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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 במדבר
אצל אדם הראשון קיום התורה היה באכילת פירות שזה דרגא שמשיג 
 את התורה בחוש שזה דרגת 'תורת חיים' חיבור החיצוניות בפנימיות

התורה היא תורת חיים.  הפשטות של האדם מאז שנכנס בעולם 
הזוהמה של הנחש, בחטא אדה"ר, הוא שהגשמיות מנותק מרוחניות.  
אדם יכול לדבר על רוחניות וללמוד עניינים רוחניים, אבל זה בניתוק 
מוחלט מחיי היום יום שלו.  ובעצם זהו זוהמת הנחש, קליפת עמלק, 

חניות.  לפני שאדה"ר חטא הוא קיים את שמפריד בין הגשמיות לרו
התורה.  כמ"ש 'לעבדה ולשמרה'.  במצוות עשה ובמצוות ל"ת.  וקיום 
התורה אצלו התקים ע"י עבודת האכילה שלו מפירות גן עדן.  והיינו 
שזה מורה שהתורה היתה אצלו בבחי' הרגשה חושית, כמו אכילה, 

תורה ואומר 'לכו שאדם מרגיש וטועם את זה.  והפסוק שמדבר על ה
לחמו בלחמי'.  התורה בצורה האמיתית שלה הוא דרגא של 'תורת חיים' 

 שמרגישים אותה כמו אוכל.  
התורה, גוף האדם, והעולם, כל אחד 
מחולק לתרי"ג אברים וגידים והכל 

 מושפע מן התורה שהיא השורש
 –כי יש מדריגות בתורה הנקראות פרד"ס 

הם כנגד 'פשט' 'רמז' 'דרוש' 'סוד', ש
עשיה כנגד הפשט, יצירה כנגד  -העולמות 

הרמז, דרוש כנגד עולם הבריאה ואצילות 
כנגד הסוד.  ובאמת כל הד' עולמות האלו 
הם אחד. כי הם רמוזים בשם הוי'ה, 
שחלק הסוד ועולם האצילות הוא כנגד 
אות יו"ד, ועולם הבריאה וחלק הדרוש 
כנגד אות ה'י ראשונה של שם הוי', ועולם 

יצירה וחלק הרמז כנגד אות וי'ו של שם ה
הוי'ה, ואות הי' אחרונה של שם הוי' כנגד 
הפשט שבתורה.  וכמו שלא יצוייר פירוד 
בשם הוי' וכל האותיות הן אחד, כך לא 
יצוייר פירוד בתורה בין הסוד לפשט.  וזה 
גם העניין שמובא בזוה"ק פ' תולדות, 
שהגוף של האדם מחולק לאברים, וגם 

בכללותו מחולק לאברים.  שכל  העולם
ארץ הוא כנגד איבר אחר.  ולדוגמא מביא 
מרן הרמ"ד ואלי בספר הליקוטים, 
שארצות 'אסיא' הן כנגד ראש האדם, ולכן 
באסיא נמצאת ארץ ישראל.  וארצות 
'אפריקה' כנגד הגויה, ששם הלב, ולכן הן 
ארצות מאד חמות, כמו חום הלב. 

יקה' כנגד ו'אירופה' כנגד הבטן, ו'אמר
הרגליים.  ויש עוד פרטים ופרטי פרטים איך כל העולם בכללותו יש לו 
צורת אדם ממש ראש תוך סוף.  והנה האדם עצמו, כל האברים שלו, 
אומר הזוה"ק, שהם משתלשלים מהתורה.  והתורה יש לה גם אברים, 
שזה המצוות. שכל מצווה מרמזת על לאיבר אחר.  ומאותו אבר 

חיים לאבר שבאדם.  ומשם מושפע גם לחלק העולם שבתורה מושפע 
שמכוון כנגד אותו אבר )עיין בזוה"ק תולדות, בהתחלה, מאמר 'ואלו 
תולדות יצחק'(.  רואים איך כל העולם מקבל חיים מהתורה.  וכמו 
שדרשו חז"ל 'בה' בראם' שהכוונה על יום מתן תורה, שבזכותו יש קיום 

בריתי יומם ולילה חוקות שמים  לעולם.  כמו שהפסוק אומר 'אם לא
וארץ לא שמתי'.  וידוע שהעולם נברא בעשרה מאמרות והתורה נתנה 
בעשר דברות.  וכל מאמר מקבל חיים וקיום מדברה אחרת, כך שא"א 

 להפריד בין הטבע לתורה.  
בחטא עץ הדעת נפרד חיות של התורה מכל הנבראים כי נתפרדו 

 החיצוניות והפנימיות
החיות הפנימי של כל הטבע.   וכל הטעם והחיים שאנו  כי התורה זה

מרגישים בטבע, זה מושפע מהתורה.  ויש בזה דרגות רבות, שכמה 
שהעולם מזדכך יותר, אזי רואים יותר איך התורה מאירה בבריאה.  
וכמה שהעולם יותר מגושם, אזי לא רואים את הקשר של התורה עם 

פרטי, שיש לו גוף ונשמה.  זה הבריאה.  וכן הוא אצל כל אדם באופן 
בחינה של התורה, כמ"ש בזוה"ק 'אוריתא וישראל וקוב"ה חד הוא, 
והנשמה צריכה להאיר בתוך הגוף, שיראו איך הגוף מקבל חיות 
מהנשמה, שזה מעין אותו עניין של חיבור עשרה מאמרות ועשרה 
, דיברות המשולבות כאחד.  וע"י חטא עץ הדעת כביכול נפרד הפנימיות

 שזה הנשמה, מהגוף שזה החיצוניות.  

האבות הקדושים הכינו שזרעם יקבלו את התורה שהיא דרגה גבוהה 
 ממעלת אדה"ר קודם החטא, ע"י שבמתן תורה טעמו מעץ החיים

והאבות הקדושים הם התחילו לעסוק בתיקון חטא אדה"ר ע"י חיבור 
פנימיות וחיצוניות.  ולכן חז"ל אמרו שהאבות קיימו את התורה עד 
שלא נתנה, כי כנ"ל, כל עניין התורה הוא לחבר את הטבע עם הרוחניות 
של הטבע, עם כל הדרגות הגבוהות של 'להטיב לנבראיו'.  ובמתן תורה 

צחי בין הגשמיות לרוחניות, שלא יפרד אף פעם.  והיינו, נעשה חיבור ני
שאז טעמו ישראל מעץ החיים, וזה בשונה מאדם הראשון, שהוא לא 
טעם מעץ החיים, למרות שהשי"ת רצה שיטעם מעץ החיים והשי"ת רמז 

הכוונה גם מעץ   -לו זאת בזה שאמר לו 'מכל עץ הגן תאכל'. 'מכל' 
ץ החיים, ולכן נוצר פירוד מגשמיות החיים.  אבל אדה"ר לא טעם מע

לרוחניות.  כי אליבא דאמת, אדה"ר היה צריך לזכות אז לעניין של 
קבלת התורה, שהוא הטעימה מעץ החיים.  ועתה כלל ישראל בכח 
העבודה של האבות, שנתנו אפשרות לזרעם לטעום מעץ החיים, שזה 
היה במתן תורה. אז זכו ישראל 

 ון.  למעלה שלא היה לאדם הראש
המעלה שזכו ישראל לטעום מעץ 
החיים בזמן מתן תורה גרם קשר 

נצחי בין השי"ת לכלל ישראל 
שלא תהיה שום חיצוניות שתוכל 

 למנוע את האהבה
ומחמת המעלה הזו, של הטעימה 
מעץ החיים שטעמו ישראל 
במעמד הר סיני, זה גרם שיהיה 
קשר שלא ימוט בין העשרה 
מאמרות לעשרת הדיברות.  

רות שיוכל ח"ו מצב של ירידה, ולמ
שלא יראו איך הרוחניות מחיה 
את הגשמיות, אבל תמיד יהיה את 
העניין הזה בפנימיות, באופן 
שסוף כל סוף יתגלה שפנימיות 
וחיצוניות הם אחד. שהכח של עץ 
החיים הוא חלק הסוד של התורה, 
שזה גם חלק הסוד של נשמת 
ישראל, שהוא דבר שא"א להשיגו 

הנשמה של יהודי זה לגמרי, ש
בחינת סוד ממש כמו סודות 

התורה.  וזה ממש אותו עניין.  
ובמתן תורה, שקיבלנו את הקשר 
הנצחי ע"י בחי' הסוד, שנתגלה 
שהוא דרגא יותר גבוהה ממה 
שהיה לאדה"ר קודם שחטא, שאז עדיין לא זכה לסוד הזה.  זה גורם 

ם ורצונות שישרה שיהודי יכול לרדת למקומות נמוכים, לגלות שם כלי
 בהם אור השכינה.   

עיקר מעלת קבלת התורה הוא שיוכלו ללמוד שלא לשמה ואפי' הכי זה 
 לא יסתיר הקדושה ויראו בסוף איך הפנימיות והחיצוניות הם חד

תורה.  שעיקר קבלת התורה ובזה נבין מה שפירש רבינו בעניין חג מתן 
הוא שיוכלו ללמוד 'לא לשמה' )כמובא זה בספר יד בנימין(.  כי הכלל 
הוא שכמה שאדם יש לו תעצומות נפש יותר גדולים, ככה הוא אינו 
מתפעל מהירידות הגדולולת ביותר.  והיינו, שהטעימה מעץ החיים 

ת מעץ שטעמו ישראל במתן תורה, שהוא ג"כ העניין שקיבלו אז נשמו
החיים, שהוא בחי' סוד ונצחיות של ישראל, זה בעצמו גורם שיוכלו 
לרדת למקומות הנמוכים ביתר, בבחיק התורה שלא לשמה.  ואין פחד 
שלא ישובו כאן, שודאי מכח העץ החיים שטעמו, יזכו סוכ"ס לגלות את 
האור האלוקי בגשמיות.  שיראו איך כל הגשמיות זה רוחניות, שזהו 

שם הוי"ה, שכל חלקי התורה, מהסוד עד הפשט, כלם  השלמות של
מתאחדים.  וכן זה ניכר בשלמות אצל גוף האדם, שניכר שהגוף בעצמו, 
הוא קדושה גדולה.   וכן רואים זאת בכל חלקי העולם, שמשתלשלים 

מגוף האדם כנ"ל שזה בחי' עתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות.   
כח של נצחיות.  ואפשר לרמז ג"כ וזה מכח מתן תורה, שנזרע בנו 

שבשבועות מקריבים לחם חמץ.  וגם האריז"ל אומר, וכן  בזוה"ק, שב' 
הלחם הם כנגד ב' לוחות, שזה רומז שהתורה יורדת לבחי' גשמיות 
ממש, שאפשר לטעום את התורה כמו אפילה.  שהתורה מגיעה לרמה 

חג מתן  שאפשר ממש לחוש אותה.  שנזכה  כולנו לזכיות לעומק של
לכולם. תורה. חג שמח
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 יש לי מושג
 

 ליל שבועות
 

רבי שמעון היה יושב ועוסק בתורה, בלילה שבו הכלה, שהיא 

כל החברים שהם בני היכל מלכות, מתחברת בבעלה. שלמדנו, 

הכלה, צריכים באותו הלילה, שלמחרתו ביום השבועות, הכלה 

נועדת להיות תחת החופה עם בעלה, להיות עמה כל אותו 

הלילה, ולשמוח עמה בתקוניה שהיא מתתקנת בהם, דהיינו, 

לעסוק בתורה, ומתורה לנביאים, ומנביאים לכתובים, ובדרשות 

ום שהם אלו התקונים שלה המקראות, ובסודי החכמה. מש

ותכשיטיה. והיא, הכלה, ועלמותיה, באה ועומדת על ראשיהם, 

ומתתקנת בהם, ושמחה בהם כל אותו הלילה. ולמחרת, ביום 

השבועות, אינה באה לחופה אלא עמהם. ואלו, החברים 

העוסקים כל הלילה בתורה, נקראים בני החופה. וכיון שבאה 

ך אותם, ומעטר אותם לחופה הקב"ה שואל עליהם, ומבר

 בעטרותיה של הכלה. אשרי חלקם.

 )הקדמת ספר זוהר ע"פ הסולם(

 
 

' ב ב'שנה     שנה  
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  יוםיוםסס  --ג' ג' חלק חלק   ––  אהבהאהבה

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

וא"כ ענין האהבה שאנו מרגישים 
אותו בתור נועם ועידון בשעה שאנו 
מתידדים עם חבירינו אינו כח רוחני 

 זולת פרוצעס
כימי גשמי אשר האטומים שבנו 
מקבלים הרכבה חדשה הרמונית 

ם מאוד אשר הרמוניה זו מולידה זר
 חדש הנק' רוח אהבה.

אולם נשאלת השאלה מי הוא הנותן 
הזרם הזה לתוך גופינו בעת 
ההתידדות עד שיוכל להפעיל את 
האטמים הגשמיים ולהניעם לידי 

 הרכבה חדשה.
ומוכרח הוא אשר יש ג"כ אטמים 
בזרם ההוא לו יהיו היותר דקים 
שבאפשרות אשר האטומים האלה 
היוצאים מתוך זרם האהבה של 
חבירינו המה נכנסים לתוך האטמים 
של גופינו עד שגורמים פרוצעס כימי 
ורודף אטמים בלתי הרמונים מתוך 
גופינו ולחוץ כי האטמים ההרמוניים 

 תפשו וקנו את מקומם.
נמצא עתה אשר המעשים טובים של 
חבירינו גורם בנו זרם של האהבה 
חדש במוחינו בתחנה המרכזית שהוא 

בעד המתנה  ההרגשה של הכרת טובה
שמתגלה שם בדמות אטמים 
הרמאניים מאד והוא נכנס למוחינו 

 על ידי גידי הקבלה המוזמנים לכך.
ומשם שולח המוח מזרם ההרמאני 
שלו שנק' רוח אהבה אל מוח וגוף של 
חבירו הנותן המתנה ונעשה גם בו 

 פרוצעס כימי
הרמאני מאוד אשר זה מעורר את 

ו חבירינו הנותן שיחזור על פעולת
הראשונה כי בעל אבידה מחזיר על 

 אבדתו כי האהבה
מתחילתה ניצוצי זרמו מועטים 
ומתכבין לאחר זמן וע"כ אובד שם 
ההרמוניא שלו וע"כ כדי למצא אותם 

 פעם שנית הריהו שונה ונותן לו.
חברים יקרים אור הסולם עומדת בפני קשיים תקציבים 

נרגשת ועומדת לעצור את פעילותה, אנו קוראים בקריאה 

לכל הנהנים מפעילותה לתמוך בהוראת קבע או באופן חד 

)ניתן  פעמי כדי שנוכל להמשיך ולשרת את כלל הלומדים.
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