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יע  תורתתורתמר שבועי בדרך מר שבועי בדרך מאמא ז בעל הסולם  ו הקדוש  נ יעמרן רבי ז בעל הסולם  ו הקדוש  נ אא""מרן רבי

כידוע שישנם .  ספירת היסוד נקראת רגל, מרגלים לשון רגלים
ן המרגל הוא ועני.  נצח הוד יסוד:  הספירות' כנגד ג, רגלים' לאדם ג

וכך .  שהולך בהסתר לראות חולשת המדינה השניה ולגנוב סודותיה
ירת היסוד המשפיעה הוא חיבור ספ, גם עניין ביאת ישראל לארץ

.  ן המרגלים שהלכו לארץ ישראללספירת המלכות בהסתר  ולכן עני
אבל .  היה צריך להיות לחיבור ספירת היסוד עם ספירת המלכות

המרגלים נכשלו בזה ונשארו לפליטה יהושע 
כי , שיהושע הוא כנגד ספירת היסוד.  וכלב

וכלב כנגד ספירת , היה משבט אפרים בן יוסף
שהוא הויה , ן"ב גמטריא ב"כל.  המלכות

 .  ספירת המלכותן כנגד "במילוי ההי
שהוא ההכנה , וענין העבודה בספירת היסוד

הוא העבודה של בירור .  להכנס לארץ ישראל
כי כשרצה .  מעלת האדם על המלאכים

מה "טענו המלאכים , אדםת לברוא את ה"השי
המלאכים לא מבינים איך אפשר לחבר גשמיות ?  "זכרנואנוש כי ת

 .  יצוניים ביחס לאדםם חילכן המלאכים נקרא.  ורוחניות כאחד
והקו שהתחדש אחר הצמצום עניינו המסך .  האדם הוא סוד הקו

.  ובסוד המסך הזה אין שום חושך בעולם.  שדוחה את האור לאחוריו
בכח המסך , שהוא חושך, ותענוג גשמי, כיוון שכל רצון לקבל

, שזהו מעלת האדם.  והדחיה אפשר להחזירו לשורשו ולהופכו לאור
ז יכול לחבר גשמיות ורוחניות "ועי.  הדחיה והמסך שיש לו כח

ועל כן ספירת היסוד , והמסך נמצא כידוע בספירת היסוד.  כאחד
 .  על פי השורש הרוחני, וגם בגשמיות זה כך ,דרכה יוצאים הנשמות

ין היסוד וחיבור גוף עם נשמה הוא ענכי עניין ההולדה עם ספירת 
וג המלאכים מלווה את וקטר.  שלמות האדם על פני המלאכים

י קדושת הברית "ונצחון הקטרוג הוא ע.  בכל ענייניו, האדם כל הזמן
ורגליהם 'על המלאכים נאמר .  שעניינו כח הדחיה של המסך, והיסוד

והאדם .  מרמז על אור ישר -' רגל ישרה'אפשר לרמז  .  'רגל ישרה
חזיר שמ, שהוא ספירת היסוד, בפרט הרגל השלישי, רגלים' יש לו ג

הקטרוג הוא שהאדם לא יכול לקבל את אור  .את האור ישר לשורשו
י ספירת "וביטול הקטרוג הוא ע  .ר ישרהחכמה והתענוג הנקרא או

ואפשר לרמז .  שמחזירה את האור לשורש עד הכתר, היסוד בפרט
כמו , י הוא רגל עגול"שהפירוש ברש, 'רגל עגל'שרגלי המלאכים 

ורק לאדם יש , שאין לו כח המסך ירושוכי עגול פ.  שמביא התרגום
כי עגל מרמז על .  כמו עגל של פרה' עגל'ועוד אפשר לפרש .  זה כח

שזה מגיע מפני שור , שנמשך מקו שמאל, אור החכמה והתענוג
. 'העגל'והקטרוג של המלאכים על האדם הוא בדבר .  שבמרכבה

 שטוענים שהאדם לא יכול לקבל את אור החכמה והשמאל, היינו
 .  'ברגל עגל'פני שור שבמרכבה שרמוז המ
י האור חוזר עולה עד "כי ע.  י תורה ומצוות האדם מנצח הקטרוג"וע

.  'רצונו להטיב לנבראיו'ונקראת , שהיא השורש, ספירת הכתר
נ "עמ, ז יכול לקבל כל התענוגים שבעולם"והאדם נדבק בה ועי

רמז על אור שור מ.  ש-שור: ' שורש'וזה הרמז במילה .  להשפיע
הקוין ימין שמאל ' מרמז על ג' וש. ל"והתענוג מקו שמאל כנ, החכמה
שיש , שזה מעלתו על המלאכים, רגלי האדם' שהם כנגד ג, אמצע

יכול לקבל כל התענוג , הרגלים' שהוא ג' י הש"וע, להם רק רגל אחת
 .  הרמוז בשור

להתחזק בקדושת , העבודה שהיו צריכים המרגלים לעשות והיוז
, י עבודת האור חוזר העולה עד הכתר"וזה ע, היסוד סוד הרגלים

אפשר היה להכנס , שזהו הביטול האמיתי, י הדביקות בכתר"וע
סוד 'סוק אומר כמו שהפ.  נה סודספירת היסוד עני.  רץ ישראללא
שפירושו של סוד , ישנם סודות גנוזים 'להודיעם ליריאיו ובריתו' ה

 . סודהוא כל דבר שלא התגלה נקרא 
וצריך כלים ראויים .  והכלל הוא שכשיש כלים יכול להתגלות אורות

ולכן ספירת היסוד היא מולידה עוד כלים בכדי .  ז לגלות סודות"עי

ק שגם אם הזקין האדם "לכן גם כתוב בזוה.  שיתגלו עוד סודות
וצריך לגלות את ".  לערב זרע זרעך"ש "כמ.  צריך להמשיך להוליד

.  יראת שמים –' ליראיו'ת היסוד שהוא י פעול"הסודות האלו ע
שדוחה את האור לאחוריו מחמת יראה , המסך נקרא יראת שמים

י "האדם בא עת כל כשלונות כללו והנה.  שיכשל בקבלה עצמית
כי . ת כל הפגמים בעולם הם פגם היסודוכללו. קטרוג המלאכים

שלשמה , היסוד הוא עיקר מהות האדם
שנדבק  י"שהוא לגלות תענוג ע. נברא

וזה .  שהוא הביטול הגמור, בספירת הכתר
.  בכח האור חוזר שמעלה ממלכות עד כתר

 .  והכתר עניינו ביטול
ה בטל "מ' בבחי, הביטולשאדם הולך בדרך כ

כל הקטרוג בא על חלק , קטרוג המלאכים
 המלאכים התענוג שהאדם ממשיך והם

עתיד ' הרי ?איך נתת לו כזה תענוג:  טוענים
ם מתכלל וכשרואים איך האד. האדם ודאי יחטא. 'הוא למחטי קמך

לה הסוד שהאדם מלכתחילה היה ראוי כי מתג, בכתר נסתם הקטרוג
שזה הדביקות , עם רוחניות, שזה התענוג, גשמיות את לחבר

, כ יהושע"וע, ונקודה זו נשארה לפליטה אצל יהושע וכלב.  והביטול
  .רץ ישראלהוא הכניס את עם ישראל לא

סוד  הוא י"ע, וסוד הביטול המבטל כל הקטרוגים שהוא אור הכתר
' כ במקווה ישנם ב"וע, המקווה הוא השורש והדביקות.  המקווה

שהם כנגד נשיקין ', זריעה'י "וע' השקה'י "ע:  דרכים להכשירו
נשיקין מרמז על הדביקות וזריעה שהוא כנגד היסודות .  ויסודות

והאדם מקבל .  ושניהם נמצאים במקווה.  נוגמרמז על המשכת התע
שהאדם , ל שעל זה מקטרגים המלאכים"כי כנ, כח לאחד את שניהם

ובזמן המבול גבר קטרוג .  לא יכול לחבר את הדביקות עם התענוג
, שחזרה הבריאה לשורש, שהוא סוד מקווה, המלאכים וירד מבול

של ' בחיבהיה , שהיה בתיבה, שנח.  להמתיק את קטרוג המלאכים
ב שלקחו "כ הענ"ס לוגין וע"ובמקווה ישנם תתק.  טבילת מקווה

שת קדולרמז שהיו צריכים לזכות ל.  ס לוגין"המרגלים שקל תתק
כ יש מעלה "וע.  והם לא זכו לכך. ס לוגין"שיש בו תתק, המקווה

ארץ 'שהמשנה אומרת , מיוחדת במקוואותיה של ארץ ישראל
 .  'יןישראל טהורה ומקוואותיה טהור

שנמשך , כי כדי לזכות לארץ ישראל צריך לתקן את ספירת היסוד
שהוא הביטול , י הדביקות באור הכתר"אבל רק ע. עימו התענוג

כי כל עוד .  ולכן מקווה מתקן כעס, שמכניע את קטרוג המלאכים
ארבעים שנה אקוט 'ש "כמ, שלא נכנסו לארץ ישראל היה עניין כעס

כ "וע, שלא זכו, ארבעים סאה של המקווה ל שהיה כנגד"אפש.  'בדור
י "אבל ע, ובמשך שנים אלו היה כעס.  היו במדבר ארבעים שנה

שהוא עניין הביטול של הכתר , בסוד המקווה, הכניסה לארץ ישראל
, ף"ועל כן כעס הוא גמטריא כנ.  נמחק הכעס, י קדושת היסוד"ע

מוריך והיו  ולא יכנף עוד'ש "כמ, והוא לשון הסתר.  כמו כנף הבגד
סר , הי המקוו"כשנמחק הכעס ע, היינו".  עיניך רואות את מוריך

היסוד שהאדם באמת יכול  ספירת י"עומתגלה הסוד , הכנף וההסתר
כ הענין של "ואולי זהו ג),ת בעדו"להמשיך את כל האור שחשב השי

י בגדיהם שזה בא אחר חטא המרגלים לתקן "ציווי ציצית על כנפ
וכל שונאיו נעשים , ת בנצחיות"ונדבק בהשי (ף"נהכעס שבגמטריא כ

 .רק דברי שלום חן ותחנונים, ותחת כל הקטרוגים.  לו לאוהבים
  .לכולם שבת שלום

ששלמותו שמעלה אור , מרגל עניינו ספירת היסוד :סיכום המאמר
ז יכול לקבל את כל אור החכמה "ועי. יינו ביטולשענ, חוזר עד הכתר

שטוענים שאין , כ קטרוג המלאכים"ובזה סר ג.  בלי לפגום, ת"מהשי
שמבטל כעס , כ עניין המקווה"וזה ג.  האדם יכול להמשיך תענוג

שהתכלית .  שהיא ארץ ישראל, ומגלה את חיבור יסוד עם מלכות
של ביטול הקטרוגים הוא שיסוד מתחבר במלכות
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  שלא ראו אור מעולםשלא ראו אור מעולם, , אא""ותלמידיו זיעותלמידיו זיעעצם כתב יד קדשו של רבינו מרן בעל הסולם עצם כתב יד קדשו של רבינו מרן בעל הסולם 

  
  

 

  עם הבוראעם הבורא  הצדיקיםהצדיקים  מגעמגע

  

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

הוא אדם מעל הטבע ושיש ' עמו ית( מגע)ההמונים מדמים לעצמם שלמי שיש קאנטאקט : '  עמו ית( מגע)קאנטאקט 
והוא מפחד , כי כן טבע האדם שמפחד מכל דבר שמחוץ לטבע הבריאה. אמות שלו' ש להמצא בד"ומכ, לפחוד לדבר עמו

 .גם מדבר בלתי שִכיח כמו רעם וחזיז קולות
ובאמת , כי הוא בעל הטבע, כי אדרבא כי אין דבר יותר טבעי  מלהשיג מגע עם בוראו, למעשה אינו כןאמנם 

והעובדו הזוכה לקאנטאקט . אלא שאינו יודע ומרגיש זאת, ש מלא כל הארץ כבודו'כמ, יש לכל נברא מגע עם בוראו
, ובא אחד והודיע לו מה שיש לו בכיסו, ו יודעכמו האדם שיש לו אוצר בכיסו ואינ, אינו ניתוסף לו רק הידיעה לבד, עמו

כן הזוכה . ז אין כאן שום חדש לו ואין ממה להתרגש כי במציאות הממשי לא נתחדש דבר"ועכ. אשר באמת עתה נתעשר
אין לו שום שינוי משהו בהמציאות הממשי אלא ידיעה מה שלא ידע מקודם , לחביבות יתירה לדעת שהוא בן למקום

 . לכן
עד  שאפשר לומר , דרבה גם האדם הזוכה נעשה מתוך כך טבעי ביותר ופשטן ביותר ועניו ביותרולפיכך א

כי עתה הוא שוה ופשטן ומבין את כל האנשים . וכן כל ההמון מחוץ להטבע הפשוטה. שמטרם הזכיה היה אותו האדם
 ,ומעורב עמהם מאד

 .ן להם אח קרוב כמוהוכי אי, ויש רק לאהוב אותו לבד, ואין קרוב וטבעי לההמון ממנו
 

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