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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 בשלח
 

 אור החכמהגילוי  –ענין השירה 
הנה עניין השירה קשור עם קו  אז ישיר משה ובני ישראל""

שמאל, דעבודת השיר היתה עבודת הלויים, וידוע שכהן כנגד קו 
כי עיקר קו שמאל וישראל כנגד קו האמצעי. ימין ולוי כנגד 

כמו  הוא אור החכמה, הנקרא אור החיים.חיותם של הנבראים 
חכמה הזה נמשך ע"י אור הו תחיה את בעליה'.שכתוב 'והחכמה 
 כיוון שהרצון לקבל של הנבראים הוא מידת קו השמאל ודין,

והנה אחרי שנמשך התענוג  הדין, והוא מושך את התענוג אליו.
והאור דחכמה בקו שמאל נעשה יחוד ג' קוין, שהחכמה והתענוג 

 שעניינם הוא הכוונה של על מנת להשפיע ,מתלבשת בחסדים
 ועי"ז פורצת שירה מפי הנבראים המקבלים.   ,בקבלת התענוג

 האדם הוא משורר הבריאה כי כל הבריאה נכללת בו
השי"ת מחיה את כל העולם ומלואו,  וכמו שאור החכמה של

את כל הדומם, צומח, חי, מדבר, נבין את העניין שלכל  –היינו 
נברא ישנה שירה שלו.  ולא רק לכל נברא, אלא לכל מעשה, 

אור  שירה, כי בכל מקום שמופיע שם דיבור ומחשבה ישנה
החכמה והתענוג, משם פורצת שירה, 
והאדם הוא כולל את כל הבריאה 

לכן כולה וכל הנבראים מתכללים בו, 
. האדם הוא המשורר של הבריאה

וכמו שאנו רואים שדוד המלך, שהוא 
כולל את כל נשמות ישראל, חבר 

ר תהילים, שכל עניינו שירה ספ
וכן התורה נקראת שירה,  וזמרה.

השירה בו לכם את כמו"ש 'ועתה כת
ולכן, האדם כביכול משורר את  הזאת' ולמדה את בני ישראל.

 ה הבריאה וכל הבריאה מתכללת בו. שיר
גם את השירה העמוקה הגנוזה אצל מלאך המוות, האדם צריך 

 לשורר
ישנה שירה, כמו שראינו  והנה, אפי' ליצה"ר, שהוא מלאך המוות,

שכשנאבק עם יעקב אבינו, ויעקב אבינו לא רצה לשחררו, אמר 
ומר שירה".  זאת "הגיע זמני ל ,לו מלאך המוות, שרו של עשיו

אומרת, שאין מציאות בעולם שאין לה שירה וכל חלקי העולם 
וכל חלקי  צריכים להתחבר עם האדם, שהוא תכלית הבריאה

וכיוון שהאדם עדיין אינו מתוקן, פירוש הבריאה הם ענפיו. 
שעדיין לא התחבר לגמרי עם כל הבריאה וחלקיה, וכביכול יש לו 

, מדבר, שסביבו, לכן ג"כ אינו מחלוקת עם הדומם, צומח, חי
ה בבחי' יכול לשיר שירה בשלימות, כי כנ"ל ששירת האדם השלמ

כמו"ש בפסוק 'שירו לה' שיר חדש',  השיר של לעתיד לבא, שהוא
זהו רק כשיתגלה האחדות השלימה בין האדם לבריאה, ושלימות 

עשיו,  השיר הזה יהיה כשהאדם יוכל לשיר את שירו של שרו של
וות, כמו שאמר ליעקב אבינו "הגיע זמני לומר שירה".  מלאך המ

קדוש, שפירושו שיתחבר כי אז, כאשר מלאך המוות יהפך למלאך 
לל עמו, וכל כח הדין שברצון לקבל יתהפך ממוות כתעם האדם וי

לחיים, ע"י שהנקודה הזו של הרצון תמשיך את אור החכמה 
שיר את נחת רוח ליוצרו, או אז האדם יוכל ל עמ"נ לעשות

השירה העמוקה הזו, את השיר שהיה גנוז אצל מלאך המוות.  
ולכן, אצל מלחמת יעקב אבינו והמלאך, כשיעקב נלחם עם 
המלאך לקחת ממנו את כח השירה הזו שנמצאת אצלו, כי זה מה 
שיעקב רצה, שכל הנבראים יתכללו בקומת האדם, שהאדם יוכל 

"ר, הנה אז לשיר שיר שלם, גם את השיר שנמצא אצל היצה
באותו מעמד הכה אותו המלאך בירכו "והוא צולע על ירכו", כי 
עניין הירכיים הם החלק של סוף המדריגה, שמתי שזה יתוקן, אז 

והמלאך טען כביכול, 'איך אתה רוצה לקחת  יהיה גמר התיקון.
לא נתקנו הכלים שעדיין  ממני את כח השיר שמיוחס אלי, בזמן

 '.הרגליים והירכיים?חי' ף המדריגה, בשל סו

 בקריעת ים סוף התגלה מעין לעתיד לבוא 
בקריאת ים סוף התגלה מעין דלעת"ל שכלל ישראל עתה, אבל 

ומלאך המוות יהפך למלאך  ,יקח את שירו של מלאך המוות ג"כ
'רמז לתחיית המתים מן התורה  :קדוש.  ולכן חז"ל שואלים

תחית בוהיינו כנ"ל ש'. "אז ישיר משה"'מהפסוק  :ועונים  מנין?'
ואפי' כוחו כל מלאך המוות  ים,אז יתהפך כח המוות לחי ,המתים

יתכלל בקומת האדם, והאדם יוכל לשיר שיר שלם מכל הבחינות, 
, תגלה האחדותשל כל הדומם, צומח, חי, מדבר, ות את שירם

ולכן היא מרמזת  שמעין זו השלימות התגלתה בקריעת ים סוף,
 על תחית המתים.

 לידהסוד  –קריעת ים סוף 
וכתוב בזוה"ק שסוד  שקריעת ים סוף הוא בחינת לידה. ג"כ וזהו

הנחש, כמו שאמרו חז"ל,  נעשה ע"י ,קריעת ים סוף שהוא הלידה
ה נחש לה הקב"מה צר וכשבאה ללדת שולח שהאילה רח

כי כאן בקריעת ים סוף שהוא  שמכישה ונפתח רחמה ויולדת.
בחינת לידה שזה כמו תחית המתים, שמתחילים חיים חדשים, 
מדריגה חדשה, זה נעשה ע"י הנחש, שהוא כח הדין והקטרוג, 
ואצלו גנוז השיר העמוק של הבריאה, 
שהוא ג"כ מתכלל עם קומת האדם 
 והאדם יכול לשיר שיר שלם, גם מבחי'

 התכללות הנחש בו. 
הגבול עם למעלה חיבור  – מהלך השירה

 מן הגבול
וזה גם סוד השירה, שמצד אחד היא אין 
סופית ומצד שני, כל יופיה היא שהיא 

ת בגבולות של עליה וירידה וכו'. מוגדר
כי זה עניין השירה לקחת את כח הגבול 
ולחברו עם למעלה מן הגבול, שזה עניין הרצון לקבל, שהוא כח 

 גבולהגבול.  ע"כ לעמ"נ להשפיע שהוא למעלה מן  הגבול להופכו
את הרצון  ,כי האדם מתקן את הגבול ,עם הכולל אדםבגמט' 

 –היינו  שמצד הגבול ישנו ים וישנו יבשה, והמגביל, לקבל הצר
מקום הסתר ומקום גילוי, וזהו כי הכלים עדיין לא מתוקנים.  

שעניינו כח הדין של קו שמאל,  לעת"ל, אבל בסוד השירה של
המתהפך לקדושה בסוד הרצון לקבל עמ"נ להשפיע, הנה בזה 

וזהו  חד, והים נהפך ליבשה והיבשה לים.ההסתר והגילוי הם א
שראל לים סוף, לשמה חזרו, גם העניין, שבאותו מקום שנכנסו י

כי הלא ישראל נכנסו לים והלכו בצורת חצי עיגול, והיינו שסוד 
ם, רק שמשתמשים עימו בצורה השירה הוא שחוזרים לאותו מקו

והרצון לקבל תמיד נמצא, רק התגלה כח ואפשרות לתקן  אחרת.
והעניין הזה, שכל  נכללת בקומת האדם. אותו. ועי"ז כל הבריאה

אפי' שירתו של מלאך המוות, התכללה בקומת האדם, הבריאה, 
ושמה קיבלנו גם  ,מעין זה והכנה לזה נעשה בזמן קריעת יום סוף

כי כל דבר שעתיד להיות בשלמות  את הכח להגיע למדריגה הזו,
  מאיר מעין זה השלמות קודם לכן.

 התיקוןעולם  –לגוזר ים סוף לגזרים 
וידוע שכל סוד עולם התיקון, שהוא עולם האצילות, התחיל בזה 

של  , כמבואר בתחילת חלק ח'והעלה מן""גזר ל שכותב האריז"
כמו שכתוב  תלמוד עשר הספירות. וע"ז כותב בעל הסולם:

שבגזירת ים סוף ניתן לנו הכח  –, והיינו "לגוזר ים סוף לגזרים"
לעבודה לתקן את עצמינו, עד שנזכה לתקן גם את המלאך 

נוכל המוות בעצמו ונוכל לשיר שיר חדש ויתוקנו רגלי יעקב וגם 
הוא  ריקודש זו, שזהו שלימות של שירה וריקוד.לרקוד עם שירה 

, שכפי כח הבירור 'מרקד ומפריד'עניין הבירורים, מלשון 
ך פגע ליעקב ולכן המלאוד, ככה מתגלה שירה יותר גבוהה. והריק

אבל כאן, בשירת הים, נתקן זה, כמו  ברגלים, שעמם רוקדים.
שזה השלמות של כלים  ל""בנהר יעברו ברגשכתוב בתהילים 

שבת  שלמות השירה.ותחתונים, שאז נמשכים אורות עליונים 
לם.שלום לכו

  דבס"

  

 

רי – יש לי מושג  צי

בינה נקראת צירי, ע"ש שכל האברים דזעיר אנפין 

 מקבלים צורתם ע"י המסך העביות שלה.

 (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.  



  
  
  
  

  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 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

 כסא, מדינה, מלחמה
 כל כבוד המלכות הוא רק בכח ריבוי המדרגות ע"ד מלך ביופיו 

 ש פשוט עד המונים תחזנה עיניך כי המדרגות ערוכים ושמורים זה ע"ז מאי
 של צבאות ושרי צבאות ומושלים ורודים בעם וכו" אשר כל המערכות האלו 

 כורעים ומשתחוים ומקוים לאור פני מלך והנה כל כבוד מלכות הזאת 
 הריחוק הנ"ל כי -האמור הרי היא צרורה ושמורה רק בבחי' עולם" ומקום

 הוא שם ניכר כל החלל אשר על גבו נמדדים כל מדריגות הכבוד ש
 בהערכת קירוב והשתוות וכל ירידת המדריגות הוא בהערכת 

 השינוי צורה אמנם כל זה מסודר שם בקביעות במחזה כלומר בלי 
 גה אלא כל מדר ירידות מדריגות בפועלשל עליות ושום פעולה 

 כבר קבל שכרה או ענשה וכן הוא עומדות שם בכבוד מלוכה ולפיכך 
 י בעולםותל מלך על כסאונק' זה 

 אלא כל אחד עומד  וכשהמלך במדינה גם שם אין מקום פעולה  
 על תפארתו שכבר השיג וזכה כנ"ל במלך על כסאו אלא שיש כאן הפשיש 

 לך אין עוד שום מדריגות כלל וכללגדול והוא אשר באור פני מ
 י'שהרי מתראה לכל בני המדינה בשוה ממש וקטן וגדול שמם לפנ

 הוספה ב' יש כאן כי בהיכל עצמו כשיושב על כסאו אין המדרגות
 בשלימותם אלא רק בכללות וגם חסרים הרבה מדרגות ניכרים בפרטיותם

 שאינם נודעים כלל דהיינו כל אותם שאינם כדאים לבא להיכל המלך
 ומצויים ועומדים מחוץ להיכל משא"כ כשהמלך במדינה הרי כולם

 שם התבוננות ביופי הדר המלכות בכלמתחברים אליו וע"כ יש 
 גלגל בשנה. או מלך במדינהשלימותו ונק' זה 

 )שוכתב במהירות(


