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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 תרומה
 

 הלב הוא מקום שיתוף הרחמים והדין שזה גילוי הבחירה
ליבו.  הקב"ה מבקש מעם ישראל נדבת הלב מאת כל איש אשר ידבנו

בלב נמצא הרצון בפועל , שמה בלב מתגדלת הנשמה מנקודה קטנה 
עד רום המעלות הגדולות שלה בלב נמצאים ב' חללים הימיני 
והשמאלי, בימני נמצאים דמים ורצונות צלולים, ובשמאלי נמצאים 
דמים עכורים. שמה בלב הוא מקום העבודה מקום של שני הפכים 

את העולם היתה כדי לגלות את עניין טוב ורע הנלחמים זה בזה. ברי
הלב שהוא ענין הבחירה, בלב הוא כנגד ספירת הבינה שכתוב הלב 
מבין והשי"ת שיתף את ספירת המלכות בבינה שזהו ענין שיתוף 
מדת הרחמים בדין, מידת הדין זה המלכות שהיא הרצון לקבל מדת 
 הרחמים זה בינה שהיא הרצון להשפיע והחיבור הזה נעשה בלב.

פרוש: כל מדריגה שישנה מחולקת לשני 
חצאים החלק העליון שהוא החלק המכוסה 
והנסתר והחלק התחתון שהוא מקום 
הגילוי של האורות שבמדריגה מקום 
החיבור של החלק המכוסה והחלק הגלוי 
הוא הלב, הלב הוא נקודת החיבור של שני 
החלקים כי הלב כולל מצד אחד את חלק 

פיע שענינו שאדם הבינה שהוא הרצון להש
לא חפץ בשום גילוי רק להשפיע מצד שני 
הלב כולל את מדת הדין ספירת המלכות 
שענינה הוא השימוש עם הרצון לקבל 

א שהוא מגלה את האורות לכן הלב הו
 .מקום החיבור של הכיסוי והגילוי

 תפקיד הנשמה לתקן את הגוף
והטעם שישנם בכל מדריגה חלק מכוסה 
ומגולה הוא השורש שבו תלוי סיבת 
הבריאה והיינו מטרם הצמצום היה הרצון 
לקבל מלא באור ולא היה שום עניין של 
שינוי צורה בין הכלי לאור, וכשהכלי רצה 
להדבק במדת הרצון להשפיע הסתלק כל 

ר בחזרה האור וזה נקרא "צמצום", ומעתה צריך להמשיך את כל האו
שתחת הצורה שהייתה קודם לכן שהיא  ולכלי בצורה חדשה והיינ

צורת המקבל עמ"נ לקבל, כעת כל אור ימשך על מנת להשפיע. 
ובעבור זה השתלשלה הנשמה והגוף למקום אחד, כדי שהנשמה 
 שהיא הרצון להשפיע תתקן את הגוף שהוא הרצון לקבל אך לעצמו.

של  של טוב לעומת מערכת והיינו שהתגלה עניין הבחירה, מערכה
רע, כי מהצמצום ואילך נפסלה צורת המקבל עמ"נ לקבל עולמית 

מים להשפיע וזה נקרא "שיתוף מדת הרח וצריך לתקנו בעל מנת
בדין" היינו שיתוף הרצון לקבל ברצון להשפיע שנקרא מידת 
הרחמים. השיתוף הזה נמצא בלב ושמה עיקר המלחמה כי שמה 

ומקום הבחירה בין טוב לרע. וא"כ החלק מתחיל מקום הגילוי 
המגולה שבכל מדריגה הוא מקום הבחירה בתיקון הרצון לקבל 
הרוצה ב"גילוי" האור שזה נמצא בחצי התחתון של המדריגה 

 ממקום הלב ומטה.
 לעתיד לבא יתגלה הנהגת ההשגחה

אבל מצד החלק המכוסה של המדריגה אין בחירה כלל ושמה מאירה 
ומצד המקום המכוסה עבודת ובחירת התחתון הנהגת ההשגחה, 

אינה תופסת מקום כי שמה מושג העניין שה' עושה הכל ומצד 
המקום העליון הזה הנברא כבר נמצא כבר מתוקן .ובזמן של 
העבודה שזה הזמן של שיתא אלפי שנים אין גילוי למקום המכוסה 
כי אחרת תתבטל הבחירה אלא משם מופיעה מעט הארה לקרב את 

רא לתכליתו שיבחר בטוב )וברמח"ל מובא שז"ס פרצוף אריך הנב
(. ועיקר השליטה ההשגחה בתוך עולם הבחירה לויא גיאנפין שהו

עכשיו הוא למקום הגילוי ששם מקום העבודה והבחירה בין טוב 
לרע ולעתיד לבא יתבטל ההתחלקות בתוך המדריגה בין הגילוי 

עמו הרגשת כוחי ועוצם ידי ועל לנסתר כי יתבער הרע מן העולם ו
ידי זה יתמזגו שני חלקי המדריגה כאחד ויראו שה' עשה עושה 
ויעשה לכל המעשים ויראו שכל המלחמות הכל היה בחינת 
שעשועים  שיגרם צחוק גדול בעולם וכמו שכתוב בספר שמעתי 
בשם בעל הסולם פירוש הפסוק "לויתן זה יצרת לשחק בו" "לויתן" 

ות כמו שאומר הפסוק "הפעם ילווה אישי אלי" וכל מרמז על דביק
המלחמות שהיו בין הרע לטוב כדי להשיג את הדביקות הרמוז 
בלוויתן יתגלה אשר הכל היה "לשחק בו" הכל שחוק ושעשועים וה' 
עשה הכל. וזה השגה של לעתיד לבא שאז יתחברו החלק הנגלה 

בחירה והנסתר של המדריגה כאחד, שאור ההשגחה יאיר בתוך ה
שזה יושג רק לעתיד לבא שנזכה לזיכוך השכל האנושי שמנוע 
מלהשיג זאת ועבודתינו לרומם ולהתרומם מעולם הבחירה לעולם 
ההשגחה לחבר את ב' העולמות את ב' חלקי המדריגה כאחד כי זוהי 

 התכלית.
 מלאך רע נהפך לטוב

והנה זהו גם כן עניין המלאכים, כי מצינו שישנם מלאכי סנגוריה וכן 
להפך מלאכי קטגוריה שמתנגדים למציאות האדם, ושורש 

הבחירה והעבודה, שזה  ההתחלקות הזו בין המלאכים קשור לעולם
מים שורשם מחלל הימני קשור לב' החללים שבלב. כי מלאכי רח

ומלאכים רעים שורשם מהחלל השמאלי שעומק ענינם הוא יצר טוב 
ויצר רע שהאדם בוחר מי ישלוט עליו וכן האדם צריך לאחד את ב' 
המלאכים ששורשם מעולם הבחירה ולגלות את סוד ההשגחה שאז 
מתהפך מלאך רע לטוב ,ולכן יחוד 
קוב"ה ושכנתיה שהם השמות הוי'ה 

גמט' צ"א וגם מלאך בגמט' אדני', ב
צ"א. כי יחוד קוב"ה ושכינתיה זה 
הדרגה של גילוי ההשגחה, שרואים 
שהשי"ת עושה הכל, ומלאך זה הדרגה 
של הבחירה שלאדם ישנם מלחמות עם 
היצה"ר והיצה"ט, שהם מלאכים וצריך 

ת ושכינתיה לחבר את שתי העולמו
ות הם אחד ולכן ועולם הללו כי בפנימי

היא אחת. כי בפנימיות  הגמט' שלהם
עולם ההשגחה שהוא בחינת יחוד 
קוב"ה ושכנתיה ועולם המלאכים שזה 

 עולם הבחירה הם אחד 
 במשכן היה חיבור השגחה ובחירה

הנה בית המקדש והמשכן הוא המקום 
שעושים את העבודה לחבר בין עולם 
 ההשגחה לעולם הבחירה לכן בביהמ"ק

היו כמה וכמה דברים שהם נגד השכל 
כגון מה שאמרו חז"ל "עומדים צפופים 
ומשתחווים רווחים" וכן "מקום ארון אינו מן המדה, כי ביהמ"ק הוא 
מקום שמתחבר מקום ההשגחה עם מקום הבחירה שהוא עניין 
חיבור מח ולב כי הלב הוא כנגד הנהגת הבחירה שיש בו ב' חללים 

עניין עולם ההשגחה וההשגה שהכל טוב וה' ימין ושמאל והמח הוא 
עושה הכל ומלאך רע הוא באמת טוב כי מצד המח אין קטרוג על 

 האדם מצד המלאך
 תרומה זה התרוממות להרים את הבחירה

תרומה הוא לשון התרוממות ועליה, והתרומה היא מכל איש אשר 
ידבנו ליבו, הלב זה מקום הבחירה ואותו צריך לרומם למקום 

ה' ה' זו השכינה שהיא לב -ה ששם אין רע. תרומה זה תרוםההשגח
העולם שעליה סובב כל התיקון והנה בענין התרומה מנו חז"ל ג' 

עין רעה דרגות של תורמים וכולם בלשון עין הנמוך ביותר נקרא 
בינונית והחשוב מכולם הוא עין יפה   והשני לו נקרא שתורם בעין

רוממות מעולם הבחירה אל והביאור כי ענין התרומה שהוא ההת
עולם ההשגחה שהוא בחינת עין שרואים שהכל טוב הנה הוא נעשה 
לאט לאט שמתחילה האדם משיג רק מעט מן ההשגחה ועדיין רואה 
רע וזה נקרא שתורם בעין רעה והגבוה מכולם הוא זה שזכה 
להשגחה השלימה שחיבר את ב' ההנהגות בשלימות הנה הוא בחינת 

 איך השי"ת עושה כל המעשיםעין יפה שרואה 
 תולעת

בית המקדש שבנה שלמה היה באופן שכמעט חיבר לגמרי את ב' 
ההנהגות וזה העניין שכתוב שלא נשמע בבנין הבית כל כלי ברזל כי 
כלי ברזל מסמל את כח הבחירה של האדם שהוא עושה ופועל, וכל 
ענין בית המקדש להאיר באדם את סוד ההשגחה שה' עושה את כל 

מעשים ובביקוע האבנים השתמשו בתולעת שמיר כמובא בחז"ל ה
תולעת מרמז על שפלות והכנעה שרואה שהוא לא פועל כלום. וכן 
תולע אותיות עולת בחינת עליה שמרוממים את העולם התחתון של 
הבחירה לעולם העליון של ההשגחה שזה בחינת עין יפה כנ"ל יפה 

לבא שו"ה שבשם הוי"ה  גמטריה יהיה כידוע שזה מרמז על לעתיד
יהפך לי"ה ושמו של ה' יקרא יהיה שזה מרמז שב' החלקים התחברו 
להיות אחד חיבור המח והלב ואנו מצפים לבית המקדש השלישי 
שיתגלה בה נדבת הלב של כולנו בבחינת עין יפה שנזכה לטבע השני 
שנקרא רצון להשפיע ואז יתחברו ב' המדריגות וימלא כבוד ה' את 
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 יש לי מושג
 'אדר'

'אדר' הוא מלשון אדרת, כמו שכתוב אצל אליהו 
)מלכים א' יט, יט(: "וישלח אדרתו אליו", שאדרת הוא 
אדרת שער, שהם בחינת שערות ודינין, שבבחינת 
עבודה הם דעות ומחשבות זרות המרחיקות את האדם 
מהקב"ה. וכאן נוהג ענין התגברות עליהם. ואע"פ 

תו ית', שהוא רואה הרבה סתירות שנמצאות בהשגח
מכל מקום הוא צריך להתגבר עליהם ע"י אמונה 
למעלה מהדעת, ולומר שהם השגחה בבחינת טוב 
ומטיב. שזה סוד מה שכתוב אצל משה: "ויסתר משה 
את פניו", היינו שראה כל הסתירות, והחזיקם ע"י 
התאמצות בכח האמונה למעלה מהדעת. וכמו שאמרו 

הביט', זכה רז"ל: בשכר ויסתר משה פניו כי ירא 'מ
 )שמעתי ז' אדר תש"ג ירושלים( לותמונת ה' יביט.

 

  ב'ב'    שנהשנה



 טוב להודות לה'
ג ומועד, אנו ומידי ח שבוע בשבועמידי שהחינו וקימנו והגיענו לזמן הזה במלאת שנה להוצאת המאמר 

 .שיתן השי"ת כח להמשיך השי"ת ומתפלליםמודים ל
 אנו מודים למאות ההוגים והמפיצים את המאמר. יפתח ה' ליבם בתורה ויעלו מעלה מעלה. בהזדמנות זו

  דבס"

 

 

  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

  
  

  

  ''חלק החלק ה  ––  עולם שנה נפשעולם שנה נפש
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

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

 אמנם תדע שגם הם משמשים להחמה ומקבלים מהחמה ממש כמו
 הלבנה כנ"ל וכל ההפרש ביניהם להלבנה הוא בהריבוי הגדול הנוהג
 בהם כמ"ש וספור את הכוכבים אם תוכל לספור אותם והוא משום

 שהרי עולם אינם משיגים איך המה משמשים להחמה וכו' משא"כ את
 הלבנה אנו יודעים היטב באיזה מקום שהוא משמשת להחמה וע"כ

 אנו מונין ללבנה כי יש מספר דהיינו באומ"צ וע"י אנקת"ם
 ותדע שסו"ה כמכחול בעין וכו' וכי שם אהיה עמה המטיב ושולט בימות

 בוי הכוכבים המתנוצצים על הארץהמשיח לכלהו דרגין כ"ז הוא מרי
 שמשם כל כוחו של משיח וע"כ מובן מאד סו"ה כי חדל מלספור
 גם כי אין מספר אשר זה שימוש נפלא להחמה והוא תיקון יותר

 דרך כוכבסו"ה למקומות היותר רחוקים וז יטיבגדול מאור הלבנה כי מ
 מיעקוב

 באופן שחמה ולבנה נמצאים בסוד האחדות אחת היא לאמה ברה
 הוא ליולדתה וכגוונא דמתיחדין לעילא ברזא דאחד אתיחדת לתתא ברזא

 דאחד וכו' משא"כ הכוכבים המה בסוד הריבוי דווקא אמנם סוד גדול
 ממש אחדנמצא בהם והוא אור התמצית מכל הכוכבים ביחד שה"ס 

 אשר גם החמה מקבל סוד האחד מהם וז"ס שהקב"ה תלה ברכת
 הזרע לאברהם אבינו כבלתי ספירת הככבים.

 סוף המאמר()
 


