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 נשמת ההיכל
 נו מרן בעל הסולם ותלמידיו זיע"א, שלא ראו אור מעולםעצם כתב יד קדשו של רבי

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

באותה הנהגה הנראית ומתגלית לעינינו,  'דרכים העולם מתנהג: א ב'עם 
, שהיא ' )דברים ל, טו(ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב וכו'' בסוד

' כל פעל ה' למענהו' בסוד 'מציאות טוב ורע שכר ועונש. ויש במציאות דרך ב
החשבון הנ"ל של טוב ורע שכר ועונש, אלא  לא יש, ושמה )משלי טז, ד(

מציאות גלגל אחד שמתגלגל ובא אל השלימות בכל פרטיו, אחד מהם לא 
וא מתקרב ובא אל השורש נעדר, במשך שיתא אלפי שני, ובכל יום ויום ה

 שממנו יצא. הא', סוד זו"ן. הב', סוד גילוי א"א על ז"א.
 

 חברים יקרים: בודאי אתם מבינים את חשיבות פעולותיה של אור הסולם ונהנים מפירותיה.

  אור הסולם זקוקה לתמיכתכם, היו שותפים!!!

ידו הרחבה, כדי שנוכל להמשיך  תוכלו לתמוך בנו בהוראת קבע או באופן חד פעמי, כל אחד כפי מתנת

(4194229-050ולשרת את כלל הלומדים.)ניתן ליצור קשר בטלפון   

 



 

 

אל"ף, היינו חיבור -תי"ו ב –'והיה כי תבוא אל הארץ וגו''.  הנה יש לרמז כי תב"א 
של כל האותיות יחדיו, מא' ועד תי'ו, ישר והפוך.  ונסביר הדברים:  ידוע שהשי"ת 

ראים.  ולשם זה ברא כלים.  כי ברא את העולם כדי לגלות מלכותו להטיב לנב
אין אור בלי כלי.  וכפי מידת ההשתוקקות.  ונוסף על זה עניין תיקון הכלי, עי"ז 
מתגלה האור בכלי, שזהו תכלית הבריאה.  וכן עי"ז מתגלה שמחה גדולה, כמ"ש 
חז"ל 'יהי כבוד ה' לעולם, ישמח ה' במעשיו', חז"ל אמרו שכבוד זה עניין 

כבוד".  הכלים הם  –לבושים, מכבדותיה  –וחנן קרי למאני 'המלבושים' "ר' י
 -הלבושים שמגלים את האור.  וזהו 'יהי כבוד ה' לעולם' שהאור יתגלה בכבוד

בלבושים, ועי"ז יתגלה שמחה גדולה.  כי כפי כמה שמתגלה האור בכלים ככה 
 מגולה שמחה גדולה.

 האותיות שורש הכלים
ש כל הכלים והרצונות שבעולם הוא צורת והכלים הם סוד האותיות.  כי שור

האותיות.  ושורש האותיות הוא בתורה.  וע"כ התורה 
היא שורש כל הבריאה, כי היא שורש כל הכלים 
שבעולם.  והפנימיות של כל דבר ודבר זה האותיות 
שמחיות אותו.  ולכן הכלים, שהם האותיות, 
משתוקקים להתמלא באור.  או"ת הוא עניין תאו"ה 

וקקות כידוע.  וע"י אמירת האותיות מתגלה אור והשת
בכלים, וזה משפיע על כל העולם וענייניו, שהאותיות 
הם מחיים אותם.  כי כנ"ל שאותיות התורה הם שורש 
כל הכלים והרצונות שבעולם, ודרכם עובר חיים לכל 
העולם.  וכשהאותיות הם בפני עצמם, בלי חיות רק 

החושך, שמסתיר על אותיות יבשות, הרי זהו עניין 
האור, כמו דיו שחור שנשפך על נייר, שהוא רק מכסה 
על הנייר.  אבל כשלוקחים הדיו ומציירי"ם עימו צורת 

אותיות על הנייר, הרי נעשה להפך,שהדיו בצורת אותיות מגלה לנו כל חכמה.  כי 
החכמה היא הלבן שבספר, סוד הקלף של הספר תורה.  והדיו והאותיות כם 

וציור הדיו לאותיות הוא עניין הפיכת החושך לאור.  שהדי"ו נהפך לגלוי הכלים, 
אור.  וע"כ 'פיקודי ה' ישרים משמחי לב'.  'פיקודי' הכוונה על האור העליון 
המופקד ומוסתר.  וע"י שזוכים לצייר את הדיו לאותיות שמגלות את האור הזה 

 אזי משמחי לב מתגלה שמחה.
 גילוי אלוקות באופן קבוע בעולם הזה אור בכלי אבינו התחיל ענין באצל יעק

והנה דרשו חז"ל בתיקוני הזהר על יעקב אבינו שהלך לחרן: 'ויפגע במקום  וילן 
י"ש כ"ב אותיות, וצריך להבין  –שם כי בא השמש וישכב במקום ההוא.  'וישכב' 

מדוע דווקא שם בשכיבת יעקב אבינו בלכתו לחרן רמוז עניין כ"ב אותיות.  
עניין כי יעקב אבינו הוא השלמות של האבות.  והאבות הקדושים עסקו לגלות וה

את אור ה' בעולם.  היינו כנ"ל להפוך חושך לאור, ע"י הפיכת כל החושך לאותיות 
שיגלו את האור, וע"כ יעקב אבינו, שהוא השלמות, עסק בזה ביותר.  שזהו ג"כ 

נו עסק בעיקר בפריה ורביה עניין מה שהתורה מספרת לנו עניין זה, שיעקב אבי
בהולדת השבטים, וכן עם צאנו עשה של מיני עניינים של הולדה, שקילף מקלות 

 בכל מיני צורות.  
וההסבר הפנימי הוא כי פריה ורביה הוא ריבוי כלים שבהם יתגלה האור.  ולכן 
אמרו חז"ל 'אין בן דוד בא עד שיכלו כל הנשמות שבגוף'. כי כדי לגלות אור צריך 

כלים.  וכן המצווה הראשונה שבתורה הוא פריה ורביה, שהוא גילוי כלים.  ויעקב  
אבינו, שהוא השלם שבאבות, עסק בריבוי כלים.  שבעצם עניין הכלי הנ"ל הוא 

 לקחת כח של העלם כמו די"ו שחור ולהופכו לכח של גילוי לאותיות.  
 הסבר מדוע כל סדר השתלשלות העולמות רמוז בצאן יעקב

וידוע שכל סדר השתלשלות העולמות נקרא בכתבי האריז"ל: עקודים נקודים 
ברודים, ע"ש הצאן של יעקב.   והאור נקרא בשם 'לבן'.  ומובן למה, כי כל סדר 
ההשתלשלות הוא 'יצירת כלים' לגילוי האור.  שזה ממש גילוי 'הלבן', שמרמז 

יאיר האור העליון.  ועל  לאור.  וזה מה שיעקב אבינו עסק בו, בגילוי כלים שבהם
יש כ"ב אותיות.  אז קיבל את  –כן קודם שהלך לחרן ללבן, אומרים חז"ל וישכ"ב 

סוד הכנת הכלים, שהם בעצם כ"ב האותיות שעימם מגלים כל חפץ וחכמה.  וזהו 
גם עניין הסולם שחלם יעקב אז, כי הסולם הוא כל סדר השתלשלות העולמות 

עניינו גילוי והכשרת הכלים, שיהיה בהם האור.  ממעלה למטה וממטה למעלה, ש
ובכח זה של וישכ"ב יש כ"ב אתיות, הלך ללבן, היינו לאור העליון שנקרא לבן, 
כדי להאירו בכלים ואותיות.  וכל עוד שהוא לא מלובש בכלי יש חרון אף, שזה 
מרמז על חרן.  ויש עצבות.  וכשהאור מאיר בכלי בלבושים כנ"ל אז יש שמחה.  

 כן בתחילה לבן רימה את יעקב ויעקב את לבן.ל
 כדי לגלות אורות בכלים יש הפרעות וקשיים

כי תהליך 'בנין הכלים' הוא דורש יגיעה עצומה.  וע"כ בכל חתונה שהוא עניין 
של פריה ורביה, והכנת כלים לגילוי אור, ישנם קיטרוגים והפרעות. וע"כ אמרו 

אין כתובה שאין בה מריבה.  כי החיבור   -חז"ל 'לית כתובה דלית בה תיגרא'  

בין איש לאשה, שהוא פריה ורביה, וגילוי אותיות וכלים הוא עבודה קשה, וע"כ 
יש מריבות ורמאויות, כמו שהיה עם יעקב ולבן.  וכן 'כתובה' הוא עניין כתיבת 
אותיות, וידוע מקדמונים, מספר פחד יצחק, שפגם בכתובה פוגם בשלום בית.  

ת הכתובה הם הכלים שמאיר בהם האור של הפריה ורביה.  והם החושך כי אותיו
שנהפכים לציור של אותיות המגלים כל חכמה.  ועל כן בסוף עשו יעקב ולבן 
שלום גלע"ד 'גילוי עד ונצחי', חיבור חושך ואור.  וידוע שהכוונות של ל"ג בעומר 

מק ורשב"י הוא גילוי נמצאים בעניין הגלע"ד שהקימו יעקב ולבן.  כי סוד ל"ג בעו
 'גלעד'. –'הלבן' בכלים, שזה עניין 'הגילוי הנצחי' 

 נשמות ישראל הם כוללים בתוכם כל צירופי האותיות
ק יעקב אבינו,  בגילוי האותיות, שזהו עניין ההולדה של כלל ישראל.  כי ובזה עס

ב' אותיות  -כמו שיש הולדה בגשמיות, ששנים מולידים אחד, הנה גם באותיות 
גורמים כמות מסויימת של צירופים.  ושמוסיפים עוד אות נהיה כפול צירופים.   –

כך יעקב אבינו הוא התחיל עם סוד כ"ב האותיות 
ר את החושך לאותיות, שזה גם עניין הולדת לציי

השבטי י"ה, ואח"ז עניין זה נמשך עד ס' ריבוא של 
כלל ישראל. וידוע שישראל הוא ר"ת:  י'ש ש'ישים 
ר'יבוא א'ותיות ל'תורה.  כי עם ישראל הוא בעצם 
אותיות שמגלות אור.  והשי"ת הוציא אותנו 

דור מהחושך של דור המבול ודור הפלגה ודור סדום ו
מצרים,  שזה בחינת חושך דיו שחור, וצייר אותנו 

 לבחינת אותיות, שעל ידינו יתגלה אלוקות בעולם.
ארץ ישראל כנגד עולם היצירה שהוא ענין 'ציור' 

 החושך לאותיות
ובפרשה שלנו מוצאים את העניין של גילוי 

האותיות.  כמו שפירש הבעש"ט 'ושמת בטנ"א', ר"ת:  
מים.  כי ארץ ישראל כנגד העולם 'היצירה' וחו"ל כנגד עולם א'ותיות נ'קודות 'טע

העשיה.  כי עולם העשיה זה בחינת חושך, שהדיו השחור הוא בפני עצמו בלתי 
מצוייר.  ובעולם 'היצירה' לשון 'ציור', כבר מתחיל להיות גילוי של ציור האותיות, 

משיך מדריגה ע"י הקדושה והאור שמה שזה ענין 'פקיחת עיניים בתורה' וזה מ
אחר מדריגה.  לכן אחר שבא לארץ ישראל 'כי תבא אל הארץ' מתגלה 'ציור' 
האותיות 'עולם היצירה', אז יש דרגא נוספת של הליכה לבית המקדש.  שזה כבר 
עולם הבריאה.  שזהו עוד גילוי עד הגילוי הגמור של ביאת משיח, שאז 'כל 

כי ישנו חושך שעדיין אי אפשר  האותיות' שישנם במציאות ישמשו לגילוי אור. 
להופכו לאותיות, שזה עניין נשמות הנפולות מאד.  ולכן יש חלקים וסודות 
התורה שעוד לא התגלו.  ורק ע"י שיבוא משיח ויקח את החושך הכי גדול ויציירו 

 לאותיות, אז יתגלו אורות נפלאים.
 קין לאותיות  שלמות אור וכלי ותפקיד הבל לצייר החושך של-נשמת קין והבל  

ושורש כל הנשמות ידוע שהוא קין והבל.  וכמו שרואים בכתבי האריז"ל כסדר, 
שכל ענייני התורה הוא בירור נשמות קין והבל.  כי קין הוא בחינת הכלים של 

 –אלף עד תיו  -האותיות, כמו שאמרה חוה בלידתו 'קניתי איש את ה''.  א"ת 
, הבל דבר שא"א להשיג ולתפוס.  וידוע כ"ב אותיות.  והבל הוא מרמז על האור

שהוא הסתכל במקום גבוה ולכן נהרג. כי אם היה לו חיבור נכון עם קין, שזה 
חיבור עם האותיות, הרי הבל היה עוזר לקין לצייר את החושך שלו לאותיות 
שיגלו כל חכמה וחפץ.  וכיוון שנפרדו נהרג הבל כי לא היה לו כלים ואותיות, 

של קין לאותיות.  ועל כן משה רבינו, שהוא נשמת הבל, עסק  ולא הפך החושך
מאד עם הנשמות החשוכות, שהם סוד קין, כי משה רבינו בעצם עסק בהפיכת 
החושך שלהם לאותיות, כי רק ע"י החושך של קין יכולים להתגלות אותיות.  וזה 

שהם משלים את הלב ונותן לו קיום.  כי הבל צריך את הכלים של קין.  וידוע 
שלמות של חסד וגבורה.  שהבל הוא חסד וקין הוא גבורה.  וגבורה זה הכלי שבו 

 מתגלה החסד.  ואם לחסד אין גבורה הוא לא יכול להתגלות.
 לעתיד לבא יתגלה שלמות הפה ועל כן יתגלו כל השירים

ואמרו חז"ל 'מיום  –ועל כן הפסוק אומר 'מכנף הארץ זמירות שמענו צבי לצדיק' 
שפתחה הארץ את פיה וקבלתו לדמו של הבל שוב לא פתחה', שנאמר 'מכנף 
הארץ זמירות וגו'  ולא מפי הארץ'.  והינו כי כנף הוא לשון כיסוי, וע"י הריגת קין 

ב 'פה' שבו קבועים ה' מוצאות  את הבל נוצר פגם בגילוי כ"ב אותיות.  שזה פגם
הפה שמהם יוצאים כ"ב אותיות. אבל ע"י פגם הריגת הבל נשאר חושך של קין 
בלתי מצוייר.  וע"י עבודת האבות ומשה לקחת את החושך הזה ולציירו לאותיות, 
נשלם לאט לאט 'הפה', שהוא המלכות, וכ"ב אותיות. ועד אז הזמירות, שהם 

'מכנף הארץ', שהוא בדרך כיסוי.  כנף לשון כיסוי 'ולא  הגילוי אורות, נשמעים רק
יכנף עוד מוריך'.  ולעתיד לבא שיצטייר כל החושך לאור, אז יתגלה 'הפה' העליון 
עם כל כ"ב אותיות שבו, ויתגלה כל האור 'והיה ה' למלך על כל הארץ'.  'שמע 

.שבת שלום לכולם חכם ויוסף לקח'.

 ר' משה ע"הבת מרים הצדקת לע"נ סבתינו          

 

 ה'תשע"ח אבכי תפרשת 
 

 בעניין הפיכת החושך לאור, שהוא ציור הדיו השחור לאותיות המגלות את האור גילוי השמחה הוא לפי תיקון הכלים

 

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

ב'  שנה 

 יש לי מושג

 מעלת העוסק בתורה
ממי אירא וגו'.  פתח ואמר, לדוד ה' אורי וישעי

כמה חביבים הם דברי תורה, כמה חביבים הם 
אותם שעוסקים בתורה, לפני הקב"ה. כי כל מי 
שעוסק בתורה, אינו מפחד ממזיקי העולם, נשמר 
הוא למעלה נשמר הוא למטה. ולא עוד אלא 
שמכניע כל המזיקים שבעולם ומורידם לעמקי 

 )זוה"ק ויחי ע"פ הסולם(  תהום רבה.

 


