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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 וארא
 

י ושמי הוי'ה לא נודעתי ל שדבאאל אברהם אל יצחק ואל יעקב וארא "
"לא ניכרתי להם במדה אמיתית שעליה נקרא שמי ה' וברש"י:  "להם

ל וברשב"ם פירש בא ולא קיימתי" טחתיםנאמן לאמת דברי שהרי הב
 ."הבטחה על העתיד ולא קיימתי עדיין"י: שד

הנה ענין העתיד שהשי"ת הבטיח לאבות, הוא העתיד שבעבורו נברא כל 
, הינו שישיגו אלוקותו ית' וית' בבחי' "בגין דישתמודעון ליה"העולם 

הטוב והמטיב ושהוא פעל כל למעניהו, עשה עושה ויעשה לכל 
שים, ובעבור זה נתן לנו תורתו הקדושה ומצוותיו להכשירינו המע

לזאת. וכבר קיימו האבות את כל התורה כולה עוד מקודם שנתנה בבחי' 
הפנימיות. והנה לכל תכלית יש את השלב של ההכנה לתכלית, 

זה בחי'  –דהתכלית הוא השגת האלוקות. ואם נסתכל בבחי' הספירות 
ם שמקבלים את ההשגה הזו שהם כתר חכמה בינה. ויש את הכלי

הספירות המתחלקות לב' מערכות: מערכה א' חסד גבורה ותפארת, 
כנגד אברהם יצחק ויעקב. ומערכה שניה נצח הוד יסוד ומלכות, כנגד 

. וקודם צריך לחבר את הבנים עם האבות היינו השבטים, דרגת הבנים
צונו להטיב לית והמוחין ורחג"ת עם נה"י ועי"ז יוכל להופיע אור התכ

לברואים שהוא הספירות העליונות חב"ד, והאבות הקדושים עסקו 
בעיקר בהכנת הכלים היינו קשר האבות עם הבנים חג"ת עם נה"י, כדי 

שיוכל להופיע אור התכלית, כי ידוע הכלל של 
ערך הפוך בין כלים לאורות שבהחסר כלים 

ור תחתונים יחסרו אורות עליונים. לכן חיב
נה"י שהם הכלים התחתוני עם ת הבנים דרג
שהם האבות מוכרח, כדי שיאיר  בחי' חג"ת,

במדריגה, ולכן התורה כל כך  האור של חב"ד
מדגישה את הענין שלאברהם לא היו ילדים 
משרה, וכמה התפלל על זה, וכן בענין יצחק 

וגודל התאמצותו התפילה,  שלא היו לו ילדים,
ענין אבינו כמה עסק והתייגע ב וכן אצל יעקב

זיווגו וילדיו, הכל לרמז על עיקר העסק של 
חג"ת, לזכות ולחבר אליהם האבות, דרגה ד

נה"י, שעל ידו נגרמת אור הגדלות  אאת הדרג
 במדריגה כנ"ל.

ובזה יש לבאר מה שכתב הרמב"ן שספר 
בראשית נקרא "ספר היצירה" וספר שמות 
"ספר הגאולה", כי העולם נברא אופן שאנו 

"אשר ברא אלוקים מ"ש נוסיף עליו, כ
יופיע עלינו , וענין ההוספה הוא שע"י שנכשיר את הכלים לעשות"

המוחין, וספר היצירה שהוא ספר בראשית, ענינו הכשרת הכלים כנ"ל, 
שהוא ענין לקשר בנים באבות חג"ת בנה"י, ועי"ז בא אחריו ספר 

על הגאולה, שגאולה ענינו הופעת אור החכמה והמוחין חב"ד במדריגה, ו
זה מרמז משה, שמשה בגימט' רצון, ורצון מרמז על אור הג"ר בחינת 
כתר וראש, המופיע אחר קישור הבנים באבות, ומשה הוא "גואל", וגם 
הוא "גואל אחרון", כמ"ש בזוה"ק שמשיח קשור עם משה, משה מקשר 
ב' משיחין: משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. כי משה הוא ענין הופעת אור 

רא אל "ואיקון, שהוא אאור הגאולה. וזה הפי' בפסוק התכלית והת
י דרשו חז"ל שאמר , כי אל שדי"אברהם ואל יצחק ואל יעקב באל שד

לעולמו די, שזה מרמז על ענין העבודה של הכנת הכלים  והמסך 
ל בעל מנת להשפיע כדי לדחות את האור כדי שיוכל לכושהנברא עושה 

הבנים והנה"י הוא סוד קל שקי שזה ענין לקשר בנים באבות. כי סוד 
שהוא כח הדחיה על העוביות הגדולה הנמצאת בכלים הנמוכים, 
שהנברא אומר לאור די ודוחיהו. והאור החוזר הזה הוא הוא המקשר 
חג"ת בנה"י, וזה גורם בסופו של דבר לגאולה שהוא הופעת אור החכמה 

וא ענין י" שהל שדבינו, ולכן האבות עסקו רק ב"אוהחב"ד סוד משה ר
הוי'ה" שהוא ענין המוחין וההשגה  והעבודה, אבל "שמי ההכשר

שהשי"ת מהווה ופועל הכל, זה עדין לא הופיע, ובזה השם הויה אני 
מתגלה אליך כי עתה אחר עבודת האבות בחיבור דרגת הבנים אליהם 
יוכל להופיע במדריגה אור החכמה, וזהו שיחס הרשב"ם את השם קל 

, שהוא מציאות העבודה של יד, כי בשם זהשקי על ההבטחה לעת
וכתוצאה מזה מכשיר כלי ומקשר ההכשרה והדחיה שהנברא עושה, 

 בנה"י, מובטח לו שיופיע עליו גם אור החב"ד, סוד משה.  חג"ת
והנה ספירת היסוד הוא העיקר המקשר את חג"ת עם נה"י וגורם שיופיע 

ל הדרת פנים זקן אמרו חז"ל שכוכמו ש המוחין )כי שם יש את המסך(
המוחין, קשור עם ענין הברית, וע"כ מבאר האריז"ל שבשיעבוד  סוד

אדם הראשון  שראל את הברית והיינו מה שפגםישראל ממצרים תיקנו י
בק"ל שנה שפרש מאשתו, ואפשר לבאר כי ענין המוחין הוא שאדם 

משיג שהשי"ת עושה הכל וכל עוד שלא משיג זאת, סימן שאין לו כל 
ענוג אור הת וכמו ענין השבת שאז מופיע להשגה אמיתית, שייכות

שאדם נח ממלאכה, שהפנימיות של זה  וד השביתהוהמוחין והכל בס
מורה שאדם מבין שה' עושה הכל, ולכן ספירת היסוד, הגם שהיא 

, אך יש בה את התכונה הזו להאיר באדם את ענין ה של מידותספיר
שכל אור  בהכנת הכלים, כי יש כללהשגחתו ית' גם בזמן שהוא עסוק 

לכן מעט,  תו בזמן מסוים, הוא מאיר עוד קודםשאמור להופיע בהדר
שהוא עבודת קישור האבות בבנים  שאדם מכין את הכליםכן גם בזמן ול

יסוד יוסף הצדיק, את חג"ת בנה"י, כבר מתחיל להאיר לו ע"י ספירת ה
שאדם יזכה לגילוי  שזה מה שיגרום בסופו של דבר ענין ההשגה

 שה רבינו ויוסף הצדיק הולכים ביחדההשגחה לגמרי, לכן רואים שמ
שבזמן שישראל עסקו במצרים בכסף וזהב, אומר המדרש: "חכם לב יקח 

יוסף הוא ההתחלה שהתעסק עם ארונו של יוסף, כי  מצוות" זה משה
אורו של משה כבר בזמן הקטנות, בזמן הכנת  של הופעת אור המוחין

הכלים, לכן עיקר גלות מצרים היה לתקן את הברית, שפירושו, שאחר 
שהאבות עסקו בספר בראשית, ספר היצירה, לקשר דרגת הבנים עם 

חג"ת נה"י. הנה כעת יש לנו להתחיל לעורר את ענין "המוחין  האבות
שזה יגרום בסוף  שבמידות" שזה ענין ספירת היסוד ותיקון הברית,

"והיה "ד, ואז יושלם הקומה חב"ד חג"ת נהי"מ ליציאת מצרים ואור החב
כי ענין תיקון הברית  ה' למלך על כל הארץ"

שהוא ההתחלה של גילוי המוחין שענינו 
שה' עושה הכל, מגיע לתקן את שורש פגמי 
הברית שפגם אדם הראשון בק"ל שנה 
שפרש מאשתו, והניצוצין האלו נתגלגלו 
 בעמ"י שהיה במצרים, ויש הרבה להבין פה

ולהקשות, שהרי ק"ל שנים אלו שפרש 
היו שנים שהתענה בהם אדם  –מאשתו 

הראשון ועסק בתשובה גדולה, ואיך הגיע 
זה שבק"ל שנה אלו שעסק בתשובה, פגם 
כ"כ ונפלו ניצוצין ממנו עד שנצטרכו ישראל 
לגלות למצרים רד"ו שנה בצער כ"כ גדול 
ואין נסבב מתשובתו של אדם הראשון 

ם כאלו בפגמי הברית, אלא בק"ל שנה פגמי
יש לבאר שיסוד ועיקר סוד התשובה הוא 
לגלות את הענין שהשי"ת עושה הכל, כמ"ש 

, שסוד "אין ישראל נגאלין אלא בתשובה"
הגאולה והמוחין שהוא הראיה והשגת 
ההשגחה שהשי"ת עושה הכל, הוא ע"י 
תשובה בדרגא זו ג"כ שחוזר בתשובה ומבין שכל מציאות החטא 

ה מאיתו ית', והנה אדה"ר אחר חטא עץ הדעת, היה לו לחזור נתגלגל
בתשובה באופן שיבין שכל החטא נסבב מאיתו ית' למטרה מסוימת, 
והוא עסק בתשובה בדרגא נמוכה שמצד מדריגה זו דתשובה האדם 
מרגיששהוא חטא והוא עשה והמדריגה האמיתית היא שאדם יודע 

ן, היינו הגילוי של עשה שהקב"ה עשה, וזה גם הפתח לגילוי המוחי
עושה ויעשה לכל המעשים, שזה גם גילוי של אוצר מתנת חינם שנתגלה 
למ"ר שהוא סוד המויחן, וכיון אדה"ר לא עמד על חזרה בתשובה באופו 

שיצא פגמים גדולים של פגם הברית, הנזכר, ע"כ נסבב שמתשובה זו 
ל של "אוצר שענין פגם הברית הוא"השפעה של חינם" כנגד הגילוי הגדו

של מתנת חינם", ובזה שנכשל אדה"ר בפגם הברית השי"ת רצה לרמוז 
לו שצריך לחזור בתשובה בואפן נעלה לעורר האוצר של מתנת חינם, 
האוצר ששם מגולה שהשי"ת עושה כל המעשים אשר נעשים בשמים 
ממעל ועל הארץ מתחת. על כן במצרים שישראל תיקנו שם חטא 

יה "גילוי המוחין שבמידות", לגלות שהשי"ת אדה"ר, עיקר התיקון ה
עושה הכל גם את החטאים כביכול, שזה ענין גלות מצרים שכתובה 

א "בספר הגאולה" כדברי הרמבן לעיל. שאחר שבספר "היצירה" שהו
ספר בראשית קשרו האבות סוד חג"ת עם הבנים סוד נה"י נשאר 
להתחיל להאיר ולהמשיך את סוד משה שהוא המוחין ע"י תיקון הברית, 

חינם" שזה התיקון האמיתי לחטא עץ שענינו גילוי "אוצר של מתנת 
 הדעתשבזאת הידיעה נתקנים כל הפגמים.

ל שנים, והנה קל ויש לרמוז שמנין השנים שאדה"ר פגם בברית היו ק"
מרמז על קלילות, היינו שבידיעה זו שהשי"ת עשה עושה ויעשה לכל 
המעשים "קל" מאד לתקן את כל הפגמים ונוטלים כל משא העבירות 

 להשי"ת שהוא סובל הכל "והכח פעל למעניהו".
 שבת שלום לכולם.

 

 

 

 "השגה" ב' – יש לי מושג

"וכל מתחיל להשכיל בחכמת האמת מחויב להעלות על 

דעתו כלל גדול הנ"ל טרם כל עיון בספר קבלה אשר 

בעצמותו יתברך אפילו הרהור אסור דלית מחשבה 

תפיסא ביה כלל, ואיך נאמר בו ח"ו שם ומלה שהוא 

מורה השגה מה שא"כ בהארותיו יתברך המתפשטין 

הימנו יתברך שהם כל השמות הק' והכינויים המובאים 

בספרים אדרבה מצוה גדולה לדרוש ולחקור והוא חיוב 

גמור בהחלט על כל אדם מישראל ללמוד ולהבין רזי 

ך לתחתונים שהם דאוריתא וכל דרכי השפעותיו יתבר

 עיקר חכמת האמת ושכר הנשמות לעתיד לבא" 

 )הק' פי חכם לרבינו בעה"ס זיע"א(
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  יע"א, שלא ראו אור מעולםיע"א, שלא ראו אור מעולםעצם כתב יד קדשו של רבינו מרן בעל הסולם ותלמידיו זעצם כתב יד קדשו של רבינו מרן בעל הסולם ותלמידיו ז
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 הגלות כתבי הקודשהגלות כתבי הקודשברכות ותודות למכון "אור הסולם" ולעומדים בראשה על אדיבותם בברכות ותודות למכון "אור הסולם" ולעומדים בראשה על אדיבותם ב

 ה ב' משאבותכוכמו שהתנענע ובא בב' הפכים מאבותיו כן נגלה בתו
 ם מעורים זה בזהתחוטם פה ונק' זו"נ על היו הנק' היום זכר ונקבה או
 בר הזכר נמשך מהעינים כמו חוטם היוצאג כמו זו"נ ונקבה תסובב 

 .נים והנקבה נמשכת מהמשפיע הא' שנק' פהימבין הע
 הלבישה לכל אבותיה יחד עדועלה וא התגברה יוקומת התולדה הה

 המשפיע הא' כי כולם נתכללו בה להיותה נוצרת בבחי' פה כמו המשפיע
 הא' וע"כ האור שעשועים שלה עלה והלבישה לכולם יחד כי רק

 .זה היה המחסור עד אצילותה
 יםעגם כח העינים אשר בהם קנו שלימותם כי השיגו על ידיהם אור השעשו

 ושהי' מתגעגע אחריהם כנ"ל גם האזנים קנו שלימותם כי עתה בחר
 בהחלט בצורת משפיע הא' היות שכח העין שבה כבר נפרש ויצא ממנו

 .לחוץ בצורת הזכר
 א כולו מבחי' עין כי כלואמו הודע שזה העודף שיש לבן זכר על 

 גופו לקח מאמו רק השינוי שלה מאביה שהיא החסרון שבה זהו שיורש מאביו
 בהכרח אמנם עין זה העודף בזכר אין בו כלי קבלה לעצמו אלא להשפיע

 בכלי שמחוץ הימנו שהיא הנקבה בת זוגו כי בהשפיע מחוץ לבת זוגו
 ביו ואת אמו ודבק באשתועזוב את אי הרי חסר בו אור השעשועים וע"כ

 ם יחד והיו לבשר אחד והמהיונמצא אור העליון מקובל בו עם אור שעשוע
 תולדה הד' בהעולמות בצורת ב' הפכים הדבוקים כבחי' אחת שצורתה

 לא באים ב' ההפכים בנושאיקבלה ע"מ להשפיע לנוק' וממ
 .אחד בזמן אחד

 


