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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 פרשת בחוקותי
 ת הניח לאדם מקום של יגיעה בהשגת הרצון להשפיע"השי

 (י"רש)שתהיו עמלים בתורה '' אם בחוקותי תלכו וגו"
וזה על ידי העבודה של .  ברא את העלם בכדי שיכירו אותו ת"השי

מסירה  הזו' השוואת הצורה'שהוא הדביקות במידותיו ש, עהרצון להשפי
, ואדם זוכה לפקיחת עיניים,  את הסתימה והערלה ששורה על העיניים

ואת הרצון להשפיע האדם צריך לעמול .  ש"להכיר את הבורא ית
בראשית ' כמו שהתורה אומרת בפ.  כי זה מוטל על הנברא, ולהשיג

ת עשה על "ופירש רבינו בעל הסולם שהשי.  'אשר ברא אלקים לעשות'
.  הניח לאדם, שהאדם יכול לעשות את זה, והשאר ,מה שצריך לעשות

הניח לאדם מקום לעמול להשיג את הרצון ' שה, היינו', לעשות'וזהו 
וזה רואים בסדר הנפלא .  כל מה שבא מצד הבורא הוא שלם.  להשפיע

.  ההרמוניה של המים והאור והאויר וכל בעלי החיים, שיש בבריאה
רואים , היינו דרכי הפרנסה והקיום, "קיום המציאות"במה שנוגע ל, אבל

.  והרבה יסורים, סתירות גדולות בהשגחה
כי כל .  וזה מטעם שזה מוטל על האדם

הבעיות בסדרי קיום המציאות נובעים כי 
ולולא היו בני .  האדם מתנהג באגואיזם

האדם מתנהגים ברצון להשפיע לא היו 
כ רואים "וא.  בעולם מלחמות ומחלות

, ם מקום להתגדר בות הניח לאד"שהשי
 .לקנות את הרצון להשפיע

' הוא עמל איכותי' דרך תורה'העמל של 
 מהר על נפש האדם שפועל יותר

דרכים להשיג את הרצון ' ישנם ב  
דרך .  דרך תורה ודרך יסורים –להשפיע 
שמרוב , זוהי דרך ארוכה ונוראה –יסורים 

או , יסורים נוראים שעוברים על האדם
סוף כל סוף נותן אל ליבו , על הציבור

ודרך תורה הוא . לעזוב את דרך האגואיזם
שעל ידי העסק בתורה ומצוות נמשך על 

בעת העסק , האדם מנועם טובו יתברך
ואז רואה האדם כי טוב , בתורה ומצוות

תר ויותר והולך מחיל יו' ומתדבק בו ית' ה
' עמל ויגיעה שייכים בב.  אל חיל להשיג את מדריגות הרצון להשפיע

העמל של דרך יסורים זהו עמל , אבל אלו שני סוגי עמל שונים.  הדרכים
.  שלוקח זמן רב עד שיש תוצאות, עמל של דרך ארוכה, של בשר, של גוף

ט ואינו מועיל שחינוך דרך הכאה כמע, וממש כמו שרואים בשדה החינוך
מיוחס לחלקים העדינים , כ העמל של דרך תורה"משא, ולוקח זמן רב

שמועיל באיכותו הרבה יותר מעמל .  חלק המוח והלב, של האדם
בחום , העומל בשדה יום שלם, ודוגמא לדבר ישנו את החקלאי.  בשרים
, ביגיעה רבה ושכרו זעום לעומת שכרו של מנהל חברת חשמל, ובקור

ולכאורה .  ששכרו כפול ומכופל, דר ממוזג ולוחץ על כפתוריםשיושב בח
אלא נקודת העמל הוא לקנות את .  הרי הוא עובד יותר קשה?  מדוע

.  ומה שיגרום לזה יותר מהר נבחן לעמל יותר איכותי.   הרצון להשפיע
וכל אדם באמת צועד בשני הדרכים האלו במשך ימי חייו באחוזים 

שר אחוז בדרך תורה ותשעים אחוז בדרך יש אחד שנמצא ע. שונים
ואדם צריך לשאוף להיות מאה אחוז בדרך .  ויש אחד להפך.  יסורים

 .תורה
עבודת התפילה היא שהאדם מעורר רחמים שיזכה ללכת בדרך תורה 

 וזהו ענין חיבור תורה ותפילה כאחד
גורם לנו לבחור בטוב , שהנועם המושג בעת העבודההעמל בתורה הוא  

ל "עמ.  מתוך שאנו משיגים שההליכה בדרך ההשפעה היא מלאת נועם
ונכון שגם .  העמל הוא במחשבה וברצון לרמז שעיקר.  ב'לח 'מ ן'יע ת"ר

הו זמן מועט אבל ז.  בדרך תורה בתחילתו ישנו גם זמן של יגיעת בשר
לעומת , והתפילה.  דה של דרך יסוריםביחס ליגיעה הבשרית הכב

ת שישים חלקינו וגורלינו מההולכים "היא הבקשה מאת השי, התורה
פילה זוכים לדרך שעל ידי הת.  לה תפילהישעל זה מוע.  בדרך תורה

שצריך לחבר תורה , ן"וידוע העניין שמבואר בספרי ליקוטי מוהר.  תורה
, פ דרכינו מצאנו דרך להסבירו כי העיקר זה תורה"וע.  ותפילה כאחד

.  והיא התכלית ,שזהו הדרך של נועם של קניית הרצון להשפיע
. שאדם יזכה ללכת בדרך תורה.  והתפילה יש בסגולתה לעורר רחמים

ותפילה הוא כנגד הספירה .  תורה מרמז על הספירות העליונות
ודרכה נכנסים לספירות .  הנקראת ספירת המלכות, התחתונה ביותר

שעל ידי הדביקות בה ', שער'ספירת המלכות נקראת .   העליונות
 .זוכים להדבק בדרך תורה ולהנצל מדרך יסורים, והתפילה מעומק הלב

 'אור חוזר'שזה סוד ה 'כוונה נכונה'ם העמל הוא כדי ליצור כלים ע
, ליצור כלים חדשים ומתוקנים הוא שמוטל על האדם, עניין העמל 

, כי זו היתה מטרת הבריאה.  לקבל את השפע בצורה ובכוונה נכונה
קודם .  ''לעשות נחת רוח לה'של ' כוונה'לגלות את המושג שנקרא 

את כל השפע רק על  הנברא קיבל כי, שנברא העולם לא היתה כוונה כזו
.  כ נעשה הצמצום והסתלק האור מהנברא"ולאחמ.  מנת לקבל לעצמו

וזה נעשה .  היינו כוונה חדשה, וזה על מנת שהנברא יצור כלים חדשים
כי זה דרך האור , על ידי זה כשכהאור ממשיך בדרכו למלא את הכלי

.  יוהנה אז התקין הכלי על עצמו מסך שמכה באור ומחזירו לאחור, מאז
, איני חפץ לקבל האור לעצמי'שעניין החזרת האור לאחוריו כמו אומר 

אור 'והדחיה הזו של האור שנקרא .  'נ לעשות לך נחת רוח"אלא רק עמ
שפירושם כלי עם ', כלי קבלה חדשים'גורם שיתרקמו אצל הנברא ' חוזר

הכלי הזה .  ת"בעל מנת להשפיע לעשות נחת רוח להשי כוונה של קבלה
ככה , כמו שאדם לא יכול לצאת לחוץ בלי לבוש.  'מלבוש'כ "ג נקרא

האור לא יכול להתגלת רק עם כוונה 
שזה נבחן למלבוש שעוטף את .  נכונה
כ "והדחיה הזו של האור נקראת ג.  האור

כי הדחיה הזו ?  ומדוע.  'חקיקה'בשם 
שהאור , 'חקיקה חדשה'יוצרת כלי קיבול ו
היו רק את  כי מקודם.  יוכל להכנס לתוכו

שנפסלו , הכלים של הרצון לקבל לעצמו
נחקקו כלים , אחר הדחיה, וכעת, משימוש

.  חדשים שבהם יכול להתקבל האור
, ה בענין זה"ונעתיק לשונו של רבינו זלה

, ירותבלוח התשובות של תלמוד עשר הספ
, בחינת עוביות ומסך 'נחקקה'" :'חלק י

, בעת שמתוקנת לזיווג עם אור העליון
חנת לחקיקה כעין בית קיבול על אור נב

כי אור העליון מתלבש באור חוזר , העליון
, שמעלית ונמצאו העוביות והאור חוזר

  ". שהם בית קיבול על האורות
 בחוקותי מלשון חקיקה

שתהיו עמלים ', אם בחוקותי תלכו'וזהו 
עמל , עמל של דרך תורה, היינו.  בתורה

שיהיה לכם , י"וזהו בחוקות.  שיוצר חקיקה וכלי קיבול על האור
ובזה שיהיו כלים על האור עליון מכח העמל .  חקיקות על אור העליון

ובזה .  שהיא להטיב לנבראיו,  שלכם יוכל להתקיים מטרת הבריאה
.  הוא מקום שאין בו הבנה' חוק'שהלשון , הסביר מה שמצינואפשר ל

".  להרהר אחריה חוקה חקקתי ואין לך רשות"במצוות פרה כמו שמצינו 
כי חוק הוא החקיקה הכלי קיבול על האור שנעשה כדי שיתגלה רצונו 

נתאווה ' בבחי, הנה עניין זה של רצונו להטיב לנבראיו.  להיטיב לנבראיו
שכל עניין בריאת , א להבין"זה א.  ו דירה בתחתוניםה לעשות ל"הקב

הוא למעלה , וכל הדרך הארוכה עד ליצירת חקיקות וכלים, העולם
.  'ה"נתאווה הקב'ניין ל עכמו שכתבו בספרי חסידות ע.  מההבנה

אין שם !  ככה?  למה.  א לשאול על זה שאלות"שתאווה זה עניין שא
יוצר , י העמל בתורה"כים עהחקיקה והכלים שזו, ובאמת.  הסברים

שזה השגת אור , א להסביר כלל"ת באופן שא"חיבור והכרה בשי
אורייתא "כמו שכתוב בזוהר .  שזה עניין התורה, והחכמה והתענוג

כי עניין עמל התורה הוא .  שהתורה יצאה מהחכמה".  מחכמה נפקת
יצירת החקיקה והחסרון להשגת אור החכמה על ידי עבודה של דחייה 

 .  מסךב
הכאות שבמסך ותורה שבעל פה בחינת ' שה חומשי תורה כנגד החמ

 אור חוזר שמלביש על תורה שבכתב בחינת אור ישר
שידוע שהמסך שדוחה את האור לאחוריו יש בו חמישה , ואפשר לרמז

ישה מיני עוביות שכולל ואולי כנגד זה יש כנגד חמ, מיני דחיות והכאות
והתורה שבעל פה מרמז על לבושי האור חוזר .  חמישה חומשי תורה

כמו שרואים איך .  שזה תורה שבכתב, שבתוכו מתגלה האור ישר
עד אי אפשר  .התורה שבעל פה עוטפת את התורה שבכתב מכל הצדדים

ר היגיעה זה ועיק  פ"להבין כלל את התורה שבכתב בלי התורה שבע
וזה היה עיקר .  נח' כמו שכתוב במדרש תנחומא פ. בתורה שבעל פה

כי תורה שבעל פה הכוונה הכלים שבהם מתקבל האור , קבלת התורה
וזה עניין . שזה הלבוש אור חוזר שנעשה מכח היגיעה של הנברא העליון

.  א להסביר ואין רשות להרהר"א, מעל ההסבר, מעל הפה –' על פה'של 
לכן עיקר השלמות זה תורה שבכתב .   שאין להרהר אחריה, החוקה כמו

ר שנזכה לעמול בתורה "יהי.  שזה השלמות של אור וכלי, ובעל פה יחדיו
.שבת שלום לכולם .ת"והתענוג של השי, ולזכות לחקיקות וכלים לאור
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 יש לי מושג
 

 בשמחה' עבדו את ה

ליבו של אדם עלז שיהיה , כי זאת היא השמחה האמתית

, על שהוא זוכה לעבוד לפני אדון יתברך שאין כמוהו

שהם השלמות האמיתי , ולעסוק בתורתו ומצוותיו

: ואמר שלמה המלך במשל החכמה. והיקר הנצחי

נגילה , הביאני המלך חדריו, משכני אחריך נרוצה"

כי כל מה שזוכה אדם להכנס יותר לפנים ". ונשמחה בך

יותר תגדל בו השמחה , יתברך בחדרי ידיעת גדולתו

 (ט"פרק י, מסילת ישרים)        .ויהיה ליבו שש בקרבו
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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

  
  

  ''חלק בחלק ב  ––  אהבהאהבה

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

אשר מקומו " כח השמירה"החדשה ההוא אלא שמכנים אותו על זה לא ענה עוד המדע ? אכן הרגשה זו מהו
מינים של גידים האחת ' של כללות הגוף שמשם נמשכים ב( תחנה מרכזית)במוח כמין צענטראל סטאנציע

להולכה והשנית לקבלה שגידי הקבלה מקבלים את הזרם הנולד על ידי השינוי הרכבה שנעשה בעצמים ההם  
שנולד מזה כמין זרם עלעקטרי שהזרם ההוא נאחז ומשתרע על גידי  הפגישה עם הדבר האגרסיבי מסבת

מוח ואותו המוח שאצור בו תמיד זרם עלעקטרי תיכף ' הקבלה ההם שמביאים אותו אל התחנה המרכזית שנק
מזדרז ונותן זרם על גידי ההולכה שהוא נאחז עליהם ומשתרע עד שמגיע לאותו האבר הנפגע ומרחיק אותו 

להיפך שמקרבו למקום המועיל באופן שהרגשה זו אינה אלא בחינת זרם ממשי עלעקטרי ממקום הנזק או 
 .הנמשך מהמוח  או על ידי התהות הפרוצעס הכימי בתוך הרכבה החדשה שנולדה על ידי הפגישה עם דבר הזר

 
ניתנו  פ שלא"אלא המה דברים ממשיים חומריים אע, עתה ידענו אשר כל מיני הרגשות אינם רק כחות רוחניים

 .להחוש אותם בדומה לעלקטרי ומגנעט אשר העולם מכיר אותם היטב לא פחות מברזל ונחושת
 

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

 (050-4244114ניתן ליצור קשר בטלפון ) .ולשרת את כלל הלומדיםבהוראת קבע או באופן חד פעמי כדי שנוכל להמשיך 

 
 


