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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 בא
 

 "בא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו"
 

 ב' דרכים
 

בתענוג אין  השי"ת ברא את העולם כדי לזכות את הנבראיםהנה 
ועי"ז לא יהיה את  .בשכר עבודתם שיעבדו לפניו ,סופי בלי בושה
וזהו ע"י שיהיה ב' מערכות  .לחם חסד" -דכיסופא ענין ה"נהמא 

טוב ורע והנבראים יבחרו בטוב וימאסו ברע, וגם אם יבחרו ברע 
כי לבא לתכלית אין על זה  ,אין זה אומר שלא יבואו לתכליתם

האם ע"י דרך  לבא לתכלית: הדרךבחירה, אלא הבחירה היא על 
של נועם תורה או ע"י דרך יסורים. שדרך תורה זו דרך רצופה 

ומתיקות, שהרע נפרד מהאדם ע"י "חוש הכרת הרע", פירוש, 
שע"י העיסוק בתורה ובמצוות אדם מקבל שיעור גדול של 

והוא מבין ומשיג  שעושה, מתיקות ונועם בנפשו ממעשי השפעה
 עד שהוא סולד מהם. כמה גרועים הם מעשי הקבלה לעצמועד 

 וכיון שהשי"ת ברא בטבע הנבראים שירחיקו מעצמם כל מזיק
ורע, כמו כן אותו אדם שמשיג את האגואיזם לרע ע"י נועם ה' 
השורה עליו, הנה הוא מרחיקו ממנו. משא"כ אדם שלא הולך 

א להוא את האגואיזם לרע, ולכן בדרך של תורה ולא מרגיש 
, מוביל אותו ה' בדרך יסורים, שע"י דרך היסורים לא פרד מהרענ

בק בטוב. א"כ ישנן נותרת לאדם ברירה אלא להפרד מהרע ולהד
והאדם צריך לזכות ל"דעת  ב' דרכים, אבל התכלית היא אחת.

דקדושה" שפירושו כח הבחירה בדרך 
תורה, ותפקיד כל הצדיקים בכל 
הדורות הוא להשפיע בעולם אור 
התורה והדעת, שעם ישראל יבחר 

 בדרך התורה ולא בדרך היסורים.
 

 הדעתסוד  –משה רבינו 
 

היו  הזוה"ק אומר שהמכות של מצרים
נגוף  –באופן של "נגוף ורפוא" 

למצרים ורפוא לישראל. כל פעם 
שהיתה מכה למצרים, שזו דרך 
יסורים, בזה היתה רפואה לעם ישראל 

, וזכו לעוד שלב בדרך מדרך יסורים זו
כל תהליך עשרת והיינו ש תורה.

יציאה מדרך  המכות הוא תהליך של
יסורים אל דרך תורה, להגיע 

הדעת. זו  לשלימות הבחירה, שלימות
הכל נעשה ע"י משה רבינו, ש הסיבה

שהוא הדעת של עם ישראל. וכן אמר 
"בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים השי"ת למשה 
, היינו שהתכלית של כל יציאת מצרים הוא לבוא על ההר הזה"

, ודרך שהשי"ת לזכות לקבל את התורה, שזהו הנועםלהר סיני, 
 רוצה שנבוא לתיקון שלנו.

 

 תיקון הידיים
 

צרים ויסורים, ועם ישראל יוצא ממצרים, יים זה ענין של ממצר
מהמיצר של היסורים אל המרחב. כי יש בעבודת האדם את ענין 

. "ה' ישמור צאתך ובואך" :אומר הביאה, כמו שהפסוקיציאה וה
דרך יסורים, ענין היציאה הוא כשאדם נמצא בחוץ תחת שליטת 

של דרך אל תוך עולם האחדות  וביאה הכוונה כשנכנס פנימה
שהאדם יודע שכל כח היא תורה, שהאחדות של דרך תורה 

זהו מכוחו ית' שזיכה  –הבחירה שלו בטוב והנועם שמשיג עי"ז 
ולכן בכל גאולת מצרים מוזכר בתורה שעם ישראל  אותו לכך.

שמרמז על  ד גדולה" וכו', וענין הידיים הואיוצאים "ביד רמה", "י
יים הם אברי העשיה הרגשת האדם שהוא פועל ועושה, כי היד

 . והגאולה מדרך יסורים נוצרת שהוא הרצון ,המתפשטים מהלב
שאדם יודע שכל וביאורו,  ,"יד הרמה" ,כשמרימים הידיים למעלה
הידיים והשי"ת עושה הכל.  ,של השי"תכח מעשי ידיו הוא בכוחו 

מתפשטים שיש להם תנועה של התפשטות, שבתחילה זה אברים 
ר ההתפשטות ים, וזוהי כבעות הידימהלב, עד לאצב ומתפרדים

כל המהלך של אבר והיינו,  השניה, שמתפשטים לחמש אצבעות.
", כי הפירוד עצבות" גמט' "אצבעות" .היד הוא התפשטות ופירוד

שאדם חושב שהוא פועל ועושה מוציאה אותו חוץ לקדושה 
הדעת  נו שהוא כחאבל ע"י כוחו של משה רבי .וגורמת לו עצבות

אדם כשש , שמאיר בנו את העניןקדושה"ירה ד"הבח ,דקדושה
רק שיודע שהכל ממנו  ,היינו עם כח העשיה שלו ,פועל עם ידיו

למקום הראיה  ,הנה עי"ז מעלה את הידיים למקום הראש ,יתברך
לכן כל הגאולה  ,שזהו מקום האחדות ,וההשגה שה' עושה הכל

הוא בסוד ענין תיקון הידיים )סוד הפיכת היניקה למוחין(, וזהו 
)וזה גם ענין שבמלחמת עמלק הרים משה ידיו  ביאה לנצחיות

"ויהיו ידיו אמונה עד בא ר כמו שהפסוק אומ בכל זמן המלחמה
 .(השמש"

 

 ג"רסוד  –שלושת המכות האחרונות 
 

. ב' 'או 'במורכב משתי אותיות  בא "בא אל פרעה"וק אומר הפס
, כח של פירוד, שתי דברים נפרדים, שתי ידיים ,יםמרמז על שת

 זהו בזמן שאדם הולך בדרך יסורים.ו שני קוים, חוסר שלום,
וצריך להביא את הב' לא' שזהו צירוף 

שהב' ויחיד,  . והיינו א' הוא אחדבא
נת מוב עולה ונכלל בא', יחד עם זה

 ביאהשהוא ענין  באהמשמעות של 
, כי בשלושת וכניסה לעולם האחדות

מובאות המכות האחרונות ה
שמכוונות כנגד ג' הספירות  ,בפרשתינו

של הג"ר, זכו ישראל לרמה הגבוהה של 
 שלימות הדעת, לרמה של דרך תורה

ע"י ההשגה שה'  ,והבחירה בקדושה
שמדברת על  עושה הכל, ולכן פרשתינו

 שלושת המכות שמכוונות כנגד הג"ר,
שמרמז על מתחילה עם ענין הביאה 

 .)שגם הוא סוד ג"ר( סוד האחדות
 

 גילוי האחדות
 

הנה ענין מקוה הוא ענין של גילוי 
האחדות שאדם מתכסה לגמרי במים. 
והבעש"ט אומר שאם אין לאדם מקווה 

עפ"י סדר של שם ע"ב מועיל אז נטילת ידיים ארבעים פעמים 
כמקווה. ואפשר להסביר כי ע"י טהרת הידיים שהם עיקר כח 

הנה עי"ז נטהר כל  ,אדם מרגיש שהוא פועל ועושהשוד הפיר
א , היהמכה הראשונה בסדר המכות שמכוונת כנגד הג"ר .הגוף

שאצל המצרים  ,והיינו כנ"ל ריבוי", שהוא מרמז על ארבהמכת "
בל אצל ישראל הריבוי והפירוד א ,המכה באה בתור דרך יסורים

שהוא גילוי סוד  ,ל"אחדות" נהפכים - מזים במכת ארבההמרו
שהוא ענין  ,אצל ישראל היה אור - וכן במכת חושך .הההשגח

 ,עד למכת בכורות שאז זכו ישראל לספירת כתר ,גילוי ההשגחה
שהעומק הוא שהבינו  .בזה שהשי"ת בכבודו ובעצמו בא לגאלם

ולא שום מלאך ואין שום דבר יכול  ,שה' בעצמו פועל ועושה הכל
צה וכל בחירתינו הכל מכוחו ורצונו שכך ר ,לשנות רצונו ית'

 שנזכה ליציאת מצרים, להבין שהשי"תוחפץ. והשי"ת יעזור 
 עושה הכל ולדרכי תורה המתוקים והמלאים נועם.

 שבת שלום לכולם.
 

 

  

 

ן – יש לי מושג  העלאת מ"

מ"ן, פירוש, גורם לזווג. והוא תמיד בחינת נה"י או 

 זו"ן. כי הנקבה מתוקנת באור אחורים דאמא הדבוק

רק באור דחסדים ודוחית חכמה. וע"כ אינה מחזרת 

ה פניה להזכר לקבל הארת חכמה, זולת אם יש ל

איזה גורם המחייב אותה להדבר. וגורם הזה היא 

בחינת הזו"ן, שהבינה יש לה קשר אליו להאירו 

בהארת חכמה, מכח היחס דבינה וזו"ן דאור ישר. 

ליה למ"ן, הנה אז תכף מפסקת וע"כ כשהזו"ן עולה א

האחורים שלה ומחזרת פניה אל החכמה, לקבל ממנו 

 עמו. חכמה, ונמצאת מזדווגת פב"פ הארת

 (תלמוד עשר הספירות)

 

 לע"נ ר' בנימין בן ר' שלמה נלב"ע י"ב מרחשון ה'תשע"ז תנצב"ה.

   d052769144@gmail.com        לע"נ איתי בן חיים הי"ד.  
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  מעולםמעולםעצם כתב יד קדשו של רבינו מרן בעל הסולם ותלמידיו זיע"א, שלא ראו אור עצם כתב יד קדשו של רבינו מרן בעל הסולם ותלמידיו זיע"א, שלא ראו אור 

  
  

  
  ''חלק אחלק א  ––  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

 שעולם שנה נפ
 ג' בחי' ש בהכרח להבין עימו יחדכשאנו מתבוננים במציאות נאצל א' י

 עולם שנה נפש
 ". דע"כ יצא בשם נאצל" ונבין ע"כשהרי בהכרח שיש שינוי בהחלק מן ה"כל

 ומה שיש בו במשונה מן ה"כל" נפשה"כל" נקרא  דמה שנשאר בהנאצל בהשתוות אל
 או מקום שבו עומד הנאצל א'  םעולמה"כל" שנק' ריחוקו –הוא שיעור מקום

 ריחוקו דהיינו להעולם-ואותו אור הנמשך מה"כל" אל החלק כדי למלאות מקום
 שנהנק' 

 תלי, גלגל, לב
 בהכרח שמובן שם סוד תלי, דהיינו יחס ה"כל" עולםובהאמור מובן שבבחי' 

 תלי בעולםריחוק, והשגה זו נק' -המעמיד צורת השינוי הימנו או שיעור למקום
 ובבחי' שנה בהכרח שמובן שם ב' צורות הפכיות זה מזה 

 קיץבזה אחר זה כעין שנת חמה שנת לבנה או  "הראויים לגלגל המהות
 בשנה גלגלנק' זו וחורף או יום ולילה והנה תנועה 

 שה"ס מהות הנאצל בזה שאינו משונה מהמאציל כנ"ל עש"הובבחי' נפש  
 ריחוקו מה"כל" שיש בו משום-הנה מתוך שהוא מצוי ועומד בעולם" שה"ס מקום

 ריחוקו ע"כ-הכל ולמלאות אותו החלל שה"ס מקום קרב אלזה תאוה גדולה להת
 לב בנפשבזה אחר זה שקבלה זו נק'  הגלגלהוא מוכרח לקבל מתנועות 

 


