
 

 

 

 

 רוחניות וגשמיות
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 נשמת ההיכל
 נו מרן בעל הסולם ותלמידיו זיע"א, שלא ראו אור מעולםעצם כתב יד קדשו של רבי

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

וזה ענין ב' עלמין המושגים 
, סוד עולם לם הזהלנו בעו
ועולם גשמי.  יהרוחנ

שעולם הרוחני יצר 
המאציל בסוד האור, 
דהיינו שהאיר פני קדשו 

והעולם הגשמי  .עליהם
ברא בסוד החושך, דהיינו 
שהסתיר פניו מהם, 

 ונמצאים בחשכות.
"האמצעים היו  וזה ענין

למדור בהמות חיות 
 1לזבל" ועופות ותחתיים

, )בראשית רבה לא, יד(
 הוא ותדהיינו, סוד הרוחני

סוד נר"ן.  ,האמצעים
והגשמיים הם סוד תחתיים 

דהיינו עור ובשר  ,לזבל
הגשמי לבוש הנר"ן, שהם 

 ם כןבאמת זבל, כי סופם ג
לעין הרואה זבל ממש, 

 וסופם לעפר.
וכל אחד מהם ניזון ומתגדל 
ומתחזק משורשו, כי אין 

לנר"ן, זולת  מזונות ונייחא
בהשגת יחודו ית'. וכמו כן 
אין מזונות והתחזקות 
לגוף, זולת מענינים שפלים 
ונבזים המסתירים הארת 

 'כי בסוד ,פני קדשו ית'
יראה בך ערות דבר ושב 

' )ע"פ דברים כג, מאחריך
, וכיון ששורש טו(

הגשמיות הוא הסתרת 
פנים, ע"כ מזה ניזון, וכל 
התעוררות שלו רק לאלה 

נות הנבזים בלתי הבחי
כטבע החזיר  ,נקיים

שמתענג דוקא לפי רוב 
הצואה והאשפה, כנראה 
לעין. ולכן היקר לו 

ימה א הזושבתאוות, ה
החמת ' מחמת תענוג של

' מלא צואה ופיה מלא דם
, וכל יתר )שבת קנב, א(

 הבחינה תענוגיו אחרי זה
 אם פחות ואם יתר. ןנמשכי

 



 

 

 כדי לגלות את השופר שהוא ענינו של יעקב אבינו עקידת יצחק היתה
'תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו, כי חק לישראל הוא משפט לאלקי 
יעקב'.  תקיעת שופר ממתיק כל הדינים.  ועל ידי תקיעת שופר אנו מעוררים 
את זכות עקידת יצחק.  וכל עניין עקידת יצחק קשור עם הגילוי של יעקב 

נשחט יצחק נולד יעקב.  וכן, ע"י שלא נשחט יצחק נשחט  אבינו.  כי ע"י שלא
האיל, ונעשו מקרניו שופרות.  וא"כ יש קשר 
מובהק בין שופר של עקידת יצחק ליעקב אבינו.  
ובעומק הפירוש הוא כי ע"י עקידת יצחק נכללו 
אברהם ויצחק זב"ז.  וזהו רק בכוחו של יעקב, 
 שהוא כולל בתוכו את אברהם ויצחק.  וידוע
שהפסוק שבו פותח הזוה"ק לבאר ענייני עקידת 
יצחק הוא 'צוה ישועות יעקב'.  כי כל סוד העקידה 

 היה לגלות הישועה ע"י הופעת נשמת יעקב.  
 סוד היופי

ויעקב הוא מגלה היופי הגנוז שבבריאה.  ועניין 
היופי הוא שיש אחדות בין הפנימיות לחיצוניות.  

הרכים עם כי היופי הוא מיזוג של הצבעים 
הצבעים העזים.  והאדם הוא היופי של הבריאה.  
אדם הראשון היה יפה ביותר, וכל הבריות נכנעו 
לפניו מחמת הודו ויופיו.  וע"י חטאו, שהפריד 
הפנימיות מהחיצוניות, נתפרדה החבילה ונעשה 
מכוער.  כי הכיעור בא כשהכלי מנותק מהאור.  

ר מלימודו כמו שידוע דברי חז"ל, שרבי אליעזר חז
וראה איש מכוער ביותר, ואמר:  כמה מכוער איש זה.  ופירש רבנו 'בעל 
הסולם' שהתכוון על הרצון לקבל המטונף, שהוא מכוער ביותר. כי כשהרצון 
לקבל, שהוא הכלי, לא יכול להתאחד עם האור, הרי זהו הפך עניין היופי.  

מרו חז"ל:  שופריה ויעקב אבינו, הנקרא אדם השלם, היה יפה מאד.  כמו שא
דיעקב כשופריה דאדם הראשון.  כיוון שיעקב אבינו איחד הפנימיות 
והחיצוניות, הרי נתגלה שלמות ומיזוג ויופי נשגב.  ועומק של יופי זה 
בעבודת האדם הוא ששום דבר גשמי שעוסק בו אינו מהווה סתירה לאור 

 למענהו.   בסוד כל פועל הוי"ה ,האלוקי, אלא מאחד גשמיות ורוחניות
 מסירות נפש נכונה הוא גילוי נעלה של חיים נשמה בגוף

ובעצם הסטרא אחרא השתוקק שיצחק אבינו ישחט, כי הוא מבין שמסירות 
נפש זה למות.  אבל ידוע שמסירות נפש ע"י מיתה זה רק בדיעבד.  כמו 
שמסביר האריז"ל על עשרה הרוגי מלכות, שלא היה מי שיעלה מ"ן למלכות 

ה, ע"כ היו צריכים למסור עצמם להריגה.  וגם הגופות שלהם נמסרו העליונ
לסט"א.  אבל דרגא אמיתית של מסירות נפש הוא לחיות על קידוש ה'.  
להראות שאין שום סתירה בין גשמיות לרוחניות.   שזהו ענינו של יעקב 
אבינו, שיצא ממעשה העקידה.  יעקב אבינו שיצא מהעקידה הוא מגלה לנו 

לא רצה שיצחק ישחט בפועל, ולא זה נקרא מסירות נפש, אלא  שהשי"ת
מסירות נפש זה שכל הגשמיות מסתובב סביב נקודה הפנימית. ועל כן עקידת 
יצחק היה במקום המקדש, שאין יופי בעולם כיופיו של ביהמ"ק.  ומכל קצווי 
תבל היו באים לראותו, כי הוא היה מקור כל היופי שבעולם.  שהאור האלוקי 
האיר בתוך הזהב והכסף הגשמיים.  וכן, ממקום שמקדש, שמה נברא אדם 

יצחק, שעי"ז נולד יעקב.  כי שם מתאחד הגשמיות  דהראשון ושמה נעק
 והרוחניות לאחד. שזה סוד היופי 

הנקודה הפנימית שמתגלה ע"י שופר מושכת את כל החיצוניות להתכלל 
 בה

וזהו עניין השופר.  ששורש השופר הוא השופר מהאיל שנשחט תחת יצחק.  
היינו שהשופר הוא מברר לנו מה נקרא מסירות נפש.  כי כל הגילוי של 
השופר הוא רק מחמת שלא נשחט יצחק בפועל, ועי"ז יצא יעקב, המאחד 

יק גשמיות ורוחניות.  וכל כן שופר הוא לשון יופי 'שופרא'.  והשופר הוא ממת
על הדינים שישנם ע"י שמברר שכל הדינים הם בעצם משמשים לקדושה.  
כי השופר הוא כלי שדרכו יוצא נקודה הפנימית שבלב. ועל ידי שמתגלה 
נקודה הפנימית נמשך כל הגשמיות להתכלל עם נקודה זו.  כי יש סוד בבריאה 

ר שהכל מסתובב סביב נקודה הפנימית, כל הגשמיות נדבק ונמשך בלי הסב
 למעלה מן השכל לנקודה הפנימית.  כמו איש מושלם וצדיק שנמשכים אחריו

בלי הסבר, כי זהו הטבע.  ונקודה זו מתגלה בשופר.  ועי"ז נמשך כל  ציבור
החיצוניות להדבק בפנימיות, ומתגלה יופי בעולם, יופי מאחדות של גשמיות 

י ביהמ"ק הוא ורוחניות.  ועל כן בביהמ"ק היו תוקעים כל יום בשופר.   כ
נקודה פנימית של הבריאה, שמושך כל הגשמיות שבעולם להתאחד עם 
הפנימיות.  וכן מובן מה ששופר בפשטות הוא כלי שמקבץ ומסמן להתקבץ 

 ע"י התקיעות.  כי גם בפנימיות הוא מקבץ נידחים.  
 סוד שופרו של משיח הוא גילוי נקודה הפנימית של כל אחד

יח הוא שיתגלה מין פנימיות כזו ששום גשמיות וסוד משיח ושופרו של מש
וחיצוניות שבעולם לא יוכל לעמוד מנגד, אלא הוא יהיה חייב להתכלל בו.  
והוא ירגיש שכל החיות שלו זה רק מהנקודה הפנימית הזו שזה מה שאנו 
מתפללים בר"ה 'וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו'.  

ויאתיו כל לעבדך'.  שזה הכל נעשה ע"י שמתגלה הנקודה וכן מתפללים '
הפנימית של הבריאה. ואז כל הבריאה משתוקקת 
להכלל בנקודה זו.  וזה סוד היופי של יעקב אבינו 
וסוד היופי של בית המקדש וסוד היופי של 
השופר, שנקרא שופר על שם היופי שעל ידו 
מתגלה הפירוש האמיתי של מסירות נפש, שהוא 

  ם רוחניים בגוף גשמי.חיי
 גילוי יופי ביסוד העפר שהוא עצם האדם

וידוע שיש בבריאה ד' יסודות:  אש מים רוח עפר, 
והיסוד הגשמי ביותר הוא יסוד העפר, שאותו 
צריך לזכך ובו מתגלה היופי. ובתקיעת שופר אנו 
פועלים עניין זה, כי קול השופר כלול מאש מים 

עפר.  וע"י תקיעת רוח, והאדם עצמו הוא יסוד ה
שופר מזדכך יסוד העפר, שזה האדם שנברא 
מעפר.  והעפר הזה מקבל יופי נשגב, שנקרא 
בכתבי האר"י 'הארת פני תוקע'.  שבו מאיר השם 

 הקדוש 'ואמת' מי"ג מידות הרחמים.  
 יעקב אבינו מגלה את האמת של הבריאה

 ומאחד הפכים
אמת ליעקב'.  כי יש מחלוקת  כי יעקב הוא סוד האמת.  כמו שכתוב 'תתן

בין גשמיות ורוחניות, וכל אחד טוען:  כולה שלי. ו'האמת' שלשניהם יש 
מקום, כי אם לא כן הם לא היו נבראים.  והשי"ת כולו אמת.  וזה סוד של 
יעקב, שמגלה שעל פי 'האמת' על אחד צודק, והם רק צריכים להתאחד.  הרי 

ור האמת שמתגלה בפני התוקע.  שזה שסוד איחוד גשמיות ורוחניות הוא א
מורה שהעפר מזדכך ומתגלה בו סוד היופי. ורואים בגשמיות שיופי הוא לא 
רק עניין חיצוני אלא עניין פנימי.  ואדם שמדבר אמת ואומר מה שהוא חושב 

בה. וזה עניין  קבלי חשבונות, כולם אוהבים אותו.  כי האמת מיפה את הדבו
בו שם 'ואמת' סוד יעקב אבינו.  וכשנקודה זו הארת פני התוקע, שמאיר 

מופיעה הרי שום דבר לא יכול לעמוד מנגד ונעשה אחדות גמור בין הגשמיות 
 לרוחניות, שזה ממתיק את כל הדינים.   

 ב' סוגי שופרות-חיבור עץ החיים עם עץ הדעת
המקטרג עפר לחמו, כי הוא מפריד בין העפר לאש מים הנחש כי היצה"ר 

ה פירוד בין הקול לדיבור, בין הרוחניות לגשמיות.  אבל על ידי רוח, שז
תקיעת שופר, שמתאחד הגשמיות, שהוא יסוד העפר, עם הרוחניות, שהם 
הקול המורכב מאש מים רוח, ממילא מתבטל אחיזת הנחש מיסוד העפר, 
ומתגלה בו יופי נשגב של אמת.  ומתגלה שהמסירות נפש האמיתית הוא 

רוחניות כאחד.  ואפש"ל שזה הטעם שאנו אומרים 'שמע קיום הגשמיות וה
ישראל הוי'ה אלוקינו הוי'ה אחד' ומסיימים 'ה' אלוקיכם אמת'.  כי 'שמע 
ישראל' הוא מסירות נפש, אבל מסיימים ב'ה' אלוקיכם אמת', להורות 
שהמסירות נפש הוא עפ"י דרכו של יעקב, איחוד פנימיות וחיצוניות כאחד.  

ים חטא אדם הראשון, שהפריד ב' העצים:  עץ החיים ועץ וביום זה מתקנ
הדעת.  כי אדם הראשון חטא בזה שלא אכל קודם מעץ החיים.  כי אילולי 
כן יכל לאכול מעץ הדעת ולא היה בזה שום פגם, כי עץ החיים הוא רוחניות 
ועץ הדעת הוא גשמיות.  ועבודתו היתה לגלות את היופי של אחדות בין 

יות, שזה עומק החיים ומסירות נפש אמיתי, שהוא גילוי נעלה רוחניות וגשמ
של חיים עמוקים מאד.  והוא חטא בזה שהפריד וע"כ נתגלה מיתה בעולם.  
ובתקיעת שופר אנו טועמים מעץ החיים.  ועי"ז מתחבר גם עץ הדעץ העץ 

רמז לעץ  'יודעי'החיים.  ואפש"ל שזה הפירוש 'אשרי העם' 'יודעי תרועה', 
', שע"י התרועה וגילוי הנקודה הפנימית מאחדים את עץ החיים עם 'הדעת

עץ הדעת.  שזה סוד יעקב אבינו וסוד בית המקדש וסוד היופי הממזג כל 
הגוונים.  ובזה מובן מה שכתוב באריז"ל, שהיום הראשון של ר"ה הוא כנגד 

כי הרוחניות, והיום השני כנגד הגשמיות.  והיום הראשון נקרא 'דינא קשיא' 
רוחניות לבד הוא דין קשה, וצריך לאחד גשמיות ורוחניות, ואז מתמתקים 
הדינים.  ועל כן מוצאים בשופר ב' סוגים:  שופר פשוט ושופר כפוף.  כי ב' 
סוגי השופרות הם כנגד ב' העצים:  שופר פשוט מרמז על עץ החיים בסוד 

בסוד והאלקים עשה את האדם ישר, ועץ הדעת מרמז על הכפוף והעקום 
'והם בקשו חשבונות רבים'.  וע"י התקיעות מתאחדים ב' העצים האלו, 

 הישרות והעקמומיות, לאחד.  ומתגלה תכלית הבריאה.
 לכל החברים היקרים שנה טובה ומתוקה, 
.כתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים גמורים

 טה'תשע" ראש השנה
 

 ע"י השופר מתגלה יופי ואחדות בין גשמיות לרוחניות שהו"ס מסירות נפש כנכון ואיחוד עץ הדעת עם עץ החיים
 

 

 נשמת התורה
דותמאמ בעל הסולם ר חסי נו הקדוש  תורת מרן רבי "ע בדרך   זי

יע"א  ז

ב'  שנה 

 יש לי מושג

 "שנה"

פרצוף המלכות נקראת שנה, שבו י"ב חדש. 

ששה חדשים הם מחזה ולמעלה שהם חג"ת 

נה"י, שמתשרי עד אדר. וששה חדשים מחזה 

שמניסן עד  שלה ולמטה שהם חג"ת נה"י

אלול. ואע"פ שמחזה ולמעלה הוא חג"ת 

ומחזה ולמטה הוא נה"י, אמנם כלולים הם זה 

מזה, וע"כ יש חג"ת נה"י למעלה, וכן למטה. 

ונודע, שהמלכות מחזה שלה ולמעלה היא 

בחינת בינה, ושם היא באתכסיא, ומחזה 

ולמטה נחשבת לבחינת עצמה, ושם היא 

 תצוה ע"פ הסולם()זוה"ק פר'        באתגליא.

 



 


