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  חוכמת הלב
  "העולם הרוחני"רך המילים אפשר לגעת בנעלם הזה הנקרא ד
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הספרים האלה . האדם שהולך בדרך הרוחנית אוהב לקרוא בכתבי המקובלים

. הוא אוהב לעבוד איתם ולהיכנס פנימה בתוכם. הופכים להיות הסביבה שלו

הוא רואה סביבו את כל המילים . לים והאותיותלהכניס את עצמו בין המי

לכן הספרים לעולם לא . והמשפטים כמו איזה נפח שהוא נמצא בתוכו

ש נכתבים בכל מיני "אלא המאמרים והאיגרות של בעל הסולם ורב. נעלמים

שמאפשרים לכל ילד ולכל אדם לטפס בהם ולהגיע עד , ואופנים' פילוחים'

  . המקור

  

  )ש"ח של רב"על איגרת י) 22.01.08(ר בוקר לפי דברי רב בשיעו(
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  על הבורא' פֹוקּוס'
  

  "ית קבלה לעםב"ב )24.07.07 ( בהרצאהדברי רבלפי 

  

  , וונת את האדםַכחוכמת הקבלה ֵמ

  נים ְפּבִמ איך לסובב את עצמו

  . למצוא את הבורא

  

  ,ת מצלמהדַש דרך ַעמטרה מחפשיםשכמו 

  שמסובבים ימינה ושמאלה 

  ,  את הראייה יותר ויותרומחדדים

   -  עד שפתאום

  !הַּפהֹו

  .רואים ברור

  

  קרב את עצמו לבוראאדם ֵמכך ה

   . חוכמת הקבלהעל ידי לימוד
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  גלים רוחניים
  

  "בית קבלה לעם"ב )24.07.07 ( בהרצאהדברי רבלפי 

  

  ,של האדםהפנימית עבודה ה

  , את הלברסדהיא ל

  , את החושים

  . עולם הרוחניאת הכדי לקלוט 

  

  , רדיוַמשֵדרמו כ

   ,בו כפתור יםשמסובב

  . גל באוויראת הותופסים 

  

  סובב את עצמו כך האדם מ

  ר ויותר נכון יותן נכווומת

   , לתדר הרוחני

  ."כוונה"ות נקראהפעולות ב

  

   פתאוםעד ש

  , מימד אחרלו פתח נ

  ומתגלה לו 

  .העולם הרוחני
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  עולם קטן
  

   ס "הקדמה לתע) 26.10.06( מתוך שיעור דברי רבלפי 

  

  . ילד קטן יש עולם קטןל

   הוא לא רואה

  ולא משיג 

  ולא מבין 

  .לדויותר געולם הרבה  שקיים

  

  , עולם הקטן שלובוגם 

  , אומרים לו

  ,שחלק ממנו שלו

  .  לואסור,  האחרחלקהו

  

  אבל כל פעם 

   האלה גבולותה

   ,מתרחבים

  , הוא מתחיל להביןו

  . ו יותרמותר לש

  

  , עולם שראה קודםהוגם 

   ,היה כמו בועה קטנהש

  .מתרחב פתאום

  
  ,שיש רחובוהוא רואה 

   ,חוב יש עירומעבר לר

  ם ויש כל העול

  . ארץהכדור והוא נמצא על פני 

  

  ,באותה דרך, כך

  לאט לאט  לאדם המתגַל

  .חוכמת הקבלה
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  משל הצנון
  

   של בעל הסולם"הקדמה לספר הזוהר"מתוך 

  

  , התולעת שנולדה בתוך הצנון

  , היא יושבת שם וחושבת

   ,ה"ל עולמו של הקבשּכ

 , הוא כל כך מר

  , וכל כך חשוך

  , כך קטןוכל 

  . כמידת הצנון שהיא נולדה בו

  

  , אבל ברגע שבקעה את קליפת הצנון

  , וחוטפת מבט מבחוץ לצנון

  : הה ואומרתהיא תֶמ

  אני חשבתי שכל העולם "

  , הוא כמידת הצנון שנולדתי בו

  י ועתה אני רואה לפַנ

  ."עולם גדול נאור אדיר ויפה להפליא
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  אוירון טס בשמיים

  
   ש"גרות רביאב ז"גרת ליאל מתוך לפי מש

  
  עומדים  עשרה אנשים

  . מרחוקס ט ורואים אוירון

   גודלו של האוירוןו

  לעיני האדם ִנראה 

   .כמו נקודה קטנה

  

  משקפת  לק מהאנשים ישֵחְל

  .גדלת את האוירון פי כמההַמ

  לכל אחד ואחד אלא 

  -ת יש משקפת אחר

   ,לאחד שמגדלת הרבה

  . ולאחר שמגדלת פחות

  

   אחד רואהש, יוצאלכן 

  ,  מטרה ארבעבגודלאוירון 

  ,השו שלודלושני אומר שגו

  , רק שני מטרודלו שגטוען שלישיו

  .רואיםעל מה ש כולם אומרים אמתו

  

   ,שניאחד להבין האלה נויים ישאבל כל ה

  , אוירון עצמובנוי יאיזה ש עושיםאינם 

  אנשים נויים הם רק כלפי היאלא כל הש

  .האוירוןשמסתכלים על 
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  הולך לפני המלך כ
  

  " אגרות קודש-פרי חכם "  ספרב )ו"דף קכ(משל של בעל הסולם מתוך מכתב 
  

  , אדם הולך ְּבֵאם הדרך

  , ורואה גן נחמד למראה

  ושומע קול קורא מכוון אליו 

  . מהמלך אשר מתהלך בתוך הגן

  

  מרוב התפעלות עבר בקפיצה אחת את הגדר 

  . והנה הוא בתוך הגן

  תוך התרגשותו וזריזותו ומ

  , לא הרגיש שהוא הולך לפני המלך

  .והמלך נמצא בסמוך אליו ומטייל מאחוריו

  

  וכך הוא הולך ומודה ומשבח את המלך בכל כוחו

  . בכוונה להכין את עצמו לקבל פני המלך

  . י לידוצּווהוא אינו מרגיש כלל שהמלך ָמ

  ולפתע הוא מחזיר פניו 

  . וורואה את המלך נמצא ליד

  

  .גדלה השמחה מאד, שעתוכמובן שִל

  , והתחיל לטייל אחרי המלך

  ,לול ושבח כפי כוחובִה

  .כי המלך מלפניו והוא אחרי המלך
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  . עד מקום הפתח, וכה הולכים ומטיילים

  , ונמצא האדם יוצא מהפתח

  ,  ושב אל מקומו כבתחילה

  . והמלך נשאר בגן ונועל הפתח

  

  .אוכשמסתכל האדם שכבר נפרד הו

  , ואין המלך עמו

  , הוא מתחיל לבקש פתח הגן לעומת שיצא

  . באופן שהמלך יהיה מלפניו

  

  . אבל אין פתח כזה כלל

  אלא לעומת שבא בפעם הראשונה 

  . באופן שהוא מקדים את המלך

  .והמלך היה מאחוריו מבלי שירגיש בזה
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  נקודה שבלב
  

  "  שמעתי" מאמריעל  )05.10.07( לפי דברי רב מתוך שיעור
  

  

  

    

  

  

  

  
  

  

  יםעשרות אלפי שנמשך 

   והתפתחותאת  עובר האדם

  ,בעולם הזה

  

   פתאום ד שע

  , נקודה שבלבה בו תמתעורר

   נקראה רשימותו או

  ." ממעלַהלֹוחלק ֵא"

  

  תחיל לשאולואז הוא מ

  "?טעם בחייו המה"

   למשהולהשתוקקו

  .מעל העולם הזה
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   מעלית בנין עם
    

    "הערבות"על מאמר ) 22.12.06(שיעור  מתוך  רבדברילפי 

   
    המציאות היא מבנה קבוע

  שיש בו כמו בניין 

  , מאה עשרים וחמש קומות

 -מעלית לרדת ולעלות עם 
  , שרוצים לעלותלאן  לעלות

    .ולרדת לאן שיורדים

  

  ומלבד האדם עצמו 

  . שום דבר לא משתנה

  , מפעיל את המעליתהוא ש

  . לרדתאם לעלות בבניין או

  

  , המעלית הזאת

  .לבה ְתַנֵאי, היא הלב שלנו

  והאדם רק צריך לחפש 

   איך לעלות

  . ולרצות לעלות
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    לחוץמתגלה
  

  ש"אגרות רבמתוך ה "איגרת ללפי 

  

  בזמן שהלב מתמלא 

  , עם התרגשות יותר מהרגילות

  ,בין שהתרגשות באה מדברים טובים

  , אה מדברים רעיםאו חס ושלום שהתרגשות ב

  , אז ההתפעלות מתגלה בחוץ

   -שזה כמו כוס של מים 

  בזמן שמתמלא

  . חוץ מהכליצא ְלוי

  , כמו כן הדמעות

 . היוצא לחוץ,שהן בחינת עודף
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  בירור נכון
  

  "שמעתי"על מאמרי  )15.03.07  (שיעור מתוך דברי רבלפי 
  

  , על כל צעד ושעל

  , לאן שהאדם לא פונה

  .  בירורהוא חייב לעשות

  

  והבירור שלו 

  הוא ללכת 

  , מעל הרגש ומעל השכל

  . ולבקש את דעת העליון

  

  דעת העליון 

   ,"אמונה והשפעה"נקרא 

  ודעתו של האדם 

  ". ידיעה וקבלה"היא 
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  יהלום בזול 

  

  "אמונתנו בספרים וסופרים": ה"מאמר נ, 'ספר דרגות הסולם אש מתוך "רבשל פי משל ל
  

   קנו יהלוםאנשי העיר

  , וכולם שמחו שקנו יהלום בזול ביותר

  ואחד מהם התעורר בשאלה 

  . האם היהלום שקנו הוא אמיתי

  

  , אבל כל בני העיר אינם מבינים ביהלומים

  , והלכו מפני זה לאחד סוחר מומחה

  . שיגיד להם האם היהלום אמיתי או מזויף

  . אמיתיושמחו בתשובתו שהיהלום 

  

  אלה ואחד מהם התעורר בש

   סומכים על הסוחר שהם

  , והרי אולי הוא רמאי

  אלא הוא עצמו רוצה ללמוד את המקצוע 

  . ובעצמו להיות מומחה

  

  ואז 

  -הוא לומד 

   .ומצליח
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  דיַנר זהב
  

  )'ט ענף ה"קכ' עמ ("עץ חיים"ספר ב י"מתוך כתבי האר
  

  מלך לשלוח הרצה 

  י זהב ֵרדיַנ ך גדול שלַס

  , לבנו למדינת הים

  

    הנה ו

    כל בני מדינתו 

      גנבים ורמאים 

      ואין לו 

          . שליח נאמן

    

    ?מה עשה

  

רט הלך וַפ  
 את הדינרים 

, תטֹורּולְפ  

  ם על ידי ַחיְלוִש

  , שליחים רבים

  

  באופן 

  שלא יהיה כדאי להם 

   ,הנאת החמס

   מו בשבילהיפֵגש

   .מלכותהבכבוד 
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   והשריםעבדהשל מ
  

  " שוד קאיגרות - פרי חכם"ספר מתוך  )ה"דף כ( מכתבבלפי משל של בעל הסולם 
   

  ל למלך ַשַמ

  דו נשא חן בעיניו ְבשַע

  דלו עד שביקש לַג

  ,  על כל השריםאֹוְֹשַנֵלו

  כי הכיר בלבו 

  .טמֹוִּת - לאהבה נאמנה ַּב

  

  י המלכות אבל אין זה מנימוֵס

  לרומם אדם לרום המעלות 

  . ובלי סיבה נראית לעין, בפעם אחת

  לא שנימוסי המלכות א

  ין כל לגלות טעמו לֵע

  .בחכמה עמוקה

  

  ? מה עשה

  

  הפקיד את העבד 

    על בית המלךףַסר הלשומ

  ואמר לשר אחד 

   ,חכם בחכמת הבדחנות

  , שיתחפש וישים עצמו כמורד במלכות

  בית את הצא למלחמה לכבוש וֵי

  .ל מוכניםִיבשעה שאין אנשי הַח
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  , השר עשה כמצוות המלך

  לות ובחכמה גדולה ובתחבו

  . ם עצמו נלחם על בית המלךַֹש

  

  והעבד שומר הסף 

  , שם נפשו בכפו

  , ומילט את המלך

  חם נגד השר בגבורה נפלאהוַל

  , ומסירות נפש עצומה

  ין כל עד שנגלה לֵע

  . אהבת לבו למלך

  

  , אז פשט השר לבושו

   גדול חוקְֹשונעשה 

  כי נלחם בעוז רוח ובגבורה רבה (

  ). ח אשר דמיון ולא ממשות היה כאןועתה נוַכ
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   וביותר צחקּו

  כאשר סיפר השר 

   הדמיונות מאכזריותו תמקּוַע

  . ומרוב הפחד שדימה לעיניו

  וכל פרט ופרט 

  במלחמה נוראה זו 

  . ושמחה גדולהחוקְֹשהיתה לסבב 

  

   -אבל עם כל זה 

  ! עבד הוא

  . דַמואינו מלּו

  שאוַנֵלואיך אפשר 

  ?שרים ועבדי המלךעל כל ה

  

  , חשב המלך בלבו

  ואמר לאותו השר 

  שהוא מחוייב להתחפש 

  , בלבושי גזלן ורוצח

  .הַשבּומלחמה ְּכויעשה עמו 

  

  כי יודע המלך 

  אשר במלחמה השניה 

  , נפלאההָמְכחֹלה לו ָגֵי

  עד שיהיה ראוי 

  .לעמוד בראש כל השרים
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  על כן מינה את העבד 

   .לממונה על אוצר המלכות

  ואותו השר התחפש הפעם 

  . בלבוש אכזרי ורוצח

  . המלךיֵזְנִגובא לבוז את 

  

  הממונה האומלל 

  נלחם עמו בכל עוז 

  , ובמסירות נפש

  .אההֵסעד שנתמלאה 

  

  , אז פשט השר לבושו

  ונעשה שמחה גדולה 

  , ושחוק עצום בהיכלא דמלכא

  . עוד יותר מקודם

  

  כי מעשי תחבולות השר עד פרטיהם 

  , ם צחוק רבמעוררי

  היה צריך השר תה ַעת ְשַממַח

  , להתחכם יותר מלפנים

  

  כי עתה ידוע המנהג בעליל 

  , שאין שום אכזר במדינת המלך

  ,וכל מיני האכזרים אך בדחנים המה

  עד שאותו השר בתחבולות עמוקות 

  .ח התהפכות לבגדי רשעו לו כלסיֵג
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 לידת האנושות המאושרת
  

    בעל הסולםשל " מאמרים-פרי חכם " ספר  מתוך"סוד העיבור לידה"מאמר לפי 

  

  ,  התפתחותנו בבריאה ההיאכל

  . רק ההתחקות אחריה אלאאינה 

  , כי כל טעם ויופי הצבעים שאנו מתקנים ומחדשים

  אינם אלא התחקות אחר הצבעים מלאי הטעם 

  . שאנו מוצאים אותם בפרחים

  

  

  

  

  

  , וכן הנגר

  ,  ארבע רגליםמאין הוא יודע לעשות שולחן בן

  יתברך ' אם לא שהתחקה אחר מלאכת ה

 , שעשה בריות עומדות על ארבע רגלים
  

  , או מאין הוא יודע לשלב שני עצים זה בזה

  , אם לא שהתחקה באברי הגוף המלוכדים זה בזה

  . כדוגמתםיוַצֵעוהלך ותיקן את 

  
  , וכן הולכים בני אדם

  מסתכלים ולומדים היטב 

  ערוכה לפנינו להבין את המציאות ה

  ,בתכלית הטעם והיופי
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  , כך כשמבינים אותם-ואחר

  . המה מתחקים לעשות כדוגמתם

  , והדוגמה הזו נעשית בסיס לדוגמא אחרת

  , עד שכבר ברא האדם עולם נאה

  .ומלא המצאות

  

  , מתוך הסתכלות במלאכת הבריאה

  . םים כדוגמת העוף בעלי הכנפייבנו אוירון עם כנפי

  . םיזניו גלי קול כדוגמת האבנו רדיו שקולט

  
  בקיצור 

  כל הצלחותינו מוצעת לפנינו בבריאה

  , ובמציאות כמו שהוא

  ולא חסר לנו 

  אלא להתחקות אחריה 

  .ולעשות
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  לידה רוחנית
  

   בעל הסולםשל " מאמרים-פרי חכם " ספר  מתוך"סוד העיבור לידה"מאמר לפי 
  

  ,ן הגופיםיידה מצד בניכמו שיש ֵל

  , רוחניהח וכהידי חידוש  ידה עלכן יש ֵל

  .עולם התיקוןל שהאדם בא

  

   גשמיר הַּבעּובדומה ל

  , מוישנולד מבטן א

  עולם חשוך ומקולקל האדם בא מ

  , ואי נעימות בכל מיני לכלוך

   -  אל עולם נאור בכל השלימות

           .עולם התיקוןל

  

  

  

     ,כמו בגשמיות

  ,נותם אוהבות ונאמי נופל לידיולדשהַו

   ,אביו ואמו הדואגים לול ש

   .ומבטיחים קיומו ובריאותו

   כל אחדכך לאחר שהוכן ל

  , דואגים לקיומוהבוא יששים ר

  , רוח חיים יחד  כולםושמיםנ

  ".כאיש אחד בלב אחד"
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  לנשום רוח
  

ש" רב של' אסולםהרגות דספר ב" אחטא ואשוב ":ד"רעמאמר מתוך 
  

  
  , אנו רואים

  תמיד  שהאדם מוכרח

  , לנשום רוח

  . אחרת הוא מאבד את חייו

  

  

  

  

  

  

  

  

  והאויר הזה 

  , "בשֹוא ַוצֹוַר"הוא צריך להיות בבחינת 

  , לאחר שהכניס את האויר לתוך גופו, היינו

  , הוא מוכרח להוציאו לחוץ

  . ותיכף למשוך אויר חדש

  

  , והאויר שהמשיך מקודם

  . אלא לשעתו, אינו מועיל לו

  , קיומוואם הוא רוצה להמשיך ב

  .הוא תיכף מוכרח להמשיך אויר חדש
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  כדור הארץ מושך
  "בית קבלה לעם"ב )31.10.06 (הרצאה מתוך דברי רבלפי 

  

  חומר הבריאה כל 

  , הוא רצון לקבל

  ,רצון ליהנות

  . לעצמומושךשחומר 

  

  , כדור הארץ מושך

  , פלוס מושך את המינוס

   ,מגנטייםהכל הכוחות והשדות 

  . משיכהת של כל מיני כוחוהם 
    

  

  שלנווגם המחשבה 

  . היא כוח המושך

     האדםכי 

  ,  חומר המושךכולוש

    , תמיד רוצההוא 

    .רוצה למלא את עצמו

  

  תו כרתמיד בתת הו

  עושה חשבונות הוא 

  - טובתוהיא מה 

  איך להתרחק מהמזיק 

   .לקרב את המועילאיך ו
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 נתנה הארץ יבולה
  

  ש"ז מתוך אגרות רב"לפי אגרת ל

  
  , ארץ נותנת פירותה

  ומקבלת כוחות 

  . מהגשם ומהרוח והשמש

  

  ואם חסר לה איזה כוח 

  , ממה שהיא צריכה לקבל

  אז אינה נותנת 

  ואינה משפעת 

  , ואינה מוציאה שום יצירה

  . ואין האנשים יכולים ליהנות ממנה

  

  אלא חס ושלום 

  ,  מחמת רעבוןְּכָלָיהיכולים לבוא לידי 

  .  יבולהאם האדמה לא תיתן את

  

  אלא דווקא על ידי זה 

  , וכדומהשהאדם חורש וזורע וקוצר ועומר 

   -ואז היא גם כן מתנהגת עם האנשים באותה מידה 

  , אם האדם משמש להאדמה

  . כמו כן האדמה משמשת להאדם

  
  
  
  



 28

  טר על הארץמ
  

 )ו"דף קכ" ( שיחות-פרי חכם "משל של בעל הסולם מתוך ספר 

  

  , י האדמהכמו ששולח מטר על פנ

  ואדמה אינה מסוגלת להרגיש 

  , מי ששולח אליה את המטר

  

  כן האדם 

  אינו מסוגל להרגיש בשום אופן 

  , מי ששלח לו את המחשבה

  כי לא ירגיש בה 

   הבאהיא בטרם ש

  . לרשות מוח הדמיון שלו

  

  , וכיוון שנמצאת ברשותו

  . נראית אליו כמו חלק מעצם שלו

  

  
  
  
  

  תיקון הטבע
  

  ש" של רב'דרגות הסולם במתוך ספר , "התמזגות הגוף ":ב"תכתמאמר לפי 

  

   .טבע אי אפשר לשנות

   אלא האדם יכול לשמש עם הטבע

  . לדברים המביאים תיקון לעולם
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  להשתמש עם כל מידה ומידה, כלומר

  . המביא תיקון העולםלדבר 

  ,  העולםרבןוולא ח

   .בדומה לדברים הנוהגים בעולם הגשמי

  

   ,ש הוא דבר מזיקידוע שא, למשל

  ,  מקוםשאם יש שריפה באיזה

    .  הן גופים והן רכושפתה ושורַלָכהאש ֵמ

  

  אבל יחד עם זה 

  , אם משתמשים עם האש במקום הצורך

    , אז אש מאיר בלילה

  , ואש מחמם את הבית בחורף

  , ואש מבשל

  .וכדומה

  

  , אנו ואיםר

  , כי אפילו בדבר המזיק ביותר

  , ך התיקוןמו בדריאם משתמשים ע

   מביאו הוא

  , שהעולם ייהנו מהאש

  . ולא שהעולם יברחו מהאש
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  מכונה מושלמת
  

  "השלום בעולם"על מאמר ) 15.12.06( מתוך שיעור דברי רבלפי 
  

  , לאדם יכול להיות טוב

  רק בתנאי שהוא מקושר 

  . עם כל המכונה

  
  , הוא לא מקושר אליהשבמידה 

  . הוא לא ניזון משלימות המכונה

  

  , המכונה מושלמת

  . כי פועל בה חוק של השפעה חלוטה

  , והאדם צריך להתכלל בחוק הזה

  .כחלק בלתי נפרד מאותה המכונה
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  ַגלַגל בחברה
  

  " מאמרים- פרי חכם"מתוך ספר   של בעל הסולם"השלום בעולם"מאמר לפי 
  

   האדם נברא

   .לחיות חיי חברה

  , ד בחברהכל יחיד ויחיו

  , הוא כמו גלגל אחד

  , גלגלים מספרעם המלוכד 

  .אחתההמותנים במכונה 

  

  הגלגל היחיד 

  אין לו חרות של תנועה 

  , בערך יחידתו לפי עצמו

  אלא נמשך 

  , עם תנועת כלל הגלגלים

  , וון ידועיבכ

  להכשיר את המכונה 

  . לתפקידה הכללי

  

  ואם יארע איזה קלקול בגלגל 

  רך ונבחן אין הקלקול נע

  , כלפי יחידותו של הגלגל עצמו

  אלא שנערך 

  לפי תפקידו ושירותו 

 .כלפי כללות המכונה
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   ף יודעוהג
  

  "מאמר לסיום הזוהר"מתוך  משל של בעל הסולם
  

  ,אם כללות הגוף חושב

  , ישמשו ויענג אותו בר אחד ממנוישא

  , בר יודע מחשבתוימיד אותו הא

  . וממציא לו התענוג שחושב

  

   ,בר חושב ומרגישיכן אם איזה או

  , שצר לו המקום שהוא נמצא בו

  מיד יודע כללות הגוף מחשבתו והרגשתו

  . ומעבירו למקום הנוח לו

  

  אמנם אם קרה 

  , בר נחתך מן הגוףיואיזה א

  אז הם נעשים לשתי רשויות נפרדות 

  וכללות הגוף כבר אינו יודע צרכיו

  . בר הנפרדישל אותו הא

  יודע עוד מחשבותיו של הגוףבר אינו יוהא

  . שיוכל לשמש אותו ולהועיל לו

  

  

  ואם יבוא הרופא 

   ,בר לגוף כמקודםיויחבר את הא
  15.01.08מתוך שיעור בוקר רב שרטוט 

  בר לדעת מחשבותיויהנה חוזר הא, לכן

  , וצרכיו של כללות הגוף

 .בריוכללות הגוף חוזר לדעת צרכיו של הא
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   האומהגוף 
  

   בעל הסולםשל" האומה"מתוך 
  

  
  , כמו שגוף כל אדם יחיד

  מחויב שימצא בתוכו 

  : אה בין אבריויהרמוניה מל

  , העיניים רואות

    , והמוח נעזר על ידיהן לחשוב ולייעץ

    ,אשר אז הידיים עובדות או לוחמות

      , והרגלים הולכות

        , וכדומה

  שכל אחד על משמרתו 

  ,עומד ומחכה לתפקידו

  

  

  

  

  

  

  

  : המהווים את גוף האומהכן האברים 

  , המובילים וכדומה, העובדים, המעבידים, היועצים

  . מתוך הרמוניה מליאה צריכים לפעול ביניהם

  ם של האומהיליאוזה הכרחי לחיים הנורמ

   .בטוחמה הולקיו
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  כוח הריבוי
  

   בעל הסולםשל " מאמרים-פרי חכם " ספר  מתוך"סוד העיבור לידה"מאמר לפי 
  

  ריבוי ח הוכל כ

  , בעולםיש ש

  ח רוחני והוא כ

  , נפלא במינו

  

  -כל כלל , ולפיכך

  , מוטעם ומשובח

  , ח הרוחניוכי בא מהכ

  -וכל פרט 

  .נה ושפלגּוֵמ

  

   הזה ההבדלו

  הוא ניכר 

  בין האדם האנוכי 

  .בין האדם המסור לעמול

  

  ,וכך המושכל הראשון הוא

   ,מסור לעמואדם ההש

  . מסור לעירואדם היותר חשוב מה

  מסור לעולם אדם הוה

   .יותר חשוב מהמסור לעמו
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  החנווני מקיף
  

   של בעל הסולם"השלום"מאמר מתוך 
    

  : רבי עקיבא היה אומר

  ן בֹוָרֵעהכל נתון ְּב

  . ומצודה פרוסה על כל החיים

  

  , החנות פתוחה והחנווני מקיף

  , והפנקס פתוח והיד כותבת

  , ווהְלִית יבוא ווֹוְלוכל הרוצה ִל

  והגבאים מחזירין תדיר בכל יום 

  ונפרעין מן האדם מדעתו

  , ושלא מדעתו

  , ויש להם על מה שיסמוכו

  והדין דין אמת 

  .קן לסעודהתּווהכל ֵמ
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  ת ערךנפיל
  

  ש"של רב' סולם אהדרגות מתוך ספר , "'קחו מאתכם תרומה לה: "ב"תממאמר לפי 

  
  , גשמיותעניין נפילה בב

  ה אנו רואים לפעמים הנ

   ,שמתפרסם

  , שהזהב נפל בעולם

  , שפירוש שנפל מערכו

  כל כך חשוב אינו ו

  . כמו שהיה צריך להיות

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  ,  ברוחניותכמו כן

  אם הרוחניות אין לה הערך 

  , כמו שצריך להיות

     אז לא משלמים עבורה

  .את התשלום הדרוש
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  מקבל המתנה
  

  "שלבי הסולם" מתוך ספר ""חסד של אמת"עבודה מהו ב"ש "של רבלפי מאמר 
  

  , הוא העולם דרך

  נה מת המקבל אם

   המתנה את משבח

  ,מחבירו שקיבל

  . נהנה יותר חבירו

  

   :ול אומר מתנהה מקבל ואם

  , לי שנתת המתנה"

  , "בה צורך כך כל לי אין

  , מזה נהנה אינו חבירו בטח

   .להיפך אלא

  

  ההמתנ שמקבל כמה עד

  ,המתנה רךבצו מרגיש

  .נהנה יותר הנותן אז

  ההתוד בשיעור מתבטא וזה

  . להנותן מקבלן השנות

  

   ,ותלהנ משתדל יותר שהאדם כמה עד, לכן

  , לו נתן שהבורא והעונג מהטוב

  , למעלה רוח נחת יותר יש

 . נהנה יותרכך שהוא מ
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   מתנת חסד

  
  של בעל הסולם" מתן תורה"לפי משל מתוך מאמר 

  

   לאדם מן השוק עשיר אחד קרא

  שקהו האכילהו והו

  , עניק לו מכסף וזהב וכל חמדה יום יוםהו

  מתנותיו על הקודם לו היו ובכל יום מרובים 

  , מוסיף והולךהיה וכן 

  

  :לבסוף שאלהו העשיר

  "? האם כבר נתמלאו כל משאלותיך,אמור לי"

  : ענהוו

  , עדיין לא נתמלאו כל מבוקשי"

  כי מה טוב ומה נעים היה לי 

  אילו כל הרכוש והחמודות הללו 

   ,י עצמיֵקְסהגיעוני על ידי ִע

  , כמו שהגיעו אליך

  . "ולא להיות מקבל מתנת ידך בחסד

  

  :ויאמר לו העשיר

   לא נברא עוד איש ם כןא"

  ."שיוכל למלאות משאלותיך
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 40

   הכל נמדד לפי הכלי
  

  "מעלת הקטן ":ו"תנמאמר ת 'ות הסולם בדרגמתוך ספר ש "של רבלפי משל 
  

  לבנו הקטן נותן שאב 

  . בכל יום גרוש אחד

  

   ו בתתעורראם מ

  , דת האהבה לבנוימ

  

  , ורוצה לעשות לו טובה

   ,גרוששה ית לו חמולת

  

   ,שרואה אזי הקטן

  ,  מתנה יותר גדולהיושהיום קיבל מאב

  יו הוא מתפעל ורוצה לתת לאב בטח

   . על זההיהודשבח ו

  

   אחר כךאבל 

  ,כרגיל גרוש אחד אביו רוצה לתת לואם 

  ,  חמה על אביותמלאמ ןבהאזי 

  .בל עכשיויעל הגירעון שק

  

  , שהעודף שקיבל אתמול,נמצאו

  , התקרבותלו הוסיף ל דיהיה לא 

  ,אביונתרחק מ אלא על ידי ריבוי הטוב

  , יבו מחו האבמטעם שאצל

  . כל יום להוסיףוצריך 
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   אבא עושה כלים
  

  "ואצל המן, ענין גורלות שהיה ביום כיפורים ":ג"מאמר ל, "שמעתי"ספר  מתוך של בעל הסולם לפי משל

  

   ,לאדם דומה וזה

   ,מאדמה וכלים כדים לעשות שאומנותו

   .חרס כלי לעשות שעבודתו

  

   ,הוא והסדר

  , מחמר עגולים כדורים עושה הוא כל שטרם

   .בהכדורים חורים ועושה חוקק הוא ר כךואח

  

   רואה הקטן וכשהבן

  , עושה שאביו מה

   :צועק הוא

   "?הכדורים את מקלקל אתה מדוע ,אבא"

  

   ,מבין אינו והבן

  , החורים הוא האב של כוונתו שעיקר

  .קבלה כלי להיות מסוגלים החורים שרק

  , החורים את לסתום דוקא רוצה והבן

  .בהכדורים עשה שהאב מה
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  משל לכלי קטן
  

  "אין עבירה מכבה מצווה: "ב"מאמר נ, "שמעתי"מתוך ספר הסולם של בעל משל 
  

   לחבירו לתת שרוצה אדם

  , יין עם מלאה גדולה חבית

  ,קטן כוס אלא לחבירו ואין

   ?עושה או המה

  

  , הזה הכוס לתוך יין לו נותן הוא

   הביתה הכוס את מוליך חברוה

  , שם ושופך

  

  , הכוס עם ללכת מחדש מתחיל הוא כך ואחר

   יין עם הפעם עוד מלאומ

  , לביתו הפעם עוד והולך

  . היין חביות כל את שמקבל עד

  

  , משל עוד ושמעתי

   ,חברים' בעל 

  , מלך נהיה שאחד

  , ואביון עני היה והשני

  . מלך נעשה שחבירו ושמע

  

  , המלך לחבירו הלך העני אז

  , הרע מצבו על לו וסיפר

   ,האוצר לשר מכתב לו נתן המלך אז
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   ,עתייםש שבמשך

  . שרוצה כמה כסף יקבל הוא

  

  , הקטנה הקופסא עם האוצר לבית בא והעני

  . כסף עם הקטנה הקופסא את ומילא ונכנס

  , בקופסא בעיטה לו נתן הפקיד, כשיצא

  , לארץ נפל הכסף כלו

  

  , חלילה חוזר היה וכך

  , בוכה היה והעני

  , כך לו עושה הוא למה

  

  ,  לו הפקידאמר ולבסוף

   הזמן כל שלקחת הכסף כל

  , הוא שלך

  . הכל תיקח ואתה

   כלים לך היו לא כי

     הכסף את לקחת

  , מהאוצר לך שיספיק

  .כזאת תחבולה עשה לכן
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  אדוןו של הנאמן בית
  

  )ח"אות ק ("הקדמה לתלמוד עשר הספירות"מתוך  לפי משל של בעל הסולם

  

  , פר העולםַסמעשה שֵמ

  על יהודי נאמן בית 

  , חדאצל אדון א

   .שהיה האדון אוהבו כנפשו

  

  , וקרה פעם

  , שהאדון נסע לדרכו

  , והניח עסקיו ביד ממלא מקומו

  .והאיש הזה היה שונא ישראל

   

  , מה עשה

  , ל ליהודי והלקה אותו חמש מכותַטַנ

  , בפרהסיא לעיני כולם

  . כדי להשפילו היטב

  

  , וכאשר חזר האדון

  , הלך אליו היהודי

  . לווסיפר לו כל שקרה 

  .דוחר אפו מאיוי

   

  , ויקרא לממלא המקום

  , הו לתת ליהודי תיכף על ידוויצו

  . אלף אדומים בעד כל מכה שהלקהו

   .ם היהודי ושב לביתוַלָטֵנ
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   .מצאה אותו אשתו בוכה

   :אמרה לו בחרדה רבה

   "?מה קרה לך עם האדון"

   .סיפר לה

  

  : אמרה לו

   "?למה אתה בוכהם כך א"

  : אמר לה

   בוכה משום שלא הלקה לי אני"

  , אלא חמש מכות

  והלואי היה נותן לי לכל הפחות 

  , עשר מכות

  כי עתה היו לי 

  ."עשרת אלפים אדומים
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  קול קורא אליו

  
  "קראוהו בהיותו קרוב: "א"מאמר רמ "שמעתי"מתוך ספר של בעל הסולם לפי משל 

  

  , אדם שתועה ביער עבות

  א לצאת ממנו אם אינו רואה שום מוַצ

  , ולהגיע למקום ֵישוב

  אז הוא נשאר מיואש 

  . ואין חושב אף פעם לחזור לביתו

  

  , ובשעה שרואה מרחוק איזה איש

  , או שומע איזה קול של אדם

  ,תיכף יתעורר בו הרצון והחשק לחזור למקורו

  . ומתחיל לצעוק ולבקש ממישהו שיבוא ויצילו

 
  כמו כן מי שהוא תועה בדרך הטוב 

  , ונכנס למקום רע

  יות ְחוכבר הרגיל את עצמו ִל

  ,יות הרעותבין הַח

  , אם שומע את הקול קורא אליו

  . אזי הוא מתעורר בתשובה

  .ולא קול של עצמו' כי זהו קול ה

  

  ,בכי היערשרוצה להוציאנו מִס' ה לכן

  .הוא מראה לנו איזה אור מרחוק

   ץ את שארית כוחוֵּבַקף וֵמֵסַאואז האדם ֵמ

 .בכדי להשיגו ,שהאור מתראה אליו שבילת ַּבללכ
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  בורים יורק הג
  

  )ג"אות קל(" הקדמה לתלמוד עשר הספירות"מתוך של בעל הסולם משל 
  

  , מלך שחשק לבחור לעצמו

  , כל אוהביו הנאמנים לו ביותר שבמדינה

  . ולהכניסם לעבודתו בהיכלו פנימה

  , מה עשה

  , נתן צו גלוי במדינה

  , גדולשכל הרוצה כקטן כ

  . א אליו לעסוק בעבודות הפנימיות שבהיכלוויב

  

  , אבל העמיד מעבדיו שומרים רבים

  , על פתחו של ההיכל

  , ובכל הדרכים המובילים להיכלו

  וציווה אותם להטעות בערמה 

  , את כל המתקרבים להיכלו

  . ולהדיחם מהדרך המוביל להיכל

  

  , שכל בני המדינה התחילו לרוץ להיכל המלך, וכמובן

  , רמת השומרים החרוציםונידחו בע, אמנם

  , ורבים מהם התגברו עליהם

  , עד שהצליחו להתקרב אל פתח ההיכל

  

  , אלא ששומרי הפתח היו חרוצים ביותר

  ומי שהוא שהתקרב אל הפתח 

  , הסיתו אותו והדיחו אותו במזימה רבה

  . עד ששב כלעומת שבא
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  , שבווכן חזרו ובאו ו

  , ושוב התחזקו וחזרו ובאו ושבו

  , םוכן חזרו חלילה כמה ימים ושני

  .  מלנסות יותראּוְלעד שִנ

  

  , בורים מהםיורק הג

  , אשר מידת סבלנותם עמדה להם

  , וניצחו את השומרים ההם

  , ופתחו הפתח

  , זכו תיכף לקבל פני המלך

  . שמינה כל אחד על משמרתו המתאימה לו

  

  , ילךשמאז וא, וכמובן

  לא היו להם עוד עסקים 

  , עם השומרים הללו

  שהסיתו והדיחו אותם 

  , ררו את חייהם כמה ימים ושניםיומ

  , בהלוך ושוב על הפתח

  כי זכו לעבוד ולשמש 

  .מול הדר אור פני המלך בהיכלו פנימה
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  ההבדל בין קנאה לתאוה
  

  ש"רב של ' הסולם אדרגותספר מתוך , "ההבדל בין קנאה לתאוה ":ד"קנמאמר לפי 

  
  , עשה באיש חומדמ

  ,שחמד כל דבר שראה אצל השני

  , שתמיד התקנא בכל מה שיש לשני, ובאיש קנאי

  .רַבַדֵלַהצריך היה אף על פי שלא 

  

  .הלכו יחדיו

   .בדרך פגע בהם המלך

  אחד מכם : "אמר להם

  ישאל ממני דבר 

  , ואתן לו

  י כפלייםִנואז אתן לֵש

  ". על מה שנתתי לראשון
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  , התאווה לשני החלקיםהוא  ,החומד

  . ולכן לא רצה לשאול תחילה

  , והשני גם כן לא רצה לשאול תחילה

  , כי הוא התקנא בחברו

  . אם ייקח כפליים על מה שניתן לו

  

  . לבסוף דחק החומד את הקנאי לשאול תחילה

  ?מה עשה הקנאי

  , שאל שינקרו לו עין אחת

  , כפלייםכדי שהמלך יתן לשני 

  . את שתי עיניוווינקרו ל

  
 
 
  
  

  המידות הרעות
  

  של בעל הסולם" השלום בעולם"לפי מאמר 

  

  מתוך שהבורא שומר 

  , בהקפדה יתרה

   ,שבבריאה שלו על כל הפרטים

  ואינו מרשה למישהו 

  ,להשחית שום דבר שברשותו

   להפכו בלבד אלא רק

   .להחזירו למוטבו
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   - "עולםהמתקני "לפיכך כל 

  , הארץן תמו מיי

   -  בעולםיש כל המידות הרעות שו

  . לא ייתמו מן הארץ

  

  ,אלא הדברים הרעים

  מתקיימים ומוניםהם 

  התפתחות האת מספר המדרגות של 

  ,המחויבים עוד לעבור עליהם

  .עד שיבואו לגמר בישולם

  

  , אשר אז

  דות הרעות י המןאות

  , בעצמן מתהפכות

  , דות טובות ומועילותיונעשות למ

  . כמו שחשב עליהם הבורא מראש

  

  , בדומה לפרי היושב על ענפי העץ

  דשיםוומחכה ומונה את הימים והח

  , המחויבים עוד לעבור עליו

  , ר בישולוֵמעד שיַג

  .שאז יתגלה טעמו ומתיקותו לכל אדם
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  רואה את הקולות
  

  )ה"דף פ( " קודשגרותי א-פרי חכם  " ספרלפי מכתב של בעל הסולם מתוך
  
  קול והחרדה ה

  . דבר אחד הוא

  אבל לא כל הקולות 

  .תעימּוים לֵניראו

  

  רעם מפחיד הקול 

  ,ולא ינעם לאוזן האדם

  מפני שהחרדה תופסת 

  , שיעור גדול בכוח המכה

   .דה של זמן ארוך יותר מדייוגם מ

  , ואפילו כוח המכה היה קטן

  , היה צורם לאוזןגם 

  . מפני תפיסת זמן מרובה

  

   נורהכיאבל קול 

  , ערב לאוזן השומע

  , להיותו משוער בכוח המכה

  , והיותו משוער בתכלית הדקדוק באריכות זמן

  זמן הוהמאריך בתפיסת 

  .תעימּוֵנהיקלקל 
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  רופא חולים
  

  "לחסד שאינו אמת, ההבדל בין חסד ואמת: "מאמר, "שלבי הסולם"ש מתוך ספר "משל של רב
  

  , וזה דומה לאדם

  .  שנחלה,שהיה לו חולה בבית

   ?מה עושים

  , ואומרים, הולכים לרופא

  , ה"שהרופא יהיה שליח טוב מאת הקב

  . ויהיה החולה בריא

  

  , החולה עדיין לא נתרפאם ואם חס ושלו

  . שהולכים לפרופסור, מדרך העולם הוא

   ,ואומרים

  , בטח שהוא יהיה שליח טוב מאת הבורא

  . שירפא את החולה

  

  , עזורואם גם הפרופסור לא יכול ל

  , אז עושים ועידת פרופסורים

  עצות שלהםיאולי הם ביחד על ידי ההתי

  . ימציאו איזו תרופה לחולה

  

  , ואם גם זה לא עוזר

   :שאומרים להבורא, אז מדרך העולם הוא

  , רבונו של עולם"

  , אם אין אתה עוזר לי

  . אין אף אחד שיכול לעזור לנו

  , םהיות שכבר היינו אצל כל הרופאים הגדולי
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  , שהם השליחים שלך

  . ואף אחד לא יכול לעזור לי

  , ואין לי למי לבקש אלא ממך

   ".שאתה תעזור לי

  

  , כשנתרפא, ואז

  , האדם אומר

   ,ה בכבודו בעצמו עזר לו"שרק הקב

  .י שליחל ידולא ע
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 כוח הגבורה
  

  של בעל הסולם" הקדמת פנים מאירות ומסבירות"מתוך 
  

  . אים כוח איכותי בגבורהאנו מוצ

  . כמו באריות ונמרים

  , אשר מרוב האיכות שבכוח גבורתם

  . שום אדם לא ילחם בהם

  

  , ולעומתם

  , אנו מוצאים כוח וגבורה

  , בלי איכות של כלום

  , אלא בכמות לבד

  . כמו הזבובים

  

  , בשל גודל הריבוי שבהם

  , שום אדם לא ילחום עימהם

  , וטיילים האלה

  ,  המה בביתו של אדםבני חורין

  , ועל שולחנו הערוך

  . והאדם מרגיש את עצמו חלש לנגדם

  

   לעומתם מה שאין כן

  ,בלתי קרואיםהאורחים יתר ה

  , וכדומה, ושרצים, זבובי השדה

  הגם שכוחם יהיה ביתר איכות 

  , הזבובים הביתייםמ

  , ולא ינוח, לא ישקוט האדם
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  . ה יגרש אותם מרשותוֵלעד ַּכ

  ני שהטבע והוא מפ

  , לא הנחיל להם כוח הריבוי

  .כמו לזבובים
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  מכבש ההתפתחות
  

  "שלבי הסולם"ספר בעל מאמר  )21.10.03 (שיעור מתוך רבלפי דברי 
  

  ,החיים שלנו בעולם הזה

  , הם בדומה לאדם שיושב בתוך רכבת

  ', למקום ב' שדוהרת ממקום א

  ', קום אולמרות שהוא רוצה להישאר במ

  . 'הרכבת נוסעת למקום ב

  

  

  

  

  

 

 

 
  

  

  ', וכמה שהוא הולך ומתקרב למקום ב

  ', הוא מרגיש יותר ויותר משיכה למקום א

  אבל הוא רואה עד כמה 

  ', מתרחק ממקום הא הולך והוא

  . מורגש בו כסבלהוא שוהריחוק הזה 
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    דרך קצרה ודרך ארוכה
  

  "בית קבלה לעם"ב) 24.7.07 (הרצאהמתוך  דברי רבלפי 
  

    "ארוכה"או " קצרה"

  .דרך עצמהאיננה ה

  

  השלבים של הדרך

 , הם אותם שלבים
  . אחרתהעוברים אותבל א

  . לירושליםנסיעהבדומה ל

  

   היו עולים לירושלים פעם

  - עגלהבסוס ו

  ,כמה ימיםנוסעים 

  ,דרךהבאמצע ללינה עוצרים 

   רעותחיות וליסטיםפוגשים 

   .ם ורעבימגיעים חוליםו

  

  דרך  ותה אוהיום עושים

  - ק'יק צ'בצ

  יושבים באוטו

   לירושליםועולים

  .ארבעים וחמש דקותתוך 
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   למקובל תפקיד מיוחד
  

  "בוקר אור"לפי דברי רב בתוכנית הטלוויזיה 
  

  , המקובל מתגלגל ובא לעולם

  , י עצמוֵכְרלא לצֹ

  אלא יש לו תפקיד מיוחד 

  ,לבנות את המערכת

   - אורות העליונים לדורו כדי לקרב את המ

  , להיות המקשר בין האור הרוחני

  , לבין האנשים שנמצאים בדרגה הגשמית

  . בניתוק מהאור הזה

  

  , למערכת הזאת יש מדרגות רבות

  . בלים פועלים בצורה שיטתיתקווהמ

  . המקובל לא עושה שום דבר סתם

  . הוא מקבל רשות מלמעלה כל דברבאלא 

  ,למטהמ ואז הוא מכין את עצמו

  . להיות מותאם לדור שלו

  

  ועד שהוא לא מסיים את כל התהליך 

   , בניית ירידת האורות למטהשל

  , לעולם הזה

  , בהתאם לצרכי הדור

  , הוא לא מרגיש את עצמו

  .שסיים את תפקידו
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  ספרי הקבלה
  

  13.10.06 ס"תע שיעור בתוך דברי רבלפי 
  

  , בזמן הבריאה

  , נברא הרצון לקבל

  ,ריאתוויחד עם ב

  נבראה המערכת 

  איך הרצון יתקלקל 

  . ואיך הוא ייתקן

  

  ובאותה המערכת 

  , בר מושרשכ

  , שיהיו מקובלים

  , שיכתבו ספרים

     

  

  
  

  
  

  שבצורה כזאת 

  הידיעות על הרוחניות

  ,לאדם יגיעו

  והוא ישתמש בספרים 

  .כדי לחזור לשורש
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  חותמת המלך
  

 " קדושאיגרות - פרי חכם"מתוך  של בעל הסולם) ה"דף כ(לפי מכתב 

  

  , האדם

  , ולם קטןהוא ע

  אותיותיו ל פי ומתנהג ע

  , שנטבעו בו

  

  וכל אות 

  ,ר בשעתוהיא כמו ַש

  , תרכֹוַעשעושה ַה

   .םַמְתשל עולם חֹו ֹוּכְלוַמ

  

  

  

  ת אֹוובהיות 

  ,  תוכניתהה באיזטוַעש

  , מיד מתפטר ממשמרתו

  .וממליך אות אחר תחתיו

  

  , בגמר התיקוןו

  אותמלוך אותו ַהי

  , "משיח"שנקרא 

  .שר כל הדורותַקלים וֵיְשוַי
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  "הברכ"היא ' באות 
  

  )ה"דף פ( " קודשגרותי א-פרי חכם  " ספרלפי מכתב של בעל הסולם מתוך

  

  . 'ב נכנסה אות

  : אמרה לו

  , בון העולםיר"

  ,  בי את העולםטוב לפניך לברוא

  כי בי מברכים אותך 

  . למעלה ולמטה

   ".רכהב היא' כי ב
  

   ה"מה הקביהסכים ע

   לבריאת העולם דתה ראויהימש

  : אמר להו

  , ודאי בך אברא את העולם"

  כי אור הברכה שלך מאיר בשווה 

  .למעלה ולמטה בלי שום הפרש

   ,הי ההתחלהואת ֵת

  ."לברוא בך את העולם

  

  התחלה טובה ומספקת היא ' אות בולמה 

  ?להביא את העולם לכלל השלימות

  ר ברכה הואאוכי 

  .ההיכל לאור החכמ םשה חסדיםהאור 

   ,ינו מתמעט כלוםאאור ש

   .דרך המדרגות בהיותו עובר ומשתלשל

   ,בראש המדרגותין סוף הוא מקבל מאשכמו 
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   ,אצילותהדלו ושבחו בעולם וכן הוא בכל ג

  .היעשיעולם הוכן עד סוף 

  ונפגם ה כלוםֶּבתַעואינו ִמ

   . עובר דרכםשהוא ,כים המַסהמת כל אלַחִמ

  
  
  
  

  
  
  

   אלופו של עולם- ' אות א
  

  ספר הזוהר ב"הקדמת ספר הזוהר"מתוך ) ח"אות ל ("מאמר אותיות דרב המנונא סבא"לפי 
  

  ' א עמדה אות

  .  לפניוולא נכנסה

  

  : ה "אמר לה הקב

   ,לףלף ַאַא"

   יַנלמה אין את נכנסת לַפ

   "?שאר כל האותיותּכ

  

  : אמרה לפניו

  , בון העולםיר"

  האותיות כי ראיתי שכל 

  , יצאו מלפניך בלי תועלת

  .  שם אנימה אעשהו



 65

  

  , ועוד

  ' כי כבר נתת לאות ב

  ,את המתנה הגדולה הזו

   ,ואין ראוי למלך העליון

  עביר את המתנה שי

   ,שנתן לעבדו

  ".רֵחַאל לתת אותהו

  

   :ה"אמר לה הקב

  , לףלף ַאַא"

  , נברא העולם' אות בף על פי ְשְּבא

  , י ראש לכל האותיותיאת תה

  , אין בי יחוד אלא בך

  , בך יתחילו כל החשבונות

  . י בני העולםוכל מעֵש

  ".'וכל היחוד אינו אלא באות א
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  בסוד אחד יחיד ומיוחד
  

  "תלמוד עשר הספירות"מתוך ספר ) 'אות ב('  חלק א"הסתכלות פנימית"לפי 

  

  במחשבה אחת 

  נאצלה ונבראה 

  , זוכל המציאות ה

  , עליונים ותחתונים יחד

  

  ת הכל לֹוְכעד ִּכ

  . בגמר התיקון

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  27.11.07 "בית קבלה לעם"מתוך הרצאת רב שרטוט 

  

  , אשר אותה המחשבה היחידה

  , היא הפועלת את הכל

  , והיא עצם כל הפעולות

  , והיא מקבלת התכלית

  , והיא מהותה של היגיעה

  והיא עצמה מציאות כל השלימות

  . שכר המקווהוה



 67

   הנשמה מחצבת
  

  'חלק א" תלמוד עשר הספירות"מתוך ספר  )'אות ג ("הסתכלות פנימית חלק א"לפי 
  

  ,להנשמה היא חלק אלוהי ממע

  , ההרן בדומה לאבן הנחצבת מ

  , שמהות ההר ומהות האבן שוות

  , ואין שום הבחן מן האבן אל ההר

  , רק שהאבן היא חלק מן ההראלא 

  ". כל"הת וההר הוא בחינ
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  םיעשרה כיסוי
  

   ")עשר ספירות"פרק ', אות א ( בעל הסולם של "פתיחה לפירוש הסולם"מתוך 

  
  , בדומה לאור השמש

  שאי אפשר להסתכל בו

  , הַמַחפּואלא על ידי זכוכית ֵמ

  תו איַמְתוַמ הממעטת אורו

  .יםיה של העיניח הראיולכ

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  , כן להבדיל

  , להשיג אורו יתברך יכולים לא היו התחתונים

  , םיאם לא היה מכוסה בעשרה כיסוי

  , "עשר ספירות"המכונים 

  , הוא למטה מחברוש ,כיסויכל ש

  .מכסה יותר על אורו יתברך
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  מהו קו אמצעי
  

  "קו אמצעי ":ד"מאמר תקמ, 'דרגות הסולם ב ספר ש מתוך"רבשל לפי משל 
  

  , שני אנשיםמשל ל

  . לעשות סעודהרצו ש

  , שהוא ייתן הכול, אחד אמר

  .ושאר תבלינים, ושום, וחומץ, חוץ ממלח

  . והשני ייתן את התבלינים

  

  . נעשה מחלוקת ביניהםולבסוף 

  , עשה את הסעודה בנפרד לכן כל אחד

  .ודגים כבושים, בשר, דגים,  קמחאחד נתן

  . התבליניםוהשני עשה סעודה ונתן את כל 

  

  ? ליהנותיכול י הסעודותתשבהאורחים מי מו

  -הנות אי אפשר ללבד תבלינים מ

  ?או פלפל שחור וירק חריף, או בצל, או שום, לבדמי יכול לאכול מלח 

  ? בלי מלח, וכדומהומי יכול לאכול בשר או דגים 

  

  , ברירה ה להםתולא הי

   ,עד שנעשה שלום

  , יחדסעודות תי השאת  ואז ערכו

  .והיה טעים
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  צער השכינה
  

  ש"רבשל  'מתוך ספר דרגות הסולם א ,"צער השכינה ":ו"קנמאמר לפי 
  

   שיש לו מגדל מלא טובמלך

  , ואין לו אורחים

  , נמשל למי שעשה חתונה לבנו

  ', והזמין מאות מנות וכו

  .ועכשיו אין לו אורחים

  כי אין לו מי שירצה לבוא

 .'ולהנות מהמגדל שלו וכו
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  גדולמשל לבן מלך 
  

  "הקדמה לספר פנים מאירות ומסבירות"מתוך  של בעל הסולםמשל 
  

  מלך שיש לו 

        , מגדל מלא מכל טוב

      , ואין לו אורחים

  , אשר ודאי

    , לאורחים יושב ומצפה

  , אם לא כןש

  נמצא כל ההכנה

  , ללא הועיל ולתוהו

  

    למלך גדול  דומה

  , נולד לו בן לעת זקנתוש

  , שהיה חביב לו ביותר

  לדו ַומיום ִה ,ל כןוע

  , חשב בעדו מחשבות

  ץ כל הספרים ֵּבוִק

  ,והחכמים המצוינים שבמדינה

  ועשה בעדו 

  , בית מדרש לחכמה

  

  ץ כל הבנאים המצוינים ֵּבוִק

  , ובנה לו היכלי עונג

  ץ כל בעלי הניגון ושיר ֵּבוִק

  , ועשה לו בתי זמרה

  ץ ממיטב המבשלים והאופים ֵּבוִק
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  השבמרחבי המדינ

  והמציא לו מכל מעדני עולם 

  . וכדומה

  

  , והנה נגדל הבן ובא בשנים

  , לָכוהוא ָס

  , כלותשֹאין לו חפץ במּו

  מא והוא סּו

  ,שואינו מרגיאינו רואה 

  ,ניםימיופי הבני

  ש ֵרוהוא ֵח

  , לא ישמע בקול שרים ושרות

  , סוכרוהוא חלה במחלת 

  אינו רשאי לאכול 

  , אלא פת קיבר לבד

  . בזיון וקצףוהנה כדי
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  יןּפְניך ַאִרראש דַא
  

  13.10.06ס "שיעור תעמתוך דברי רב לפי 
  

  מערכת ראש דאריך אנפין 

  , עובדת כדי להשפיע אורות

  . להיות לנו המשפיע

  

  

  

  , ואם האדם רוצה להיות המשפיע

  , כמו המערכת הזאת

  , להיות החלק הפעיל בתוכה

  

  לה אז הוא לומד את חוכמת הקב

  כדי מתוך הלימוד הזה 

  , להבין את הפעולות של המערכת

  . איך היא עושה את ההשפעה
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  טעם הַמן
  

  'חלק א" תלמוד עשר הספירות"ספר ב) 'אות ב('  חלק א"הסתכלות פנימית"מתוך 
  

  , ןצא ולמד מאוכלי הַמ

  , "לחם מן השמים"ן נקרא שהַמ

  משום שלא נתגשם 

  , לם הזהבהתלבשותו בעו

  

  

  

  

  

  

  

  ,ל"ואמרו חז

   ,שכל אחד ואחד היה טועם בו

  , כל מה שרצה

  ונמצא שהיה בו בהכרח 

  , מן הצורות ההפוכות

   ,דהיינו

  , אחד טעם בו טעם מתוק

  ,  טעם חריף ומרוהשני טעם בו

  

  , בעצמו ןַמהאשר 

  , בהכרחהיה 

 .כלול משני ההפכים יחד
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   ן הזוהרלשובכתוב 
  

  )ד"סדף  ("מקץ"פרשת והר זמתוך ספר ה
  

  , בוא וראה

  , בכל יום ויום

  , כשעולה האור

  ,תפור אחי צתמתעורר

  , באילן שבגן עדן

  . שלוש פעמיםתוקורא

  

  

  

   :חורוז קורא בככוה

  ,מי בכם שרואה"

  .הואינו רוא

  , הבאהנמצאים בעולם

  ואינם יודעים 

  . על מה הם נמצאים

  , טוב להם שלא נבראו

  .שנבראומה מ

   

  ,  לפניהםעומדת כמת הקבלהכי חו

  , ואינם משתדלים בה

  ."מסתכלים בכבוד רבונםואינם 
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  טעמו וראו 
  

  "בית קבלה לעם") 24.7.07 ( בהרצאה דברי רב

  

  הבורא 

  ברא כלי אחד 

  , "אדם הראשון"שנקרא 

  ושבר אותו 

  ,להרבה חלקים קטנים

  

  כדי שהם 

  ילמדו ביניהם

  , מה זה נקרא לאהוב

  ויחד יגיעו 

  .עד אליו

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  15.01.08מבוסס על שרטוט רב מתוך שיעור בוקר 
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  כלי לשפע
  

  "מעלת הקטן ":ו"תנאמר תמ', ב" דרגות הסולם"ש מתוך ספר "משל של רב
  

   והשפע עצמ

  . דומה לים גדול

  

  יש מי ששואב ו

  , עם אצבעון

  מי ששואב  ויש

   .עם דלי
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  שני מישורים
  

  "שלבי הסולם"על מאמר מספר ) 29.09.06 (שיעורמתוך  י רבדברלפי 

  

  כל דבר וכל מושג 

  , צריכים לפרש בשני מישורים

  במישור העממי 

  . ובמישור האמיתי

  

  , "כאילו"המישור העממי הוא כולו ב

  , כמו שילדים משחקים באוטו צעצוע

  , כאילו היה אוטו אמיתי

  , או במטוס קטן

  .כאילו היה מטוס גדול
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  , "אמת"והמישור שנקרא 

  , "חוכמת האמת"

  . הוא כולו עבודה אמיתית

  . ולמישור הזה אנחנו צריכים להגיע

  

  אלא צריכים לאותם כוחות 

  , שמגדלים את האדם

  . ומביאים אותו למישור הזה
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  , ילד מביןהלא חשוב כמה ש"

  , קורא ולא מביןאותו קטע בדיוק שהוא מאלא

  ,שומר על הנשמה שלו ש אור מקיףאליונמשך 

  ,בטוח לא יבואו מזיקיםכבר זה הלאדם אז ו

  .הוא מוקף בכוח יותר עליון מהעולם שלנו כי

  ההצלהחוכמת הקבלה  היא קרש לכן 

  ”. ובכלל ישראל ושל עםילדים של ה

  ")םבית קבלה לע"ב )1.080.10(ה הרצאפי דברי רב בל(

 

 

  
  

  


