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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 נשא
עות זכינו לאור ו'נשא את ראש בני גרשון גם הם'.  בחג השב

היחידה, שהוא לראות איך כל המעשים שבעולם משמשים לקדושה.  
מקוריץ, איך 'שכל פועל הוי' למעניהו'.  ואומר הרב הקדוש, ר' פנחס 

שבדרך כלל חג השבועות יוצא בשבוע שקורין פרשת נשא, כי בזמן 
של ספירת העומר, שהוא ההכנה לחג השבועות, נידונים הנשמות.  
והיינו, בגלל שיש כלל, שתמיד לפני שמעלים אדם למעלה גבוהה 
יותר, דנים אותו, ואם הוא ראוי.  ולפני חג השבועות גם כן דנים 

להכלל בזיווג הגדול של חג השבועות, שנקרא הנשמות, שיזכו ג"כ 
זיווג 'רב פעלים ומקבצאל', שפירושו שרואים איך כל הנשמות וכל 
המעשים וכל היסורים,  כולם משמשים בסופו של דבר לגילוי כבוד 

ה'.  וזהו 'נשא את ראש בני גרשון', 
שפירשו בספרים ש'גרשון' מרמז על 
הנשמות שנגרשו מעבודת ה'.  ואפשר 

בני גרשון. כי  ם שלמז זאת בעבודתלר
בני גרשון, תפקידם היה לשאת את 
יריעות המשכן, שמרמזים על כיסוי 
והסתר בעבודת ה'.  וכן נשאו את מסכי 
הכניסה של המשכן וחצר המשכן.  שזה 
מרמז שא"א להכנס לעבודת ה', שצריך 

נים שנמצאים בכניסה ילהמתיק את הד
ה, לקדושה, שכולם יזכו להכלל בקדוש

גם הנשמות שנתגרשו.  וזה קורה בכח 
 התורה.  

התורה בונה לאדם כלי ע"י שנותנת בו 
 חוש 'הכרת הרע'

התורה יש לה שני תפקידים:  תפקיד 
 אחד ליצור אצל האדם כלי לשפע האלוקי.  התפקיד השני הוא

על עניין הכלי.   עצמו, שממלא את הכלי.  ונדברהאור  השפעת
במשך יצירת הכלי בכלליות הם זמני  הזמנים שעוברים על האדם

דין.  הכלי עניינו השתוקקות, וכדי ליצור השתוקקות אצל האדם, 
הוא צריך להיות בחושך ובמרירות, שע"י החושך שנמצא בו יהיה לו 

לאור.  ועניין זה הוא מה שהזוה"ק אומר, שכשאדם תוקקות הש
שאנו לומד תורה השכינה הק' מגלה לו את החטאים שלו. שפירושו 

', יש לו רואים שאדם, מעת שהתחיל ללמוד תורה ולעבוד את ה
ע"י התורה שלומד הוא כי  קודם. והטעםיותר מרירות ורצינות ממ

זוכה לחוש 'הכרת הרע', שמראה לו באיזה שפלות הוא מונח.  וזה 
גורם לו 'כלי' והשתוקקות לזכות לאור של התורה.  אבל קודם לכן 

 ההפך, הוא הרגיש בסדר עם עצמו.    לא היה לו שום התשוקקות.
 הרגשת התענוג -ישראל ,המשכת האור -הכהן ,בנין הכלי -הלוי

עבודת הלויים הוא העבודה של 'הכרת הרע' של יצירת 
ההשתוקקות, שזה יוצר את הכלי. הלויים הם כנגד ספירת  הגבורה.  
וכתוב בזוה"ק שהמלכת, שהיא הכלי שמקבל את השפע, בניינה 
מהגבורות, שפירושו כנ"ל, שהגבורות וההרחקות שאדם מרגיש 
בעבודהש"י זה בונה את הכלי של הנשמה שלו.  וזה עניינם של שבט 

לוי גרשון ומררי, שהם לשון גירושין ומרירות שהעובד ה' מרגיש.  
 כמו שהפסוק אומר 'ולו יקהת עמים'וכן קהת הוא לשון אסיפה,

זה החלק הראשון, שהתורה שנאסף אל עצמו בחשבון הנפש.  ו
ניין האור שמושפע לכלי, פועלת על האדם יצירת כלי.  ויש את ע

ע"י עבודת  ן הכהנים, שהיו ממשיכים אורות לכליםשזהו עני
.  ויש את החלק שמאחד את היחודים ושמות הקודש שהיו מכוונים

'הרגשת התענוג' של נתאווה הקב"ה  ענין האור והכלי ביחד, שזה
תחתונים.  שזה כנגד ישראל.  ישראל זה השלימות של להיות לו ב

הרגשת  כי התכלית של האור והכלי שיצא משניהםהאור והכלי,
 כתוצאה של חיבור  התענוג בחיבור של שניהם. עיקר התענוג נובע

 הפכים.  שני הפכים הנפגשים, כל אחד משלים את השני, כשכל אחד

קבלו הוא חסר כלי שיהוא לעצמו אין שלמות,  כי האור בלי 
שלימות.  וכלי בלי אור זה ג"כ חוסר שלימות, שנובע מזה עצבות.  
אבל החיבור של שניהם יחד, זה יוצר תענוג.  'כלי' ר"ת 'כהן' 'לוי' 
'ישראל'.  הלוי זה עיקר ההכנה והבניין של הכלי הנ"ל.  והכהן הוא 
העבודה, שממשיכה את האור לכלי.  והישראל הוא החלק של 

 תענוג.  והתענוג על  ה', התענג הגדול הוא בחיבור הפכים.  הרגשת ה
 גם בגשמיות רןאים תענוג ע"י חיבור של הפכים
בור הפכים.  רואים בסדר העולם שאנשים אוהבים דברי פלא של חי

, רב דאור הגנוז, א"מרן הרב מרדכי שיינברגר שליטוכן שמעתי, בשם 
שאנשים מאד אוהבים ללכת על חוף הים, ששמה מתחברים ב' 
הפכים, ים ויבשה.  וכן אנשים אוהבים להסתכל בשקיעת החמה 
ובזריחתה, שאז מתחברים היום והלילה. וכן 
יש שמחה גדולה מאד כשאיש ואישה 
מתחתנים, שהוא חיבור של שני הפכים ממש.  

הרגשת תענוג הוא כי כל בניין אמיתי של כלי ו
 ע"י שמתחברים ב' הפכים. 

שזה  האמונה היא כח הנשמה לחבר הפכים
 סוד השכינה

ולכן עבודת האמונה היא מכשירה את הכלים 
ביותר.  כי בכח האמונה האדם יכול לחבר את 
ההפכים לאחד.  לדוגמא, אדם שיש לו נפילות, 
והוא לא מבין בשכלו איך הנפילה מקרבת 

מאמין שזה חלק מהתכלית, אותו לה', אבל 
הנה בכח האמונה, הנפילה שלו  .והתכנית

נהפכת להיות חלק בבנין הכלי הרוחני.  שורש 
כל הכלים, היינו הכלי שכולל את כל הכלים.  
זה השכינה הקדושה, ספירת המלכות.  וכל 
הכלים הפרטיים של כל אחד ואחד הוא, בסופו 

המלכות כוללת בתוכה  של דבר, בניין של ספירת המלכות.  וספירת
את כל ההפכים שבעולם, וכל המעשים שבעולם.  כמו שכתוב 

'מלכותך מלכות כל העולמים'. וכן ספירת מלכות נקראת 'אמונה'.  
 כי העבודה הזו לכלול ההפכים זב"ז נעשה ע"י אמונה.  

סדר הדגלים וההליכה במדבר גרמו לחבר את כל ההפכים וליצור 
 ת הבאים כדי לגלות את כל מידת התענוגוכן כח לדורו כלי לשפע

ועם ישראל, ע"י ההליכה של במדבר, בסדר של הדגלים, וכן הסדר 
של הלויים ואהרן ובניו, הנה עי"ז נבנה הכלי.  כמו שהנביא אומר 

ישראל הלך באמונה.  'לכתך אחרי במדבר, בארץ לא זרועה'.  עם 
גרושין, ,מררי  –שזה עניין לא להתפעל מההפכים, מנפילות.  'גרשון 

מרירות וכו'. החיבור הזה יוצר תענוג חדש.  בשביל התענוג הזה,  –
החדש, היה כדאי להשי"ת לברוא את העולם.  בספר הזוה"ק, 
בתחילת ספרא דצניעותא, מביא משל מהאיכר שהיה אוכל חיטים 

וכשבא לעיר ראה לחם. שאל ממה זה עשוי?  אמרו לו  כמו שהם,
מחיטים, והוא לא ידע.  וכן המשיך וראה עוגות עם דבש ושאל ממה 
זה עשוי? אמרו לו מחיטים.  אך אנו תפקידינו ליצור כל הזמן 
חיבורים בין הפכים שונים, שיוצרים תענוגים חדשים.  כמו אותיות, 

החכמות שבעולם.  כך עם שאפשר ע"י כ"ב אותיות לכתוב את כל 
כהנים, לויים, ישראלים  –ישראל במדבר.  ע"י ההליכה שלהם כאחד 

שזהו עניין עם סגולה, כמו ניקוד סגול שמורכב משלוש נקודות,  –
יכולים הם לצרף את כל סוגי הצירופים שרק שייך, שפירושו לאחד 
את כל מיני ההפכים שישנם כדי ליצור כלים ותענוגים חדשים 

ין לא התגלו, עד שיתגלה התענוג הגדול מכולם.  וזה שעדי
כשיתחברו ההפכים הגדולים מכולם.  כי ככל שההפכים והסתירות 
הם יותר גדולים, כך התענוג שמתגלה גדול  יותר.  ובפרט עכשיו, 
שמגלה רע כ"כ גדול בעקבתא דמשיחא, הנה ע"י האמונה ואחדות 

הנכונים ה עי"ז הכלים של עם ישראל בסוד כהן לוי ישראל,, ,יתגל
לכולם. שבת שלום שיקבלו את התענוג הזה.
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' ב ב'שנה     שנה  

 

 יש לי מושג
 

 שיתא אלפי שני

עולם העשיה נקרא ב' אלפים תוהו, כי תוהו הוא 

בחינת הקליפות, ובעולם העשיה כל הקליפות. 

ועולם היצירה ב' אלפים תורה, כי היצירה הוא 

בחינת זעיר אנפין, וזעיר אנפין הוא סוד תורה 

שבכתב. ועולם הבריאה, הוא ב' אלפים ימות 

המשיח, כי הבריאה היא בחינת אמא. וכל גאולה 

דאמא, הנקראת דרור וחורין והוא סוד  מסטרא

 )תע"ס חלק טז'(         דמשיח בן דוד. לאה אמא
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  עצם כתב יד קדשו של רבינו מרן בעל הסולם ותלמידיו זיע"א, שלא ראו אור מעולםעצם כתב יד קדשו של רבינו מרן בעל הסולם ותלמידיו זיע"א, שלא ראו אור מעולם

  
  

  א'א'חלק חלק   ––  מצוות ההשפעהמצוות ההשפעה

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

זה י"ב שנים שאנכי עוסק בעיבוד דעת שישמש בסיס נאמן למטרה זו ואחר שיגעתי ומצאתי הנני להציע 
 לפניכם 

ומה שהביאני לזה הוא מתוך מסירתי הגדולה להרעיון ומתוך ששיערתי מראש שאיננו כלל בן 
בלי בסיס דתי ואין לנו שום דחיפה המונית בהסטריא בלי בסיס הזה כמו המשפטים  קימא לעמוד

והנאצינאליות ואצ"ל ענין ביטול קנין פרטי והגם שאין לנו מושג יותר נשגב ונעלה הימנו ועם זה אינו 
 מקובל רק על חכמי לב ונקיי הדעת ולא כלל לגסי החומר ולהמונים ואצלם בלי קנין פרטי לא ימצא להם

שום מאטיוו פאווער לתנועה גופניות רצוניות באורח ישר אלא רק בארח בלתי ישר דהיינו ע"י עקיפין 
שהוא ענין חלש להצלחה וסופו להגווע לגמרי כי מלבד שעבודה ע"י כפיה אינה שלימה הנה עכ"פ צריכין 

כי עדיין אין  אנו לעומדים על גביהם לשומרים ולמכייפין לכל הפחות אחד על מאה וכאן הכלב קבור
הקולטוביזאציע של דורינו גבוה במדה שיתן חכמי לב ונקיי הדעת אחד אחוז למאה וא"כ ערבין ערבא 

 צריך כי גם המשגיח צריך למאטיוו פאווער לעבודת ההשגחה וזהו אין לו.
 

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

 (050-4194229)ניתן ליצור קשר בטלפון  לתמוך בהוראת קבע או באופן חד פעמי כדי שנוכל להמשיך ולשרת את כלל הלומדים.

 
 


