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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 בהר
השתלשלות העולמות ממצב השלימות לחסרון הוא כדי לגלות את סוד 

 הבחירה
הפרשה מתחילה עם עניין שמיטה.  בפרשתינו מבוארת מצוות שמיטה 

בכללית.   גם עם הפרטים ובחומש דברים מבוארת מצוות שמיטה רק
עניין כלל ופרט כבר ביארנו אותו בעבר.  שכלל הוא עניין הדומם ופרט 
הוא עניין ההרגשה הפרטית בכל מצווה.  ועתה נעמיק בעזהשי"ת יותר.  
הנה, שהשי"ת, כשעלה ברצונו להטיב לברואים, כיוון שאינו צריך לכלי 

האור מעשה כמונו, הנה תכף יצאו מלפניו כל הנבראים שלמים, עם כל 
.  וכשרצה השי"ת אשר חשב להנותם
ה בעולם, כדי שלא שיתגלה סוד הבחיר

יהיה 'נהמא דכיסופא',  היינו בושה, 'לחם 
חסד'.  שהנבראים ירגישו בושה בקבלתם 
את השפע מהשי"ת, כיוון שלא טרחו 
בעבורו, בדומה להרגשה שאנו מרגישים 
כשאחד מרעיף עלינו טובות שלא עמלנו 

מרגישים בושה גדולה.  עבורם, שאז אנו 
הנה זה גרם שהאור הסתלק מהנבראים 
והנבראים ירדו מטה מטה מאור פניו 
יתברך, עד לעולם הזה.  וזה נקרא סדר 
השתלשלות ממעלה למטה, היינו, 
מהשלמות למצב החסרון.  שהרי קודם 
לכן, הנבראים היו מלאים באור, ועתה, 
בכדי לגלות את סוד הבחירה נעשה סדר 

ת של הנבראים עד לעולם הזה, השתלשלו
שנקרא 'עולם הפירוד', שבו הנבראים 
נפרדים מהשי"ת, מחמת שנתגלתה 
'הופכיות הצורה'.  שהשי"ת הוא רק 
משפיע והנבראים רק מקבלים.   ולתקן 

ת את "את דבר הפירוד הזה נתן לנו השי
התורה והמצוות, שעל ידי שאנו מקיימים 

לה שלנו להשפעה וזוכים עי"ז אותם, בזה אנו מהפכים את כלי הקב
שכיוון שבכח התורה  ,ל'השתוות הצורה', הנקראת 'דביקות', שפירושה

והמצוות נעשה הנברא 'משפיע', כמו הבורא והשתוות הצורה עושה את 
הרוחניים לאחד, ע"כ הנברא יכול להשיג את האור האלוקי.  והסדר הזה 

ל יותר, זה נקרא של התיקון, שהנברא משיג כל פעם רצון להשפיע גדו
 סדר של 'ממטה למעלה', והיינו, מהחסרון לשלימות.

 עומק הבחירה הוא לבחור בהשגת השגחה פרטית
אמנם נכון שהסיבה שהנברא ירד מרום המעלות עד למטה הוא כדי 

שעומק  ר לומר,לגלות את סוד הבחירה בין טוב לרע.  אבל, אפש
שהשי"ת עשה  רה לבחור בזה, להשים כל מגמתו הבחירה הוא הבחי

עושה ויעשה לכל המעשים כולם, כולל המצוות והעבירות שעשה.  וכמו 
שמסביר מרן רבינו זיע"א בהקדמה לתלמוד עשר הספירות, שהטיפוס 
בסולם המדריגות ממטה למעלה פירושו שבכל פעם משיג דרגא יותר 

ם העליה בסוד ההשגחה גבוהה בהשגחה הפרטית.  כי בדרך הזו ובסול
פרטית, ישנם כמה דרגות.  בתחילה אדם משיג את השגחתו ית' רק 
באופן פרטי, בעניינים שנוגעים לעצמו למעשיו למשפחתו לענייניו, 
ושמה זוכר לראות שהכל עושה השי"ת.  וזה נקרא 'פרט'.  ואחרי זה, 
 כשעולה במעלות רמות, זוכה לראות השגחתו הכללית על כל הנבראים

 כולם.  זוהי דרגא יותר גבוהה, דרגת ה'כלל'.  
בתחילה אדם משיג את ההשגחה בהרבה פרטים כשלעצמם ואחמ"כ 

 משיג את כל הפרטים ככלל אחד
ובעומק יותר התחילה אדם משיג את השגחתו ית' בהרבה 'פרטים', 
בהרבה עניינים, כשהם לעצמם.  אבל כל עוד שלא מחבר את כל 

א נקרא שלמות.  שלמות שנקרא 'כלל' הוא הפרטים לכלל אחד זה ל
שכל הפרטים 'ההשגות הפרטיות בהשגחה פרטית' מתקבצות להשגה 

מקבצאל', בזוה"ק במאמר 'בלילא דכלה' זיוג 'רב פעלים ו כללית, שנקרא
שכל הפרטים הקטנים יתקבצו יחדיו לגילוי אחד גדול.  זה דומה לאדם 

בכל העולם, עד שיש לו שאסף במשך שנים חלקי פאזל שהיו מפוזרים 
את כולם, אי אפשר לומר שזה שום דבר, יש לו את כל החלקים, את כל 
'הפרטים', אבל ברור שהשלמות היא שהוא יחבר את כל החלקים כאחד 
ויראו את התמונה.  כך ג"כ ההבדל בין השגת ההשגחה 'בפרטים' 
 'ובכלליות'.  כל עוד שאדם משיג את השגחתו ית' רק בפרטים אצלו 
בכל עניין כשלעצמו, ועדיין לא יודע לחברם לתמונה אחת, אין זה 
שלמות.  כי באמת כל הבריאה זה שלמות אחת וכל הנשמות זה נשמה 
אחת.  וא"א לקבל שום הטבה אמיתית אם אין את השי"ת, ההשגחה 
השלימה, שפירושה שכל הפרטים מתקבצים לכלל אחד, כמו שמתפללים 

חת לעשות רצונך בלבב שלם', שנחזור בר"ה 'ויעשו כולם אגודה א
 להיות נשמה אחת.

דרגא שכל הפרטים מצטרפים לכלל אחד משא"כ שמיטה שבת רומזת ל
 מת שבו משיגים את ההשגחה בכל פרט ופרטהוא הדרגה הקוד

ולהשי"ת יש נחת רוח מיוחדת וכך עלתה רצון מלפניו שהשגת ההשגחה 
תהיה קודם בפרטים ואח"ז בכלליות.  כמו"ש בזוה"ק 'לית נהורא אלא 
מגו חשוכא',  'אין אור אלא מתוך החושך'.  הסדר וההליכה מעבודת 

בה אל ההשגה, והופעת קיבוץ כל הפרטים, שעלה לנבראים ביגיעה ר
האחדות בכלל אחד מגדיל את הדביקות והתענוג.  ובזה נבין את ההבדל 

שמסביר על פי מה  בין שבת לשמיטה, 
האריז"ל בספר ליקוטי תורה, שבשבת 
זוכים לעולם האצילות, שזה ההשגחה 
השלימה של קיבוץ כל הפרטים לכלל 
אחד. ובשמיטה ישנה עליה רק 

עשיה, שפירושו לעולמות בריאה יצירה 
ששמיטה הוא אותו עניין של שבת ג"כ 
שעניינו השגת ההשגחה הפרטית. אבל 
החלק של 'הפרטים', הדרגא שאדם 
עדיין לא זכה ל'כלל', לכן בשמיטה 
נאסרה עבודת קרקע, כי הקרקע והארץ 
הוא רמז לרצון לקבל.  ישנו את העניין 
של גילוי ההשגחה,  אבל עדיין 

חיבור כללי לכל 'בפרטים' עדיין אין 
העבודות כאחד.  ולכן ישנם מלאכות, 
חוץ מעבודות קרקע, שמותרות 
לעשותם.  משא"כ שבת משלימה את 
השמיטה, היינו מקבצת את כל הפרטים 
אל מקום אחד.  לכן שמיטה נוהגת רק 
בארץ ישראל ושבת נוהג בכל העולם.  

 כי שבת מאחדת כל הפרטים כאחד.
 עו'וכל 'אחד ואחד' מראה ב'אצב

עתיד הקב"ה 'לעתיד לבא, כתוב, 
לעשות מחול לצדיקים והוא יושב ביניהם בגן עדן, וכל אחד ואחד 

זה ה' קיווינו לו'.  ומה הרמז ב'אחד ואחד' וכן 'באצבעו', בעו מראה באצ
אלא כנ"ל, שעבודתינו לקבץ את כל ההשגות הפרטיות שלנו בהשגחה 
פרטית להשגה כללית אחת, שזוהי השלמות.  וזהו הדיוק של 'וכל אחד 

'אחד' מורה על השגה של אחדותו ית' והשגחתו הפרטית.   –ואחד' 
לו, 'אחד ואחד' השגה של 'אחד' ועוד ואדם יש לו הרבה השגות כא

השגה של 'אחד'.  וצריך לחבר את כולם לאחדות אחת גדולה.  וזהו 
המחול שעתיד הקב"ה לעשות.  מחול הוא עגול, כמו שהסבירו בספרים 

הק', שצורת העיגול מורה על אחדות, שאין מעלה ומטה אלא הכל אחד.  
בצורת היד יראה שהיד וזהו גם הביאור 'מראה באצבעו', כי המתבונן 

מתפשטת מקו אחד עד לאצבעות שמתפרדים לחמשה האצבעות 
המורים על 'מעשה ידינו' חוסר השגחה כללית, אלא על עולם הפירוד.  
ועניין מראה באצבעו הכוונה שיתראה קדושת האחדות גם על 
האצבעות, שמורים על פירוד גדול וע"כ מבואר באריז"ל שעל האצבעות 

גדולים, שלכן צריך ליטול ידיים, כי דין שורה על פירוד שורים דינים 
והאצבעות עניינם פירוד.  אבל כשמתקנים את הפירוד ומאיר האחדות 
של כל הפרטים, הנה אז האצבעות מורים על השגת האחדות הגדולה 
ביותר, שזה עניין שכל אחד מראה 'באצבעו', היינו בפרטים שמתכללים 

 כאחד.
 הדינים ע"י גילוי ההשגחה בל"ג בעומר יש המתקת

ביום ל"ג בעומק מתבטלים כל הדינים שמקום מחוסר השגת ההשגחה.  
רבי שמעון בר יוחאי השיג את ההשגחה השלימה, איך כל הפרטים 
מתכללים לכלל אחד גדול.  ביום הזה מאיר שם קדוש הנקרא 'אכדט"ם' 

בכוונות של והוא בגמטריא 'בטחון'.  וכן הוא מסוגל לבטחון.  והאריז"ל 
פסח, כותב שה' אצבעות הם כנגד ה' אותיות שם זה ומעתה מובן הקשר 
כי ביום ל"ג בעומר מאיר על עם ישראל, בכח של רשב"י, שם של בטחון, 
שאנו נעשים בטוחים שעתיד השי"ת להאיר עלינו על כל הפרטים 
שרמוזים באצבעות הנפרדות, את סוד ההשגחה השלימה.  וכן אצבע 

עצבות.  וכשיתגלה האחדות לעתיד לבא, יהיה שמחה  הוא מלשון
גדולה, וזה ע"י אור של רשב"י בזוהר הקדוש.כתוב בספרים הק' שע"י 
המחאת כף מתמתקים הדינים.  ואפשר לפרש כי התנועה של מחיאת 
כפיים מאחדת כל האצבעות לאחד. שהמתקת הדינים הוא שהפרטים 

ר"ת  –ועוד יש לרמז כ"ף נעשים אחד ואת זה רואים במחיאת כפיים.  
 לעשות מכל הפרטים כלל אחד גדול. –רט', שזהו העבודה 'פלל' כ'

שבת שלום לכולם.
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 יש לי מושג
 

 השמחה בל"ג בעומר

הרבי רבי ברוך ממזיבוז זי"ע, נכדו של הבעל שם טוב 

הקדוש, היה נוהג לעשות בל"ג בעומר של כל שנה שמחת 

סיום של לימוד בספר הזוהר הק', ומשנעשה הסיום לקחו 

שעות רצופות לספר הזוהר בידו ורקד עמו כמה 

בהתלהבות ובדבקות עצומה, והיה לו יום זה מעין שמחת 

 תורה.

ומובא בספרים הקדושים, שרשב"י עומד על ציונו הקדוש 

ומברך את כל הבאים לשמוח בשמחתו "עולו ואתכנשו 

 לבי הילולא דבר יוחאי".
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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

  
  

  אהבהאהבה

    

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

: העולמות הרוחניים נבנים מעצמים עצמים המטרתיים
מטרתיים כלומר שהאדם שהוא הנושא המטרתי היחידי 

מוכרח ללכת ולקבל אותם שבכל המציאות הוא 
בהשגתו שעמהם משתלם מטרתו שבכללותם הם ארבע 
בחינות הנק' אבי"ע שהם אמנם רק ד' דרגות כוללות 

 של המטרה.
: בדומה לאוהבים החומר והצורה שבעצמים המטרתיים

אשר האהבה מתיסדת ע"י המעשים הטובים שאחד 
עושה עם חבירו כרגיל ויש כאן להבחין ב' חלקים 

א המעשים הטובים הב' הוא האהבה האחד הו
המתילדת מסבתם אשר ב' חלקים האלו המה דחופים 
זה מזה עד שמשלימים את האהבה בכל רוממות 
השיעור כי מתוך המתנה שנותן לו הרי מרבה אהבה 
ומתוך שמרבה אהבה נעשה אותה אהבה סיבה לריבוי 

 מעשים טובים דוחפים זה את זה לגובה הנרצה.
 

חלקים אלו המה מכשירים שוים אולם אע"פ שב' 
את האהבה עכ"ז נבחן האחד דהיינו מע"ט  היוצרים

לבחי' חומר ואת האהבה לבחי' הצורה אולם רוח 
האהבה  הגם שהוא צורה מ"מ הוא דבר ממשי דהיינו 
זרם כדמיון זרם עלעקטרי אשר ניצוציו רצים ושבים 
מאחד למשנהו אשר הם מולידים אפילו בחי' הרכבה 

מים של החברים אשר מורגש בעת ההוא חדשה באט
בתור עונג ונחת רוח גדול לפי מדת הניצוצין הזורמים 

 בשעת המעשה.
וכאן צריך שתדע מה שהמדע המציאה בזמן האחרון   

בחכמת הפסיכולוגיה אשר כל מיני הרגשות שבאדם 
אשר המדע חשב עליהם מראשונה שהמה בחינות כחות 

או בצורה של כאב רוחניים המתגלים בצורה של עונג 
באה התגלית החדשה והוכיחה בנסיונות בולטות 

פרוצעסים)תהליכים(  לעינים שכל אלו המה אמנם
כימיים המתהוים בסיבת הפגישה של דברים החיצונים 
עם הגוף אשר נעשה שינוי בתוך הרכבתם של האטמים 
ושינוי הזאת אם המה מעדיפים בהרמוניה של הרכבתם 

ישים צורת עונג ואם להיפך של האטמים אז אנו מרג
מקלקלים את ההרמוניה אז אנו מרגישים צורת כאב 
באופן שאין כאן זולת פרוצעס כימי רגיל כמו בבלתי 
בעל חיים אשר בעת שנתוסף למשל יסוד החומצי על 
הברזל אז מתקלקל ההרמוניא של אטמי הברזל ונעשה 

חלק מהאטאמים נתהפך  פרוצעס של חלודה )אשר
ריתי( ואין הבדל בין הבלתי בעל חי לבעל גפ –לחומצי 

החי אלא במה שהבלתי בעל חי אינו מרגיש בעצמו 
מהתחדשות ההרכבה כלום בין לטובתו ובין לגריעותו 
והבעל חי הוא מרגיש ג"כ ויודע מה שנעשה בתוכו כי 

 ע"כ יודע להגין על עצמו.
 

חברים יקרים אור הסולם עומדת בפני קשיים תקציבים ועומדת 

ור את פעילותה, אנו קוראים בקריאה נרגשת לכל הנהנים לעצ

מפעילותה לתמוך בהוראת קבע או באופן חד פעמי כדי שנוכל 

-050להמשיך ולשרת את כלל הלומדים.)ניתן ליצור קשר בטלפון 

4244114) 

 
 



לבקשת מכון "אור הסולם", אנו מוסיפים השבוע מכתב המלצה לבקשת מכון "אור הסולם", אנו מוסיפים השבוע מכתב המלצה 
  ומבקשים לסייע.ומבקשים לסייע.

  התורההתורהמערכת נשמת מערכת נשמת 


