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 d052769144@gmail.com לקבלת העלון שלחו בקשה למייל        לע"נ איתי בן חיים הי"ד. לע"נ ר' בנימין בן ר' שלמה נלב"ע י"ב מרחשון ה'תשע"ז תנצב"ה.

 

 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

 דרך הישר!

אם לא תדע על איזה דרך לילך, התפלל להשי"ת מעומק הלב באמונה 
ובבטחון כראוי, ואחר כך תבחור לך דרך הקרוב יותר בעיניך עצמך, ותאמין 
שהיא השלוחה לך משמים בעד תפלתך. ואם אמונתך שלימה, ותקבל הדרך 

הדרך שבחרת בהחלט גמור, אז תצליח. כי אין דרך ישר לפני איש, רק זה 
 המקובל אחר תפילה עמוקה מקרב לב.

ותדע, שאפי' נכשל האדם וקבל דרך עקומה, אמנם אם הקדים תפלתו נעשה 
העקוב למישור, ולהיפך אם אפי' קיבל דרך הישר באמת, אמנם לא הקדים 

 -אחריתו עדי אובד תפלתו באמונה ובטחון כראוי, נעשה הישר לעקלקלות ו
יש דרך ישר לפני איש ואחריתו עדי " טז, כה( וזה סוד הכתוב )משלי יד, יב ;

 והחולק על דברי הרי נפשו ... –אובד 
 

 חברים יקרים: בודאי אתם מבינים את חשיבות פעולותיה של אור הסולם ונהנים מפירותיה.
  אור הסולם זקוקה לתמיכתכם, היו שותפים!!!

תוכלו לתמוך בנו בהוראת קבע או באופן חד פעמי, כל אחד כפי מתנת ידו הרחבה, כדי שנוכל להמשיך 

(4194229-050 ולשרת את כלל הלומדים.)ניתן ליצור קשר בטלפון  

 



 

 

'אלה תולדות נח, נח איש צדיק תמים וגו''.  וברש"י הביא: יש 
אם היה בדור לשבח ויש לגנאי.  יש לשבח, ש אותו דורשים

צדיקים היה צדיק יותר. ויש דורשים לגנאי, שאם היה בדור של 
ובמדרש כתוב שכל אברהם לא היה נחשב לכלום.  והנה בזוה"ק 

מי שנכפל שמו יש לו חלק בעוה"ז וחלק לעוה"ב.  וכן כאן כתוב 
נח נח, להורות על ב' חלקי הנשמה, אחד שלא מתלבשת בגוף 

אלא בבחי' מקיף, ואחד שמתלבשת בגוף 
בעוה"ז, וזה כמו שורש וענף.  שהשורש 
משפיע ומגדל את הענף.  ועל כן 
הצדיקים מקושרים לשורש הנשמה 

ומקשרים הענפים עם השורשים.   שלהם,
ועניין המבול שהוא חורבן העולם, וכן כל 
מיני חורבנות שישנם הוא מפני 
שהענפים נמנעים מלקבל שפעם 
מהשורש.  והצדיק, שהוא מקושר 
לשורשו, לא פוסק ממנו החיים.  ואפש"ל 
שעץ החיים ועץ הדעת זה בחינה של ענף 
ושורש.   שעץ החיים זה בחינת שורש 

הדעת זה בחינת ענף.  ואדם הראשון  ועץ
, שזה עץ הדעת, בחטאו הפריד את הענף

מהשורש, שזה עץ החים, וזה השורש 
לכל חורבנות שישנם.  והצדיקים הם מתקנים את חטא אדה"ר, 
א"כ הם מחברים הענפים עם השורשים כאחד.  וזה עניין 

נח נח אברהם אברהם.  והנה  –שהצדיקים נקראים בכפל לשון 
החיות של הבריאה, שהם הענפים,  הוא ע"י התורה.  והתורה כל 

זהו השורש של כל הבריאה כולה.  והבריאה כולה משתלשת 
מהתורה.  ובעצם אין דבר חוץ מהתורה, רק יש את שורש התורה, 
דיו שחור על גבי לבן. ויש איך שהתורה משתלשת להחיות את כל 

רייתא וקוב"ה הגשמיות שישנם.  וזה ממש כמו הנשמה.  כי או
שורש וענף, כך  –חד. וכמו שהנשמה יש לה ב' חלקים  – וישראל

שורש וענף.  ותיקון העולם הוא שהענף  –גם התורה יש ב' חלקים 
מקבל מהשורש בצורה נכונה, לא בבחי' ריבוי, ולא בבחינת 
מיעוט, אלא הענפים מתגדלים עם השפע כאחד, כמו תינוק, 

כשגודל עוד יכול כבר , ואח"כ שבתחילה אוכל חלב ואח"כ דגן
לאכול בשר גם כן.  וקישור הענפים בשורשים התחיל בעבודתו 
של נח, אבל בצורה מאד כללית.  ואחמ"כ בדור הפלגה נתפשטו 

 והתחיל להתברר עם ישראל, שהוא גוףע"י ענפים של ע' אומות, 
יצחק ויעקב,  אברהם –האילן.  והעבודה הזו נעשתה ע"י האבות 

ר בירור הכלים.  ומשה רבינו הוא המשיך את אור שזה בעיק
התורה בתוך הכלים שהאבות הכינו. כי הרי רואים שמשווים את 
נח לאברהם אבינו בזה שאמרו חז"ל כנ"ל שאם היה בדורו של 
אברהם לא היה נחשב לכלום.  ומצד שני משווים את נח למשה, 

מדוע  –כמו"ש בארי הק' שנח היה נשמת משה, והיתה עליו טענה 
 לא התפלל על בני דורו.  ומשה רבינו תיקן זאת באמרו 'ואם אין
מחני נא מספרך'.  כי באמת נח הוא נקודה הכוללת את כל 

. והיינו שהוא כולל את כל העבודה של תיקון חטא עץ הדעת
העבודה של חיבור הענפים בשורשם, כך שכל דבר מופיע מתחילה 

ועניין זה של פרט וכלל וכח בבחי' בכח ואח"כ נעשה בפועל.  
ופועל הוא גם בעניין חטא וגם בעניין תיקון.  שבתחילה החטא 

 מופיע בפרט, ומהפגם הפרטי הוא משפיע לכלל.
כי בעצם כל חטאי דור המבול השתלשל מחטאים פרטיים של 
אדם הראשון.  וכמו"כ עניין התיקון התחיל בנקודה שורשית, שזה 

ם יצחק ויעקב משה ושאר הצדיקים.  נח, שהוא כולל בתוכו אברה

ואחמ"כ זה מתגלה אצל הפרטים שזה כלל ישראל.  ומקום החטא 
איתא באחז"ל שנשמות דור , וע"כ עצמו נעשה למקום תיקון

ים, כי הכל נפעל על פי המבול הן נשמות עם ישראל שיצאו ממצר
שבחטא יש 'פרט וכלל' ו'בכח ובפועל', כך משקל אחד כנ"ל שכמו 

קון ןיש 'כלל ופרט' ו'בכח ובפועל'.  וזה ידוע מזוה"ק גם בתי
שעיקר החטא הוא ברצון, והמעשה הוא תוצאה מהרצון.  ועל כן 
גם על אותו משקל הפליגו בזוה"ק על 
מעלתו של הרהור תשובה, כי בעצם 
הרהור תשובה בבחי' מסוימת גדול 
ממעשה התשובה, כי ההרהור תשובה 
הוא השורש לכל הוידוי דברים 

ועל של החזרה והסיגופים, והמעשה בפ
בתשובה. וכך גם אפש"ל שנח בערך 
עבודת האבות הוא כערך בחינת הרהור 
תשובה, על בחינת מעשה התשובה בפועל 
והוידוי דברים.  ועבודת נח הוא עבודת 
הרצון והרהורי התשובה על חטא אדה"ר.  
ועבודת האבות הוא נבחן למעשה 

.  ועבודת התשובה בפועל והוידוי דברים
משה רבינו הוא הופעת אור המחילה. וזהו 
בחי' מתן תורה, שהוא גילוי אור פניו 

שבמ'ת פסקה זוהמת חטא אדם הראשון.  ובזמן ית"ש, שידוע 
המבול, שזה הנקודה השורשית הכוללת כל התיקון, כבר היה שם 
בחי' מתן תורה, שהוא המ' יום של המבול, שהוא כנגד מ' יום 

יבל התורה בפועל, ושם חם ויפת הם בחי' ג' שמשה רבינו ק
האבות, כמובא בזוה"ק, ונח' הוא נקודת ההתחלה וא"כ נמצאנו 
שתיקון החטא, שהוא קישור הענפים בשורשם, נעשה בדרך 
ארוכה, מהנקודה הראשונה הכוללת הכל עד ההתפרטות של ג' 
אבות ועם ישראל.  שהנקודה הזו התחילה ע"י נח שהתאחד עם 

נח נח אברהם אברהם יעקב יעקב  –מתו.  וע"כ כתוב שורש נש
משה משה.  כמו שמביא המדרש כי כל אלו הן הנשמות שעסקו 
בעיקר לתקן חטא אדה"ר, לחבר הענפים עם השורש, שזהו חיבור 

 עץ הדעת עם עץ החיים.

ושפע מי המבול היה שפע של אור תורה, בלי כלים לקבלו.  כי נר 
ה הכלי שמקבלים עמו את אור מצווה ותורה אור המצווה ז

התורה.  מצווה זה בחי' וה' ותורה בחי' י"ה.  ובמבול היה רק 
תורה בלי מצווה.   ועל כן מוצאים את המספר חמש עשרה הרבה 
אצל המבול, כגון שההרים היו מכוסים חמש עשרה אמות 
מלמעלה.  ועוד רמזים.  והתיבה עצמה זה בחי' המצווה, שהוא 

אור.  אבל היה כלי קטן ביותר, כלי שורשי.  הכלי שמקבל את ה
ובהמשך התיקון נעשה מן התיבה משכן ומן המשכן נעשה בית 
המקדש.  שכפי ההתקדמות בתיקון כך נתגדל הכלים.  כי בית 
המקדש הוא שורש קיום המצוות.  ובזמן שאין בית המקש קיים 
רצון לבטל קיום המצוות, וכן קיום המצוות בחול הוא בחינת 

ציבי לך ציונים'. כי הכלים שהם המצוות שורשים בבית 'ה
המקדש.  וכפי הכלים כך מתגלה שפע התורה.  ובזמן המבול לא 

, כי שפע בלי כלי גורם היו כלים, ממילא נעשה חורבן ע"י השפע
חורבן.  וזהו העניין, שמצד אחד דורשים את נח לשבח ומצד שני 

ולל כל התיקונים.  לגנאי.  והיינו שמצד שהוא שורש תיקון שכ
הרי הוא מעולה ביותר, ומצד הבפועל הוא נדרש לגנאי, כי אין לו 

שבת שלום  .את מעלת הגילוי וזה מעלת האבות ועם ישראל
.לכולם

 

 טה'תשע" נחפרשת 
 

 בנח בבחי' שורשית ואחמ"כ התגלה בפועל אצל האבות ומשה רבינותחיל השתיקון חטא אדה"ר בעניין 

 

 

 נשמת התורה
דותמאמר  יע"א חסי ז בעל הסולם  נו הקדוש  תורת מרן רבי  בדרך 

ב'  שנה 

 יש לי מושג

 "תזההבדל בין ג"ר ל

כתר  -יש לדעת כי הג' ספירות הראשונות 

חכמה בינה, יכולות לקבל אור החכמה בלי 

לבוש של אור החסדים, מה שאין כן ז' 

הספירות התחתונות חג"ת נהי"ם אינן 

יכולות לקבל אור החכמה בלי התלבשות 

 באור החסדים.

 (זוה"ק, בראשית ע"פ הסולם)

 


