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וגם בהנהגה מובחנים שתי בחינות הנ"ל, כי עד מתן תורה הי' ההנהגה בהסתרת פנים, ונשארו 

ה זוהמתן. ואח"כ פרקו עדיים. וכן דורו של דוד טבועים רק בדברי חומריות, אבל במתן תורה פסק

 ושלמה ודורות של אחר החורבן, שכל הנ"ל מב' בחינות הנ"ל.

עתה תראה שמלבד שהגוף נברא ע"י הסתר פנים, עוד הוא עצמו בתכונתו וחלקיו ציור מכל ההנהגה 

בצלמינו  של הסתרת פנים. והנשמה היא ציור כולל של ההנהגה של הארת פנים. וז"ס שנאמר בו

 ודמותינו, והבן.

ומראה בתבניתו סדרי המדות שלו, דהיינו שאין מציאות הגוף אלא חושך וגסות, ואפילו בהגיעו 

לזכות האפשרי, אינו מאיר זולת ממה שהנשמה מאירה עליו, כי רק לנשמה יש אור במציאותה שבאה 

 נפסד לפי טבעו.לנברא מהארת פנים כנ"ל, אבל הגוף ]תמיד[ מצד עצמו הוא גוף חשוך ו
 

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

 (050-4194229)ניתן ליצור קשר בטלפון  הלומדים.לתמוך בהוראת קבע או באופן חד פעמי כדי שנוכל להמשיך ולשרת את כלל 
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 ע"י התפילה משיגים אלוקות שענינה ההטבה של השי"ת לנבראים
ישראל.  ידוע היום'.  משה רבינו התפלל תקט"ו תפילות להכנס לארץ 

מהבעל שם טוב ז"ל שכל תיבה של תפילה כוללת עולמות, נשמות, 
אלוקות.  והיינו, שהנשמות משיגות את האלוקות ע"י העולמות 

שבתוכם, מלובש אור אין סוף.  והשלמות של התפילה הוא  ,והספירות
ההשגה של האור א"ס שהוא 'רצונו להטיב 

ה.  לנבראיו', שמונח בתוך התיבות של התפיל
וידוע מה שפירש הבעל שם טוב ז"ל, על מה 
שנאמר לנח 'צהר תעשה לתיבה'.  והיינו, 

 שתאיר ותצהיר את תיבות התפילה.  
ככל שכולל עצמו בשעת התפילה עם יותר 

'נשמות' כך משיג גם את 'העולמות' 
 ו'האלוקות'

וצריך להבין מדוע העניין הזה של 'צהר תעשה 
בה כי נח פגם לתיבה' לומדים מנח.   והתשו

בעניין התפילה שלא התפלל על בני דורו, ולכן 
כביכול פגם בבחי' "הנשמות" הכלולות 
בתיבות התפילה כנ"ל, שיש בכל תיבה 
עולמות נשמות אלוקות.  ואם לא מתפלל 
כדבעי, בבחי' הנשמות שבתיבת התפילה, 
ממילא לא יכול להשיג עולמות ואלוקות 

יה גלגולו שבתפילה.  ומשה רבינו, ידוע שה
לתקן עניין זה של תפילה על  של נח, ובא

הכלל כולו, אפילו על ערב רב, שבזה נתכלל 
בבחי' נשמות.  וע"כ תפילתו האירה בשלמות, 

וצדיק הדור,  .בעניין 'עולמות נשמות אלוקות'.  ולכן פעל בתפילתו תמיד
הוא המתפלל האמיתי שיש להשי"ת בעולם, כי הוא מכניס בתוך תפילתו 

כללות הנשמות, ולכן מאיר בתפילתו גם כללות העולמות והאלוקות, את 
 .  'עולמות נשמות אלוקות' י השלמות שלהושז

כללות נשמות ישראל יחדיו רק הם הכלי השלם היכול לקבל הטבתו 
 ית"ש

כי אי אפשר שיהיה לאדם שום השגה בשום אור אם הוא לא משתף 
להשפיע אורו הוא כלי עצמו עם הכלל.  כי הכלי האמיתי של השי"ת 

הבנוי מהכלל כולו.  וכשאדם מתפלל רק על עצמו, הרי יש בתפילתו 
בחינה של נשמה אחת בלבד.  ונשמה אחת בלבד היא רק 'חלק' מהכלי.  
וחלק של כלי לא יכול להכיל שום שפע.  וע"כ מסביר בעל הסולם זלה"ה 

'רפאנו', כדי שכל תפילותינו נאמרים בלשון רבים:  'השיבנו', 'ברכנו', 
לכלול כל ישראל בתפילה.  שרק כללות הנשמות יחדיו הם הכלי הראוי 

.  והצדיק הדור הוא מתפלל בזה האופן שמכליל להשיג עולמות ואלוקות
כל הנשמות בתפילתו יחד, ומבריח מן הקצה אל הקצה כל סוגי הנשמות 
ו להיות כלי אחד שלם. ומשה רבינו תיקן את עניינו של נח, ש'היה ל

 .  ופגם ולא התפלל עליהם להתפלל על בני דורו'
המבול בפנימיות היה שפע גדול ורק היה חסר את הכלי שהוא קישור 

 וכן עניין תורה ותפילה כאחדת הנשמו
אור ההטבה והאלוקות.  רק שלא היה  כי כל המציאות של המבול הו"ס

לזה כלים נכונים אז זה הופיע בדרך של קטרוג וחורבן.  ואם נח היה 
מתפלל כראוי על בני דורו, היינו על בחי' ה'נשמות', אזי היה מופיע 

שום חרבן.  כי אורות המבול  בנשמות גם עולמות ואלוקות, ולא היה
עניין קישור תורה ותפילה  בעצמו היו מאירים לנשמות בעונג רב.  וזה

כאחד, כי באמת אין מציאות של תורה לחוד ותפילה לחוד, אלא זה הולך 
.  והיינו כמאמר חז"ל האומר אין לי אלא תורה אפילו תורה אין לו יחדיו

ן ווהאור שהוא המילוי של הרצ והכלי לאור, שתפילה הוא בחינת הרצון
' זהו הרצונות, כי הוא בחי' תורה.  ובעומק נאמר שבחי' 'נשמות

, 'ואלוקות' 'עולמות'יש להם את ההשתוקקות להטבה.  ובחי'  'הנשמות'
שיש בה את  שמאיר בהם, זה בחינת תורה.  יוצא שגם התפילה בעצמה

שבחי' והיינו עניין תורה,  גם כן את כוללת ענין עולמות נשמות אלוקות,
מות ובחינת עול שבתפילה תפילה בחינת שבתפילה הם 'נשמות'ה

וע"כ במתן ואלוקות שהם המילוי וההטבה, הם בחי' התורה שבתפילה.  
תורה כתוב 'ה' למבול ישב', כי אותם אורות שהיו במבול הופיעו במתן 
תורה.  כי במתן תורה, ע"י בחינת 'כאיש אחד בלב אחד', שלב הוא עניין 

אזי נתקן בחי'   זוהי תפילה, איזהו עבודה שבלב –תפילה, כמ"ש חז"ל 
, בחי' עולמות ואלוקות.  משא"כ אצל נח ה'הנשמות'.  והאיר במתן תור

כנ"ל, שהפגם בבחי' הנשמות.  וע"כ הבחינה של עולמות והאלוקות 
 הופיע כמבול.

תפילת משה רבינו הייתה על הנשמות השוכבות לעפר שרק השי"ת 
 יכול להקימם ורק על ידי בירורם יכולה להתגלות תורה חדשה

מובן שרק קישור כל הנשמות כאחד גורם למעלת  והנה מהמתבאר
התפילה, והופעת והשראת העולמות 

השלימות.  וכל עוד והאלוקות עליהם, שזה 
בבחי' הנשמות, א"כ יש  יש איזשהו פגם

חסרון בשלימות של עולמות ואלוקות 
שכנ"ל הוא בחי' תורה.  ועניין רצונו של 

, היה כדי למשה רבינו להכנס לארץ ישראל
בחי' הכי גבוהה של השגת אלוקות,  תלגלו

, היינו בחי' 'תי תצא'תורה חדשה מאבבח' 
.  ומובן הכי גבוהה של עולמות ואלוקות

שלזה צריך שיתאים גם בחי' הנשמות 
בבחי' הכי שלימה, כדי שיוכל לשרות 
עליהם הבחי' הגבוהות הללו.  אבל ידוע 
שיש נשמות שנפלו לעומק גדול של רע, 

ה"ק שאף אחד בעולם לא שעליהם אמר הזו
יכול להרימם. כך השי"ת בעצמו 'אבל 

.  ואפש"ל שזה בעלה הוא יוקים לה'
מנין שהקב"ה  –הבחינה שאמרו חז"ל 

מתפלל שזהו העומק של התפילה מצד 
הנשמות האלו, שאין מי שיכול להרים 
אותם זולת השי"ת עצמו.  וכל עד 

אזי לא יכול שהנשמות הללו לא כלולות בתפילה של צדיק הדור, 
שהם בחינת תורה  להתגלות הבחינות הגבוהות של עולמות ואלוקות

. ומשה רבינו התחנן להשי"ת על הנשמות האלו, שיזכו לקום חדשה כנ"ל
ולהתרומם מעומק הבור, כדי שע"י בירורם לקדושה יוכל להיות גמר 

 השלימות של 'עולמות' 'נשמות' 'אלוקות'.  התיקון, שהוא 
 ה ליכנוס לא"י ולהביא את גמר התיקוןמשה רבינו רצ

וידוע שמשה רבינו רצה, ע"י כניסתו לארץ ישראל, לגרום לגמר התיקון 
של 'מטו רגלין ברגלין' בסוד 'ועמדו רגליו על הר הזתים', שזהו בחי' 

נש"ה ומנשה הוא משה' נ' הוא מוהנה אותיות שמשה זוכה לשער הנ' 
והיינו שמדובר של אותם נשמות  אלוקים'.  'כי נשני לשון שכחה, מלשון

שנשכחו, שהם בחי' הנ', ורק על ידיהם יכול להתגלות הבחינה של 
וכן אותיות נשמ"ה שמרמז על  עולמות ואלוקות, הכי גבוהים ששייך

וכן לעתיד לבא יבקע הר הזתים כי זיתים קשים לשכחה . כללות הנשמות
פנימיות של שזה רמז על הנשמות שנשכחו אבל לעתיד יבקע ויתגלה ה

הר הזתים שהוא הזיכרון שהפנימיות של השכחה שזה הזית הוא השמן 
  שמועיל לזכרון

מציאת חן הוא ענין שלמעלה מהמעשים שזהו עומק הנרצה של עבודת 
 התפילה

שזה גם עניין של מתנת חנם, שהעומק של התפילה כדבעי הוא 
ק הקב"ה .  ורכשמתפללים בתפילה בחי' 'הנשמות' שאין להם שום זכות

ירימם מעפר, שזה סוד מציאת חן.  שמציאת חן הוא דבר שלא קשור בשום 
מעשה כלל, ולא תלוי באדם כלום. והנשמות הללו, של שער הנ', הם בחינת 
'מציאת חן'.  וע"כ משה רבינו עסק הרבה למצוא חן בעיני השי"ת, כי הוא 

תיו עבור תיקן גם את נח.  ונח אותיות ח"ן.  כי ע"י בקשותיו ותפילו
עורר ומעורר תמיד סוד מתנת חנם וחן.  ובכח  הוא ,הנשמות הנפולות

 תפילותיו של משה מתבררים כל דור אותם הנשמות שעליהם התפלל
וידוע שתפילות משה הועילו לכל הדורות הבאים שיהיה כח לברר את 

כמה מסר  הנשמות הנמוכות ביותר אפילו נשמות ערב רב, שידוע מהזוה"ק
.  ולכן בכל דור מתגלה עומק יותר גדול בתפילה, שבחי' נפשו עליהם גם כן

'הנשמות' שבתפילה מתבררים בכל דור ביותר.  ולכן גם בחי' האלוקות 
והעולמות הוא גם כן בהתאם, שעל כן אנו זוכים בכל דור לגילוי רזין 

תפלל דאורייתא בהתפשטות גדולה. והוא מטעם שהנשמות שמשה רבינו ה
לעוד בחינה  לאט עליהם מתבררות יותר.  וכן אנו זוכים כל פעם לאט

כמו שכתוב 'עיני ה' אלוקיך בה' וידוע  בארץ ישראל, שהוא ארץ של חן
שהחן נמצא בעינים כמו שאמרו חז"ל כל כלה שעניה יפות אין כל גופה 
 צריך בדיקה וארץ ישראל היא בחינת כלה שעניה יפות שמלאה בחן

 ם השלמות של תורה ותפילה, בבחי' עולמות נשמות אלוקות.קשורה עו
.שבת שלום לכולם

 ה'תשע"ח ואתחנןפרשת 
 

 ועי"ז מתגלים סודות התורה בכל דור, עד גמר התיקון 'עולמות נשמות אלוקות'תפילת משה שמעורר את השלמות של מאמר בעניין: 

 נשמת התורה
יע"א ז בעל הסולם  ו הקדוש  נ תורת מרן רבי  מאמר שבועי בדרך 

ב'  שנה 

 יש לי מושג

 ידיעת חכמת האמתבמעלת 
חיה הקדושה הזו עומדת, וכשהנשמה עולה ומגעת אליה, 

אז היא שואלת הנשמה בסוד חכמת אדונה, וכפי החכמה 
שרדפה אחריה והשיגה, כך נותנים לה שכרה. ואם האדם 
היה יכול להשיג חכמה ולא השיג דוחים הנשמה לחוץ, 
ואינה נכנסת, ועומדת תחת היכל ההוא בבושה. 
וכשמרימות כנפיהם אלו השרפים שמתחת החיה, אז כולם 
מכים בכנפיהם, ושורפים הנשמה. ונשרפת ואינה נשרפת 
ועומדת ואינה עומדת, ומאירה ואינה מאירה וכך דנים 

 אותה בכל יום.

ואע"פ שיש לה מעשים טובים דוחים אותה לחוץ. משום 
שאין שכר בעולם ההוא כאלו שמשתדלים בחכמה, 

וד אדונם, ואין שיעור לשכר של אלו להסתכל בכב
היודעים חכמה להסתכל בכבוד אדונם. אשרי חלקם 
בעולם הזה ובעולם הבא. שכתוב, אשר אדם מצא חכמה 

 )זוה"ק ע"פ הסולם, פרשת פקודי(        ואדם יפיק תבונה.

 



 


