותך
 נקודת הרצון הוא כנגד ספירת הכתר

'בהעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות'.  
ורש"י מביא את דברי חז"ל, שאחר שבסוף הפרשה הקודמת 

וחלשה דעתו של אהרן עד שאמר מפורשים קורבנות נשיאי ישראל, 
לו השי"ת שלא תחלש דעתו כי הוא מדליק ומטיב את הנרות.  וצריך 

שזה יש בו  בין הקרבת הנשיאים להדלקת הנרות להבין מה הקשר
כדי לפייס דעת אהרן מחולשתה.  אלא יש להקדים ולהסביר, שבכל 
דבר יש את הפעולה, או את המחשבה, ויש את הנקודה שמחיה 

עבודתינו שלשמה נבראינו, הוא לגלות אלוקות שוהיינו,  אותה. 
בתוך עולם הטבע המוגבל בד' רוחות:  מזרח מערב צפון דרום, 
למעלה ולמטה. וצריך לקדש את כל הצדדים האלו.  אבל באמת 

שהם מכוונים  ישנה נקודה שהיא נמצאת למעלה מכל הד' רוחות
קרא נקודת הכתר נ כנגד הספירות חכמה בינה תפארת ומלכות, והיא

או נקודת הרצון או מציאת חן בעיני 
השי"ת.  כי האדם יכול להיות מושלם 
בכל מעשיו, בכל הד' צדדים של עולמו 
הפרטי, אבל אין לו את הנקודה 

ית.  זה מורה שגם ד' צדדים אין הפנימ
 ו.ל

ועשיית הכלי  עבודת 'קישור המרכבה'
 ע"י חוש הריח לקבל קדושתו ית'

הזו של גילוי אלוקות בד'  העבודה
צדדים, מזרח מערב צפון דרום, נקרא 
'קישור המרכבה'.  כי כנגד ד' הצדדים 
האלו ישנם גם ד' חיות:  אריה שור נשר 

מיכאל גבריאל אדם, וד' מלאכים:  
וכשאדם עושה את  אוריאל רפאל,

עבודתו כמו שצריך בכל המצבים, שהם 
 כנגד ד' הצדדים, הרי בזה הוא מקשר את

כל ד' הכוחות כאחד.  וכן את ד' החיות 
וד' המלאכים. וכל צד הוא כנגד ספירה אחרת. צד דרום כנגד ספירת 

ת א.  ואדם צריך לעבוד וכו' החסד.  וצפון כנגד מידת הגבורה
השי"ת בכל מידות שרק אפשר.  וזהו גם פנימיות העניין, שרואים 

כלי לקבל שפע,  שלכל כלי יש ד' דפנות.  כי 'קישור המרכבה' יוצר
אפשר להסביר את   . ובעבודת ה'וזה הכל רק בכח הנקודה הפנימית

זה כמו שידוע שאין 'שולחן ערוך' בעבודת ה', אלא צריך חוש מיוחד 
לדעת מה צריך לעשות ומתי צריך לעשות ואיך צריך לעשות.  
לפעמים אדם יכול לשמור בקנאות על הסדר יום שלו בעבודת ה', 

וצה שיעזור לאשתו בבית.  וכדי להצליח לעבוד את בזמן שהשי"ת ר
, עד גבהי מרומים, ודת ה'השי"ת ולקשר את כל ד' הצדדים, גם בעב

צריך חוש ריח נשמתי, שזה בחינת אורו של מלך המשיח.  שידוע 
שמשיח הוא חוש הריח, וחוש הריח הוא החוש היחיד שלא נפגם 

מישראל להריח בחטא עץ הדעת, שזה מורה על הכח שיש לכל אחד 
בכח נשמתו מה צריך לעשות ומה לא.  והיינו, שזה עומק ההרגשה 

 שיש לעם ישראל כלפי השי"ת, שיכולים לעמוד על רצונו.
י"ב השבטים מרמזים על כל מיני סוגים של עבודת ה' ועל גביהם 

 מאיר שער הנ' סוד הרצון
והנה י"ב השבטים חנו סביב למשכן בד' הצדדים. בכל צד ג' שבטים 
ולכל שבט היה נשיא.  כל שבט בפני עצמו זה עבודת ה' מיוחדת 

ד' צדדים כנ"ל.  ונעלית, שכל סוגי עבודות יחדיו יוצרות כלי של 
וידוע שישנם בספירות ב' מדריגות.  מדריגת ז' הספירות התחתונות 

כנגד ז' ימי בראשית.  שזה מרמז על גילוי אלוקות בתוך הטבע.  
והמדריגה השניה היא מדריגת המוחין.  שזה בחינת שער הנ' למעלה 
מהטבע.  והמדריגה של המוחין צריכה להאיר במידות.  עמלק מנסה 

ד בין המידות למוחין.  עבודת המידות היא העבודה שאמרנו, להפרי
עבודת י"ב שבטים, המוגבלת לד' צדדים של הטבע.  היינו, לעבוד 
את ה' בתוך הטבע ביגיעה ולעשות מה שצריך לעשות.   ויש את 

עבודת המוחין, שהוא בחי' שער הנ', שזה החוש ריח שמאיר בתוך 
העבודות, שיש לדעת איזה עבודה הי"ב שבטים, היינו, בתוך כל סוגי 

צריך לעשות ומתי ואיך.  וזה היה הבחינה של קורבנות הנשיאים. 
שכל נשיא הקריב את קרבנו לחנוכת המזבח.  והיינו, שעבד להשי"ת 
את העבודה המיוחדת לשבט שלו. עד שנשלמו כל הצדדים וכל 
הנשיאים.  ואהרן  הכהן ראה את התפארת הגדולה של  עבודת ה' 

ש בכל  הצדדים, איך הנשיאים והשבטים זוכים לגלות אלקות בד' שי
מזרח מערב צפון דרום, וחלשה דעתו.  אמר לו השי"ת 'אתה מדליק 
את הנרות'. והיינו, רמז לו שהוא מאיר את שער הנ' שזה חוש הריח 
של הנשמה.  וזה רמוז במנורה, כי המנורה יש לה ז' קנים, ושבע זה 

פעמים ז' זה מ"ט חסר אחד, שזה שער הנ'.   לעולם הטבע כנ"ל, וז'
והנה מספר האותיות של כל השבטים הוא מ"ט אותיות, כי כנ"ל 
שהשבטים רומזים על העבודה בתוך עולם הטבע, וצריך להאיר להם 
את שער הנ'. וזה בכוחו של אהרן, שהיה מדליק את המנורה וכל 
הנרות היו פונים אל הקנה האמצעי, שבו 

, ומשם היה מאיר לכל מאיר שער הנ'
 השבטים.   

 השמן והקטורת מקושרים זה בזה
ולכן הפסוק אומר 'שמן וקטורת ישמח 
לב'. כי קטורת זה חוש הריח של הנשמה 
וזה כתוצאה מהאור של שער הנ' שגורם 
זאת.  ומבואר בזוה"ק שלכן היו מטיבים 

את הנרות ואח"ז מקטירים את הקטורת.  
הדלקת הנרות כי שתי עבודות אלו, של 

והקטרת הקטורת, קשורים זל"ז.  והיינו, 
שע"י הדלקת הנרות נמשך האור של שער 
הנ', שמתגלה בקטורת, שזה חוש הריח 
שלא נפגם בחטא עץ הדעת. וזה מאיר 
בתוך הד' צדדים, שהם הי"ב שבטים, 
ומשלים את המ"ט שערים לנ' שערים, 

  ות של משה רבינו.  משזה השל
 בחינת 'משה משיח' 'ינו בהתגלות שער הנהשלמות של משה רב

כי כל עוד שלא נתגלה שער הנ' ועסוקים רק בעבודת ה' בתוך 
הטבע, בלי 'חוש הריח', לעמוד על העומק של רצון ה', נחשב שמשה 
רבינו בגלות.  וזהו גם מה שהיה בחטא העגל, שטעו במשה ואמרו 

שית.  וידוע כי 'בושש משה'.  ודרשו חז"ל 'בא שש'.  טעו בשעה השי
של דבר של הטבע יש לו שש צדדים:  ימין שמאל מזרח מערב 
למעלה למטה.  והם טעו ב'קישור המרכבה' בלהאיר את שער הנ' 

  בתוך עולם הטבע.  
 המנורה כנגד העגל
גל נעשה ע"י שאהרן זרק והתיקון לזה זה המנורה. כי מוצאים שהע

את ככר הזהב לאש ויצא העגל.  וממש ככה היה אצל המנורה, 
שנתקשה משה בעשייתה וזרקה לאש ויצאה המנורה.  רואים 
שהמנורה מכפרת על העגל.  כי במנורה מתגלה שער הנ', שמשלים 
את הטבע,  והעגל היה הלעומת דקדושה, שגרר את עם ישראל לתוך 

, שש צדדים שיש בטבע כנ"ל.  וגם 'בא' הוא הטבע, בחי' 'בא שש'
גמט' ג' יחד עם שש הוא ט'.  רמז על ט' ספירות, בלי ספירת הכתר 
שהוא שער הנ'.  שבחטא העגל נאבד מהם שער הנ', וזה פגם במשה, 
שזה ג"כ פגם בגילוי סודות התורה כדבעי, וע"י המנורה חוזר שוב 

שמתקן את העגל וכן עם להאיר ע"י אהרן, שגרם לעגל.  שער הנ' 
פגם העגל היה שפגמו בפני שור שבמרכבה, שהפרידו אותו משאר 
החיות.  וע"י המנורה חוזר להאיר פני שור בשלימות.  ובמנורה היו 

 –גביעים פרחים כפתורים.  הנה ר"ת של 'גביע' 'פרח' 'כפתור' 
גמטריא עג"ל, לרמז שזה מכפר על חטא העגל.  העולה מכל הדברים 

זה שאמר השי"ת לאהרן 'אתה מדליק את הנרות'.  הפירוש שעניין 
שכל העבודת ה' של שבטי ישראל, בד' צדדי העולם, הם כולם 

 שבת שלוםמוצלחים רק בכח שער הנ' שאתה מגלה ע"י המנורה. 
לכולם.
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 יש לי מושג
 

 עיר
 

עולם בשבת כשהעולמות עולים לאצילות, נבחן 

האצילות בשם עיר, כי שם כל הישוב, ועליה נאמר 

"אל יצא איש ממקומו ביום השבת". ועד החזה 

דבריאה, הוא סוד ע' אמה ושירים, שמוסיפים על 

העיר בסוד עיבורה של עיר. ומשם עד החזה דיצירה, 

הוא סוד אלפים אמה תחום שבת. ומחזה דיצירה 

וא מחוץ ולמטה הוא מדור קבוע של הקליפות, ושם ה

לתחום שבת, שאסור לצאת שם, בסוד הכתוב "אל 

 )תע"ס חלק טז'(     יצא איש ממקומו ביום השבת".
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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

  
  

  ב'ב'חלק חלק   ––  ההמצוות ההשפעמצוות ההשפע

 ברכות ותודות למכון "אור הסולם" ולעומדים בראשה על אדיבותם בהגלות כתבי הקודשברכות ותודות למכון "אור הסולם" ולעומדים בראשה על אדיבותם בהגלות כתבי הקודש

ובכללות אין לי להציע רק מצוה אחת ששכרו אין קץ שהוא דביקותו האמיתי שעין לא ראתה אלקים זולתיך והוא 
ולפום צערא אגרא ולעומתו יש רק עבירה אחת והוא  –שפיע להציבור להוסיף להם תועלת על תועלת המצוה לעבוד ולה

עגאיזם, גם במובן היותר צר דהיינו כל הנאת עצמו הוא עבירה וע"כ כל מי הממעט בעבירה הזאת נוטל שכרו משלם 
שישמח אלקים ואנשים וכל טפה של  מבוראו באופן שאסור להנות בעוה"ז רק בשיעור שיוכל להשפיע להצבור ולהאלקים

הנאה העודפת על השעור האמור הוא עבירה וכרת תיכרת הנפש הזה מאומה האנושיית ויתגלגל בבהמות השדה )כ"ז שלא 
 ישוב בתשובה( ויעבודו בו בע"כ.

 וכמובן שהדברים האלו צריכין להיות בצורת עבודת ה' ולא לעבודת צבור אלא באופן שהשי"ת המציא לנו דרך
לעשות לו נ"ר וע"כ הכין לכל פרט צבור וכלל גדול שישמשם ויועיל להם וה' מקבל את עבודה זו ונ"ר זה כמו שהגיע ממש 

 אלי' ית' אותו שיעור תועלת ונ"ר מבני עולמו
וכאן צריכים להרחבת ביאור בשכר ועונש במדה המתאימה להמונים אמנם בעיקר הדבר צריכים להבנת החכמים 

 הגדולים מעמידים ומקיימים המעשה אצל ההמונים כנודעכי רק הבנת 
 

ראת קבע או באופן חד פעמי כדי חברים יקרים אור הסולם עומדת בפני קשיים תקציבים ועומדת לעצור את פעילותה, אנו קוראים בקריאה נרגשת לכל הנהנים מפעילותה לתמוך בהו

 (050-4194229טלפון )ניתן ליצור קשר ב שנוכל להמשיך ולשרת את כלל הלומדים.

 
 


