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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"חספירת העומר  –פרשת שמיני 
 "ויהי ביום השמיני" וגו'

עולם הטבע הוא מספר שבע, כידוע, ושמונה הוא מעל הטבע.  כי 
ישנם ז' מידות וג' מוחין.  המידות הן חסד, גבורה, תפארת, נצח, 

ו כתר חכמה יסוד, מלכות.  והמוחין הם חכמה, בינה, דעת, א
בינה.  והמידות הם גבול, כמו הטבע המוגבל, ותפקיד המוחין 
להאיר בתוך המידות, שיהי' נשמה ואור אלוקי במידות.  אצל 
אומות העולם המידות נקרא "חכמת האתיקא".  היינו, שקבעו 
סדר של התנהגות ראויה, שבנוי על פי שכל חיצוני, בלי שום 

ודם הוא חיבור שמים וארץ, עניין של נשמה.  אבל ישראל, שס
גשמיות ורוחניות, והיינו שישראל קבלו את הסוד הזה במעמד 
הר סיני, האיך לקחת גשמיות ולהפוך אותו שיהי' מרכבה לגילוי 

א"כ, המידות אצל ישראל   .של רוחניות
אינו "סדר של התנהגות ניאותה", אלא כל 
כולו נשמה.  והיינו שכשיהודי עובד על 
מידותיו, בין אם זה כעס או גאוה או 
קנאה וכו', זה לא מטעםם איזשהו סיבה 
שכלית, רק הוא כי כך צווה ה',  ובאמת רק 
עי"ז יוכל להשיג את המידות הטובות.  כי 

דותיו הם נובעות מהסכמה אצל הגוי, שמי
שכלית, כדי שיהי מקובל בחברה וכדו', 

הנה בתוך תוכו נשאר כל הרע שבמידות.  
וזה יכול גם להתפרץ כשאין לו מונע 
מלגלות רוע מידותיו.  אבל, אצל היהודי, 
כיוון שעבודת המידות שלו הוא באופן 
שגורם שהמידה יתהפך, ויהי' מרכבה לאור 

בעצם" השתנה האלוקי, הרי שהמידה "
לטובה.  וזה דבר חשוב להבין, בפרט 
בימים אלו, שסופרים ספירת העומר, 
שכידוע יש ב' כוונות כלליות בספירת 
העומר.  כוונה אחת להמשיך את המוחין 
שהיו בליל פסח, שיש ד' מוחין: מוח 

החכמה, מוח הבינה, מוח החסדים דדעת ומוח הגבורות דדעת.  
, והוא להמשיך אור במידות: חסד, ומצד שני יש כוונה נוספת

גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. והיינו, שהשבוע הראשון 
הוא חסד, והשני גבורה, וכן הלאה במשך ז' שבועות.  והרי שיש 
לנו ב' כוונות שונות שמכוונים אותם בכל יום.  כוונה אחת מצד 

של  המוחין, וכוונה אחת של מידות.  והעניין כנ"ל של עניין
המידות כראוי, הנה הוא רק בהארת המוחין עליו.  כי עבודת 
המידות כראוי הוא שאדם זוכה לקדושת הנשמה שבמוחו, שיורד 
לתוך ליבו, שמשם יש את התפשטות בדם.  והקדושה הזו, 
שיורדת מהמוח ללב, שורפת את הרע שבמידות, והמידות 

והמידות הוא נהפכים להיות מרכבה לגילוי האור.  ועניין המוחין 
עניין הכח והפועל.  וכתוב בספרים הקדושים שהשי"ת ברא את 
העולם כי אין מלך בלא עם.  והקב"ה רצה שיהי' עם ישראל 
שיעבדו אותו מתוך בחירה בתוך גוף, וע"כ ברא את כל העולמות, 
עד העולם הזה, נשמה בגוף.  והיינו, שנתן לנו תפקיד, ע"י 

ת כל האור הנשגב והנורא בחירתנו להוציא מהכח לפועל א
שחשב להנותינו, שנמצא בעולם אין סוף.  וע"י עבודתינו בשיתא 
אלפי שני, ובעמלינו לקנות את הרצון להשפיע, בזה אנו מוציאים 

את האור מהעלם אל הגילוי, מהכח אל הפועל, שזה עניין הארת 
המוחין שיתגלו.  וזה היה כל העבודה של האבות הקדושים 

מרומזים במידות. כי אברהם רמוז בחסד ויצחק והשבטים שהם 
בגבורה ויעקב בתפארת והשבטים בנצח הוד יסוד מלכות.  
שעבודתם היה לגלות את המוחין, את האור האלוקי על המידות.  
והנה עניין שבירת הכלים היה שבעולם הנקודים נשברו הז' 
מידות, שנקראו ז' מלכים.  כי כנ"ל תפקיד המידות לגלות את ה 
מוחין.  ושמה היה פגם שהמידות לא הצליחו לגלות את המוחין 
כמו שצריך.  כי אם הכוונה היא על מנת לקבל, ממילא האור 
מסתלק והכלי נשבר.  וכך היה בעולם הנקודים, שהמידות לא 
היה להם את הכוונה הראויה בעל מנת להשפיע ולכן נשברו 

רא מלך הכלים.  ואח"כ השי"ת ברא את עולם האצילות, שנק
השמיני.  שע"י תיקונים מיוחדים 
נוצר מצב שלא יהיה יותר שבירה 

והמידות יוכלו לגלות את המוחין.  
א"כ כל נקודת עולם האצילות הוא 
שיוכל יהיה "הבכח" לצאת "בפועל", 
בלי חורבן, רק בדרך נועם.  שיוכל 
להתגלות המוחין במידות.  וזה 
נעשה ע"י שאדם זוכר בעבודתו 

תן לך כח לעשות חיל".  ש"הוא הנו
שזה עניין עולם האצילות, כידוע 
שהוא לשון "אצלו", אצל השי"ת, 
שעולם האצילות השפיע את 
הקדושה בנשמות ישראל, שתמיד 
בעומק נפשו ירגיש שהם אצלו ית', 

שהם סמוכים אליו גם במצבי חושך.  
שרק ע"י העניין של  "עולם 
האצילות", שרומז על עניין "אצלו", 

ו לגלות את המוחין על המידות יוכל
בצורה נכונה שלא תגרום שבירה 
שוב.  ולכן בספירת העומר, שהוא 
זמן של תיקון המידות, זמן שמגלים מוחין על המידות, מתחזקים 
בעניין של האמונה שאנו "אצלו" ית'.  והאריז"ל אומר שעניין זה, 

שבשבעת ימי המילואים משה רבינו היה כל יום מפרק את  
כן ומקימו מחדש, הוא רומז לשבירת הכלים שנשברו הז' המש

מידות, והיום השמיני, זה עניין של עולם האצילות, שכבר אין 
 שבירה                                          

הזמן גרמא, שקורין פרשת שמיני, יום שמיני למילואים, שכבר 
עבודת  לא מפרקים את המשכן, בימי ספירת העומר, שהוא עניין

המידות ותיקון שבירת הכלים.  וזה בכח יום השמיני, עולם 
האצילות, שמשם שואבים כח להוציא מן הכח אל הפועל, את כל 
הכוחות הגנוזים תוך נפשותינו.  וכן עי"ז לגלות כל הנועם והרוך 
שחשב שהשי"ת בעדינו.  וידוע מספרים הקדושים שימי ספירת 

ה תיקונים בעולם בימים אלו.  העומר הם ימים שורשיים ויש הרב
ועיקר העבודה בימים אלו לזכות לבחינת היום השמיני שהוא 
עולם האצילות, והאמונה שאנו סמוכים ודבוקים עם השי"ת, וזה 
נותן את הכח לעבוד את ה' בבחירה בטוב ולמאוס ברע ולגלות 
את אורו ית' על שבעת המידות שבנפש, שיזהירו ויבהיקו באור 

 שלום לכולם. שבת התורה.
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 יש לי מושג
 

 'אלף עלמין דחתימין בעזקא'
 

החכמה מכונה בשם אלף, בסו"ה ואאלפך חכמה וכו'. 

והעלם חכמה, נקרא בשם עלמין, מלשון העלם. וזה 

סובב על העלם חכמה קדומה בסבת המסך דצמצום 

ב' שעתיק נתתקן בו, שהוציא הג"ר דא"א לחוץ 

ותיקן ג"ר דגלגלתא שלו בבחינת עזקא, ממדרגתו, 

ו שה"ס ם' דצל"ם, המגבילה את הג"ר דגלגלתא כמ

עזקא סביב סביב, שישאר לעולם בבחינת חסדים 

מכוסים. ואין החכמה מגולה בו אלא בז"ת שבו, 

שהוא מוחא דאוירא, אשר קומה זו, היא בחינת ע"ב, 

שהג"ר שלו מכוסה בעזקא. כנ"ל. הרי שבחינת 

העזקא שהג"ר דגלגלתא נתקנו בה, גורם אל העליות 

. כי חכמה קדומה. וז"ס אלף עלמין דחתומין בעזקא

מסבת העזקא הזו אין עוד גילוי לחכמה זו בכלהו 

 (פירותס)תלמוד עשר ה         פרצופים דאצילות.
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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

  
  קריעת ים סוףקריעת ים סוף

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

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

 ״כל שגזרו, המים ידי על ישראל על המצרים שהתגברו דכיון חסדו לעולם כי לגזרים סוף ים ״לגזר כמ״ש, סוף ים קריעת ידי על מתגלה הזה הנון ושער
 יכול עבד היה ו״לא, ממשלתם ותחת בתוכם היה ישראל בני ומושב, מצרים תבואת כל את ומגדלים משקים היו אלו ומים ,תשליכהו״ היארה הילוד הבן

 מחמת הים מקור שיבש, דהיינו, מים מוצאי ונעשה הים מתחת ונפסק נקרע הסוף, דהיינו, סוף ים קריעת צריך היה כן על. כידוע ממצרים״ לברוח
 שלא מחמת, הקורה בעובי נכנס כי, ביבשה הים לתוך תחילה קפץ כי ,לקדשו״ יהודה ״היתה ואמר המטה את שהרים מתוך הים על מטהו משה שנטה
 ״ויבאו וז״ס פנימיותה לתוך ועלו הקורה את כן גם שבקעו, פירוש, ממש הקורה לעובי משה של בכחו עלו, הקורה של כובדו יותר לסבול מציאות היתה

 .ביבשה״ הים בתוך ישראל בני

 בעומק מתפשט היה המצרים של המרכבה וכל, המדבר״ מן והחיות רודף והשונא סוגר הים רוחות משלש מוקפין שהיו ישראל שראו ״כיון, שאמרו וז״ע
 הסבובים אלו ומכל. ויסעו״ ישראל בני אל ״דבר אליו הדבור והיה, ים של שאונו היה ומלפניהם, הרעות וחיות המדבר היה ושמאלם ומימינם, הדין

 לעיניהם התגלה מיד, הים נקרע שכאן כיון אבל. לגמרי נשמה יציאת מקום דהיינו, חטמם עד מגיע המים היו וכבר, הים גלי לתוך וקפצו בהוי׳ האמינו
 ראה שלא מה הים על שפחה ש״ראתה זכו ואז, הים בקיעת מחמת הקורה מעובי קבלו כי, ממש ביבשה הים בתוך ובאו, הים על ידו נטה שמשה

 ירדו וכו׳ סוף בים טבעו וכר בים ירה וחילו פרעה ״מרכבות וכל, ים״ בלב תהמת ״קפאו כי, ומשמאלם״ מימינם ״חומה להם היו המים כי, יחזקאל״
 .נמצא״ ולא ואבקשהו וכו׳ עריץ רשע ״ראיתי בסוד. אבן״ כמו במצולת

 המים ופלטו הוציאו הים לביזת שיזכו כדי וגם, פעם עוד יבאו כך ואחר. זה״ מצד מצריים עלו כך זה מצד שעלינו ״כשם, ישראל יאמרו שלא כדי אבל
 .הים ביזת וזה, והבן, הים״ שפת על מתים מצרים את ישראל ״וירא ואז, חג״ת ידי על התעלו שחב״ד, דהיינו, הים שפת על מתים המצרים את

, אז שאמרו, ועד״ לעלם ימלך ״הוי׳ בסוד כנ״ל הבזה על עצמם ששהו, כרחן״ בעל שהסיען, ישראל את משה ״ויסע, בסוד פגם איזה נמשך מכאן אבל
 בחינת בחג״ת מתדבקים שהיו, דהיינו - ועד לעולם מלך הוי׳ הים על ישראל אמרו ״אלו, ובאמת. ה״ימלוך״ לתקן רוצים היו הנ״ל הים ביזת בכח, דהיינו

 .לעולם״ בהן שולטת ולשון אומה היה לא - אז הים ביזת של הגדולה הארה אחר נמשכים היו ולא, כנ״ל הקורה עובי

  וכו׳ קרני״ למבעי דאזלא ״לגמלא מעט דומה

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