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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 שמות
 

 "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו"
ידוע מספרים הקדושים ששמות ר"ת שנים מקרא ואחד תרגום. והנה 
לשון תרגום הוא אחוריים של לשון הקודש, לשון הקודש בחי' פנים, 
וידוע ענין פנים שהוא ענין גילוי החכמה, כמ"ש "חכמת אדם תאיר 
פניו". וכן פנים לשון פנימיות, וידוע ההבדל בין פנימי לחיצון: שפנימי 

עשות מסך לדחות האור ישר, ועי"ז נעשה אור חוזר והאור ענינו שיכול ל
יכול להתלבש במדריגה, משא"כ חיצון הוא כלי בלי מסך שזה ההבדל 
בין הנהגת הקו להנהגת העיגולים, כי הספירות דעיגולים הן ספירות בלי 
מסך, וכל תכלית הצמצום היתה כדי שיתגלה מציאות של עבודה 

ש "אשר ברא שהנברא יזכה במעשי ידיו, כמ"
אלוקים לעשות", ובזוה"ק כתוב "עימי אתה 
בשותפותא", היינו שהצדיקים שותפים 
במעשה בראשית ע"י העבודה של המסך 
והדחיה, שמחזירים הכל חזרה לשורש, וזה 

וענינם של כל התורה והמצוות הוא ענין הקו, 
"הקו", כי הקו כולל כל העולמות, ובזוה"ק כת' 

וברא עלמא", א"כ  "אסתכל קוב"ה באורייתא
העולמות והתורה הם אחד, וכן הקו שכולל 
כל העולמות ענינו תורה ומצוות, כי כנ"ל שכל 
ענין הקו הוא "גילוי מציאות עבודת התחתון" 
ע"י דחיה ומסך, שזה ממש ענין תורה ומצוות 
להכשיר את האדם להפוך את הכלים שלו 
לרצון להשפיע נחת רוח להשי"ת ע"י עבודת 

 המסך.
והנה "קו" הוא לשון "תקוה", שענינו שאדם 
מקוה ומצפה ומתגעגע אחר משהו. וא"כ יש 
לומר שהקו רומז מצד אחד על הקיווי 

שהשי"ת מצפה מהנבראים שיתקינו עצמם ע"י תורה ומצוות. ומצד שני, 
הקיווי של הנבראים להשי"ת לזכות להכלל בשורש. כי הכלל שאין 

והשגה אמיתית בא ע"י מעבר  "נהורא אלא מגו חשוכא" שכל אור
במקומות חשוכים, מצד הכלל "שהתפשטות האור והסתלקותו עושה 
את הכלי רצוי לתפקידו" )כמבואר בפתיחה לחכמת הקבלה(, וכן עוד י"ל 

א בחושך ובכל זאת מקוה להשי"ת, עי"ז מוכיח כי ע"י שהאדם נמצ
וכל מהשי"ת, והנה כל התורה והמצוות ששום דבר לא יכול להפרידו 

היהדות ענינם הפנימי הוא שמותיו של הקב"ה, כי כל שם מהשמות 
הקדושים הוא כמו מפתח להיכל מלא עונג, והשם מורה את דרכי השגת 
מדריגת האור והתענוג הצרור באותה המדריגה. לכן הדרגא הגבוהה 
ביותר של עבודת השי"ת הוא השגת השמות הקדושים, וכל השמות 

"ה, שמציאות של שם הוי"ה רומז על הקדושים נכללים בשם הוי
שזה  התכלית של כל העולמות שהוא להטיב לנבראיו, מקוצו של יוד

כתר ששם נמצא כל השפע עד לאות ה' אחרונה שזה כנגד ספירת 
המלכות ונשמות ישראל המקבלים את השפע. אך כדי להגיע להשגת 

סוד השמות הקדושים שהוא סוד הפנימיות, חייב כנ"ל לעבור בחושך, 
אחוריים, שהוא ענין שיורדים למקומות שלא משיגים את השגחתו ית', 
בדומה לאדם הרואה את חברו "מאחוריו" שיש לו להסתפק אם זה 
חבירו או לא, כך מצב אחורים זה מצב החושך שאדם מסופק בהשגחתו 
ית', וצריך להתחזק ולהתאמץ בהתאמצות יתירה לזה, ולשון תרגום זה 

ון של הסתר, והיינו כי תרגום פירושו שלא מבינים לשון אחוריים, לש
את המקור אז צריך לתרגם ולהסביר, וזהו מצב האחוריים שאדם לא 
משיג השגחתו ית' שהו"ס פנים, אלא מתאמץ להבין ולהסביר את 
השגחתו ית' בשכלו ולא בדרך נשמה, שזה מצב מאד נמוך שהנשמה 

לות לנשמה כי צדיקים גחתו ית' בשכל, שזה גסתומה וצריכה להבין הש
שהם אינם בגלות ומאיר עליהם אור הפנים הם משיגים את השמות 
הקדושים באופן טבעי בצינורות הנשמה, והם לא צריכים לשום 
הסברים, אבל כנ"ל שחייבים את מצב התרגום, כי לולי זה אין שלמות, 
והשלמות הוא פנים ואחור )בסוד שהאחור משמש להמשכת החכמה 

ונה ואכמל"ב(. ולכן כשמדברים על "שמות בני ישראל והפנים לאמ
הבאים מצרימה", ש"שמות" מרמז על השמות הקד', שה"ס הפנים 

, שהשמות הקדושים הם סוד שםלשון  שמן "להצהיל פנים משמן"
הפנים, והכוונה שיורדים לגלות למקום האחוריים למקום התרגום, כדי 

, אחרת זה רק פנים בפנים""שעי"ז יתגלה השלימות של "הפנים" שיהיה 
"פנים באחור", וצריך להפוך את האחור גם לפנים כי שלמות עבודתינו 

ו"ן גורם לבינה להפוך פניה לחכמה ולכן הוא זיווג פנים בפנים )בסוד שז
זו"ן זיווגם גם פב"פ(, ולכן שמות הוא ר"ת שנים מקרא ואחד תררגום, 

זה  –על הפנים שזה התורה, "ואחד תרגום" מרמז  –"שנים מקרא" 
האחוריים, וצריך שהתרגום יהי' ג"כ בחי' פנים. ויש לרמז גם "שנים 

רא שהוא הפנים, ולא ירד עדיין כשיש לאדם רק בחי' מקהיינו  –מקרא" 
למקום החושך, אז עדיין לא השיג יחודו בשלמות והוא חושב שגם הוא 
פועל ועושה, והמטרה של הירידה למקום האחוריים ללשון תרגום הוא 

תשועת אדם",  שווא"יכול לעזור לעצמו וכדי שאדם יראה שהוא לא 
ע"י בחי' תרגום ועי"ז מתאחד ביותר עם השי"ת וזהו ו"אחד תרגום", ש

שהוא האחוריים זוכה ל"אחד", משא"כ כשיש לו רק מקרא אז הוא 
"שניים" שמרגיש את עצמו למציאות גם כן, וא"כ שמות הקדושים 
בשלמותם הוא שדן לכף זכות גם את מצב האחורים, שזה נהפך לפתילה 
שבה נאחזת האור העליון, ומצב הגלות הוא מחויב להשלמת המדריגה, 

הוא  קודש אבריךגם לפרש את מאמר חז"ל שהזכרנו "אסתכל  ועפי"ז יש
באורייתא וברא עלמא", שעולם הוא לשון העלם, ענין של הסתרה, ובני 
ישראל צריכים לגלות את העלם הזה, והשי"ת ברא את העולמות היינו 
העלם וההסתר ע"י שהסתכל בתורה, שהסתכלות הוא ענין אור העיניים 

חייב  מצב הזה של אור הפניםואור הפנים ו
והסתר, כנ"ל העלם  –מציאות של עולמות 

כי ע"י עבודת הגלות והאחוריים זוכים 
לפנים בפנים. ויש לרמז שאחוריים בגמט' 

, כי המטרה של המצב דאחורים צעקה
לגלות את העומק נפש שאדם לא יכול 

ם פנילפנים, ולעזור לעצמו ועי"ז זוכה 
שהשכינה רמז  – ןיה אשכינגמט'  םאחורי

 ,איןמקבלת כל השפע מספי' הכתר הנק' 
 .שזה ענין הביטול הגמור

 בספר מלכיםועפי"ז יש לבאר הפסוקים 
נביאים תוב "ואשה אחת מנשי בני השכ

ך אישי מת צעקה אל אלישע לאמור עבד
ואתה ידעת כי עבדך היה ירא את ה'" וגו', 
ורש"י אומר שהיתה אשת עובדיהו, ויש 

מרמז  בני הנביאיםנשי לפרש שאשה אחת מ
על השכינה הקד' ספי' המלכות, שהיא מנשי 
בני הנביאים שמרמז על ספי' נה"י שהיא 

שהתגלה היינו  – "צעקה"תחתיהם, והיא 
ונתעורר התביעה לאור הפנים,  כתוצאה מהגלותהצעקה המתבקשת 

שזה מרמז על אלישע שידוע מכתבי האר"י שש"ע הוא סוד אור הפנים, 
"עבדך אישי מת", כי עובדיהו מרמז על עבודה ויגיעה והיא אמרה לו 

שאדם עושה בעצמו וע"י הירידה למקום האחוריים מתברר שהוא בכלל 
מת )כי עובדיה  י"ת עושה הכל, וזה נק' שעובדיהואינו העובד רק הש

היה נביא לאדום שהם ענין הידיים ידי עשיו שמרגישים שהם עושים 
והיא השכינה צעקה שרוצה להשיג  ("עובדיהו"לכן כנגד זה בקדושה הוא 

אישי שהשי"ת עושה הכל ומשתוקקות לאהבת ה', לכן אמרה שעבדך 
שהיה בסוד העבודה שהוא מרגיש שפועל ועושה, היה ירא את ה' אבל 

, פנים בפנים, ועי"ז ענה לה כיתי עדיין לאהבה שהוא אור הפניםלא ז
מר אין אלישע שהוא סוד אור הפנים "הגידי לי מה יש לך בבית ותא

לשמות הקדושים  כי שמן רומזשמן",  לשפחתך כל בבית כי אם אסוך
כי גילה לה סוד ותכלית כמ"ש "טוב שם משמן", שם ושמן אותו הענין, 

" שכל המצב של אחוריים טיאל תמעי ריקים הצעקה: ע"י ש"כלים
סוד השמן שהוא השמות וצעקות של מרירות הוא כדי לגלות עי"ז 

 הקדושים.
שבני ישראל ירדו למצרים  ועפי"ז יש הלפרש ירידת ישראל למצרים,

"נכנס יין יצא סוד", בסוד ע' נפש ויין גמט' שבעים, כי חז"ל אומרים: 
ואפש"ל ענין הכניסה והיציאה, כי כניסה מרמז על מצב הפנים, ויציאה 
על מצב האחוריים והגלות, והנה ענין השמן הוא סוד, שענינו בחשאי 
ולא שומעים ממנו קול. משא"כ יין, שמרמז על דרגת האחוריים שצריך 

שירה אלא אין אומרים "לברר לקדושה, שהוא ענין השירה שחז"ל אמרו 
, שידוע שכל יופי ואיכות השירה הוא עד כמה שאפשר לבטא על היין"

בה את מצב הירידות שבנפש ולבטא בה כל המעברים והגעגועים, שזהו 
עומק השירה שקשורה ליין, שעי"ז מאיר ביין בחי' השמן. לכן בקידוש 
בשבת, שזהו זמן היציאה מימות החול, הגלות, מביטים בזמן הזה 

וזה ענין ירידת ע' נפש של בית  שזה האחדות בין היין לשמן.בנרות, 
את היין עם השמן, שהשמן הוא כנ"ל ענין "שמות"  לחבר ,יעקב למצרים

שני ישראל, סוד השמות הקדושים המאירים ביין, המהפכים כל 
 האחוריים לפנים.

וזה גם ענין שיוכבד, שהשלימה מנים בית יעקב לשבעים נפש, נולדה בין 
)רש"י(, כי חומה הוא ענין השמירה, וכמו שאמרו חז"ל שיין  ותהחומ

צריך חותם, שיש ליין שמירה שלא יאחזו בו החיצונים להופכו לדם. לכן 
היא זו שגרמה את שלימות מספר שבעים, רמז ליין ממנה יצא משה 

הוא  משהבמס' גדול הוא נ', ע"כ  משהה' שברבינו שרמוז בו שמן, כי 
כי משה , שמןעל ר"ת מעליך נלל שמר למשה רבינו וכן השי"ת א ,שמן

רבינו גואל ראשון ואחרון שמאיר את סוד השמן על היין, היינו שגואל 
ועי"ז יין נכנס לפנימיות,  שבחי' –נכנס יין" את ישראל מהגלות, וזה "

 הסוד שהשי"ת עשה עושה ויעשה לכל המעשים.מתגלה  –"יצא סוד" 
 שבת שלום לכולם.

 

 

 "השגה" ב' – יש לי מושג

מחויב להעלות על "וכל מתחיל להשכיל בחכמת האמת 

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 

דולה לדרוש ולחקור והוא חיוב בספרים אדרבה מצוה ג

גמור בהחלט על כל אדם מישראל ללמוד ולהבין רזי 

דאוריתא וכל דרכי השפעותיו יתברך לתחתונים שהם 

 עיקר חכמת האמת ושכר הנשמות לעתיד לבא" 

 י חכם לרבינו בעה"ס זיע"א()הק' פ

 

 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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  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 בחלק ב  ––  משאבותמשאבות  ארבעארבע

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  

 ברכות ותודות למכון "אור הסולם" ולעומדים בראשה על אדיבותם בהגלות כתבי הקודשברכות ותודות למכון "אור הסולם" ולעומדים בראשה על אדיבותם בהגלות כתבי הקודש

 ואור העליון הממלא את המקבל הא' לא הפסיק דרכו מלמלאות מאורותיו
 המשפיע בלי שום הבחן ביניהם אולם המשפיע דחה וכמה שיכולגם ל

 להתגבר על אור השופע עליו היה מרחיקו מתוכו ומכאן נולד ונאצל
 אור חדש בהעולמות שנק' שעשועים או אור חוזר.

 מתוך ריבוי השפע של אור השעשועים שיצא מהמשפיע הזה ממנו להעליון
 מעשה אביו ובחשבו אתית' וית' כן נתגלה בו רצון להתחקות אחר 

 זה תיכף נגלה בתוכו המשאבה שנק' היום עין וכמו שנגלה כן יצא הימנו ולחוץ
 קבלה והוא התולדה השניה בעולמות מחמת שינוי צורתו המחודשת שהוא צורת

 הדומות לאבי אביו ויעתק משם וקנה רשות בפ"ע.
 והמקבל השני הזה עם כל שפעו הרב לאין קץ שקבל מאור העליון

 כרצונו לא שבע ממנו כל צרכו משום שהיה חסר לו אור השעשועים
 שהיה הולך ומתרבה ברשות אביו ולפיכך הוא בעל חסרון הראשון שנולד

 בהעלמות. 
 ויקנא קנאה גדולה לאביו ולאבי אביו שלא ידעו מחסור ויהי

 בקנאותו והנה נגלה בתוכו המשאבה שנק' היום שמיעה או אוזן שהוא
 משפיע אבי אביה ומתגברת לדחות את הקבלה כדי להמשיךנדמה לצורת ה

 .ים כמותו והיא תולדה הג' בעולמותאת אור השעשוע
 ויעתק ממנו האוזן וקנה רשות לעצמו    ומתוך שכח האב כלול בהבן

 נכלל האזן מב' כחות הפכיות יחד כח אבי אביו שהוא אך להשפיע שזהו עיקר
 ולפיכך לא היה צורתו חלוטה ורצונו לאמהותו וגם כח אביו שהוא לקבל 

 היה מוצק איתן והיה מתנועע לכאן ולכאן והוא בעל בחירה הא' שנולד
 בהעולמות. 

 


