
 

 

 

 

 שירשיר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אתה מצוי מחויב המציאות

 ואורותיך יוצאים מהנמשכים לראות

 לכן נתחייבו כל נברא לעבדיך

 כי לא יחסרוך גם עובדי זולתיך

 

 בראתני לא בחיוב זולת בנדבה

 כי גאית ולפני כל מלאכה השלמה
 

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

)ניתן ליצור  הנהנים מפעילותה לתמוך בהוראת קבע או באופן חד פעמי כדי שנוכל להמשיך ולשרת את כלל הלומדים.
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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



 

 

האדם נעשה שותפו של ה' במעשה הבריאה ע"י שמשפיע 'מוחין' 
 בבריאה

לך בכל שעריך וגו''.  ידוע שהספירות מתחלקות  'שופטים ושוטרים תתן
שהם המידות חסד  חתונותת' לג' ראשונות, שהם כתר חכמה בינה, ולז

 גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות.  וג' הספירות הראשונות הם המוחין
ת, המקבלים את ווהמידות, הם הספירות התחתונ .ושפע התענוג

שהם  התענוג.  והנה העולם נברא בשש ימים,
ששת המידות.  'וביום השביעי שבת וינפש', 
והפירוש הוא שבשבת נמשך הג' מוחין 
עליונים לתוך המידות.  בשבת נעשה שלמות 

השפעת המוחין במידות,  ,של עשר ספירות
שזה תכלית העולם. כי השי"ת ברא את 
העולם באופן של 'אשר ברא אלוקים לעשות'.  

יות שהשי"ת הניח לנו מקום 'לעשות' ולה
עימו שותפים בבריאה.  והשותפות שלנו הוא 
במה שאנו 'מוסיפים' על הבריאה.  שהבריאה 
מצד עצמה היא רק מידות והאדם הוא החכם 
של הבריאה.  הוא מוסיף  את 'המוחין', שהם 
ג' הספירות הראשונות.  וזאת ע"י העסק 
בתורה.  כי התורה יצאה מספירת החכמה.  

לם חיכה ליום ועל כן אמרו חז"ל שכל העו
שעם ישראל יקבלו את התורה.  וכן 'אם לא 

הוא מחיה  םבריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי'. כי האד
 את הבריאה ע"י השפע שמושך ע"י מעשיו.  

 הוא ע"י המשכת מוחין יעבודת תיקון המידות כדבע
ט.  וזה נקרא 'תיקון המידות'.  כי יש אחד שמתקן את מידותיו באופן פשו

היינו, שאם הוא כעסן או גאוותן הוא מתבונן בגנות הכעס או הגאווה, 
ועי"ז כופה עצמו לענווה או לאריכות אפיים.  אבל זה רק חיצוניות של 
תיקון המידות.  ותיקון אמיתי למידות הוא ע"י השפעת המוחין, שמבין 
את שורשי הדברים בדרך ענף ושורש, ומבין שהכעס הוא סוג של שפע 

יך לדעת איך להתנהג עימו.  כמ"ש בזוה"ק 'אית רוגזא דאקרי ברוך'.  שצר
הקבלה גאווה זה שייך למידת  תמבין שעפ"י חכמ הוא גאווהבוכן 

המלכות.  וכל אחד יש לו חלק ממידת המלכות.  וע"כ מצינו צדיקים 
שהתנהגו בהתנשאות מצד התרוממות ספירת המלכות שבנשמתם, ורק 

דל בין 'עבודת המידות' של גוי ליהודי.  כי גוי יש עליה כוונו.  וזה ההב
ש לו ילו שייכות רק ל'מעשי בראשית', שהם עניין מידות לבד. ויהודי 

שייכות למתן תורה לעשר הדברות, שמעלים את העשרה מאמרות של 
 מעשי בראשית.

 תיקון המידות כנכון הוא עניין 'תיקון ג' קוין'
לא למוחין. כי המוחין זה השפע.  ועיקר התיקון הנצרך הוא למידות ו

וע"כ יש את עניין תיקון ג' קווין ימין שמאל ואמצע, שזהו האופן שבו 
יכול להופיע השפע של המוחין בצורה נכונה, בלי טעויות.  וע"כ המידות 
מסודרות בצורה של ג' קווין, חסד נצח בצד ימין, גבורה הוד בצד שמאל, 

עניין ג' קווין בקצרה הוא, כי ידוע תפארת ויסוד בקו אמצעי.  וביאור 
שהיסוד של הנברא הוא 'הרצון לקבל לעצמו'. והאור הוא כולו 'רצון 
להשפיע'.  ועל כן יש הופכיות ביניהם, ועל הנברא לעשות תיקון של 
'השוואת הצורה', היינו להדבק בתכונת האור, ועי"ז לא יהיה הופכיות 

עניינו שהנברא מתנהג כטבע  שמאל וביניהם ויוכל לקבל האור.  והנה ק
בריאתו, שהוא שימוש עם הרצון לקבל לבד, שאז הוא ב'הופכיות 
הצורה'.  כי אז הוא בתכונת 'המקבל'.  וקו ימין עניינו שהנברא משווה 

ומתדבק ברצון להשפיע לבד.  ואז אינו רוצה שום אור.  בורא צורתו ל
שמאל ישנו חסרון ובכל אחד משני הקוין הללו לבדם ישנו חסרון.  בקו 

של 'הופכיות הצורה' ואז נמשך לנברא דינים קשים מחמת הרצון לקבל 
שלו.  ובקו ימין לבד, שהוא שהנברא דבוק ברצון להשפיע לבד, ישנו גם 
חסרון, כי אע"פ שדבוק, אז באור העליון עכ"ז לא נהנה מהאור, כי הוא 

בראים יקבלו אז רק בתכונת הרצון להשפיע בלבד.  והרי השי"ת רצה שהנ
 של וע"כ יש את התיקון

.  והנה זה התיקון 'מקבל על מנת להשפיע'ו האמצע, שעושה פשרה של ק
מכשיר את המידות לקבל את המוחין.  וע"כ עיקר תיקון ג' הקווין הוא 
רק בז"ת, ואז נמשך המוחין.  וזה העומק של יום השבת, שאז מתגלה 

 התיקון של ג' הקווין.  
 לשער ועבודת הסנהדריןענין הפיכת רשע 

ויש לרמז שר"ת של ש'ופטים ו'שוטרים ת'תן ל'ך ב'כל, הוא שב"ת ל"ו.  
כי האור הגנוז האיר לאדם הראשון ל"ו שעות, שכנגדם יש בחנוכה ל"ו 
נרות.  וכן ל"ו הוא ו'פעמים ו', שזה רמז על התכללות המידות, חג"ת 

ן. וזה קשור לעניין נה"י זה בזה, שזהו תיקון הקווין שמאיר את המוחי
'שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך'.  כי שע"ר אותיות רש"ע, וצריך 
להפוך רש"ע לשע"ר.  כי רש"ע זהו קודם תיקון קווין ואחרי תיקון הקווין 
מתהפך הרשע, שהוא הרצון לקבל אך 
לעצמו, לשע"ר, שדרכו מתגלה המוחין.  כי 
אין שום השפעת מוחין בלי 'רצון לקבל'.  
ועניין השופטים הוא הסנהדרין, שהם היו 
שבעים כנגד השבע מידות.  והם היו 
מתקנים את המידות של ישראל, כדי שיהיה 
מושפע בהם מוחין.  וע"כ הם ישבו 
בביהמ"ק, כי בית המקדש משם מושפע 
המוחין למידות.  והסנהדרין היו עושים את 

הרמז  ג"כ התיקון של הג' קווין במידות. וזהו
ושבים בלשכת 'הגזית'.  גזית אותיות שהיו י

י"ג ז"ת.  כי י"ג ידוע מהזוה"ק שמרמז על 
השפעת המוחין, שהם סוד י"ג מידות 
הרחמים אל הז"ת ז'יין ת'חתונות, שהם 
המידות מחסד עד מלכות. וזהו הרמז של 

 .גזי"ת
 דינים של קדושה

דין  וזהו גם עניין השוטרים.  כי יש דין של הטומאה ויש דין בקדושה.
של סטרא אחרא מסתיר על אור ה' וגורם טמטום הלב.  זהו דין של 'דרך 
יסורים'.  ויש דין של הקדושה, כמו שאמרו חז"ל 'טובה מרדות אחת 
בליבו של אדם יותר ממאה מלקיות'.   לדוגמא אדם מגושם שמתקרב 
לצדיק וטועם את הנועם שלו, ומתוך כך הוא מתבייש בעצמו עד להקאה, 

ב הוא נמצא.  זה נקרא דין של קדושה, הופעה של חשבון נפש באיזה מצ
פנימי.  משא"כ דין של סט"א הוא יסורים.  וכדי ליצור ולהכניע את הקו 
השמאל שיתיחד עם הימין, משתמש הקו האמצעי עם דינים קדושים, 
שעומקם הוא 'דינים של דרך תורה' שמופיע על ידי קו האמצעי או של 

ת של ה', שגורם לקו שמאל להתבייש להמשיך דביקות והכרה ברוממו
אור לעצמו, מחמת הגילוי של הרוממות של הרצון להשפיע  שגרם הקו 
האמצעי ועי"ז הקו שמאל, שזה בחינת רש"ע, מתיחד עם הימין ונעשה 
שע"ר ומופיע המוחין בתוך המידות.ועבודת תיקון הקוין במידות נקרא 

דרין ישבו אצל המזבח, כי עבודת תיקון הלב 'עבודת התפילה'.  ע"כ הסנה
הקרבנות הוא עניין של עבודת התפילה.  והמזבח היה מכוון בקו ישר 
כנגד הארון, שזה התורה.  ןהיה מושפע המוחין, שזה התורה, למזבח שזה 

  המידות,  ועניין הלב שכולל את כל המידות.
 רמזי ציץ וחושן וקרבן התמיד

וזה עניין הציץ וחושן המשפט, כי חושן המשפט היה על לב אהרן, ושמה 
היה אבני החושן, שהיה חקוק בהם י"ב השבטים ושמות האבות אברהם 
יצחק ויעקב.  שעניינם הוא המידות שצריך להשפיע בהם את המוחין.  
ועל כן חושן אותיות נח"ש. כי ע"י תיקון הקווין במידות נכנע כח הנחש, 

מנוע חיבור מוחין ומידות.  וע"י הציץ שנמצא על מצח אהרן, שרוצה ל
שהוא עניין הג' מוחין, היה מושפע בחושן שזה המידות.  ועל הציץ היה 
כתוב 'קודש לה'', שעניינו שע"י השפעת המוחין מתגלה שאין דבר חוץ 
לקדושתו ית', אלא הכל קודש לה'.  וגם הרש"ע נהפך לשע"ר, לגלות 

יין הפסוק 'ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו אלוקות.  וזה ענ
ואיננו'.  ואי"ן רשע, אי"ן מרמז על חכמ"ה.  החכמה מאי"ן תמצא.  
ובהמשך הפסוק והתבוננ"ת מרמז על ב'ינה מקומ"ו ואיננ"ו מרמז על כתר 
בחינת אי"ה מקו"ם כבודו, שזה בחינת כתר שאי אפשר להרגיש שהיה 

 פה פעם רשעות כל שהוא.
וזה עניין שאנו אומרים של יום בקרבן התמיד עולת תמיד העשויה בהר 
סיני.  כי קרבן תמיד הוא תחילת עבודת הקרבנות של היום, שזה בחי' 
המידות כנ"ל.  ואנו מקשרים את זה עם 'הר סיני'. ששם קיבלנו את 

ה, שהוא המוחן שמושפעים במידות.  ועל זה התורה אומרת לנו התור
'שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך', שתאיר בכל השערים והמידות 
את האור של המוחין, ע"י הסנהדרין, שהם החכם עדיף מנביא.  
שמשתמשים עם יסורים קדושים של 'חשבון הנפש' ולא במכות כואבות 

אכמלה"ב(.  ה' יזכנו להיות ברי לבב, )שזה החילוק בין חכם לנביא ו
.שבת שלום לכולם להתחזק בחודש אלול בטהרה ושמחה ולימוד התורה.

 

 ה'תשע"ח שופטיםפרשת 
 

 שזה עניין הסנהדרין ודינים קדושים השפעת המוחין למידות בדרך תיקון ג' קוין
 

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

ב'  שנה 

 יש לי מושג

 מטרה
אשר פונה  במלחמת ה' צריך להזהר בכל פנותיו

להשים כנגד עיניו את המטרה. על דרך משל 

ברובה קשת, אם מסתכל על המטרה, יכול להיות 

שלא יחטיא אותה, ואם לא יסתכל עליה, אז בלי 

ספק שיחטיא את המטרה ועבודתו בחנם. כמו כן 

במלחמת השי"ת, אם לא יהי' בעת העבודה 

 המטרה שומה נגד עיניו, אז ודאי יהיה יגיע לריק. 

 )הקדמה שניה לפי חכם(

 


