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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

במחשבה לשרת בלתי לה' לבדו,  כי 'הכל במחשבה אתברירו', והמתעוררין
המה מחשבת השבח. ולעומתן אותן המתעוררים לשרת זולת לחיצוניות, 
הוא הגוף לבדו, שהמה מחשבת הגנות. וביניהם שדה המערכה, אותן 
המחשבות ההכרחין, או שמוכרחין לשרת בשם ה' או מוכרחין לשרת לשם 

כרח יעמודו לו, אבל הגוף המגונה, שאלו ואלו לא יגונו ולא ישובחו, כי בה
שם הוא מקום המלחמה, דהיינו בעלי השבח מתאמצים לקדש ולטהר עד 
כמה שאפשר אותן המוכרחים סבל ולמשא גופני, ובעלי הגנות מתאמצים 

 לעקור ולטמא אותן המוכרחים לעבוד ולמשא את שמו ית'. 
 

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

  אור הסולם זקוקה לתמיכתכם, היו שותפים!!!

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

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

 



 

 

 

 'גבול' הרוחני הוא המסך הדוחה את האור
'כי תצא למלחמה על אויבך ונתנו ה' 
אלוקיך בידיך ושבית שביו וגו'', וברש"י 
'במלחמת הרשות הכתוב מדבר'.  מלחמת 
הרשות עניינה הרחבת הגבולות, להוסיף 
על גבולות ארץ ישראל,  כמו דוד המלך 
שכבש את דמשק.  ועל כן מוצאים שלגבי 
כמה הלכות דין סוריא כארץ ישראל.  והנה 

יין של גבול  ברוחניות הוא שורש הענ
'המסך' הדוחה את האור העליון לאחוריו.  
כי המסך הזה נתקן על הכלי, שהוא הרצון 
לקבל. ובכח המסך דוחה הכלי את האור, 
 אעפ"י שמשתוקק.  שמתוך כך נעשים כלים

על האור העליון, כלים מתוקנים  חדשים
ברצון להשפיע.  והנה יש כמה מיני דחיות 

יה של עוביות קטנה, ועי"כ למסך, יש דח
האור המושג מדחיה זו גם הוא קטן.  ויש 
דחיה של עוביות גדולה, ועל כן קומת האור 

שורש הרוחני הזה הגדולה ביותר, ומ
גבולות חלשים וגבולות עזים.  כי 'עז גבול בני עמון'.   בגשמיות מוצאים

על שזה מורה שיש שם עוביות גדולה.  וכמו שכתב הרה"ק מאיזביצא 
הפסוק 'ושלמה אהב נשים נכריות' שעמון הוא כח התאווה.  ועל כן מובן 
שגבולו, היינו המסך שלו, הוא 'עז', שע"י כח הדחיה יחזור התאווה לקבל 

 צורה חדשה של קדושה. 
מלחמה הוא בירור התאוות המותרים ובמקום של האיסור שם השי"ת 

 לוחם
ך, והמסך דוחיהו את האור במסכוהנה כן עניין המלחמה, שהוא ה

לאחוריו.  זהו רק בתאוות המותרים, הנקרא קליפת נוגה, ששם שייך 
עניין בירורו לקדושה.  אבל בעניינים ומעשים שמשתלשלים מג' קליפות 

)שז"ס שאבא מפריד ל"ב  הטמאות, שמה אסור לנו שום עניין של בירור
. וזה בחינה שהשי"ת עושה בעצמו את המלחמה, שזה עניין האבן(

מלחמת עמלק, שהשי"ת אמר 'מחה אמחה את זכר עמלק'.  כביכול זה 
עניין שלי, ועם ישראל אף פעם לא נצחו את עמלק, כי קשה לעשות 
מלחמה עם עמלק.  כיון שכנ"ל עניין המלחמה הוא סוד הבירורים 
שמבררים מהתאוות של האומות, לעבודת ה', שזה עניין האור חוזר, 

ו הם בירורים של קליפה נוגה, אבל עמלק שנעשה ע"י המסך כנ"ל, ואל
הוא כולו ג' קליפות הטמאות.  וצריך להיות ממש מרכבה להשי"ת כדי 
להלחם בו.  כי אסור לברר שם.  ובעומק, עניין הבירור הוא שיש אצל 
האומה שנלחמים בה תאווה מסוימת.  וע"י המלחמה אני מברר את 

אווה, אלא כל עניינה התאווה לקדושה. אבל אם האומה אין לה שום ת
הוא הכפירה בהשי"ת, איך מבררים כפירה?  זה שייך רק להשי"ת.  וע"כ 
לא שייך בזה מלחמה, וכל המלחמות עם עמלק נעשו בדרך שהנברא הוא 
רק מרכבה להשי"ת.  שזה עניין מלחמות משיח צדקינו, שהוא לוחם 

שום אין  לגבי עמלק מלחמות ה' באופן שהוא מרכבה להשי"ת.  וע"כ
כי כנ"ל שזיווג דהכאה על מסך  מסך שאפשר לעשות עליו אור חוזר 

 רק לגבי שאר האומות.   מורה שמחזירים תאוה לקדושה וזה שייך
הרחבת הגבולות דקרושה הוא העבודה של להחזיר כל התאוות 

 שמתהפך החושך לאור להשי"ת
על  וזה עניין 'הרחבת גבולי הקדושה'.  שבכל פעם נעשה זיווג דהנאה

מסך יותר עבה, עד שזוכים לברר את כל המקומות לקדושה.  כי -גבול
אה על המסך, נבחן המסך לחושך ודין והסתר.  כמקודם שנעשה זיווג דה

והיינו שכביכול התאווה המסוימת הזו מסתירה על כבוד ה'.  וע"י זיווג 
עם  אורהאה מתגלה שכח החושך והדין שבמסך, הנה ע"י דחיית כדה

נהפך כולו לבן ולאור.  יוצא איפה שעניין  השואת הצורה, הכונה של
המלחמה והרחבת גבולות הקדושה הוא להפוך כל החושך לאור, להראות 
איך אפשר לעשות 'עבודה' עם כל התאוות של כל האומות.  ואיך אפשר 
להחזיר הכל לשורש, שזה העומק של עבודת שלמה המלך וכל הצדיקים 

והשתמשו עם  בכל הדורות, שהלכו בדרכו
, רךעל תאוות העולם למען כבודו יתב

היינו היפכו חושך לאור, שזה ניצחון 
 המלחמה.

שורש המלחמות בתורה נעשה ע"י 
אברהם אבינו שהכין דרך ומבוא להחזיר 

 כל התאוות לקדושה 
והנה, אברהם אבינו ניצח את המלחמה 

בתורה, שנלחמו  שכתובה הראשונה
מלכים את החמשה.  ואז רדף  ארבעה

אברהם וניצח את ארבעת המלכים, שהם 
היו נמרוד וחבריו, וגילה קדושה גדולה 
במלחמה זו, שהציל את לוט, שממנו יצא 
משיח כידוע.  וזה יש לרמז ב'ארבעה 
מלכים את החמשה'.  ידוע שספירת 
המלכות, כשלא יכולה לקבל, רמוזה באות 

תה נקראת ד', מלשון דלה ועניה, ובגדלו
אות ה' אחרונה של שם הוי"ה.  וזהו 

רמז לאות ד' דלה ועניה,  –'ארבעה מלכים' 
רמז לאור ה'.  ואברהם  –'את החמשה' 

אבינו ניצח והרג את ארבעת המלכים, שבמלחמה זו בירר בירורים 
קדושים לשכינה, ונהפכה מד' לה', שזה הפתח וההכנה לכל המלחמת 

ח את עמלק, שזה מלחמתו של השי"ת.  הבאות, עד למלחמה שמשיח ינצ
כבר המלחמה הראשונה בתורה היתה וע"כ בסוד נעוץ סופן בתחלתן.  

סביב לקיחתו של לוט, שממנו יצא נשמת משיח בן דוד.  ועתה כל 
המלחמות הם רק סוד בירורי קליפת נוגה.  וקליפת נוגה הוא הנפש 

לאכים רעים.  הבהמית שמורכבת מד' יסודות וד' מלאכים טובים וד' מ
וכל פעם אדם עושה מלחמה על תאווה יותר גדולה, ומחזיר אור חוזר 

ממסך יותר עבה, ומגלה קומת אור גדולה יותר, שזהו מלחמת 'הרשות'.  
 קליפת נוגה נקראת 'רשות' ולא מלחמת עמלק, שזה נקרא 'איסור'. 

המגלות את שזה סוד האותיות  אנו מברכים את השי"ת גם על החושך
 מה שבספרהחכ

וזה עניין שאנו מברכים כל יום 'יוצר אור ובורא חושך עושה שלום'.   
ופירשו הראשונים שבברכה זו אנו מברכים את השי"ת גם על החושך 
וממליכים אותו עליו.   והיינו כנ"ל, כי החושך הוא גורם את האור הגדול 
ביותר, בכח המסך המחזיר האור לאחוריו.  וכן מצינו עוד רמז בתפילה, 

וע שבתפילה הולכים מהיכל להיכל וכשאומרים 'אור חדש על ציון שיד
תאיר', אז נמצאים ב'היכל הגבורה'.  וגבורה עניינה דין וחושך.  ודווקא 
שם אנו מתפללים 'אור חדש על ציון תאיר'.  כיוון שהחושך והגבורות 
והמלחמות הם מרחיבים גבולות הקדושה ומגלים בכל פעם תפילות 

וזה ממש עניין האותיות שבספר  מגלות אור יותר גדול.עמוקות יותר, ש
המגלות חכמה.  כי הלבן שבספר הוא החכמה שבספר, והאותיות 
הכתובות בדיו שחור, רק על ידיהם יכול להתגלות החכמה שבספר, והם 

הכלים לגילוי החכמה, והשחרירות שבאותיות הוא סוד החושך הגמור.   
ידו יכול להתגלות הלבן, שהוא  סוד המסך הדוחה את האור, שרק על

החכמה. ובזה תבין עניין הברכה 'יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום 
ובורא את הכל'.  כי מה עניין השלום אלא כשהחושך, שהוא כח המסך 
'המעכב' מתהפך להיות 'הגורם' לגילוי האור, הרי שנעשה שלום בין האור 

ך שמגלה האור, עד עניין האותיות, שהם כח החוש גם לחושך.  וזה
לחיצוניות.  ובזה תבין גם כן הרמז שכל אות שכותבים מצד אחד עצם 
הכתב הוא מימין לשמאל, אבל האות עצמה מתחילין לכתוב משמאל 
לימין.  כי יש כאן התכללות האור והחושך.  ואם תעמיק תבין בזה עומק 

ותראה פלאות שכשהתורה מדברת על עניין  .עניין הכתיבה של ר"ה
כתיבה, הנה הוא בלוחות הברית.  שמה אנו רואים את הפלא איך ה

האותיות היו כתובות 'מכתב אלקים', שראו משני הצדדים אותו דבר.  
ומשם למדנו עומק הכתיבה של אותיות, שהוא כדי לגלות מין שכל 
וחכמה 'שחושך לא יחשיך ממך', אלא אדרבה יגלה אותך ביותר, ישמע 

.ום לכולםשבת של חכם ויוסיף לקח.

 

 ה'תשע"ח כי תצאפרשת 
 

 רשות להפך כח החושך לאור ע"י דחיית המסך בסוד אור חוזרה תעניין מלחמ

 

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

' ב  שנה 

 יש לי מושג
 

 טעם שלשוני בלי מליצה
 

ומטעם זה מנעתי את עצמי מלכתוב ספרי במליצות 

ושירים כמ"ש קודמי, מחמת שראיתי איך בני אדם 

מרשים לעצמיהם לקלוף את החכמה הקדושה וליתן 

בכליהם הגסים, על דרך שעשו לשיר השירים ולאגדות 

חז"ל ולקבלת הרמ"ק, שאמרו עליו שמשורר ומליץ 

 הוא, שדומה עלי כמעשה שהי' באותה בת הרשע

שחמדה לר' ישמעאל כהן גדול וביקשה לאביה שלא 

יהרגהו, ואחר שלא יכלה לפעול זה אז הסתפקה בזה 

אשר התליין יקלוף את עורו וכו'. על כן כתבתי בלשון 

 פשוטה, שידי אויבי החכמה לא יפגעו בה.

 

 )כתבי הסולם(


