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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 ראש השנה
 

"תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו כי חק לישראל הוא משפט לאלקי 
 יעקב" 

 

 ביום ר"ה ממליכים את הקב"ה
 

ביום ראש השנה הלבנה מכוסה, א"כ יש פה ענין של כיסוי. מצד שני 
שהוא עניין של פרסום, רואים שהגילוי והפרסום תוקעים בשופר 

לפרש,  בוד אחי מוה"ר שלמה בנימין הי"ומשמש כאחד. אלא שמעתי מכ
שכיון שבראש של כל מדריגה משמשים ב' ענינים כאחד, מצד אחד יש 
עניין של דחיה מלקבל ע"י המסך שבפה, ומצד שני האור חוזר מלביש 

הם ב' הפכים )עיין ביאור  האור ישר בבחי' "שרשי כלים" שלכאורה
 ,הדברים בתחילת הפתיחה לחכמת הקבלה(

לכן גם ראש השנה שהוא "ראש" כולל ב' 
הפכים נסתר וגלוי. כשממליכים את הקב"ה 

שלימות  והיז - ממליכים אותו על כל ההפכים
של המלכת הקב"ה. בכל הספרים מדובר רבות 
על המלכת הקב"ה ביום ר"ה, כמו שמתפללים 

, וא"כ מובן כל העולם כולו בכבודך" "מלוך על
"שעבודת ההמלכה" היא עבודה כללית 
ושורשית לכל השנה. ודוגמא מאומות העולם 

את המנטליות שלה  לכל אומה יששרואים ש
וסגנון דיבורה וכל שאר מנהגיה, שזה נובע 
מהשורש שממנו יונקת כל האומה, והשורש 
הזה פועל את כל תהלוכותיה. והשורש הזה זה 

מלך של האומה, וכפי שידוע שהמלך של ה
האומה הוא לב העם, וכמו שהלב מזרים דם 
ומחשבות לכל הגוף כך גם המלך של האומה 
מזרים מחשבות ורצונות לכל העם, ומזה נבין 
לשורשינו הנעלה שעניין קבלת מלכות ה' 
עלינו הוא התחברותנו עם הלב העליון שהיא 

מקבלים השכינה הק', וע"י חיבורנו עמה אנו 
את המחשבות שלה ממש בדומה לאומה 

שמקבלת את המנטליות שלה מהמלך. יוצא שעבודת ההמלכה היא אינה 
"עבודה פרטית" על מצווה מסויימת או התחזקות פרטית, אלא שורש 
בנין הנפש והרצון לכל השנה, חיבור עם השכינה והלב העליון לכל 

בו מחשבות רמו השנה, שכפי כמה שיתחבר ללב העליון בר"ה כך יז
 ורצונות נעלים כל השנה.

 

 רצון להשפיע ולהטיב - מחשבות השכינה
 

והנה מהם המחשבות של מלכות שמים שאנו מקבלים ממנה? התשובה 
היא שמחשבותיו ית' הם הרצון להשפיע ולהטיב, בניגוד למחשבות 
הנבראים שהם כולם רק לקבל לעצמם. וברגע שאדם ממליך את השי"ת 

שהוא השכינה הק', מתחיל לזרום בו באופן טבעי  ,העליוןומתחבר ללב 
מחשבות קודש של רצון להטיב לזולתו. ובזה מסביר בעל הסולם את 

"שצריך לעבור על התפילות קודם הימים הנוראים כדי שיהיה ההלכה 
 "זכרנו לחיים"שפירושו הפנימי הוא, כי אנו מבקשים בר"ה  רגיל בהם"

ים אמיתיים פירושם חיים של אהבת חי ?והרי מה הפירוש "חיים"
והרגש זולתו, ובכדי שהאדם בזמן התפלה לא ידבר אחד בפה ואחד בלב 
היינו שיבקש "חיים" ויתכוון לאהבה עצמית לזה צריכים "להכין את 
התפילות", היינו לבדוק שהוא באמת מעוניין בחיים של השפעה לזולתו, 

חודש אלול, אז ביום  אחרת הוא יהיה שקרן.  וע"י ההכנה הזאת במשך
"שמצדיק פירושו  "צדיק"ראש השנה נכתב בספרן של צדיקים גמורים. ש

שלא רואה שום רע בהשגחה ומתחבר ללב העליון, ולפתע  את קונו"
מרגיש רצונות חזקים להשפיע לזולתו והרגשות עמוקות של אהבת ה'. 

וא וזה נקרא להמליך את ה' שזוכה שהמחשבות של השי"ת זורמות בו וה
וכמו שבעל הסולם האריך בזה ב"משא לסיום  .מתנהל על פיהן כל השנה

הזהר" שהמחשבות של ה' נקראים סודות התורה, ומי שזוכה ל"השוואת 
הצורה" היינו להתחבר ללב העליון זוכה שנמשכים אליו כל הסודות 

  .והמעלות
 

 שלימות בדבקות –"סריסי המלך" 
 

משרתי המלך הקרובים , "סריסי המלך"ולזכות לזה זה בחינה שנקראת 
ופרשו חז"ל הטעם מפני שהיו מסרסים אותם  ,נקראים "סריסי המלך"

שלא יהיה להם שום חמדה בעולם חוץ מלמלך. וכן בזוה"ק פירש את 
על הת"ח, כי  "כה אמר ה' לסריסים אשר ישמרו את שבתותי"הפסוק 

יבם מלבד הת"ח הם בחינת "סריסי המלך", שאין להם שום חמדה בל
אהבת ה', והם המליכו את השי"ת על עצמם ויודעים רצונו ית', כי 
מחשבותיו ית' זורמות בהם והם חווים כל הזמן את הקנאה של השכינה 

הק', שאוהביה לא יראו שום חמדה שבעולם לשום דבר אחר מלבד 
 אליה, ולכן הם מקיימים את המצוות בשלימות. 

 

 יום תרועה
 

התורה לא כותבת מפורש שצריך לתקוע בשופר, ש אפש"ל שזוהי הסיבה
, וחז"ל גילו שהפירוש תקיעת שופר. "יום תרועה יהיה לכם"רק כתבה 

והיינו כיוון שראש השנה זה היום שבו הנברא ממליך את ה' עליו 
ומחשבותיו ית' זורמות בו, א"כ לא צריך לכתוב מפורש מה צריך 

ם הזה צריך להרגיש לעשות, רק על הנברא מכח המלכתו את ה' ביו
רצונו ית' לתקוע בשופר, ולכן בעניין של תקיעת שופר לא כתבה התורה 

להורות שיש תביעה על הנברא שירגיש זה מעצמו מכח המלכת  ,מפורש
 ה' עליו.

 

גילוי הפנימיות וסודות התורה  -תקיעת שופר
 בתכלית הגובה

 

בספר ה"רוקח" כתב על עניין תקיעת שופר 
"והיה ביום ההוא יתקע בשופר את הפסוק 

, וביאר שתקיעת שופר שאנו תוקעים גדול"
הוא מעין תקיעת שופר של תחית המתים. 
וכעין זה משמע קצת מתוס' במסכת ר"ה. 
ובפשטות יש להסביר את הקשר לתחיית 

מעיר מהשינה, וכמו שכתב  המתים, כי שופר
"עורו הרמב"ם על תקיעת שופר הפסוק 

, ושינה זה אחד משישים של ישנים משנתכם"
מיתה, לכן יוצא ששופר קשור לתחית 
המתים, בחי' התעוררות מהשינה. אבל 
בעומק מה שתקיעת שופר קשור לתחיית 
המתים הוא, כי אנו יודעים שענין המיתה 

עצמו" שאנו הוא בסיבת "הרצון לקבל אך ל
צריכים לתקנו, וזה הכלל שכל תיקון אמיתי 
של רצון לקבל הוא ע"י גילוי סוד, עד שכמה 
שהרצון לקבל הוא יותר גרוע, צריך גילוי של 
סודות יותר גדולים לתקנו, ומי מדבר על עצם 
הרצון לקבל, שכדי לתקנו יתגלו סודות בתכלית הגובה. ולהבין איך גילוי 

ת לאדם שמסתובב באשפתות בדיוטא תחתונה, סוד מתקן, נמשיל זא
ויום אחד מגלים לו סוד שהוא בכלל בן המלך שנאבד לפני שנים רבות, 
הנה הגילוי של הסוד הזה משנה את כל מצבו ברגע אחד, כי מיד 

ומלמדים אותו תכסיסי  ,ורוחצים אותו לוקחים אותו לבית המלך,
מלוכה. יוצא שהחילוק היחיד ממצבו הגרוע לרום המעלות היה "גילוי 
סוד". כך גם הרצון לקבל שטבוע בנו בצורה פגומה ומקולקלת, גורם 
שאנו כמו בן המלך הנאבד שמסתובב באשפתות, והשי"ת כל פעם מגלה 
סודות הן באופן פרטי בחיי כל אדם, והן בכלל העולם, שאנשים 
מקבלים התעוררות מסויימת שלא לפי ערכם, שזה נבחן לגילוי סוד 
שגורם לצאת מהמצב השפל. תקיעת שופר ענינה גילוי הסודות 
העצומים ביותר, ולכן השטן מתבלבל ובורח מפני התקיעות, כי בתקיעת 
שופר מתגלה סוד פנימי, "צעקה", גילוי האמת של האדם שהוא בן מלך. 

בצעקתו, משא"כ בדיבורו. בצעקה זו מתגלה: כי האמת של האדם ניכר 
, כי הרצון לקבל הגדול "סודות נפשו של האדם ושל כנסת ישראל"

שיתוקן בתחיית המתים, מחייב לצורך תיקונו גילוי סודות התורה 
הגדולים, "צעקות גדולות", ובתקיעת שופר שהוא מעין שופר של תחיית 

תגלה הסוד הגדול שאנו המתים, אנו צועקים מתוך הנפש פנימה, ואז מ
בני המלך בכלל, ולא חובקי אשפתות. בזמן תקיעת שופר אנו מתחברים 

   ללב העליון, למחשבות העליונות.
 בפני התוקע מאיר מדת "ואמת"

 

רת מדת האריז"ל אומר שבזמן תקיעת שופר מתגלה בפני התוקע הא
, שהיא אחת מי"ג מידות הרחמים. והקשו המפרשים איך מדת "ואמת"

"ואמת" היא מדת הרחמים, הלא אמת זו מדת הדין, שהולכים עד הסוף? 
, "מהות האדם באמת"אלא בפנימיות, "ואמת", זה הרחמים הגדולים. כי 

זהו סוד גדול, שהשי"ת מתפאר בו והוא בן של מלך, רק שנאבד, וכעת 
יעת שופר שמאיר האור והסוד שמתקן את עצם הרע של הרצון בזמן תק

לקבל סוד תחית המתים, אז מתגלה רחמים גדולים כתוצאה מגילוי 
"קול האמת הזו, וזוכים לסודות התורה, וכמו שבזמן מתן תורה היה 

אמת, אז יש כשמתגלים סודות התורה שהם . כי תמיד שופר הולך וחזק"
ה, שמגלה את האמת של האדם, ואת קול שופר צעקה פנימית ועמוק

הסוד שהאדם הוא נברא מפואר מלא כל טוב כיאות לפועל שעשה 
אותו. וא"כ עבודת ההמלכה והחיבור ללב העליון ותקיעת שופר חד הם. 
שכולנו נזכה לשנה טובה ומתוקה בספרן של צדיקים גמורים ללמוד 

שבת שלום לכולם. וללמד תורת ה' בכל הפרד"ס.

  

   d052769144@gmail.com  לע"נ איתי בן חיים הי"ד.  לע"נ ר' בנימין בן ר' שלמה נלב"ע י"ב מרחשון ה'תשע"ז תנצב"ה.

 שורש הדין: - יש לי מושג
 

שורש הדין מתחיל מסוד צמצום א' ומצמצום ב'. 
אמנם ענין הקליפות שעניינים להחטיא בני אדם 
לא היה להם שום שורש טרם מיתת המלכים. אלא 
בסבת התפשטות הז"ת למטה מפרסא, בסוד אנא 
אמלוך, שמשום זה נסתלק אור עליון מהם ומתו, 
ונטבעו כולם בקליפות שהוא המיתה, כי הקליפות 

תה. אמנם אח"כ בעולם התיקון, חזרו ה"ס המי
כולם ונבררו ועלו לאצילות למעלה מפרסא, חוץ 
המלכויות שלהם שנקראות לב האבן, שהם אינם 
ראויים לבירור בכל משך שיתא אלפי שני, והם 
נבחנים לקליפות גמורים שלא יצלחו לכלום, 
משום שאינם ראויים שיתברר משהו מהם לקדושה 

 מטרם גמר התיקון.
 )תלמוד עשר הספירות חלק ט"ז(

 



  בס"ד
 
 
 
 
 

יע"א,  ז ו  די בעל הסולם ותלמי ו מרן  נ רבי יד קדשו של  יע"א, עצם כתב  ז ו  די בעל הסולם ותלמי ו מרן  נ רבי יד קדשו של  עצם כתב 
  מעולםמעולםשלא ראו אור שלא ראו אור 

  
  
  
  

 
 
 
 

  

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

 כו אדר צ"ג
 מדינה אחת אשר בחרה העשיר מכל העולם

 ושמוהו עליהם למלך ונעשה חוק בהסכמת המלך
 ימלוך מלך על המדינה זולתשמהיום והלאה לא 

 מי שירכוש סכום גדול כמלך הזה ומי שהי'
 לו אותו הסכום תיכף ימליכוהו למלך.

 ויהי ברבות הימים חשב המלך להמליך    
 איש מהמדינה תחתיו אולם הוא מוכרח להיות

 החכם מכל המדינה וגם עשיר כמותו עצמו
 וסכום כזה אינו במציאות בכל העולם יחד

 כתב לו כל החכמים המפורסמיםמה עשה? 
 בימים ההם ושלח אחר אביו כאו"א ונתן

 לכל אחד שטרי חוב בחתימתו על כל רכושו בשלימות
 רק בתנאי כתוב ומפורש בכל שטר ושטר שהמוציאו

 מוכרח לעבוד עליו יום אחד של י"ב שעות עבודה
 קשה ושטרות הקטנים כגון ממאה אלף פונט ליום

 היותר גדולים כמו מיליוןהיו זמן פרעונם תיכף ו
 פונט ליום היו בשנה השנית וכו' וכו' עד שהיותר
 גדולים ממאה מיליארד ליום היה בשנה העשרים
 שעמהם נשלם הסכום הנדרש דהיינו כל אוצרות

 המלך כן שלח למאות אנשים ולכל אחד
 כל הונו ורכושו אלא בתנאי שיקבלו כולו ואם

 ריפסוק עבודתו באמצע אז צריך להחזי
 גם מה שכבר קיבל עד לפרוטה בלי

 שום טענה ותביעה.
 וכשהגיע אביו לכל אחד ותיק        

 השטרות בידו הנה תיכף האמין לו על כל
 המפורש בהשטרות כי אביו אמר לו שכתב המלך
 הוא ואצ"ל אח"כ כשהתחיל לעבוד במקום הנועד

 גם שלמו לו על יד אותם הסכומים הענקיים
 כמובן היה עד אין שיעורלכל יום הנה השמחה 

 וברבות הימים שכבר נצטבר להם מיליאנען
 עד אין שיעור עלה בדעתם לספור הסכום

 של כל השטרות יחד וכיון שספר הנה
 ראוים כל או"א שהוא הסכום שעל ידו קונין

 כסא המלכות והנה כאו"א דומה לו
 שהוא חד בדרא כי לא ידע מאחרים

 כל אחד שיהי' המלך והשמחה וממילא נבטחו
 גדולה כל כך עד ששכחו לגמרי שצריכים

 לעבוד על כל שטר ושטר ונעשו כמו
 שכורים משמחה והשליכו העבודה כולה

 כי כבר היו להם סכום מיליאנען לאין שיעור
 במזומן גם תיק גדול ועב של שטרות

 חוב בחותם המלך שאין להשיב שהיה להם
 חד בעירובדוק ומנוסה ואז הלך כל א

 והתפאר שהוא המלך ולו הסכום המחויב
 למלך אמנם תיכף כשנתודע להמלך

 שהשליך העבודה תיכף שלחו אליו צבא
 וקיבל השטרי חוב בחזרה ולא עוד אלא

 אף המזומן שבידו הי' צריך להשיב עד
 לפרוטה חוץ מאדם אחד שהוא

 לא נשתכר בשמחתו וזכר והבין היטב
 על את העבודה הארוכה אשר מצטבר

 ימים ושנים בטרם שישיג כל השטרי
 חוב לגוביינא ולאט לאט עבד בזיעת

 אפו עד שהשלים עשרים שנות היגיעה 
 ואז בא על שכרו ויראה סכום

 המזומן להמלך ואז המליכוהו באמת
 תחתיו והמשכיל יבין.


