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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 שבת הגדול-פרשת צו
 כל תפלה שונה מחברתה ופנימיות התפילה הוא בחינת חיים 

עניין התפילות והקרבנות מכוונים כאחד, ועתה, שעדיין אין לנו קורבנות, 
שאין תפילה דומה לחברתה כלל ועיקר.   התפילה היא העיקר.  כתב האריז"ל

היינו, שאפילו שהתפילה יש לה סדר קבוע, בכל יום ויום, זהו רק בחיצוניות, 
אבל בפנימיות, כל תפילה שונה מחברתה.  וזה דומה לעניין האכילה, שבכל 
יום ויום אדם אוכל כיום האתמול, אבל כל יום נמשך לו חיים חדשים ע"י 

 נמשך חיים חדשים ע"י התפילה. ין התפילה, כל יוםהאכילה.  כמו כן עני
החיים משמעותם דבקות בה', כי רשעים נקראים מתים וחייהם אינם חיים, 
אלא נבחן ל"זיעה של חיים".  חיים אמיתיים הוא בבחי' "באור פני מלך 
חיים", חיי דביקות, איכות חיים.  וזה נמשך לפי עבודת האדם בהתגברותו 

 ויגיעתו.  
 מושגים על ידי מסירות נפשכלים דקדושה הוא לפי הכלים והשפע 

חיים והשפע הם לפי הכלים,  דאם יש לאדם כלים יש לו שפע.  ועניין שה
התפילה הוא הכנת כלים לקבלת שפע.  הכלי הרוחני הוא הרצון, תיקון 

הרצון הוא עבודת התפילה.  הרצון נמצא בלב, 
 –וחז"ל דרשו על הפסוק 'לעובדו בכל לבבכם' 

'איזהו עבודה שבלב? זהו תפילה'.  והכלים של 
בל האדם ע"י מסירות נפש.  וההסבר הנשמה מק

הוא שאין שום שפע מגיע לכלים של אהבה 
עצמית במובן הצר שלה, שהוא רק לקבל לעצמו.  
וכיוון שהרצון לקבל הוא יסודו של האדם, ע"כ 
צריך כח גדול ומסירות ועבודה גדולה, לצאת 

ביאורו  –מהאגו הצר, שזהו מסירות נפש.  נפש 
ת "אם יש את נפשכם" רצון, כמו שהתורה "אומר

 אם ברצונכם.   –
התפילה כוללת ב' חלקים, ממטה למעלה שהוא 

 ההשתוקקות וממעלה למטה שהוא קבלת השפע
כל תנועה של תפילה הוא ממטה למעלה.  ממטה למעלה הוא תנועה של 
זיכוך, רצון להתחבר להשי"ת ולעשות רצונו.  וזהו רק חלקה הראשון של 
התפילה, אח"כ יש את התהליך של מילוי הכלים בשפע.  קודם האדם מוסר 

ירור הכלים מקבלה להשפעה. נפשו ורצונו ממטה למעלה.  זהו תהליך ב
ואח"כ בא התהליך של ממעלה למטה, שהשפע יורד ומתקבל בכלי.  אבל כח 
המסירות נפש שהתגלה גורם שתמיד הכלי יהי דבוק בה' מברך וקבלת 
השפע לא יפגום בדביקות.  כל"י ר"ת: 'כהן, 'לוי, 'ישראל.  כמו שבקרבנות 

ראל במעמדם, כך גם היו כהנים בעבודתם ולויים בשירם ובזמרם ויש
בתפילה.  כי הכהן הוא התנועה של ממטה למעלה, מסירות נפש של הכלי, 
והלוי הוא קו שמאל, שהוא ע"י שירתו, מושך שפע ממעלה למטה, וישראל 
הוא מאחד את שניהם.  ורק ע"י העבודה של התכללות נוצר הכלי.  והיינו, 

העיקרית, אומר לך שאם תאמר לי שעבודת הכהן שהיא המסירות נפש, היא 
 שלא.  וכי השי"ת רוצה שימותו בריותיו? 

 אמיתיים'מסירות נפש' פירושו לחיות חיים יותר 
המסירות נפש האמיתי הוא למסור את האגו הצר ולחיות חיים אמיתיים.  
ומי שמבין במושכל ראשון שעניין מסירות נפש הוא מיתה, עדיין לא דרך על 
קצה הבנה מהו מסירות נפש.  עניין מסירות נפש הוא לזכות לחיים של  

ה יותר עמוקים מחיי גוף גרידא.  וע"כ גם הלוי, שעניינו שהוא נשמה, הרב
המשכת שפע, הרי הוא "מוסר נפש" לא פחות מהכהן, כי מסירת נפש הוא 
גם עבודת הכהן והלוי וישראל יחדיו.  ודוגמא לדבר נאמר, שאדם שיושב 

 ת, עמ"נ לעשות נחת רוח לה', וזוכה עי"כבסעודת שבת ונהנה ממאכלי שב
לכל המוחין הגבוהים, הרי הוא מוסר נפש לא פחות מזה שמוותר על 
גשמיות ביום חול והדבר כרוך לו בעבודה גדולה ומסירות.  כי מסירות נפש 
כלול מב' חלקים כנ"ל, חלק א' הוא ההסתלקות מקבלה, והחלק השני הוא 
המשכת שפע נעלה, שפע נשמה. והמשכת החיים הזו גם כן בשם מסירות 

רא.  וע"כ גם בתפילה רואים קודם את התנועה מעולם העשיה עד נפש תק
עולם האצילות.  שזה תפילת שמונה עשרה.  ואח"כ יש את הירידה חזרה 

'כהן, 'לוי,  –לעולם העשיה, שהוא המשכת השפע, שזהו שלמות הכל"י 
'ישראל.  וכמו שבאופן פרטי, בכל תפילה יש את התנועה של כלות הנפש, 

סוד  –סוד כהן, ואח"כ הירידה של השפע ממעלה למטה  –ממטה למעלה 
 .  לוי, וישראל המאחדם

 ג' התפילות באופן יחסי מכוונות גם כן כנגד ב' חלקי התפילה
כן רואים את ההתחלקות באופן כללי, שתפילת שחרית בערך לכל הג' ו

תפילות, היא התנועה של כלות הנפש, ממטה למעלה, ההסתלקות מקבלה.  
ולכן, ההכנה אליה היתה מודגשת ביותר אצל חסידים, כי הסתלקות דורש 

ה והתבוננות.  ותפילת שחרית מעמידה את כל היום על בסיס של הבנ
הסתלקות מקבלה ממטה למעלה, והיא מכוונת כנגד אברהם אבינו, שהוא 
חסד והשפעה, וגם כנגד הכהן, שהוא כנגד החסד.  ותפילת מנחה הוא כנגד 
השפע, הבא ממעלה למטה, ולכן מנחה הוא זמן דין, כי כל שפע הבא 

עטוף בדינים, כדי שמי שלא תיקן כליו לא יוכל לקבל.   מלמעלה למטה הוא
 והוא כנגד יצחק וכן כנגד לוי, שזה החלק השני של התפילה.  

תפילת ערבית כנגד יעקב אבינו קו האמצעי ורומז על הכח לעלות ממדריגה 
 למדריגה

ותפילת ערבית זה כנגד ישראל, שמאחד את ב' הכוחות האלו, של ממטה 
מנחה.  וכן מרמז על הכח להתקדם  –שחרית, וממעלה למטה  –למעלה 

ל מערכה זו נעשית בכל יום ויום, והיא הלאה למדריגה גבוהה יותר.  כי כ
מתחדשת בכל יום ויום.  והכח של יעקב אבינו, 

להמשיך הלאה עד שיתבררו  ,שפעהשהוא זוכה ב
כל הניצוצות והכלים.  וכמו שרואים אצל יעקב 
אבינו כשחזר מלבן ושכח "פכים קטנים", חזר 
לקחתם.  זה רומז שהקו האמצעי, שמקבל את 

נחת רוח חדש ומסירות  השפע, מחפש שוב לעשות
נפש חדשה.  וע"כ בכל יום חוזר על עצמו שוב 

כת השפע עניין המסירות נפש בשחרית, והמש
 במנחה, והשלמות בערבית. 

 י"ש אי"ן כנגד ב' הענינים שבתפלה-נשי"א
והנה יעקב אבינו הנחיל לי"ב שבטי י"ה, את כח 
התפילה והמסירות נפש והמשכת השפע של 

ותית י"ש א –נשמה.  ועל כל שבט ושבט עמד נשיא, י"ב נשיאים, נשי"א 
אי"ן, שזהו חיבור ב' ההפכים שישנם בתפילה.  מצד אחד את המסירות נפש 
של כלות הנפש ממטה למעלה, שזה בחינת אי"ן, שאדם כולו להשפיע.  
ומצד שני העבודה להמשיך אור ממעלה למטה, שזהו י"ש.   כי צריך לעורר 

הכל יום  את הרצון והישות בשביל להמשיך אור.  וב' ההפכים האלו הנעשים
 ים במילת נשי"א שהוא י"ש אי"ן.  ויום ע"י ישראל, רמוז

 יהודה ראש הנשיאי"ם שענינו כח התפילה ומסירות נפש
והנה, ראש הנשיאים, הנשיא שהקריב ראשון, הוא נשיא לבני יהודה.  כי 
יהודה הוא שבטו של דוד המלך, שעסק בתפילה, ותפילה מיוחד לשבט 
יהודה.  שכנגד ספירת המלכות, הנקראת תפילה.  וכן הנשיא של שבט 

סוף.  כי שבט -בן עמינדב, הוא גילה מסירות נפש בקריעת ים יהודה, נחשון
יהודה, הראשון לנשיאים, ראש השבטים, משפיע זאת על כל השבטים.  וזה 
גם עניין שבחודש ניסן מתחילים להקריב קרבנות ציבור מהשקלים החדשים 
שאוספים כל שנה מחדש.  כי חודש ניסן מכוון כנגד שבט יהודה, שעניינו 

סירות נפש.  וגם הקרבנות הם כמו התפילה, ולכן מתחילין תפילה ומ
להקריב את הקרבנות בחודש ניסן.  גם שקל בגמטריא נפש, שאת הקרבנות 

נפש והקריבו אותו, העלו את -שלקחו את השקל -הקריבו משקלים.  פירוש 
השקלים שהם הנפש ע"י הקרבן, שזה העניין של מסירות נפש.  וזה גם 

צדקה קודם התפילה, כמו שמובא בשו"ע, עפ"י הפסוק  העניין שאדם נותן
 "אני בצדק אחזה פניך", שזה הצדקה, זה הכנה למסירות נפש שבתפילה.  

 הנשיאים גורמים שהדין שבעננים יתהפך לרחמים ע"י כח התפילה
והנה, עננים נקראים נשיאים ג"כ, ואפשר להסביר הקשר, כי כשהנביא רוצה 
לומר שהתפילה לא מתקבלת, אומר "סכות בענן לך מעבור תפילה".  היינו, 

יכוב התפילה.  אבל בכח הנשיאים של ישראל, שהם שהענן זה משל לע
מאירים בעם ישראל את עבודת התפילה, שהוא ב' הפכים כאחד י"ש אי"ן, 

עננים והתפילה יכולה להתקבל.  ויש אחדות של -עי"ז מתבטלים הנשיאים
כל עם ישראל ומתגלים הכוחות הגנוזים שבכל אחד ע"י כח האחדות של ג' 

  אל, שהם ר"ת כלי כנ"ל, ומושפע שפע קדושה לעולם.כהן,  לוי וישר –הקוין 
 שבת שלום לכולם.
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 יש לי מושג
 

 ''הרכנת ראש
 

ם גם בראש שנקרא כשאורות דז"ת משמשי
כי האורות דג"ר הראויים לראש, חסרים  ,ג"ר

כלומר,  שמה, מכונה "הרכנת ראש".
שהראש מושפל למדריגה שווה עם הז"ת 

 ()תע"ס חלק ב'       שנקראות גוף.
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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

  
  

  
  הרוממות והשפלות מכורכים באדםהרוממות והשפלות מכורכים באדם

  

  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

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

 
 עם כל גאותו של האדם יכול  הרוממות והשפלות מכורכים באדם:

 הוא להשפיל עצמו עד עפר
 שחייו בפריחתם אי אפשר לו שיחיה בליכי האדם בעוד 

 מטרה וחפץ בחייו אולם כל עוד שבא לידי ימי הירידה
 הוא יכול לחיות ממש כמו זבובים דהיינו

 מבלי שום מטרה וחפץ לחיים.

 
חברים יקרים אור הסולם עומדת בפני קשיים תקציבים ועומדת לעצור את פעילותה, אנו 

מפעילותה לתמוך בהוראת קבע או באופן חד פעמי כדי קוראים בקריאה נרגשת לכל הנהנים 
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